
 

 

 ספר ויקרא – -כיתה ג' הלימודים לפריסת תוכנית 

 .של יסודה של חברה מתוקנת בכך למקד את הלמידה לצורך  העמקת המשמעותודת הלימוד העוסקת בעשרת הדברות ימומלץ לשלב פרק זה עם יח*

 נושא על
נושא יחידת 

 ההוראה
 רעיונות

פרקי 
 הלימוד

 תכנים
 והרחבה לדיון נושאים מושגים

 ובהקשרים המקראי בהקשר
 כלליים

קטעים ללימוד 
בע"פ ניבים 

 כלליים מתחום הדעת וביטויים

 המסע במדבר
-סיפור 

התגבשותו של 
  עם ישראל

יסודה של חברה 
 –מתוקנת 

)מבוססת על 
חוקים הקשורים 
לבין אדם למקום 

 (ובין אדם לחברו
 

 

  עם ישראל יהיה
לעם קדוש, אם 

ישמור על החוקים 
למקום שבין אדם 

 ובין אדם לחברו.
  בברית מתחייב

העם לשמור את 
חוקי ה' וה' 

מתחייב להבטיח 
את קיום העם 

 בארצו.
  בחוקי התורה

ניתנת תשומת לב 
לקיום מערכת 

משפטית הפועלת 
 .בצדק

  בחוקי התורה
מצווה כל אדם 

ואדם לדאוג 
לכבודם ולרווחתם 

של החלשים 
 .בחברה

 *1א' 
ת התייחסו

שמו של ל
הספר 

ולמילה 
הראשונה 

הפותחת את 
 הספר.

  
 י"ט 
1 - 4; 

 
9 – 8 
23 - 23 

 
 
 
 
 
 
 
  פנייה לבני ישראל להיות

ופירוט ההוראות קדושים 
המחייבות  עם קדוש. 

 צווים דתיים ומוסריים.
חוקים חברתיים אשר ו

באים להגן על החלשים 
 )גר, עני, אלמנה, יתום(

 

  חוקים
 ומשפטים

 אוהל מועד 
 עם קדוש 
 אלמנה 
   ,גר 
  ,יתום 
 עני 
 פאת שדה 
 לקט קציר 
 משפט צדק 
 בין מצוות ש

 אדם למקום
 בין מצוות ש

 אדם לחברו

 
 

  חוק 

 הצדקה 
 שכיר 
  עוול

 במשפט

 האחריות של עם  י מה
 . קדוש

  האם קדושה מקנה
 זכויות יתר או להיפך?

  מה מאפיין חברה
 מוסרית?

  חוקים חברתיים
תשתית לחברה  המהווים

ליצירת חברה מתוקנת 
  ומוסרית?

  מעורבות חברתית ועזרה
 לחלשים.

 " לא תקלל
לא ... ֵחרש

ִתֹקם ולא 
ֵני  ּתֹטר את בְּ
ָּת  ָאַהבְּ ַעֶמָך וְּ
ֵרֲעָך ָכמוָך  לְּ

 '"ֲאני ה
 (18-14ט "י)

 " ֵני ֵשיבה ִמפְּ
ָּת  ָהַדרְּ ָּתקּום וְּ

ֵני ָזֵקן   "פְּ

 (23ט "י)
 

 
 

 

 

 


