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 בס"ד

 "קדושים תהיו" –פרק יט 

 הקדמה

 בה יןיתלו גופי תורה מפני שרוב - פרשה זו נאמרה בהקהל: חייא ביר תני"

 "בתוכה שעשרת הדברות כלולין לוי אמר: מפני ביר

 )ויקרא רבה, כד, ה(                                                                                  

מצוות אלו נוגעות להיבטים רבים בחיינו, ומעצבות  יומית.-יוםהתנהגות ב, "קדושים תהיו" :במצוות מעשיות המעגנות את דרישת התורה עשירבספר ויקרא  פרק יט

מצוות כגון: 'לא תלך רכיל בעמך' , 'לא תעמוד על דם רעך', לפני עיוור לא   'בין אדם לחברו'.מצוות יסודי של קובץ ההבפרק נמצא גם מאמין.  היהודי השל  דרכואת 

מצוות המהוות את בסיס הדרישה הערכית והחברתית שלנו, ואנו רואים חשיבות רבה בהוראתם בדרך הן תתן מכשול', 'לא תקום ולא תטור', 'ואהבת לרעך כמות' 

 המהווהזה, להוראת פרק פרק זמן משמעותי ים.  לפיכך, תכנית הלימודים המתחדשת מבקשת להקדיש שתחבר בין המצווה בתורה ובין חיי היומיום של התלמיד

להבין את  – )גם אם לא נצליח ללמד את כולן(מצוה אחר מצווה זמן ללימוד  נקדיש התכנית  במסגרת . של התלמידהערכית האישיות  יתתשתית חשובה בבני

 יום.-אפשר, וצריך, ליישם בחיי היום לראות מהאת ערכה, ו פניםלה הוראתה,

המרובה בפרטים, אלא נושאים קצרים מרכזי רחב, נושא ין לפנינו א – בסגנון לעומת הפרקים הקודמים שינוילהתלמידים להסב תשומת לב כהקדמה לפרק נמליץ 

   בה.ורמת לב על כן צריך לקרוא את פסוקי הפרק בתשומ. מצוות בפסוק אחד 2-3הבאים בזה אחר זה. פעמים שיש 

 נדע האם מצווה היא 'עשה' או 'לא תעשה' גם כשהמילים הללו לא מופיעות בהגדרתה. כמו כן כדאי לחזור על המושגים "מצוות עשה" ו"מצוות לא תעשה" וכיצד 

אנו . בתכנית הלימודים בכיתה ד' העולמות , וזוהי הזדמנות להעמיק ולחבר בין שניפרקים אלו זיקה יתרה לעולמה של תורה שבעל פה: לעל הוראת פרקים הלכתיים

תכנית ב לימוד פרק י"ט הוא אחד המוקדים החשובים בהוראת הפרשנות, ועל המורים המלמדים לתת את הדעת לכך. . מייחדים זמן ומאמץ להכרות עם פירוש רש"י

תרגול, לימוד זה דורש זמן, ו  .עם פירוש רש"י התלמידיםשל  -השיטתי הרחב ו -המפגש הראשון  נוצרבכך  בפרק י"ט. רש"י מפירושדיבורי המתחיל  22-כמופיעים 

  .זו להוראת יחידה בהקצאת השעותביטוי  ניתןלאלו 
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מובאים להעשרה והרחבת הדעת. כאשר בנוסף לרש"י הבאנו מדברי ראשונים ואחרונים. אלו ישמשו בעיקר את המורה, ו ,: במסגרת הדיון בפסוקיםהערה למורים

לעיתים עדיף לספר בעל פה מה אמר הפרשן ולא להביא אותו בלשונו, כמו כן, יסודות המוקנים בפירוש רש"י. ליעשה זאת בנוסף , אלום ישוריבוחר להביא פהמורה 

 ,ב( " )ירושלמי שבת אכנגדו "שיהא רואה בעל השמועה דבר המקשה על התלמידים. תמיד כדאי לספר מעט על הפרשן כך שתלמידים יחושו שהם מכירים אותו כנאמר: 

נלמדים בקריאה צמודה   -הנושאים המופיעים בהדגשה ועם רקע צבעוני טבלה הבא נעמיד לרשותכם את הצעתינו לחלוקת העבודה ובניית ההוראה של פרק י"ט. ב

כח; -כב ; כו-ח ; כ-)פסוקים: ד. ולא להקדיש זמן להבנתם מלשון הכתוב אנו ממליצים להציג במשפט מקשר בלבדמתוך הפסוקים. את הפסוקים שאינם מודגשים 

 לפי שיקול דעתם.  , או בחלקם,נושאים אלוולעסוק בלהרחיב יחידת זמן גדולה יותר מוזמנים לרשותם  תמורים אשר עומדלא(. -כט

ית בטבלה ישנה המלצה כללית לחלוקת השעות בתוך הפרק, וכל מורה , בהתאם למתווה תכנית הלימודים. בעמודה הימנ81מספר השעות המוצע להוראת הפרק הוא 

 יתאים את  מידת העיסוק בכל מצווה לפי צרכי הכיתה ורמתה. 

נקודות והצעות למורה, מהן יוכל המורה לבחור ולהשתמש בהוראת היחידה לפי שיקול דעתו. אנו מזמינים מורים להעשיר עמודה זו  - בטבלהבעמודה השמאלית 

 תיהם. בהצעו

  .כיתתית-לסכם את המצוות הרבות שנלמדו בפרק בדרך של תערוכה, סיפורים או מצגת שיתופית מומלץ לשיקול דעת המורה( –)או תוך כדי של הפרק בסיום הלימוד 
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 בס"ד

 פרק יט ספר ויקרא

 

  עות למורהצהנקודות ו ד"ה רש"י תכנים מרכזיים והדגשים /פס'נושא

 

 

 

 

"קדושים 

 - תהיו"

 פתיחה 

 ב(-)א

 

1 

 

 

ב  "פתיחה  ל ֶאל רדַּ נ י תֲעדַּ  כָּ א   בְּ רָּ ס כל משה מכנל":  ִישְּ

;   מדם יחד את המצוות שבפרשת קדושיםלבני ישראל ל

"קדושים תהיו", החוזר גם בפרק כ  -משמעות הציווי 

המחייב את בני ישראל לשמור את דרך ה'   –)פס' ז,כו( 

  יומית.     -בהתנהגותנו היום

ריבוי  הסתכלות כללית על הפרק באופן  שידגיש

-המצוות שבפרק,  הנוגעות לתחומים שונים בחיי היום

 יום; תזכורת של המושגים מצוות עשה ולא תעשה

 וזיהוים בכתוב. 

 

פרק זה דבר אל כל עדת בני ישראל 

במעמד שבו הקהיל   -נאמר בהקֵהל 

משה את כל בני ישראל ולימד אותם  

מפני שהרבה מצוות )"רוב גופי  –יחד 

 .תורה"( נמצאים בפרק זה

בניגוד לאופן להדגיש את המיוחד שבכינוס כל העם ומסירת המצוות בהקהל, 

 -)רש"י  שבו קיבל משה מפי הגבורה ואחר כך לימד את האחרים  ,המסירה המקובל

 בעקבות חז"ל במדרש ספרא(.

לזהות את השורש בפסוק  – ק.ד.ש -דושים קרעיון הקדושה מקבל מקום מרכזי: 

: קידוש וקדושת הזמן )שבת ומועדים(, אמירת להיזכר במילים דומותוולהדגישו, 

 קדושה )בתפילה(, קדיש. 

 -לשמירת מצוות התורה ציווי כללי הרמב"ם מסביר את הציווי "קדושים תהיו" כ

 "להיות קדושים בקיום המצוות ולהיזהר מכל האיסורים )משנה תורה, ספר

 ; המצוות, השורש הרביעי(

ִייתֶ " -)מאכלות אסורים(  נאמר גם בפרק יאללקשר  ֹדִש  םִוהְּ במשמעות של  ,ים"קְּ

, כו( "והייתם קדושים ואבדיל אתכם מן כ, כפי שמופיע  בהמשך )נבדלים ופרושים

 העמים להיות לי".

נוגעות בחיי היומיום של כל אחד  : "מצוות רבות בפרק יטעל ייחודו של פרק יט

ואחד: החל בחכמי התורה, אנשי הרוח, ועד לפשוטי עם... וכולם, גדול כקטון, 

 צריכים לקיים מצוות אלה... בשווה." 

 ( 222)נחמה ליבוביץ, עיונים חדשים בספר ויקרא, עמ' 

 

 

 

 

מורא 

הורים 

ושמירת 

)לא  כלפי ההורים איסוריםאת המורא הורים כולל 

 )עשה( כלפיהם  ציוויים את ה  - תעשה(, וכיבוד הורים 

 . )רש"י בעקבות חז"ל(

משלימה אפוא את הדיבר החמישי,  בפרקנושהמצווה 

למידה  -ואוסרת על התנהגויות שליליות כלפי ההורים 

 מצטברת.  

םק  ֱאֹלה'  יֲאנ" סיום הפסוק מסביר את  - רש"י - "יכ ֶֽ

ההבדל בין סדר   אמו ואביו תיראו
לסדר בעשרת  –אזכור ההורים בפרקנו 

טבעי היחס ה -, וההסבר הדיברות
 שונה של הילד לכל אחד מהוריוה

הקשר בין   ואת שבתתי תשמרו

   מורא הורים לשמירת שבת.

חייבים  -בכל גיל . א  אני ה' אלוהיכם

ב.   ובכלל זה ההורים., ביראת ה'

  , ולמצוא הסבר לקשר ביניהם בדברי רש"יבפסוק -לאתר את שני הציוויים 

- עפ"י הפרשנות ההלכתית )רש"י בעקבות חז"ל – הורים וכיבוד הורים מורא

מורא "(. התלמידים יביאו דוגמאות מחיי היומיום לזהו מורא ואיזהו כבוד"אי

לעמוד על העיקרון של דרך ארץ כהנחיה כללית   -בשיחה עם התלמידים  ולכבוד.

ועל הצורך לכבד את שניהם באותה מידה, גם אם יש הבדל  ביחס הראוי להורים.

 ביחס. 

 המייקר את מעלת המצווה חז"ל על רבי טרפון(  סיפורי)כגון לספר לתלמידים סיפור 
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 שבת

 )ג( 

 

1-2 

 

 

הציוויים: גם היחיד וגם הוריו חייבים הקשר בין שני 

 במורא שמים, ולכן מורא שמים קודם למורא הורים.

 

, להימנע )האיסורים "איזהו מורא"

 בות( ואיזהו כבוד )החומזלזול

 הורים(צרכי הל המעשיות בדאגה

להציע לתלמידים לערוך ראיון קצר עם אבא/ואמא ולשאול אלו דברים אהובים 

עליהם/משמחים אותם. בעקבות כך כל תלמיד יוכל לחשוב על דבר מעשי הנוגע לו 

להסתכל גם על כיבוד הורי  כדאי לבקש מן הילדים בקיום מצוות כיבוד הורים.

 ההורים כדגם, שכן מצוות כיבוד הורים שייכת לכולם וכולם מתמודדים איתה. 

את הדיון בכיתה יש לנהל ברגישות, תוך התחשבות  בתלמידים יתומים  - לב לשים

חשוב להימנע מעיסוק בכיתה כמו כן  או כאלה החיים במשפחות חד הוריות. 

לטפל  – הנושא יעלהד הורים ובין קיום מצוות, ואם בקונפליקט אפשרי שבין כיבו

 בכך מחוץ למסגרת השיעור, מתוך כבוד להורים ולסמכותם.

עבודת אלילים ועשיית  – עבודה זרה יאיסורחזרה על  ח:-ד

  הרחבה בדין זבח שלמים  פסל; 
 -"מחשבת פיגול"  עניןללמוד את  -לשיקול דעת המורה ולפי רמת התלמידים  

 מקומו( לחוץ לזמנו או לאכלו המקריב מתכוון )

 

 

 

 

מתנות 

 עניים

 י(-)ט 
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 מענקים מיבול השדה והכרם 

איסורים )לא תעשה(  הארבע :פאה, לקט, עוללות ופרט

וציווי )עשה(; כל אחד מן האיסורים עוסק במענק  –

שאותו יש להשאיר  -בשדה ובכרם   -מוגדר מן היבול 

 לנזקקים: 

 לקטהיבול בפאת השדה, בקצהו )פאה = קצה(;  – פאה

 – עוללהשיבולים בודדות שנשרו בזמן הקציר;  –

ענבים שנפלו מן האשכול  – ֶפֶרטאשכול דל ענבים; 

 בשעת הבציר.  

נִ " עָּ ר יֶלֶֽ ג  לַּ ֲעזֹ  וְּ וגם ליתום ולאלמנה  -ם" ֹאתָּ  בתַּ

 )הנזכרים בציווי על שכחה בחומש דברים, כד,יט(. 

םק  ֱאֹלה'  יֲאנ  " ה' הוא אדון הארץ והאדמות, ויבול  ":יכ ֶֽ

אלא גם לעניים  –הארץ אינו שייך רק לבעליו 

 פי רד"צ הופמן(-)עלולנזקקים, כמצוות ה' 

הסבר המונח   לא תכלה פאת שדך

 פאה, מלשון קצה

 מהו לקט –הסבר   ולקט קצירך

 מהן עוללות -הסבר לא תעולל

 פרט מהוהסבר   ופרט כרמך

ביטוי מלשון חז"ל: כינוי לחמישה מענקים מן היבול החקלאי  – ענייםמתנות 

בשדה ובכרם )במטע(  שיש להשאיר  לעניים ולנזקקים. בפרקנו נזכרים ארבעה 

 . , יט(כד)מופיע  בספר דברים  – שכחהמהם. החמישי, 

רחוקים מעולם  -: עבודת החקלאות, בהיבט הריאלי והמושגי לתשומת לב

התחושה בשעת קצירת   –התלמיד. מומלץ להמחיש מעט מעולמו של החקלאי 

את החובה לחשוב על  -היבול לאחר חודשים ארוכים של מאמץ, ועל רקע זה 

הנזקק ברגעים אלו ולתת לו מפרי עמלנו. כמו כן ניתן להמחיש מעט מעולמם של 

ם הנושאים עיניהם לפרנסתם, ובעת הקציר והבציר ממתינים בשדה ובכרם העניי

 לקבלת חלקם לפי דין תורה.

 )פרט, עוללות וכדו'( –להמחיש בתמונות את המושגים הנזכרים בפסוק 

 ג(. -, בברות ) על קיום מצוות הלקט גילת רותבמסופר במ יזכרלה

 בכלל המצוות התלויות בארץ )כמו תרומות ומעשרות(.  הן   -מתנות עניים 

 

 

 

 עוסקים במצוות שבין אדם לחבירו יח-: פס' יאכללי

 הגינותבצדק וביושר, התנהג בובחובה ל

נֹ  אֹל"פס' יא:  ֹלא בּוִתגְּ ֲחש וְּ כַּ א ּותְּ ֹלֶֽ ר וְּ קְּ שַּ שלושה  - "ּותְּ

הקשר בין  וגו' לא תגנבו ולא תכחשו

גוררת עבירה.  –יב: עבירה -פס' יא

חמדת הממון וגניבתו גוררת את הצורך 

יח: הפסוק;  האיסור )לא תעשה( והציווי  -מיפוי בטבלה של המצות בפס' יא 

לפי שיקול דעתך ובעקבות  הנמען )של האיסור / הציווי(.ו)עשה( בלשון הכתוב; 

מסתיימת המרובה במצוות לא תעשה שיחידת פסוקים זו  להדגיש המיפוי אפשר 
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 צדק ויושר

 יג(-)יא
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וֹ  ישִא והנמען: " –איסורים  ֲעִמיתֶֽ  ". בַּ

שבועת שקר  –איתור שני האיסורים בפסוק  פס' יב:

הנשבע לשקר בשם ה'  -וחילול ה', והקשר ביניהם 

משתף כביכול את הקב"ה בשבועת השקר, ובכך מחלל 

 את שמו.

ממוניים כלפי האיסורים ה תשלש איתור יג:פס' 

מי שקיבל מחברו ממון  – עושק, וההבל ביניהם: הזולת

קיבל הלוואה  :לדוגמה) מסרב להחזירואו רכוש, 

  , רמב"ם הל' גזלה פרק א, הלכה ג(ומסרב להחזירה

מי שלוקח ממון הזולת בכוח, "כגון: שחטף ממנו  – גוזל

" או  שפרץ לבית  ללא רשות הבעלים "ונוטל מטלטלין

משם כלים" )רמב"ם, משנה תורה, הלכות גזלה ואבדה,  

 ד(. -פרק א הלכות ג

 של שכיר יום "עד בוקר" עיכוב שכרו  – הלנת שכר

 

 

בעת  -להכחיש, ואף להישבע לשקר 

 הבירור בבית הדין.

 )פס' יח(. של "ואהבת לרעך כמוך" צוות עשהבמ

מומלץ להסביר  לשקול ללמד את רש"י ד"ה "לא תגנבו" בהשוואה לעשרת הדברות.

מי"ג מידות  תאח)פי הכלל  "דבר הלמד מעניינו"  -לתלמידים את פירוש רש"י על

 – ים שלנובפסוק: ההקשר של איסור הגניבה "עניינו" = (:שהתורה נדרשת בהן

 דיני נפשות.עבירות המחייבות ב –ובעשרת הדיברות נות , דיני ממו

הכחש והשקר נזכרים כאן בהקשר לדיני ממונות,  וכן  - "ולא תכחשו ולא תשקרו"

אשם גזילות )"וכיחש להצדיק הטענות בבית דין )אפשר להיזכר ב -שבועת השקר 

  .(למידה מצטברת, כב-, כאהויקרא  - בה ונשבע על שקר"

מופיע הציווי  "מדבר שקר תרחק".  –, ז(  כגמצוות הדיינים )שמות  –בהקשר אחר 

מעבר למושג ההלכתיים, יש כאן הזדמנות להרחיב את העיסוק במעלת אמירת 

האמת ובהתמודדות כנגד פיתוי/תועלת  )ממוני, או אחר( המביא את האדם 

 לאמירת שקר.

.  שבועת שקר 8יקרא. המושג של חילול ה' נזכר בארבע הקשרים בספר ו - חילול ה'

, כב)קדשים בטהרה  חובת הכוהנים לאכל .3   , כא(יח). עבודת המולך 2  )כאן( בב"ד

איסור כללי בפרשת אמור "ולא תחללו את שם קדשי"  –. המקור העיקרי 4  ב(

היכן, וכיצד, להרחיב  לשיקול דעת המורה. , לב(כב)המופיע לצד מצוות קידוש ה' 

, אולם זוהי במסר של היות האדם מייצג במעשיו, וכבוד שמים מתגדל על ידו 

 –הברייתא  כדברי  -סוגיה חשובה מאד שצריך לעסוק בה באחד המקומות: 

ראו כמה נאים  -המתנהג ביושר ובנחת עם הבריות ..מה הבריות אומרות עליו "

בבלי, )" ישראל אשר בך אתפאר -ב אומר דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו, עליו הכתו

 יומא פו.(

 שיקנה כדי" , טו:כדמופיע בדברים  "עד בקר" הלנת שכרפירוש רמב"ן לאיסור 

, כי עני הוא... שאם לא תפרענו בצאתו בלילה שיאכלו מה ולבניו ולאשתו לו בשכרו

הבנת עולמם  - "וימות הוא ברעב בלילה –ממלאכתו מיד... ויישאר שכרו אתך עד בוקר 

וכמה קשה להם. גם כאן צריך להיות  )מציאות פחות מוכרת בימינו( של שכירי יום

ורגישים  ,מודעים כמורים למצבים של אבטלה, עוני וכדומה בקרב התלמידים

 בהתייחסות למצוות. 

לנצל את   –  איסור קללת חרש והכשלת העיור
מדוע האיסור לקלל מתייחס לאתר את שני האיסורים, והעלאת שאלות בפסוק: הרחבת   ולפני עור לא תתן מכשל



 6 

 

 

 

 

 

 

 

פגיעה 

 בזולת
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;  האיסור ההלכתי המום/חולשה שבו ולגרום לו חבלה

 מורחב כלפי כל אדם.

 –לאיסור ההלכתי "ולפני עיור לא תתן מכשול" 

ולתת לו עצה  –משמעות רחבה: להכשיל "סומא בדבר" 

 –כגון: לא לומר לאדם "צא בהשכמה  – המכשיל

בשביל שישתרב  –שיקפחוהו לסטים; צא בצהריים 

 )מדרש ספרא, קדושים, פרשה ב(. ]=ייפגע מן השרב[" 

ֱאֹל אתָ ְוָיר  " אזהרה זו קשורה ל"דברים  – יָך"ק  מ 

ואין אחרים יכולים לדעת  –המסורים ללבו של אדם"

אם התכוון לטובה או לרעה, ולכן נאמר: "ויראת 

שהרי אלוקים "שהוא רואה הנסתרות"  ,מאלוקיך"

)רמב"ן( יודע ומכיר את מחשבותיו ואת לבו של האדם, 

של  לב הנסתרות מעיניו-ושופט אותו גם על אותן כוונות

 שופט בשר ודם.

לנצל  –האיסור למשמעות כללית 

 – הסומאתמימות ולהשיא עצה רעה. 

"עצה  –"סומא בדבר", והמכשול 

 שאינה הוגנת". 

שושן -)אפשר להפנות למילון אבן

 : במשמעות מושאלתלהגדרת עיוור 

"שעיניו כאילו עצומות ֵמראות את 

המתרחש, שאינו מבין או אינו שוקל 

   (באופן הגיוני את הדברים"

דברים המסורים   ויראת מאלוהיך

ללב הם אבן בוחן ליראת אלקים, 

 :ויכול לומר ,שהרי אין אדם מכיר בהם

 "לטובה התכוונתי"!

מה המיוחד בשני האנשים הללו? )החרש ? )אדרבה, הלא איננו שומע( דווקא לחרש

אפשר גם לחרוג ניצול חולשתם על מנת לפגוע בהם(. –בעלי מומים  –והעיוור 

ולהביא עיוור או חירש לכתה על מנת לחשוף את הילדים להתמודדות של אנשים 

לסייע להם )כביכול, להפוך למצוות עשה את לא עם מוגבלויות וליכולת שלנו 

 תעשה(  וגם ללמוד מהם איך מתמודדים עם קשיים.

מוגבל דווקא לחרש? רש"י, בעקבות חז"ל, לומד שהאיסור הוא   לקללהאם האיסור 

". גם הרמב"ם לומד שהאיסור חל כלפי כל אדם, על פי לרבות כל אדם" –כללי 

זה שאינו  אפילואחת מי"ג מידות שהתורה נדרשת בהן: "ש –הכלל של קל וחומר 

לוקה על קללתו" )משנה תורה, הלכות סנהדרין, פרק  –שומע ולא נצטער בקללה זו 

  כו הלכה א(.

על קללת דיינים בספר שבפרקנו לאיסור מצרף את האיסור  בדומה לכך גם רמב"ן

 העם ועד לפשוטי עם.לקלל כל אדם, מראשי הוא האיסור שלומד ו, כז( כבשמות )

מה שנאסר לנו  )סיבה( ואולי יהיה בדעתנו כי בתכלית".. גם בעצמו פוגע  –המקלל 

קללת איש מישראל , כשיהיה שומע אותו ... שישיגהו מן הצער והכאב . אבל קללת 

הכתוב שלא יהיה בזה חטא . הנה הודיענו   –החירש אחר שלא ישמע ולא יכאב בו 

אבל הקפידה  ממנו כי התורה לא הקפידה בעניין המקולל לבדשהוא אסור והזהיר 

  "לכעוס הכתוב שלא יגיע נפשו לנקימה ולא ירגיל כשהזהיר  גם כן בעניין המקלל ,

 )רמב"ם ספר המצוות, לא תעשה שיז(…

ל   ֹלא" קַּ לשים לב להבדל בין המובן השגור בפי התלמידים שהוא ניבול פה   – ל"תְּ

המקלל את חבירו שתאונה לו  –לבין המובן של איסור "לא תקלל" בתורה שעיקרו 

עיקר האיסור מהתורה הוא דווקא  –רעה )במובן של ההפך מברכה(. כמו"כ 

לי באופן כלעם התלמידים הרחיב בשיחה מומלץ ל .כשמזכיר בקללה את שם ה'

בעיקר על רקע תרבות  – יותר, על סגנון הדיבור הראוי, גם בעת מחלוקת וכעס

"והנזק הוא בנפשו  :פרופ' נחמה ליבוביץ הוסיפהעל כך הדיבור הקלוקלת בימינו. 

ר, שלכלך פיו בדיבורים רעים", וציינה כי "מתוך  האמירות של 'על  44של המדב 

)עיונים נוגעות במפורש לדיבור פה"  88חטא' שאנו מתוודים עליהן ביום הכיפורים, 

 (.252ויקרא, עמ'  'בס

בדברי חז"ל ישנו ממד נוסף, שלישי, לאיסור:  "ולפני עיור לא תתן מכשול"
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משפט 

 צדק

 )טו(

1 

 

 

 

 

 

 

 רכילות

 )טז(

1 

הוא עיוור ואינו רואה דרך האמת להכשיל אדם מוסרית והבאתו לידי עבירה "..ש

 .(, ידיבהלכות רוצח ושמירת הנפש רמב"ם, )  "ת לבוומפני תאו

יום  ל"מכשול" בממדים השונים -התלמידים יכולים להביא דוגמאות מחיי היום

 .;  הכשלה בעבירה"של האיסור: גרימת  חבלה; "עצה שאינה הוגנת

לעָ  ּוֹלא־ַתֲעׂש" ְשפָ  ו  שלושה איסורים )לא תעשה(   -ט"ַבמ 

 פירוט;  –הראשון שבהם כללי, והשניים שאחריו    -

הנמען המשותף לשלושת  ציווי מסכם )עשה(;

 שופטים.ה - האיסורים ולציווי 

נ י אִתשָּ א "ֹל שני האיסורים: ֹל"; ל"ד פְּ דַּ  אוְּ נ   רֶתהְּ  יפְּ

ד אך כל אחד עוסק בנידון  –שניהם פונים לשופט  - ֹול"גָּ

ממעמד חברתי שונה, העלול לגרום לשופט הטיית דין 

 )רש"י(.

צֶ " -הציווי הכללי  פֹ  ֶדקבְּ ָך טִתשְּ שופט ה לע": ֲעִמיֶתֶֽ

 לשפוט כל אדם בצדק, ובלי קשר למעמדו החברתי. 

איסור לשופט  לא תשא פני דל

להטות את הדין לטובת העני מתוך 

שהעשיר חייב לפרנס את אף )ו רחמים

זאת על  אלץאין הדיין רשאי להעני, 

 ידי הטיית המשפט( 

איסור על  ולא תהדר פני גדול

לטובת עשיר, השופט להטות את הדין 

 "בן גדולים", מתוך רצון שלא לביישו.

  

 בצדק תשפוט עמיתך"לשיקול דעת המורה להציע את פירוש רש"י השני לציווי "

את חבירך  דן: "הוי ו(, א)פי המשנה במסכת אבות -עלהמרחיב את משמעות הציווי 

יש אמנם  .יום-האופן שבו אנו "שופטים" את זולתנו במקרים של יום -לכף זכות" 

 גדול.  –צורך ללמוד פירוש שני כולל הביטוי "דבר אחר", אך הרווח החינוכי 

בבלי, שבת  –ניתן לספר את הסיפור על בעל הבית העשיר ושכירו שלימד עליו זכות 

 קכ"ז:(

עשיית דין צדק בכל מצב וכלפי כל בעל דין הוא מבחן קשה וחשוב לדיין. אפשר 

הרב אליהו זצ"ל בארנקו מעת שנתמנה לדיין: לספר לתלמידים על המכתב שנשא 

רחם עליי ותן לי לב שומע  ..חוס ורחם על כל יושבי כיסאות למשפט, ובפרט עלי"

ותצילנו מכל שגיאות וטעויות, ויהא ליבי חזק, ואתן ...ודעת להבין לשפוט את עמך

עין, חס להוכיח כל עושי ועוול ולהציל עשוק מיד עושקו. ואל יישאנו יצרנו להעלים 

 .."וחלילה

 שני איסורים )לא תעשה(.

המספר על דברים שעשה פלוני וגורם לו נזק,   -רכילות 

או  המספר לאדם מה אמר עליו פלוני  ומביא לכעס, 

 דברים רעיםסיפור ישיר של  -ריב ומחלוקת. )לשון הרע 

 חמור מכך(    -שעשה פלוני 

זה שטוען דברים והולך מזה לזה  ? "אי זהו רכיל

אע"פ  .כך וכך שמעתי על פלוני ,כך אמר פלוני :ואומר

)רמב"ם הלכות  "הרי זה מחריב את העולם -שהוא אמת 

 דעות פרק ז' הלכה ב'(

לא תלך רכיל )עד "הולכי רגילה"( 

הולכים בבתי " –ריגול א מעין וה ריכול

רעיהם לרגל מה יראו רע או מה ישמעו 

  ומספרים הדברים בשוק ",רע

הולך כל " –ורוכל: שניהם קשורים להליכה. הרוכל  –רכיל למצוא את הקשר בין 

)רמב"ן( .." היום קונה מכאן ומכאן והולך ומוכר במקומות אחרים בכאן ובכאן

  להשוות במה דומה לו "הולך רכיל"

יום, על הנזק -להמחיש, או להעלות דוגמאות מחיי יום רכילות ושמירת הלשון

שרכילות עלולה לגרום;  להציע דרכים לחיזוק המצווה, במיוחד על רקע התרבות 

. כדאי לדבר גם על הרשתות התקשורתית, וזמינות העברת המידע בימינו 

 החברתיות ועל כמה מזיקה העברת מידע לא נכון או רגיש. 

חיים" וחיבוריו בנושא שמירת הלשון, לספר את מעשה -לספר על דמותו של ה"חפץ

 רבה, פרשה טז( -רבי ינאי והרוכל )ויקרא

שלושה לשקול להצביע על קשר בין שני חלקי הפסוק  כמובא בדברי רבותינו: "

, וכן רמב"ם )בבלי, ערכין טו." וזה שאומר עליו ,והמקבל ,: האומרהורגתלשון הרע 
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 )טז( 
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איסור 

שנאה 

ומצוות 

 תוכחה

 )יז(

1 

איסור להתרשל/להתעלם   –לא תעמד על דם רעך 

 ; במצב שבו חבירו בסכנה, ובידו להצילו

כל באופן החיובי אמרו רבותינו על הצלת נפש: "

המקים נפש אחת מישראל, מעלה עליו הכתוב כאלו 

 פרק ד משנה ה( ,)מסכת סנהדרין "קים עולם מלא

פירוש האיסור  עךרלא תעמד על דם 

לראות חבריו בשעת סכנה ולהימנע   -

 מהצלתו, כשהדבר בידו

, חוק לא תעמוד על דם רעך"בעת הצעת ז"ל אפשר להביא מדברי חנן פורת 

"לא היינו נזקקים לחוק הזה אילו באמת היינו במצב שבו המוסר : "8221 –התשנ"ח 

גם אם  ..לא היה מהסס -שלפיו אדם הרואה אדם אחר שנמצא במצוקה לנגד עיניו  - הטבעי

הדבר הזה היה עולה לו בהוצאות מרובות של ממון ואפילו בסיכון של גוף. חשבנו בכל זאת, 

על רקע מקרים מצערים מאוד שהיו בשנים האחרונות ועל רקע רצון לקבוע נורמה שמעגנת 

עמוד על דם רעך", שאינך יכול לעמוד מנגד בשעה שאתה את המוסר היהודי, הקובע "לא ת

 .."רואה את חברך נמצא בסכנה

 ;מקרים מהחיים שבהם אנשים הצילו אחריםעל )או לשמוע מהתלמידים(  לספר

 המתינה ,אדם חולה שבזכות שהציל ,סיפור על אבא תחנהכגון ה ,או סיפור מחז"ל

 )בבלי סנהדרין, לז.( השבת עבורו השמש בכניסת

 מפריד ציווי. ובין שניהםשני איסורים, 

א" נָּ  ֹלֶֽ בֶ  יָךָאִח  ֶאת אִתשְּ בָּ האיסור על שנאה בלב,  –ָך" ִבלְּ

שהרי השונאים נוהגים בדרך כלל "לכסות את שנאתם 

פי פסוק זה: "כל -בלבם" )רמב"ן(. ורמב"ם פסק על

השונא אחד מישראל בלבו עובר בלא תעשה" )משנה 

 תורה, ספר מדע, הלכות דעות, פרק ז הלכה ה(.

" תֹוכִ  חַּ הֹוכ  " הציווי: להעיר לזולת, להוכיחו ולנזוף  –יחַּ

 בשעת הצורך.    בו

ֹלא" לָּ  אִתשָּ  וְּ א יועָּ טְּ . ורמב"ם )רש"י(לא ילבין פניו   –" ח ֶֽ

פסק, כי "המוכיח את חברו" צריך לעשות זאת 

ביחידות, "בלשון רכה", וגם "יסבירו שאינו אומר לו 

)משנה תורה, ספר מדע, הלכות דעות, פרק ו אלא לטובתו" 

 הלכה ו(.

 

איסור על  ולא תשא עליו חטא

הלבנת פנים, הנוגע לאופן ולצורה 

- שבה יש להעיר לזולת ולהוכיח אותו

 .מבלי לביישו

אם יש ריב   לעמוד עם התלמידים על הקשר בין איסור השנאה למצוות התוכחה:

 וחברח את יוכיאלא מור שנאתו בליבו, ששלא י –ואף שיש סיבה לכעס  בין אנשים

אומץ לומר לחבר את האמת ולא )ה על מעשיו. כך לא יהיה חטא, ויהיה שלום.

 מאחרי הגב, חיבור בין הוכח תוכיח ובין איסור רכילות(

 :ויאמר הכתוב, אל תשנא את אחיך בלבבך בעשותו לך שלא כרצונך, אבל תוכיחנו"

כי  ,לכסות שנאתו בלבך ולא תגיד לו -ולא תשא עליו חטא ? מדוע ככה עשית עמדי

  .)רמב"ן(" ותכפר לו - ויתודה על חטאובהוכיחך אותו יתנצל לך, או ישוב 

 )אברהם ואבימלך, בראשית כא(איזו דמות בתורה נהגה כך -חידה לחוד לתלמידים 

. במקרים שונים ות )"הוכח תוכיח"(נכונפניה  תולתת לתלמידים "לתרגל" צור

דרוש גם תרגול בקבלת תוכחה, האם אנחנו מוכנים לקבל מאחרים הערות, איך 

דון לכף זכות לגישה של אימוץ ה)ניתן להיעזר  בנדע לומר תודה כשמתקנים אותנו. 

 .(נבוא להוכיח את החבר מתוך רצון להבין ולא כביקורת על מעשיוו( ובכך )פסוק ט

שבציווי זה, ועל השאלה כיצד אפשר לצוות על תחושות הלב? מה   לדבר על הקושי

עוד שבדרך כלל השנאה נובעת מגורם כל שהוא, ואינה בחינם. התורה מלמדת כי 

מצוות על .  והרעות לדרישת האחווה נולכוון לבואת המעגל",  יש בכוחנו "לשבור

נאמר בספר החינוך )מצווה טז(: "אחר הפעולות  –דברים שבלב )כגון: שנאה( על 

נמשכים הלבבות." יש קשר בין התנהגותו של אדם )פעולותיו( לבין רגשותיו 
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 שליליים.ומחשבותיו. התנהגות חיובית כדרך חיים היא אמצעי לעקירת רגשות 

 עקרון זה ילווה אותנו גם במצוות "לא תקם ולא תטר", ואהבת הרע.

 איסור

נקימה 

 ונטירה

 )יח( 

1 

 

 

 

 

ואהבת 

לרעך 

 כמוך

 )יח(

1-2 

 

 וציווי )עשה(.  –שני איסורים )לא תעשה( 

א"  רעה תחת רעה  - ם": האיסור על יחס נקמניִתקֹ  ֹלֶֽ

א" ֹלֶֽ את השנאה בלב האיסור לשמור, לנטור,   ": ִתֹטר וְּ

  רש"י, בעקבות חז"ל()

במעשה, ולא תטור  –: "לא תקום "חזקוני"בפירוש וכן 

 במחשבה." –

מחזיר רעה תחת  - הנוקם לא תקם

)קרדום(  חבירומסרב להשאיל ל -רעה 

 משום שאתמול חבירו לא השאיל לו 

שומר את האיבה – הנוטר  .)מגל(

אך  בליבו. הוא אמנם נעתר להשאיל,

שלא  ,להדגיש "איני כמותך טורח

 !השאלתני"

"גם הנקימה וגם הנטירה הנם אפוא תוצאה של על הקשר בין פס' יז לפס' יח: 

)נחמה ליבוביץ, עיונים בספר ויקרא, בלב."  –שנאה. הראשון תוצאה במעשה, והשני 

 (. 223עמ' 

לשני  ,כדאי לבקש מן התלמידים דוגמאות מחיי היומיום ומהתנסויותיהם

 האיסורים שבפסוק, תוך הדגשת התגובה באיסור הנטירה )אני לא כמוך...(.

המשמעות המעשית,  מצוה לאהוב כל אדם  מישראל.

להיטיב עימו כשם שהיית רוצה  -לדברי רמב"ם 

מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד שייטיבו עימך "

ואחד מישראל כגופו שנאמר ואהבת לרעך כמוך לפיכך 

לספר בשבחו ולחוס על ממונו כאשר הוא חס על צריך 

, )רמב"ם, הלכות דעות .."ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו

 פרק ו הלכה ג(

ציווי זה קל יותר להבנה כשהוא מנוסח על דרך 

בארמית( על  –השלילה, כמאמר הלל הזקן )במקור 

לחברך לא  –"מה ששנוא עליך הכלל הגדול בתורה: 

תלמוד בבלי,  -מעשה הגר בארמית,  –)המקור  תעשה"

כלומר: הציווי מתייחס  מסכת שבת, דף לא עמ' א(. 

לאופן ההתנהגות עם החבר: אהב את חבירך בכך 

שתימנע מכל פגיעה בו כשם שאתה היית רוצה להימנע 

 .מכל פגיעה וצער

-סיום חוזר למצוות שבין אדם לחברו )פס' א ה'": יֲאנ  "

הן מצוות  –בין אדם לחברו יח(, ללמדנו שכל המצוות ש

כאילו פוגע בקב"ה )ולא  –, וכל העובר על מצוות אלו 'ה

 רק בחברו(.

מעלת המצוה,   ואהבת לרעך כמוך

 "כלל גדול בתורה" 

השאלות העולות מציווי זה, ובהן: האם וכיצד אפשר לצוות על האדם להעלות 

 לאהוב מישהו? האם אפשר לצוות על האדם לאהוב הזולת כפי אהבת עצמו? 

לדון על הערך של חבר )כיצד היה נראה סדר יום ללא חברים?  -כהקדמה לציווי 

שלום במה תורמים החברה לאדם?( ומתוך כך את הצורך להתאמץ בשמירת יחסי ה

והקרבה בין אנשים, הגם שישנם ריבים ומחלוקות.  "וקנה לך חבר, והוי דן את כל 

 ,ו( אהאדם לכף זכות" )משנה אבות 

להציע לתלמידים לרשום איך לא היו רוצים שיתנהגו כלפיהם )בעילום שם(, 

ולהחליף פתקים; או לכתוב איחול מה היה רוצה שיהיה לו, ולהפכם לאיחול 

ההזדמנות לתלמידים לומר בפני הכיתה אלו דברים מציקים להם,  לזולתו.. זו גם

 או מצערים אותם )כינויי שמות וכיו"ב(.

למצוא כמה שיותר טובות שאדם יכול לעשות לזולתו במצבים שונים )כיתה, בית 

חולה, אורח, אבל,  -הכנסת, קופת המכולת, כביש וכו'( עם אנשים שונים )כגון 

התלמידים כאשר ריז בכיתה על יום "ואהבת לרעך כמוך" ; להכתינוק, מורה וכו'(

 את הכללים.קובעים 

  לספר סיפור/דמות מופת על אהבת ישראל )כגון רבי אריה לוין, ועוד(

ֲעָך" פי ההלכה: יהודי, כפי שפסק רמב"ם: "אחיך בתורה ובמצוות" -על – "ר 

ֶבל, פרק יד הלכה א(. וכך גם ספר החינוך, המגדיר  )משנה תורה, שופטים, הלכות א 

אפשר   לאהוב כל אחד מישראל אהבת נפש". –מצווה זו כ"מצוות אהבת ישראל 

"חביב  -אדם להזכיר מקורות אחרים לפיהם עלינו לכבד את צלם האלקים שבכל 
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 משנה יד( ,אבות פרק ג)  "ם למקוםחביבין ישראל שנקראו בני...אדם שנברא בצלם

באו לידי ביטוי של אהבת ישראל, נתינה, ערבות הדדית,  ערכיםה -האחרון קיץ )ב

יש לטפח את התודעה הזו ולחזק אותה, אוהבים את כל היהודים ואת כל  מוחשי.

 .(כמונו –השותפים שלנו 

 

 

 

איסורי 

  כלאיים

 )יט(

8 

 

 

 ושלושה איסורים. , כללי פותחציווי 

ת־ֻחקַֹּתיציווי פותח: " ְשמֹּרּו א ֶֽ ציווי כללי על –" ת 

החוקים שהם "גזירת מלך", ואין אנו מבינים את 

  )רש"י(טעמם 

מילה משותפת, מנחה:  - בשלושת האיסורים

ְלַא" ם"כ  . ושלושת האיסורים הם כנגד שלושת מיני י 

 הכלאיים:  

 )כלאי בהמה( ח"בבע . הרכב של שני מיניםא

 הרכב של שני מיני צמחים )כלאי שדה(; ב.

שעטנז )צמר  –ערבוב של שני סוגי אריג בבגדים  ג.

 ופשתן יחד(.

, יותר לשיקול דעת המורה. אפשר ללמוד מצווה זו באופן כללי –הוראת מצווה זו   

דוגמה אחת מתוך  ויתן  ערבוב. –כאשר המורה יסביר את המושג "כלאיים" 

 שלשת האיסורים.

  ה( -, דיחלאתר היכן ראינו בפרק הקודם את ענין החוקים והמשפטים )

המשפטים הן " ולהזכיר את החלוקה בין החוקים והמשפטים, כדברי רמב"ם:

המצוות שטעמן גלוי, וטובת עשיתן בעולם הזה ידועה, כגון איסור גזל ושפיכות 

הן המצוות שאין טעמן ידוע...ואין לך רשות  דמים וכיבוד אב ואם. והחוקים

 למידה מצטברת. - משנה תורה, הלכות מעילה, פרק שמיני הלכה ח(.להרהר בהן" )

)כב, נזכרת בחומש דברים  -" צמר ופשתים יחדיו" –לתשומת לבך: הגדרת השעטנז 

 יא(.

 בגד צמר ופשתים ; הרכבת צמחים וכדו'. -להשתמש בהמחשות  

 , נוסףרבן אשם וצאים קבפסוקים אלו אנו מ :מקשרמשפט לומר לדלג או אפשר   שפחה חרופהאשם  (כב-כ)

 שיך.ולהמ ה.בימת שלא נרחיב מביא אדם שמתחתן עם שפחה במציאות מסואותו 

 

 

ערלה 

ונטע 

 –רבעי

  בפרי העץ

 כה(-)כג

י" ל אּוָתבֹּ  ְוכ  ץ":ָהָא א  במדבר לא אפשר היה לקיים  ר 

"וכי -איסור עורלה ומצוות נטע רבעי, ומכאן הפתיחה 

 תבואו אל הארץ".

: מכאן שמצווה זו קשורה לעצי פרי ל"ַמֲאכָ  ץע   ָכל"

 בלבד, ולא לעצי סרק.

ְהי   יםָשנ   שָשֹל" ל   םָלכ   הי  ל אֹל יםֲער  : איסור "י ָאכ ֶֽ

 עורלה. 

יע   ּוַבָשָנה" ִעי. ת": ָהְרב  בָּ  מצוות נטע רְּ

ה'", לַּ  יםִהלּולִ  ֶדשקֹ פירות השנה הרביעית, שהם "

בזכות   בואתותלהוסיף לכם 

השמירה על המצווה  מתברך היבול. 

עקרון זה מופיע גם להלן במצוות 

 כא(.-השמיטה )פרק כה, כ

ל עם  צירופי לשוןערל = אטום. להציע  ר  : ערל שפתיים )כבד פה(, ערל – המילה עָּ

 לב, ערל אוזניים )אטום(. 

את הכיתוב:  התלמידים יאתרו על עטיפות מזון מפרי העץ, ובכלל זה בקבוקי יין,

 . יומית-קישור למציאות יום - "עורלה)טבל( וללא חשש "

האם שאלו ; לשמוע מהתלמידים מי ראו שגידלו, הם או שכניהם, עץ פרי חדש

 שאלת רב וכדומה. 

 

למה דווקא  - שנת שמיטה היא הזדמנות טובה לעסוק במצוות התלויות בארץ

ל( כעל ייחודה וערכה של -)פס' כד אפשר לקשר לנלמד בפרק יחבארץ ישראל? 
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אך רק במקום קדוש, בירושלים:  –מותרים לאכילה 

 בסייג. -זהו היתר  אכילה 

יש   הַבָשנָ "    היתר ללא הגבלה. -ואילך  ת"ַהֲחמ 

 הארץ.

קות וח

ם יהגוי

ומנהגי 

עבודה 

 זרה

 (כח-כו)

8 

הקשורים  , כאלו איסורים על מנהגי עבודה זרה

 להופעה חיצונית וכאלו הקשורים לאמונות תפלות

 ; גילוח שער הראש, פאות הראש  -ולגוף האדם 

ֶבל(, כתובת קעקע איסורים אלה הם ; שריטות )לאות א 

מנהגי עבודה זרה, והם נועדו להרחיק את עם ישראל 

פרושים  –מעבודת אלילים ולסייע להם להיות קדושים 

 ונבדלים מעובדי עבודה זרה שמסביבם.

שיקול פי ל –כניסה להסבר פס' כו 

לנסות  - ּו"ְתַנֲחׁש אֹל") דעת המורה. 

נּו אְוֹל" ולנחש לפי סימנים   - "ְתעֹוֵנֵֽ

 (פי זמנים ועונות-את העתיד עללנחש 

אלא גם על  –חשוב להזכיר לתלמידים, כי  התורה אסרה לא רק על עבודה זרה 

"מנהגי עבודה זרה ואמונות תפלות של עכו"ם שמביאים לעבודת אלילים ולכפירה 

 בה' " )רד"צ הופמן, עמ' מב(.

רך מומלץ לאיסורים על מנהגי עבודה זרה יש ביטוי מעשי גם בימינו, ולפי הצו

 להיעזר ברב בית הספר.

והציוויים  –ה: האיסורים על מנהגי מצרים וכנען -פרק יח פס' ג -חזרה על הנלמד 

 למידה מצטברת.  –לשמור על משפטי ה' וחוקיו 

מקום השראת  –מצוות מורא מקדש שמירת שבת ;  לא-כט

 איסורי ניחוש ; השכינה

קדושת המקום  -ומקדשי תיראו" 

 המחייבת את הנכנס בשעריו 
, ועל הכנסת כמקדש מעט-קדושת ביתמומלץ לשוחח עם התלמידים על 

 ההתנהגות הנדרשת )והאסורה( בזמן התפילה והקריאה בתורה.

 

 

היחס 

 לזקן ולגר

 לד(-)לב

8 

 החובה לקום בפני הזקן, ולכבד אותו;  - היחס לזקן

רמב"ם: "מי שהוא זקן מופלג בזקנה... עומדין לפניו... 

מהדרין אותו... ונתנין לו יד לסומכו,  –ואפילו זקן גוי 

)משנה תורה, כל שיבה"  –שנאמר "מפני שיבה תקום" 

 הלכות תלמוד תורה, פרק ו הלכה ט(.

 

 שווה  - הגר מעמד אסור לצערו בדברים;  – היחס לגר

רָּ "כְּ  - בכל יֶ  ִמֶכם חֶאזְּ תָּ ם"; "לָּכֶ  הִיהְּ בְּ ָאהַּ מ לוֹ  וְּ  - ֹוָך"כָּ

 כפי הנדרש ביחסך לרעך )פס' יח(.

החובה לכבדו, לא והדרת פני זקן 

פי -האיסורים עללסתור את דבריו. 

ההלכה זהים לאלה הכלולים במורא 

דברים  –"ויראת מאלקיך"   הורים.

עצים עיניו להמסורים ללב שהלא יכול 

 "..כמי שלא ראהו

 

 - "אונאת דברים" איסור תונולא 

  על ידי "עקיצות"גרימת צער 

זקן יחס ללדון עם התלמידים בשאלה מדוע נזקקה התורה לצוות ציווי מיוחד על ה

מהם הצרכים המיוחדים של הזקן ושל  -להעלות הצעות , ומה המשותף להם; גרלו

  ומה אפשר לעשות לסייע להם. –הגר 

התלמידים להביא דוגמאות )מאמצעי התקשורת( לפי שיקול דעתך אפשר לבקש מן 

 על מצוקותיהם של קשישים, החלשים מכדי לדרוש את המגיע להם.

ר  " יָּ ֱאֹלהֶ  אתָּ וְּ ד'" דבר המסור ללבו של אדם" )רש"י לעיל, פס' יד(. ופירש  יֲאנִ  יָךמ 

"מלתבוע את  רד"צ הופמן: מכיוון שצעירים נוטים "לזלזל בזקנים", ואלה חלשים

 ם", הדגישה התורה: 'ויראת מאלוקיך'."עלבונ

, ולתת לתלמידים להציע דברים שרק הזקן צריך לתת מקום גם לחשיבות הזקנה

יכול לתרום לחברה. יש מקום לתת לילדים לחוות את ערכו המיוחד של הזקן 

, אלא בגלל חולשתםלכבד זקנים רק   באמצעות מפגש, או ראיון.  איננו מצווים

האופי הדבר חשוב במיוחד על רקע  .ניסיוןידע, חכמת חיים ובעיקר כי הם בעלי 

 הדינמי של דורנו. 

. שים לה נימוקאת הציווי ואת האיסור, את  ה לד –פס' לג : לאתר בהיחס לגר

מום שבך אל תאמר  –"כי גרים הייתם א.   :לשני הנימוקים לאור פירוש רש"י
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םק  ֱאֹלה'  יֲאנִ " ב. לחבריך"    ווים לפני ה'!שאתה והגר   –" יֶכֶֽ

 

מניעת 

עוול 

במסחר 

 לו(-)לה

1 

ֲעש ֹלא" פ ֶולעָּ  ּותַּ ִמשְּ האיסור לזייף ולרמות  –ט" בַּ

במדידה ובמשקל: במידה )מכשיר מדידה(, במשקל, 

 במשורה )כלי למדידת נפח של נוזלים(.

הציווי על יושר והגינות במסחר, תוך שימוש באמצעי 

אבני , מאזניים מכווניםמדידה ומשקל מדויקים: 

ה ). יקיםמדו -והין" איפה ; "משקל מדויקות יפָּ  –א 

 לנוזל(. –והין  יבש; למידת נפח 

 
להביא לכיתה כלי מדידה הנזכרים בכתוב, ולהשתמש בהם. אפשר להציג מחיי 

 השוק תוך הדגשת ההוגנות והיושר במקרים שונים.

 להקפיד על התנהגות ביושר שבהם צריךיום -מחיי היוםלהעלות דוגמאות נוספות 

 .ברכישה ובמסחר

 

 חתימה

 וסיכום 

 )לז(

1 

כֶ  אִתיהֹוצ   ֲאֶשר םיכֶ ק  ֱאֹלה'  ֲאִני" אֶ  םֶאתְּ ִים ֶרץמ  רֶָּֽ  - "ִמצְּ

החוקים  – על מנת שתקבלו עליכם את המצוות

  והמשפטים

ייחודו ומרכזיותו של פרק יט ופרשת קודשים, שנאמרה 

ל משום חשיבותה  .בהקה 

 
לסכם את המצוות הרבות שנלמדו בפרק בדרך של תערוכה, סיפורים או מצגת 

כיתתית, כאשר כל תלמיד מציג שקף על מצוה אחת לפי תבנית קבועה -שיתופית

 יום( -המצווה/טעם המצווה/ציור או סיפור מחיי יום-)ציטוט/מקור/הדין

כֶ  אִתיהֹוצ   ֲאֶשר םיכֶ ק  ֱאֹלה'  ֲאִני" אֶ  םֶאתְּ רֶָּֽ  ֶרץמ  חתימת המצוות בפרק יט    – "ִיםִמצְּ

; הבאת דברי המדרש שנאמרה  , ב( כבמילות הפתיחה של עשרת הדיברות )שמות 

. "ר' לוי בה תלויין]=מצות התורה[  תורה גופי שרוב מפני... הפרשה "בהקהל 

 ר, כד, ה(."אמר: מפני שעשרת הדיברות כלולין בה" )ויק

 

 


