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 בס"ד

1 

משימה 

לתלמיד 

 וכיתה 
 מעבר הירדן

 בר הירדןעמ
 תלמידים יקרים,

 משימת סיכום לספר דברים. לפניכם

רבנו. מטרת הנאום היא להכין את העם לקראת הכניסה לארץ  משה של םנאו הוא דברים ספר

 .מהחיים במדברמאוד שונים  יהיוהחיים בארץ ישראל כי  ישראל

 דהיצלהם  כול לתתיהוא  אבל ,משה רבנו לא יוכל ללוות את העם בחיים החדשים בארץ ישראל

 לדרך.

שינויים בתחומים שיעזרו להם להתמודד עם ה נחיותובה, משה מצייד את העם במסרים מובנאו

  שונים של חייהם עם כניסתם לארץ ישראל.ה

להיערך  לעם ישראל ישראל ולעזורזו תתבקשו "לחזור בזמן" לתקופת הכניסה לארץ במשימה 

מסר היא לנסח שלכם המשימה  .ים בארץ ישראללקראת השינוי שבמעבר מחיים במדבר לחי

מנהיגים הממונים על ליסייעו המסרים  ם.הע חיים בחמישה תחומיבכיצד להתנהג  מרכזי של משה

  התחומים הללו. 

 

 : העם בחיי חשובים תחומים חמישה נבחרו למשימה

 . , צדקה וחסדמשפטמערכת ה, (עבודת האדמהחקלאות ), המלחמ, עבודה זרהו תרבות

 כלליות:ההוראות הנה האת המשימה? תבצעו כיצד 

  :. בכל תחוםתחקירבעזרת שאלות את התחום תחקרו  1בשלב 

  לאותו תחום. בנוגעמה אומר משה  בדקוא. 

 . של משה בנוגע לאותו תחוםאת המסר המרכזי המסכמים כתבו שני משפטים  ב.

 יש דף נפרד(. תחום)לכל  

  .אחדמסכם במסמך  ומיםאת המסרים מכל התחרכזו ת 2בשלב 

כותרת בלשונכם. נסחו שתאו מסכם האחד שיהיה כותרת למסמך  בחרו פסוק מרכזיתבסוף ל

 .מרכזי בנאומו של משההמסר את ה בעיניכםלשקף  צריכה הכותרת

 .לראשי העםלממונים על התחומים ויובאו  סרים המרכזייםוהמשל התחקירים הממצאים 

 וִעבדו לפי סדר השלבים. כל תחוםשלהלן בדף ל ִקראו את ההוראות
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 בס"ד

2 

משימה 

לתלמיד 

 וכיתה 
 מעבר הירדן

 סר מנחהמתחקירים וכתיבת ביצוע  – 1שלב 
 
 

 
 שלבי העבודה:  

 .קראו את הפסקה "האתגר" שבמסגרת 

 בתחתית הדף. כתוביםהבעזרת הפסוקים  תחקירשאלות העל  נוע 

 משפטים מסכמים  שנינסחו , וכשתשיבו על השאלות הללובמורה עזרו יה
   למלחמה בעבודה זרה.ל משה בנוגע ש מסר מרכזיבהם שיש 

 

 האתגר

 סביב משכן ה'. חונים וכיום אנו חיים במחנה ישראל במדבר, מוקפים בענני כבוד 

אתגרים  שינויים מצפים לנו גםהצד ב. כריאולם לאחר מעבר הירדן הדברים ישתנו ללא ה

  .רותאחוייתקל בתרבויות  אחריםרוחניים. כל שבט יתיישב במקומו, יפגוש עמים 

עם התרבויות הזרות שלנו  תמודדותהִה , אם נלך לאורםורים וערכים, ס  נחיל לנו מ  משה מ  

  .לא ניכשלונתחזק  . אנחנותהיה קלה יותר בארץ

 

 :התחקירשאלות 
  יושבי הארץ? שלנהגים הדתיים מהם הִמ 
 על עם ישראל לרעה להשפיע עלוליםאלה נהגים ִמ  כיצד? 

 המתבטאת ההשפעה הזאתלמנוע את  שיכולותובנאומו המצוות שמשה חוזר עליהן  ןמה ,
 היגררות אחרי עבודה זרה? ב

 עובדה זו עלולה לגרום  .כבר לא יגור בסמיכות למשכן ברובו לאחר הכניסה לארץ העם
ם  יישמר הקשרכיצד  ,לפי דברי משהממקום השכינה.  םלהתרחקות רוחנית של הע   של ע 

  ם "המקום אשר יבחר ה'"?עִ  ישראל

 קורות:  מה
 ו–פסוקים א זפרק 
 לא –יב ; כט–פסוקים א יבפרק  
 יז–פסוקים א טזפרק 
 טו–פסוקים ט יחפרק 
 יח–פסוקים טז כפרק 

 הממונה על המלחמה בעבודה זרה
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 בס"ד

3 

משימה 

לתלמיד 

 וכיתה 
 מעבר הירדן

 

 

 

 שלבי העבודה:

 .קראו את הפסקה "האתגר" שבמסגרת 

  בתחתית הדף.הכתובים ענו על שאלות התחקיר בעזרת הפסוקים 

 מסר שיש בהם  משפטים מסכמיםשני סחו , ונכשתשיבו על השאלות הללובמורה עזרו יה

   המלחמה. בנוגע לתחוםשל משה  מרכזי

 

 האתגר

יהיו בתקופה זו . לכבוש את הארץווה לצאת ם ישראל מצּוע   ,מעבר הירדן אל ארץ כנעןמיד לאחר 

 בה.  שוכניםהעמים מלחמות ארוכות נגד ה

. המלחמה אמונהו פחדכמו ם סוגיות התמודדות ע מהתביא עִ מלחמה בארץ ישראל מול האויב וביצוריו ה

 האווירהמהי  לקיחת שלל?בנוגע להאם יש כללים  ?צחוןיניחס לילהתאיך תעלה גם שאלות ערכיות: 

מלמד את ונושא המלחמה, בפעמים רבות בנאומו  עוסק. משה שאלות ועוד ?במחנה המלחמה ראויהה

 ה.ערכים ומסרים שיסייעו להם להתמודד עם האתגר הגדול הז העם 

 

 תחקיר:השאלות 

  צבא עמי הארץ? עד כמה חזקים ביצורי האויב?ובין מהם יחסי הכוחות בין צבא ישראל 

 אצל לוחמינו? להתעוררלו תחושות יכולות ילאור יחסי הכוחות, א 

 כיצד מעודדים את הלוחמים? שואבים את הכוח להילחם?הלוחמים ן ימני 

 אצל הקצינים והלוחמים?  להתעוררלות לו תחושות יכויאם נצליח להביס את האויבים, א 

 משה?על כך  מה אומר

  ?מהם הסכנות הרוחניות במלחמה 

 ?כיצד יש להתייחס לעמי הארץ ולשלל שניקח מהם במלחמה  

 מקורות:  ה  

  כו –כד ;יט –פסוקים יז זפרק 

  כ–פסוקים יב חפרק 

  ג–פסוקים א טפרק  

  כולו כפרק 

 

 

 הממונה על המלחמה
 

 הממונה על עבודת האדמה
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 בס"ד
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משימה 

לתלמיד 

 וכיתה 
 מעבר הירדן

 

 

 שלבי העבודה:

  האתגר" שבמסגרת.קראו את הפסקה" 

  בתחתית הדף.הכתובים ענו על שאלות התחקיר בעזרת הפסוקים 

 מסר הם שיש ב משפטים מסכמים שני, ונסחו כשתשיבו על השאלות הללובמורה עזרו יה

   לעבודת האדמה.בנוגע של משה  מרכזי

 

 האתגר

 המעבר לחיים בארץ כנען הוא מעבר ממדבר שממה אל "ארץ טובה ורחבה". 

כל אחד שבהם של חקלאות,  גשמייםו ארציים זהו מעבר מחיים המתנהלים על פי נסים לחיים כמו כן

 זורע, קוצר ואוסף את יבול נחלתו. 

 בנאומו. עוסק בנושא הזה , ומשה של עם ישראל שינוי זה הוא שינוי עצום באורח החיים

 
 תחקיר:השאלות  

 ?על מה התבססה החקלאות במצרים 

 לעם ישראל ן יהיו מים בארץ ישראלימני? לעם ישראל מים במדברן היו ימני? 

  ?מהו השינוי המצופה לאחר מעבר הירדן 

  מדבר?החקלאות בישראל מהחקלאות ב השונ   במהתכונות החקלאיות של ארץ ישראל? המהם 

 בה?שיהיו היבול  יסוג םמהבארץ ישראל?  שיהיו יםהשפע והטוב הכלכלי םמה 

 ץ?במה יהיה תלוי המצב הכלכלי באר 

      בארץ ישראל? מצוות מיוחדות לחקלאייהיו האם 

 

 מקורות: 

      י–פסוקים ז חפרק  

  יז–פסוקים י יאפרק 

      כט–פסוקים כב ידפרק 

      טז–ט וקיםפס טזפרק 

      כב–יט וקיםפס כדפרק 

 

 
 

 

 הממונה על מערכת המשפט
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 בס"ד

5 

משימה 

לתלמיד 

 וכיתה 
 מעבר הירדן

 

 

 שלבי העבודה:

 .קראו את הפסקה "האתגר" שבמסגרת 

 בתחתית הדף.הכתובים ם ענו על שאלות התחקיר בעזרת הפסוקי 

 מסר שיש בהם  משפטים מסכמיםשני שאלות הללו, ונסחו במורה כשתשיבו על העזרו יה

  קיומה של מערכת המשפט בארץ ישראל.בנוגע למשה  של מרכזי

 

 האתגר

 סביב המשכן ומנהיגיו.  מכונס ישראלבערבות מואב היה עם 

. תחומי העיסוק בארץ יהיו רחבים הארץבכל רחבי לאחר מעבר הירדן עתידים השבטים להתיישב 

ערים, הקמת בבניית בתים, בִ בהתיישבות,  עיסוק והם יכללו ,במדברמאלה שהיו יותר הרבה 

  . תחומים עודבמסחר וב

 .ומורה לעם להעמיד מערכת משפט לאחר כיבוש ארץ כנעןהאלה שינויים מדבר על המשה רבנו 

 

 תחקיר:השאלות 

 האם היו בתי משפט? היכן הם היו?  ?מדבראיזו מערכת משפט הייתה ב 

  למי היו באים בשאלות קשות במיוחד?לבתי המשפטמתי פנו ? 

 האם לאחר מעבר הירדן וההתיישבות ברחבי ארץ ישראל יהיו שינויים במערכת המשפט, 

 בסוגי בתי הדין? ? שינויים במיקומם של בתי הדין למשל שינויים

 ?למי יבואו בשאלות קשות 

  השופטים?על פיהם צריכים לפעול שהמנחים  כלליםמהם המשה,  ו שלמנאולאור 

 

 מקורות:  

 יח–פסוקים יב אפרק 

 כ –פסוקים יח טזפרק  

 יג–פסוקים  יזפרק 
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לתלמיד 

 וכיתה 
 מעבר הירדן

 

 

 

 שלבי העבודה:

 .קראו את הפסקה "האתגר" שבמסגרת 

  בתחתית הדף.הכתובים ענו על שאלות התחקיר בעזרת הפסוקים 

 מסר שיש בהם  משפטים מסכמים שני, ונסחו על השאלות הללו במורה כשתשיבועזרו יה

 לקיום חברה המקפידה על קיום צדקה וחסד בין אנשיה. בנוגעשל משה  מרכזי

 

 האתגר

 עשירים ועניים כאחד.  –רכי בני ישראל ובמשך ארבעים שנות הנדודים במדבר סיפק הקב"ה את צ

  זו חיים בדרך. שבהם יש חקלאות, מסחר ורכוש המעבר לחיים עצמאיים בארץ ישראל הוא מעבר לחיים

 פחות.  – מהם חלקלש יותר כסף ומשאבים, ולחלק מהאנשים י

 בחומש דברים?  על השינוי הזהר משה ממה או

 
 

 תחקיר:השאלות 

   בארץ  התרחשו מהן לויא? תרחשו במדברה הןלו מיא יומיות.-יוםפעולות לפניכם רשימה של

 ?במדבר וגם בארץ ישראל םג התרחשומהן  לויא ?ישראל

    חרב השחזת      שדות מכירת    עבדים רכישת     ציד      דיג      ענבים בציר       נעליים קניית 

  בתים תיבני     מטעים שתילת    שהמחר   התקנת     סחורות שקילת

 את תשובתכם במדבר היו אנשים עניים? נמקוה שבה שהה עם ישראל האם בתקופ. 

 מבחינת הרווחה  ברים יכולים להשתנות לאחר מעבר הירדן וההתנחלות בארץ ישראללו דיא

 ?(הרכוש שיש לכל אחד ואחד, המעמדות בחברה)האישית 

 ,לקיים למען האנשים החלשים בחברה?  העם שעלהמצוות  ןמה על פי דברי משה 

 

 

  מקורות:

     יד -פסוקים א טופרק 

     כא-פסוקים יז כדפרק 

 והחסד הממונה על מערך הצדקה
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 ובחירת כותרת וב המסמךעיצ - 2שלב 

 

  :בכל אחד מהתחקירים במשפטים שכתבתםהתבוננו 

 ? יםברור הםהאם 

 תקנו אותו.  –  לראשי העםשיהיה ברור  כדי הניסוחאם צריך לתקן את 

 במסדרון בית הספר.המסמך יודפס וייתלה בלוח כיתה או זכרו כי 

 

  .להוסיף את כותרת המסמך םיכעלכעת   .1

 נאום משה.בת מסר מרכזי הכותרת צריכה להיו

. האם יש חלק מפסוק בתוך חומש דברים שיכול להתאים כתבתםעיינו שוב במשפטים ש

 ? לכותרת המסמך הוא מתאיםלדעתכם כותרת המסמך? אם כן, מדוע ל

 משלכם.  כותרת לחלופין, אתם יכולים לנסח 

 

מל שיתאים סלו הכותרת כמסמך רשמי. תוכלו להוסיף את ו המשפטיםעליכם לעצב את  .2

 המסמךלאייר, לקשט ולעצב את  תוכלו .לערכים ולכללים של עם ישראל לאחר מעבר הירדן

סמלי שיש בה בצורה עתיקה, בצורה של "מגילת העצמאות" או כפקודה  –כרצונכם )למשל 

 .צבא(

 
 שיצרתם. סמךהגישו למורה את המ
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 המשימה
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 המשימה
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 המסכם מסמךדוגמה לדף לכתיבת ה

 

 

 


