בס"ד

ּ
ְפטִים
מִ ׁש ָ

שים לִ ְפנֵיהֶ ם"
שר ּ ָת ִ ׂ
"וְ ֵא ּ ֶלה הַ ִּמ ְׁש ּ ָפ ִטים אֲ ׁ ֶ

)שמות כא ,א(

תלמידי יְ קרי*,
זֶ ה עַ תה ס ַיימתֶ  לִ למוד עוד "ָ ָר ָשה #ח$מָ שָ ָ" ,ר ַשת ִמש"ָ טי.
תרחֲ שי
#פָ ָרשת ִמש"טי מפו ָרטי דיני שוני העוֹסקי ִ #מקרי ה ִמ ַ
בי* אֲ נשי #חַ ֵיי היו,יו.
התורה רוֹאה חֲ שיב$ת ר#ה #כָ שאוֹרחוֹת החַ יי יִ תנַהֲ ל# $צֶ דק $בי ֹו ֶשר.
לָכֵ * ה ַד ָייני צריכי לִ ש"וט #צֶ דק $בי ֹו ֶשר ,והצי$#ר ְמחָ $יב לִ פנוֹת לבֵ ית
כרעַ ת הדי*.
הדי* ִ #מקרה של ִסכס $או מַ חֲ ל ֹו ֶקת ,ולְ ַק#ל את הַ ָ
ְ ִ#מ-ימה זו .ת תַ הַ פכ $לִ היוֹת שופטי לִ זמ* ָקצר.
הראשו* תַ חתמ $על " ְ/תַ ב ִהתחַ ייב$ת"
#שלב ִ
#מ-ימה יש שלושה שלַ#יָ .
#מקרי מֵ התורה
השני תַ עַ סקִ $
#שלב ֵ
ֶש#ו ִתתחַ ייב $לִ ש"וט די* צֶ דקָ .
סיקת די* ִ ְ#מקרי ִמיָמֵ ינ$
בשלב השלישי ִתתנַס ִ# $פְ ַ
ֶ#0ה יש לִ פסוק די*ָ $ ,
$בניה$ל  ֵ#ית די*.
הראשו* הָ כינו תיק
ִקראו את ההַ נחָ יוֹת ש#כל שלב .לפני ְתחי ַלת השלב ִ
שימה.
שתמַ לא ַ# $מ ֹ
שופֵ ט ,ו#ו ת$כלו ָלשי דפי ְ
ֵ ְ/די לבַ צֵ עַ את המ-ימה ִהשתַ משו  ַ#אֶ מצָ עֵ י העֵ זר האֵ לה:
 ַד"ֵ י המ-ימה;
 סֵ פר שמוֹת;
  ְ/לֵי כתיבה.
משימה
*"המשימה לתלמיד" מנוסחת בלשו* זכר ,אבל היא מיועדת ג לבני וג לבנות.
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בס"ד

תב הִ תחַ ייב ּות
ׁ ָשלָ ב ְ ּ – 1כ ַ

שלבי
המשימה

שוֹפט עִ ברי ָד* את ה ִמקרי המ$בָ אי לפָ נָיו לפי חו ֵקי התורה והַ נהֲ גוֹתֶ יהָ .
 עַ יינ# $פֶ רק כג ְ# ,פס$קי :ב ,ו ,ז ,ח.
 הַ שלימו  ִ#לשוֹנכ את  ְ/תַ ב ה ִהתחַ ייב$ת ש ָ#עַ מוד ה ָ#א.
ל.חר שתסַ יימו למָ לֵא את ִמצווֹתָ יו של השופטִ ,חתמ $על  ְ/תַ ב
ה ִהתחַ ייב$ת ו ַק#לו ֲעלֵיכ מינ$י של שופט.

משימה

משפטים
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בס"ד

ְּכ ַתב הִ תחַ ייב ּות

שלבי
המשימה

אני ,________________ ,אֲ ַק ֵ#ל על עַ צמי את ִמצווֹת התורה החַ לוֹת על
#י-ראל ,ואֵ לה ה*:
ָ
השופטי
 .1לְ פי "ֶ רק כג ָ" ,ס$ק ב ,אני:
 .2לפי פרק כג ,פסוק ו ,אני:
 .3לפי פרק כג ,פסוק ז ,אני:
 .4לפי פרק כג ,פסוק ח ,אני:
ראל לדוֹרוֹתֵ יהֶ  אֲ ֶשר ֲעלֵיה .5יָד$עַ לי כי אני חֵ לק מ ְקהי ָלה של ַד ָיינֵי יִ ָ
ְ0י ________
ְ0י ______ יִ ְראֵ י _________. ,נ ֵ
נֶאֱ מַ ר כי הינָ ".נ ֵ
וְ ֹ -ונְאֵ י ___________") .לְ פי פרק יח ,פסוק כא(
הָ שיבו על ְשתֵ י השאלות שלִ פנֵיכ:
הד ָיי* יש חֲ שיב$ת גדולה?
א .מדוע לתַ פקיד ַ
_____________________________________________________
_____________________________________________________
לדעת התַ פקיד מַ תאי ל?
ב .מַ ד$עַ ַ
_____________________________________________________
_____________________________________________________
אני אשפוֹט די* אֱ מת וצֶ דק על פי ִמש"ט התורה.

על הֶ חָ ת______________ :$
משימה

משפטים
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בס"ד

ׁ ָשלָ ב – 2
ִ
מקרֶ ה ודין לפי התורה

שלבי
המשימה

והנכֶ
לקהי ַלת ַד ָייני ְמכ ֶ#$דתִ ,
ִהצטָ ַרפת ְ
הראשוֹני
להשתַ תֵ <  ַ#די$ני ִ
עומדי ִ
#תַ פקידכ החָ דש.
על סֵ דר היו של  ֵ#ית הדי*ִ :מש"ָ טי  ְ#נוֹ-אֵ י
נְזָ קי ש ַנעֲ-ו בי* =ד לַחֲ בֵ ר ֹו ,וכ* די$ני
#תביעוֹת הקש$רוֹת לעִ נ ָיינֵי שמירה $פי ָקדוֹ*.
ְ
לִ פני ש ִתשתַ תפ ַ# $די$ני הַ ָלל ,$נְבַ קשכ לְ היזָ כֵר
#דיני הקש$רי ל ִַמקרי האֵ לה ,שכת$בי
בתורה #פָ ר ַשת ִמשפטי.
לְ .חַ ר ריענ *$זה ת$כלו להי ָ/נֵס לא$לָ הדי$ני
ולָשבת על  ֵ/ס הדי*.
#שעה טובה $בהַ צלָחה!
ָ
עַ ל הֶ חָ ת :אב  ֵ#ית הדי*

משימה

משפטים
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בס"ד

שלבי

ׁ ָשלָ ב – 2
ִ
מקרֶ ה ודין לפי התורה

המשימה

 עַ יינו  ְ#סֵ פר ְשמוֹת "ֶ רק כא ְ" ,ס$קי לג–לד,לז$ ,בפֶ רק כב "ְ ס$קי ד–ה.
 ָ#עמוד הזה ובָ עמוד הבא מ$צָ גות שתֵ י טַ בלָאוֹת ,ש ָ#ה* ִמקרי ודיני
המתו=רי  ַ#פסוקי האֵ לה.
ְ
טַ בלה א עוֹסֶ קת #דינֵי נְ זיקי וטַ בלה ב ע ֹוסקת #דינֵי שומרי.
 הַ שלימו את החָ סֵ ר בטַ בלָאוֹת ִ# ,לְ שוֹ* התורה או  ִ#לְ ש ֹונֵנ.$
א .דינֵי נְ זיקי
קור
הַ מָ ֹ

המקרה
ִ
ִ ּבלשון התורה

פרק כא
פסוקי
לג –לד

יש ּבוֹ ר
וְ ִכי יִ ְפ ּ ַתח ִא ׁ
יש ּבוֹ ר
אוֹ ִּכי יִ ְכ ֶרה ִא ׁ
וְ לֹא יְ כַ ּ ֶסנּ ּו וְ נָפַ ל
ש ּ ָמה ּ ׁשוֹ ר אוֹ חֲמוֹ ר.
ָׁ

הדין
לשונֵנ ּו
ִ ּב ֹ

=ד שחָ פר #וֹר
וְ שוֹר ֹו של חֲ בֵ ר ֹו
נפל #ו.

פרק כא
"ָ סוק לז
פרק כב
פסוק ד

ִ ּבלשון התורה

לשונֵנ ּו
ִ ּב ֹ
עַ ל  ַ#עַ ל ה#ור
לְ ַשל את הנֶזק
ש ָגר.

ש ּ ֵלם
שה בָ ָקר יְ ׁ ַ
ח ֲִמ ּ ׁ ָ
ּ ַתחַ ת הַ ּ ׁשוֹ ר וְ ַא ְר ּ ַבע
צֹאן ּ ַתחַ ת הַ שּׂ ֶ ה.

=ד שה ְ#הֵ מ ֹות
ָ
שלו הלכו ואכלו
ְתב=$ה ֵ -ְ ִ#דה
חֲ בר ֹו.

ה=ד יִ צטָ ֵר
לְ ַשל לחֲ בר ֹו את
ְמלוֹא עֵ ֶר ה ֶנזק.

פרק כב
פסוק ה

משימה

משפטים
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בס"ד

שלבי

ׁ ָשלָ ב – 2
ִ
מקרֶ ה ודין לפי התורה

המשימה

ב .דינֵי שוֹמרי
קור
הַ מָ ֹ

ה ִמקרה
ִ ּבלְ ש ֹון התורה

פרק כב
פסוקי
ו –ז
ט–י

הדין
שונֵנ ּו
ִ ּבל ֹ

יש ֶאל ֵרעֵ ה ּו
ִּכי יִ ּ ֵתן ִא ׁ
ּ ֶכסֶ ף אוֹ ּ ֵכלִ ים לִ ְׁשמֹר
וְ ג ֻּנַב ִמ ּ ֵבית הָ ִא ׁ
יש...

יש ֶאל ֵרעֵ ה ּו
ִּכי יִ ּ ֵתן ִא ׁ
שה
חֲמוֹ ר אוֹ ׁשוֹ ר אוֹ ֶׂ
וְ כָ ל ְּבהֵ מָ ה לִ ְׁשמֹר
וּמֵ ת אוֹ -נִ ְׁש ּ ַבר אוֹ -
נִ ְׁש ּ ָבה ֵאין ר ֶֹאה.

פרק כב
פסוק יג

ִ ּבלְ ש ֹון התורה

שונֵנ ּו
ִ ּבל ֹ

ִאם יִ מָ צֵ א הַ ַג ָנב
שלֵ ם ְׁשנָיים.
יְ ׁ ַ
ִאם-לֹא יִ מָ צֵ א הַ גַנב
וְ נִ ְק ַרב ּ ַבעַ ל הַ ּ ַבית
ֶאל הָ אֱ ל ִֹהים ִאם לֹא
שלַ ח יָדוֹ ִּבמלֶ אכֶ ת
ָׁ
ֵרעֵ ה ּו.
ְׁשב ּועַ ת ה' ִתהיֶה ּ ֵבין
ְׁש ׁ◌נֵיהֶ ם ִאם לֹא
שלַ ח יָדוֹ ִּב ְמלֶ אכֶ ת
ָׁ
ֵרעֵ ה ּו וְ לָ ַקח ְּבעָ לָ יו
שלֵ ם.
וְ לֹא יְ ׁ ַ

יש מֵ עִ ם
ִכי יִ ְׁש ַאל ִא ׁ
ֵרעֵ ה ּו וְ נִ ְׁש ּ ַבר אוֹ מֵ ת
ְּבעָ לָ יו ֵאין עִ ּמוֹ .

משימה

משפטים
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בס"ד

ׁ ָשלָ ב – 3
הִ ת ַנס ּות בבֵ ית דין

שלבי
המשימה

שהתחַ ַייבתֶ  לִ ש"וט די* צֶ דק $ל.חר שעיינתֶ  ִ ְ#מקרי $בְ דיני מ*
ל.חר ִ
התורהִ ,הגיעַ הזמ* ש ִתתנַסִ # $מש"ט ,ו ִתכתבו "ְ סַ ק די* על פי התורה.
לש כ תַ עבדו  ִ#קבוצות שהמורה יִ ק ַ#ע .המורה ייתֵ * לכל קבוצה ַ/מה
ֵ
שהגיעו היו לדי# *$בֵ ית הדי*.
ִמקריִ ,
המקרי /ת$בוֹת ְטעָ נוֹת התוֹבֵ עַ וטעָ נות ה ִנת ָ#ע.
בכל אחד מֵ ִ
הרשמי של  ֵ#ית הדי* – ד<
צדדי ִ ַ#מסמָ  ִ
  ִ/תבו  ִ#קצָ רה את ְטעָ נוֹת ה ָ
נפרד.
"סַ ק הדי* ש ָ#עַ מוד ה ָ#א .הקפידו לכתוב כל ִמקרה בד< "סק די* ָ
ערכ $די *$בקבוצה והַ ס/ימ $על "סק הדי*.
  ִ/תבו  ִ#קצָ רה את "ְ סק הדי* בהֶ מש ה ִמסמָ .
  ִ/תבו את המָ קוֹר שעָ לָיו ִהתבַ סַ סתֶ .
המקרה והדי* לִ פנֵי הכיתה.
לְ אחַ ר שסי ַימת הַ ציגו את ִ
חַ לק ֵ# $ינֵיכ את התַ פקידי :שלושה תלמידי  ַ#קבוצה יִ הי $השופטי,
תלמיד אחד יִ היֶה התוֹבֵ עַ ותלמיד אחד יִ היה הנִת ָ#ע ְ# .כל ִמקרה שתַ ציג,$
הַ חליפו את התַ פקידי  ֵ#ינֵיכ.

משימה

משפטים
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ּ ְפסַ ק דין

שלבי
המשימה

ְ ַסק די
ְ עִ ניי
_____________
_____________
טַ ֲענַת התוֹבֵ עַ :

טַ ֲענַת ה ִנת ָ#ע:

"ְ סק הדי*  ִ#לש ֹונֵנ:$

המָ קוֹר מֵ התורה:

על הֶ חָ ת – $השוֹפטי:

#תַ אֲ רי _________ #חודש
#בֵ ית הדי* #עיר

משימה

משפטים
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