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משימה 
לתלמיד 
 כיתה ג

ּפִָטים   ִמׁשְ
ים ִלְפֵניֶהם" ׂשִ ר ּתָ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ   (שמות כא, א) "ְוֵאּלֶ

  ,*י�ְיקר י�תלמיד

  .י�ִמשָ"ט תשַ ָ"ָר , ח$ָמש# השָ ָ"ָר  דעו דוִללמ �מתֶ יסיַ  הַעת ֶזה

 י�תַרֲחשִמ ה י�ִמקר# עֹוסקי�ה י�שונ י�דינ י�ָרטופמ י�טִמש" תָפָרש#

  .�יו,�ויה יַחיֵ # י�ֲאנש י*ב

. רשֶ וֹ $בי קֶצד# ַנֲהל$ִית י�ַחיה חֹותאֹורש ָכ�#ה ר# יב$תֲחש  רֹואה  ההתור

 ֵביתל נֹותִלפ ב$יָ ְמח #$ריצוה, רשֶ וֹ י$ב קֶצד# טוִלש"ריכי� צ י�נייָ ַד ה ָלֵכ*

  .*דיה ַהכָרַעת תא ְלַק#לו ,ֶקתוֹ ַמֲחל או ִסכס$� לש הרִמק# י*דה

  . ָקצר ִלזמ* שופטי� ִלהיֹות ַהפכ$תַ  .ת� זו ִ#ְמ-ימה

" ִהתַחייב$ת ְ/ַתב" על ַתחתמ$ הִראשו* #ָשלב. שַל#י� שלושה יש #מ-ימה

 ֵמהתורה #ִמקרי� ַתַעסק$ הֵשני #ָשלב. ֶצדק די* ִלש"וט ִתתַחייב$ ֶש#ו

 ָיֵמינ$ִמ  ְ#ִמקרי� די* ִ#ְפסיַקת ִתתַנס$ בָשלב השלישי$, די* ִלפסוק יש #0ֶה�

  .די* ֵ#ית $בניה$ל

כינו תיק אשו* הָ ת השלב הִר חילַ לפני ְת . בלש לכ#ש ָחיֹותַהנה תא אוִקר

  .ימהמשֹ #ַ  לא$מַ שי� דפי� שְת כלו לָ ו ת$#ט, ושופֵ 

  :הֵאלההֵעזר י ַ#ֶאמָצעֵ  ִהשַתמשו המ-ימה תא עַ ַבצֵ ל ְ/ֵדי

  ;המ-ימה ַדֵ"י  �

  ;מֹותש רֵספ �

  ה.כתיב ְ/ֵלי  �

  

מנוסחת בלשו* זכר, אבל היא מיועדת ג� לבני� וג� לבנות. "המשימה לתלמיד"*
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משימה 
לתלמיד 
 כיתה ג

 

  משפטים

שלבי 
ַתב    ––––    1111    בבבבלָ לָ לָ לָ שָׁ שָׁ שָׁ שָׁ  המשימה ַתבּכְ ַתבּכְ ַתבּכְ         בּותבּותבּותבּותייייִהתַחיִהתַחיִהתַחיִהתַחי    ּכְ

  

  .ֲהגֹוֶתיהָ ַהנו התורה יֵק וח יפל ָפָניול י�מ$ָבאה רי�קִמ ה תא *ָד  יִעבר טֹופש

  . ח, ז, ו, ב :י�ס$קפ#ְ , כג קֶפר# נ$יַעי  �

  .ָ#אה דמועַ ש#ָ  ב$תיִהתַחיה בְ/תַ  תא �כִ#לשֹונ ימוַהשל  �

 ְ/ַתב לע מ$ִחת ,השופט לש וֹוָתיוִמצ תא ָמֵלאל תַסיימוש .חרל  

  . שופטשל  $ינימ �ֲעֵליכ לוַק#ו ב$תיִהתַחיה
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משימה 
לתלמיד 
 כיתה ג

 

  משפטים

שלבי 
ַתב המשימה  בּותיִהתַחי ּכְ

        

  

 על הַחלֹות התורה ִמצוֹות את ַעצמי על ֲאַקֵ#ל, ________________ ,אני

  :ה* הוֵאל, #י-ָראל השופטי�

    : אני, ב קָ"ס$ ,כג ֶ"רק ְלפי  .1

     :אני, ו פסוק ,כגפרק  פיל  .2

     :אני, ז פסוק ,כג פרק פיל  .3

     :אני, ח פסוק ,כג פרק פיל  .4

 ֲעֵליה� רֲאשֶ  לדֹורֹוֵתיֶה� ִי-ָראל ֵניייָ דַ  של הילָ ְקהכי אני ֵחלק מ לי ָיד$עַ   .5

________  .ְנ0ֵי_________,  ִיְרֵאי______  .ְנ0ֵי" היָנ� כי ֶנֱאַמר

  )כא פסוק, יח פרק ְלפי( .___________" ְו-ֹוְנֵאי

  :שִלפֵניכ� השאלות יתֵ ְש  על שיבוהָ 

  ?גדולה יב$תשחֲ יש  *ייָ הדַ  פקידתַ ל מדוע  .א

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

  ? �ל ַמתאי� לַדעת� הַתפקיד ד$עַ מַ   ב.

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________  

   .התורה ִמש"ט פי על וֶצדק ֱאמת די* אשפֹוט אני

  

  : ______________ֶהָחת$� לע
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משימה 
לתלמיד 
 כיתה ג

 

  משפטים

שלבי 
 המשימה

ָלב ָלבׁשָ ָלבׁשָ ָלבׁשָ             ––––    2222    ׁשָ
        תורהתורהתורהתורההההה    לפילפילפילפי    ודיןודיןודיןודיןקֶרה קֶרה קֶרה קֶרה מִ מִ מִ מִ 

  

 וִהנֶכ�, ֶ#דת$ְמכ ני�ייָ ַד  תלַ ילְקה ת�פִהצָטַר 

 הִראשֹוני� ַ#די$ני� >תֵ לִהשתַ  עומדי�

  . הָחדש #ַתפקידכ�

 ְ#נֹו-ֵאי ִמשָ"טי�: *דיה ית#ֵ  של היו� ֵסדר על

 די$ני� וכ*, ַלֲחֵברוֹ  =ד� בי* ֲע-ונַ ש ְנָזקי�

  . דֹו*ָק י$פ שמירה ֵנייִעניָ ל הקש$רֹות ביעֹות#ְת 

 ֵכרזָ יְלה ְנַבקשכ� ,ל$ַהלָ  ַ#די$ני� שַתתפ$ִת ש ִלפני

 הֵאלה, שכת$בי� קרי�ַלִמ  הקש$רי� #דיני�

  . ִמשפטי� תשַ ר#פָ  בתורה

 ני�$הדי לא$ָל� ָ/ֵנסילה ת$כלו זה ענ$*רי ְל.ַחר

  .*דיה ֵ/ס על וָלשבת

      !$בַהצָלחה טובה עה#שָ 

  די*ה ֵ#ית אב :ָחת��הֶ  ַעל
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משימה 
לתלמיד 
 כיתה ג

 

  משפטים

שלבי 
 המשימה

ָלב ָלבׁשָ ָלבׁשָ ָלבׁשָ             ––––    2222    ׁשָ
        תורהתורהתורהתורההההה    לפילפילפילפי    ודיןודיןודיןודיןקֶרה קֶרה קֶרה קֶרה מִ מִ מִ מִ 

  

  .ה–ד ְ"ס$קי� כב ֶפרק$ב ,לד,לז–לג ְ"ס$קי� ,כא ֶ"רק מֹותְש  פרסֵ #ְ  נוייעַ   �

 דיני�ו קרי�ִמ  שָ#ה* ,ַטבָלאֹות יתֵ שגות עמוד הבא מ$צָ עמוד הזה ובָ #ָ   

   הְמתו=רי� ַ#פסוקי� הֵאלה.  

   .מרי�וש דיֵני# סקתעוֹ  ב ַטבלהו זיקי�נְ  דיֵני# עֹוֶסקת א ַטבלה  

  . ִ#ְלשֹוֵננ$או  התורה ִ#ְלשֹו*, בַטבָלאֹותַהשלימו את הָחֵסר   �

  דיֵני ְנזיקי�  א.

  הדין  הִמקרה  קֹורמָ הַ 
לשון התורה   לשוֹ   ּבִ לשון התורה  ֵננוּ ּבִ לשוֹ   ּבִ   ֵננוּ ּבִ

כא  פרק
 י�קסופ

  לד–לג 

ח ִאיׁש ּבֹור  ִכיוְ  ִיְפּתַ
י  ּבֹורִיְכֶרה ִאיׁש  אֹו ּכִ

נּ   ּו ְוָנַפלְולֹא ְיַכּסֶ
ֹור אֹו ֲחמֹור ה ׁשּ ּמָ   .ׁשָ

 #ֹור רפחָ ש =ד�
 ֲחֵברוֹ  של ֹורוֹ שוְ 
   .#ו לפנ

 #ורה ַ#ַעל ַעל  
 הֶנזק תא �ַשללְ 

  .ר�שגָ 

כא  פרק
  לז ָ"סוק

ם      ּלֵ ה ָבָקר ְיׁשַ ָ ֲחִמׁשּ
ע ֹור ְוַאְרּבַ ַחת ַהׁשּ  ּתַ

ה ֶ ַחת ַהׂשּ   .ֹצאן ּתַ

  

כב  פרק
  ד סוקפ

ת מוֹ הֵ ה#ְ ש =ָד�  
 כלואו כולה לוש
 ִ#ְ-ֵדה ב$=הְת 

  .ֲחברוֹ 

 �ָטֵר ציִ  =ד�ה  
 אתלֲחברֹו  ל�ְלשַ 

   .זקנֶ ה �ֵעֶר  ְמלֹוא

כב  פרק
  ה קפסו
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משימה 
לתלמיד 
 כיתה ג

 

  משפטים

שלבי 
 המשימה

ָלב ָלבׁשָ ָלבׁשָ ָלבׁשָ             ––––    2222    ׁשָ
        תורהתורהתורהתורההההה    לפילפילפילפי    ודיןודיןודיןודיןקֶרה קֶרה קֶרה קֶרה מִ מִ מִ מִ 

  

  שוֹמרי� יֵניד  ב.

  הדין  ִמקרהה  קֹורמָ הַ 
לְ    לְ    שֹוֵננוּ לבִּ   התורה ֹוןשּבִ   שֹוֵננוּ לבִּ   התורה ֹוןשּבִ

 בכ פרק
 י�קפסו

  ז– ו

  י–ט

י ן ִאיׁש ֶאל ּכִ ֵרֵעהּו  ִיּתֵ
ֶסף אוֹ  ִלים ּכֶ ֹמר  ּכֵ ִלׁשְ

ית ָהִאיׁש  ב ִמּבֵ   ...ְוֻגּנַ

ב ַגנָ הַ ֵצא ִימָ  ִאם  
  .םיָנים ׁשְ לֵ ׁשַ יְ 

  

ַגנב הַ ֵצא ִימָ א לֹ-ִאם
עַ ְוִנְק   יתבַּ הַ  לַרב ּבַ

 אלֹ ִאם ָהֱאלִֹהים לאֶ 
ֶלאֶכת מָידֹו בִּ ח לַ ׁשָ 

  .ֵרֵעהוּ 

  

י ן ִאיׁש ֶאל ּכִ ֵרֵעהּו  ִיּתֵ
ה  ׁשֹור אוֹ  ֲחמֹור אוֹ  ׂשֶ

ֹמר  ְוָכל ֵהָמה ִלׁשְ ּבְ
ר אוֹ -ּוֵמת אוֹ  ּבַ -ִנׁשְ

ה ֵאין ֹרֶאה ּבָ   .ִנׁשְ

 יןבֵּ הֶיה ִת  ה'ַעת בוּ ׁשְ   
 ◌ׁ  אלֹ ֵניֶהם ִאםׁשְ

ֶלאֶכת מְ ח ָידֹו בִּ לַ ׁשָ 
ָעָליו  חקַ לָ וְ ֵרֵעהּו  ּבְ

  .ֵלםְיׁשַ  אלֹוְ 

  

כב פרק 
  יג קפסו

ַאל ִאיׁש ֵמִעם  ִכי ִיׁשְ
ר אוֹ  ּבַ ֵמת  ֵרֵעהּו ְוִנׁשְ

ָעָליו ֵאין   .ִעּמוֹ  ּבְ
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משימה 
לתלמיד 
 כיתה ג

 

  משפטים

שלבי 
 המשימה

            ––––    3333    בבבבלָ לָ לָ לָ שָׁ שָׁ שָׁ שָׁ 
        דיןדיןדיןדין    יתיתיתיתבבֵ בבֵ בבֵ בבֵ     ַנסּותַנסּותַנסּותַנסּותתתתתהִ הִ הִ הִ 

  

 מ* $ְבדיני� ְ#ִמקרי� �נתֶ ישעי $ל.חר ֶצדק די* טוִלש" �בתֶ יַחיַ תשִה  חרל.

  . התורה יפ על די* ְ"ַסק כתבוִת ו ,ִמש"ט# תַנס$ִת ש הזמ* ִהגיעַ , התורה

ע. המורה ייֵת* לכל קבוצה ַ/מה ק#ַ קבוצות שהמורה יִ עבדו #ִ � כ� תַ לשֵ 

  . הדי* ֵבית# די$*ל יו�הו שִהגיע, ִמקרי�

  . תָ#ענִ הוטָענות  תֹוֵבעַ ה ְטָענֹות ֹותת$ב/בכל אחד ֵמהִמקרי� 

ד>  – הדי* ית#ֵ  של הִרשמי סָמ�ִמ #ַ  צָדדי�ה ְטָענֹות את הקָצר#ִ  ִ/תבו  �

  .נפָרד די*סק ד> "בקרה כל ִמ . הקפידו לכתוב א#ָ ה ַעמודש#ָ  ק הדי*סַ "

   .די*ה סק" על ימ$/ַהסובקבוצה  די$* רכ$ע  

   .סָמ�ִמ בֶהמש� ה הדי* ְ"סק את ָצרהק#ִ  ִ/תבו  �

  .סֶת�סַ ִהתבַ  ָעָליוש קֹורמָ הת א ִ/תבו  �

  . הכיתה ִלפֵני והדי* הִמקרה את ציגוהַ  מת�שסייַ  ְלאַחר

, השופטי� ִיהי$ ַ#קבוצה תלמידי� שלושה: הַתפקידי� את ֵ#יֵניכ� ַחלק$

, שַתציג$ ִמקרה ְ#כל. הִנתָ#ע ִיהיה אחד ותלמיד התֹוֵבעַ  ִיהֶיה אחד תלמיד

  .ֵ#יֵניכ� הַתפקידי� את ַהחליפו
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משימה 
לתלמיד 
 כיתה ג

 

  משפטים

שלבי 
 דין קסַ פְּ  המשימה

  

  

  

 ְ�  די� קסַ 

  י�ניְ עִ 

_____________  

_____________  

    : ֹוֵבעַ תה ַטֲעַנת

      

    : תָ#ענִ ה ַטֲעַנת

      

    : ִ#לשֹוֵננ$ י*הד ְ"סק

    

     :התורהמֵ  ָמקֹורה

    

      :השֹופטי� – ֶהָחת$� לע

        

        

     דשוח____ #_____  �יר#ַתאֲ  

    #עיר י*הד #ֵבית


