
 'זכיתה  - בונייך –תכנית גמרא 
 

כתיבת תכנית לימודים, הפקת חומרי למידה, והדרכת מורים להוראת הגמרא כוללת  ״בונייך״ תכנית
לכל כיתה נבנה תכנית מיוחדת עם התכנים, המטרות והמנומניות השייכים לרמת להוראת הגמרא. 

 התלמידים.  
 סלמידה בהדרגתיות שמאפשרת לתלמיד להיכנשיטת הוראת הגמרא של ״בונייך״ מתבססת על 

חברת בונייך אספה ממקורות בשלבים ל״עולם״ של התלמוד ולהבין מן היסוד איך מורכב התלמוד. 
ישראל, הראשונים והאחרונים, מיומנויות שונות בלימוד גמרא, ובנתה על פיהם תכנית לימודים 

 בכוחות עצמו.מסודרת ומובנית שמקנה ללומד את היכולת ללמוד גמרא 
 שכוללת את כל החומר לשנת הלימודים. דפים 300-ככל תלמיד מקבל חוברת מודפסת של 

 
 

 'זכיתה חומר הנלמד ב

 פרק "המפקיד" (מסכת בבא מציעא) –כיתה ז'  •

 המייצגות נאמנה את התכנים והמושגים של אותו פרק. נבחרו, פרקה ןסוגיות מ 20-כ

 

"המפקיד" –ובבלי בבא מציעא, פרק ג' משנה ותורת התנאים,  –כיתה ז'   

 מספר סוגיה 
"למורים"-ב  

מספר סוגיה 
 בקובץ בונייך

 
 ציון בגמרא וילנא

 
 כותרת ונושא הסוגיה

 שבועת השומרים, שבועה שאינה ברשותו דף לד עמוד ב 5  1

 לא ידענא פשיעותא הוא דף לה עמוד א 6  2

 שומר שמסר לשומר דף לו עמוד א 12  3

עמוד אדף לו  13  4  המשך שומר שמסר לשומר 

 תחילתו בפשיעה וסופו באונס דף לו עמוד ב 14  5

 פסיקת רבי יוסי אף בראשונה דף לו עמוד ב 15  6

 תשלום ספק גזל וספק פיקדון דף לז עמוד א 16  7

 המשך תשלום ספק גזל וספק פיקדון דף לז עמוד ב 18  8

פיקדוןהמשך תשלום ספק גזל וספק  דף לז עמוד ב 19  9  

 המשך תשלום ספק גזל וספק פיקדון דף לז עמוד ב 20  10

 פיקדון שמתקלקל דף לח עמוד א 22  11

 המשך פיקדון שמתקלקל דף לח עמוד ב 23  12

 דאגה לנכסי שבוי דף לח עמוד ב 25  13

 המשך דאגה לנכסי שבוי דף לט עמוד א 27  14

בפיקדוןבלאי טבעי  –) 29(יחד עם המשנה שבסוגיה  דף מ עמוד א 33  15  

 שומר שהזיז את הפיקדון וניזוק הפיקדון דף מ עמוד ב 38  16



 
 

 אם שליחות יד צריכה חיסרון דף מא עמוד א 39  17

 שמירה על כספים דף מב עמוד א 40  18

 המשך שמירה על כספים דף מב עמוד א 41  19

 שומר ששכח היכן החביא דף מב עמוד א 43  20

 שימוש בכסף שהופקד דף מג עמוד א 45  21

 מחשבת שליחות יד דף מג עמוד ב 49  22


