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

 כ

  

          
  

 ?אלו מכשירין דוחים שבת לרבי אליעזר .1
 .מילה, עומר, שתי הלחם, וציצית .א
 .מילה, סוכה, מצה, ושופר .ב
 .המקדש, ושופרמילה, מזוזה, בנין בית  .ג

 

 סכין שהיה בחצר בזמן כניסת השבת, איך מותר להביאו בשבת לצורך המילה  .2
 ?לפי ר"ש )גמרא ורש"י(

 .רק דרך חצרות .א
 .גם דרך גגות וקרפיפות .ב
 .גם דרך רשות הרבים .ג
 איזה סברות מוזכרות בגמ' )גם בהוא אמינא( למה לא קוצצים צרעת בשביל   .3

 ?לעבוד עבודה במקדש
 .חמורה מהעבודה, מפני שקציצת הצרעת אינה באותו זמן של העבודהמפני שצרעת  .א
 .מפני שגם אחרי הקציצה צריך טבילה, מפני שצרעת זה לא תעשה ועשה .ב
 .משום דלר"י דבר שאין מתכוין אסור, ואף לר"ש הוי פסיק רישיה .ג

 ?מה מוזכר בגמ' שבשבת צריך לעשות בשינוי .4

  .הבאת שמן ליולדת, שחיקת כמון .א
 .התינוק, שחיקת כמון ביו"ט קשירת טבור .ב
 .הבאת סכין המילה, נתינת תחבושת ע"ג מקום המילה .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. 073-7289669יש להתקשר לטלפון  .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

     600קניה ע"ס  זכות
 

 :ב

 

יצחק אייזיק ז"ל לע"נ ישראל יעקב ב"ר

 

 

 ?האם מותר לטלטל מעשר שני .1
 . מותר אפי' לפני פדיון .א
 .מותר רק לאחר פדיון בכסף .ב

 .מותר גם לאחר פדיון באסימון .ג
 

 ?אלו הלכות נאמרו בגמ' )קכ"ח:( לגבי יולדת .2
צריך לשנות מותר להדליק אור לסומא כדי ליישב דעתה,  .א

 .במלאכות כמה שאפשר
 .הזריז הרי זה משובח, והשואל הרי זה שופך דמים .ב
עדיף לחלל שבת ע"י ישראל גדולים, ולא ע"י נכרי או  .ג

 .קטנים
 

 ?מה נאמר על המיקל בסעודה שאחרי הקזת דם .3
 .שומר פתאים השם .א
 .כיון שאינו חס על חייו הקב"ה לא חס עליו .ב
 .הרי הוא מתחייב בנפשו .ג

 

 ?להלכה מותר לחתוך את חבל הטבור בשבתהאם  .4
 .רק בתאומים המחוברים יחד .א
  .מותר רק לקשור .ב
 .מותר לחתוך בכל גוונא .ג

 

 ?המביא סכין בזמן שאין סכנה, כיצד יביאהו לפי רבי אליעזר .5
 .מגולה, משום חיבובי מצוה .א
 .מכוסה על פי עדים .ב
 .מה שירצה יעשה .ג

 
 
 

 

 

 ?שבתלמה ר"א לא לומד מלולב שמכשירין דוחים  .6
 .מפני שהוא עוצר רוחות וטללים רעים .א
 .מפני שהוא נוהג ז' ימים .ב
 .מפני שהוא טעון ד' מינים .ג

 

איזה טעם מזכירה הגמ' )שבת קל"ב.( שפיקוח נפש דוחה  .7
 ?שבת

 .חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה .א
 .קל וחומר ממילה שהיא אחד מאבריו של אדם ודוחה שבת .ב
 .וחי בהם ולא שימות בהם .ג

 

 ?האם שחיטת הפסח ומכשיריה דוחים שבת לרבי עקיבא .8
שחיטה דוחה שבת, ומכשירים שאפשר לעשותם מערב שבת  .א

 .אינם דוחים

 .כל המכשירים דוחים, כיון שבפסח יש כרת .ב

אף שחיטה אינה דוחה, ושאני ממילה שנכרתו עליה י"ג  .ג
 .בריתות

 

למסקנת הגמ' לאיזה דין דומה מה שבפירש אין חוזר על ציצין  .9
 ?אין מעכביןש
 .הפשטת הפסח בשבת עד החזה .א
 .חילול שבת לעדות החודש כשהמולד נראה בעליל .ב
 .הכנסת לחם הפנים תוך כדי הוצאת הלחם הישן .ג

 

 ?מה מותר לעשות ביו"ט .10
 .סינון חרדל במסננת שלו, ומיתוק חרדל בגחלת של עץ .א
 .צלית בשר, לישה .ב
 .עשית גבינה, סחיטת ענבים וזיתים .ג


