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 ? מדוע אסור לעמוד ברשות היחיד ולשתות מרשות הרבים (גמרא ורש"י) .1
 

 .מפני שהמים נחים בתוך גופו שנמצא ברשות היחיד .א
 .שמא יכניס את הכלי לרשות היחיד .ב
 .מחלוקת .ג

 ? באיזה אופן מותר לקבל מים מהצינור היורד מן הגג .2
 .כשאין בו ד' טפחיםדווקא לקלוט למטה מי"ט, ו .א
 כשאין בו ד' טפחים מותר אף לקלוט למעלה מי' טפחים. .ב
 .למטה מי' טפחים ואין בו ד' טפחים מותר אף לצרף .ג

 ?ק"ג:) -רים במדינה (ק"א: אסורים במקדש ומותאיזה דברים  .3
 .נעילה בנגר שיש בראשו גלוסטרא, החזרת ציר של בור ודות .א
 ., כריכת גמי ע"ג מכהלחכמים החזרת רטיה, חתיכת יבלת ביד .ב
 .רטיה בתחילה ע"ג מכה, חתיכת יבלת בכלינתינת  .ג

  ?מדוע לפי רבי יהודה מוציאים שרץ מהמקדש בצבת של עץ ולא באבנט (גמרא ורש"י) .4
 .כדי שלא לטמא את האבנט .א
 .כיון שאם יטמא האבנט יטמא גם הכהן .ב
 .שמא יפול .ג

 

 46'~מבחן מס' קד-'צח עירובין~  תולדותפרשת   

 פרטי  הצטרפות:

 מותאמות לכך.שאלות ה, וסיכוםדוד חזרה שבועית על הגמרא או על מטרת המבחן לעי.1
 ולהירשם במערכת, ולאחר מכן להזין את התשובות. 073-7289669יש להתקשר לטלפון .2
  .a0527692282@gmail.com מיילרישום בוכן ב. בבוקר 05:00 -ב שלישייום אור לעד  לענות בטלפוןן נית.3
 גורות.ויש לענות בגמרות סהמבחן הינו על גמ' רש"י,  המבחן מיועד ללומדי הדף היומי בלבד..4
 .נוספים 10%מתווספים סיכום . לחוזרים על הגמ' או 80%הוא  להגרלהציון עובר .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, הזוכה בהגרלה השבועית .להעמקת החזרהנוספות  שאלות 4 - "לדעת חכמה" מדור  חדש!!.10
 . ₪ 200בונוס של קבל בנוסף לזכייה י ,אלושאלות   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.

 

    
לע"נ ישראל יעקב ב"ר יצחק אייזיק ז"ל

 

 

לרה"ר למרחק ד' מכרמלית נתגלגל  ספר שקצה אחד .1
 ?אמות, למה לאביי אסור לגוללו חזרה

 .משום שחוץ לד' אמות זה מקום אחר .א
 .שמא יפול לגמרי ויבוא לטלטלו ד' אמות ברה"ר .ב
 .שמא יפול לגמרי ויבוא להכניס מרה"ר לרה"י .ג
 

זיז עליון שנמצא בכותל העליה החיצוני, ואין בו ד' טפחים אלא  .2
 ?ביחד עם החלון, האם מותר להניח עליו כלים בשבת

 .מותר להשתמש בכולו .א
 .אסור להשתמש בכולו .ב
 .מותר רק במקום שכנגד החלון .ג

 

 ?מה טעם האיסור לעלות על אילן בשבת (רש"י) .3
 .שמא יתלוש בכונה .א
 .משום טירחה .ב
 .הוא מוקצהמשום שהאילן  .ג

 

 ?כמה קללות נתקללה חוה .4
 .חמש .א
  .שבע .ב
 .עשר .ג
 

 ?כיצד מותר לסדר עצים למדורה ביו"ט, ומדוע .5
 .כדרכו, כיון שהבערה מותרת ביו"ט .א
יתן את העליונים ואח"כ את התחתונים, כדי שלא יעשה  .ב

  .בדרך בנין
גם לתת את העליונים לפני התחתונים אסור, אלא יתנם  .ג

 .בערבוב
 
 

 
 

 
 ?נגר שיש בראשו גלוסטרא, האם מותר לנעול בו בשבת .6

 .אסור .א
 .בניטל באיגודו מותר, ובאינו ניטל באיגודו מחלוקת .ב
 .בניטל באיגודו מחלוקת, ובאינו ניטל באיגודו אסור .ג

 

 ?באיזה אופן מותר לעשות אהל בשבת .7
 .כשכבר היה האהל פרוס טפח מערב שבת .א
 .כשכבר היה האוהל פרוס ג' טפחים מערב שבת .ב
באופנים הנ"ל אסור, ומותר רק אם יש כבר אהל על כל הגג  .ג

 .מדין לבוד
 

 ?האם מותר לחתוך במקדש יבלת יבשה בשבת .8
 .מותר בין ביד בין בכלי .א

 .מותר בין ביד בין בכלי ביד מותר ובכלי אסור .ב
 .מותר בין ביד בין בכלי, ויש אוסרים בכלי .ג

 

 ?לפי רבנן כהן שצמחה לו יבלת, באיזה אופן מותר לחותכה .9
 .דווקא בעצמו ובשיניו .א
 .אף בעצמו וביד .ב
 .אפילו ע"י כלי .ג

 
 

לרבה שמותר להשמיע קול שאינו של שיר, מדוע אסור לספוק  .10
 ?ידיו כדי להבריח עופות (גמרא ורש"י)

 .שמא יטול צרור להבריחם ויבוא להשוות גומות .א
 .שמא יטול צרור להבריחם ויזרקנו לרה"ר .ב
 .בידיו את העופות שהם מוקצה שמא יטול .ג

 


