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 ההולך בדרך ואומר ששביתתו תהיה תחת אילן, מה דינו לפי שמואל  .1
 ? )לשני הביאורים ברש"י(

 

 .י"מ שודאי קנה שביתה בשני צידי האילן לחומרא, וי"מ שקנה שביתה גם במקומו וגם תחת האילן .א
 .י"מ שודאי קנה שביתה במקומו, וי"מ שקנה שביתה גם במקומו וגם תחת האילן .ב
 .שקנה שביתה בשני צידי האילן לחומרא, וי"מ שקנה שביתה בב' צידי האילן לקולא י"מ .ג

 ?מה נחלקו רב נחמן ורב חסדא בביאור מחלוקת ר"מ ורבי יהודה .2
 .האם נחלקו אם עשיר מערב במקומו, או שנחלקו אם עשיר מערב במקום אחר  .א
 .יש אופן שעשיר מערב ללא פת האם נחלקו אם עירוב לעשיר הוא דווקא בפת, או שלכו"ע .ב
 .שתי התשובות נכונות .ג
 ?מה לומדים מדכתיב "יעלת חן" .3
 .שיש לתורה חן בעיני האדם אפילו כשלמד כבר כמה פעמים .א
 .שהתורה מעלה חן על לומדיה .ב
 .שבכל לימוד ולימוד אדם מוצא טעם .ג

  ?מדוע בית שבספינה אינו מתעבר עם העיר )רש"י(

 .בתוך שבעים אמה ושיריים לעירמפני שלפעמים הספינה אינה  .א
 .מפני שהספינה זזה לכאן ולכאן .ב
 .מפני שאין דירה קבועה בספינה .ג

 

 39'~מבחן מס' נה-'מט עירובין~ שבת סוכות  

 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 

ומיבדף הי –מבחן שבועי 
 לע"נ ר' ברוך ב"ר יוסף יום טוב ז"ל

 על ההגרלה השבוע

 שבת נופש לזוג
 מושב יסודותב

053-3140301 

לע"נ ישראל יעקב ב"ר יצחק אייזיק ז"ל

 

איזה דין תלוי במחלוקת אם עירוב הוא משום קנין או  .1
 ?משום דירה

 .האם אפשר להוליך את העירוב ע"י שליח .א

 .האם אפשר לערב בפחות משוה פרוטה .ב

 .האם אפשר לערב במעות .ג
 

לא נאמר הכלל כיצד מבארת הגמרא למה במרבה במעשרות  .2
 ?שכל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו

 .מעשר ישנו בטעות .א
 .מעשר ישנו לחצאין .ב
כיון שבתרומה יכול לתת בעין יפה, גם במעשר זה מועיל  .ג

 .בדיעבד
 

האם אפשר לקבוע שביתה במקום המוקף מחיצות שמותר  .3
 ?לטלטל בכולו

 .אפשר .א
 .אי אפשר .ב
 .לרב אי אפשר ולשמואל אפשר .ג

 

 ?לומדים מהמילים "שבו איש תחתיו"מה  .4
 .איסור יציאה חוץ לתחום .א
  .איסור העברת חפץ ד' אמות ברשות הרבים .ב
 .ד' אמות שיש למי שיצא מחוץ לתחום .ג

 

מי שיצא לדרך לעיר שמערבים בה והחזירו חבירו, לרבי יהודה  .5
 ?מותר לו ללכת לשם, מדוע

 .שכיון שיצא לדרך דינו כעני, משא"כ שאר בני העיר .א
מפני שהיציאה לדרך מוכיחה שכוונתו לערב לשם, משא"כ  .ב

  .שאר בני העיר
כ"ש שלשאר בני העיר מותר ללכת, והחידוש שלא אומרים  .ג

 .שכיון שחזר הוא נמלך בדעתו

 

מדוע לפי אחרים מי שהוציא רגל אחת מחוץ לתחום יכול  .6
 ?לחזור

 .מפני שרובו עדיין בתוך התחום .א
 .מפני שלא יצא לגמרי מחוץ לתחום .ב
 .מפני שסתם פסיעה היא אמה ועד אמה יכול לחזור .ג
 

 ?מערת המכפלה על שם מה נקרא .7
 מפני שהיא כמו בית שיש על גבו עליה. .א
 .מפני שהיא כפולה בזוגות .ב
 .וקתלחמ .ג

 

 ?(אול "ומחר אתה ובניך עימי" )רש"ימי אמר לש .8
 .הואהקדוש ברוך  .א

 .עלי הכהן .ב

 .שמואל הנביא .ג
 

אלו דברים מזכירה הגמרא עירובין נ"ד. שהם גורמים לזכירת  .9
 ?הלימוד

 .לימוד בקול, חזרה, שלא יהיה גס רוח .א
 .לימוד בשמחה, ועל מנת לקיים .ב
 .לימוד ברציפות, חזרה ארבעים פעמים .ג

 

עיר העשויה כקשת, באיזה אופן רואים אותה כאילו היא מלאה  .10
 ?בתים

ד' אלפים בין ראשי הקשת, ואין אלפיים בין הבתים אם אין  .א
 .שבתוך העיגול לקו החיצוני

אם אין ד' אלפים בין ראשי הקשת, אפילו אם יש יותר  .ב
 .מאלפים מתוך העיגול לקו החיצוני

 .מחלוקת .ג
 


