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

שבת ר"ה ~ עירובין לה'-מא'~מבחן מס' 37

 .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

 .1עירוב שנתגלגל מחוץ לתחום ביתו ,מה דינו?
א .אם נתגלגל מבעוד יום ,אף לתוך ד' אמות פסול.
ב .אם נתגלגל משחשיכה אף מחוץ לד' אמות כשר.
ג .בכל גוונא כשר ,כיון שנתכוין לקנות שם שביתה.
 .2המערב בשתי ככרות שאחת טהורה ואחת טמאה ואין ידוע
איזו ,האם הוי עירוב?
א .לרבי מאיר פסול ולרבי יוסי כשר.
ב .גם לרבי מאיר כשר כיון שככר אחת טהורה בודאי.
ג .גם לרבי יוסי פסול כיון שאינו יכול לאכול אף אחת מהם.
 .3באיזה מקרה א"צ להגיע במתנה על העירוב לדין ברירה?
א .במתנה אם בא חכם ,ורבו הגיע אפילו בשבת.
ב .היכא שמערב שבת כבר בא החכם ,דווקא אם הוא יודע
לאיזה צד בא.
ג .היכא שמערב שבת כבר בא החכם ,ואפילו אינו יודע לאיזה
צד בא.
 .4האם אפשר לערב לכל השנה ולהחליט בכל ערב שבת אם יחול
העירוב לאותה שבת?
א .אפשר.
ב .אי אפשר.
ג .מחלוקת.

 .5איזו הלכה נכונה למ"ד ששבת ויו"ט הם שתי קדושות?
א .אפשר לערב לכל יום למקום אחר.
ב .המערב ליום הראשון ונאכל העירוב מועיל עירובו גם ליום
השני.
ג .אפשר להפריש תרומה בשני הימים וזה יחול ממה נפשך.

 .6למ"ד ששבת ויו"ט הם ב' קדושות ,האם אפשר לערב בכל יום
לצד אחר?
א .אפשר.
ב .אי אפשר.
ג .אפשר רק אם בין העירובין אין אלפים אמה.
 .7איזה הלכות תלויות במחלוקת אם שני ימי ראש השנה הם
קדושה אחת או שתי קדושות?
א .האם אפשר לערב כל יום לצד אחר.
ב .האם ביצה שנולדה ביום הראשון מותרת באכילה ביום
השני.
ג .שתי התשובות נכונות.
 .8מלאכה שנעשתה ע"י נכרי עבור ישראל ביו"ט ,האם מותר
לאותו ישראל להנות מזה?
א .מותר.
ב .מותר במוצאי יו"ט.
ג .מותר במוצאי יו"ט בכדי שיעשה.
 .9איזה חילוק יש בסעודה שלפני תשעה באב בין חול לשבת
(רש"י)?
א .שיכול לאכול כמות ללא הגבלה.
ב .שיכול לאכול שני תבשילין ובשר ויין.
ג .שא"צ להפסיק לפני השקיעה.

 .10תשעה באב שחל בערב שבת ,מתי מסתיימת התענית?
א .מתענה ואינו משלים.
ב .מתענה ומשלים.
ג .מחלוקת.

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

(תורת הבית פ"ו).

לע"נ ישראל יעקב ב"ר יצחק אייזיק ז"ל

.1
א.
ב.
ג.

לדעת רבה ורב יוסף מתי סובר ר"מ שהמערב בתרומה שיש ספק מתי נטמאה
הרי זה חמר גמל?
בכל ספק ,דס"ל תחומין דאורייתא וספיקא דאורייתא לחומרא.
כשיש תרי ותרי ,אבל בלאו הכי הולכים אחרי חזקה.
כשיש שתי חזקות לפסול את העירוב.

.2

איזה דין תלוי בהכרח בדין ברירה?

א.
ב.
ג.
.3
א.
ב.
ג.

שיטת ר"ש שהאומר שני לוגין שאני עתיד להפריש וכו' לא מועיל.
שיטת רבי יוסי שהאומר מעשר שיש לי בביתי יהא מחולל על מטבע חדשה שתעלה בידי מן הכיס.
דעת הסובר שאפשר לערב לכל השנה ולהחליט בליל שבת אם העירוב חל באותה שבת.

.4
א.
ב.
ג.

מה הטעם של רבי יוסי ששני ימי ראש השנה הם קדושה אחת (רש"י)?
מפני ששניהם יום טוב ,ואינם שבת ויום טוב.
מפני שבכל יום יש צד שהוא היום טוב האמיתי.
מפני שתיקנוהו גם שמא באו עדים ביום הראשון מן המנחה ולמעלה.

ר"ח שחל בשבת ,האם ומתי מזכיר ר"ח בתפילות ערבית שחרית ומנחה?
י"א שאינו מזכיר ,וי"א שמזכיר בברכת העבודה ,וי"א בברכת ההודאה.
י"א שמזכיר יחד עם שבת ,וי"א בברכת העבודה ,וי"א בברכת ההודאה.
י"א שאינו מזכיר ,וי"א שמזכיר יחד עם שבת ,וי"א בברכת העבודה.

ההגרלה השבוע על

תו קניה ע"ס ₪ 500
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