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מבחן שבועי – בדף היומי
לע"נ ר' ברוך ב"ר יוסף יום טוב ז"ל

פרשת בראשית ~ עירובין סג'-סט'~מבחן מס' 41

 .1מטרת המבחן לעידוד חזרה שבועית על הגמרא או על סיכום ,והשאלות מותאמות לכך.
 .2יש להתקשר לטלפון  073-7289669ולהירשם במערכת ,ולאחר מכן להזין את התשובות.
 .3ניתן לענות תשובות בטלפון עד יום שלישי ב 05:00 -בבוקר .וכן ברישום במייל .a0527692282@gmail.com
 .4המבחן מיועד ללומדי הדף היומי בלבד .המבחן הינו על גמ' רש"י ,ויש לענות בגמרות סגורות.
 .5מענה נכון על  8מתוך  10השאלות מצרף להגרלה .לחוזרים על הגמ' או הסיכום מספיק  7שאלות.
 .6ההגרלה ע"ד רבני האירגון ,בחורים שזוכים יקבלו סך  – . ₪ 300ניתן לשמוע שמות הזוכים בשלוחה .5
 .7לפרטים ולתרומות בטל'  050-4172898בין  21.15-22.30בערב.
 .8מדי חודש ,הגרלה נוספת לכלל הנבחנים ) 3זכיות ע"ס  ₪ 150כ"א( לעושים  3מתוך  4מבחנים.
 .9ניתן להשיג את המבחן ואת סיכומי התמצית בנק' הפצה )שלוחה  ,(4בפקס  15389285851או במייל לעיל.
 .10חדש!! מדור "לדעת חכמה"  4 -שאלות נוספות להעמקת החזרה .הזוכה בהגרלה השבועית ,באם ענה נכון
על  3מתוך  4שאלות אלו ,יקבל בנוסף לזכייה בונוס של . ₪ 200

 .1באיזה אופן מותר להורות הלכה בפני רבו?

 .6לגבי מה סובר רבי יוחנן שיש חילוק בין שוכר רשות למערב?
א .שבשכירות צריך שוה פרוטה ובעירוב לא.
ב .שבשכירות כל אחד צריך לשכור ,ובעירוב אחד מערב
לכולם.
ג .שאפשר לשכור רשות בשבת אע"פ שאין מערבים בשבת.

א .שלא בפניו .
ב .לאפרושי מאיסורא.
ג .לראות סכין שחיטה.
 .2מאיזה טעם )למסקנה( רצה אביי להתיר לטלטל בחצר שיש בה
נכרי כשביטלו רשותם לאחד?
א .מפני שלא ירצו לבטל רשותם תמיד ,ולא יבואו ללמוד
ממעשי הנכרי.
ב .משום שאין נכרי אוסר על ישראל אחד הדר בחצר.
ג .מפני שביטול רשות לאחד אינו שכיח ולא גזרו בזה.
 .3מי ששתה יותר מרביעית יין ,מתי מותר לו להורות ולהתפלל?
א .דרך מיל ,ושינה.
ב .דרך ג' מילין ,ושינה.
ג .רק הרוכב בדרך.

 .4איזה דברים מצינו בגמרא שהם צריכים ישוב הדעת?
א .התרת נדרים למ"ד אחד ,וישיבה בדין.
ב .תפילה ותלמוד תורה.
ג .שתי התשובות נכונות.
 .5חצר פנימית שדרים בה ישראל ונכרי ובחיצונה דר ישראל,
האם מותר לישראל לטלטל בפנימית?
א .תלוי במחלוקת אם נכרי אוסר על ישראל אחד.
ב .תלוי במחלוקת אם רגל המותרת במקומה אוסרת שלא
במקומה.
ג .מותר לכו"ע.

 .7באיזה אופן מודה רבי יוחנן שאין ביטול רשות מחצר לחצר?
א .בשני בתים משני צידי רשות הרבים שהקיפום נכרים
מחיצות בשבת.
ב .בכל גוונא יש ביטול רשות מחצר לחצר.
ג .מחלוקת.

 .8באיזה אופן מותר להביא מים חמים לתינוק שצריכים למולו?
א .ע"י אמירה לנכרי להביא מים שכבר הם חמים.
ב .אם אמו צריכה מים יחממו לתינוק אף ע"י ישראל אגב
אמו.
ג .מותר להביא אף ע"י ישראל ,גם אם לא עירבו ולא נשתתפו.
 .9במה תלויה המחלוקת אם מי שביטלו לו רשות יכול לבטל
רשותו למי שביטל עבורו?
א .האם חוששים שתקנת חכמים תהיה כחוכא ואיטלולא.
ב .האם המבטל רשות חצירו ביטל גם רשות ביתו.
ג .מחלוקת.

 .10האם מקבלים קרבנות מנכרי או ממומר לעבודה זרה?
א .מקבלים.
ב .אין מקבלים.
ג .מנכרי מקבלים וממומר לע"ז אין מקבלים.

"האיש שנותן ליבו תמיד לחזור על למודו ,לבד שבזה מצליח ומשתמר תורתו-,ניכר בזה חביבותו לתורה"

)תורת הבית

לע"נ ישראל יעקב ב"ר יצחק אייזיק ז"ל

.1
א.
ב.
ג.

לגבי מה נאמר דין שכירו ולקיטו?
שנכרי שהוא שכירו ולקיטו של ישראל אינו אוסר אף כשהוא דר בביתו.
ששכירו ולקיטו של נכרי שעירב עם בני המבוי מותר לטלטל שם.
ששכירו ולקיטו של ישראל שדר בחדר או בעליה צריך לתת חלק בעירוב.

.2

באיזה אופן מודה שמואל שיש ביטול רשות מחצר לחצר?

א.
ב.
ג.
.3
א.
ב.
ג.

במקום שאוסרים זה על זה ,כגון בחצר פנימית וחיצונה.
באופן הנ"ל אבל דווקא כשנתנו את עירובם בפנימית ושכח אחת מהחיצונה לערב.
מחלוקת.

.4
א.
ב.
ג.

סלע שבים שאינו גבוה עשרה ורחב ארבעה ,האם מותר לטלטל ממנו לים?
מותר רק אם אין בו יותר מבית סאתים.
בכל גוונא מותר.
בכל גוונא אסור.

במה נחלקו ר"מ ור"י האם מי שהוציא במזיד לפני שנתן רשותו יכול לבטל רשותו )רש"י(?
האם מומר לחלל שבת יכול לבטל רשות.
האם שייך ביטול רשות אחרי שהוציא.
האם מי שעבר על איסור הוצאה דרבנן נחשב מומר.

ההגרלה השבוע על

תו קניה ע"ס ₪ 500
לבחירה :אושר עד/יש.

