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

 כ

  

          
  

 ? השובת בספינה, האם מותר לו להלך בכולה כשהיא מהלכת .1
 

 .לרבי זירא זה מחלוקת, ולרבה מותר לכו"ע בכל גוונא .א
 .זה מחלוקת, ולרבה מותר לכו"ע רק אם שבת באויר מחיצות מבעוד יום לרבי זירא .ב
 .לרבי זירא אסור לכו"ע כיון שהמחיצות עשויות להבריח מים, ולרבה זה מחלוקת .ג

 ?האם מותר למסקנת הגמרא לפי רבנן לעשות מחיצה לסוכה ע"י אדם )גמרא ורש"י( .2
 .מותר בשלא לדעת אף בדופן השלישית  .א
 .ורק שלא לדעתרק בדופן הרביעית  .ב
 .לר"מ מותר גם בדופן השלישית וגם לדעת, ולרבי יהודה מותר רק בדופן הרביעית ורק בשלא לדעת .ג
 ?מהו תחומם של מי בורות של עיר )רש"י( .3
 .אלפים אמה לכל רוח של העיר .א
 .כל אחד מבני העיר יכול לטלטלם לפי שביתתו .ב
 .כרגלי מי שהוציאם מהבור .ג

 למה לפי רב ששת כששתי חצרות חיצונות נתנו עירובם באמצעית, אין החיצונות  .4
  ?אוסרות על האמצעית

 .מפני שלחומרא לא אומרים שהחיצונה דרה באמצעית .א
 .מפני שהאמצעית מצרפת את שניהם .ב
 .מפני שאין לחיצונה אחת דריסת רגל בשניה .ג

 

 38'~מבחן מס' מח-'מב עירובין~  פרשת האזינו  

 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,  ללומדי הדף היומי בלבד.המבחן מיועד  .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 לו 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

 ₪    500תו קניה ע"ס 
 לבחירה: אושר עד/יש.

 

   

יצחק אייזיק ז"ל לע"נ ישראל יעקב ב"ר

 שמות הזוכים:
 ב"ב. דוד קורחהרב  פנחס
 בית שמש. ידיעל מלולהרב  מסעי מטות

 ק"ס.יצחק קסטיקה הרב  דברים
 ק"ס. מאיר לררהרב  ואתחנן

 בהגרלה החודשית זכו
 .ב"ב אפטרגוט יעקב צבי הרב

 .חיפה אלימלך אדריהבה"ח 
 .ק"ס דוד וולנשטייןהרב 

 

 

הקונה שביתה בבקעה, ובשבת הקיפוה נכרים במחיצות,  .1
 ?מה דינו לענין הילוך )גמרא ורש"י(

 .מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה .א

 .יש לו אלפים אמה ממקומו .ב

 .מחלוקת .ג
 

המעורבת כדין, עד מי שהאלפים אמה מעירובו הם באמצע עיר  .2
 ?היכן מותר ללכת ברגליו

 .בכל העיר .א
 .עד סוף תחומו .ב
 .אסור להכנס לעיר שמא יצא חוץ לתחומו .ג

 

האומר הריני נזיר ביום שבן דוד בא, מדוע מותר בשבתות וימים  .3
 ?טובים )לפי מסקנת הגמ'(

 .מפני שיש תחומין למעלה מעשרה .א
שאליהו  מפני שבן דוד בא יום אחרי אליהו הנביא ולא ידוע .ב

 .הנביא בא מאתמול
 .מפני שאליהו הנביא לא מגיע בערבי שבתות מפני הטירוף .ג

 

מי שיצא להציל וכשהוא בתוך התחום הודיעוהו שכבר אין צריך  .4
 ?לצאת, מהו תחומו

 .תחום ביתו כבתחילה .א
  .אלפים אמה ממקום שהודיעוהו .ב
 .מחלוקת .ג

 

לו שהוא בתוך תחום  מי שישב לנוח סמוך לעיר, ובשבת נתברר .5
 ?העיר, מהו תחומו

 .תחום העיר .א
  .אלפים אמה ממקומו .ב
 .מחלוקת .ג

 

 

 

מי ששמע שמת לו מת לאחר ל' יום מהמיתה, כמה ימים נוהג  .6
 ?אבילות להלכה

 .אינו נוהג אבילות כלל .א
 .יום אחד .ב
 .שבעה ושלושים כמו בכל מת .ג
 

 ?מדוע אין מערבים עירוב תחומין לאדם שלא לידיעתו .7
לקבוע שביתה לאדם שחושב לקבוע שביתה  מפני שא"א .א

 .במקום אחר
 .מפני שחששו חכמים שלא ידע וילך לצד השני .ב
 .מפני שיתכן שזה חוב עבורו שלא יוכל ללכת לצד השני .ג

 

מדוע אסור ליבמה להתייבם לפני שיעברו ג' חודשים )רש"י  .8
 ?מ"ז.(

 .שמא היא מעוברת וכשתלד היא תיפטר מן היבום .א

 .והיא אסורה עליו בכרתשמא היא מעוברת  .ב

 .כדי להבחין אם הולד הוא מהראשון או מהאחרון .ג
 

לרבי יוחנן בו נורי שחפצי הפקר קונים שביתה, האם חפצי נכרי  .9
 ?קונים שביתה

 .קונים .א
 .קוניםלא  .ב
 .מחלוקת .ג

 

 ?אדם גבוה, באיזה אמה מודדים את הד' אמות שלו .10
 .באמה של אדם בינוני .א
 .באמה שלו .ב
 .גדולות שהוא יכול לעשותלפי הפסיעות הכי  .ג

 


