מדינת ישראל

בגרות
סוג הבחינה:
מועד הבחינה :קיץ תשע"ז2017 ,
מספר השאלון006571 :
דף ממסכת עירובין
נספח:

משרד החינוך

תלמוד
קטע שלא נלמד

על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית
הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעתיים וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
בשאלון זה פרק אחד

ג.

חומר עזר מותר בשימוש:

ד.

אין.

הוראות מיוחדות:

—  100נקודות
סה"כ —  100נקודות
אין.

כתוב במחברת הבחינה בלבד ,בעמודים נפרדים ,כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה (ראשי פרקים ,חישובים וכדומה).
רשוֹ ם "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה .רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

/המשך מעבר לדף/
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השאלות
למד היטב את המשנה ואת סוגיית הגמרא שבנספח.
הסוגיה עוסקת באיסור הוצאה והכנסה מרשות לרשות בשבת ,ודנה בהכנסת זוגות תפילין בפרט.
ענה על כל השאלות .11-1
.1

א.

על פי רש"י ,הסבר את דברי תנא קמא במשנה" :מכניסן זוג זוג" ,וכתוב מדוע מותר
להכניס תפילין בדרך זו.

ב.

( 4נקודות)

מדוע מכניסים רק תפילין ישנות ,ומדוע פטורים מלהכניס תפילין חדשות?
( 4נקודות)

.2

א.

"לימא תנן סתמא דלא כרבי מאיר"...
הסבר את הניסיון של הגמרא לטעון שמשנתנו היא לא לפי דעת רבי מאיר.

ב.

( 4נקודות)

"וההיא סתמא ממאי דרבי מאיר היא דקתני עלה"...
( )1כתוב לְ מה מכוון הכינוי "סתמא".
( )2בציטוט שלפניך יש שאלה ותשובה .הסבר את התשובה.
( 4נקודות)

.3

"אמר רבא אפילו תימא רבי מאיר"...
הסבר את הטענה של רבא שמשנתנו יכולה להיות גם לפי דעת רבי מאיר.

.4

( 6נקודות)

"מאי קסבר אי קסבר שבת זמן תפילין הוא זוג אחד אין טפי לא".
מדוע אם שבת "זמן תפילין הוא" מותר להכניס רק זוג אחד ולא יותר? השב על שאלה זו
על פי רש"י ועל פי התוספות (ד"ה "אי" ,מהמילים "אלא י"ל").

.5

( 6נקודות)

"ואי קסבר שבת לאו זמן תפילין הוא ...אפילו טפי נמי".
א.

מדוע כתבה הגמרא "משום הצלה" ו"דרך מלבוש" ,ולא הסתפקה באחד מהם?

ב.

לפי סברת הגמרא בשלב הזה ,כמה זוגות תפילין מותר להכניס בבת אחת ,אם שבת "לאו זמן
תפילין הוא"? נמק את תשובתך.

( 5נקודות)

( 5נקודות)
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"לעולם קסבר שבת לאו זמן תפילין הוא ...דרך מלבוש במקום תפילין".
א .מדוע אסרו חכמים להכניס תפילין בשבת כשהן מונחות שלא במקום תפילין? השב על
שאלה זו על פי רש"י ועל פי התוספות (ד"ה "וכי") 6( .נקודות)
ב .בעלי התוספות כתבו על דברי רש"י" :ואין זו סברא".
( 4נקודות)
מדוע על פי בעלי התוספות "אין זו סברא"?

.7

"אי הכי ...מקום יש בראש להניח בו שתי תפילין".
על פי תירוץ הגמרא (שצוטט בשאלה הקודמת) ועל פי דברי רב שמואל בר רב יצחק ,הסבר את
טעמו של רבן גמליאל המתיר להכניס שני זוגות תפילין בבת אחת 6( .נקודות)

.8

"הניחא דראש דיד מאי איכא למימר"...
א )1( .הסבר את קושיית הגמרא.
( )2הסבר את תירוץ הגמרא לקושיה ,ואת הדחייה של תירוץ זה.
( 9נקודות)
ב .הסבר את התירוץ הסופי של הגמרא על הקושיה "הניחא דראש דיד מאי איכא למימר".
( 4נקודות)

.9

"לימא בדרב שמואל בר רב יצחק קמיפלגי"...
מי הם החולקים ,ומה הן דעותיהם לפי הצעה זו?

( 6נקודות)

" .10לא דכולי עלמא ...והכא בשבת זמן תפילין קמיפלגי"...
א .באר את טעמו של תנא קמא לפי הסבר זה .השב על פי שני ההסברים של רש"י.
( 6נקודות)
ב .באר את טעמו של רבן גמליאל ,וכתוב במה רבן גמליאל חולק על תנא קמא לפי כל אחד
משני ההסברים של רש"י 9( .נקודות)
" .11ואיבעית אימא דכולי עלמא שבת ...והכא במצוות צריכות כוונה קמיפלגי"...
א .באר את טעמו של תנא קמא לפי הסבר זה 6( .נקודות)
ב .באר את טעמו של רבן גמליאל ,וכתוב במה רבן גמליאל חולק על תנא קמא.

בהצלחה!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

( 6נקודות)

נספח :תלמוד ,קיץ תשע"ז ,מס' 006571
דף צה ,ע"א  -צה ,ע"ב

