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השאלות
למד היטב את המשנה ואת סוגיית הגמרא שבנספח.

הסוגיה עוסקת בדינו של גזלן שגזל בהמה, וחל בה שינוי בין שעת הגֵזלה לשעת ההשבה. 

ענה על כל השאלות 10-1.

עיין בדברי המשנה ובפירוש רש"י.     .1

בחר באחד מן המקרים שבמשנה, והסבר בלשונך את המקרה, את הדין ואת הטעם לדין.         )4 נקודות(

“תנו רבנן הגוזל רחל וגזזה )פרה( וילדה... שומא אצלו בכסף".    . 2

על פי ִגרסת הב"ח, כתוב בלשונך את המקרה שבברייתא.         )3 נקודות( א. 

"משלם אותה ואת גיזותיה ואת ולדותיה דברי רבי מאיר".  )1(  ב. 

על פי רש"י, מהו העיקרון הנלמד מן המילה "גיזותיה", ומהו העיקרון הנלמד מן המילה "ולדותיה"?    

היעזר בגרסת הב"ח ברש"י.   

על פי רבי יהודה, הסבר מהו הדין של גזלן זה.   )2(  

)7 נקודות(  

“איבעיא להו... דכחשא מכחש".  .3

על פי הגמרא, יש שתי אפשרויות לנמק את הדין של רבי מאיר.  א. 

כתוב את שתי האפשרויות, והסבר את הדין לפי כל אחת מן האפשרויות.         )6 נקודות(

“למאי נפקא מינה להיכא דכחשא מכחש". ב. 

על פי תשובתך על סעיף א, הסבר את הנפקא מינה בין שתי האפשרויות.         )4 נקודות(

“תא שמע גזל בהמה... כמטלטלי דמי".  .4

לפי רבי מאיר, מדוע יש הבדל בין הדין הנוגע לעבדים ובין הדין הנוגע לבהמה?  )1( א. 

הסבר את ההבדל בין הדין “משלם כשעת הגֵזלה" ובין הדין “הרי שלך לפניך".   )2(  

)8 נקודות(  

מדברי רבי מאיר “בעבדים אומר לו הרי שלך לפניך" דייקה הגמרא "ואילו בהמה כשעת הגזלה".  )1(  ב. 

כתוב מה רצתה הגמרא להוכיח מדיוק זה, והסבר את ההוכחה של הגמרא.    

הגמרא דחתה הוכחה זו. הסבר את דחיית הגמרא.   )2(

)8 נקודות(

/המשך בעמוד 3/
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“ת"ש לצבוע לו אדום... דקא קניס שמע מינה".  .5

“לצבוע לו אדום..." — הסבר בלשונך את המקרה ואת הדין על פי רבי מאיר.         )3 נקודות( א. 

הסבר את הדיוק של הגמרא מדברי רבי מאיר.  )1(  ב. 

מדיוק זה הביאה הגמרא ראיה לאחת מן האפשרויות לנמק את הדין של רבי מאיר בברייתא "הגוזל רחל     )2(

וגזזה וילדה".   

הסבר את הראיה של הגמרא.  

)6 נקודות(  

“איכא דאמרי... אפילו בשוגג נמי קניס".  .6

כתוב בנוגע ְלמה אמרה הגמרא “הא לא איבעי לן", והסבר מדוע "לא איבעי לן".      )6 נקודות( א. 

"הכי איבעי לן" — כתוב מהו הספק של הגמרא בנוגע לדינו של רבי מאיר. בתשובתך כתוב דוגמה למקרה שבו יש  ב. 

לגמרא ספק אם קונסים את הגזלן לפי רבי מאיר.         )6 נקודות(

“תא שמע לצבוע לו אדום... בשוגג לא קניס שמע מינה".   .7

כתוב מה רצתה הגמרא להוכיח מדברי רבי מאיר “נותן לו דמי צמרו", והסבר את ההוכחה של הגמרא.  א. 

)6 נקודות( 

המשנה "לצבוע לו אדום..." מובאת פעמיים בסוגיה זו.  ב. 

הסבר מה רצתה הגמרא להוכיח ממשנה זו בכל אחת מן הפעמים.         )4 נקודות(   

“רבי יהודה אומר גֵזלה חוזרת בעיניה... סבר דגזלן הווי".  .8

"רבי שמעון אומר רואין אותה כאילו היא שומא אצלו בכסף" — הסבר את דעת רבי שמעון. היעזר בפירוש רש"י  א. 

בתחילת הסוגיה, ד"ה "רואים אותה".        )3 נקודות(

על פי רב זביד, תאר את המקרה שבו נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון, וכתוב את הדין לפי כל אחד מהם.         ב. 

)4 נקודות(

מה רבי יהודה מסכים עם רבי מאיר וְבמה רבי יהודה חולק עליו.       )4 נקודות( על פי רש"י, הסבר ּבְ ג. 

“רב פפא אמר... למחצה לשליש ולרביע הוא דשקיל גזלן".   .9

על פי רב פפא, הסבר את המחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון, ונמק כל אחת מן הדעות.         )6 נקודות(

/המשך בעמוד 4/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

דברי הרשב"א שלפניך הובאו בנוגע לדברי הברייתא שבתחילת הסוגיה: “הגוזל רחל וגזזה וילדה".   .10 

הרשב"א הסביר את המקרה שבברייתא והוכיח את דבריו מכמה מקורות בסוגיה. 

עיין בדברי הרשב"א שלפניך, וענה על השאלות שאחריהם.

הגוזל את הרחל וגזזה וילדה משלם את גיזותיה ואת ולדותיה וכו'. בגוזל את הרחל ונטענה או נתעברה אצלו קאי   

ובוולדות, דלכולי עלמא כשעת  מתניתא, דאי בשגזלה טעונה ומעוברת ליכא מאן דאמר שיהא לגזלן חלק בגיזות 

הגזלה משלם, ותנן גזל פרה מעוברת וילדה רחל טעונה וגזזה משלם דמי פרה עומדת לילד ודמי רחל עומדת ליגזז, 

והא מתניתין כולי עלמא היא... ועוד דבסמוך מוקמינן פלוגתייהו דר' יהודה ור' שמעון בשבח שעל גבי גזלה, כלומר 

שהשביחה ביד הגזלן ועדיין היא על גבה...
)חידושי הרשב"א, בבא קמא, צה, ע"א(  

על פי הרשב"א, הסבר בלשונך את המקרה שבברייתא “הגוזל רחל וגזזה וילדה".  )1( א.	

הסבר את שתי ההוכחות של הרשב"א לדבריו.   )2(  

)8 נקודות(  

יש הבדל בין האופן שבו העמיד הרשב"א את הברייתא ובין האופן שבו העמיד רש"י את הברייתא בדבריו בתחילת  ב. 

הסוגיה )ד"ה “גזלה חוזרת בעיניה"(.

מהו ההבדל בין ההעמדה של הרשב"א ובין ההעמדה של רש"י?   )1(

העתק למחברתך את המילים מפירוש רש"י שמהם למדת הבדל זה.  )2(

)4 נקודות(
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