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

 כ

  

          
  

 ?באיזה אופן מותר להשתמש לכו"ע במלאכה שנכרי עשה בשבת .1
 .בעושה לצורך עצמו, שלא בפני הישראל, דבר שאין חשש שירבה בשביל הישראל .א
 .בעושה לצורך עצמו אפילו בפני הישראל מותר אף בדבר שיש חשש שירבה בשביל הישראל .ב
 .בדבר שאין חשש שירבה בשביל הישראל מותר אף בעושה לצורך שניהם .ג

 

 ?איזה טעם לאיסור מוקצה מבואר בגמ' בפרק כל הכלים .2
 .שלא יבוא לעשות מלאכה בכלי שמלאכתו לאיסור .א
 .כדי שינוח ולא יטרח כל היום בטלטול, וכדי שישבות שביתה הניכרת .ב
 .שלא יכשל באיסור הוצאה .ג
 ?מקבל טומאה לחכמים )גמרא ורש"י( האם תנור מחובר לקרקע  .3
 .אינו מקבל טומאה .א
 .מקבל טומאה .ב
 .אם הניחו ע"ג קרקע מקבל טומאה, ואם חיברו בטיט אינו מקבל טומאה .ג

 ?אלו דברים אין בהם איסור מוקצה .4

 .צואה של תרנגולים, דלתות הבית שנתפרקו, תרומה טמאה בכהן .א
 .בשבת ועושים מעין מלאכתם הראשונה צואה של קטן, דלתות הכלים שנתפרקו, כלים שנשברו .ב
 .כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו, בקעת כדי לסמוך בה את הדלת, טבל .ג
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 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

לע"נ ישראל יעקב ב"ר יצחק אייזיק ז"ל

 על ההגרלה השבוע

 שבת נופש לזוג בצפת
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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קטן שבא לכבות שריפה בשביל אביו, האם אביו חייב  .1
 ?למחות בו

 . חייב .א
 .אינו חייב .ב

 .אם אביו אמר לו כל המכבה אינו מפסיד אסור .ג
 

 ?באיזה אופן מותר לטלטל גרף של רעי .2
 .דווקא אגב כלי .א
 .בחצר, ואפילו בפני עצמו דווקא כשזה בבית או .ב
 .אפי' מהאשפה מותר .ג

 

 ?האם מותר לטלטל דלתות כלים בשבת .3
 .מותר דווקא בנתפרקו בשבת .א
 .מותר דווקא בנתפרקו בחול .ב
 .מותר בכל גוונא .ג

 

 ?מחט שניטל חורה או חודה, מה דינה לטומאה ולטלטול בשבת .4
 .טהורה, ומותרת לטלטול בשבת .א
  .טהורה, ולענין טלטול בשבת מחלוקת .ב
 .טמאה ואסורה לטלטול בשבת, עד שינטלו שניהם .ג
 

 

 ?איזה דבר לא נאסר מעולם בטלטול בשבת )גמרא ורש"י( .5
 .טלטול כלי שמשתמשים בו תדיר .א
 .כלי שמלאכתו להתר לצורך גופו ומקומו .ב
 .כלי שמלאכתו להתר לצורך גופו .ג

 
 
 
 

 

 ?מדוע אסור לטלטל בקעת בשבת כדי לסמוך עליה קדירה .6
 .מוקצהמשום שקדירה היא  .א
 .משום שהבקעת אינה כלי .ב
 .משום שהבקעת היא כלי שמלאכתו לאיסור .ג

 

מה טעם תנא דברייתא )קכ"ד:( שסובר שאסור להסיק ביו"ט  .7
 ?בכלים

דס"ל כרבי נחמיה שאין כלי ניטל אלא לצורך תשמיש  .א
 .המיוחד לו

 .משום סותר .ב
 .משום נולד .ג

 

אבן שהניחה לכסות חבית, האם מותר לטלטל את האבן או את  .8
 ?החבית

 .י"א ששניהם מותרים בטלטול, וי"א ששניהם אסורים .א

י"א ששניהם מותרים בטלטול, וי"א שרק החבית מותרת  .ב
 .בטלטול

 .י"א שהחבית מותרת בטלטול, וי"א ששניהם אסורים .ג
 

מדוע אסור לטלטל כסויי קרקעות אם אין להם בית אחיזה  .9
 ?)רש"י(

 .משום טלטול מוקצה .א
 .גזירה אטו כסויי כלים .ב
 .דהוי כבונה בשבת משום .ג

 

 ?מה זוכה הדן את חבירו לכף זכות .10
 .פירותיהן בעולם הזה .א
 .משמים דנים אותו לכף זכות .ב
 .שתי התשובות נכונות .ג


