בס"ד

מעבר הירדן
תלמידי יקרי*,
לפניכ משימת סיכו לספר דברי.
ספר דברי הוא נאו של משה רבנו .מטרת הנאו היא להכי את הע לקראת הכניסה לאר
ישראל כי החיי באר ישראל יהיו שוני מאוד מהחיי במדבר.
משה רבנו לא יוכל ללוות את הע בחיי החדשי באר ישראל ,אבל הוא יכול לתת לה צידה
לדר.
בנאומו ,משה מצייד את הע במסרי ובהנחיות שיעזרו לה להתמודד ע השינויי בתחומי
השוני של חייה ע כניסת לאר ישראל.
במשימה זו תתבקשו "לחזור בזמ" לתקופת הכניסה לאר ישראל ולעזור לע ישראל להיער
לקראת השינוי שבמעבר מחיי במדבר לחיי באר ישראל .המשימה שלכ היא לנסח מסר
מרכזי של משה כיצד להתנהג בחמישה תחומי בחיי הע .המסרי יסייעו למנהיגי הממוני על
התחומי הללו.
למשימה נבחרו חמישה תחומי חשובי בחיי הע :
תרבות ועבודה זרה ,מלחמה ,חקלאות )עבודת האדמה( ,מערכת המשפט ,צדקה וחסד.
כיצד תבצעו את המשימה? הנה ההוראות הכלליות:
בשלב  1תחקרו את התחו בעזרת שאלות תחקיר בכל תחו:
א.
ב.

בדקו מה אומר משה בנוגע לאותו תחו.
כתבו שני משפטי המסכמי את המסר המרכזי של משה בנוגע לאותו תחו.

)לכל תחו יש ד& נפרד(.
בשלב  2תרכזו את המסרי מכל התחומי במסמ מסכ אחד.
לבסו& תבחרו פסוק מרכזי אחד שיהיה כותרת למסמ המסכ או שתנסחו כותרת בלשונכ.
הכותרת צריכה לשק& בעיניכ את המסר המרכזי בנאומו של משה.
הממצאי של התחקירי והמסרי המרכזיי יובאו לממוני על התחומי ולראשי הע.
ִקראו את ההוראות שלהל בד& לכל תחו ועִ בדו לפי סדר השלבי.

משימה
*"המשימה לתלמיד" מנוסחת בלשו זכר ,אבל היא מיועדת ג לבני וג לבנות.

לתלמיד
כיתה ו
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1

בס"ד

שלב  – 1ביצוע תחקירים וכתיבת
מסר מנחה
הממונה על המלחמה בעבודה זרה

שלבי העבודה:
•

קראו את הפסקה "האתגר" שבמסגרת.
ענו על שאלות התחקיר בעזרת הפסוקי הכתובי בתחתית הד&.

•

היעזרו במורה כשתשיבו על השאלות הללו ,ונסחו שני משפטי מסכמי שיש בה מסר
מרכזי של משה בנוגע למלחמה בעבודה זרה.

•

האתגר
כיו אנו חיי במחנה ישראל במדבר ,מוקפי בענני כבוד וחוני סביב משכ ה'.
אול לאחר מעבר הירד הדברי ישתנו ללא היכר .בצד השינויי מצפי לנו ג אתגרי רוחניי.
כל שבט יתיישב במקומו ,יפגוש עמי אחרי וייתקל בתרבויות אחרות.
ההתמודדות שלנו ע התרבויות הזרות באר
משה מַ נחיל לנו ְמסָ רי וערכי ,וא נל לאורִ ,
תהיה קלה יותר .אנחנו נתחזק ולא ניכשל.
שאלות התחקיר:
.1

המנהגי הדתיי של יושבי האר?
מה ִ

.2

כיצד ִמנהגי אלה עלולי להשפיע לרעה על ע ישראל?

.3

מה המצוות שמשה חוזר עליה בנאומו ושיכולות למנוע את ההשפעה הזאת ,המתבטאת
בהיגררות אחרי עבודה זרה?

.4

לאחר הכניסה לאר העַ  ברובו כבר לא יגור בסמיכות למשכ .עובדה זו עלולה לגרו
להתרחקות רוחנית של העַ  ממקו השכינה .לפי דברי משה ,כיצד יישמר הקשר של עַ 

ישראל עִ  "המקו אשר יבחר ה'"?
המקורות:
פרק ז פסוקי א–ו
פרק יב פסוקי א–יב ; כט–לא
פרק טז פסוקי א–יז
פרק יח פסוקי ט–טו
פרק כ פסוקי טז–יח
משימה

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

לתלמיד
כיתה ו

2

בס"ד

הממונה על המלחמה
שלבי העבודה:
קראו את הפסקה "האתגר" שבמסגרת.
•
•
•

ענו על שאלות התחקיר בעזרת הפסוקי הכתובי בתחתית הד&.
היעזרו במורה כשתשיבו על השאלות הללו ,ונסחו שני משפטי מסכמי שיש בה מסר
מרכזי של משה בנוגע לתחו המלחמה.

האתגר
מיד לאחר מעבר הירד אל אר כנע ,עַ  ישראל מצ0וה לצאת ולכבוש את האר .בתקופה זו יהיו
מלחמות ארוכות נגד העמי השוכני בה.
המלחמה באר ישראל מול האויב וביצוריו תביא עִ מה התמודדות ע סוגיות כמו פחד ואמונה.
המלחמה תעלה ג שאלות ערכיות :אי להתייחס לניצחו? הא יש כללי בנוגע ללקיחת שלל?
מהי האווירה הראויה במחנה המלחמה? ועוד שאלות .משה עוסק בנאומו פעמי רבות בנושא
המלחמה ,ומלמד את הע ערכי ומסרי שיסייעו לה להתמודד ע האתגר הגדול הזה.
שאלות התחקיר:
.1

מה יחסי הכוחות בי צבא ישראל ובי צבא עמי האר? עד כמה חזקי ביצורי האויב?

.2

לאור יחסי הכוחות ,אילו תחושות יכולות להתעורר אצל לוחמינו?

.3

מניי הלוחמי שואבי את הכוח להילח? כיצד מעודדי את הלוחמי?

.4

א נצליח להביס את האויבי ,אילו תחושות יכולות להתעורר אצל הקציני והלוחמי?
מה אומר על כ משה?

.5

מה הסכנות הרוחניות במלחמה?

.6

כיצד יש להתייחס לעמי האר ולשלל שניקח מה במלחמה?

המקורות:
•

פרק ז פסוקי יז–יט ; כד–כו

•

פרק ח פסוקי יב–כ

•

פרק ט פסוקי א–ג
פרק כ כולו

•

משימה

מעבר הירדן
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לתלמיד
כיתה ו
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בס"ד

הממונה על עבודת האדמה
שלבי העבודה:
קראו את הפסקה "האתגר" שבמסגרת.
•
•
•

ענו על שאלות התחקיר בעזרת הפסוקי הכתובי בתחתית הד&.
היעזרו במורה כשתשיבו על השאלות הללו ,ונסחו שני משפטי מסכמי שיש בה מסר
מרכזי של משה בנוגע לעבודת האדמה.

האתגר
המעבר לחיי באר כנע הוא מעבר ממדבר שממה אל "אר טובה ורחבה".
כמו כ זהו מעבר מחיי המתנהלי על פי נסי לחיי ארציי וגשמיי של חקלאות ,שבה כל
אחד זורע ,קוצר ואוס& את יבול נחלתו.
שינוי זה הוא שינוי עצו באורח החיי של ע ישראל ,ומשה עוסק בנושא הזה בנאומו.
שאלות התחקיר:
.1

על מה התבססה החקלאות במצרי?

.2

מניי היו מי במדבר לע ישראל? מניי יהיו מי באר ישראל לע ישראל?

.3

מהו השינוי המצופה לאחר מעבר הירד?

.4

מה התכונות החקלאיות של אר ישראל? במה שו ָנה החקלאות בישראל מהחקלאות
במדבר?

.5

מה השפע והטוב הכלכליי שיהיו באר ישראל? מה סוגי היבול שיהיו בה?

.6

במה יהיה תלוי המצב הכלכלי באר?

.7

הא יהיו מצוות מיוחדות לחקלאי באר ישראל?

מקורות:
פרק ח פסוקי ז–י
•
•

פרק יא פסוקי י–יז
פרק יד פסוקי כב–כט

•

פרק טז פסוקי ט–טז
פרק כד פסוקי יט–כב

•

•

מעבר הירדן
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משימה
לתלמיד
כיתה ו
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בס"ד

הממונה על מערכת המשפט
שלבי העבודה:
קראו את הפסקה "האתגר" שבמסגרת.
•
•
•

ענו על שאלות התחקיר בעזרת הפסוקי הכתובי בתחתית הד&.
היעזרו במורה כשתשיבו על השאלות הללו ,ונסחו שני משפטי מסכמי שיש בה מסר
מרכזי של משה בנוגע לקיומה של מערכת המשפט באר ישראל.

האתגר
בערבות מואב היה ע ישראל מכונס סביב המשכ ומנהיגיו.
לאחר מעבר הירד עתידי השבטי להתיישב בכל רחבי האר .תחומי העיסוק באר יהיו רחבי
הרבה יותר מאלה שהיו במדבר ,וה יכללו עיסוק בהתיישבות ִ4 ,בניית בתי ,בהקמת ערי,
במסחר ובעוד תחומי.
משה רבנו מדבר על השינויי האלה ומורה לע להעמיד מערכת משפט לאחר כיבוש אר כנע.
שאלות התחקיר:
.1

איזו מערכת משפט הייתה במדבר? הא היו בתי משפט? היכ ה היו?

.2

מתי פנו לבתי המשפט? למי היו באי בשאלות קשות במיוחד?

.3

הא לאחר מעבר הירד וההתיישבות ברחבי אר ישראל יהיו שינויי במערכת המשפט,
למשל שינויי במיקומ של בתי הדי? שינויי בסוגי בתי הדי?

.4

למי יבואו בשאלות קשות?

.5

לאור נאומו של משה ,מה הכללי המנחי שעל פיה צריכי לפעול השופטי?

מקורות:
פרק א פסוקי יב–יח
פרק טז פסוקי יח–כ
פרק יז פסוקי –יג

משימה

מעבר הירדן
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לתלמיד
כיתה ו

5

בס"ד

הממונה על מערך הצדקה והחסד
שלבי העבודה:
קראו את הפסקה "האתגר" שבמסגרת.
•
•
•

ענו על שאלות התחקיר בעזרת הפסוקי הכתובי בתחתית הד&.
היעזרו במורה כשתשיבו על השאלות הללו ,ונסחו שני משפטי מסכמי שיש בה מסר
מרכזי של משה בנוגע לקיו חברה המקפידה על קיו צדקה וחסד בי אנשיה.

האתגר
במש ארבעי שנות הנדודי במדבר סיפק הקב"ה את צורכי בני ישראל – עשירי ועניי כאחד.
המעבר לחיי עצמאיי באר ישראל הוא מעבר לחיי שבה יש חקלאות ,מסחר ורכוש .בדר חיי זו
לחלק מהאנשי יש יותר כס& ומשאבי ,ולחלק מה – פחות.
מה אומר משה על השינוי הזה בחומש דברי?

שאלות התחקיר:
.1

לפניכ רשימה של פעולות יו5יומיות .אילו מה התרחשו במדבר? אילו מה התרחשו באר
ישראל? אילו מה התרחשו ג באר ישראל וג במדבר?
קניית נעליי
שקילת סחורות

בציר ענבי

דיג

ציד

רכישת עבדי מכירת שדות

מחרשה שתילת מטעי
ֵ
התקנת

השחזת חרב

בניית בתי

.2

הא בתקופה שבה שהה ע ישראל במדבר היו אנשי עניי? נמקו את תשובתכ.

.3

אילו דברי יכולי להשתנות לאחר מעבר הירד וההתנחלות באר ישראל מבחינת הרווחה
האישית )הרכוש שיש לכל אחד ואחד ,המעמדות בחברה(?

.4

על פי דברי משה ,מה המצוות שעל הע לקיי למע האנשי החלשי בחברה?

מקורות:
•
•

פרק טו פסוקי א5יד
פרק כד פסוקי יז5כא

משימה

מעבר הירדן
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כיתה ו
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בס"ד

שלב  - 2עיצוב המסמך ובחירת
כותרת

שלבי
המשימה

התבוננו במשפטי שכתבת בכל אחד מהתחקירי:
הא ה ברורי?
א צרי לתק את הניסוח כדי שיהיה ברור לראשי הע – תקנו אותו.
זכרו כי המסמ יודפס וייתלה בלוח כיתה או במסדרו בית הספר.

.1

שלבי
המשימה

כעת עליכ להוסי& את כותרת המסמ.
הכותרת צריכה להיות מסר מרכזי בנאו משה.
עיינו שוב במשפטי שכתבת .הא יש חלק מפסוק בתו חומש דברי שיכול להתאי
לכותרת המסמ? א כ ,מדוע לדעתכ הוא מתאי לכותרת המסמ?
לחלופי ,את יכולי לנסח כותרת משלכ.

.2

עליכ לעצב את המשפטי ואת הכותרת כמסמ רשמי .תוכלו להוסי& לו סמל שיתאי
לערכי ולכללי של ע ישראל לאחר מעבר הירד .תוכלו לאייר ,לקשט ולעצב את המסמ
כרצונכ )למשל – בצורה עתיקה ,בצורה של "מגילת העצמאות" או כפקודה שיש בה סמלי
צבא(.

הגישו למורה את המסמ שיצרת.

משימה

מעבר הירדן
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כיתה ו
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בס"ד

שלבי
דוגמה לדף לכתיבת המסמך המסכם

המשימה

שלבי
המשימה

משימה

מעבר הירדן
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8

