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

 כ

  

          
  

 האם שייך פתח בין ב' מקומות, שכלפי מקום אחד דינו כפתח וכלפי המקום .1
  ? השני דינו כפירצה )גמרא ורש"י(

 .לא שייך לחלק בין שני המקומות .א
 .אם כלפי אחד המקומות אינו פרוץ במלואו, מותר בפתח עד עשר אמות .ב
 .אף ביותר מעשר אמות אם כלפי אחד המקומות אינו פרוץ במלואו, מותר .ג

 

 ? האם מותר לטלטל תחת הקורה או בין הלחיים .2
 .תחת הקורה מחלוקת, ובין הלחיים מותר לכו"ע .א
 .תחת הקורה מחלוקת, ובין הלחיים אסור לכו"ע .ב
 .בין בזה ובין בזה מחלוקת .ג
 ? האם צורת הפתח מועילה לענין כלאים למסקנה אליבא דרבי יוחנן  .3
 .אבל בצד רק עד י' אמותמלמעלה )מעל הקנים המשמשים לצידי הפתח( מועיל אפילו ביותר מי' אמות,  .א
 .מלמעלה מועיל עד י' אמות, ומן הצד אינו מועיל כלל .ב
 .בין מלמעלה בין מן הצד מועיל עד י' אמות .ג

 ? , איזה תיקון הוא צריךטפחיםמבוי שפתחו פחות מד'  .4

 .לכו"ע א"צ שום תיקון .א
 .לחי וקורה ולב"ה או לחי או קורה לב"ש .ב
 .י"א שלכו"ע א"צ שום תיקון, וי"א שגם בזה נחלקו ב"ש וב"ה, וי"א שלכו"ע מועיל או לחי או קורה .ג

 

 33'~מבחן מס' יג-ז' עירובין~ שופטיםפרשת 

 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,  בלבד.המבחן מיועד ללומדי הדף היומי  .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

 על ההגרלה השבוע

 משחקי פליימוביל 
 ₪    500בשווי 

 ב "בית המשחקים"

: להזמנות קטלוגבמייל לקבל ניתן 
b0527159980@gmail.com 

 

 

 ? האם אפשר לנהוג כשני שיטות החולקות זו על זו .1
 .לחומרא כן ולקולא לא .א

  .צריך לנהוג תמיד כאותו רב .ב

 .אם אין סתירה בין הדברים יכול להחמיר כשני השיטות .ג
 

 ? האם ים נחשב מחיצה למבוי .2
גבוהה י"ט הוי מחיצה, ויש חוששים שמא אם שפת הים  .א

 .יעלה הים שרטון
 . כיון שהים אינו מקום הילוך הוי מחיצה בכל גוונא .ב
לעולם שפת הים אינה מחיצה, כיון שהמים נחשבים  .ג

 .כקרקע
 

 ? באיזה שיעור אומרים לבוד או חבוט רמי לענין קורת המבוי .3
 .עד ג' טפחים .א
 .אומרים לבוד עד ד' טפחים עד ג' טפחים, ולרשב"ג .ב
 .לבוד עד ג' או ד' טפחים, וחבוט רמי עד טפח .ג

 

מה הדין בלחי הנראה מבפנים ושוה מבחוץ או נראה מבחוץ  .4
 ? ושוה מבפנים

נראה רק מבפנים מועיל לכו"ע, ובנראה רק מבחוץ  .א
 .מחלוקת

נראה רק מבפנים מחלוקת, ובנראה רק מבחוץ לכו"ע אינו  .ב
  .מועיל

 .בזה מחלוקת בין בזה ובין .ג
 

 ? חצר שנפרצה לרה"ר, מתי היא מותרת בטלטול .5
 .כשיש בה פס אחד .א
  .כשיש בה ב' פסין .ב
 ת.מחלוק .ג

 
 

 

מבוי שפתחו רחב יותר מי' אמות, כיצד אפשר להכשירו לכו"ע  .6
 ? ללא צורת הפתח

 .ע"י שיניח קנה באמצע, או ע"י אמלתרא בקורה .א
לאורכו של ע"י שיעשה פס גבוה י' באורך ד' אמות ויעמידנו  .ב

 .המבוי
יעשה פס אמה וירחיק אמה ויעשה עוד פס אמה וירחיק  .ג

 .אמה וכו'
 

האם הקנה שבראש הצורת הפתח צריך לגעת בקנים  .7
 ?שבצדדים

 .צריך .א
 .צריךלא  .ב
 .מחלוקת .ג

 

 ? מבוי שאורכו כרוחבו, מהו תיקונו לפי רב .8
 .לחי משהו או קורה טפח ככל מבוי .א

 .פס ארבעה כחצר .ב

 .לחי וקורה .ג
 

 ? מה הדין אם כתב פרשת סוטה או גט לשם אשה אחרת .9
 .בסוטה כשר ובגט פסול .א
 .בסוטה מחלוקת, ובגט פסול .ב
 .בסוטה כשר ובגט מחלוקת .ג

 

 ? במה תלה רבי את זה שהיה מחודד מחבריו .10
 שראה את רבי מאיר מאחוריו. .א
 .שהיה עניו ונח לבריות .ב
 .שלא דחק את השעה .ג

 


