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מבחן ארצי

פרק הכונס

סוגיות 1-11

חלק ראשון

סוגיית “רמת השמירה הנדרשת למזיקים”
)דף נה עמוד ב(

מה המשותף בתולדות חייהם של רבי יהודה, רבי מאיר ורבי אלעזר:. 1

הם עורכי המשנה.א. 

הם חכמי ישי	ת נהרדעא.	. 

הם תלמידי ר	י עקי	א. 	. 

הם תלמידי ר	ן יוחנן 	ן זכאי.ד. 

מה פירוש המושגים ‘תם’ ו’מועד’: . 2

תם -  שור שלא נ	ח כלל ולכן פטור ל	מרי, מועד – נ	ח א. 

תם - נ	ח 3 פעמים, משלם נזק שלם, מועד - נ	ח פעם אחת, פטור. 	. 

תם - נ	ח פחות מ3 פעמים, משלם חצי נזק, מועד - נ	ח 3 פעמים, משלם נזק שלם.	. 

“הכונס צאן לדיר ונעל בפניה כראוי ויצאה והזיקה פטור”.. 3

מהו “כראוי”_________________________________________________________________א. 

	איזה מקרה ולפי איזו דעה יצאה והזיקה יהיה חיי	 - אפילו אם נעל כראוי? _____________	. 

__________________________________________________________________________

מה ניתן לדייק מהמשנה שנקטה דווקא “צאן” ולא “שור”? ___________________________	. 

__________________________________________________________________________

מיהו התנא של משנתינו?ד. 

לפי ד	רי ר	 מני 	ר פטיש:___________________	 

לפי דחיית ה	מרא:____________________	 

יוני נעל את לול התרנגולים שלו בדלת העומדת ברוח רגילה. לפתע אירעה סערה . 4
חזקה, הדלת נעקרה, התרנגולים יצאו ואכלו לחמניות שהיו בחצר של השכן. האם על 

יוני לשלם לשכן? הוכח זאת מהסוגיה.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



חלק שני

סוגיית “גרימת נזקין עקיפים”
)דף נה עמוד ב(

“תניא אמר רבי יהושע ארבעה דברים העושה אותן פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים ואלו הן...”

רבי יהושע היה: . 5

א. תנא, ח	רו של ר	י יהודה הנשיא. 

	. תנא, ר	ו של ר	י עקי	א. 

	. מ	דולי אמוראי 		ל.

ד. 	דול אמוראי ארץ ישראל 	דור השלישי.

א. רבי יהושע מנה “ארבעה דברים” שהעושה אותן פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים. . 6
מדוע רבי יהושע לא מנה יותר מארבעה דברים? 

א. לפי שאין יותר ד	רים 	הם פטור 	דיני אדם וחיי	 	דיני שמים.

	. לפי ש	ד	רים אלו יש חידוש שחייב 	הם 	דיני שמים. 

	. לפי ש	ד	רים אלו יש חידוש שפטור 	הם 	דיני אדם.

ב. הפורץ כותל בריא בפני בהמת חברו – מה דינו ומדוע? ___________________________

________________________________________________________________________

 

לפניך קטע מתוך הגמרא. ענה על המשימות הבאות:. 7

כתו	 את המילים שמעתיקה ה	מרא מתוך ד	רי ה	רייתא:_____________________________ א. 

מתח קו מתחת לשאלת ה	מרא.	. 

הקף בעיגול את תשובות ה	מרא.	. 

דני צרח לתוך אזנו של יוסי והבהילו. . 8

מה הדין?_______________________________________________________________________

מה ההי	יון ש	דין? _______________________________________________________________



חלק שלישי

סוגיית “דין שומר אבידה”
)דף נו עמוד ב(

א. סכם את המחלוקת בדין “שומר אבידה” שאבדה המציאה בביתו, וציין לפחות טעם . 9
אחד לכל דעה:

טעםדיןאומר

 

ב. האם מותר להניח את האבדה ליד ביתו של המאבד, במקום שיכול לראותה? 

א. אסור, אלא אם כן נתן לכך אישור. 

	. 		וקר מותר 	צהרים אסור. 

	. 		וקר ו	ער	 אסור, 	צהרים מותר. 

א. השלם את סדר מבנה סוגיית “שומר אבדה” )מתוך התרמילון(:. 10

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ו  _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ה  _ _ _ _ _ _ _ _ . ד  _ _ _ _ _ _ _ . 	  _ _ _ _ _ _ _ . 	  _ _ _ _ _ _ _ _ . א

)תרמילון: תירוץ, קושיה, מחלוקת, טעמי המחלוקת, קושיה, תירוץ( 

ב. “סימן החזירה לעולם השב חייא אמרת נשבר שכר”. מדוע הובא משפט זה בגמרא? 

 __________________________________________________________________________________

א. משה מצא כדור שיש בו סימן והוא אבד בביתו. האם על משה לשלם למאבד? הוכח . 11
את תשובתך מהסוגיה!

____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

ב. מה יהיה הדין אם המציאה שאבדה בביתו הייתה – תרנגול? ומדוע?

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

איזה מסר לחיים )הוראה בעבודת השם( אפשר ללמוד מדין שומר אבדה בסוגייתנו, . 12
בנוסף למצוות השבת אבדה?

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________



חלק ר	יעי

סוגיית “נפלה לגינה ונהנית”
 )דף נז עמוד ב - נח עמוד א(

“נפלה לגינה ונהנית משלמת מה שנהנית”. באיזה דרך נהנתה הבהמה? . 13
הקף את התשובה הנכונה.

לפי ה	נתך הפשוטה )לפני לימוד סו	יית ה	מרא(: א. נח	טה. 	. אכלה. 	. אכלה או נח	טה.א. 

לפי ניסיון הה	נה הראשוני 	ד	רי ר	 )‘הוה אמינא’(: א. נח	טה. 	. אכלה. 	. אכלה או נח	טה.	. 

לפי ה	נת ד	רי ר	 	מסקנת ה	מרא: א. נח	טה. 	. אכלה. 	. אכלה או נח	טה.	. 

מהו המקרה של “מבריח ארי מנכסי חברו” – מה דינו ומה הטעם?. 14

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

 מהי הסברה לדמות את ‘נחבטה’ ל’מבריח ארי מנכסי חברו’?. 15

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

העתק את 2 ההבדלים בין ‘מבריח ארי’ ל’נחבטה’ בלשון הגמרא:. 16

__________________________________________________________________________________ .1

__________________________________________________________________________________ .2

הקף את המילה המציינת תשובה )מתוך המילים הבאות(:. 17

א. לימא.      ב. אמרי.      ג. ואימא הכי נמי.      ד. מי אמר.

ביאורי מילים )10 נקודות(. 18

דלמאקמא

הכימאן

איןלקמיה

איכאהתם

איהוה


