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 עבודה  

 

 ! השלם את הפרטים בטבלה על פי המשנה.1

  המקרה

 חכמים רבי יהודה הדעות

   הדין

   הסיבה

 

 "? דרבנןמאי טעמייהו". 2

 !פרש את שאלת הגמרא. א   

 ?מדוע הגמרא שואלת שאלה זו. ב   

 

 . משנה

שהוא מפני, לתינוקות םואגוזי קליות ניוהחנו יחלק לא: אומר יהודה רבי

 .  מתירין וחכמים. אצלו אולב מרגילן

 

 . גמרא

 ? דרבנן טעמייהו מאי

 . שיסקי פליג ואת, אמגוזי מפליגנא אנא: ליה דאמר
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 ."שיסקי פליג ואת, אמגוזי מפליגנא אנא: ליה דאמר": עונה הגמרא. 3

 ? מי אומר למי-" דאמר ליה. "א   

 ! תרגום מדויק-תרגם את המשפט . ב   

 !הסבר בלשונך את תשובת הגמרא. ג   

 

 .מטרתן למשוך קוניםלפניך מודעות פרסומת ש. 4

 .   סמן את המודעה המתאימה ביותר לתוכן הקטע

 .קח שלושה ושלם עבור שניים. א   

 .כל ילד שבא עם הוריו לחנות מקבל פרס. ב   

 .כל הקונה זוג נעליים מקבל משחת נעליים חינם. ג   

 . על כל המוצרים50%הנחה . ד   

 

ומי מהם , דואג יותר ללקוחות) םרבי יהודה וחכמי(מי משני בעלי המחלוקת . 5

 ?דואג יותר לסוחרים

 

בחנות . ב יש שתי חנויות המוכרות ספרי קריאה"שבשכונת משה" מרכז דוד"ב. 6

ובחנות של . של שמואל מבטיחים מתנה לכל ילד שיקנה חמישה ספרי קריאה

 . אבטליון אין מבטיחים דבר

 ?מה יהיה הדין לדעת רבי יהודה ולדעת חכמים. א   

 ?ל"מה ההבדל בין המקרה במשנה לבין הסיפור הנ. ב   

 

 .כתוב ליד כל משפט אם האמור בו מתאים לדעת רבי יהודה או לדעת חכמים. 7

 .מותר לחלק פרסים לקונים כדי למשוך אותם. א   

 .בעל עסק המחלק פרסים פוגע ברווח של בעל עסק שאינו מחלק פרסים. ב   

 .פרסיםכל בעל עסק יכול לחלק . ג   

 .אסור לחלק פרסים לקונים כדי למשוך אותם. ד   

 .במסחר צריכה להיות תחרות חופשית. ה   

 .למוכר מותר לפתות את הקונה כדי שיבוא לקנות אצלו. ו   

 .המסחר צריך להיות מאורגן ויש להגן על מוכרים חלשים. ז   

 .למוכר אסור לפתות את הקונה שיקנה דווקא אצלו. ח   

 

 


