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äøæç úåìàù  
  
  
1" .íéöøù äðîù ...áééç ïäá ìáåçä     ")קז(.  

  ?)נ וחכמי�"במחלוקת� של ריב(ל שנוי במחלוקת תנאי� "הא� הדי� הנ .א

  )ז/� ח"רמב***, )2(י "רש(?  תולדה של איזה אב מלאכה הוא החובל .ב
  
  
  כתוב בטבלה הבאה הא� עורותיה� של השרצי� הללו מטמאי� בכעדשה. 2

  :)קז�.קז(:     מטמאי� כבשר� או לא    
  
  

 תנשמת חומט לטאה כח אנקה צב עכבר חולד 

         נ"ריב

         חכמי�

         יהודה' ר

  
  
  :)קז(?     ומהיכ� די� זה נלמד , )א וחכמי�"לדעת ר(מה די� הריגת כינה בשבת . א. 3

  הגמראבי� דברי )  ?שלכאורה(דעות ליישוב הסתירה  2כתוב לפחות . ב***    
  . לבי� ידיעות המדע שבתקופתנו לגבי אופ� היווצרות הכינה            
  
  
  .)קח(?     הא� כותבי� תפילי� על גבי עור של עו( טהור. א. 4

  ?ומדוע,  "áééç ïäá ìáåçä"הא� נית� ללמוד די� זה מהאמור במשנה . ב       
  ?הא� כותבי� תפילי� על גבי עור של דג טהור. ג    
  ?הא� כותבי� תפילי� על גבי עור של בהמה טהורה ושל חיה טהור. ד    
  ?הא� כותבי� תפילי� על גבי עור של בהמה טמאה ושל חיה טמאה. ה    

  
  
  )ח"ה ר"ד' תוס***, ה ועכירי"י ד"ברש. קח(?  "àáøòîî éúà÷ äáø àøáâ"אי+ ידע שמואל ש. א. 5

  )ח"ה ר"ד' תוס***, ה ועכירי"י ד"רשב. קח(?  "äéòîá ùééç"אי+ ידע שמואל שרב . ב    

  גאוני בבל:  ")506' בעמ(כותב  , בספרו דרכי האגדה והמדרש, יונה פרנקל. ג***    
א+ לא , י נביאי�"האמינו בנסי� שנעשי� ע, השכלתניי�, האחרוני�

, תנאי� ואמוראי� שאינ� נביאי�, היה קל לה� להאמי� שחכמי�
לכ� מפרשי� ה� הרבה . שות נסי�יכולי� לצאת מחו/ לדרכי הטבע ולע

יונה פרנקל ".      את סיפורי מעשי חכמי� הנסיי� פירוש רציונאליסטי
נית� לראות זאת  )לדבריו(הסבר כיצד .    מדגי� זאת מהסיפור שבסוגייתנו

  .בפרשנות השונה לסיפור שבסוגייתנו
  ? ל בסוגייתנו"מה פשר מיקו� הסיפור הנ. ד   
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  äîú åúìøòî äîú åúìøò ïéðã ,äîú åúìøò ïéðã ïéàå"מרא הסבר את דברי הג. 6
     äîú äðéàù úìøòî     .")קח(.       
  
  
  
7" .à"éñåé ø  :èòåî ïéáå äáåøî ïéá éîìéä àåä àìäå...     ")קח(:  

  .)לאסור או להתיר(יוסי למסקנת הגמרא ' הסבר מהי דעת ר. א     
  )ה ואלו"וסו( ד, ה והלא"י ד"רש(?  איזו בעיה יש בעשיית מי מלח בשבת. ב     

  
  
  
  :)קח(".     õö÷éú ïéòì ãé"מונא ' הסבר את דברי ר. א. 8

  

  ?)בימינו(הא� ישנה רוח רעה . ב***    
  
  
  
  )ה רוחצי�"י ד"וברש. קט(?     ומדוע,  הא� מותר לרחו/ במי גרר. א. 9

  ,ובאיזה אופ� אסור, באיזה אופ� מותר לרחו/ בשבת בי� הגדול. ב    
  )י"וברש:  קט� .קט(?     ומדוע         

  ,ובאיזה אופ� אסור, באיזה אופ� מותר לרחו/ בשבת במי משרה. ג    
  )י"וברש:  קט�.קט(?     ומדוע        

  
  
  

  שיועיל לוהא� מותר לאד� חולה לאכול מאכל בריאי� כאשר כוונתו . א. 10
  )ה איזביו�"י ד"וברש: קט(?     ומדוע,  לרפואתו        

   )ל"מהרי, ש"יש(?  הא� מותר לסמו+ ולנסות את הרפואות שבתלמוד. ב***     
  והרי, מדוע רבינא ורב אשי כתבו את הרפואות הנזכרי� בתלמוד. ג***     

  שגנז חזקיהו ספר '  והטוב בעיני+ עשיתי'ק דברכות  "אמרינ�  בפ            
  :)א גיטי� סח"מהרש(? הרפואות כדי שיבקשו רחמי� ושבחוהו חכמי� על זאת            

  
  
  

   ) 'וראה עוד בתוס, .קי(?     "éðàñéñ"לש� מה הובא בגמרא הסימ� . 11
  
  
  

  )ה אלא באשה"י ד"וברש. קיא(?     ומה המקור לכ+,  ורבו� הא� אשה מצווה בפרו. א. 12

  ?א� מותר לסרס סריסה. ב      
  ?הא� מותר לסרס זק�. ג      
  ?)שאיננה זקינה ועקרה(הא� מותר לסרס אשה . ד       

  ?הא� מותר לסרס אשה זקינה או אשה עקרה. ה     
  
  

13" .õîåçä úà ïäá òîâé àì åéðéùá ùùåçä...     ")קיא(.  
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  ?מדוע .א

òîâé àì  èìåôå"הגמרא הקשתה על דברי המשנה מהברייתא שבה נאמר  .ב
òìåáå òîâî ìáà   "�   כיצד תיר/ אביי קושיה זו? 

 ?כיצד תיר/ רבא קושיה זו .ג

  ?ומדוע,  הא� רבא חזר בו מתירוצו זה או לא .ד
  
  

  ש בעניי� סיכה בשבת "או כר)  י"כר(=ק "הא� למסקנת הגמרא רב פסק כת. 14
  :)קיא�.קיא(?     בשמ� ורד      

  
  
  

íéìéî  
  
  

    .)קח(י במערבא  כדאמר            .)קח(רביתיה  
  

        .)קח(נהמא             .)קח(יהא רעוא  
  

      .)קח(לייט              .)קח(אחוי  
    

        :)קח(פוגלא            :)קח(תרי תילתי  
  

    .)קט(...  דביתהו ד            :)קח(כשורא  
    
        .)קט(מסי              .)קט(חלא  

  
  :)קט(חיוורתא              :)קט(אוכמתא  

  
  .)קי(אסא        :)טק(האי מא� דטרקיה חיויא  

  
  .)קי(פוריא              .)קי(גרמידי  

  
  .)קיא(חלא            :)קי(עמר גופנא  

  
  
  

íéâùåî  
  
  

  )ה מהו"י ד"ברש: קח(גזירת שחיקת סממני�  
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  )ה כל הימי�"י ד"ברש. קט(מעיי�  
  

  .)קט(מי חטאת  
  

  :)פ קט"ע(מי� מגולי�  
  
  
  
  
  

íééãåîìú íéçðåî  
  
  

  :)קיא( ולאו מטעמיה _____  הלכה כ


