
 בס"ד
 

 תשפ"ג פריסה שנתית גמרא אלו מציאות כיתה ו'
 

 

 חודש

מספר 

שיעורים 

 מוערך

 חומר נלמד

 משימת הערכה
 ציטוט מיקום נושא

 6 אלול

 "אלו מציאותפרק "פתיחה  ל -

מהי תושב"ע, סיבות  –מבוא תושב"ע -

לכתיבת ש"ס משניות , סדרי משנה ותכנם. 

 מבנה דף גמרא והתמצאות בו.

 

  

 אלו מציאות משנה

יש ללמוד המשנה בשלמותה כולל חציה )

 כד ע"ב( השני של המשנה דף 

 דף כ"א עמוד א'

 13-23שורות 

 "אלו מציאות שלו"

 עד

 "אין חייב להכריז"

 

 

 

 

 

 

 תשרי
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 ייאוש שלא מדעת
 'במוד א ע"דף כ

 1-14שורות 

 תמר"  "א

 עד 

 "ש"מהשתא הוא דמיא

 משימת הערכה 

 על כל סוגיית 

 "ייאוש שלא מדעת"

  1-2הוכחות  (5)לא כולל הוכחה 

 בהכרעת המחלוקת בעניין ייאוש שלא מדעת

 דף כ"א עמוד ב'

 15-23שורות 

 "פירות מפוזרים מעש-"תא

 עד

 "שעה ושעהבכל "



 בס"ד

 חודש

מספר 

שיעורים 

 מוערך

 חומר נלמד

 משימת הערכה
 ציטוט מיקום נושא

 8 חשוון

 3-4הוכחות 

 בהכרעת המחלוקת בעניין ייאוש שלא מדעת

 דף כ"א עמוד ב'

 23-29שורות 

 "וככרות עיגולי דבלה שמע-את"

 עד

 "בכל שעה "למשמש בכיסו

 

 5הוכחות 

 בהכרעת המחלוקת בעניין ייאוש שלא מדעת

 דף כ"א עמוד ב'

 29-41שורות 

 שמע המוצא מעות"-"תא

 עד

 "מלקטי ליה"

 

 (מקום, משקל, סימנים שונים )קשר, מנין
 'בדף כג עמוד 

 1-30שורות 

  "ומחרוזות של דגים"

 עד

 "זיל שקול לנפשך"

 6 כסלו

 האם מקום מהווה סימן?
 דף כ"ג עמוד ב'

 30-48שורות 

 רב ביבי" בעא מיניה"

 עד

 "ביה חלפידקדחי "

 

 כלים חדשים

 )אבדת ת"ח, טביעת עין, כלים ששבעתן העין(

 48דף כ"ג עמוד ב' שורה 

 עד

 9עמוד א' שורה דף כ"ד 

 "ר"ש בן אלעזר  מאי אנפוריא"

 עד

 "כפתיה ואודי"

 משימת הערכה

 כלים חדשים

 דיון בדברי רבי שמעון בן אלעזר במשנה
 דף כ"ד עמוד א'

 9-18שורות 
  "תניא" עד "על אחד בבד אחד"

 8 טבת

 המוצא אבדה במקום שהרבים מצויים שם

 )בתי כנסיות ומדרשות, עיר נכרים(

 עמוד א'דף כ"ד 

 19-34שורות 

  "רבי שמעון בן אלעזרוכן היה "

 עד

 אפילו ברוב ישראל""

 

הגמרא מנסה לפתור את הספק הראשון 

 בדברי רבי שמעון בן אלעזר

 דף כ"ד עמוד א'

 34-41שורות 

 שמע"-"תא

 עד

 "דיתבי בהו נכרים"

מציאה  -דיון נוסף בדברי רבי שמעון בן אלעזר

 בנהר

 דף כ"ד עמוד א'

 14-22שורות 

 

 ""ההוא גברא דאשכח ארבעה

 עד

 כרו לי לא מיאש" –זוזי" 



 בס"ד

 חודש

מספר 

שיעורים 

 מוערך

 חומר נלמד
 משימת הערכה

 ציטוט מיקום נושא

 8 שבט

 השבת אבדה לפנים משורת הדין
 דף כ"ד עמוד ב'

 22-29שורות 

 " "רב יהודה

 עד 

 ""לפנים משורת הדין

 

 כשהמאבד נתן סימןהרי אלו שלו גם 
 דף כ"ד עמוד ב'

 30-34שורות 
 "רבא" עד "שטבעה בים"

 הרי אלו שלו -מצא בשר
 דף כ"ד עמוד ב'

 34-38שורות 
 "הוא דיו" עד "בעומד ורואהו"

 

 4 אדר
מצא גדי  -דיון נוסף בדברי רבי שמעון בן אלעזר

 שחוט וכו'

 דף כ"ד עמוד ב'

 38-49שורות 

 "מצא גדי רבי חנינא"

 עד

 זיל שקול לנפשך""

 

 4 ניסן

 מציאה שאין בה דין יאוש:

 צבורי פירות וציבורי מעות, כלי ולפניו פירות

 49דף כ"ד עמוד ב' שורה 

 עד

 25דף כ"ה עמוד א' שורה 

 " ואלו חייב להכריז"

 עד

 "ציבורי פירות"

 

 שלוש מטבעות זו על גב זו
 עמוד א'דף כ"ה 

 26-43שורות 

זה על גב זה"  "שלושה מטבעות 

 עד

 טבעא מכריז"      "

 6 אייר

 ובעיות רב אשי בעיות רבי ירמיה

 

 44דף כ"ה עמוד א' שורה 

 עד

 11דף כ"ה עמוד ב' שורה 

 בי ירמיה כשיר מהו""בעי ר

 עד

 נפל" ומאיניש"

 

 מציאות שאין לגעת בהן
 דף כ"ה עמוד ב'

 11-27שורות 

 "מצא אחר הגפה"

 עד   

 "נטל לא יחזיר"

-סיון

 תמוז
8 

 מציאה באשפה

 

 דף כ"ה עמוד ב'

 27-41שורות 

 ""מצא כלי באשפה

 עד

 לפנות לה כלים קטנים""

 

 מציאה בתוך כותל

 41דף כ"ה עמוד ב' שורה 

 עד

 1דף כ"ו עמוד א' שורה 

 "מצא בגל ובכותל ישן" 

 עד

 "דשתיך טפי" 

 

 


