
 )תורת הבית פ"ו(. "יכר בזה חביבותו לתורהנ-האיש שנותן ליבו תמיד לחזור על למודו, לבד שבזה מצליח ומשתמר תורתו,"

 כ

  

          
  

 ?הוא ספק נפל )גמרא ורש"י( מתי ולענין מה סובר רשב"ג שהולד .1
 .בהמה שנשחטה ביום השמיני, אבילות בתינוק שמת בתוך ל' יום .א
 .בהמה שנשחטה ביום השביעי, מכשירי מילה בשבת כשלא ידוע שכלו חדשיו .ב
 .נפל מן הגג או אכלו ארי, קים לן שנולד בזמנו .ג

 

 ?מה הדין בשני תינוקות וכו' ושכח ומל את של ערב שבת בשבת .2
 .י"א שזה מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, וי"א שפטור לכו"ע .א
 .י"א שזה מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, וי"א שחייב לכו"ע .ב
 .י"א שזה מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, וי"א שפטור לכו"ע, וי"א שחייב לכו"ע .ג
 ?האם מותר לתלות משמרת ביו"ט .3
 .מותר לכו"ע .א
  .לכו"ע רק אם מניח אותה כדי לתלות בה רימונים ותולה בה רימונים .ב
 .מחלוקת .ג

 ?מדוע אסור לסוך רגלו בשמן כשהיא בתוך מנעל )רש"י( .4

 .משום מעבד .א
 .שמא יורידו ויבוא לטלטלו .ב
 .משום שזה דרך רפואה, ורק לבני מלכים מותר .ג

 

 29'~מבחן מס' קמא-'לה~ שבת קפרשת דברים

 פרטי  הצטרפות:

 שאלות מותאמות לכך.ה, וסיכוםדוד חזרה שבועית על הגמרא או על מטרת המבחן לעי .1

 ולהירשם במערכת, ולאחר מכן להזין את התשובות. 073-7289669להתקשר לטלפון יש  .2

  .a0527692282@gmail.com מיילרישום בוכן ב. בבוקר 05:00 -ב שלישיעד יום  לענות תשובות בטלפוןן נית .3

 ויש לענות בגמרות סגורות.המבחן הינו על גמ' רש"י,  המבחן מיועד ללומדי הדף היומי בלבד. .4

 שאלות. 7השאלות מצרף  להגרלה. לחוזרים על הגמ' או הסיכום מספיק  10מתוך  8מענה נכון על  .5

 .5ניתן לשמוע שמות הזוכים בשלוחה  – ₪ . 300יקבלו סך  שזוכים ההגרלה ע"ד רבני האירגון, בחורים .6

  ערב.ב 21.15-22.30ין ב 050-4172898 'טלבתרומות ול לפרטים .7

 .מבחנים 4מתוך  3 לעושיםכ"א( ₪  150זכיות ע"ס  3)הנבחנים  לכלל הגרלה נוספת  מדי חודש, .8

 או במייל לעיל. 15389285851(, בפקס 4הפצה )שלוחה  בנק' את המבחן ואת סיכומי התמצית שיגלה ניתן .9

ענה נכון אם ב, תהזוכה בהגרלה השבועי .להעמקת החזרהנוספות  שאלות 4 - "לדעת חכמה" מדור  חדש!! .10
 . ₪ 200בונוס של קבל בנוסף לזכייה י ,שאלות אלו  4מתוך  3על 

בדף היומי –מבחן שבועי 
 לע"נ ר' ברוך ב"ר יוסף יום טוב ז"ל

 על ההגרלה השבוע

 ₪    500תו קניה ע"ס 
 לבחירה: אושר עד/יש.

 

   

ב"ר יצחק אייזיק ז"ללע"נ ישראל יעקב 

 שמות הזוכים:
 עפולה. שרגא נוימןהרב  בהר בחוקותי

 ביתר. גד פרוסקיןהרב  במדבר
 חיפה. יהודה דזיאלובסקיהרב  נשא

 ירושלים. חיים רביהרב  בהעלותך
 החודשית זכו בהגרלה

 ביתר. רפאל הרושהרב 
 ירושלים. הרב יחיאל פריימן

 ב"ב. שלום לנדמןהרב 

 

 

 

 ?איזו מילה אינה דוחה שבת לכו"ע )שבת קל"ה.( .1
 .נולד בין השמשות .א
 .אנדרוגינוס .ב

 .נולד או נתגייר כשהוא מהול .ג
 

הלוקח שפחה וילדה ואח"כ הטבילה, האם נימול לשמונה,  .2
 ?ומדוע

 .או לאמחלוקת אי הוי דומיא ד"לכם"  .א
 .מחלוקת אם מילת שמונה תלויה בטומאת לידה או לא .ב
 .לכו"ע נימול לח', כיון שילדה ברשות ישראל .ג

 

 ?מה דין אנדרוגינוס למילה ולערכין לפי רבי יהודה .3
 .למילה כזכר ולערכין ספק .א
 .למילה ספק ולערכין לא כזכר ולא כנקיבה .ב
 .למילה זכר ולערכין לא כזכר ולא כנקיבה .ג

 

 ?מברך אבי הבן בבריתאיזה ברכה  .4
 .אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על המילה .א
  .אשר קדשנו במצוותיו וציוונו למול את הבנים .ב
אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם  .ג

 .אבינו

 

איזה דבר מותר בשבת )באופנים מסוימים( ואין בו משום עשית  .5
 ?אהל )רש"י(

 .כשעושה רק מחיצה ולא גג .א
 .כשמוסיף על גג קיים .ב
 .שתי התשובות נכונות .ג

 
 
 
 

 

 

 ?באיזה אופן מותר לפרוס כילה בשבת .6
כילת חתנים שאין טפח בגג או בתוך ג' טפחים לגג או  .א

 .בשיפוע
 .אם אינה עשויה לישן תחתיה מותר בכל גוונא .ב
 .בעשרה בני אדם .ג

 

 ?על מי נאמר בגמ' שבת קל"ט. שלא טעם טעם יין .7
 .מזמן שחטאאדם הראשון ק"ל שנה  .א
 .נח ממתי ששתה יין והשתכר .ב
 .יוסף מיום שפירש מאחיו .ג

 

 ?מה אסור לעשות בשבת לכו"ע משום בורר )גמ' ורש"י ק"מ.( .8
 .נתינת ביצה במסננת של חרדל .א

 .נתינת מים ע"ג כרשינים או שפשופם .ב

 .לתוך כברה או כלכלהכרשינים נתינת  .ג

 

 ?האם מותר לגרוף עפרורית מלפני שור העומד לפיטום .9
 .באיבוס של קרקע מחלוקת, ובאיבוס של כלי מותר .א
 .באיבוס של כלי מחלוקת, ובאיבוס של קרקע אסור .ב
 .בין בזה ובין בזה מחלוקת .ג

 

 ?הרוחץ במים ויוצא, האם מותר לטלטל את המים שעליו .10
 .מותר .א
 . בכרמלית מותר וברה"ר אסור .ב
 .אף בכרמלית אסור .ג


