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

פרשת ראה~ עירובין ב'-ו'~ מבחן מס' 32

 .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

 .1מדוע אסור לטלטל במבוי ללא לחי או קורה (גמרא
ורש"י)?
א .מפני שמבוי שאין לו ד' מחיצות דינו כרשות הרבים
מדאורייתא .
ב .מדרבנן שמא יבואו לטלטל ברשות הרבים.
ג .מדרבנן שמא יבואו להוציא ממנו לרשות הרבים.
 .2למה לפי רב לדעת חכמים אסור לטלטל במבוי שגובהו למעלה
מכ' אמה ויש שם אמלתרא?
א .משום שלומדים מפתח ההיכל שהיתה שם אמלתרא.
ב .משום שהם סוברים שגם על ידי אמלתרא אין היכר לקורה.
ג .משום שבדרך הילוכו של אדם הוא אינו רואה את
האמלתרא.
 .3מאיזה טעם יש מכשירים מקצת בתוך עשרים ומקצת למעלה
מעשרים ,דווקא בסוכה ולא במבוי?
א .מפני שחוששים שינטל החלק התחתון ,וכיון שמבוי הוא של
רבים כל אחד יסמוך על השני.
ב .מפני שדין דרבנן צריך חיזוק יותר מדאורייתא.
ג .שתי התשובות נכונות.

 .6איזה שיעור נאמר בתאנה?
א .שיעור חיוב ברכת המזון.
ב .שיעורי הוצאה בשבת באוכלין.
ג .שיעור איסור אכילה ביום הכיפורים.
 .7מהיכן לומדים עיקר דין חציצה בטבילה?
א .מדכתיב "ורחץ את כל בשרו במים".
ב .מהלכה למשה מסיני.
ג .מדרבנן.
 .8האם מועיל להכשיר מבוי ע"י כך שבפתחו העומד מרובה,
ומדוע?
א .אינו מועיל ,כיון שמבוי צריך הכר ובעומד מרובה אין הכר.
ב .אינו מועיל ,שהרי בלאו הכי יש בו עומד מרובה על ידי ג'
הצדדים האחרים של המבוי.
ג .מועיל ,קל וחומר מחצר (למ"ד שמבוי שנפרץ עד י' אמות
מותר לטלטל בו).

 .9מבוי שנפרץ בצידו ,באיזה שיעור פירצה אסור לטלטל בו?
א .י"א ג' טפחים ,וי"א ד' טפחים.
ב .י"א ד' טפחים ,וי"א י' טפחים.
ג .י"א ד' טפחים וי"א יותר מי' אמות.

 .4מה נחלקו אביי ורבא בשיעור גודל האמות?
א .האם משערים תמיד באמה בת ה' טפחים או בת ו' טפחים.
ב .האם שיעור הטפחים של כל אמה הם שוחקות או עצבות.
ג .האם האמה הקטנה היא ה' טפחים ,או ו' טפחים עצבות.
 .5איזה שיעור נאמר בשעורה?
א .עצם כשעורה מטמאה במגע ומשא ולא באהל.
ב .עצם כשעורה מטמאה במגע ובמשא ובאהל.
ג .שעצם פחות משעורה מטמאה במגע ומשא ,וכשעורה
מטמאה אף באהל.

 .10האם לירושלים היה דין רשות הרבים ,ומדוע?
א .כן ,מפני שמצוים בה ס' רבוא.
ב .לא ,מפני שדלתותיה ננעלים בלילה.
ג .לא ,מפני שיש לה חומה.

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

לע"נ ישראל יעקב ב"ר יצחק אייזיק ז"ל

.1

א.
ב.
ג.

מדוע אסור לפי חכמים לטלטל במבוי שפתחו רחב יותר מי' אמות (רש"י)?

מפני שסתם פתח זהו שיעורו ,וביותר מכך זה נחשב פירצה ולא פתח.
מפני שיותר מי' אמה זה רשות הרבים.
מפני שבפתח רחב הלחי אינו ניכר.

.2

האם מותר לפי רבנן לטלטל במבוי שפתחו רחב מי' אמות אך יש לו צורת הפתח?

א.
ב.
ג.
.3

מותר לכו"ע.
אסור לכו"ע.
מחלוקת.

למה צריך שיעור גדול יותר כדי להגביה מבוי לי' טפחים ,מאשר למעט פתחו
מכ' אמה (רש"י)?

א.
ב.
ג.

המיעוט מועיל משום הכר ,אבל ההגבהה נצרכת כדי שיהיה שיעור דופן לאורך שיעור מבוי.
מבוי פחות מי"ט פסול לכו"ע ,אבל מבוי למעלה מכ' אמה כשר לרבי יהודה.
בגובה כ' זה מועיל מדין מקצתו למטה מכ' ,אבל בשיעור י' לא מועיל מקצתו למעלה מי'.

.4
א.

מהם התנאים לפי רש"י להחשיב מקום לרשות הרבים?

ב.
ג.

שמצויים בעיר ס' רבוא.
שמצויים בעיר ס' רבוא ,והדרך רחבה ט"ז אמה.
ס' רבוא וט"ז אמה ,וגם שאין בעיר חומה או שרה"ר שלה מכוון משער לשער.

(תורת הבית פ"ו).

ברכותינו לכל הנבחנים,
לרגל סיום מסכת שבת .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ההגרלה השבוע על

שבת נופש לזוג בצפת
"אחוזת תפארת צפת"
050-4173161

כמו"כ הגרלה נוספת על:

סכין חלה לשב"ק
 3זוכים

