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עירובין פרק ה' משנה א'

בס"ד

עירובין פרק ה' משניות ב'-ג'

בס"ד

מה הפירוש "קרפף"?_______________________________________
מהו שטחו?__________________________________.
באלו אופנים כשבאים לציין ולמדוד  2000אמה מחוץ לעיר "מעברין" – מרחיבים
את גבולות העיר יותר מרוחבה האמיתי?
פירוש:

בית
פגום

נכנס

כשהבתים שבגבול העיר אינם סמוכים זה לזה בקו ישר
אלא יש בית ש______ לעיר יותר מחבירו...

יוצא

או שיש בית אחד שבולט ו_____ לחוץ יותר מחבירו...

נכנס

_______ הבולטים בחומת העיר,
לפעמים הם בולטים ל_____ העיר

יוצא

ולפעמים הם בולטים מ_____ לעיר.

גדודיות
גבוהות  10טפחים

גשרים
שיש בהן בית דירה

נפשות
שיש בהן בית דירה

באיזה מקרה נותנים לעיר "קרפף" – עוד רווח מחוץ לה ,חוץ מ2000-
אמה של תחום שבת?

לפי
רבי
מאיר

______ שעושים על ה________
שיש בו בית ______ )כגון לשומר בית ה________(
והם רחוקים ובולטים מן העיר...

מה עושים?

"מוציאין את ה______________"

לפי
חכמים

אלא _________________________.

לשתי
עיירות
הסמוכות
זו לזו

אם יש ביניהם מרחק של שני קרפיפות ולא יותר:
הדין____________________________ :
ושניהם נחשבות כ____ אחת ומודדים  2000אמה מסביב
ל___ העיירות יחד .ומי שגר בעיר אחת מרוויח שיכול
ללכת  2000אמה מהעיר השניה.
אבל אם המרחק ביניהם הוא יותר מ____________
הדין._________________________ :

לשלושה
כפרים
המשולשים





פירוש________________________________________________________:
"ועושין אותה כמין טבלא _______"
פירוש :שעושים את התחומין ________ ולא _________
"כדי שיהיה נשכר את ה_______"  -את הקצוות של תחום ה____.

_____________________________

לעיר
אחת

קירות של _____ שחרבו והם גבוהים ____ טפחים
שבולטים מן העיר ונמצאים בתוך ___ אמה ושיריים
לעיר ) (70 23
____ שעוברים בהם בנ"א שיש להם ______ מלמעלה
ודר בהם המוכס – שגובה _____ מהעוברים בו.

כל הבא למדוד _________ מוסיף מחוץ לעיר עוד ___________
__________ ומשם מתחיל למדוד ________________.
שנאמר לגבי ערי הלויים )במדבר ל"ה,ד( " ִמ ִקּיר הָ עִ יר ָו_____ אֶ לֶף אַ מָּ ה
ָסבִ יב" – ולומדים מהמילה "ו______" שקודם צריך לתת לעיר ______
ואח"כ _______ משם והלאה  2000אמה.

פירוש :אם יש ב' כפרים שברווח שביניהם עומד מרחוק
עוד _____ שלישי ושלושתן ביחד נראים כצורת ______
ואילו היו מכניסים את הכפר השלישי ביניהם היה
המרחק בינו לבינם _________________
וכן המרחק בפועל בין כפר ג'  -לכפר א' וב' הוא לא יותר
מ________________ ,נותנים להם "קרפף" ורואים
את שלושת הכפרים כאילו הם ______
ויכול ללכת ביניהם ,ואת ה_____ אמה של תחום שבת
מודד מהקצה של ____ הכפרים ביחד
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המקרה:
אם רחב עד  50אמה
מקצה לקצה ,או
שהוא רחב יותר מ50 -
אמה אך יכול להבליעו
מן הצד שלא כנגד העיר
ולא יצטרך לצאת מחוץ
לתחום לשם כך:

את מה "אין מודדין אלא בחבל של  50אמה"____________________?....
ממה החבל צריך להיות עשוי?_________  -שהוא חזק ולא נמתח.
מה אורכו?________ .לא פחות ולא ______.
מדוע "לא פחות"?____________________________________________
מדוע "לא יותר"?____________________________________________
_______________________________________________________
היכן יאחזו שני המודדים את החבל?_____________________
כיון שאם אחד יאחז החבל כנגד צווארו והשני יאחז את קצהו כנגד רגליו _________
________________________________________________________

המקרה:
אם אינו רחב
 50אמה
מקצה לקצה:

אין אומרים__________________:
___________________________
אלא_______________________ :
___________________________
)בגדר ימדדו מקצה לקצה ע"י הגבהת
החבל על מקל ארוך(

אם היה רחב יותר
מ 50 -אמה כנגד
העיר )ולא יכול

יבליע הגיא או הגדר במקום שהם נהיים
צרים – אפילו שלא כנגד ה____

היה מודד
והגיע
לגיא

)עמק(

או לגדר
)חומת _______
שנפלה

הדין:

ונעשתה ____

למדוד כי הרי החבל

גבוה ומשופע(

הוא  50אמה(

ואח"כ _____________________.
)כי צריך לכתחילה למדוד כ____ העיר(

הגיע

הדין:
דינו כמו אם הגיע לגיא או ל_____
ש____________________________
וזה דווקא כשההר לא זקוף הרבה אלא
______  -שכשהולך בהר  5אמות לא יגבה
אלא רק ___ טפחים,
אבל אם ההר זקוף הרבה  -שבפחות מהילוך
של  5אמות הוא כבר יגבה ___ טפחים
הדין_____________________:
_________ כי לא רצו חכמים להטריחו...
בזו אמר רבי דוסתאי בר רבי ינאי משום רבי
מאירָ " :שׁמַ עְ ִתּי ֶשׁ______ בֶּ הָ ִרים"

להר
אם ההר גבוה מאוד
ורחב יותר מ 50-אמה
ונעשה צר רק מחוץ
לתחום העיר  -ולא יכול
למודדו בחבל
של  50אמה

כלומר :רואים את ההר כאילו _____ מקצה
לקצה והושחל חבל המדידה בתוכו בקו ישר,
אך לא מודדים את אורך מעלה ההר
ומדרונו.
ואיך מודדים זאת בפועל?
לוקחים חבל של _________ ועולים בהר,
המודד התחתון מניח את החבל כנגד ____
והמודד העליון תופס החבל כנגד ______
וכך מודדים  4אמות שוב ושוב עד שמודדים
את אורך כל ה____ כולו בקו ישר.

מדוע אסור להבליע ולחזור למידתו אם יוצא מחוץ לתחום בשביל זה?_________
___________________________________________________________.
מה לומדים מהמילה "בזו אמר רבי דוסתאי ...שמקדרים בהרים" ....שדווקא לגבי
___________ מקדרים בהרים ומודדים בקו ישר בלי למדוד את אורך ההר בפועל,
אבל במדידות מן התורה :כגון_______________________(2 .___________(1 :
אין "________ בהרים" אלא צריך למדוד את כל אורך ההרים ,המדרונות והעליות
ולא רק בקו ישר כאילו נעשה נקב מצד לצד.....

עירובין פרק ה' משנה ה'

בס"ד

פירוש א'.______________________________________________:
פירוש ב'" :מומחה" הכוונה היא מקום ישר כמו שנאמר" :וּ_____ עַ ל ֶכּתֶ ף יָם כִּ נּ ֶֶרת"
שפירושו הוא :ויגיע הגבול של א"י בקו ישר עד חוף ים כנרת ...ללמדנו שלכתחילה
צריך למדוד התחומין ב_________________ ולא דרך ההרים והגאיות
כדי שלא יהא צריך לקדר בהרים...
הקדמה :לכתחילה צריך למדוד את תחום שבת בשתי מדידות לכל רוח )בשתי קצוות
אותו צד( משנתנו תדון מה יהיה הדין כשיש סתירה בין שתי המדידות שבאותו צד.

המקרה:

פירוש:

הדין:

ריבה
למקום אחד
ומיעט
למקום אחר

___________

________________
________________
________________

ריבה לאחד
ומיעט לאחר

___________
___________

כי כנראה כשמדד בקצה השני
)שקיצר בו( לא _____ מספיק את
החוט כפי שצריך לעשות.

___________
___________
___________
___________

________________
________________
ותולים את המדידה הקצרה
בטעות של המודד השני...

מה עבד ושפחה כנענים נאמנים לומר אעפ"י שהם פסולים לעדות מן התורה?
__________________________________________________
מה אנו רואים מכל המקרים והדינים הללו? שחכמים ______ בדיני תחומין.

אָמרוּ חֲ כָ ִמים אֶ ת הַ ָדּבָ ר לְ _______ אֶ לָּא לְ ______"
" ֶשׁא ְ
עיין בתוי"ט מדוע מקילים חכמים בענייני תחומין וכשיש סתירה בין שתי מדידות
שאחת מהן ארוכה ואחת מהן קצרה הולכים אחרי המדידה הארוכה יותר – שהיא
המקילה?____________________________________________________.

בס"ד
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המקרה:

פירוש:

עיר

_______________
_______________
_______________
_______________

של יחיד
ונעשית

הקדמה:

של רבים

הדינ:
________
________
________

מדוע?
_______________
_______________
ולא יבואו להתבלבל
ולטלטל גם בעיר שהיא
___________ גמורה.

________

עיר

של רבים

_______________
_______________
_______________
_______________

________
אלא אם עשו בה
_____ )השאירו
מקום שלא

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

כפי שראינו בהקדמה למסכת ,כדי לטלטל מהבתים לתוך החצר צריך לעשות
"עירובי חצרות".
וכדי שיהיה אפשר לטלטל מהחצר למבוי תיקנו חכמים לעשות "שיתופי
מבואות" )ע"י השתתפות כל החצרות במזון והנחתו באחת החצרות או באחד הבתים(
על פי זה קיימת אפשרות שכל בני העיר ישתתפו יחד ב"שיתופי מבואות" ויוכלו
לטלטל בכל ה____ כולה )אם היא מתוקנת במחיצות כראוי(

מה לומדים מהמילה "חוצה לה"? ...שלא צריך להשאיר מקום דווקא ב____ העיר – אלא

אך חכמים הגבילו את האפשרות הזאת

אפשר להשאיר גם מ____ לעיר  -בעיר הסמוכה  -שלא תהיה מעורבת עם העיר הגדולה.

מחשש שמא תישכח תורת איסור טלטול ויבואו לטלטל גם בעיר שיש לה דין של
רה"ר גמורה ואינה מתוקנת במחיצות כראוי – שהטלטול בה אסור...
לכן חייבו חכמים ל_____ מקום שלא עירבו אותו יחד עם כל העיר )אלא בנפרד(
וכך יהיה היכר שכל ההיתר לטלטל בעיר זה רק מחמת שעשו ______ )שיתופי
מבואות( וממילא יידעו שבמקום שאין עירוב או שאינו מתוקן כראוי במחיצות
_____ לטלטל בשבת.
אמנם ,כל זה בעיר של רבים ,אבל בעיר של _____  -מערבין את כולה ואין
צריך לשייר כלום.

וכל זה כשלעיר יש שני פתחים אבל אם לעיר יש פתח _____ בלבד אפילו שהיא עיר
של רבים ,הדין._________________________________________:
כי אין לה דין של רה"ר ולא יבואו לטעות ולטלטל ברה"ר גמורה.

משנתנו דנה מה הדינ בעיר של יחיד שנעשתה של רבימ או להיפכ,
האמ מותר לערב את כולה או שגמ בכזה מקרה צריכ לשייר מקומ ללא
עירוב עמ כולמ ,כפי שראינו...

ונעשית

של יחיד

עירבו אותו עם
כל ה____(

כמה שיור צריכ להשאיר כדי שיהיה היכר
שהיתר הטלטול הוא בגלל העירוב?
לפי רבי יהודה:

______________________________________

לפי רבי שמעון:

______________________________________

להלכה:

______________________________________

בס"ד
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מה הפירוש "בעיבורה של עיר"? באחד מן ה______ העומדים
בתוך __________ מן העיר) .כפי שראינו במשנה א' ,שבית הבולט מן העיר וכן מגדל שבחומה
או גשרים ...נחשבים לחלק מן העיר ואת תחום שבת מודדים מהם(...

המקרה:

אם יש הימנו
ולביתו 2000
אמות
ולערובו יותר
מכאן

אם יש הימנו
לעירוב 2000
אמה
ולביתו יותר
מכאן

הדין:
לביתו

לערובו

____________________

____________________

מדוע? ______________
__________________
__________________
__________________
__________________

מדוע? ______________
__________________
__________________
__________________
__________________

____________________

____________________

מדוע? ______________
__________________
__________________
__________________
__________________

מדוע? ______________
__________________
__________________
__________________
__________________

הנותן את עירובו
בעיבורה של עיר

הדין:

מדוע?

"לא ______ ולא
כלום"
כלומר :לא גרם
בזה לשנות את
_______ שבת.

כי הניח את ה_____
בתוך מקום שביתתו
 בתוך העיר –וגם בלי זה יש לו _____
אמה לכל רוח מחוץ לעיר

"מה ש________

כי כשהניח את העירוב
מחוץ לתחום ה____,
מודדים את תחום שבת
ממקום ה_____
שהניח....

)בצד אחד(

נתנוֹ חוץ לתחום

הוא ________"

)חוץ לעיבורה של העיר(

)בצד השני שכנגדו(

אפילו אמה אחת

כלומר ,המרחק שהוא
מרוויח בצד העירוב ,הוא
מפיד בצד ההפוכ...

עיין ברע"ב :כשהניח את עירובו מחוץ לעיר וצריך למדוד  2000אמה ממקום הנחת
העירוב ,האם שטח העיר עצמה עולה לחשבון של  2000אמה – של תחום העירוב ,או
שהעיר אינה עולה לחשבון ה 2000-אמה אלא נחשבת כולה כ 4-אמות בלבד וממשיכים
למדוד את תחום ה 2000-אמה מחוץ לעיר והלאה?
אם כל העיר כלולה בתוך ה 2000-אמה
של תחום העירוב ,וה 2000-אמה
מסתיימות רק מחוץ לשטח העיר:
העיר

_________________________
_________________________

עירובו

 2000אמה

אבל אם לא כל העיר כלולה בתוך ה2000-
אמה של תחום העירוב אלא ה 2000-אמה
מסתיימות בתוך העיר או באמצעה:
העיר

עירובו
 2000אמה

_________________________
_________________________

בס"ד
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השלם מה חסר כאן בלשון המשנה:
"אנשי עיר גדולה מהלכין ____________________
המקרה במשנתנו :עיר _______ הסמוכה לעיר _______
והעיר הקטנה מובלעת כולה בתוך תחום העיר ה_______
ואילו העיר הגדולה אינה מובלעת כולה בתוך תחום העיר ה________.

ואין אנשי עיר קטנה מהלכין __________________

במה דברים אמורים?
ב_______________ ]פירוש :שמודד מקצה העיר את התחום[
אבל הנותן ________________ ]כלומר :שרוצה לקנות שביתה בתוך העיר[
בין נתנו __________________ עירובן בעיר _______
ובין נתנו __________________ עירובן בעיר _______
הדין :מהלכין __________________
ומודדים  2000אמה מ__________________ ]ולא מהמקום שמונח שם העירוב[



מדוע?____________________________________________
























מי חולק על תנא קמא?

_____________










מדוע?_______________________________________________



































גדולה

יכולים ללכת רק _______ אמה ממקום ה_____.



אנשי עיר

נחשבת להם העיר
הקטנה כ_________
כיוון ש__________
________________
________________

הם יכולים ללכת ב______________
ואינה נכללת בחישוב המדידה
אלא כולה כ__ אמות

ומה הוא סובר? שאנשי עיר גדולה \ קטנה שהניחו עירובן בעיר הסמוכה

_____________

)ורק מי ששובת בתוך העיר בעצמו נחשבת היא לו כ 4 -אמות(

)ומפחיתים מהמדידה __ אמות שהעיר הקטנה
נחשבת להם(

אנשי עיר

קטנה

אין נחשבת להם העיר
הגדולה כ_________
כיוון ש__________
________________
________________

הם יכולים ללכת בתוך ה__________
רק עד ______________________
ולא יותר.

המניח עירובו בתוך עיר – האם כל העיר נחשבת כד' אמות ומונה  2000אמה
מקצה העיר ,או שכיון שאינו גר בעיר ורק נתן שם עירובו אין כל העיר נחשבת
כד' אמות ומונה  2000אמה רק ממקום העירוב שהניח שם?
לתנא קמא._____________________________________________:
לרבי עקיבא.____________________________________________:

בס"ד
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רבי עקיבא רוצה להוכיח לחכמים שהמניח עירוב בתוך העיר

פירוש:

אינה נחשבת לו כ 4 -אמות:
ומביא ראיה :שכמו שהמניח עירובו בתוך _______ לא נחשבת לו כל המערה כ4-
אמות ולא מודד מקצה ה_______ אלא ממקום ה______
כך גם המניח עירוב בתוך ה_____ לא תחשב לו העיר כ_________
אלא מודד ממקום ה_______
וזה מה ששואל רבי עקיבא את חכמים:
כמו שאתם מודים לי שהמניח עירובו בתוך מערה
דינו הוא________________________________________________:
כך גם תודו לי במניח עירובו בתוך ה_______  -שלא תחשב לו כ________.

מה ענו לו חכמים?

המניח עירובו

בתוך
המערה

מרוויח יותר
מהמניח עירוב
על גבי
ה_______.

מדוע?
כי המניח עירוב ב______ המערה
שיש בה דיורין נחשבת לו המערה
כ_________
ויכול להלך__________________:
ולמדוד תחומו_____________:

על גבי

מערה
מה שאין כן אם הניח עירובו
)והמקום אינו מוקף במחיצות וגם אינו ראוי לדיורין(
מודד תחומו._______________________ :

וכל זה רק לגבי המניח עירובו בתוך העיר  /המערה

מתי אנו מודים שהמניח עירובו בתוך מערה אין המערה נחשבת לו כ 4 -אמות

אך לגבי המודד  2000אמה ממקום שביתתו  -מודים חכמים שאם ה 2000-אמה נגמרו

רק אם ________________) .פירוש :שאינה ______ למגורים(

בתוך העיר הסמוכה או בתוך מערה )אפילו שיש בה דיורין(

אבל אם הניח עירובו במערה שיש בה ______
הדין :באמת _________________________________________________-
ולכן כך גם דינו של אדם המניח עירובו בתוך עיר אחרת
שאותה העיר נחשבת לו כ_________ ויכול להלך ב_______
ואת ה 2000 -אמה של תחום שבת ימדוד מ__________________.

ש___________________________________________.

בס"ד
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ביטול רשות

חצר שיש בה כמה בתים ומוקפת מחיצות כראוי
וכן מבוי שכמה חצרות פתוחות אליו והוא מוקף מחיצות כראוי

מהתורה
מותר לטלטל מהחצר לבתים וכן מהבתים ל_____ וכן מבית לבית שבאותה חצר
וכן מהמבוי לחצרות וכן להיפך  -כיון שהם נחשבים לרשות ה_____.

תקנת חכמים
מכיוון שיכולים בני אדם לטעות ולהחשיב את החצר והמבוי לרשות ה______ )כי
הרי גרים בה כמה בני אדם בכמה בתים ואינה רשות של אדם אחד בלבד(...
ויבואו לטלטל גם ברה"ר גמור כפי שמותר לטלטל בחצר ובמבוי )שנדמים בעיניהם כרה"ר(.
לכן ______ ובית דינו תיקנו
שכל רשות היחיד החלוקה בדיוריה – כלומר רשות שיש בה כמה ______ המתגוררים
כל אחד ברשות נפרדת משלו _____ ,לטלטל מאחד לשני וכן מהבתים לחצר ולהיפך

עד שיערבו ביחד "עירוב ______"  -ובמבוי יעשו "שיתופי _______"
שבזה יש היכר לכולם שזה רשות אחת – רשות היחיד
ולא יבואו לטעות ולטלטל גם ברשות ה_____.

עירובי חצרות ושיתופי מבואות – כיצד?
כל דיירי החצר מניחים פת מערב _____ בבית אחד בחצר  -וע"י כך נחשבים לרשות
אחת שלא חלוקה בדיוריה ויכולים לטלטל בין ____ לשני ומהבתים לחצר ולהיפך.
וכן כל בני המבוי מניחים _____ באחד מן החצרות ובכך נהיים הבתים – החצרות -
והמבוי כרשות אחת ויכולים לטלטל מזה לזה וכו'

ישנה אפשרות נוספת להתיר טלטול בחצר משותפת גם אם אחד מהדיירים
לא עירב "עירוב חצרות" עם כל בני החצר )כגון ששכח(.
ומהי? ע"י שיבטל את רשותו )בשימוש בחצר( לבני החצר האחרים
או שבני החצר האחרים שעירבו יבטלו לו את רשותם
וכך תחשב החצר לרשות _____ ויוכלו לטלטל בכולה
)חוץ מביתו של המבטל שיהיה אסור להוציא מהבית לחצר וכן להיפך ,כפי שנראה
אי"ה בהמשך הפרק(
ביטול רשות אפשר לעשות גם ב_____ עצמה.
לאחר שאחד ביטל רשותו לאחרים והוציאו וטלטלו בחצר מה שרצו )חוץ מבתוך ביתו(
יכולים הם לבטל את רשותם לאותו אדם ואז יהיה מותר לו לטלטל להוציא מביתו
לחצר וכן להיפך...

בס"ד
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שחכמים שינו את דין ישראל המתגורר עם הנכרי מדין ישראל המתגורר עם חבירו
שכשכמה ישראלים גרים יחד ורוצים להתיר את הטלטול בחצר
יכולים לעשות _______________ ואם שכחו ,יכולים לעשות ______________
הקדמה :לכו"ע דירת עובד כוכבים לא נחשבת ל_______ )אלא כדיר בהמות( ומעיקר
הדין דירתו של הנכרי לא היתה צריכה ל______ את הטלטול לישראל הדר עימו.

אלא שרבנן גזרו

אבל אם גוי גר עם ישראל גזרו חכמים
שלא מועיל._________________________(2 .________________(1 :
אלא האפשרות היחידה להתיר טלטול כשהוא גר עם הנכרי

ש________________________________________________
כדי ש___________________  -ולא ילמד מ_________.

היא _____________________________

ונחלקו תנא קמא ורבי אליעזר בן יעקב

אפילו בפחות משווה ________

האם רבנן גזרו זאת גם במקרה שהנכרי מתגורר עם ישראל יחיד באותה חצר

והרי הנכרי לא יסכים להשכיר לו את _______

או שגזרו זאת רק אם הנכרי גר באותה חצר עם ____ דיירים ישראלים ויותר...

כיוון ש______________________________

) שזה לא כ"כ מצוי כי רבנן אסרו להתייחד עם גוי מפני "שפיכות דמים" – שיכול להורגו(

חכמים גזרו שדירת העכו"ם
אוסרת את הטלטול לישראל
הדר עימו -

)כי הנכרי לא מבין מדוע ה______ שוכר ממנו רשותו ולא בא באמת לדור עימו ,וגם
ששוכר זאת בסכום זעום של פחות משווה פרוטה ולכן זה נראה לנכרי כמעשה _____

תנא
קמא

גם ____________
______________

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

לפי

רק ____________
______________
ולא כש_________
_______________

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

לפי

ר"א בן
יעקב

ולכן לא מסכים לשתף פעולה עימו(...
ומתוך כך שהנכרי לא יסכים להשכיר לו רשותו ______________
_______________________________________________________.

עירובין פרק ו' משנה ב'
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מיהו צדוקי?_________________________________________________
משנתינו דנה מה דינו של הצדוקי לענין התרת הטלטול למתגוררים עימו –
האם דינו כ______ או כ_______.

עירובין פרק ו' משנה ד'

בס"ד

הסבר את השאלה_____________________________________________ :

צדוקי

מדוע?

דינו כ-
לפי

תנא קמא

_______

כיון שהוא _____ בסמכות חז"ל לכן דינו
לענין דיני עירוב כ_____.

)חסורי מחסרא(

לפי

רבן
גמליאל
לפי

רבי
יהודה
)בדברי אביו של
רב"ג(

להלכה

_______

וההוכחה לכך :שבמבוי של רב"ג היה גר ______
שביטל את _____ לבני החצר ,ואמר להם אביהם:
"__________________________________
_________________________" ואם רואים
שצדוקי יכול לבטל רשותו סימן שדינו כ______,
כי אם היה דינו כנכרי לא היה מועיל_________.
)ומוכרח שהיה שם "ביטול רשות" ולא "שכירות" כי אם היה
שם "שכירות" ,הרי עשו קנין ,וגם אם יוציא חפציו אח"כ לא
יכול לבטל את הקנין שכבר נעשה(

לרבי יהודה אין הוכחה ממעשה זה  -שצדוקי דינו
כ_______ .אלא באמת דינו של צדוקי הוא
כ______ שאוסר עליהם את הטלטול ומה שאבא
של רב"ג אמר לבניו ,סובר ר"י שהוא אמר בלשון
______
אחרת_____________________" :
_________________________________"
כלומר :שאמר להם שלפני שבת יוציאו מה
שצריכים ,כיון שבשבת לא יוכלו להוציא מפני
ש________________________________.
ישראל המחלל שבת בפרהסיא הרי הוא כ______ וא"א להתיר
הטלטול עימו ע"י  _________(2 .___________(1אלא רק
ע"י ____________________  -כנכרי.
אבל אדם שלא מחלל שבת בפרהסיא כמו הצדוקים שאינם
מודים בתורת עירוב ,אין מועיל לעשות מער"ש________ :
אבל יכול לבטל _____ )כישראל( ואין צריך לשכור ממנו רשותו.

לפי

בית שמאי

לפי

בית הלל

_____________

_____________________
_____________________
_____________________
)וזה כמקח וממכר האסור בשבת
שמא יכתוב שטר(...

_____________

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

איזה דין אומרים לגבי כל איסורי שבת אבל לגבי המבטל רשותו בשבת לא אומרים
זאת? _____________________________________________
שבכל איסורי שבת ,מה שהיה אסור בכניסת _______ אסור בכל ה_____ כולה,
אבל בביטול רשות – גם אם בכניסת שבת היה אסור לטלטל ב_____ כיון שאחד לא
עירב עירוב חצרות ,אם אח"כ ______ להם רשותו )בשבת עצמה(  -יהיה ____
לטלטל בחצר ואין אומרים שמה שהיה אסור ב____ השבת יהיה אסור בכל ה____.
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באיזה עירוב מדובר כאן במשנה? "_____________"
שרבנן אסרו לטלטל מהחצרות למבוי אלא רק ע"י "שיתוף ______" – שכל החצרות
משתתפות ב________ ומניחים אותו באחת ה________
וזה מתיר את הטלטול ביניהם.

בס"ד עירובין פרק ו' משנה ה'
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)שגם "שיתוף" נקרא "עירוב"(



    

   

שלא השתתפו ביין זה עם זה לצורך
"שיתופי ______" אלא לצורך שותפות של מסחר.
   

האם מועיל "שיתוף" זה עבור "_____________" ויוכלו על
ידו לטלטל מ______ למבוי ,או שצריך "שיתוף" מיוחד לצורך שיתופי מבואות?
]הסבר המחלוקת בין רבנן לרבי שמעון ע"פ פירוש ב' בגמ' עא" :ורב יוסף אמר"[

לזה )לשכן אחד( ביין
ולזה )לשכן שני( ביין
לפי
חכמים

לפי
רבי
שמעון

לזה ביין
ולזה בשמן

בין אם עירב לזה ביין
ולזה ביין
בין אם עירב לזה ביין
ולזה בשמן

____________
____________

____________
____________

____________
____________

כי יין עם ____
מתחברים ומצטרפים
זה עם ____
ולכן הם נחשבים
לשיתוף אחד
ולא צריך _________
כי יין ו_____ אינם
________ יחד
ולכן גם אם נתנום בכלי
______ אין זה מחברם
להיות כאחד לענין
"______ מבואות"
ולכן צריך
לערב ______ אחר.
כיון שהם בכלי _____
נחשבים כדבר _____
וזה נחשב עירוב
המשותף לכולם
ולא צריך לעשות
_____________

אבל לכו"ע :אם זה מונח ב___ כלים – אפילו ששניהם יין – אינו עירוב.

במה אפשר לערב "עירובי חצרות"
ובמה אפשר לערב "שיתופי מבואות"?

עירובי
חצרות

שיתופי
מבואות

_________

_________

כי "עירוב חצרות" מטרתו היא לערב
את כל ה______ של בני החצר שיהיה
נחשב שדרים במקום אחד  -בדירה
שמונח שם ה_____,
ומקום דירתו של האדם נקבע ע"י ה___
שהיא עיקר מזונו  -ולכן עירובי חצרות
צריך דווקא לערב ב___.
כי "שיתופי מבואות" מטרתו היא לשתף
את רשות ה_____ שבמבוי )ולא את הבתים(
והחצרות עצמן אינן מיועדות לדירה
לכן אפשר לערב גם ב___ ולא רק ב___.

האם "שיתופי מבואות" מועיל גם עבור
"עירובי חצרות" או שצריך לעשות את שניהם?
אם שיתף
"שיתופי מבואות"

בפת
אם שיתף
"שיתופי מבואות"

ביין

_______________
_______________

_______________
_______________

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

בס"ד
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אפשר לדון את האחים והשותפים –

לדיירים נפרדים החייבים להשתתף כל אחד ואחד מהם בעירוב ,כיון
שהם חלוקים מאביהם  /מהבעה"ב שלהם ב 2-דברים:
 (1במקום האכילה (2 .___________________:בלינה.________________:

מצד שני

אך

אפשר לדון את כל האחים והשותפים

– כדייר אחד עם אביהם או עם הבעה"ב שלהם  -כיון שהמזון שלהם נלקח מ"שולחן
אחד" – מבית אביהם  /מבית הבעה"ב שלהם ...ולכן לפי צד זה יחשבו כדייר אחד.

אז דנים אותם כ-

"האחין" שלוקחים מזונותיהם משולחן אביהם והולכים ל______ )שבאותה חצר( כדי

)כמה דיירים \ דייר יחיד(

לאכלם שם וגם ישנים ב________.


או "השותפין" שעושים מלאכה אצל בעה"ב אחד ולוקחים מזונותיהם מהבעה"ב

שיש עוד ______ בחצר חוץ
מהם )אשר מצריכים את כולם לערב









ואוכלים ב__________.

עירוב חצרות(

מה דינם לגבי עירוב?______________________________________
מדוע?_________________________________________________










מה הדין אם שכח אחד מהם לערב עירובו עם שאר בני החצר?______________




וגם :שאת העירוב של כל בני
החצר מניחים באחד הבתים
של שאר בני ה______

______________
כמו צד א' שראינו.
שהרי חלוקים מאביהם
 /מהבעה"ב שלהם
גם במקום ה_____
וגם במקום ה_____.

)ולא בבית אביהם ]או הבעה"ב שלהם[(












 (1שאין עוד ______ בחצר חוץ
מהם )שאז אין מי שמצריך אותם לערב

אומרת המשנה :באיזה מקרה אומרים שהאחים השותפים צריכים כל אחד ואחד

עירוב חצרות שהרי אינה חצר
המשותפת לכמה דיירים(...

מהם להשתתף בפנ"ע ב"עירוב חצרות"  -כי נחשבים כדרים בבתים נפרדים?
רק  -א .בזמן שיש _______ נוספים בחצר ב .שאת העירוב מניחים באחד מהבתים

 (2או )אפילו שיש עוד דיורין בחצר,

של שאר בני ה______ )ולא בבית אביהם(

אבל (...את העירוב של כולם
מניחים בבית ________.

אבל אם כל בני החצר באים ומניחים את עירובן בבית __________,

)שאז הבית שהונח בן העירוב

או שחוץ מהאחים ואביהם אין עוד דיירים ב_______










אינם צריכים ל_____ עירובי חצרות.

_______ מלהשתתף בפת(

______________
כמו צד ב' שראינו.
שהרי את המזון
לוקחים מ"____ אחד"
 מבית אביהם ...ולכןיחשבו עימו כדייר אחד
ולא יצטרכו לערב כלל
)אפילו שאוכלים ולנים
בביתם ולא בביתו(.

בס"ד

-1-

עירובין פרק ו' משנה ח'

בס"ד

עירובין פרק ו' משנה ח'
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רות
ֵע ְרב ּו בַ חֲצֵ ֹ

______________________

)עשו עירובי _____(

______________________

ְולֹא נִ ְׁש ּ ַת ְּתפ ּו
בוי )ולא עשו
בַ ּ ָמ ֹ

_______

_______

______________________
______________________

שיתוף _______(

ְו ִאם

)לאחר שעשו

עירובי _______(

נִ ְׁש ּ ַת ְּתפ ּו
בוי
)גם( בַ ּ ָמ ֹ
מהי הגירסא שכתובה במשנה."___________________________________" :
מהי הגירסא שכתובה בגמ'."___________________________________" :
מדוע? כיון שכדי להתיר טלטול מהחצרות למבוי צריך:
א .שהמבוי יהיה מתוקן ע"י לחי או ______.
ב .לאחר שהמבוי מתוקן כראוי ע"י מחיצות צריך לעשות "שיתופי ______" ע"י
הנחת פת או ___ באחת מן החצרות.

______________________
_______

_______

______________________

ערבו בחצרות
ונשתתפו במבוי

שכַ ח ֶאחָ ד
ִאם ׁ ָ
ִמ ְּבנֵי __________
ְולֹא ֵע ֵרב

_______

_______

"עירובי _______"
)אך השתתף ב-
"____________"(

ואם כאן המקרה הוא "חמש חצרות הפתוחות זו לזו" – יחשבו כולן כחצר _____

לכן א"א לומר שהן "פתוחות זו ל____" אלא "חמש ______ הפתוחות ל______"

"בשיתופי ______"
)אך עירב "______
________"(

יש לפחות שתי ________ הפתוחות למבוי ,ובכל חצר יש לפחות ___ בתים.

הפתוחה למבוי ולא יוכלו לתקן את המבוי ע"י לחי או קורה ושיתופי מבואות....

שאז ניתרים ע"י מחיצות כראוי ושיתופי מבואות.

כי כל הסיבה ש"שיתופי מבואות"
)ביין( לא מועיל עבור "______
________" זה רק כדי שלא
תשתכח __________________
אבל כאן ,כיון שרוב בני החצר
עירבו )בפת( ורק אחד מהם _____
ולא עירב – "לא תשתכח תורת
______ מן התינוקות" )כי התינוקות
רואים את הפת שעירבו רוב בני החצר(
ולכן ,כאן שיתוף המבואות )שכולם

השתתפו בו( יועיל גם עבור "______
______" ויוכלו לטלטל בשניהם.

והדין הוא :שאפשר לתקן – להכשיר מבוי ע"י לחי או קורה רק אם

שכַ ח ֶאחָ ד
ִאם ׁ ָ
ִמ ְּבנֵי __________
ְולֹא נִ ְׁש ּ ַת ּ ֵתף

______________________

______________________
______________________
_______

_______

______________________
______________________

בס"ד

מקרה
א'

ימית
ֵע ְרבָ ה הַ ּ ְפנִ ִ

ְולֹא ֵע ְרבָ ה הַ _____________.
 

מקרה
ב'

יצונָ ה
ֵע ְרבָ ה הַ ִח ֹ

מקרה
ג'

ְולֹא ֵע ְרבָ ה הַ _____________.

ֵע ְרבָ ה ֹזו לְ ַע ְצ ָמ ּה
ְו ֹזו _________________.
 

 

הפנימית

החיצונה

הפנימית

החיצונה

הפנימית

_______.

_______.

_______.

_______.

רגל האסורה
במקומה אוסרת
במקום אחר

  _____
_________
_________
_________

  _____
__________
__________
__________

  _____
__________
__________
__________

  _____
__________
__________
__________

לפי רבי
עקיבא

_______.

לפי תנא
קמא

_______.

_______.

 

 

_____
__________
__________
__________

_____
__________
__________
__________

_______.

_______.

 

 

_______.

_______.

_______.

_______.

  _____
__________
__________
__________

  _____
__________
__________
__________

  _____
__________
__________
__________

  _____
__________
__________
__________

_______.

בס

אין מושג של
"דריסת רגל"

בפני עצמה.

_____
__________
__________
__________

_______.

_______.

_______

_______
בפני עצמה.

_____
__________
__________
__________

גם רגל המותרת
במקומה אוסרת
במקום אחר

לפי
חכמים

החיצונה

עירובין פרק ו' משנה ט'
בס"ד

-1-

הקדמה  -מושגים:

חצר פנימית _________________________________________________ -

חצר חיצונה _________________________________________________ -

האם לפנימית יש "דריסת רגל" על החיצונה?____________________________

האם לחיצונה יש "דריסת רגל" על הפנימית?____________________________



הסבר" :דריסת רגל" המותרת במקומה ______________________________:



____________________________________________________________



"דריסת רגל" האסורה במקומה ____________________________________:



____________________________________________________________



מה הפירוש "שלא במקומה"_________________________________:

אבל אם שתי החצרות – הפנימית והחיצונית ,עשו עירוב משותף לשניהם ,לכו"ע ___________________________.

בס"ד

עירובין פרק ו' משנה י'

-1-

-2-

בס"ד



עירובין פרק ו' משנה י'



במקרה השלישי מדובר ששתי החצרות עירבו עירוב חצרות ביחד
והניחו את העירוב המשותף ב_____ מן החצרות ,ואחד מבני החצר ה_______ או
ה_______ שכח ולא ____ .מה דין החצרות?
גם משנתינו מדברת בשתי חצרות  -זו לפנים מזו,
והתנא שבמשנתנו נוקט כשיטת _________
שסובר ש"דריסת רגל" האסורה ב_______
אוסרת שלא ב_______

הפנימית

)שלא עירבו בחצרם ולכן אסורים לטלטל בחצרם(

אם אחד מבני החצר

)שעירבו בחצרם עירוב חצרות ולכן מותרים לטלטל בחצרם(

הפנימית

 -שלא במקומה )לא אוסרת "דריסת הרגל" שלהם על חצר החיצונה שהם לא דרים בה(

 

וזה
כמו המקרה
שראינו
במשנה
הקודמת ש-

ולא ערב

שהפנימית
_______
והחיצונה
_______

שכח ולא ערב

מה דין החצר

הפנימית

שכח אחד

מן
החיצונה

_________.
מדוע?_______
_____________
____________

שכח אחד

ולא ערב
)והחיצונה עירבה
כראוי(

שהחיצונה
_______
והפנימית
_______

_________.
מדוע?________
____________
____________

_________.
מדוע?___________
_______________
_______________

_________.
מדוע?___________
_______________
_______________

החיצונה
אם הניחו
את הערוב

_________.
מדוע?___________
_______________
_______________
_______________

אם אחד מבני
החצר

_________.
מדוע?___________
_______________
_______________
_______________

בחצר
החיצונה

החיצונית

_________.
מדוע?___________
_______________
_______________

_________.
מדוע?___________
_______________
_______________

שכח ולא ערב

)והפנימית עירבה
כראוי(

מן
הפנימית

החיצונה

)אוסרת גם על החצר ה________ אע"פ שלא דרים בה אלא עוברים דרכה(

אך "דריסת רגל" המותרת ב_____
אינה ______

מה דין החצר

)ואילו כל בני
החצר הפנימית
עירבו כהלכה(



אם הניחו
את הערוב

בחצר
הפנימית

_________.
מדוע?___________
_______________
_______________

_________.
מדוע?___________
_______________
_______________



             
           
 



                

עירובין פרק ז' משניות א'  -ה'

בס"ד

כללי המושגים והדינים שבמשניות הבאות:
הסבר את הדינים:
" ְמעָ ְרבִ ין ְשׁנַיִ ם"_______________________________________________
" ְמעָ ְרבִ ין אֶ חָ ד"_______________________________________________

הסבר:

הדין:

מדוע?

סתום

כשהמחיצה
שביניהם
סתומה

מערבין___________
ואין מערבין ________

_______________
_______________
_______________

פרוץ

כשהמחיצה
שביניהם
פרוצה יותר
מ 10-אמות
)רוחב(

מערבין___________
ואין מערבין ________

_______________
_______________
_______________

פתוח

שיש פתח
)נוח
לשימוש(
בין
החצירות

רצו מערבין _________
רצו מערבין _________

_______________
_______________
_______________

 -1-עירובין פרק ז' משניות א'  -ה'

בס"ד

-2-

בס"ד

   /האם יכולים
לערב בנפרד

לערב ביחד

) 2עירובין(

)עירוב (1

___

___

___________________
___________________

___

___

__________________

נפרץ הכותל
יותר
מ __ -אמות

___

___

__________________

רחב
__ אמות

___

___

__________________

רחב פחות
מ __ -אמות

___

___

__________________

שבין שתי
חצרות

מילאו אותו
בקש או בתבן

___

___

__________________

)עמוק
 10אמות,
על כל
רוחב שתי
החצרות(

מילאו אותו
בעפר או
בצרורות
נתן עליו נסר
)כעין גשר( רחב
___ טפחים

כותל
שבין שתי
חצרות
)בגובה
 10אמות(

   /האם יכולים
לערב בנפרד
) 2עירובין(

חלון
שבין
שתי
חצרות

אם גודלו
__ על __
טפחים
ונמצא )חלקו(
בתוך
__טפחים

___

לערב ביחד
)עירוב (1

חריץ
______________

___

______________

גודלו פחות
מ __ -על
__ טפחים

___

___

_______________

נמצא
למעלה מ-
__טפחים

___

___

_______________

כותל שלם
ללא פתח
או פירצה
נפרץ הכותל
עד __ אמות
)ונשאר משהו מן
הצדדים(

___
___

___
___

__________________
__________________

)וכן בין שתי גזוזטראות(

נתן עליו נסר
רחב פחות
מ__-טפחים

אך בב' בתים )עם תקרה( שיש ביניהם חלון ,אפילו שהחלון גבוה יותר מ 10 -טפחים,
יוכלו לערב גם ערוב _____ כיון ש____________________________________
___________________________________________________________.

ַמ ְת ּ ֵבן
)גדיש של תבן(
המונח בין
שתי חצרות
)על כל רוחב
שתי החצרות(

גבוה
__ טפחים
נתמעט התבן
מ___ טפחים
)לפני השבת(

___

___

___

___

__________________
__________________
__________________
)והחידוש :שלא חוששים
שיתמעט ב______(

___

___

__________________

בס"ד

עירובין פרק ז' משנה ו'

תזכה עבור
כל בני
המבוי...

עירובין פרק ז' משנה ז'

בס"ד

מה נתמעט?__________________ מתי נתמעט?______________________
מה הנידון של משנתינו? האם אדם שמזכה עירוב – שיתוף לכל בני החצר
צריך ל________ להם או שיכול לזכות עבורם מבלי ל_______ להם?...
כבר ראינו שכדי לעשות "שיתופי מבואות" צריך להניח אוכל המשותף לכל בני המבוי
באחת מן החצרות ...איזה דרך נוספת מביאה כאן המשנה לעשות "שיתופי
מבואות"? __________________________________________________

)ויש בחצר ב' פתחים לב' מבואות(
]יסוד הדין :אם זה עירוב חדש – צריך להודיע .ואם זה נראה כהמשך העירוב הקודם – לא צריך להודיע[.

אם מוסיף )משלו( מזון

אם מוסיף )משלו( מזון

הדין:

ממין אחר

מאותו מין

מניח את ה______ )שבה המזון( ואומר"_________________________" :

נתמעט

ומזכה להן את העירוב

האוכל

_____________.
מדוע?_________________
_____________________

_____________.
מדוע?_________________
_____________________

_____________.
מדוע?_________________
_____________________

_____________.
מדוע?_________________
_____________________

איך מזכה את העירוב לכל בני המבוי?

או ע"י________________ ,או ע"י___________________ ,או ע"י______,

כלה

מדוע יכול לזכות על ידם דווקא?_________________________________

האוכל

מה הם צריכים לעשות כשהם מזכים עבור כל בני המבוי?__________________
מדוע?__________________________________________.
אבל אינו מזכה

לא ע"י______________________ ,ולא ע"י____________________.
מדוע?__________________________________________________.
מדוע הוא לא יכול לזכות בעצמו לאחרים?_____________________________.

)ויש בחצר ב' פתחים לב' מבואות(

הדין .____________________________:מדוע?________________
_______________________________________________________
באיזה סוג חצר יש את הנידון שבמשנתנו?____________________________
שאז כל המערב בתחילה )עירוב חדש( צריך ל_______________
כיון ש____________________________________________________.
אבל בחצר שיש בה רק פתח ____ למבוי ____  -הדין הוא.________________:
מדוע?_______________________________________________________.

עירובין פרק ז' משנה ח'-ט'

בס"ד

עירובין פרק ז' משנה י'

בס"ד

עיין בעיקר תוי"ט :על שיעור של מה מדברת כאן משנתנו?
_________________________________________________



בזמן שהן

מרובין
בזמן שהן

מועטין

רע"ב:
_____________
תוי"ט_______ :
_____________

_____________
שזה יוצא
___________

_____________
_____________

_____________
שזה שיעור של
___________
שמתחייב עליו כל אדם

)לשון הגמ'(

באיזה עירוב ניתן לערב בכל חוץ מן המים והמלח?
_________________ )ושיתופי מבואות(
מדוע "חוץ מן המים והמלח"? )תחילת פרק ג'(
_____________________________

באיזה עירוב מדברת כאן המשנה? _________________
אם כן מה מתכוון רבי אליעזר באומרו "בכל מערבין ומשתתפין",
הרי מדובר כאן בעירובי ________ שא"א לערב "בכל" אלא רק ב____?
אלא רבי אליעזר בא לומר ולחלוק על רבי יהושע )שבהמשך המשנה(
שגם בעירובי חצרות ניתן לערב "בכל"  -כלומר גם בפת _____ ולא רק בפת ______.

מחלוקת ר"א ורבי יהושע:
באיזה פת אפשר לערב עירובי חצרות?
לפי רבי אליעזר __________________:לפי רבי יהושע_________________:

לפי רבי יוסי ,מתי נאמרו שיעורים אלו של העירובין? "ב_________________"
כלומר._______________________________:
אבל "בשיירי _______" – פירוש__________________________:
מספיק שישאר אפילו שיעור _________ .מדוע?________________________
________________________________________________________.
עיין תוי"ט :באיזה עירוב מקל ר"י? רק ב_________________  -כיוון ששם כל
סיבת העירוב )הנוסף לאחר שעשו שיתופי מבואות( היא מפני שלא תשתכח תורת ______ מן
ה________ - ...אבל ב_______ מבואות לכו"ע צריך את השיעור שראינו גם
ב"שיירי _______" כיון ששם סיבת העירוב היא לא רק מפני שלא תשתכח ...אלא
כיון שעירובי חצרות לא מועילים עבור ________________ ולכן צריך שיעור חשוב
לשיתוף.



     

______________________________.

מדוע?______________________________________________________.
)חשוֹב! אם אחד מזכה עירוב עבור כולם ]כפי שראינו במשנה ו'[ ,האם יש את הבעיה הזו?(...

" ִּכ ּ ָכר ּ ָב ִא ּ ָסר"
מה הפירוש "ככר באיסר"?______________________
האם אפשר לערב בגודל קטן כזה של פת? __________________.
האם מועיל עירוב חצרות גם ב"כיכר באיסר" לבדו ,או שזה מועיל רק אם מצרפים
אותו עם הכיכרות של שאר בני החצר?
לפי פירוש א' בברטנורא ___________________________:ובלבד
ש______________________.
לפי פירוש ב' בברטנורא – הרמב"ם________________________________ :
___________________________________________.

בס"ד

-1-

עירובין פרק ז' משנה י"א

בס"ד

עירובין פרק ז' משנה י"א
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האם זה מועיל?

המקרה:

וזיכה לו
עבור
הכסף

נתן מעה
א .האם מעות קונות מטלטלין )בלי קנין משיכה(?

לחנווני
או לנחתום

הדין:

מדוע?

לפי רבי אליעזר:
___________
___________

___________________
___________________
___________________

לפי חכמים:
__________

ואמר לו
מדאורייתא .___________________:מדרבנן._____________________:
ב .מה מתכוון אדם כשנותן כסף לשכנו )החנווני או הנחתום \ הבעה"ב( כדי שיזכה לו עירוב?
כשמבקש מה__________  -מתכוון שי ְַקנה לו העירוב.
כשמבקש מה__________  -מתכוון ֶשׁיְּ זַכֶּה לו העירוב.
ג .מה הפירוש" :חנווני"_______________________________________:
"נחתום"______________________________________:
ד .מה מבקש מהם נותן ה"מעה" המתגורר עמהם בחצר \ במבוי?
מהחנווני הוא מבקש :שאם יבואו בני _____ לקנות ממך _____ לשיתוף
)שהרי יין מועיל רק לשיתופי מבואות(

אני רוצה שיהיה לי חלק בו.

מהנחתום הוא מבקש :שאם יבואו בני _____ לקנות ממך _____ לעירוב
אני רוצה שיהיה לי חלק בו.

"זכה לי"
וזיכה לו
בחינם
כמו כולם

___________

נתן מעה לבעה"ב
)לא נחתום ולא חנווני(
ואמר לו "זכה לי"...

___________

נתן מעה לחנווני
___________

ואמר לו

"ערב עלי"

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

)תוי"ט(

הוּדה" :לפי רבי יהודה ,מתי לפי חכמים מערבין לאדם במזון \ כסף
"אָמַ ר ַרבִּ י יְ ָ
רק מדעתו וא"א לערב שלא מדעתו? רק ב______________ .מדוע? __________
____________________________________________________________
___________________________________________________________.
אבל בעירובי חצרות ___________________________:מדוע?_____________
___________________________________________________________

עירובין פרק ח' משנה א'

בס"ד

מניח את העירוב ואומר__________________________" :
_____________________________________________"
מה לומדים מהמילים" :לכל מי שילך לבית האבל או לבית המשתה"?
__________________________________________.

המקרה:

האם מותר לו ללכת
מחוץ לתחום?























________


























________

אם הודיעוהו
מבעוד יום
שמניחים עירוב

________

________________
________________
________________



כשלא הודיעוהו
מבעוד יום
שמניחים עירוב

________________
________________
















________________
________________
________________
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עירובין פרק ח' משנה ב'

בס"ד

עירובין פרק ח' משנה ב'
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לסיכום :מידת "כיכר" שלימה:
לפי רבי יוחנן בן ברוקה ___ :ביצים.
לפי רבי שמעון ___ :ביצים.

מהו שיעור המזון שאדם צריך להניח לעירוב תחומין?

לפי רבי מאיר ורבי יהודה:

אלו שני דינים מזכיר כאן התנא במשנתנו ששיעוריהן לפי "כיכר"

"מזון ____________"
מדוע דווקא שיעור זה?_________________________________________

שנחלקו רבי יוחנן בן ברוקה ורבי שמעון בשיעורו?

האם שיעור  2סעודות נמדד
לפי סעודותיו בחול
או לפי סעודותיו בשבת?

לפי רבי
מאיר
לפי רבי
יהודה

כיון שרוצה להקל בשיעור
של המזון של העירוב

כמה "כביצים" שיעורו?

וסובר שאדם אוכל

לפי רבי יוחנן
בן ברוקה

פחות ב-

_________

________
מאשר ב______

___________________
___________________

_________

________
מאשר ב______

___________________
___________________

לפי רבי שמעון

הנכנס לבית שיש בו

חֶ ְציָ ּה
כיכר( לְ בַ יִ ת
הַ ְּמנ ָֻּגע
)חצי

לפי רבי יוחנן בן ברוקה ורבי שמעון:

_____ צרעת] ,גופו נטמא

כיכר שלימה =
___ כביצים.

כיכר שלימה =
___ כביצים.

רק אם שהה בבית זה

א"כ

א"כ

"כדי _______" – ו"כדי

½ כיכר =

½ כיכר =

אכילה" זהו זמן של

__ כביצים.

__ כביצים.

מיד[ ,אך בגדיו נטמאים

אכילת ___________.

מהו שיעור עירובי תחומין הקבוע לכל אדם?
מהו שיעור עירובי תחומין הקבוע לכל אדם?

לפי רבי יוחנן
בן ברוקה
לפי רבי
שמעון

כמה "כביצים" יש בפת זו?

_____ הנקנה מהנחתום
ב______ )מטבע(

___________.

כש 4-סאין ____ נקנים ב___
_______ מכיכר
כשעושים בבית  3כיכרות
מ___ אחד של חיטים

וַ ח ֲִצי
חֶ ְציָ ּה )רבע
כיכר( לִ ְפסֹל
ֶאת הַ ְ ּג ִו ָ ּיה
)את הגוף(

ככר שלימה היא_________:
אז שתי שליש כיכר זה:
__ ביצים ושליש.

האוכל אכלים _______,

כיכר שלימה =
___ כביצים.

כיכר שלימה =
___ כביצים.

מלאכול _______ -

א"כ

א"כ

אם אכל שיעור של

¼ כיכר =

¼ כיכר =

רבע ______.

__ כביצים.

__ כביצים.

נפסל גופו ]מדרבנן[

בס"ד








בס"ד

עירובין פרק ח' משנה ג'










































___

___

___

___

ג .שהעמוד או התל סמוכים ל_______  -ולא רחוקים ממנה _________.

מדוע?___________________________
_______________________________
_______________________________

ב .שהמרפסת לא גבוהה מהעמוד יותר מ___________.

_____________.

א .שגובה העמוד ,התל וכד' – הוא _________.

_____________.
מדוע?__________
_______________
_______________
_______________

של אנשי המרפסת?

עירובין פרק ח' משנה ג'

מהם ג' התנאים כדי שעמוּד ,תל או סלע העומדים בחצר יחשבו כרשות

ולכן הדין:

לרה"ר?________________________________________________________.

_____________.

מדוע אנשי המרפסת לא אוסרים על אנשי החצר ,הרי עוברים דרך החצר כדי לצאת

_____________.
מדוע?__________
_______________
_______________
_______________

___________________________________.

-2-

"ששכחו ולא עירבו"  -ששכחו ולא עירבו ______ אך עירבו ________

המקרה:
/

מה הפירוש" :אנשי מרפסת" ________________________________________.
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בס"ד
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עירובין פרק ח' משנה ד'

רבי יהודה אומר....
באיזה מקרה לפי רבי יהודה  -הדר בבית התבן וכד' אינו אוסר את הטלטול על בעל הבית
באיזה עירוב מדובר כאן?_______________

פירוש:
בבית
שער

הנותן
עירובו

באכסדרה

במרפסת
בבית
התבן
בבית

הנותן

הבקר

עירובו

בבית
העצים
ובבית
האוצרות

מקום הסמוך
ל_____ החצר –
שמניחים
שם ______.
מקורה שאינו
ֶ
מקום
מוקף _____ מכל
צדדיו.
מקום שהדרים
בעלית הבית נכנסים

האם עירובו
ערוב?

__________.
מדוע?_______
____________
____________
____________
____________
____________

אם לא עירב עימו ערוב חצרות?_________________________________
האם הדר שם
אוסר על שאר
דיירי החצר?
)כשלא עירב עמהם(

__________.

מדוע? ________________________.

מדוע?________
_____________

אלו כלים ,אם הניחם שם בעה"ב ,אינו מועיל ואוסר עליו?___________________.

_____________
_____________
_____________

מקום שאוצרים -
מאכסנים בו
תבואה וכד'...

מדוע?________________________________________________________.
באיזה מקרה אומרים שאם בעה"ב הניח כלים בבית האוצרות וכד' שהדר שם נחשב
כאורחו ואינו אוסר עליו – אם לא עירב?...
רק אם ______________________
אבל אם יש _________________________  -שאז ממילא הבעה"ב חייב לערב עמהם

בית שמאכסנים
בו ________

בית שמאכסנים
בו _______

מדוע?___________________________________________________.

אלו כלים ,אם הניחם שם בעה"ב ,אינו אוסר עליו?_________.

ויוצאים דרכו אל
ה___ ורה"ר.

__________

איך זה נקרא במשנה? "___________"

אזי אפילו אם בעה"ב הניח אצלו כלים והוא עצמו עירב עם שאר בני החצר
__________.
מדוע?_______
____________
____________
____________
____________

__________.
מדוע?________
_____________
_____________
_____________
_____________
____________

השוכר \ האורח הדר בבית הבקר וכד' גם חייב לערב עמהם ואם לא הוא ____ על כולם
את הטלטול.

המשך העבודות
בקובץ עירובין
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