
 'טכיתה  - 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 

 
 'טכיתה חומר הנלמד ב

 פרק "הכונס" (מסכת בבא קמא) –כיתה ט'  •

 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

 "הכונס" –משנה ותורת התנאים, ובבלי בבא קמא, פרק ו'  –כיתה ט' 

 
 מספר סוגיה 

"למורים"-ב  
מספר 
סוגיה 
בקובץ 
 בונייך

 
ציון בגמרא 

אוילנ  

 
 כותרת ונושא הסוגיה

דף נה עמוד  1  1

 ב

 השמירה הראויה לצאן

דף נה עמוד  2  2

 ב

 דין גרמא

דף נו עמוד  4  3

 א

 המשך דין גרמא

דף נו עמוד  6  4

 ב

 שומר אבידה

דף נח עמוד  11  5

 ב

 אופן שומת הנזק באכילה מערוגה

דף נח עמוד  12  6

 ב

 המשך אופן שומת הנזק בערוגה

דף נט עמוד  16  7

 א

 המשך אופן שומת הנזק בערוגה



דף נט עמוד  19  8

 ב

 הגדיש בשדה חברו ואכלתה בהמת בעל הבית

דף נט עמוד  20  9

 ב

 השולח בעירה בידי חש"ו

דף ס עמוד  22  10

 א

 ליבתה הרוח את האש

דף ס עמוד  23  11

 א

 מה כלול בחיוב נזקי אש

דף ס עמוד  24  12

 א

 פורענות שבעולם בגלל הרשעים

דף ס עמוד  25  13

 א

 התנהלות נכונה בזמן שיש צרות בעולם

דף ס עמוד  26  14

 ב

 האש שכילתה את ציון ובניין של אש שלעתיד לבוא

דף ס עמוד  28  15

 ב

 מרחק החיוב על אש

דף סא  30  16

 עמוד א

 המשך מרחק החיוב על אש

דף סא  34  17

 עמוד ב

 המשך מרחק החיוב על אש

דף סא  36  18

 עמוד ב

 דיני טמון באש

דף סב  37  19

 עמוד א

 שומר דינר זהב במחשבה שזה דינר כסף

דף סב  38  20

 עמוד א

 תקנת נגזל באש, תקנת נגזל במסור ותקנה לניזק

דף סב  39  21

 עמוד א

 ההבדל בין גזלן לחמסן

 


