בס"ד

מעבר הירדן
מורי יקרי*,
ספר דברי הוא נאומו של משה ,שנאמר ערב כניסתו של ע ישראל לאר ישראל.
המעבר מ המדבר אל האר הנושבת ומשנות הנדודי אל תקופת הכיבוש
וההתנחלות מציב בפני הע מציאות חדשה ,ועִ מה אתגרי רבי והתמודדויות
קשות :מעשיות ורוחניות.
משה רבנו אינו עובר את הירד ואינו מלווה את הע בכניסה לאר .לכ בנאומו
הגדול הוא מכי את הע לקראת המציאות החדשה .הוא מצייד את הע
במסרי ,בערכי ובמצוות ,אשר ינחו את בני ישראל באתגרי הגדולי שיהיה
עליה להתמודד עִ מ לאחר מותו.
במשימה זו יגדירו התלמידי את המסרי העיקריי בנאומו של משה ,לכ
נדרשת במשימה יכולת הכללה – הגדרה וניסוח של העקרונות הכלליי העולי
מנאומו של משה בכמה מקורות.
בשלב  1יידרשו התלמידי להגדיר "קווי מנחי" לפי נאו משה ,בנוגע לחמישה
תחומי בחיי הע.
בשלב  2יידרשו התלמידי לעצב מעי "מסמ ערכי וקווי מנחי" לקראת
מעבר הירד ותחילת החיי הלאומיי באר ישראל .לאחר מכ ה יידרשו לבחור
פסוק או לכתוב משפט שיהיה הכותרת למסמ.
משימה זו היא סיכו של ספר דברי בסו %כיתה ו .מומל לתלות את עבודות
התלמידי המנוסחות והמעוצבות במסדרו בית הספר לקראת יו העצמאות ,וכ
לקשור בי עבודות התלמידי ובי החזו של מדינת ישראל ,כמו שהוא בא לידי
ביטוי במגילת העצמאות.
למורה ,-כיתה
מדריךלמורה
מדריך
כיתה וו

*"המדרי למורה" מנוסח בלשו זכר ,אבל הוא מיועד ג למורי וג למורות.
© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינו ,משרד החינו

1

בס"ד

מעבר הירדן
ידע קודם
 .1ספר דברי )לפחות עד פרק כ"ד(;

יעדי המשימה והמיומנויות הנבדקות
 .1איתור פרטי תוכ;
 .2שכתוב פסוקי בלשו התלמיד;
 .3הכללת מסרי והסקת מסקנות מתו כמה מקורות.

התנאים לביצוע המשימה
 .1עבודה אישית ועבודה בקבוצות;
 .2שני שיעורי בכיתה ועבודה בבית.

התוצר המצופה מהתלמיד
 .1חמישה תחקירי הנוגעי לחמישה תחומי וד %מסרי וקווי מנחי המיועד לממונה על
כל אחד מחמשת התחומי )תוצר אישי או תוצר קבוצתי(;
 .2מסמ מנוסח ומעוצב ,שיש לו כותרת מכלילה ,המיועד לע ישראל הנכנסי לאר )תוצר

קבוצתי(.

החומרים לביצוע המשימה
המשימה לתלמיד "מעבר הירד" שבה אמצעי העזר האלה:
 .1חמישה דפי ע שאלות לתחקיר בתחומי השוני;
 .2דוגמה לתבנית בסיסית לניסוח המסמ המסכ.

כיתה
כיתה
למורה--,
למורה
מדריךלמורה
מדריך
מדריך
כיתהכיתהוו וג
למורה
מדריך
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בס"ד

הנחיות לביצוע המשימה
שלב  :1ביצוע תחקירים וכתיבת מסר מנחה
בשלב זה יש להסביר לתלמידי את מהות המשימה :בהנהגת הע ישנ ממוני על תחומי שוני בחיי הע,
ולמעבר הירד תהיה השפעה עצומה על כל אחד מהתחומי הללו .התלמידי יידרשו "לזקק" מהנאו של משה מסרי או
קווי מנחי ,לתמצת את עיקרי הדברי ולנסח בשניי–שלשה משפטי מעי "חזו" קצר או "פקודת יו" ,שינחו את כל
אחד מהממוני בתחו שבו הוא עוסק.
חמשת הממוני ה אלה:
 .1הממונה על המלחמה בעבודה זרה;
 .2הממונה על המלחמה;
 .3הממונה על עבודת האדמה;
 .4הממונה על מערכת המשפט;
 .5הממונה על מער הצדקה והחסד.
כדי לסייע לתלמידי בעבודה ,מובאות לפניה במשימה לתלמיד שאלות לתחקיר בכל תחו .התחקיר מתמקד בשאלות
האלה (1 :מה עומד להשתנות במעבר מחיי המדבר לחיי באר ישראל בהקשר של תחו כלשהו?  (2מה אומר משה רבנו
בנושא השינוי הנוגע לאותו תחו?  (3כיצד יש להתמודד ע השינוי בתחו הזה?
לכל תחו מוקדש ד %במשימה לתלמיד ,וכל ד %מחולק לארבעה חלקי:
א .שלבי העבודה
ב .תיאור של האתגר העומד לפני הע ולפני הממונה על אותו תחו .על התלמידי לקרוא את הקטע ועליכ לוודא
שהבינו אותו.
ג.

שאלות התחקיר :על התלמידי לכתוב תשובות לשאלות התחקיר על סמ המקורות המצויני בד .%יש לציי
שלפתיחת החומש ולעבודה במקורות יש חשיבות רבה .שימו לב לכ שבד %במשימה לתלמיד לא נכללו כל המקורות
הנוגעי לתחו כלשהו כדי לא להכביד על התלמידי .ע זאת תוכלו להוסי %מקורות או לומר לתלמידי שה
יכולי להיעזר במקורות אחרי הזכורי לה מהלימוד בכיתה.
התשובות לשאלות התחקיר ייכתבו בד %נפרד ולא בחוברת המשימה לתלמיד.

ד .המקורות

ביצוע התחקיר – דוגמה לתחקיר ע המורה בכיתה וניסוח הפסקה המסכמת לממונה על התחו

א .האתגר;
ב .הפסוקי הכתובי במקורות )יש לקרוא את הפסוקי ,לוודא שהתלמידי הבינו אות ולהסיק יחד מסקנות(.
ג.

התשובות לשאלות התחקיר )יש להסביר לתלמידי כי בעזרת התחקיר אפשר ללמוד על ההבדלי שבי המצב של
ישראל במדבר ובי מצב באר ישראל .כמו כ התחקיר מכוו את התלמידי למסרי ולהנחיות המעשיות הכתובי
במקורות כדי שהע יקיי את חייו לאור תורת משה(.

כיתה
כיתה
למורה--,
למורה
מדריךלמורה
מדריך
מדריך
כיתהכיתהוו וג
למורה
מדריך

המורה יכול להחליט ,לפי שיקול דעתו והיכרותו את הכיתה ,א לבצע את התחקיר הראשו בכיתה בהנחייתו.
להל דוגמה של תחקיר בהנחיית המורה בכיתה ,המיועד לממונה על המלחמה בעבודה זרה )עמוד  2בחוברת לתלמיד(.
המורה יקרא בכיתה את שלבי העבודה שבעמוד  2בחוברת לתלמיד:
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בס"ד

תשובות אפשריות לשאלות התחקיר בנושא עבודה זרה הכתובות בחוברת לתלמיד בעמ' 2
תשובות לשאלה 1
•

העמי באר ה עובדי עבודה זרה ,מקימי מזבחות ,מצבות ואשרות לעבודה זרה.

•

באר ייפגשו ישראל בתופעות מכוערות ומוזרות כמו העברת בני באש לעבודה זרה.

•

באר כנע יש מכשפי ,קוסמי ,מגידי עתידות ,דורשי אל המתי ועוד.

תשובות לשאלה 2
•

ע ישראל באר ישראל עלול להיות מושפע ממעשיה של שכניה הגויי ולעשות תועבות כמות:
עבודה זרה ,הליכה למכשפי ,הליכה למגידי עתידות ודרישה אל המתי.

•

מי שמתחת ע משפחה אחרת עלול להיות מושפע ממנה.

•

קרבה וקשר ע אנשי שליליי עלולי בסופו של דבר למשו את האד לכיוו לא רצוי.

•

ייתכ שיהיו אנשי בע ישראל שירצו לנסות "דברי חדשי".

•

ייתכ שיהיו אנשי שיאמצו את דר העבודה הזרה של הגויי ויעשו אותה לש ה'.

תשובות לשאלה 3
•

יש להיזהר מפני קשרי ע הגויי :אסור לכרות ברית ע עמי האר וחייבי להשמיד.

•

יש לזכור את המצווה "לא תחנ".

• יש לאסור כישו ,%סוגי שוני של מגידי עתידות ודרישה אל המתי.
תשובות לשאלה 4
כאמור בשאלה במשימה לתלמיד ,באר ישראל  ,המשכ – מקו השכינה – לא יהיה קרוב לכל ע ישראל שכ ע
ישראל יפוזר בכל האר.
•

יש לאסור במות )הקרבה בכל מקו( ויש להקריב רק במקו המקדש.

•

יש לחייב בשלושה רגלי שכ כול חייבי לעלות לרגל לירושלי כדי לשמור על הקשר של עַ  ישראל עִ  מקו
השכינה.

דיו בכיתה
יש להסביר לתלמידי כי כעת ה צריכי לנסח פסקה מסכמת קצרה המיועדת לממונה על התחו הזה ושאותה ה
יוכלו לתלות על הקיר .הפסקה תתמצת את הקווי המנחי של משה רבנו ,שלאור הממונה צרי לפעול.
עלי לעזור לתלמידי לתמצת ,להכליל ולנסח את המסרי המנחי .חשוב להסביר לתלמידי שיש שני רבדי לדברי
משה :המצוות המעשיות והמסר והער הנובעי ממצוות אלה .כמו כ יש להבהיר לתלמידי כי כדי לבצע את התחקיר

 .1כדי שע ישראל ישמור על דתו ותרבותו עליו להתרחק ככל האפשר מגויי האר ולהישמר מכל השפעה שלה
וממעשיה.
 .2א %על פי שעַ  ישראל מפוזר בכל האר ,יש לוודא שהוא אינו מתרחק מה' ושומר על הקשר ע מקו השכינה
בבית המקדש בירושלי.

כיתה
כיתה
למורה--,
למורה
מדריךלמורה
מדריך
מדריך
כיתהכיתהוו וג
למורה
מדריך

ולכתוב את הפסקאות יש לחזור ולעיי בפסוקי מ המקורות.
דוגמאות למשפטי לפסקה המסכמת בנושא עבודה זרה
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בס"ד

שלב  :2עיצוב המסמך ובחירת כותרת
בשלב זה יידרשו התלמידי לחבר את כל הפסקאות הקצרות שכתבו למסמ אחד ,ולנסחו בדייקנות.
לאחר מכ עליה לבחור פסוק לכותרת או לנסח בעצמ כותרת שתתאי למסמ הזה .כותרת זו צריכה לתמצת את המסר
העיקרי של נאו משה בחומש דברי ,ולכ היא חשובה.
לאחר כתיבת הפסקה יידרשו התלמידי לעצב אותה.
תוכלו לתת לתלמידי דגמי שבאמצעות יעצבו את המסמ ,לדוגמה :ניסוח בדר של "פקודת יו" צבאית או תבנית
המזכירה בניסוחה ובעיצובה את מגילת העצמאות או בדר יצירתית אחרת שתעוצב במחשב.
בהתא לסגנו הכתיבה ולרוח המסמ ,יוסיפו התלמידי למסמ איור או סמל .יש לוודא שהאיור או הסמל אכ משקפי
את המסר העיקרי במסמ.
אפשרויות להעברת המשימה:
אפשר להעביר את המשימה בכמה צורות:
 .1לחלק את הכיתה לקבוצות .כל קבוצה תעבוד על כל חמשת התחקירי .כל תלמיד בקבוצה יעבוד על תחקיר אחר
וינסח את הפסקה שלו .לאחר מכ יעלו לדיו בקבוצה את הפסקאות האישיות ,והקבוצה יחד תנסח אות בדייקנות
ותגבש את המוצר הסופי – המסמ המסכ .הקבוצה תתק את הניסוח ,תבחר כותרת ,תעצב את המסמ ,תעטר
אותו ולבסו %תציג אותו בכיתה.
 .2לחלק את הכיתה לקבוצות .כל קבוצה תעבוד על תחו אחר .אפשר להתחיל בעבודה אישית ורק אחרי כ לקיי דיו
בקבוצה ולגבש את הפסקה .באפשרות זו התוצר יהיה כיתתי ,והכיתה כולה תגבש את המסמ המסכ ,תנסח אותו,
תבחר לו כותרת ותעטר אותו.
" .3מרכז למידה" – המורה יארג את הכיתה כ"תחנות" ,והתלמידי יעברו מתחנה לתחנה .כל תלמיד יפיק את כל
התוצר )המסמ( בעצמו.

כיתה
כיתה
למורה--,
למורה
מדריךלמורה
מדריך
מדריך
כיתהכיתהוו וג
למורה
מדריך
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בס"ד

מחוון
רמות ביצוע
נושא
שלב :1
ביצוע
תחקירי
וכתיבת
פסקה
שהיא
מסר/קו
מנחה
לממונה
על תחו
כלשהו

שלב – 2
מסמ
מסכ על
סמ
הפסקאות
האישיות

קריטריוני
איתור פרטי תוכ,
כתיבת בלשו
התלמיד והכללה

עיסוק בנושאי המפתח בתחקיר
)ראו פירוט( ובשאלות התחקיר על
סמ המקורות .המשפטי
המסכמי ה משפטי הכללה
בלשו התלמיד ,שיש בה מסר
מרכזי ,וה כוללי רעיונות
הנוגעי לפרטי שוני בתחו
ספציפי.
דוגמה ) 1לממונה על עבודת
האדמה( :ארץ ישראל מבורכת
בשפע מים מירידת הגשמים
וללא מאמץ רב .יש בה גידולי
אדמה פוריים ,מחצבי אבנים
וברזל ,והיא תהיה ידועה לכל
בזכות שבעת המינים
המובחרים .זוהי ארץ שה'
משגיח עליה ולא חסר בה
כלום! אבל ..הגשם והיבול
יתקיימו רק אם נשמור את כל
מצוות ה' ונקיים אותם בכל
ליבנו.
דוגמה ) 2לממונה על מערכת
המשפט(" :צדק צדק תרדף
למען תחיה וירשת את הארץ!"
על פי התורה עלינו להקים
מערכת מסודרת של בתי משפט
בכל עיר בארץ ישראל ,כדי
שהעם יתנהל בצדק וביושר בכל
מקום.
בירושלים יקום בית דין הגדול
שיפסוק בעניינים קשים במיוחד.
לבתי הדין ימונו רק שופטים
חכמים וידועים לציבור אשר
ישפטו בצדק ולא יפחדו מבעלי
הדין.

הכללה
)בעריכת המסמ
ובהוספת כותרת
וסמל(

כתיבת מסמ מסכ בתו
המגילה הנתונה או במסגרת
טקסטואלית אחרת ,כמו
"מגילת העצמאות" או "פקודת
יו".
המשפט או הפסוק הנבחר
מבטא רעיו ערכי כולל ,הנובע
מ הפסוקי ומופנה לע כולו.
המסמ מלווה בסמל או
בתמונה.
)חשיבה יצירתית תזכה את התלמיד
בתוספת ניקוד או בהערה טובה(.

עיסוק ברוב שאלות
התחקיר על סמ
המקורות ,א במשפטי
המסכמי ,המנוסחי
בלשו התלמיד ,אי
הכללה של המסר
המרכזי ,אלא חזרה על
פרטי הכתובי
בתשובות לתחקיר.

אי שימוש במקורות
או שהפרטי מ
המקורות אינ
רלוונטיי או שיש
ציטוט מהמקורות
ללא שכתוב בלשו
התלמיד או
שהעיסוק מתמקד
רק בחלק משאלות
התחקיר.

דוגמה ) 1לממונה על
עבודת האדמה( :אנו
נכנסים לארץ ישראל
המבורכת בנחלי מים
ומעיינות ותהומות וגם
בפירות :חיטה ,שעורה,
גפן ,תאנה ,רימון ,זית
ותמר.

דוגמה ) 1לממונה
על עבודת
האדמה( :ארץ
מצרים שונה מארץ
ישראל ששם "תזרע
את זרעך והשקית
ברגלך".

)בדוגמה יש הצגה של פרט
אחד – שבעת המיני ,ללא
הרעיו המרכזי :ה' משגיח על
האר והיא תלויה במטר או
הקיו באר מותנה בשמירת
המצוות(.

דוגמה ) 2לממונה על
מערכת המשפט(:
צריכים למנות שופטים
שהם להיות חכמים
וידועים לציבור ולא יטו
משפט ולא יפחדו מבעלי
הדין.

)בדוגמה יש שימוש חלקי
ולא מדויק בפסוקי(.

דוגמה ) 2לממונה
על מערכת
המשפט( :הקמת
בתי משפט זה דבר
חשוב כי בלי בתי
משפט יהיו הרבה
מריבות בין אנשים

)המשפט הוא ללא זיקה
של ממש לפסוקי; אי
שימשו במקורות(.

)בדוגמה כתוב פרט מעשי ,ואי
שימוש במקורות נוספי בנוגע
להקמת בתי משפט בכל מקו.
אי רעיו מכליל העוסק בצדק
או בקשר שבי רדיפת הצדק
ובי ירושת האר .הניסוח דל(.

כתיבת מסמ מסכ
בתו המגילה הנתונה או
במסגרת טקסטואלית
אחרת ,כמו "מגילת
עצמאות" או "פקודת
יו".
המשפט או הפסוק הנבחר
מבטא רעיו ערכי כולל,
הנובע מ הפסוקי
ומופנה לע כולו.
חסר איור או סמל
רלוונטי.

כתיבת הפסקאות
ללא עריכה ,ללא
קשר ביניה וללא
גיבוש מסמ מסכ.
הפסוק בכותרת
המסמ אינו קשור
לכתוב בו או שאינו
מבטא רעיו מרכזי.
חסר איור או סמל
רלוונטי.

כיתה
כיתה
למורה--,
למורה
מדריךלמורה
מדריך
מדריך
כיתהכיתהוו וג
למורה
מדריך

דוגמה
למסמ בדג
מגילה

השגת היעד

קרוב להשגת היעד

בתחילת הדר
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בס"ד

*

נושאי מפתח לתחקירים 5-2
שלב 1
מלחמה

 .1חוזק של עמי האר וביצוריה;
 .2הפחד בלִ בות הלוחמי לנוכח הקרב וחוזק האויב;
 .3ההתייחסות בתורה לתחושת הפחד :הידיעה שהקב"ה נלח במחנה  /זיכרו ִנסֵ י
העבר  /חיזוק האמונה;
 .4ההתייחסות בתורה לתחושת הגאווה לאחר הניצחו" ,כוחי ועצ ידי";
 .5ההתייחסות בתורה לאנשי האר ולשלל הנלקח מה;
 .6הלכות הנוגעות למחנה ולטהרת המחנה.

עבודת האדמה

 .1דר ההשקיה ומקורות המי במצרי ובמדבר;
 .2מקורות המי באר ישראל;
 .3אר ישראל היא אר ש"עיני ה' אלקי בה" .מכיוו שהיא תלויה בגשמי ,צרי
כל הזמ להתפלל לה' ,וה' משגיח עליה;
 .4השפע והטוב הכלכלי באר ישראל – מחצבי ,יבול;
 .5שבעת המיני הראשיי שנשתבחה בה אר ישראל מעידי על ברכתה;
 .6מצוות הנוגעות לחקלאי;
 .7מצב היבול באר והיכולת להתקיי באר תלויי בקיו המצוות.

מערכת
המשפט

 .1הצור במערכת משפט;
 .2התנהלות מערכת המשפט במדבר;
 .3השינוי שיחול במערכת המשפט באר ישראל;
 .4מיקו השופטי;
 .5ההיררכיה במערכת המשפט;
 .6דיני משפט.

צדקה וחסד

 .1השינוי שיחול בחיי באר ישראל ובחברה שיהיו בה עשירי ועניי;
 .2הרצו להרבות ברכוש וחוסר ההתחשבות בזולת יכולי לגרו לכ שהאד
יהיה "קשה לב" ו"בליעל";
 .3התורה מצווה על הע לתמו זה בזה – לתת צדקה ולהלוות לאחר;
 .4לכל אד יש יבול באדמתו .חובה עליו להשאיר לעניי בשדה ובאיל;
 .5הצדקה תביא ברכה ושפע לכל הע.
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כיתה
כיתה
למורה--,
למורה
מדריךלמורה
מדריך
מדריך
כיתהכיתהוו וג
למורה
מדריך

* תחקיר  1בנושא "המאבק בעבודה זרה" כתוב בדוגמה בעמ'  4בחוברת זו.

7

