פריסת תוכנית הלימודים לכיתה ג' – ספר דברים
נושא על

מושגים

נושא יחידת
ההוראה

רעיונות





המסע
במדבר
סיפור -
התגבשותו
של עם
ישראל

נאום הפרידה
של משה





פרקי הלימוד

ספר דברים הוא נאום א' -ב' 1
הפרידה של משה זמן
קצר לפני מותו (מהווה
בסיס לספר הוראות
למלכי ישראל בעתיד)
ספר דברים ,על נאומיו
ועל חוקיו ,הוא צוואה
של משה המנהיג לעמו,
לפני מותו ולפני
הכניסה לארץ.
מצוות התורה וחוקיה ו'
דואגים לרווחתם של
החלשים בחברה.
"מקרא ביכורים"
מלמד ,כי במציאות של
חיי היומים אין האדם
רשאי להתעלם מחסדו
של האלוהים
בהסטוריה.
ולא קם נביא עוד
בישראל כמשה ,אשר
ידעו אלוהים פנים אל
פנים.

 מתן תורה הוא מעמד
של כריתת ברית בין ה'
לבין עם ישראל.
בברית מתחייב העם
לשמור את חוקי ה' וה'
מתחייב להבטיח את
קיום העם בארצו

תכנים
 משה נותן "סקירה
היסטורית של מסע
הנדודים במדבר (על
החטאים ,העונשים ומתן
החוקים)ומכין את בנ"י
לכניסתם לארץ.

פרשת ואתחנן  -משה מזכיר
את המצוות ואת החשיבות
בקיומן .המסר הוא שיהיו לעם
חיים טובים בארץ אם הם
יקיימו את המצווה ,החוקה
והמשפט.

מתחום הדעת





עבר הירדן
שרי
אלפים/מאות,
חמישים ועשרות
עמי כנען
ארץ כנען







כלליים
 זיכרון לאומי

נושאים לדיון
והרחבה בהקשר
המקראי
ובהקשרים כלליים
קבלת אחריות על
מעשים.
מנהיג ראוי הוא זה
שדיבר אמת
העברת המסר כי על
עם ישראל להאמין
בה' ולקיים את כל
הכתוב בתורה.

המצוות הן זכר
ליציאת מצרים.

חוקי
התורה
מזוזה
חוקים :חזרה על
תפילין
עשרת הדיברות ועל
ברית
חוקים חברתיים.
תפלת שמע

קטעים ללימוד בע"פ
ניבים וביטויים



"וְ ִה ְנכֶם היום כְ כוכְ בֵ י
השמים לרֹב" (א' )10
"לא ַתכִ ירּו פָנים בַ ִמשפָט
כ ַָקטֹן ַכ ָגדֹל ִת ְשמָ עּון"
(א' )11



ירא וְ ַאל ֵתחָ ת"
" ַאל ִת ָ
(א' )21

 ברית המילה,
מזוזה ,תפילין
וטלית ,תפילת
שמע – סמלים

יהודיים.
 יסודות היהדות
עליהם אנו
מתחנכים
מוששתים על
מורשת עתיקה.
" קריאת שמע"
היא הכרזה על
קבלת עול מלכות
שמים מרצון.

" ְשמַ ע ישראל ...על
יתך ּובִ ְשעָ ֶריָך"
ְמזֺזות בֵ ֶ



(ו' )9-4

ִש ָאלְָך בִ נְָך מחר
"כִ י י ְ
לֵאמֹרּ ...ובְ כָל בֵ יתו
לְעֵ ינֵינּו"(ו' )22-20

פריסת תוכנית הלימודים לכיתה ג' – ספר דברים
נושא על

נושא יחידת
ההוראה

רעיונות




פרקי
הלימוד

תכנים
 קובץ החוקים:
תנאי הברית
חוקים חברתיים

(המשך)

מושגים
מתחום הדעת
צדק
אביון
גר

ספר דברים הוא נאום
הפרידה של משה זמן קצר
לפני מותו (מהווה בסיס
לספר הוראות למלכי
ישראל בעתיד)
כ"ד
ספר דברים ,על נאומיו ועל
22 – 41
חוקיו ,הוא צוואה של משה
המנהיג לעמו ,לפני מותו
יש ליצור
ולפני הכניסה לארץ.
את ההקשר
מצוות התורה וחוקיה
עם ויקרא
דואגים לרווחתם של
י"ט מההיבט
החלשים בחברה.
החברתי
"מקרא ביכורים" מלמד ,כי
במציאות של חיי היומים
אין האדם רשאי להתעלם
מחסדו של האלוהים
בהסטוריה.
ולא קם נביא עוד בישראל
 דברי סיום ומות משה לפני  עבד ה'
כמשה ,אשר ידעו אלוהים
מותו.
 נביא
פנים אל פנים.
 טקס העברת הסמכות
ממשה ליהושע.
מתן תורה הוא מעמד של
כריתת ברית בין ה' לבין עם
ל"ד
ישראל.
בברית מתחייב העם לשמור
את חוקי ה' וה' מתחייב
להבטיח את קיום העם
בארצו

כלליים


צדקה
 צדק
חברתי

נושאים לדיון והרחבה קטעים ללימוד
בע"פ ניבים
בהקשר המקראי
וביטויים
ובהקשרים כלליים




*


המסע במדבר נאום הפרידה של
משה

סיפור -
התגבשותו של
עם ישראל






צדקה ,מעלות
הצדקה לפי
הרמב"ם
בדומה לספר ויקרא
בחוקי התורה
ניתנת תשומת לב
לקיום מערכת
משפטית הפועלת
בצדק.
עליך לקיים את
מצוות הצדקה
והצדק החברתי כי
גר היית בארץ
מצרים – משמעות
הזיכרון וההזדהות
עם מצוקתו של
האחר.

 פרידה ממנהיג
 אבלות
דברים ל"ד 10
מנהיג
קבלת
.
נערץ
 הספד
"ולא קם נביא עוד
חדש
" עד  "120לאורך כל תהליך הלמידה בישראל כְּ מֹשה
יש להתייחס לעובדה כי אשר יְּדָ עו ה' פָנים
משה קרוי "אדון
אל פָנים"
הנביאים" כאן ההזדמנות
לסכם ולהעריך בראייה
מסכמת את דמותו
ומנהיגותו של משה

