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א .כשעדים שולחים עדותם בכתב לבית דין.
ב .כשהעדים מעידים שראו שטר ,והיינו דווקא כשנכתב לעדות.
ג .כשהעדים מעידים שראו שטר אפילו אם הוא נכתב לזכרון דברים.

רשות -מתי לכולי עלמא אין בעדות חסרון של "מפי כתבם"?

א .מבעיר.
ב .מכבה.
ג .מבשל.

על איזה מלאכה עובר זר המקטיר אברים על גבי המזבח בשבת (יבמות ל"ג?):

א .לייבם אחת מהם.
ב .לייבם את שתיהן.
ג .לייבם אחת ולחלוץ לשניה.

אחים הנשואים לג' נשים נכריות ,ומת אחד וייבם השני את אשתו ומת ,מה צריך לעשות השלישי?

א .אסור שמא פגע בערוה ,וספק דאורייתא לחומרא.
ב .מדאורייתא מותרת מכח חזקה ,ורבנן אסרו לייבם.
ג .מותר לכתחילה אף מדרבנן ,כיון שיש לה חזקת היתר.

האם מותר לייבם ספק צרת ערוה ,כגון שבערוה נעשו קידושין מסופקים ,ומדוע?

א .כן.
ב .לא.
ג .מחלוקת.

שובר ע"ס ₪ 200
לבחירה:

הגרלה נוספת
על מדור לדעת חכמה:

ההגרלה השבוע
על₪ 500 -

 .10במה נחלקו רבי חייא ובר קפרא לענין איסור חל על איסור
בזר שאכל מליקה?
א .האם באיסור כולל שני האיסורים חלים.
ב .האם באיסור מוסיף שני האיסורים חלים.
ג .האם בשני איסורים שחלים בבת אחת שני האיסורים
חלים.

 .9אשת אחיו שנעשית אחות אשתו ,האם זה איסור מוסיף
או איסור כולל?
א .איסור מוסיף.
ב .איסור כולל.
ג .גם איסור מוסיף וגם איסור כולל.

 .1למאן דאמר יש זיקה ,האם חליצה לצרת אחות אשתו בזיקה נחשבת "חליצה פסולה"?

 .5באיזה אופן י"א שהיבם מיפר נדרי יבמתו כשנפלו לפניו
ב' יבמות?
א .כשעשה מאמר באחת מהן.
ב .כשעמדה בדין ופסקו לה מזונות משלו.
ג .שתי התשובות נכונות.

 .4לבית הלל שמאמר אינו קונה ,מה הדין כשעשה מאמר
ביבמה ואח"כ אחותה נפלה לפניו ליבום?
א .יחלוץ ויתן גט לבעלת המאמר ,ולאחותה רק יחלוץ.
ב .ייבם איזו שירצה.
ג .יחלוץ לשתיהן.

 .3ב' אחיות שנפלו ליבום לפני ב' אחים ,וכל אחת אסורה על
אח אחר באיסור ערוה ,האם מותר להם לייבם את השניה?
א .מותר.
ב .אסור.
ג .לראשון מותר ולשני אסור.

 .8הנושא אחות אשת אחיו ומת אחיו ,האם מותר לו לייבם
את האשה?
א .למ"ד אין איסור חל על איסור מותר.
ב .גם למ"ד אין איסור חל על איסור אסור.
ג .מותר רק ביאה ראשונה.

 .7נפל הבית עליו ועל אשתו שהיא בת אחיו ,מה דין צרתה ?
א .חולצות.
ב .או חולצת או מתייבמת.
ג .לא חולצת ולא מתייבמת.

 .6בטאיזה אופן יבמה שבשעת נפילה היתה אסורה על היבם
היא מותרת לו אח"כ?
א .אם הותרה תוך כדי הנפילה הראשונה.
ב .אם בנפילה הראשונה היתה מותרת לאח אחר ואח"כ
הותרה גם לראשון.
ג .בשתי האופנים הנ"ל היא אסורה עולמית.

כמו"כ ניתן לקבל ולעשות המבחן במייל באופן קבוע,
ע"י רישום בכתובת.a0527692282@gmail.com :

ניתן לעשות המבחן גם בעמדות נדרים פלוס-בקופות נוספות"-לדעת"-מילוי טפסים.

 .2אחיות שנפלו ליבום לפני אדם אחד ,ואחת מהם אסורה
עליו ,האם מותר לו לייבם את השניה?
א .באיסור ערוה דאורייתא מותר ,ובאיסור שניות דרבנן
אסור.
ב .באיסור ערוה דאורייתא אסור ,ובאיסור שניות דרבנן
מותר.
ג .אסור בכל אופן.

 .1האם אומרים נאסרה באיסור זיקה דרבנן?
א .כן.
ב .לא.
ג .מחלוקת.

מבחן שבועי – בדף היומי

לרישום ועשיית המבחן ,לפרטים נוספים ולנקודות ההפצה
ניתן לשמוע בקו הטלפון. 073-7289669 :

המערכת הטלפונית נפתחת בכל שבוע ,מיום שישי עד יום שני בלילה.
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ספק בן ט' למת ספק בן ז' ליבם ,באלו נכסים יחלוקו?

נכסי המת יחד עם היבם.
נכסי היבם יחד עם בני היבם.
נכסי הסבא יחד עם היבם.

א .יכול ,כיון שהוא קיבל כסף על קרקע שאינה שלו.
ב .לא יכול ,מפני שהוא טוען שלא מכר את הדרך.
ג .יחלוקו.

רשות -מי שאבדה לו דרך שדהו אצל אחד שמקיפו מכל רוחותיו והוא מכר שדהו לארבעה,
האם הוא יכול לתבוע מהמוכר את הכסף שקיבל על הדרך?

א .נכסי המת יחד עם היבם.
ב .נכסי היבם יחד עם הסבא.
ג .שתי התשובות נכונות.

.4

א.
ב.
ג.

.3

ספק בן ט' למת ספק בן ז' ליבם ,אלו נכסים אין הספק יורש ללא ראיה?

א .כשתדע שהיא וצרתה לא מעוברות ובעלה לא נשא אשה אחרת.
ב .כשתדע שהיא וצרתה לא מעוברות ,ואין חוששים שבעלה נשא אחרת.
ג .כשתדע שהיא לא מעוברת ,ואין חוששים שצרתה מעוברת או שבעלה נשא אחרת.

.2

שובר ע"ס ₪ 200
לבחירה:

הגרלה נוספת
על מדור לדעת חכמה:

ההגרלה השבוע
על₪ 500 -

 .10האם למסקנה גזרו איסור שניות בחלוצה או לא?
א .גזרו.
ב .לא גזרו.
ג .הספק לא נפשט.

 .9כמה נוטלים החולץ או המייבם בנכסי המת?
א .החולץ מפסיד את הירושה ,ובמייבם מחלוקת אם
נוטל הכל או כשאר האחים.
ב .החולץ נוטל כשאר האחים ,ובמייבם מחלוקת אם
נוטל הכל או כשאר האחים.
ג .החולץ נוטל כשאר האחים ,והמייבם נוטל את כל
הירושה.

 .8מה קודם למה להלכה ,יבום או חליצה?
א .חליצה.
ב .יבום.
ג .מחלוקת.

אשה שבעלה וצרתה הלכו למדינת הים ומת בעלה ,מתי מותר לה להתייבם (גמרא ורש"י)?

א .כשנתן לה בעלה גט ,וי"א אף בזנות.
ב .גם כשמיאנה.
ג .גם בנתגיירה.

 .1קטנה שנבעלה ,מתי היא צריכה להמתין ג' חודשים לפי שמואל?

 .5הכונס ליבמתו ונמצאת מעוברת וילדה ספק בן ט' לראשון
ספק בן ז' לאחרון ,מה דין הכונס?
א .יוציא וחייב אשם תלוי.
ב .יוציא וחייב חטאת.
ג .יקיים ופטור מן הקרבן.

 .4הנושא מינקת חבירו ,מה דינו?
א .לר"צ יוציא ולא יחזיר עולמית ,ולרבנן ימתין מלבעול
עד שיגיע הזמן.
ב .לר"מ יוציא ולא יחזיר עולמית ,ולרבנן יוציא בגט
וכשיגיע זמנו יכנוס.
ג .לר"מ יוציא בגט ויחזיר כשיגיע הזמן ,ולרבנן ימתין
בלי גט.

 .3החולץ ליבמתו ונמצאת מעוברת ,האם הוא אסור
בקרובותיה?
א .אם הולד של קיימא מותר ,ואם הפילה אסור.
ב .אם הולד של קיימא מותר ,ואם הפילה לרבי יוחנן
אסור ולריש לקיש מותר.
ג .בכל אופן אסור מדרבנן.

 .2לענין מה ביאת אונס פוסלת לכהונה?
א .אשת כהן שנאנסה ,אסורה לבעלה.
ב .אשת ישראל שנאנסה אסורה להנשא לכהן.
ג .שתי התשובות נכונות.

 .7לגבי מה יש חילוק בין יבמה שנתייבמה לאשה רגילה?
א .שאם גירשה אסור להחזירה.
ב .שכתובתה על נכסי בעלה הראשון.
ג .שאם בא לגרשה צריך גם לחלוץ לה.

 .6אשה שירשה נכסי בית אביה לאחר שנישאת ,והיא מכרה
אותם ,מה דין הנכסים?
א .הבעל מוציא מיד הלקוחות.
ב .המכירה מועילה.
ג .מחלוקת בית שמאי ובית הלל.

כמו"כ ניתן לקבל ולעשות המבחן במייל באופן קבוע,
ע"י רישום בכתובת.a0527692282@gmail.com :

ניתן לעשות המבחן גם בעמדות נדרים פלוס-בקופות נוספות"-לדעת"-מילוי טפסים.

 .1באיזה אופן לרבי יהושע הטועה בדבר מצוה פטור?
א .רק אם עשה מצוה.
ב .אף בלא עשה מצוה ובלבד שזמנו בהול.
ג .אף בלא עשה מצוה אם זמנו בהול ,ויש אומרים אף אם
אין זמנו בהול.

מבחן שבועי – בדף היומי

לרישום ועשיית המבחן ,לפרטים נוספים ולנקודות ההפצה
ניתן לשמוע בקו הטלפון. 073-7289669 :

המערכת הטלפונית נפתחת בכל שבוע ,מיום שישי עד יום שני בלילה.

שבת פסח ~ יבמות ל"ד עד מ' ~ מבחן מס' 119
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א .כשרים.
ב .ממזר פסול וגר כשר.
ג .ממזר כשר ,וגר כשר לדון רק גר אחר.

רשות -האם גר או ממזר כשרים לדון?

א .מותר לו להשתחוות.
ב .אסור לו להשתחוות ואם השתחווה חייב מיתה.
ג .אסור לו להשתחוות ,אמנם אם השתחווה אינו חייב מיתה.

רשות -אם אנסוהו נכרים להשתחוות לבהמה לעבודה זרה ,מה דינו?

שובר ע"ס ₪ 200
לבחירה:

הגרלה נוספת
על מדור לדעת חכמה:

ההגרלה השבוע
על₪ 500 -

 .10איזה ערוה אסורה רק בקורבה מן האב ולא מן האם?
א .אחות אביו.
ב .אחותו.
ד .דודתו.

 .9האם ביאה שלא כדרכה קונה ביבמה?
א .קונה.
ב .אינו קונה .
ג .קונה רק לפוסלה על שאר אחיו.

 .8האם כל אונס קונה ביבמתו?
א .כן.
ב .אם היא אנוסה קונה ואם הוא אנוס לא.
ג .אם אנסוהו על הביאה לא קנה.

 .7מדוע יש צד לרב חנניה שגט למאמרו ולא לזיקתו אינו
מועיל?
א .מפני שהמאמר חל על הזיקה והוי כמגרש חצי אשה.
ב .מפני שהמאמר נפרד מהזיקה ,וכיון שהזיקה לא פקעה
לא מהני.
ג .מפני שגט אינו מועיל ביבמה אלא לאחר יבום.

 .5האם גט שנכתב ליבמה או לארוסה או לסתם אשה מועיל לגרש בו אחרי הנישואין?

א .אינו מועיל מדאורייתא משום שאין קידושין תופסים באשת אח.
ב .מועיל ,כיון שאשת אח שאין לה בנים מותרת ליבום.
ג .מחלוקת.

 .4האם מאמר ביבמה מועיל מדאורייתא ,ומדוע (גמרא ורש"י)?

א .יתן גט לבעלת המאמר ויקיים את השניה.
ב .יתן גט לשתיהן ויחלוץ לאחת.
ג .שתיהן צריכות גט וחליצה.

עשה מאמר ביבמה אחת ובעל את השניה ,מה דינו?

 .2רק גר צדק.
א .אפילו גר תושב.
ב .גר תושב מותר לו לשבות אבל אינו חייב בכך.

 .1איזה גר חייב לשבות בשבת (רש"י)?

א .אחד.
ב .שנים.
ג .שלש.

שובר ע"ס ₪ 200
לבחירה:

הגרלה נוספת
על מדור לדעת חכמה:

ההגרלה השבוע
על₪ 500 -

 .10מי שאמר שהוא נתגייר בינו לבין עצמו ,האם הוא נאמן
לפסול את בניו?
א .כן.
ב .לא.
ד .מחלוקת.

 .5האם לרבן גמליאל יש גט אחר מאמר?
א .כן.
ב .לא.
ג .מחלוקת.

 .4מה הביאור בדברי רבן גמליאל "אין גט אחר גט"?
א .שאם נתן גט לשתי הנשים של האח המת ,אינו אסור
בקרובות שניה.
ב .שאם שני אחים נתנו גט ליבמה אחת ,אין השני אסור
בקרובותיה.
ג .שתי התשובות נכונות.

 .3הבא על הנדה ,האם הולד ממזר?
א .כן.
ב .לא.
ג .מחלוקת.

 .2איזה איסור יש לישא שומרת יבם של אביו?
א .חייבי לאוין.
ב .חייבי כריתות.
ג .חייבי מיתות בית דין.

 .1הקונה עבד ,האם הוא צריך לקבל עול מצוות בטבילת
שחרור?
א .בלוקח מישראל אין צריך ,ובלוקח מנכרי מחלוקת.
ב .בלוקח מנכרי צריך ,ובלוקח מישראל מחלוקת.
ג .מחלוקת בין בלוקח מנכרי בין בלוקח מישראל.

 .6מתי יש מאמר אחר מאמר לבן עזאי?
א .בב' יבמות ויבם אחד.
ב .בב' יבמין ויבמה אחת.
ג .שתי התשובות נכונות.

כמו"כ ניתן לקבל ולעשות המבחן במייל באופן קבוע,
ע"י רישום בכתובת.a0527692282@gmail.com :

ניתן לעשות המבחן גם בעמדות נדרים פלוס-בקופות נוספות"-לדעת"-מילוי טפסים.

א .מועיל.
ב .בארוסה וביבמה מועיל ובסתם אשה אינו מועיל.
ג .בארוסה מועיל בסתם אשה אינו מועיל וביבמה ספק.

 .3כמה תלמידי חכמים עומדים על הגר בזמן הטבילה?

א .דווקא טבילה לשם גירות.
ב .גם טבילה של נדה או בעל קרי מועילה.
ג .גם טבילה סתם כשרה.

 .2מ איזה טבילה מועילה לגירות?

א .יום המיתה אבל לא יום האירוסין.
ב .יום האירוסין ויום המיתה.
ג .לא יום האירוסין ולא יום המיתה.

מה נכלל להלכה בג' החודשים של ההמתנה מלהנשא באשה שמת בעלה?

א .כן.
ב .לא.
ג .לפי הטעם של הבחנה לא צריך.

 .1גר וגיורת שנישאו ,האם צריכים להמתין ג' חודשים?

 .5המקדש חייבי לאוין האם צריך לתת לה גט?
א .לרבי עקיבא אין צריך ולרבנן צריך.
ב .לכולי עלמא צריך.
ג .לכולי עלמא אין צריך.

 .4לגבי מה ארוסה דינה כנשואה?
א .שאם הארוס מת היא גובה כתובה אם כבר כתב לה.
ב .שמותר לבעלה הכהן להטמא לה אם היא מתה.
ג .שאם היא מתה הוא יורש אותה.

 .9למ"ד שאין גר בלא מילה וטבילה ,האם מותר לטבול
בלילה או בשבת?
א .אסור.
ב .מותר.
ג .בלילה אסור ובשבת מותר.

 .8באיזה אופן הקונה עבד מנכרי לא מועיל שהנכרי יקדים
ויטבול לשם בן חורין?
א .בנכרי שמכר עבד שלו לישראל.
ב .בנכרי המוכר עצמו.
ג .שתי התשובות נכונות.

 .7האם שיך תפיסת קידושין לעכו"ם ועבד בבת ישראל?
א .לא.
ב .כן.
ג .עכו"ם לא ועבד כן.

 .6לרבי יהושע שסובר שאין ממזר אלא מחייבי מיתות בת
דין ,האם נעשית זונה ,והאם הולד פגום לכהונה?
א .לא.
ב .כן.
ג .נעשית זונה ,אבל אין הולד פגום לכהונה.

כמו"כ ניתן לקבל ולעשות המבחן במייל באופן קבוע,
ע"י רישום בכתובת.a0527692282@gmail.com :

ניתן לעשות המבחן גם בעמדות נדרים פלוס-בקופות נוספות"-לדעת"-מילוי טפסים.

 .3אשה שמת בעלה וודאי אינה מעוברת האם היא צריכה
להמתין ג' חודשים?
א .אינה צריכה.
ב .צריכה.
ג .מחלוקת.

 .2האם מותר לחלוץ בתוך ג' חודשים למיתת הבעל?
א .מותר.
ב .אסור.
ג .לרבי יוחנן יחלוץ ולריש לקיש לא יחלוץ.

 .1אחות חלוצתו שנפלה לפניו ליבום ,מה דינה (יבמות
מ"א)?
א .פטורה מיבום וחליצה.
ב .חולצת ולא מתייבמת.
ג .יכולה גם להתייבם.

מבחן שבועי – בדף היומי

לרישום ועשיית המבחן ,לפרטים נוספים ולנקודות ההפצה
ניתן לשמוע בקו הטלפון. 073-7289669 :

המערכת הטלפונית נפתחת בכל שבוע ,מיום שישי עד יום שני בלילה.

לרישום ועשיית המבחן ,לפרטים נוספים ולנקודות ההפצה
ניתן לשמוע בקו הטלפון. 073-7289669 :

המערכת הטלפונית נפתחת בכל שבוע ,מיום שישי עד יום שני בלילה.

מבחן שבועי – בדף היומי

שבת אחרי מות ~ יבמות מ"א עד מ"ז ~ מבחן מס' 120

פרשת קדושים~ יבמות מ"ח עד נ"ד ~ מבחן מס' 121

