
 'חכיתה  - 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 

 וחות עצמו.מסודרת ומובנית שמקנה ללומד את היכולת ללמוד גמרא בכ
 

 שכוללת את כל החומר לשנת הלימודים. דפים 300-ככל תלמיד מקבל חוברת מודפסת של 
 

 'חכיתה חומר הנלמד ב

 פרק "המניח" (מסכת בבא קמא) –כיתה ח'  •

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

״ מדריכה ומלווה את המורים לאורך כל שנת הלימודים. לפי בונייךבמגביל לכתיבת התוכן הנ״ל צוות ״
 .יהצורך והביקוש הכשרות מורים בוצעו מול צוות מלאה של מורים או באופן אינדיבידואל

"המניח" –משנה ותורת התנאים, ובבלי בבא קמא, פרק ג'  –כיתה ח'   
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ציון בגמרא 

 וילנא

 
 כותרת ונושא הסוגיה

דף כז עמוד  2  1

 ב

 טעם הפטור למי שנתקל בחבית ושברה

דף כז עמוד  4  2

 ב

 עביד איניש דינא לנפשיה

דף כח עמוד  5  3

 א

 נזקי אדם בבור

דף כח עמוד  6  4

 ב

 המשך נזקי אדם בבור

דף כח עמוד  7  5

 ב

 כוונה בעשיית בור

דף כט עמוד  8  6

 א

נפילה ובור לאחר נפילהבור בשעת   

דף כט עמוד  9  7

 ב

 מפקיר נזקיו

דף ל עמוד  10  8

 א

 שפך מים והזיקו



דף ל עמוד  12  9

 א

 הצניע נזקים בכותל חברו

דף ל עמוד  13  10

 א

 האחריות לא להזיק

דף ל עמוד  14  11

 א

 הוצאת תבן וקש לרשות הרבים בשעת הזבלים

דף ל עמוד  15  12

 ב

לרשות הרביםדיני זכייה בתבן וקש שהוצאו   

דף לא עמוד  16  13

 א

 קדר שנתקל וקדר אחר שנתקל בו

דף לא עמוד  17  14

 א

 המשך הסוגיה הקודמת

דף לב עמוד  21  15

 א

 רצים ומהלכים שהזיקו ברשות הרבים

דף לב עמוד  23  16

 ב

 נכנס לחנות וניזוק

דף לג עמוד  25  17

 א

 שור בשור, שור באדם ואדם בשור

דף לג עמוד  26  18

 א

את השור שהזיקמכר מזיק   

דף לג עמוד  27  19

 ב

 מזיק שעבודו של חברו

דף לה עמוד  31  20

 א

 ספקות בנזיקין

דף לה עמוד  32  21

 ב

 טענו חיטים והודה לו בשעורים

 


