
 כיתה ו' - בונייך –תכנית גמרא 
 

כתיבת תכנית לימודים, הפקת חומרי למידה, והדרכת מורים כוללת להוראת הגמרא  ״בונייך״ תכנית
לרמת  השייכים והמנומניות ת, המטרועם התכניםת נבנה תכנית מיוחדלכל כיתה להוראת הגמרא. 

 התלמידים.  
 סשמאפשרת לתלמיד להיכנמתבססת על למידה בהדרגתיות ״בונייך״ שיטת הוראת הגמרא של 

חברת בונייך אספה ממקורות  .איך מורכב התלמודמן היסוד הבין ולשלבים ל״עולם״ של התלמוד ב
ישראל, הראשונים והאחרונים, מיומנויות שונות בלימוד גמרא, ובנתה על פיהם תכנית לימודים 

 ללמוד גמרא בכוחות עצמו.מסודרת ומובנית שמקנה ללומד את היכולת 
 

 .כוללת את כל החומר לשנת הלימודיםש דפים 300-כשל מודפסת כל תלמיד מקבל חוברת 
 

 
תורה שבעל פה,  –מבוא ללימוד גמרא, הכולל יחס תורה בכתב  – כיתה ו'חומר הנלמד ב •

בלימוד תורה בכלל  משנה, תורת התנאים, תורת האמוראים, שקלא וטריא, צדדים אמוניים
 סוגיות נבחרות מפרק "אלו מציאות". 15-ולימוד גמרא בפרט, מדרשי אגדה ואגדות חז"ל, ו

לפי מדריכה ומלווה את המורים לאורך כל שנת הלימודים. ״ בונייךצוות ״לכתיבת התוכן הנ״ל במגביל 
 .ידיבידואלאו באופן אינשל מורים צוות מלאה  מולהצורך והביקוש הכשרות מורים בוצעו 

 

 הסוגיות הנבחרות
 

"אלו מציאות" –מבוא ללימוד גמרא, משנה ותורת התנאים ובבלי בבא מציעא, פרק ב'  –כיתה ו'   
 

מספר 
 סוגיה 

"למורים"-ב  

מספר 
סוגיה 
בקובץ 
 בונייך

 
 ציון בגמרא וילנא

 
 כותרת ונושא הסוגיה

לטרחת הגדרת פירות "מפוזרים", חשיבותם ביחס  דף כא עמ' א 1  1

 איסופם

 ייאוש שלא מדעת דף כא עמוד ב 2  2

 סימן העשוי להידרס, סימן מקום וסימן הבא מאליו דף כב עמוד ב 3  3

 הגדרת ייאוש דף כג עמוד א 4  4

 סימן מקום דף כג עמוד ב 9  5

 השבה לפי טביעות עין דף כג עמוד ב 10  6

 השבה לפנים משורת הדין דף כד עמוד ב 15  7

עמוד ב דף כו 32  8  לקיחה לפני ייאוש או המתנה לייאוש כדי לקחת 

 חיוב השבה בסימנים דף כז עמוד א 35  9

 סימנים דאורייתא או דרבנן דף כז עמוד א 37  10

 עד מתי מכריז דף כח עמוד א 39  11



 מה המכריז מכריז ומה המאבד אומר דף כח עמוד ב 44  12

 הטיפול באבידה ע"י המוצא דף כח עמוד ב 46  13

14  06  זקן ואינה לפי כבודו, באבידה ובפריקה וטעינה דף ל עמוד א 

 הגדרת "אבידה", החיוב להחזיר פעמים רבות,  דף ל עמוד ב 66  15
 וביטול מלאכה עבור הטיפול באבידה

 האיסור לשמוע להורים ורבנים נגד התורה דף לב עמוד א 74  16

 חומרת צער בעלי חיים דף לב עמוד א 76  17

 מעלות מקרא, משנה ותלמוד דף לג עמוד א 82  18

 

 

 

 
 


