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

 כ

  

          
  

 ?מה אסור משום כיבוס )רש"י( .1
 .שרית בגד במים או שפשוף עור קשה עם מים .א
 .שרית בגד במים או שפשוף עור רך עם מים .ב
 .שרית בגד במים, אבל בעור לא שייך כיבוס כלל .ג

 

 ?אלו פירות מותר לסוחטם בשבת לכו"ע )גמרא ורש"י( .2
 .פירות שרוב העולם אינם רגילים לסוחטם .א
 .פירות שאין רגילים לסוחטם כלל וגם הוא אין כוונתו למשקה .ב
 .אין פירות שמותר לסוחטם בשבת .ג
 ?האם דם מכשיר לקבלת טומאה )גמרא ורש"י(  .3
 .דם אשה מכשיר רק בדם של מיתה, ובבהמה רק דם שחיטה .א
 .דם אשה מכשיר אף בדם של פצע, ובבהמה רק דם שחיטה .ב
 .דם אשה מכשיר אף בדם הקזה, ובבהמה לעולם אינו מכשיר .ג

  ?קמ"ז( –איזה דברים נאסרו משום עובדין דחול )גמרא ורש"י, קמ"ג  .4

 .חיתוי בגחלים ביו"ט, קינוח בספוג בשבת .א
 .ליקוט פירות לתוך סל או קופה, להתגרר במגררת .ב
 .סחיטת כבשים ושלקות לצורך מימיהם לפי רב, הכנסת קנה חלול לנקב החבית לפי רב .ג

 

 30'~מבחן מס' קמח-'מב~ שבת קואתחנןפרשת 

 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

 

 

 

מתי מותר לטלטל כלי שיש בתוכו מוקצה ודבר התר חשוב  .1
 ?יותר

 .כשאינו יכול ליטול רק את הדבר התר .א
 .כשאינו יכול לנער את המוקצה .ב

 .שתי התשובות נכונות .ג
 

האם מותר לטלטל ספוג שאין לו עור בית אחיזה לפי ר"ש  .2
 ?ומדוע

 .מותר, משום שר"ש לית ליה מוקצה .א
 .מותר, משום שלר"ש דבר שאין מתכוין מותר .ב
 .אסור, משום דהוי פסיק רישיה שיסחוט .ג

 

 ?איזה איסור יש בסחיטת פירות ובמשקין שזבו )רש"י( .3
סחיטה משום מפרק שזה תולדה של דש, ומשקין שזבו שמא  .א

 .יסחוט
 .סחיטה משום בורר, ומשקין שזבו שמא יסחוט .ב
 .ג' סחיטה משום בורר, ומשקין שזבו משום נולד .ג

 

 ?האם יש איסור דאורייתא בסחיטת כבשים ושלקות למימיהן .4
 .אסור מדאורייתא .א
  .אין איסור דאורייתא אלא בזיתים וענבים .ב
 .מחלוקת .ג

 

 ?האם מותר להדיח בשבת מליח הישן .5
 .מותר .א
 .פטור אבל אסור .ב
 .חייב חטאת .ג

 
 
 
 

 

 ?מהו התנאי שבו אסור לעשות נקב בשבת מדאורייתא .6
 .נקב חדש .א
 .נקב העשוי להכניס ולהוציא .ב
 .כשכוונתו לנקב יפה אפילו עשוי רק להוציא .ג

 

 ?האם מותר לסתום נקב בשעוה או בשמן .7
 .בשעוה ובשמן אסור משום עשית כלי .א
 .בשעוה שייך איסור ממרח, ובשמן מותר .ב
בשעוה שייך איסור ממרח, ובשמן מחלוקת אם גוזרים אטו  .ג

 .שעוה
 

 ?מה גרם לעשרת השבטים לצאת לתרבות רעה )שבת קמ"ז:( .8
 .שלא היו עולים לרגל לבית המקדש .א

 .שהיו עוסקים בהנאות ולא בתורה .ב

 .שהיו מחללים את השבת .ג

 

 ?האם מותר ללוות או לשאול בשבת .9
 .ללוות אסור ולשאול מותר .א
 .מותר אף ללוות בלשון שאלה .ב
 .מותר רק לתת במתנה .ג

 

המחלק פרה בהקפה בראש השנה של מוצאי שביעית ועיברו  .10
 ?את החודש, האם שביעית משמטת

 .משמטת .א
 . אינה משמטת .ב
 .חייב להחזיר לו, ויאמר לו משמט אני .ג


