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 משפטים 

 

 
 אבל הוא מיועד גם למורים וגם למורות. ,המדריך למורים מנוסח בלשון זכר *

 

 ,*מורים יקרים

ם" ְפֵניהֶּ ים לִּ ש ִּ ָּ ר ת  ֶּ ים ֲאש  טִּ ָּ פ  ש ְ ה ַהמ ִּ ֶּ  "ְוֵאל 

יום. -חיי היוםממקרים בפרשת משפטים מובאים חוקים רבים העוסקים ב

ם לחברו, התורה מקדישה קובץ שלם של חוקים לעניינים הללו שבין אד

 בצדקחיי החברה ניהול של וכך מלמדת אותנו את החשיבות העצומה 

 . וביושר

בין אנשים, והמענה הוא ועימותים בכל חברה יכולים להתעורר מחלוקות 

 הכרעת הדיין.המשפט וקבלת בית אל  פנייה

, חברה מוסריתעל כתפי הדיינים.  גדולה מאודהתורה מטילה אחריות 

רק אם הדיינים ישפטו תוכל להתפתח , צודקת המפתח להתנהלות שהיא

  .בצדק, ביושר וללא פניות

 דין.  – : מקרהזה גם החוזר להצגת הנושאים הואהדבפרשת משפטים 

התלמיד כך גם , לו שהמקרה ברור לפנייכול לפסוק  אינוהדיין כשם ש

 ,המקרהאת צריך להבין תחילה  פרשת משפטיםהפסוקים בשלומד את 

 התורה.  יצד פוסקתכ ללמודורק אז 

המשימה מסכמת את הלימוד באמצעות הזמנה לתלמידים להתמנות 

כדיינים ולהתחייב למכלול החוקים החלים עליהם. לאחר מכן "ייכנסו" 

מקרים המובאים בפניהם  כמהבלדון כדי התלמידים לאולם בית המשפט 

 םקימדיני הנזימובאים כחלק מסדר היום של בית המשפט. המקרים 

  תכנית הלימודים. לפיי השומרים, ומדינ
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  ידע קודם 

 כג;–פרקים כאספר שמות פרשת משפטים לפי תכנית הלימודים,  .1

 כג;–עצת יתרו, פרק יח, פסוקים כ .2

 של מקרים ודינים; בדגםמבנה הפרשה ההלכתית  .3

 ם, דיני נזיקין, מערכת המשפט והלכות הדיין.הנושאים: דיני שומרי .4

 נבדקותה מיומנויותהיעדי המשימה ו 
  (;1חוקים החלים עליו )שלב הוזיהוי תכונות הדיין  –והכללה .  איתור פרטים 1

 ;(2)שלב בפרשה הלכתית  דיןובין .  זיהוי החלוקה בין מקרה 2

 ;(2)שלב  בלשון התלמיד םושכתובמלשון התורה ציטוט פסוקים .  3

 (.3)שלב  היוםמהחיים  םקרילמ דיני התורהשל התאמה  –יישום .  4

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

 ;קבוצות של חמישה תלמידים )שלושה דיינים, תובע ונתבע(חלוקת הכיתה ל –השלב השלישי  .2

 .בכיתה שני שיעורים .3

  מהתלמיד פההתוצר המצו 
 :הדפים האלהתיק שופט המכיל את 

 דיני השופט; –. "אני מתחייב" 1

 מקרים ודינים;השלמת . 2

 . פסקי דין.3

 
 

 

 ביצוע המשימהלהחומרים 
 :שבה אמצעי העזר האלההמשימה לתלמיד "משפטים", 

 כתב התחייבות; .1

 מקרים ודינים מפרשת משפטים;טבלאות  .2

 טענות שונות של תובע ונתבע;בהצגת ידים דפי פסקי דין שאותם ימלאו התלמ .3

 טענות תובע ונתבע. –כרטיסי מקרים  .4

 
 

 יםמשפט
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 סוף דפי המשימה(.יאחרת לאדרך לפני תחילת המשימה יש להנחות את התלמידים להכין תיק שופט )קלסר או כל 

מתוך נחיות תם את ההלקרוא א  יש לפני כל שלב . להסביר לתלמידים את ההקשר הרחב של המשימה חשוב מאוד

 הבינו אותן. כל התלמידיםולוודא כי  "משימה לתלמידה"

 

 )כתב מינוי( כתב התחייבות :1שלב 

 חובות הדיין :נושאה

 החוקים החלים עליווזיהוי תכונות הדיין  –והכללה  : איתור פרטיםמיומנויותה

  תפקיד הדיין.העוסקות ב י שאלותולענות על שת ,חלות על דייניםהלמילוי מצוות על התלמידים למלא כתב התחייבות 

כי לתלמידים להסביר יש  הדיין. תפקיד ו שלערך של משפט צדק ובחשיבותשלב זה עוסק בידע של מצוות הדיינים, ב

בשלב כבר . , וכדי שיהפכו לדיינים עליהם למלא את כתב ההתחייבותבמשימה זאת הם ישמשו דיינים / שופטים לזמן קצר

 מימינובמקרים  גםו מהתורה, פסוקיםבהמובאים צטרכו לפסוק במקרים יהיותם דיינים הם בלהם כי  לומרהזה צריך 

 בתורה.לאלה הכתובים דומים ה

 מתחייביםהם  ,עליוהם חותמים  שאםולציין התחייבות,  כתב כתב מינוי אולתלמידים מהו על המורה להסביר כמו כן 

 .כל תלמיד את שמושום ירההתחייבות בכתב  הראשונה רהבשולפסוק לפי התורה. 

בסוגריים כתובות . להלן המקורות האלה, ולפניהם שיובאומקורות ה בעזרתכתב ההתחייבות התלמידים ימלאו את 

 ההשלמות הנדרשות מהתלמיד:

 לפסוק לפי דעת הרבים(מתחייב )פסוק ב אני:  ,. פרק כג1

 (ןאביול תת יחס מועדףללא לרחם/לא מתחייב )פסוק ו אני:  ,. פרק כג2

 להתרחק משקר ולדון דין אמת(מתחייב ) פסוק ז אני: ,. פרק כג3

 לא לקחת שוחד(מתחייב )פסוק ח אני:  ,. פרק כג4

 

 קהילה של דייני ישראל לדורותיהם אשר עליהם נאמר כי הינםאני חלק מידוע לי כי  

י י א ַחִיל-"ַאְנשֵׁ ְראֵׁ י אֱֹלִהיםי  י -ֱֶמת, ַאְנשֵׁ ְנאֵׁ  פסוק כא(ק יח, פר)לפי  ."ַצעבֶ שֹׂ

 )המילים המודגשות בפסוק הן אלה שייכתבו על ידי התלמיד.(

 את תפקיד הדיין ואת התכונות הנדרשות לתפקיד זה. יאפיינו יענו התלמידים על שתי שאלות שבהן לאחר מכן 

 אותו לתיק השופט.יצרף  והוא ,יוחזר לתלמיד ,דף ההתחייבות יימסר להערכה

 הנחיות לביצוע המשימה
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  לפי התורה מקרה ודין – 2שלב 
 

 דיני שומרים ונזיקין :נושאה

  דיןובין זיהוי החלוקה בין מקרה : מיומנויותה
 ולהפך ,כתיבה של הפסוקים מלשון התורה בלשון התלמיד

 

 עיון בפסוקים.כדי תוך  אותטבלשתי להשלים  התלמידיםיצטרכו בשלב זה 

 למיומנויות האלה:  ויידרש יםכדי לבצע את המשימה התלמיד

 ;המקור ושימוש בלשון הכתוב זיהוי .1

 ;דיןובין בחנה בין מקרה ה .2

 ;לשון ימינובשכתוב הכתוב  .3

 .הדיןו כתיבה נכונה של המקרה .4

 יידרש התלמיד לכל המיומנויות. מקרההשונים, ולא בכל המקרים של שימו לב שיש הבדל ברמת הקושי 

 תן לתיק השופט.יצרף או , והואיוחזרו לתלמיד ,הטבלאות המלאות יימסרו למורה להערכה

 .מהתלמיד הנדרשותההשלמות ובכתב יד כתובות  ,משימה לתלמיד"ה"מתוך  מובאותשתי הטבלאות שלהלן  

 ישלים מעט יותר פרטים בטבלאות, ורק אז ידפיס את המשימה לתלמידים. אם על התלמידים להקל  יוכלהמורה 

 דיני נזיקיןא.

 הדין המקרה המקור

 בלשוננו ן התורהבלשו בלשוננו בלשון התורה 

 פרק כא  

 לד–פסוקים לג 
ח ִאיׁש ּבֹור  ְוִכי ִיְפתַּ

ִיְכֶרה ִאיׁש ּבֹּר  אֹו ִכי

ל ֶסּנּו ְוָנפַּ ֹּא ְיכַּ ָׁשָמה  ְול

 .ּׁשֹור אֹו ֲחמֹור

 ֹורֹושוְ  ּבֹור רפחָ ש ָאדם

רֹו של  .ּבו לפנָ  ֲחבֵׁ

ּלם  ַּ ּבֹור יש  ל הַּ עַּ ּבַּ

יב  ִׁ ף יָש  סֶּ ּכֶּ

ת  ּמֵּ ְבָעָליו ְוהַּ לִׁ

 .ּלוֹ  יֶּהיִׁהְ 

 םַשללְ  ַהּבֹור ַּבַעל ַעל

 .רםגָ שהֶנזק  תא

 פרק כא 

 פסוק לז
י יְִׁגֹנב ֹור  ּכִׁ יש  ש  אִׁ

ה אוֹ   .ְמָכרוֹ ו ... ש ֶּ

ר או וֹ נב שגָ שדם אָ 

ה  .כר אותוומָ  ֹשֶּ

ם  לֵּ ֲחִמָּׁשה ָבָקר ְיׁשַּ

ע ְרּבַּ ּׁשֹור ְואַּ ת הַּ חַּ  תַּ

ֶשה ת הַּ חַּ ֹּאן תַּ  .צ

ר נב שוֹ אם גָ 

 ,מישהלם פי ח  ישַּ 

ה נב ֹשֶּ ואם גָ 

 עה.רבּ אַּ לם פי ישַּ 

 פרק כב 

 פסוק ד
ר י יְַּבעֶּ יש   ּכִׁ אִׁ

ה אוֹ  דֶּ ם  ש ָ רֶּ כֶּ

ת ח אֶּ ּלַּ ִׁ יֹרה ְוש  עִׁ  ּבְ

ה  דֵּ ש ְ ר ּבִׁ עֵּ ּובִׁ

ר חֵּ  .אַּ

מֹותהשֶ דם ָא   ולשֶ  ְּבהֵׁ

 התבּוא וָאכלו, כּוָהל

ה ְשדֵׁ רֹו ּב   .ֲחבֵׁ

הּו  דֵּ ב ש ָ יטַּ מֵּ

ְרמֹו  ב ּכַּ יטַּ ּומֵּ

ם ּלֵּ ַּ  .ְיש 

לם לשַ  ךרֵׁ יצטָ דם ָא 

ֶרך ְמלֹוא תא ֹורבחֲ ל  עֵׁ

 .זקהנֶ 

 פרק כב 

 פסוק ה
י ש   ּכִׁ א אֵּ צֵּ תֵּ

ים  ּוָמְצָאה ֹקצִׁ

יש  אֹו  דִׁ ל ּגָ ֱאכַּ ְונֶּ

ה דֶּ ָ ש ּ ָמה אֹו הַּ ּקָ  .הַּ

ש צית אֵּ דם שהִׁ אָ 

שטה תּפַּ והיא הִׁ 

 .הדֶּ רפה שָֹ ושָֹ 

ם  ּלֵּ ַּ ם ְיש  ּלֵּ ַּ ש 

ת ר אֶּ ְבעִׁ ּמַּ  הַּ

ָרה עֵּ ּבְ  .הַּ

שבעיר מַּ   האֵּ

לל םלישַּ  עַּ  בַּ

  . זקהנֶּ  תא הדֶּ השָֹ 

 

 הנחיות לביצוע המשימה

 הנחיות לביצוע המשימה
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 שומריםדיני  .ב

 הדין המקרה המקור

 בלשוננו בלשון התורה בלשוננו בלשון התורה 
 

 פרק כב 

 ז–פסוקים ו

ן ִאיׁש ֶאל ִכי  ִיתֵּ

הּו ֶכֶסף אֹו עֵּ ִלים  רֵּ כֵּ

ית  ב ִמּבֵּ ִלְׁשמֹּר ְוגֻּנַּ

 .ָהִאיׁש

רו בֵּ תן לח  דם נָ אָ 

לשמור לו על 

על סף או כּ 

והם  ,ליםּכֵּ 

גנב  .וּ נִׁ

ם  ִאם לֵּ ָּנב ְיׁשַּ גַּ א הַּ ִיָמצֵּ

 .ְׁשָנִים

צאו את ם ימְ אִׁ 

לם ישַּ  , הואנבהגַּ 

מה יים מִׁ פי שנַּ 

 .נבשגָ 

ָּנב -ִאם גַּ א הַּ ֹּא ִיָמצֵּ ל

ל עַּ ב ּבַּ ִית ֶאל ְוִנְקרַּ ּבַּ  הַּ

ח  ִאם ֹלִהיםָהא   ֹּא ָׁשלַּ ל

הּו עֵּ  .ָידֹו ִּבְמֶלאֶכת רֵּ

את  צאוּ ם לא ימְ אִׁ 

ע ,נבהגַּ  על ייָשבַּ  ּבַּ

ית יתהּבַּ   הדין ּבבֵּ

 .ָגנב הוא שלא

ן ִאיׁש ֶאל ִכי  ִיתֵּ

הּו ֲחמֹור אֹו עֵּ ׁשֹור  רֵּ

ָמה  ֶשה ְוָכל אֹו ְּבהֵּ

ת אֹו -ִלְׁשמֹּר ּומֵּ

ר אֹו ין -ִנְׁשּבַּ ְִׁשָּבה אֵּ

 .רֶֹּאה

רו בֵּ תן לח  דם נָ אָ 

ר לו על לשמוֹ 

המה והּבֵּ  ,המָ הֵּ בְּ 

לקחה או נִׁ  מתה

 .חבכוֹ 

ת  ין  ה'ְׁשבעַּ ִתְהֶיה ּבֵּ

יֶהם ִאםְׁש  ח ָידֹו  נֵּ ֹּא ָׁשלַּ ל

ח  הּו ְוָלקַּ עֵּ ִּבְמֶלאֶכת רֵּ

ם לֵּ ֹּא ְיׁשַּ  .ְּבָעָליו ְול

ית ע בבֵּ בַּ שָ ימר יהשוֹ 

הדין שלא הוא 

ת רם למוֹ שגָ 

 ה.מָ הֵּ הבְּ 

 וקפרק כב פס

 יג
ל ִאיׁש  ְוִכי ִיְׁשאַּ

ר  הּו ְוִנְׁשּבַּ עֵּ ִעם רֵּ מֵּ

ין אֹו ת ְּבָעָליו אֵּ  מֵּ

 .ִעמֹו

אל שָ דם אָ 

ר מה בַּ רו דְ בֵּ מח  

, מש בושתַּ להִׁ י כדֵּ 

ר שּבַּ לי נִׁ   .והּכְ

ם ּלֵּ ַּ ם ְיש  ּלֵּ ַּ את  שָשאלדם אָ ה .ש 

לם ייב לשַּ חַּ לי הכְּ 

 .ברלי ששָ על הכְּ 
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 התנסות בבית דין – 3 שלב
 .ומרים ונזיקיןשהלכות תוך במקרים מ כללי הדין לפיפסיקה  :נושאה

  היום.מהחיים  םמקרילדיני התורה  של התאמה –יישום : מיומנותה

 
 אופן ביצוע המשימה 

 

 המקרים לתלמידים כרטיסי החלוקה לקבוצות וחלוקת 

בעמודים , בנספחהמקרים מופיעים מקרים. כמה לכל קבוצה  ן, וייתהמורה יחלק את הכיתה לקבוצות של חמישה תלמידים

ול דעתו של המורה. אפשר כמה מקרים לכל קבוצה? תלוי בשיק כל מקרה מורכב מדף תובע ודף נתבע. זה.מדריך ב 13–9

לכל קבוצה, לפי  מקרים שנים או שלשה תתמקרה אחד לכל קבוצה, ואחר כך הקבוצה תציג את המקרה שלה. אפשר ל תתל

 רמות הקבוצה.

כי עליהם להגיע אליו בכוחות עצמם )פסקי הדין בשמונת המקרים כתובים לתלמידים  אין לתת את פסק הדיןבכל מקרה 

 עדו לשימוש המורה בלבד(. בעמוד הבא, והם נו

 

 )ראו להלן(. 8-ו 7, 5ובין מקרים  6-ו 4, 3, 2, 1! יש הבדל בין המקרים שימו לב

 של המשימה, והתלמידים יכולים לעיין בהם מתוך "תיק השופט" שהכינו.  2כבר נלמדו בשלב  6-ו 4, 3, 2, 1מקרים 

  בחומש כדי לפסוק את הדין.הם מקרים חדשים. התלמידים יצטרכו לעיין  8-ו 7, 5מקרים 

 

  הצגת הדיןובקבוצות  דיון

 תלמידי הקבוצה יקראו את המקרה, ידונו בו ויפסקו את הדין. 

אפשר להנחות את התלמידים שכל משתתף ירשום תחילה בקצרה את דעתו על בשלב זה  הקבוצה תמלא את דף פסק הדין.

 עו השופטים את פסק הדין. ואחר כך יתקיים דיון ביניהם. בתום הדיון יקב ,המקרה

את ההליך הנכון של הפסיקה: כיצד קובעים פסק דין אם יש דעות שונות בקרב יש לשים לב שהתלמידים מקיימים 

 ביע את דעתו המנומקת? האם פוסקים לפי הרוב?מהשופטים? האם כל שופט 

השופטים. בעלי הדין  –ושלשת האחרים ם מבין התלמידים יהיו בעלי הדין ישני: יציגו תלמידי הכיתה את המקרה בהמשך

  המקור.את יציגו את המקרה והטענות והשופט יקרא את פסק הדין ו

 
 עותקים. מספיק ויהילכל קבוצת תלמידים ש כדי( 8עמ' , במשימה לתלמיד ראואת דף פסק הדין ) יש לצלם

 
תלבושת סמלית לנתבע ו שופטיםלשופט  להכין כובעיאפשר  .בית משפטמעין מומלץ להפוך את הכיתה ל – האווירה בכיתה

לכבד את השופטים בעמידה יש לראשו(.  מצנפת בדו בידו מטה רועים ,התובע יתחפש לרועה צאן 4במקרה  למשל) ולתובע

 רק כאשר הוא יפנה אליהם. וידברו אל השופט בכבוד  התובע או הנתבע. בעת כניסתם לבית המשפט

 להערכה.למורה דפי פסק הדין יימסרו 

 

 הנחיות לביצוע המשימה
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 פסקי דין -התנסות בבית דין  – 3שלב 
דף תובע ודף נתבע. כל מקרה  יש לכל מקרהו ,מקריםה ם לשמונתכרטיסיה נמצאיםבחוברת זו,  13–9בעמודים בנספח ש

במשימה לתלמיד, וכן הלאה(. ליד כל פסוק כתוב  1מתאים למקרה  1מתבסס על אחד הפסוקים בטבלה שלהלן )פסוק 
 קרה שמתואר בו.  פסק דין המתאים למ

 טבלת פסקי הדין לשמונת המקרים שיינתנו לתלמידים 

 פסק הדין בלשון ימינו  המקור בתורה 

1 
י" ְשַּבר אֹו ְוכ  הּו ְונ  עֵׁ ם רֵׁ ע  יש מֵׁ ְשַאל א   י 

ת  םמֵׁ ם ְיַשלֵׁ  " )פרק כב פס' יג(ַשלֵׁ

 .השואל חייב בכל מקרה בתשלום מלא של הנזק

2 

ם" ם ְיַשלֵׁ  שקלים. 1,000כלומר , על גנב לשלם כפליים )פרק כב פס' ג( "ְשַני 

הערה: מאז שבטלה סמיכת החכמים לא דנים "דיני קנסות", ולכן 

דין התורה  אך כאן מובאגם בדין תורה, כיום הדבר אינו מצוי 

 המקורי.

3 

י" יש ֶאל כ  ן א  תֵׁ הּו ֶכֶסף אֹו י  עֵׁ ים  רֵׁ ל  כֵׁ

ית ָהא   ּבֵׁ ְשמֹׂר ְוגַֻנב מ  ם –יש ל  ֹׂא -א  ל

ְקַרב ַּבַעל א ַהַגָנב, ְונ  ָמצֵׁ ת..."-י    ַהַּבי 

 ז( -)פרק כב פס' ו 

שומר חינם פטור הביאור הוא לשבועה.  –"ונקרב בעל הבית" 

 כי הכסף נגנב, ונשבע על כך.טוען הוא אם מעונש 

4 

י" יש ָשֶדה אֹו ַיְבֶער כ  ַלח ֶאת א   ֶכֶרם ְוש 

ר ּב   עֵׁ ירֹׂה ּוב  הּו ְּבע  יַטב ָשדֵׁ ר מֵׁ ה ַאחֵׁ ְשדֵׁ

יַטב ַכְרמֹו ְיַשלֵׁ   )פרק כב פס' ד( ם"ּומֵׁ

לכך והוא אחראי , הנתבע חייב לשלם לתובע את מלא הנזק
 ו/שבאחריותו לא יפלשו לשדות זרים.שבעלי החיים שברשות

ששתילי  אף על פיא המחיר והנתבע לפצות את התובע במלעל 
הפרי הפיצוי יהיה בשווי  .שללא ב, והפרי רכיםעדיין התבואה 

או בשווי התבואה שהשדה היה מצמיח,  שהמטע היה מצמיח
 לולא השרפה.

5 

ְבָך אֹו ֲחמֹׂרֹו תֶֹׂעה " י  ְפַגע שֹור אֹׂ י ת  כ 

יֶבנּו לֹו ב ְתש   )פרק כג פס' ד( "ָהשֵׁ

יך להחזיר לו את בעלי חובה על –אם המאבד הוא אויבך גם 

גם אם השבת האבדה היא אחרת.  החיים שאיבד או כל אבדה

 משימה קשה, התורה מחייבת לעשות זאת.

6 

י" י ְוכ  יש ּבֹור אֹו כ  ְפַתח א  יש  י  ְכֶרה א  י 

ֹׂא ְיַכֶסנּו וְ  ָנַפל ָשָמה ּׁשֹור אֹו ּבֹׂר ְול
יב  ֲחמֹור ם ֶכֶסף ָיש  ַּבַעל ַהּבֹור ְיַשלֵׁ

ְהֶיה ת י  ְבָעָליו ְוַהמֵׁ פס' )פרק כ"א  "לֹו ל 

 ל"ד( –ל"ג 

קודם והוא קיים יה השאו שלא דאג לכיסוי בור  ,בור מי שכרה

ולכן הוא צריך לשלם על  ,ידע על קיומו, נהג בחוסר אחריות

 הנזק שנגרם.

7 

ם י ֶאת ֶכֶסף ַתְלֶוה ֶאת א  ָמְך  ַעמ  י ע  ֶהָענ 

ֹׂא ֹׂא ל ְהֶיה לֹו ְכנֶֹׂשה ל ימּון ָעָליו  ת  ְתש 

 ס' כ"ד(.)פרק כ"ב פ ְךֶנשֶ 

אסור לתובע ע נמצא במצב קשה והוא חסר ישע, אם הנתב

להמשיך וללחוץ עליו שישיב את דמי ההלוואה מכיוון שהנתבע 

 באמת ובתמים אינו מסוגל להשיבה.

על התובע לנהוג במידת החסד והצדק. מותר לו לקחת משכון, 

יום, יהיה עליו -שכון הוא בגד שהעני משתמש בו יוםאך אם המ

כל יום כדי שלעני יהיה מה ללבוש. מובן מאליו תבע לנ להשיבו

שאסור לתובע לחייב את הנתבע בתשלומי ריבית על האיחור 

 בהשבת ההלוואה. ש

8 

י ָכה ְוכ  ים ְוה  יֻבן ֲאָנש  יש ֶאת ְיר  הּו  א  עֵׁ רֵׁ

ֹׂא ָימּות ְוָנַפל  ְּבֶאֶבן אֹו ְבֶאְגרֹׂף ְול

ְשָכב ם. ְלמ  ְך ַּבחּוץ ַעל א  ְתַהלֵׁ  ָיקּום ְוה 

ן  תֵׁ ְבתֹו י  ָקה ַהַמֶכה ַרק ש  ְשַעְנתֹו ְונ  מ 

א )פרק כ"א פס' י"ח  ֹׂא ְיַרפֵׁ  י"ט(. –ְוַרפ

בכסף על הנזק שנגרם  )התובע( כהה חייב לפצות את המּוהמכֶ 

עקב הפציעה. הנתבע צריך לשלם לתובע חמישה סוגי  לו

ה, על התרופות, על שכר כָ על צער המַ  ,פיצויים: על הנזק שנגרם

 העבודה שהפסיד, ועל בושת )אם נגרמה בושה(. 

 הנחיות לביצוע המשימה
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 נושא

       ת רמ                   

 ביצוע

 

 

 קריטריון

 השגת היעד

 

 קרוב להשגת היעד

 

 בתחילת הדרך

 

 : 1שלב 

 כתב התחייבות

איתור פרטים 

 והכללה

כל  שלנכון  ילוי. מ1

 הדינים מתוך הפסוקים

 ;הנתונים

תכונות ה הכללת. 2

ש שימוו נדרשות מהדייןה

 ""יושרומושגים "צדק" ּבַ 

)או מונחים בעלי משמעות 

לאור מכלול דומה( 

 .החוקים החלים עליו

כל  שלנכון  וימיל. 1

הדינים מתוך הפסוקים 

 ;הנתונים

תכונות שאינן  כתיבת. 2

רלוונטיות דווקא לתפקיד 

מושגים חסרים ה ;הדיין

מונחים או  ושר"ו"י "צדק"

 .בעלי משמעות דומה

חלק של נכון  וימיל. 1

מהדינים מתוך הפסוקים 

 .הנתונים

 : 2שלב 

מקרה ודין לפי 

 התורה

זיהוי החלוקה בין 

  דיןמקרה ובין 

 

כתיבה של 

הפסוקים מלשון 

התורה בלשון 

 התלמיד, ולהפך

 יםהמקרכל  זיהוי

 ציטוטכולל , ניםוהדי

 ושכתובבלשון התורה 

  התלמיד.ן בלשו

זיהוי כל המקרים והדינים 

בלשון התורה.  כולל ציטוט

מדויק של  שאינושכתוב 

חלק קטן מהמקרים 

 ומהדינים.

 

ר הבחנה בין ציטוט חוס

המתאים למקרה ובין 

 ציטוט המתאים לדין.

מדויק שאינו שכתוב  או:

 של רוב המקרים והדינים.

 

: 3שלב 

התנסות בבית 

 דין 

 

התאמת יישום )

תורה מה פסיקה

( למקרים בימנו

 וציון מקור

נכונות בכל  הפסיקות

שניתנו לתלמיד,  המקרים

 .נכוןהמקור מלוות ּבַ ו

הפסיקות נכונות, אך אינן 

 .מלוות במקור

או: הפסיקות נכונות 

 .באופן חלקי

המקורות המצוטטים 

 אינם נכונים.

 ,או: המקור המצוטט נכון

 .אינן נכונותהפסיקות אך 

 : 3שלב 

 פסקי דין

 

 

אופן  –יישום 

 ניהול הדיון

הבעת בדיון,  השתתפות

בכבוד הקשבה  וגם דעה

החברים בקבוצה. לדברי 

 תוענייני תמושכל תגובה

 החברים בקבוצה.לטענת 

 

 .על פי הרוב –הפסיקה 

 אין דיון אך הבעת דעה,

 אין הקשבה / החבריםעם 

 החברים.לטענות 

 

 

 

 .על פי הרוב –הפסיקה 

ד התלמי / אין הבעת דעה

מאפשר לחבריו נו אי

 .להביע את דעתם

 

 

 

נה על פי אי –הפסיקה 

 .רובה

 מחוון
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 1 ִמסּפר תֹוֵבעַ  ףדַ 

 ,יםהשֹופט ַרּבֹוַתי 

שַאלת מח ימכֹונית תאמֶֹׂשה ל יה    ,ַרָּבה הּבש 

 ! ָעֶליהָ  רוישמ אוהש יתבחש לֲאב

ֹׂא י ל   תהאו לי ַיחזיר שהוא ַעצמיל ַארתיתֵׁ

 !ָכזה בצמַ ּב

 ,זקנֶ ה ַבהוג על שלי ּוַסכניקמה את תילאש

ך לי אמר אוהו  ! ליםשק 1,500 לםשַ ל שֶאצָטרֵׁ

יֶננ איודַ ּבוַ   . למּוַסכניק םללשַ  ָצריך יאֵׁ

 !ֶנזקה את ַשלםל ריךשצָ  זה הוא מֶֹׂשה
 

 1 רִמסּפ ִנתַבע ףדַ  

 ,יםהשֹופט ְכבֹוד

פ יל  נ יאלתשָ  בּועַ ְכשָ  נֵׁ שכֵׁ דדָ  ימ   .יתֹוְמכֹונ תא ו 

סכ אהו  הוששלל   אֹותה יל יללַהשא יםה 

הֲחנ יָיצאת ינהשֵׁ  םַּביו. יםימ  יתומכֹונ, ָיהמֵׁ

 אשל, יב הגעפ ירּותְזה ֶסרוּבח הסעשנָ 

דדָ  לש יתֹונכלמ. יּבַאשָמת גַר  ו    ,קֶנז םנ 

צ יאנו רמ  , הסליח יקשתיּב על כך מאוד. ַטעֵׁ

יֶננ איודַ ּבוַ  לֲאב  . לו םללשַ  ָצריך יאֵׁ

 !!!דומא ירָזה יָהיית יאנ

   

 2 ִמסּפר תֹוֵבעַ  ףדַ 

 ,יםהשֹופט ְכבֹוד

ְרשּות ָהיו  100 יווְּבש יםתיק השיחמ יּב 

י ההז גהלנַ  םאֹות ימסרת. דאח לכ יםשקל  ְכדֵׁ

תַחמֵׁ  אהו. ישל ֲחנּותל תםאו ירֲעבשיַ  עם  קה 

 ! לעצמו םתאֹו וגנב, התיקים

עַ ת יואנ אותו הפסָת  השָטרמ  ה  .יןלד אותו ֹובֵׁ

 2 רִמסּפ ִנתַבע ףדַ  

י פֹוֶנה אני כָּבד יםשֹופט, כםֲאלֵׁ וֶאליך , יםנ 

עַ הת נֵׁ ! ָטעּות ייתָעשֹׂ  תֶּבאמ: ֹובֵׁ  אל ּבֹואו, הה 

ז ַנֲעֶשה ניין המ   500 ויַעכש ירַאחז יאנ. ע 

 יםשקל 50 ְועֹוד, שָלקחתי יםהתיק לע יםשקל

. םאות ירלַהֲעבְכדי  יל מתלַ שיש המ לע

 ?סגרנו
   

 3 סּפרִמ  תֹוֵבעַ  ףדַ 

 ,השֹוְפטים ְכבֹוד

שמור לָירֹון ָנַתתי . כסףְסכּום  על לי ל 

בֵׁ   שהוא ראיתי הכסףְסכּום  את לו אתיְכשהֵׁ

ל ָרה אותו נֹועֵׁ  מיםי שהושל לַאחר. שלו ּבמגֵׁ

 לי אמר ָירֹון הכסף את ָלקחת ְכשָחזרתי

א לא שהוא את  נבגָ  הוא לַדעתי. ַכספי את מֹוצֵׁ

 הכסף.

 3 רּפִמס ִנתַבע ףדַ  
 ,פטיםהשֹו ַרּבֹוַתי

, מּוָרהְת  כל ְללא הכסף על לו שמרתי אני

פת ְכשָּבאתי! ֶּבאמת ָרה את חַ ֹול   ָראיתי המגֵׁ

רֶאה .ְפרּוָצה שהיא  וָגנב ּבלילה נבגַ  שָּבא ַכנ 

  הכסף. את

שַּבע אני, השֹופטים ְכבֹוד  !ָלכם נ 

 

 דפי תובע ונתבע -כרטיסי המקרים לתלמידים  –נספח  
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 4 ִמסּפר תֹוֵבעַ  ףדַ 

יכםל   כאן העֹומד, הזה שהאי  את ָרָעה, פנֵׁ

 את אלֵׁ ימ לא ַאך ,ֶדהּבשָֹׂ  ֶאתמֹול ֶעדרֹו

שגיחַ  ולא ָכָראּוי פקידֹוַת  ֶדר על ה  . שלו העֵׁ

זים שולשָ  ֶדר מן חורָּבְ ע  ב ָשם שהוא ּבלי העֵׁ  . לֵׁ

 ָרמסּו, שלי ּותהַחקָלא יטחֵׁ ש  ל ּוָפלש הן

יֶהן יְש  את ּבַרגלֵׁ  ,הַעָת  זה בטּושנָ  הְתבּוָאה תילֵׁ

 ַיצמיחּו לא לּוַהלָ  השתילים .ָרב ֶנזק וָגרמּו

משיכ הן, זה רק ולא! בּוָאהְת  עוד  ליּב – וה 

י עלַמטָ  – ַּבֲעָדן רוַלֲעצ היסנ תָּבעשהנ    ֲעצֵׁ

ְש  שלי פּוחַ הַת  לק חיתּווה   הְפרי מן גדול חֵׁ

צים על שהיה  ֶנזק לי המרגָ  הזו ההְפלישָ  !העֵׁ

 .שקלים 3,000 ְּבַסך ַרב ַכלָכלי

 4 רִמסּפ ִנתַבע ףדַ  

שמַ  על מתידַ רנ  . דומא ףיָעיֵׁ  ָהייתי, ָנכון  רתימ 

ב ַשמתי ְולא זים הבדָ ּולע לֵׁ  את עזבו שָהע 

ֶדר  רְלַגדֵׁ צריך  היה השַטחים ַּבַעל ֲאבל ,העֵׁ

ב ָעיוּוַמטָ  ְשדֹוָתיו את יטֵׁ יהם ַהשגיחַ ולְ  הֵׁ  . ֲעלֵׁ

יך ז ְלַצפֹות אפשר אֵׁ עֵׁ ֹׂ  שלא מֵׁ ? פּוחיםַת  אַכלת

עַ  גרםנ  ש הֶנזק מזה ץחּו ינֹו לתֹובֵׁ  . גדול כֹׂה אֵׁ

כָלל ,ֶסרֹוּב היו שֲחתּוּושה פּוחיםהַת   אי ּוב 

דָר  אם גם וָלכן, אותם ולֶלאכ היה ֶאפשר  שנ 

היֹות צריך הוא פיצּוי  פיצּוי קטן. ל 

   

 5 ִמסּפר תֹוֵבעַ  ףדַ 

תַּבעו יל . ךשָ ּוְממ ריב יש ,מּולי כאן מדהעֹו לנ 

ינֶ  שָנה לַמעָלה ְכבר זה עם זה ריםמַדּב נּואֵׁ . מ 

ֶדר מן ברחו שלי יםָבשֹׂ כה: ההי ְוָכך  וָאדם, העֵׁ

ריס וזה ,תָּבעהנ   את גשפָ ש לי רפֵׁ יס דאח  לו פֵׁ

ב הוא. שָּברחו שלי יםָבשֹׂ הכ על ְתַרברֵׁ  ה 

עַ  והוא ,אֹוָתן שָראה יכן יֹודֵׁ ַאַחר אך, הן הֵׁ  מֵׁ

 לי יעיֵׁ ְלסַ  הנוַכוָ  כל לו אין, יםבאֹוי נושא

אותי  ְלַהֲעניש ֶהחליט הוא כך. מצוא אותןל  

ינ יֶמתיֶ שַק  הָרעה סיםיחָ ה ַמֲעֶרֶכת על ינֵׁ   ו.ּבֵׁ

  ַאכָזָבה רָק יּוְבע ָדןוָאב  ֶנזק לי רםגָ  ברדה

שָראל !ַרָּבה בין י   היה הָראּוי ןומ   לזה זה ֲערֵׁ

ַלי ַיחזרו ָבשיםשהכ דַאגשי    .אֵׁ

 5 רִמסּפ ִנתַבע ףדַ  

 שהן וָיַדעתי ,יםָבשֹׂ הכ את ראיתי םמנָ ָא 

ֶדרַשָייכֹות  ס ,הזה האיש של לעֵׁ ךַת שה  מי כסֵׁ  ע 

שָנה לַמעָלהפני ל  . מ 

ינו הוא  וָלכן ,הזה כסּוךהס   את םילַסיֵׁ  מּוָכן אֵׁ

ְמכּו – יתטֶהחלַ  תַעלֵׁ  – ןוָ ּב  ןמֵׁ  םְלה   ולא הֵׁ

י ,אותן לו רחזילהַ    !ֶלַקח שילַמד ְכדֵׁ

 

ם ר הוא א  תי הריב את שיךמְלהַ  ּבֹוחֵׁ  ינא – א 

 !דבר ּבשּום לו רֹוזעֶא לא 

 

 דפי תובע ונתבע
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 6 ִמסּפר תֹוֵבעַ  ףדַ 

יכם כאן העֹומד, הזה האיש פנֵׁ  ַקּבָלן הוא, ל 

ניָ  ּבֹוֶנה הוא. ןייָ נּב   ְק  קֹומֹות ַרב ןיּב   ֶצהּב 

גללשלנו.  חֹוברה ְפֲערּו היניַהּב ּב   ּבֹורֹות נ 

  .ביבסָ שמ   ּבּורייַהצ ַּבֶשַטח 

 צּוָרה ּבשּום הּבֹורֹות את רדֵׁ יג לא הַקּבָלן

יש   ליָדם ָשם לא לּופיַואֲ   ָלביםהכ. ַאזָהָרה לטֵׁ

זֹורּבַ  עֹוברים שלי . הֶערב ּבטיּול ֶקַבע ֶרךדֶ  אֵׁ

י ל שבּוַעיפנֵׁ י זה לבֹור נפלו םיכ   לביםהכ שנֵׁ

תּו שלי גרם ֹוָתםמש ָּברּור. ּומֵׁ ֶקב נ   ֶסרֹוח עֵׁ

עַ  אניָלכן ו ,ָּבעתהנ   של ְזהירּות מֶ  תֹובֵׁ  נומ 

גַרם זקהנֶ  על יַכספ פיצּוי  .לי שנ 

  6 רִמסּפ ִנתַבע ףדַ                    

 שאני ּבֹורֹות היו לא םשָ  שהיו הּבֹורֹות

, מןזמ   םשָ  מיםיַקיָ  ְכבר לּוַהלָ  הּבֹורֹות. חפרתי

שַת  רק אניוַ   . היניַּבּבְ  ָּבהם שתימַ ה 

 

י הַאֲחָריּות  ,אותם חפרתי אני לא כי שלי הנאֵׁ

 ְּבַאשַמת הוא לביםלכְ  גרםשנ   זקַהנֶ  ָללכב  ּו

שגיחַ  שלא לבים,כְ ה ַּבַעל יהם ה   , ֲעלֵׁ

 !ָמתֹושַא זו 

 דפי תובע ונתבע
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 7 רִמסּפ תֹוֵבעַ  ףדַ 

 ,יםהשֹופט ְכבֹוד

תָּבע, ההז האיש ַלי יעַ גה  , הנ  י אֵׁ פנֵׁ  ַמעָלהל ל 

ָשנה מני שקֵׁ יּוב, מ   5,000 של ָאהלָווהַ  מ 

יוָ , ליםקש  הָקשֶ היה  ַכלָכליה בֹוצָ מַ ש ןוכֵׁ

קנות סףכ לו ולא היה דאומ יָלָדיו ָמזון ל  . ל 

 ֲחצי יַאחר הכסף את לי יבשְלהָ  טיחַ בה   הוא

רַת שי   ֶשַמָצבֹוכ ָשנה  . פֵׁ

ָרבֹון כל מנומ   קשתייּבלא  ! לו ֶהֱאַמנתי. עֵׁ

 את יל ֶהחזיר לא אישה, נהשָ  ְלַאחר ,ויכשעַ 

 לאו ,חֹוזרֹותה ַהבָטחֹוָתיו ַלמרֹות ָאהָוולהַ ה

תַכוֵׁ  שהוא לי ֶאהרנ    הוא! אותה ְלַהחזיר ןומ 

ן  ָעני ןיֲעַדי ְושהוא סףכ לו שאין מןזה כל טֹועֵׁ

שפט  ְמַבקש ניא. ָמרּוד ית המ   ְלַהכריחַ מּבֵׁ

ן או ָאהלָווהַ ה את לי זירחְלהַ  אותו   את ְלַמשכֵׁ

לי  םלֵׁ שַ ל אותו בייֵׁ ְלחַ  אלָ ֶא , זה רק ולא ,וידָ גָ ּב

ינו והוא, רב זמן ָעבר. ףסהכ על ּביתיר  אֵׁ

ד  !ַהבטָחתֹוּב עֹומֵׁ

 7 רִמסּפ ִנתַבע ףדַ  

 ,ַרּבֹוַתי

עַ הת ק ֹובֵׁ  יְכפ ָאהלָווהַ  יל ןנת אהו. צֹודֵׁ

יני יאנו ,יקשתישּב  לו ירְלַהחז יחַ ַמצל אֵׁ

דּבמ אותה  ןיֲעַדי יהַכלָכל יבַמצָ  יכ נּוַבעשָק  ֹועֵׁ

 ! מאוד הָקשֶ 

הַהר, הָקשֶ  דעֹוב יאנ , םיו לבכ תעושָ  ּבֵׁ

ינ אתז רֹותוַלמ סְלַפר יחַ ַמצל יאֵׁ י תא נֵׁ  ְּבנֵׁ

ש  .יחתפַ מ 

ינ  יכ יַהבָטָחת רֹותַלמ ָאהלָווהַ ה תא ירַמחז יאֵׁ

יני יכול פ אול אותה ירְלַהחז אֵׁ ימ   ינאש נֵׁ

ש תַכחֵׁ  .לה מ 

 דפי תובע ונתבע
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 8 רִמסּפ תֹוֵבעַ  ףדַ 

דה, ההז האיש פ אןכ עֹומֵׁ ָכה, םיכנֵׁ ל   יאות ה 

מ ַמכֹות  ֹותְרציני ַחָּבלֹות יל םוָגר ָרצֹותנ 

ב גל הָקר לוהכ. יםַעז יםוְכאֵׁ  לע כּוחַ יו לּב 

כַנסת. ֲחָנָיה ְמקֹום ְמקֹום ינ  שהיה  הֲחני ל 

מת אשהו ןָטע אוהו, ָפנּוי  דע בר ןזמ דַּבצ יןה 

תַפנ ד שאני, ההֲחני ָתהשה  ת ,ָבָריול   יצתָפַר ה 

ל ן אציָ  אהו יֲחנית רשַכא. יהָ אֵׁ  יתמכֹונהַ  מ 

 טוָחב יתהמכֹונ ןמ חַ וְּבכ יאות יאהֹוצ, שלו

ֹׂאת יָפההתק. יּב ת הז  אול הטילמ יאות ָקהר 

דּולַתפ תָלֶלכ ילתוָיכ בכה בגלל קֵׁ  יםאֵׁ

 . יעֹותצפהו

 

זַקקת דַרשת דחוְמי יְרפּוא פּוליְלט ינ   יונ 

רכ  ןמ יםְלַהחל יְכד בר ָממֹוןּב רּופֹותת שול 

 . הציעהפְ 

 

פ אל לּוַהלָ  ַהַחָּבלֹות  ךּבֶמש דוַלֲעב יל רּושא 

. ֶרתוַמשכ ילתּביק אשל ןוַכמּוב, םלֵׁ שָ  דשוח

ם בהְלַמצָ  רהחז אל ישל עָהֶאצּב  יואנ הקֹודֵׁ

ל קב סֹובֵׁ ב תיעּוּב  כאֵׁ  .יםמ 

 8 רִמסּפ ִנתַבע ףדַ  
ץ הזה האיש תָפרֵׁ תעַ  הוא .לֲחניה ה   מן םלֵׁ ה 

זמן רב עד  ּבַסבָלנּות ַממתין שאני הבדָ ּוהע

 . התַפנֶ ת   והז ֲחניההש

 

תַרגַ   ,לו ָצַפרתיו זאת יתְכשָראי מאוד יתזה 

תַעלֵׁ  הוא לבאֲ  מני םה  כֵׁ  ָאמנם. מ  , אותו יתיה 

תַכוַ  לא לבאֲ   כך כל הֶיהת   פציָעההש תיונה 

 שהיא ְלַעצמי יַארתיתֵׁ  לא. כֹוֶאבתו השָק 

ק יתול אותו ְתַרתֵׁ מַנעו בֵׁ מנו ת   ַהמשיךלְ  מ 

 .ָרגילה קּודֹופְּבת  

 דפי תובע ונתבע


