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  משפטים
  

  

  
  
  
  

  

  

  

  מנוסח בלשו� זכר, אבל הוא מיועד ג� למורי� וג� למורות. "המדרי� למורה"*

  

  ,*מורי� יקרי�

ים ִלְפֵניֶהם" ׂשִ ר ּתָ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ   "ְוֵאּלֶ

יו�. �חיי היו�ממקרי� � רבי� העוסקי� בבפרשת משפטי� מובאי� חוקי

התורה מקדישה קוב  של� של חוקי� לענייני� הללו שבי� אד� לחברו, 

 בצדקניהול חיי החברה של וכ� מלמדת אותנו את החשיבות העצומה 

  . וביושר

בי� אנשי�, והמענה הוא ועימותי� בכל חברה יכולי� להתעורר מחלוקות 

  עת הדיי�.הכרהמשפט וקבלת בית אל  פנייה

, על כתפי הדייני�. חברה מוסרית גדולה מאודהתורה מטילה אחריות 

תוכל להתפתח רק א� הדייני� ישפטו , המפתח להתנהלות צודקת שהיא

   .בצדק, ביושר וללא פניות

  די�.  – : מקרהזה ג� החוזר להצגת הנושאי� הואהדבפרשת משפטי� 

התלמיד כ� ג� , לו שהמקרה ברור לפנייכול לפסוק  אינוהדיי� כש� ש

 ,המקרהצרי� להבי� תחילה את  פרשת משפטי�הפסוקי� בשלומד את 

  התורה.  כיצד פוסקת ללמודורק אז 

המשימה מסכמת את הלימוד באמצעות הזמנה לתלמידי� להתמנות 

כדייני� ולהתחייב למכלול החוקי� החלי� עליה�. לאחר מכ� "ייכנסו" 

מקרי� המובאי� בפניה�  כמהב לדו�כדי התלמידי� לאול� בית המשפט 

 �קימובאי� מדיני הנזיכחלק מסדר היו� של בית המשפט. המקרי� 

  תכנית הלימודי�. לפיומדיני השומרי�, 



 בס"ד

 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינו�, משרד החינו� –כל הזכויות שמורות לראמ"ה  ©

ה 
ור
למ

ך 
רי
מד

- 
 ג

תה
כי

 

2 

רה
מו
 ל

יך
דר

מ
, 

 ג
תה

כי
 

  משפטים

  
   ידע קודם

  כג;–פרקי� כאספר שמות פרשת משפטי� לפי תכנית הלימודי�,   .1

  כג;–עצת יתרו, פרק יח, פסוקי� כ  .2

  מקרי� ודיני�;של  בדג�מבנה הפרשה ההלכתית   .3

  הנושאי�: דיני שומרי�, דיני נזיקי�, מערכת המשפט והלכות הדיי�.  .4

 נבדקותה מיומנויותהיעדי המשימה ו  
   );1חוקי� החלי� עליו (שלב הוזיהוי תכונות הדיי�  –והכללה איתור פרטי�   .1

  ;)2(שלב בפרשה הלכתית  די�ובי� זיהוי החלוקה בי� מקרה   .2

  ;)2(שלב  בלשו� התלמיד �ושכתובמלשו� התורה  ציטוט פסוקי�  .3

  ).3(שלב  היו�מהחיי�  �קרילמ דיני התורהשל התאמה  –יישו�   .4

  התנאים לביצוע המשימה   
  עבודה עצמאית בכיתה; – הראשו� והשני השלב  .1

קבוצות של חמישה תלמידי� (שלושה דייני�, תובע חלוקת הכיתה ל –השלב השלישי   .2

  ;ונתבע)

  .בכיתה ני שיעורי�ש  .3

   מהתלמיד התוצר המצופה  
  :הדפי� האלהתיק שופט המכיל את 

  דיני השופט; –" "כתב התחייבות  .1

  מקרי� ודיני�;השלמת   .2

  פסקי די�.  .3

  ביצוע המשימהלהחומרים   
  :שבה אמצעי העזר האלההמשימה לתלמיד "משפטי�", 

 כתב התחייבות; .1

  �;מקרי� ודיני� מפרשת משפטיטבלאות  .2

 טענות שונות של תובע ונתבע;בהצגת דפי פסקי די� שאות� ימלאו התלמידי�  .3

  טענות תובע ונתבע. –כרטיסי מקרי�  .4
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 הנחיות לביצוע המשימה
  סו* דפי המשימה).יאחרת לאדר� לפני תחילת המשימה יש להנחות את התלמידי� להכי� תיק שופט (קלסר או כל 

מתו� ת� את ההנחיות לקרוא ִא יש לפני כל שלב . הרחב של המשימה להסביר לתלמידי� את ההקשר חשוב מאוד

  הבינו אות�. כל התלמידי�ולוודא כי  "משימה לתלמידה"

  (כתב מינוי) כתב התחייבות :1שלב 

  חובות הדיי� :נושאה

  החוקי� החלי� עליווזיהוי תכונות הדיי�  –והכללה  : איתור פרטי�מיומנויותה

  

   תפקיד הדיי�.העוסקות ב ולענות על שתי שאלות ,חלות על דייני�הלמילוי מצוות ייבות על התלמידי� למלא כתב התח

  

כי לתלמידי� להסביר יש  הדיי�. תפקיד ו שלער� של משפט צדק ובחשיבותשלב זה עוסק בידע של מצוות הדייני�, ב

בשלב כבר . את כתב ההתחייבות , וכדי שיהפכו לדייני� עליה� למלאבמשימה זאת ה� ישמשו דייני� / שופטי� לזמ� קצר

 מימינובמקרי�  ג�ו מהתורה, פסוקי�בהמובאי� צטרכו לפסוק במקרי� יהיות� דייני� ה� בלה� כי  לומרהזה צרי� 

  בתורה.לאלה הכתובי� דומי� ה

  

 �מתחייביה�  ,עליוה� חותמי�  שא�ולציי� התחייבות,  כתב כתב מינוי אולתלמידי� מהו על המורה להסביר כמו כ� 

  .כל תלמיד את שמוירשו� ההתחייבות בכתב  הראשונה רהבשולפסוק לפי התורה. 

  

בסוגריי� כתובות . להל� המקורות האלה, ולפניה� שיובאומקורות ה בעזרתכתב ההתחייבות התלמידי� ימלאו את 

  ההשלמות הנדרשות מהתלמיד:

  ).לפסוק לפי דעת הרבי�מתחייב (פסוק ב אני:  ,פרק כג  .1

  ).אביו�ל תת יחס מועד*ללא לרח�/לא מתחייב (פסוק ו אני:  ,פרק כג  .2

  ).להתרחק משקר ולדו� די� אמתמתחייב ( פסוק ז אני: ,פרק כג  .3

  ).לא לקחת שוחדמתחייב (פסוק ח אני:  ,פרק כג  .4

  

  קהילה של דייני ישראל לדורותיה� אשר עליה� נאמר כי הינ�אני חלק מידוע לי כי 

  פסוק כא)פרק יח, (לפי  ."ַצע�ֶ 2ְֹנֵאי � ֱֶמת, 0ְנֵ.י אֱ �ִהי�ֵאי אִיְר  ַחִיל�"0ְנֵ.י

  (המילי� המודגשות בפסוק ה� אלה שייכתבו על ידי התלמיד.)

  את תפקיד הדיי� ואת התכונות הנדרשות לתפקיד זה. יאפיינו יענו התלמידי� על שתי שאלות שבה� לאחר מכ� 

  אותו לתיק השופט.יצר�  והוא ,ידיוחזר לתלמ ,ד� ההתחייבות יימסר להערכה



 בס"ד

 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינו�, משרד החינו� –כל הזכויות שמורות לראמ"ה  ©

ה 
ור
למ

ך 
רי
מד

- 
 ג

תה
כי

 

4 

רה
מו
 ל

יך
דר

מ
, 

 ג
תה

כי
 

 הנחיות לביצוע המשימה

   מקרה ודין לפי התורה: 2שלב 

  נזיקי� ושומרי�.   :נושאה
  ;די�ובי� זיהוי החלוקה בי� מקרה   :מיומנויותה

  .ולהפ� ,כתיבה של הפסוקי� מלשו� התורה בלשו� התלמיד  

  

  בפסוקי�.עיו� כדי תו�  אותטבלשתי להשלי�  התלמידי�יצטרכו בשלב זה 

  למיומנויות האלה:  י�התלמידיידרשו כדי לבצע את המשימה 

 ;זיהוי המקור ושימוש בלשו� הכתוב .1

  ;די�ובי� בחנה בי� מקרה ה .2

 ;לשו� ימינובשכתוב הכתוב  .3

 .הדי�ו כתיבה נכונה של המקרה .4

  ות.יידרש התלמיד לכל המיומנוי מקרההשוני�, ולא בכל המקרי� של שימו לב שיש הבדל ברמת הקושי 

  יצר* אות� לתיק השופט. , והואיוחזרו לתלמיד ,הטבלאות המלאות יימסרו למורה להערכה

  .כתובות בכתב יד מהתלמיד הנדרשותההשלמות ו ,משימה לתלמיד"ה"מתו�  מובאותשתי הטבלאות שלהל� 

  למידי�. ישלי� מעט יותר פרטי� בטבלאות, ורק אז ידפיס את המשימה לתא� על התלמידי� להקל  יוכלהמורה 

  דיני נזיקין  א.

  הדין  המקרה  המקור

  בלשוננו  בלשון התורה  בלשוננו  בלשון התורה  

  פרק כא 

  לד–פסוקי� לג 
ִיְפ5ַח ִאי. 3ֹור  ְוִכי

ִיְכֶרה ִאי. 3ֹר  אֹו 6ִי

ָ.ָ=ה  ְו>א ְיַכֶ;:9 ְוָנַפל

  .?ֹור אֹו ֲחמֹור

 ֹורוֹ שוְ  3ֹור רפחָ ש @ד�

  .3ו לפנָ  ֲחֵברוֹ  של

ּלם  ַעל ַהּבֹור יׁשַ ּבַ
יב  ֶסף יָׁשִ ּכֶ

ת  ִלְבָעָליו ְוַהּמֵ
  .ּלוֹ  ִיְהיֶה

 �ַשללְ  ַה3ֹור 3ַַעל ַעל

  .ר�גָ שהֶנזק  תא

  פרק כא 

  פסוק לז
י ִיְגֹנב ִאיׁש ׁשֹור  ּכִ

ה אוֹ    .ְמָכרוֹ ו ... ׂשֶ
ר או וֹ נב שגָ שדם אָ 
ה   .כר אותוומָ  ֹשֶ

 �Aֵ.ֲַחִמָ?ה ָבָקר ְי

 ֹור ְו0ְר3ַע5ַַחת ַה?

  .ֹצא� 5ַַחת ַהBֶה

ר נב שוֹ אם גָ 
 ,מישהלם פי חֲ ישַ 

ה נב שֶֹ ואם גָ 
  עה.רבּ אַ לם פי ישַ 

  פרק כב 

  פסוק ד
י ַיְבֶער ִאיׁש  ּכִ
ֶדה אוֹ  ֶכֶרם  ׂשָ

ח ֶאת ּלַ ִעיֹרה ְוׁשִ  ּבְ
ֵדה  ׂשְ ּוִבֵער ּבִ

  .ַאֵחר

 ולשֶ  3ְֵהמֹותהשֶ ד� @

 התב9א ו@כלו, כ9ָהל

  .ֲחֵברוֹ  2ְ3ִֵדה

ֵדהּו  ֵמיַטב ׂשָ
ְרמֹו  ּוֵמיַטב ּכַ

ם ּלֵ   .ְיׁשַ

ל� � לשַ ֵר יצטָ ד� @

 ֵעֶר� ְמלֹוא תא וֹ רבחֲ ל

  .זקהנֶ 

  פרק כב 

  פסוק ה
י ֵתֵצא ֵאׁש  ּכִ

ּוָמְצָאה ֹקִצים 
ִדיׁש אֹו  ְוֶנֱאַכל ּגָ
ֶדה ָ ָמה אֹו ַהׂשּ   .ַהּקָ

ש צית אֵ דם שהִ אָ 
שטה תפַּ והיא הִ 

  .הדֶ רפה שָֹ ושָֹ 

ם יְ  ּלֵ ם ׁשַ ּלֵ ׁשַ
ְבִער ֶאת  ַהּמַ

ֵעָרה   .ַהּבְ

 הֵאשבעיר מַ 
 ַבַעלל םלישַ 
 . זקהנֶ  תא ֶדההשָֹ 
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  דיני שומרים  ב.

  הדין  המקרה  המקור

  בלשוננו  בלשון התורה  בלשוננו  בלשון התורה  

  פרק כב 

  ז–פסוקי� ו

  י–ט             

 ִי�5ֵ ִאי. ֶאל 6ִי

ִלי� 6ֵ  ֵרֵעה9 6ֶֶס* אוֹ 

גCַ:ב ִמ3ֵית ִלְ.ֹמר וְ 

  ...ָהִאי.

רו בֵ תן לחֲ דם נָ אָ 
לשמור לו על 

על סף או כּ 
והם  ,ליםכֵּ 

  .ִנגנבוּ 

ִיָ=ֵצא ַהDַָ:ב ְיַ.�Aֵ  ִא�

  .ְ.ָנִי�

צאו את ם ימְ אִ 
לם ישַ  , הואנבהגַ 

מה יים מִ פי שנַ 
  .נבשגָ 

>א ִיָ=ֵצא ַהDַָ:ב �ִא�

 ַה3ִַית ֶאל ְוִנְקַרב 3ַַעל

>א ָ.ַלח  ִא� >ִהי�ָהאֱ 

  .ָידֹו 3ְִמֶלאֶכת ֵרֵעה9

את  צאוּ ם לא ימְ אִ 
על ייָשַבע ,נבהגַ   ּבַ

ית  הדין ּבֵבית הּבַ
  .ָגנב הוא שלא

 ִי�5ֵ ִאי. ֶאל 6ִי

.ֹור  ֵרֵעה9 ֲחמֹור אוֹ 

3ְֵהָמה  2ֶה ְוָכל אוֹ 

�ִלְ.ֹמר 9ֵמת אוֹ 

ְ.3ָה ֵאי� נִ �ִנְ.3ַר אוֹ 

  .ֹרֶאה

רו בֵ תן לחֲ דם נָ אָ 
ר לו על לשמוֹ 

המה והבֵּ  ,המָ הֵ בְּ 
לקחה או נִ  מתה
  .חבכוֹ 

5ְִהֶיה 3ֵי�  ה'ְ.בַעת 

>א ָ.ַלח ָידֹו  ְ.ֵניֶה� ִא�

3ְִמֶלאֶכת ֵרֵעה9 ְוָלַקח 

�Aֵ.ַ3ְָעָליו ְו>א ְי.  

ית ע בבֵ בַ שָ ימר יהשוֹ 
הדין שלא הוא 

ת רם למוֹ שגָ 
  ה.מָ הֵ הבְּ 

  פרק כב 

  יג וקפס
ל ִאי. ִיְ.0 ְוִכי

ֵמִע� ֵרֵעה9 ְוִנְ.3ַר 

 ֵמת 3ְָעָליו ֵאי� אוֹ 

  ...ִע=וֹ 

אל שָ דם אָ 
ר מה בַ רו דְ בֵ מחֲ 
, מש בושתַ להִ י כדֵ 

ר לי ִנשּבַ    .והּכְ

ם ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ את  שָשאלדם אָ ה  .ׁשַ
לם ייב לשַ חַ לי הכְּ 

  .ברלי ששָ על הכְּ 
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  התנסות בבית דין: 3 שלב

  .נזיקי� ושומרי�הלכות תו� מקרי� מב כללי הדי� לפיפסיקה  :נושאה

   היו�.מהחיי�  �מקרילדיני התורה  של התאמה –יישו� : מיומנותה

  

  חלוקה לקבוצות וחלוקת כרטיסי המקרים לתלמידים 

, בנספחהמקרי� מופיעי� מקרי�. כמה לכל קבוצה  �, וייתהמורה יחלק את הכיתה לקבוצות של חמישה תלמידי�

לכל קבוצה? תלוי בשיקול דעתו של לתת כמה מקרי�  כל מקרה מורכב מד* תובע וד* נתבע. זה.מדרי� ב 13–9בעמודי� 

 מקרי� שני� או שלשה תתמקרה אחד לכל קבוצה, ואחר כ� הקבוצה תציג את המקרה שלה. אפשר ל תתהמורה. אפשר ל

  לכל קבוצה, לפי רמות הקבוצה.

ע אליו בכוחות עצמ� (פסקי הדי� בשמונת המקרי� כתובי� כי עליה� להגילתלמידי�  אי� לתת את פסק הדי�בכל מקרה 

  בעמוד הבא, וה� נועדו לשימוש המורה בלבד). 

  

  (ראו להל�). 8�ו 7, 5ובי� מקרי�  6�ו 4, 3, 2, 1מקרי� ! יש הבדל בי� שימו לב

  ופט" שהכינו. של המשימה, והתלמידי� יכולי� לעיי� בה� מתו� "תיק הש 2כבר נלמדו בשלב  6� ו 4, 3, 2, 1מקרי� 

   ה� מקרי� חדשי�. התלמידי� יצטרכו לעיי� בחומש כדי לפסוק את הדי�. 8�ו 7, 5מקרי� 

   הצגת הדיןודיון בקבוצות 

  תלמידי הקבוצה יקראו את המקרה, ידונו בו ויפסקו את הדי�. 

בקצרה את דעתו על אפשר להנחות את התלמידי� שכל משתת* ירשו� תחילה בשלב זה  הקבוצה תמלא את ד* פסק הדי�.

  ואחר כ� יתקיי� דיו� ביניה�. בתו� הדיו� יקבעו השופטי� את פסק הדי�.  ,המקרה

את ההלי� הנכו� של הפסיקה: כיצד קובעי� פסק די� א� יש דעות שונות בקרב יש לשי� לב שהתלמידי� מקיימי� 

  ביע את דעתו המנומקת? הא� פוסקי� לפי הרוב?מהשופטי�? הא� כל שופט 

עלי הדי� השופטי�. ב –� מבי� התלמידי� יהיו בעלי הדי� ושלשת האחרי� ישני: יציגו תלמידי הכיתה את המקרה �בהמש

   המקור.את והשופט יקרא את פסק הדי� ויציגו את המקרה והטענות, 

  

  עותקי�. מספיק ויהילכל קבוצת תלמידי� ש כדי) 8עמ' , במשימה לתלמיד ראואת ד* פסק הדי� ( יש לצל�

  

תלבושת סמלית לנתבע ו שופטי�ללהכי� כובעי שופט אפשר  .בית משפטמעי� מומל  להפו� את הכיתה ל – ווירה בכיתההא

לכבד את השופטי� בעמידה יש לראשו).  מצנפת בדו בידו מטה רועי� ,יתחפש לרועה צא� הנתבע 4במקרה  למשל( ולתובע

  רק כאשר הוא יפנה אליה�. ובכבוד  ידברו אל השופט התובע או הנתבע. בעת כניסת� לבית המשפט

  להערכה.למורה דפי פסק הדי! יימסרו 
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  פסקי דין -התנסות בבית דין : (המשך)  3שלב 

ד* תובע וד* נתבע. כל מקרה  יש לכל מקרהו ,מקרי�ה � לשמונתכרטיסיה נמצאי�בחוברת זו,  13–9בעמודי� בנספח ש

במשימה לתלמיד, וכ� הלאה). ליד כל פסוק כתוב  1י� למקרה מתא 1מתבסס על אחד הפסוקי� בטבלה שלהל� (פסוק 

  פסק די� המתאי� למקרה שמתואר בו.  

  טבלת פסקי הדי! לשמונת המקרי� שיינתנו לתלמידי� 

  פסק הדין בלשון ימינו  המקור בתורה  

1  
 ִיְ.0ל ִאי. ֵמִע� ֵרֵעה9 ְוִנְ.3ַר אוֹ  ְוִכי"

  ס' יג)" (פרק כב פַ.�Aֵ ְיַ.�Aֵֵמת 

  .השואל חייב בכל מקרה בתשלו� מלא של הנזק

2  

"�Aֵ.ַשקלי�. 1,000כלומר , על גנב לשל� כפליי�  " (פרק כב פס' ג)ְ.ַנִי� ְי  

הערה: מאז שבטלה סמיכת החכמי� לא דני� "דיני קנסות", ולכ� 

די� התורה  א� כא� מובאג� בדי� תורה, כיו� הדבר אינו מצוי 

  המקורי.

3  

ֵכִלי�  ֵרֵעה9 6ֶֶס* אוֹ  �5ֵ ִאי. ֶאליִ  6ִי"

>א �ִא� –ִלְ.ֹמר ְוגCַ:ב ִמ3ֵית ָהִאיש 

   ַה3ִַית..."�ִיָ=ֵצא ַהDַָ:ב, ְוִנְקַרב 3ַַעל

  ז) �(פרק כב פס' ו 

שומר חינ� פטור הביאור הוא לשבועה.  –"ונקרב בעל הבית" 

  כי הכס* נגנב, ונשבע על כ�.טוע� הוא א� מעונש 

4  

 ֶכֶר� ְוִ.Aַח ֶאת ִאי. 2ֶָדה אוֹ  ַיְבֶער 6ִי"

3ְִעיֹרה 9ִבֵער 2ְ3ִֵדה 0ֵחר ֵמיַטב 2ֵָדה9 

 ֵA.ַ(פרק כב פס' ד) �"9ֵמיַטב 6ְַרמֹו ְי  

לכ� והוא אחראי , הנתבע חייב לשל� לתובע את מלא הנזק

  ו/שבאחריותו לא יפלשו לשדות זרי�.שבעלי החיי� שברשות

ששתילי  א* על פיא המחיר וצות את התובע במלהנתבע לפעל 

הפרי הפיצוי יהיה בשווי  .בשל אינו, והפרי רכי�עדיי� התבואה 

או בשווי התבואה שהשדה היה מצמיח,  שהמטע היה מצמיח

  לולא השרפה.

5  

6ִי ִתְפDַע .ֹור ֹאִיְבO אֹו ֲחֹמרֹו 5ֶֹעה "

  (פרק כג פס' ד) "ָהֵ.ב 5ְִ.יֶב:9 לוֹ 

י� להחזיר לו את בעלי חובה על –א� המאבד הוא אויב� ג� 

ג� א� השבת האבדה היא אחרת.  החיי� שאיבד או כל אבדה

  משימה קשה, התורה מחייבת לעשות זאת.

6  

ִיְכֶרה ִאי.  ִיְפ5ַח ִאי. 3ֹור אֹו 6ִי ְוִכי"

ָנַפל ָ.ָ=ה ?ֹור אֹו 3ֹר ְו>א ְיַכֶ;:9 וְ 

ֹור ְיַ.�Aֵ 6ֶֶס* ָיִ.יב 3ַַעל ַה3 ֲחמֹור

(פרק כא פס'  "Aוֹ  ִלְבָעָליו ְוַהֵ=ת ִיְהֶיה

  לד) –לג 

קוד� והוא קיי� יה השאו שלא דאג לכיסוי בור  ,בור מי שכרה

ולכ� הוא צרי� לשל� על  ,ידע על קיומו, נהג בחוסר אחריות

  הנזק שנגר�.

7  

P ֶהָעִני ִע=ָ  ַעִ=י ֶאת 6ֶֶס* 5ְַלֶוה ֶאת ִא�

ְת2ִימ�9 ָעָליו  ִתְהֶיה לֹו 6ְֹנֶ.ה >א >א

  (פרק כב פס' כד). Pֶנ.ֶ 

אסור לתובע ע נמצא במצב קשה והוא חסר ישע, א� הנתב

להמשי� וללחו  עליו שישיב את דמי ההלוואה מכיוו� שהנתבע 

  באמת ובתמי� אינו מסוגל להשיבה.

שכו�, על התובע לנהוג במידת החסד והצדק. מותר לו לקחת מ

יו�, יהיה עליו �שכו� הוא בגד שהעני משתמש בו יו�א� א� המ

כל יו� כדי שלעני יהיה מה ללבוש. מוב� מאליו תבע להשיבו לנ

שאסור לתובע לחייב את הנתבע בתשלומי ריבית על האיחור 

  בהשבת ההלוואה. ש

8  

� ֲאָנִ.י� ְוִה6ָה ְוִכי Cֵרֵעה9  ִאי. ֶאת ְיִריב

3ְֶאֶב� אֹו ְבֶאְגֹר* ְו>א ָימ9ת ְוָנַפל 

 ָיק�9 ְוִהְתַהPAֵ 3ַח9  ַעל ִא�. ְלִמְ.6ָב

ִמְ.ַעְנ5ֹו ְוִנQָה ַהַ=6ֶה ַרק ִ.ְב5ֹו ִי�5ֵ 

  יט). –ְוַרRֹא ְיַרRֵא (פרק כא פס' יח 

בכס* על הנזק שנגר�  (התובע) כהה חייב לפצות את המ9המ6ֶ 

ב הפציעה. הנתבע צרי� לשל� לתובע חמישה סוגי עק לו

ה, על התרופות, על שכר 6ָ על צער המַ  ,פיצויי�: על הנזק שנגר�

  העבודה שהפסיד, ועל בושת (א� נגרמה בושה). 
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  מחוון

  נושא
  ת ביצוערמ

  
  קריטריו!

  בתחילת הדר#  קרוב להשגת היעד  השגת היעד

  : 1שלב 

כתב 

  התחייבות

איתור פרטי� 

  והכללה

כל של נכו� ילוי מ  .1

הדיני� מתו� 

 ;הפסוקי� הנתוני�

תכונות הכללת ה  .2

 נדרשות מהדיי�ה

מושגי� 3ַ ושימוש 

(או  ""יושרו"צדק" 

מונחי� בעלי 

לאור משמעות דומה), 

מכלול החוקי� 

  .החלי� עליו

כל של נכו� מילוי   .1

הדיני� מתו� 

  ;הפסוקי� הנתוני�

תכונות שאינ�  כתיבת  .2

קא רלוונטיות דוו

; לתפקיד הדיי�

מושגי� חסרי� ה

או  ו"יושר" "צדק"

מונחי� בעלי 

  .משמעות דומה

חלק של נכו� מילוי 

מהדיני� מתו� 

  .הפסוקי� הנתוני�

  : 2שלב 

מקרה ודי! 

  לפי התורה

זיהוי החלוקה 

בי� מקרה ובי� 

   די�

  

כתיבה של 

הפסוקי� מלשו� 

לשו� להתורה 

  התלמיד, ולהפ�

 י�המקרכל  זיהוי

בלשו�  ציטוט ,ני�והדי

� בלשו ושכתובהתורה 

   התלמיד.

זיהוי כל המקרי� 

בלשו�  ציטוטווהדיני� 

 שאינוהתורה. שכתוב 

מדויק של חלק 

  מהמקרי� ומהדיני�.

ר הבחנה בי� ציטוט חוס

המתאי� למקרה ובי� 

  ציטוט המתאי� לדי�.

מדויק שאינו שכתוב  או:

של רוב המקרי� 

  והדיני�.

: 3שלב 

התנסות בבית 

  די! 

התאמת יישו� (

מהתורה  פסיקה

) למקרי� בימנו

  וציו� מקור

נכונות בכל  הפסיקות

שניתנו  המקרי�

מקור מלוות 3ַ לתלמיד, ו

  .נכו�ה

הפסיקות נכונות, א� 

  .אינ� מלוות במקור

או: הפסיקות נכונות 

  .באופ� חלקי

המקורות המצוטטי� 

  אינ� נכוני�.

או: המקור המצוטט 

אינ� הפסיקות א�  ,נכו�

  .תנכונו

  : 3שלב 

  פסקי די!

אופ�  –יישו� 

  ניהול הדיו�

הבעת בדיו�,  השתתפות

בכבוד הקשבה  וג� דעה

החברי� בקבוצה. לדברי 

 תוענייני תמושכל תגובה

החברי� לטענת 

  בקבוצה.

  

  .על פי הרוב –הפסיקה 

 אי� דיו� א� הבעת דעה,

אי�  / החברי�ע� 

לטענות  הקשבה

  החברי�.

  

  

  

  .על פי הרוב –הפסיקה 

 / י� הבעת דעהא

מאפשר נו התלמיד אי

להביע את לחבריו 

  .דעת�

  

  

  

נה על פי אי –הפסיקה 

  .רובה



 

 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינו�, משרד החינו� –כל הזכויות שמורות לראמ"ה © 

 בס"ד

9 

ה 
ור
למ

ך 
רי
מד

- 
 ג

תה
כי

 
ה 

ור
למ

ך 
רי
מד

- 
 ג

תה
כי

 

 דפי תובע ונתבע -כרטיסי המקרים לתלמידים  – נספח

  1 ִמס*ר תוֵֹבעַ  �דַ 

  ,י�השֹופט ַר3ֹוַתי 

   ,ַר3ָה ה2ִ3מח ימכֹונית תאֹמֶשה ל יִהש0לת

  ! ָעֶליהָ  רוישמ אוהש יתבחש לֲאב

  תהאו לי ַיחזיר שהוא ַעצמיל 0רתיֵתי >א

  !6ָזה בצמַ 3

 ,זקנֶ ה ַבהוג על שלי מ9ַסכניקה את תילאש

  ! לי�שק 1,500 ל�שַ ל שֶאצָטֵר� לי אמר אוהו

  . למ9ַסכניק �ללשַ  ָצרי� יֵאיֶננ איודַ 3וַ 

  !ֶנזקה את ַשל�ל רי�שצָ  זה הוא ֹמֶשה
  

  1 רִמס* ִנתַ�ע �דַ   

  ,י�השֹופט 6ְבֹוד

 .יתוֹ ְמכֹונ תא ִודָד  יִמשֵכנ יאלתשָ  ב9עַ 6ְשָ  ֵניִלפ

 הוששללִ  אֹותה יל יללַהשא י�ִהסכ אהו

 יתומכֹונ, ָיהֵמהֲחנ יָיצאת ינהשֵ  �3ַיו. י�ימ

 אשל, יב הגעR יר9תְזה ֶסרו3ח הסעשנָ 

   ,קֶנז �ִנגַר  ִודדָ  לש יתֹונכלמ. י03שָמת

, הסליח יקשתי3 על �6 מאוד. ַטֵערִמצ יאנו

  . לו �ללשַ  ָצרי� יֵאיֶננ איוַד 3וַ  לֲאב

  !!!דומא ירָזה יָהיית יאנ

      

  2 ִמס*ר תוֵֹבעַ  �דַ 

  ,י�השֹופט 6ְבֹוד

 100 יוו3ְש י�תיק השיחמ י3ְִרש9ת ָהיו

 6ְֵדי ההז גהלנַ  �אֹות ימסרת. דאח לכ י�שקל

ע�  קִהתַחמֵ  אהו. ישל ֲחנ9תל ת�או ירֲעבשיַ 

  ! צמולע �תאוֹ  וגנב, התיקי�

  .י�לד אותו ֹוֵבעַ ת יואנ אותו הפסתָ  השָטרִמ ה

  2 רִמס* ִנתַ�ע �דַ   

וֶאלי� , י�ִנכ3ָד י�שֹופט, כ�ֲאֵלי Rֹוֶנה אני

 אל 3ֹואו, הִהנֵ ! ָטע9ת ייתָעשֹ  ת3ֶאמ: ֹוֵבעַ הת

 500 ויַעכש יר0חז יאנ. ִעניי� הִמז ַנֲע2ֶה

 י�שקל 50 ְועֹוד, שָלקחתי י�התיק לע י�שקל

. �אות ירלַהֲעב6ְדי  יל מתלַ שיש המ לע

  ?סגרנו
      

  3 ִמס*ר תוֵֹבעַ  �דַ 

  ,השֹוְפטי� 6ְבֹוד

. כס*ְסכ�9  על לי ִלשמור לָירֹו� ָנַתתי

 שהוא ראיתי הכס*ְסכ�9  את לו אתי6ְשֵהבֵ 

 מי�י שהושל ל0חר. שלו 3מֵגָרה אותו נֹוֵעל

 לי אמר ָירֹו� הכס* את ָלקחת 6ְשָחזרתי

את  נבגָ  הוא לַדעתי. 6ַספי את מֹוֵצא לא שהוא

  הכס*.

  3 רִמס* ִנתַ�ע �דַ   
  ,פטי�השוֹ  ַר3ֹוַתי

, מ9ָרהְת  כל ְללא הכס* על לו שמרתי אני

 ָראיתי המֵגָרה את חַ וֹ ִלפת 6ְש3ָאתי! 3ֶאמת

 וָגנב 3לילה נבגַ  ש3ָא 6ִַנרֶאה .Rְר9ָצה שהיא

   הכס*. את

  !ָלכ� ש3ַענִ  אני, השֹופטי� 6ְבֹוד
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 דפי תובע ונתבע

  4 ִמס*ר תוֵֹבעַ  �דַ 

 את ָרָעה, ִלפֵניכ� כא� העֹומד, הזה שהאי

 את אלֵ ימ לא �0 ,ֶדה3שָֹ  ֶאתמֹול ֶעדרוֹ 

. שלו הֵעֶדר על ִהשגיחַ  ולא 6ָָרא9י פקידוֹ תַ 

  . ֵלב �2ָ שהוא 3לי הֵעֶדר מ� חור3ְָ  ִעזי� שולשָ 

 ָרמס9, שלי 9תהַחקָלא יטחֵ ִש ל Rָ9לש ה�

 ,הַעתָ  זה בט9שנָ  הְתב9@ה תיֵליְש  את 3ַרגֵליֶה�

 ַיצמיח9 לא ל9ַהלָ  השתילי� .ָרב ֶנזק וָגרמ9

 לי3 – וִהמשיכ ה�, זה רק ולא! ב9@הְת  עוד

 ֲעֵצי עלַמטָ  – 3ֲַעָד� רוַלֲעצ היסנ ת3ָעשהנִ 

 הRְרי מ� גדול ֵחלק חית9וִהְש  שלי 9Rחַ התַ 

 ֶנזק לי המרגָ  הזו ההRְלישָ  !הֵעצי� על שהיה

  .שקלי� 3,000 3ְַס� ַרב 6ַל6ָלי

  4 רִמס* ִנתַ�ע �דַ   

 רתיִמשמַ  על מתידַ רנִ . דומא *יָעיֵ  ָהייתי, ָנכו�

 את עזבו שָהִעזי� הבדָ 9לע ֵלב 2ַמתי ְולא

 רְלַגדֵ צרי�  היה השַטחי� 3ַַעל ֲאבל ,הֵעֶדר

  . ֲעֵליה� ַהשגיחַ ולְ  בֵהיטֵ  ָעיו9ַמטָ  2ְדֹוָתיו את

? 9Rחי�תַ  אַכלתֹ  שלא ֵמֵעז ְלַצRֹות אפשר ֵאי�

  . גדול 6ֹה ֵאינוֹ  לתֹוֵבעַ  גר�נִ ש הֶנזק מזה ח9 

 אי 9ִבכָלל ,ֶסרוֹ 3 היו שֲחת99שה 9Rחי�התַ 

 שִנדָר  א� ג� וָלכ�, אות� ולֶלאכ היה ֶאפשר

  פיצ9י קט�. ִלהיֹות צרי� הוא Rיצ9י

      

  5 ִמס*ר תוֵֹבעַ  �דַ 

. �שָ 9ְממ ריב יש ,מ9לי כא� מדהעוֹ  לִנת3ַעו יל

. ִמשָנה לַמעָלה 6ְבר זה ע� זה רי�מַד3 נ9ֵאינֶ 

 ו@ד�, הֵעֶדר מ� ברחו שלי י�ָבשֹ 6ה: ההי ְוָכ�

 לו Rֵריס וזה ,ת3ָעהנִ  את גשRָ ש לי רRֵ יס דאח

 ִהְתַרבֵרב הוא. ש3ָרחו שלי י�ָבשֹ ה6 על

 ֵמ0ַחר א�, ה� ֵהיכ� יֹוֵדעַ  והוא ,אֹוָת� שָראה

 לי יעיֵ ְלסַ  נהו6ַוָ  כל לו אי�, י�באֹוי נושא

אותי  ְלַהֲעניש ֶהחליט הוא כ�. מצוא אות�לִ 

   ו.3ֵיֵנינ יֶמתיֶ שַק  הָרעה סי�יחָ ה ַמֲעֶרֶכת על

  0כָזָבה רָק י9ְבע ָד�ו@ב  ֶנזק לי ר�גָ  ברדה

 היה הָרא9י �וִמ  הלז זה ֲעֵרבי� ִי2ָראל !ַר3ָה

  .ֵאַלי ַיחזרו ָבשי�שה6 ד0גשיִ 

  5 רִמס* ִנתַ�ע �דַ   

 שה� וָיַדעתי ,י�ָבשֹ ה6 את ראיתי �מנָ @

 ִעמי כֵס�תַ שִהס ,הזה האיש של לֵעֶדרַשָייכֹות 

  . ִמשָנה לַמעָלהפני ל

 וָלכ� ,הזה כס�9הִס  את �ילַסיֵ  מ9ָכ� ֵאינו הוא

 ולא ֵה�מֵ  �ִהתַעלֵ לְ  – �וָ 3ְִמכ9 – יתטֶהחלַ 

   !ֶלַקח שילַמד 6ְֵדי ,אות� לו רחזילהַ 

  

 ינא – ִאתי הריב את שי�מְלהַ  3ֹוֵחר הוא ִא�

 !דבר 3ש�9 לו רוֹ זעאֶ לא 
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 דפי תובע ונתבע

  6 ִמס*ר תוֵֹבעַ  �דַ 

 ַק3ָל� הוא, ִלפֵניכ� כא� העֹומד, הזה האיש

 ֶצהְק 3ִ  קֹומֹות ַרב �י3ִניָ  3ֹוֶנה הוא. �ייָ נ3ִ 

 3ֹורֹות ִנְפֲער9 היניַה3 3ִגללשלנו.  חֹוברה

  . ביבסָ שִמ  93רייַהצ 3ֶַשַטח

 צ9ָרה 3ש�9 ה3ֹורֹות את רדֵ יג לא הַק3ָל�

 ָלבי�ה6. 0זָהָרה לֵטיִש  ליָד� �2ָ לא ל9פיַואֲ 

. הֶערב 3טי9ל ֶקַבע ֶר�ֶד  ֵאזֹור3ַ  עֹוברי� שלי

 לבי�ה6 שֵני זה בֹורל נפלו �י6ִשב9ַעיפֵני ל

 ֶסרוֹ ח ֵעֶקב ִנגר� ֹוָת�מש 3ָר9ר. 9ֵמת9 שלי

 נוִממֶ  תֹוֵבעַ  אניָלכ� ו ,ת3ָעהנִ  של ְזהיר9ת

  .לי שִנגַר� זקהנֶ  על י6ַסR Rיצ9י

  6 רִמס* ִנתַ�ע �דַ   

 שאני 3ֹורֹות היו לא �שָ  שהיו ה3ֹורֹות

, מ�זִמ  �שָ  מי�יַקיָ  6ְבר ל9ַהלָ  ה3ֹורֹות. חפרתי

  . היני33ְַ  3ָה� שתימַ ִהשתַ  רק אניוַ 

  

 ,אות� חפרתי אני לא כי שלי נהֵאי ה0ֲחָרי9ת

 03ְשַמת הוא לבי�ל6ְ  גר�שנִ  זקַהנֶ  ָללכבִ 9

  , ֲעֵליה� ִהשגיחַ  שלא לבי�,6ְ ה 3ַַעל

  !ָמתוֹ ש0זו 
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 דפי תובע ונתבע

  7 רִמס* תוֵֹבעַ  �דַ 

  ,י�השֹופט 6ְבֹוד

 ַמעָלהל ִלפֵני ֵאַלי יעַ גִה , הִנת3ָע, הזה האיש

 5,000 של @הלָווהַ  ִממני שֵק י9ב, ִמָשנה

 הָקשֶ היה  6ַל6ָליה בוֹ צָ מַ ש �ו6ֵיוָ , לי�קש

. ִליָלָדיו ָמזו� ִלקנות ס*כ לו ולא היה דאומ

 ֲחצי י0חר הכס* את לי יבשְלהָ  טיחַ בִה  הוא

  . Rֵרתַ שיִ  ֶשַמָצבוֹ כ ָשנה

! לו ֶהֱאַמנתי. ֵעָרבֹו� כל מנוִמ  קשתיי3לא 

 את יל ֶהחזיר לא אישה, נהשָ  ְל0חר ,ויכשעַ 

 לאו ,חֹוזרֹותה ַהבָטחֹוָתיו ַלמרֹות @הלָווהַ ה

 הוא! אותה ְלַהחזיר �וִמת6ַוֵ  שהוא לי ֶאהרנִ 

 ָעני �יֲעַדי ְושהוא ס*כ לו שאי� מ�זה כל טֹוֵע�

 ְלַהכריחַ מ3ֵית הִמשפט  ְמַבקש ניא. ָמר9ד

  את ְלַמש�6ֵ או @הלָווהַ ה את לי זירחְלהַ  ותוא

לי  �לֵ שַ ל אותו ביְלַחיֵ  אלָ אֶ , זה רק ולא ,וידָ גָ 3

 ֵאינו והוא, רב זמ� ָעבר. *סהכ על 3יתיר

  !ַהבטָחתוֹ 3 עֹוֵמד

  7 רִמס* ִנתַ�ע �דַ   

  ,ַר3ֹוַתי

 י6ְפ @הלָווהַ  יל �נת אהו. צֹוֵדק ֹוֵבעַ הת

 לו ירְלַהחז יחַ ַמצל ֵאיני יאנו ,יקשתיש3

 �יֲעַדי יה6ַל6ָל יבַמצָ  יכ נ9ַבעשָק  ֹוֵעד3מ אותה

  ! מאוד ָקֶשה

, �יו לבכ תעושָ  3ֵהַהר, הָקשֶ  דעֹוב יאנ

 3ְֵני תא ֵנסְלַפר יחַ ַמצל יֵאינ אתז רֹותוַלמ

  .יחתRַ ִמש

 יכ יַהבָטָחת רֹותַלמ @הלָווהַ ה תא ירַמחז יֵאינ

 ינאש ֵניִמR אול אותה ירְלַהחז ֵאיני יכול

  .לה ִמת6ֵַחש
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 דפי תובע ונתבע

  8 רִמס* תוֵֹבעַ  �דַ 

 יאות ִה6ָה, �יכנֵ ִלפ א�6 עֹוֵמדה, ההז האיש

 ֹותְרציני ַח3ָלֹות יל �וָגר ָרצֹותִנמ ַמ6ֹות

 לע 96חַ יו ל3ִגל הָקר לוה6. י�ַעז י�וְכֵאב

שהיה  הֲחני ִלְמקֹו� יִנכַנסת. ֲחָנָיה ְמקֹו�

 ָRדע בר �זמ ד3ַצ י�ִהמת אשהו �ָטע אוהו, נ9י 

 יRַָרצתִהת ,ָבָריוִלד שאני, ההֲחני ָתהשִהתRַנ

 יתמכֹונהַ  ִמ� אציָ  אהו יֲחנית רש6ַא. יהָ ֵאל

 טוָחב יתהמכֹונ �מ חַ ו3ְכ יאות יאהֹוצ, שלו

 אול הטילמ יאות ָקהִרת הֹזאת יָפההתק. י3

 י�באֵ 6ה בגלל ֵקד9לַתפ תָלֶלכ ילתוָיכ

  . יעֹותצRהו

  

 יוִנדַרשת דחוְמי יְרפ9א 9Rליְלט יִנזַקקת

 �מ י�ְלַהחל י6ְד בר ָממֹו�3 ר9פֹותת שוִלר6

 ְRהציעה .  

  

 �3ֶמש דוַלֲעב יל ר9שִאפ אל ל9ַהלָ  ַהַח3ָלֹות

. ֶרתוַמש6 ילת3יק אשל �וַכמ9ב, �לֵ שָ  דשוח

 יואנ הקֹוֵד� בהְלַמצָ  רהחז אל ישל עָהֶאצ3

  .י�ִמ6ֵאב תיע3ִ9קב סֹוֵבל

  8 רִמס* ִנתַ�ע �דַ   
 מ� �ִהתַעלֵ  הוא .לֲחניה ִהתRֵָר  הזה האיש

זמ� רב עד  3ַסבָלנ9ת ַממתי� שאני הבדָ 9הע

  . התRַנֶ ִת  והז ֲחניההש

  

 ,לו ָצַפרתיו זאת ית6ְשָראי מאוד יתזִהתַרגַ 

, אותו יתיִה6ֵ  @מנ�. ִממני �ִהתַעלֵ  הוא לבאֲ 

 כ� כל הֶיהִת  Rציָעההש תיונִהת6ַוַ  לא לבאֲ 

 שהיא ְלַעצמי י0רתיתֵ  לא. כֹוֶאבתו השָק 

 ַהמשי�לְ  ִממנו ִתמַנעו ֵביתול אותו ְתַרֵתק

  .ָרגילה ק9דוֹ פ3ְִת 

  


