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1
משימה 
לתלמיד, 
 כיתה ה

 

  בס"ד

  בין אדם לחברו
י ֲאִני ה''''' י ֲאִני ה'ְולֹא תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו ְוָיֵראָת ֵמֱאלֶֹהיָך, ּכִ י ֲאִני ה'ְולֹא תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו ְוָיֵראָת ֵמֱאלֶֹהיָך, ּכִ י ֲאִני ה'ְולֹא תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו ְוָיֵראָת ֵמֱאלֶֹהיָך, ּכִ   )ה, יזכ ויקרא( ''''ֱאלֵֹהיֶכםֱאלֵֹהיֶכםֱאלֵֹהיֶכםֱאלֵֹהיֶכם    ְולֹא תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו ְוָיֵראָת ֵמֱאלֶֹהיָך, ּכִ

  תלמידי� יקרי�,

  לפניכ� משימה העוסקת בהלכות שבי� אד� לחברו.

  מסדירות  האלהמצוות ה .רועוסקות בענייני� שבי� אד� לחב נובחיי פוגשי� אנורוב המצוות ש

שנעי� וטוב  ,נת, הגונה וצודקתוגומאפשרות לנו לקיי� חברה השלנו  חברתיתהההתנהגות את 

  לחיות בה.

   נקיי� כהלכה את הציווי בתורה:כ� בו אהבה מתו�לקיי�  ראוירו שבי� אד� לחב את המצוות

מֹוךָ ְוָאהַ '    ח)     (ויקרא יט, י 'ְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ

  :אלהה נסכ� את ההלכות שלמדנו בנושאי� זובמשימה 

   ;יט) ,מבוא וסעיפי� א, ב(סימ� קס אונאת ממו� ואונאת דברי
 –הלכות אונאה   א.

   ;מבוא וסעיפי� א, ה) ,ג(סימ� קס דה ומציאההלכות אבֵ   ב.

   ;ח)–פי� אמבוא וסעי, ו(סימ� קס בההלכות גנֵ   ג.

   ;ד)–סעיפי� א, ז(סימ� קס לההלכות גזֵ   ד.

     .ג, טו)–סעיפי� א ,ט(סימ� קס הלכות נזקי גו�  ה.

  

  בבית. �יבוצעו בכיתה וחלק מה� חלק .במשימה שלושה שלבי�

  ראות ועבדו לפי השלבי�.    ראו את ההוִק 

  

  זר האלה:י העֵ עֵ מצָ באֶ ִהְשַתמש$ כדי לבצע את המשימה 

  ;ימהדפי המש   �

  ;'קיצור שולח� ערו�'ב המתאימותהלכות ה  �

  ;י כתיבהלֵ +ְ   �

  ;ציורי לֵ +ְ   �

  .בקוֶד  מסָ,ריי�  �
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2
משימה 
לתלמיד, 
 כיתה ה

 

 בין אדם לחברו

שלבי 
 המשימה

  בס"ד

        מקרה שבין אדם לחברומקרה שבין אדם לחברומקרה שבין אדם לחברומקרה שבין אדם לחברו    ––––    1111שלב שלב שלב שלב 

  

  עבודה אישית בבית

או על  לאחת מההלכות שבי� אד� לחברו שלמדת� בכיתה מההמתאיחוויה אישית שבו על ח

 אחרי�: מקרי�

 חברי� שלכ�;של  המשפחה או אחד מבניחוויה של  •

 מחיי הכיתה או השכבה; מקרה •

  מהתקשורת; מקרה •

  הצגה וכדומה.מסיפור, ממסרט,  מקרה •

  

ע� מה שקרה, אילו  ת�התמודד מקרהל, כתבו כיצד את� או מי שקשור המקרהתארו את 

נהגת�  הואאת� או וכיצד  המקרה זמ�בהרגשת�  הואהתלבטויות היו לכ� או לו, אי� את� או 

  .מקרההלתאר את  תהססוההלכה, אל  לפינהגת� שלא בדיוק  הואאת� או ר. ג� א� בסופו של דב

  

קיצור שולח� 'ב שלה, ציינו את מראה המקו� הקשורה למקרה שכתבת� עליוצטטו את ההלכה 

  הלכה.ובי� ה מקרההוהסבירו את הקשר בי�  'ערו�

  

  .והגישו אותו למורה להערכה בד- הבא המקרהכתבו על 
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3
משימה 
לתלמיד, 
 כיתה ה

 

 בין אדם לחברו

שלבי 
 המשימה

  בס"ד

  מקרה דף של תיאור

        

  _______________________ש� התלמיד/ה: 

    המקרה: 

    

    

    

    

  ציטוט ההלכה הקשורה למקרה: 

    

    

    

    

    מראה המקו� של ההלכה: 

   ר הקשר בי� ההלכה ובי� המקרה:הסב
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4
משימה 
לתלמיד, 
 כיתה ה

 

 בין אדם לחברו

שלבי 
 המשימה

  בס"ד

        כתיבת כתיבת כתיבת כתיבת     ––––    2222שלב שלב שלב שלב 
        כללים לאמנה חברתית לכיתהכללים לאמנה חברתית לכיתהכללים לאמנה חברתית לכיתהכללים לאמנה חברתית לכיתה

  עבודה קבוצתית בכיתה

כללי התנהגות בחיי היו� יו� מפורטי�  שבהאמנה חברתית  יחד המטרה שלכ� היא לכתוב

כל  ; אבל קוד� כול, תחברבי� אד� לחברושעל ההלכות העוסקות בנושא  יתבססוכללי� ה .בכיתה

 . שלהל�ההנחיות  לפיאמנה, ל כללי�קבוצה כמה 

  

כללי  ארבעה–שלושה לפיה� נסחו .לחיי החברה בכיתה הקשורותהלכות  ארבע–שלוש בחרו

 העקרונות. בכתיבת הכללי� הקפידו על לפיה�שהיית� רוצי� שחבריכ� בכיתה ינהגו התנהגות 

  :האלה

  ;חברול בי� אד�שלמדת� בנושא שקשורי� להלכות יהיו הכללי�  •

 ברורי� ומובני�;יהיו הכללי�  •

 לקיי� את הכללי�.יוכלו תלמידי� בגילכ�  •

  

  בסבלנות.  כ�הקשיבו לדעות של חבריועבדו בקבוצה 

  הגישו אות� למורה להערכה. בד- טיוטה ו תבו את הכללי�כ

  התכוננו להציג אות� בדיו� בכיתה.משוב המורה ו לפיתקנו את הכללי� 
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5
משימה 
לתלמיד, 
 כיתה ה

 

 בין אדם לחברו

שלבי 
 המשימה

  בס"ד

        כתיבת כתיבת כתיבת כתיבת     ––––    3333שלב שלב שלב שלב 
        ההההכיתכיתכיתכיתללללחברתית חברתית חברתית חברתית     ההההאמנאמנאמנאמנ

  

ג� את הכללי� שכתבו תשמעו בכיתה  בדיו� שחיברת� בקבוצה.כללי ההתנהגות את  בכיתההציגו 

  :בשאלות האלה קבוצות אחרות ותדונו יחד

הכללי� הא� הכללי� שחיברת� מתאימי� להלכות שלמדנו? הא� ה� ניתני� לביצוע? הא� 

  צורה ברורה, קצרה וקולעת?במנוסחי� 

עוסקי� באותו הכללי� דומי�  כמהא� יש  .לפיה� כללי�ת חבריכ� ותקנו את ההערוהקשיבו ל

  .אחרכ� באמנה הכיתתית כל כלל יעסוק בנושא  אות�.נושא, תוכלו לאחד 

  

  בהתא� להוראת המורה בכיתה. הכיתתיתאמנה החברתית כללי� בכתבו את ה

להביע מחויבות די כשמכ� כדי לתת לה תוק- ובכנת האמנה הכיתתית, חתמו עליה בסיו� ה

  אישית לאמנה.

  

� שלה.לתוכאת האמנה באיורי� המתאימי�  תוכלו לקשט  

  

    אוהביםאוהביםאוהביםאוהבים    שתהיושתהיושתהיושתהיו    אלאאלאאלאאלא    ,,,,מכםמכםמכםמכם    מבקשמבקשמבקשמבקש    אניאניאניאני    מהמהמהמה    אהוביאהוביאהוביאהובי    בניבניבניבני    לישראללישראללישראללישראל    הההה""""הקבהקבהקבהקב    להםלהםלהםלהם    אמראמראמראמר    וכךוכךוכךוכך""""

  )טו, כח רבא אליהו דבי תנא( ..."..."..."..."זהזהזהזה    אתאתאתאת    זהזהזהזה    ומכבדיםומכבדיםומכבדיםומכבדים    זהזהזהזה    אתאתאתאת    זהזהזהזה


