בס"ד

משפטים
מורי יקרי*,

"וְ אֵ ּ ֶלה הַ ִּמ ְׁש ּ ָפ ִטים אֲ ׁ ֶשר ּ ָת ִׂשים ִלפְ נֵיהֶ ם"
בפרשת משפטי מובאי חוקי רבי העוסקי במקרי מחיי היויו.
התורה מקדישה קוב של של חוקי לענייני הללו שבי אד לחברו,
וכ מלמדת אותנו את החשיבות העצומה של ניהול חיי החברה בצדק
וביושר.
בכל חברה יכולי להתעורר מחלוקות ועימותי בי אנשי ,והמענה הוא
פנייה אל בית המשפט וקבלת הכרעת הדיי.
התורה מטילה אחריות גדולה מאוד על כתפי הדייני .חברה מוסרית,
שהיא המפתח להתנהלות צודקת ,תוכל להתפתח רק א הדייני ישפטו
בצדק ,ביושר וללא פניות.
בפרשת משפטי הדג החוזר להצגת הנושאי הוא זה :מקרה – די.
כש שהדיי אינו יכול לפסוק לפני שהמקרה ברור לו ,כ ג התלמיד
שלומד את הפסוקי בפרשת משפטי צרי להבי תחילה את המקרה,
ורק אז ללמוד כיצד פוסקת התורה.
המשימה מסכמת את הלימוד באמצעות הזמנה לתלמידי להתמנות
כדייני ולהתחייב למכלול החוקי החלי עליה .לאחר מכ "ייכנסו"
התלמידי לאול בית המשפט כדי לדו בכמה מקרי המובאי בפניה
כחלק מסדר היו של בית המשפט .המקרי מובאי מדיני הנזיקי
ומדיני השומרי ,לפי תכנית הלימודי.
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כיתהג ג
מדריך למורה- ,כיתה

*"המדרי למורה" מנוסח בלשו זכר ,אבל הוא מיועד ג למורי וג למורות.
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בס"ד

משפטים
ידע קודם
 .1פרשת משפטי לפי תכנית הלימודי ,ספר שמות פרקי כא–כג;
 .2עצת יתרו ,פרק יח ,פסוקי כ–כג;
 .3מבנה הפרשה ההלכתית בדג של מקרי ודיני;
 .4הנושאי :דיני שומרי ,דיני נזיקי ,מערכת המשפט והלכות הדיי.

יעדי המשימה והמיומנויות הנבדקות
 .1איתור פרטי והכללה – זיהוי תכונות הדיי והחוקי החלי עליו )שלב ;(1
 .2זיהוי החלוקה בי מקרה ובי די בפרשה הלכתית )שלב ;(2
 .3ציטוט פסוקי מלשו התורה ושכתוב בלשו התלמיד )שלב ;(2
 .4יישו – התאמה של דיני התורה למקרי מהחיי היו )שלב .(3

התנאים לביצוע המשימה
 .1השלב הראשו והשני – עבודה עצמאית בכיתה;
 .2השלב השלישי – חלוקת הכיתה לקבוצות של חמישה תלמידי )שלושה דייני ,תובע
ונתבע(;
 .3שני שיעורי בכיתה.

התוצר המצופה מהתלמיד
תיק שופט המכיל את הדפי האלה:
" .1כתב התחייבות" – דיני השופט;
 .2השלמת מקרי ודיני;
 .3פסקי די.

החומרים לביצוע המשימה
המשימה לתלמיד "משפטי" ,שבה אמצעי העזר האלה:
 .1כתב התחייבות;
 .3דפי פסקי די שאות ימלאו התלמידי בהצגת טענות שונות של תובע ונתבע;
 .4כרטיסי מקרי – טענות תובע ונתבע.

מדריך למורה- ,כיתה
כיתהג ג

 .2טבלאות מקרי ודיני מפרשת משפטי;
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בס"ד

הנחיות לביצוע המשימה
לפני תחילת המשימה יש להנחות את התלמידי להכי תיק שופט )קלסר או כל דר אחרת לאיסו* דפי המשימה(.
חשוב מאוד להסביר לתלמידי את ההקשר הרחב של המשימה .לפני כל שלב יש לקרוא ִאת את ההנחיות מתו
"המשימה לתלמיד" ולוודא כי כל התלמידי הבינו אות.

שלב  :1כתב התחייבות )כתב מינוי(
הנושא :חובות הדיי
המיומנויות :איתור פרטי והכללה – זיהוי תכונות הדיי והחוקי החלי עליו
על התלמידי למלא כתב התחייבות למילוי מצוות החלות על דייני ,ולענות על שתי שאלות העוסקות בתפקיד הדיי.
שלב זה עוסק בידע של מצוות הדייני ,בער של משפט צדק ובחשיבותו של תפקיד הדיי .יש להסביר לתלמידי כי
במשימה זאת ה ישמשו דייני  /שופטי לזמ קצר ,וכדי שיהפכו לדייני עליה למלא את כתב ההתחייבות .כבר בשלב
הזה צרי לומר לה כי בהיות דייני ה יצטרכו לפסוק במקרי המובאי בפסוקי מהתורה ,וג במקרי מימינו
הדומי לאלה הכתובי בתורה.
כמו כ על המורה להסביר לתלמידי מהו כתב מינוי או כתב התחייבות ,ולציי שא ה חותמי עליו ,ה מתחייבי
לפסוק לפי התורה .בשורה הראשונה בכתב ההתחייבות ירשו כל תלמיד את שמו.
התלמידי ימלאו את כתב ההתחייבות בעזרת המקורות שיובאו לפניה .להל המקורות האלה ,ובסוגריי כתובות
ההשלמות הנדרשות מהתלמיד:
 .1פרק כג ,פסוק ב אני) :מתחייב לפסוק לפי דעת הרבי(.
פרק כג ,פסוק ו אני) :מתחייב לא לרח/לא לתת יחס מועד* לאביו(.

.2
 .3פרק כג ,פסוק ז אני) :מתחייב להתרחק משקר ולדו די אמת(.
 .4פרק כג ,פסוק ח אני) :מתחייב לא לקחת שוחד(.

ידוע לי כי אני חלק מקהילה של דייני ישראל לדורותיה אשר עליה נאמר כי הינ
ֱהי0 ,נְ  ֵ.י אֱמֶ תֹ2נְאֵ י ֶ צַ ע") .לפי פרק יח ,פסוק כא(
"ְ 0נ ֵ.יחַ יִ ל יִ ְראֵ י א ִ
)המילי המודגשות בפסוק ה אלה שייכתבו על ידי התלמיד(.
לאחר מכ יענו התלמידי על שתי שאלות שבה יאפיינו את תפקיד הדיי ואת התכונות הנדרשות לתפקיד זה.
ד ההתחייבות יימסר להערכה ,יוחזר לתלמיד ,והוא יצר אותו לתיק השופט.

מדריך למורה- ,כיתה
כיתהג ג
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בס"ד

הנחיות לביצוע המשימה
שלב  :2מקרה ודין לפי התורה
הנושא :נזיקי ושומרי.
המיומנויות :זיהוי החלוקה בי מקרה ובי די;
כתיבה של הפסוקי מלשו התורה בלשו התלמיד ,ולהפ.
בשלב זה יצטרכו התלמידי להשלי שתי טבלאות תו כדי עיו בפסוקי.
כדי לבצע את המשימה יידרשו התלמידי למיומנויות האלה:
 .1זיהוי המקור ושימוש בלשו הכתוב;
 .2הבחנה בי מקרה ובי די;
 .3שכתוב הכתוב בלשו ימינו;
 .4כתיבה נכונה של המקרה והדי.
שימו לב שיש הבדל ברמת הקושי של המקרי השוני ,ולא בכל מקרה יידרש התלמיד לכל המיומנויות.
הטבלאות המלאות יימסרו למורה להערכה ,יוחזרו לתלמיד ,והוא יצר* אות לתיק השופט.
שתי הטבלאות שלהל מובאות מתו "המשימה לתלמיד" ,וההשלמות הנדרשות מהתלמיד כתובות בכתב יד.
המורה יוכל להקל על התלמידי א ישלי מעט יותר פרטי בטבלאות ,ורק אז ידפיס את המשימה לתלמידי.

א .דיני נזיקין
המקור

המקרה
בלשון התורה

הדין
בלשוננו

בלשון התורה
ּ ַבעַ ל הַ ּבוֹ ר ׁ ַ
יש ּלם

פרק כא
פסוקי לג –לד

וְ כִ י יִ פְ ַ5ח ִאי3 .וֹר
א ֹו  ִ6י יִ כְ ֶרה ִאיֹ3 .ר
וְ <א יְ ַכ;ֶ  9:וְ נָפַ ל  ָ= ָ.ה
?וֹר א ֹו חֲ מוֹר.

@ד שחָ פר 3וֹר וְ שוֹר ֹו
של חֲ בֵ ר ֹו ָנפל 3ו.

פרק כא
פסוק לז

יש ׁשוֹ ר
א ׁ
ּ ִכי י ְִג ֹנב ִ

אָ דם ש ָגנב שוֹ ר או

שה  ...ו ְ
מכָ רוֹ .
אוֹ ֶ ׂ

ֶֹשה ָ
ומכר אותו.

חֲ ִמ?ָ ה בָ ָקר יְ ֵַA.
0ר ַ3ע
ַ5חַ ת הַ ?וֹר וְ ְ
צֹא ַ5חַ ת הַ ֶBה.

יש
א ׁ
ּ ִכי י ְַבעֶ ר ִ

@ד שֶ ה ְ3הֵ מוֹת ֶשלו
הָ לכ ,9ו@כלו תב9אה
ֵ 2ְ ִ3דה חֲ בֵ ר ֹו.

ֵ
שדֵ ה ּו
מיטַ ב ָ ׂ
ּו ֵ
מיטַ ב ּ ַכ ְרמוֹ
לם.
י ׁ ְַש ּ ֵ

ּ ֶכסֶ ף י ׁ ִָשיב

בלשוננו
עַ ל  ַ3עַ ל הַ 3וֹר לְ שַ ל
את הנֶזק ש ָגר.

ִל ְבעָ לָ יו וְהַ ּ ֵ
מת
יִהְ יֶה ּלוֹ .
אם ָגנב שוֹ ר
חמישה,
ישַ לם פי ֲ
ואם ָגנב ֶֹשה
רבעה.
ישַ לם פי אַ ּ

פרק כב
פסוק ד

שדֶ ה אוֹ כֶ רֶ ם
ָׂ
לח אֶ ת ּ ְבעִ ירֹ ה
ו ׁ ְִש ּ ַ

@ד יצטָ ֵר לשַ ל
לחֲ בר ֹו את ְמלוֹא עֵ ֶר
ה ֶנזק.

אַ חֵ ר.

פרק כב
פסוק ה

תצֵ א אֵ ׁש
ּ ִכי ֵ
ּו ָ
מצְ אָ ה קֹ צִ ים
יש אוֹ
ְו ֶנאֱכַ ל ּ ָג ִד ׁ
הַ ּ ָק ָ
שדֶ ה.
מה אוֹ הַ ּ ָ ׂ

אָ דם שהִ צית אֵ ש

לם
לם ְי ׁ ַש ּ ֵ
ׁ ַש ּ ֵ

ַ
מבעיר האֵ ש

תפשטה
והיא הִ ּ ַ
ָֹ
ושרפה ָֹשדֶ ה.

הַ ּ ַ
מ ְבעִ ר אֶ ת

ישַ לם לבַ עַ ל

הַ ּ ְבעֵ רָ ה.

השדֶ ה את ה ֶנזק.
ָֹ

מדריך למורה- ,כיתה
כיתהג ג

ּו ִבעֵ ר ּ ִב ְׂשדֵ ה
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בס"ד

ב .דיני שומרים
המקור
פרק כב
פסוקי ו–ז
ט–י

המקרה
בלשון התורה

בלשוננו

 ִ6י יִ ִֵ 5אי .אֶ ל
ֵרעֵ הֶ6 9סֶ * א ֹו ֵ6לִ י
לִ ְ.מֹר וְ Cגַ:ב ִמ ֵ3ית
הָ ִאי....

חבֵ רו
אָ דם ָנתן ל ֲ

 ִ6י יִ ִֵ 5אי .אֶ ל
ֵרעֵ ה 9חֲ מוֹר א ֹו .וֹר
א ֹו  ֶ2ה וְ כָ ל  ְ3הֵ מָ ה
לִ ְ.מֹר 9מֵ ת א ֹו
ִנ ְ ַ3.ר א ֹו ִנ ְ ָ3.ה אֵ י
רֹאֶ ה.
פרק כב
פסוק יג

הדין

וְ כִ י יִ ְ0.ל ִאי.
מֵ עִ  ֵרעֵ ה 9וְ ִנ ְ ַ3.ר
א ֹו מֵ ת  ְ3עָ לָיו אֵ י
עִ = ֹו...

לשמור לו על

בלשון התורה
ִא יִ =ָ צֵ א הַ ַָ:Dב יְ ֵA ַ.
ְ.נָיִ .

בלשוננו
אם ְ
ימצאו את
ִ
הגנב ,הוא ישַ לם
ַ

ּכסף או על

פי ש ַניים ִ
ממה

ּ ֵכלים ,והם
ִנגנב ּו.

שגנב.
ָ

חבֵ רו
אָ דם ָנתן ל ֲ
לשמוֹ ר לו על
ֵּ
ּ ְבהֵ ָ
והבהמה
מה,
מתה או ִנלקחה

ִא<א יִ =ָ צֵ א הַ ַָ:Dב
וְ נ ְִק ַרב  ַ3עַ ל הַ  ַ3יִ ת אֶ ל
<הי ִא <א  ָ.לַח
הָ אֱ ִ
יָד ֹו ְ ִ3מלֶאכֶ ת ֵרעֵ ה.9
ְ.בעַ ת ה' ְִ 5היֶה  ֵ3י
ְ.נֵיהֶ  ִא <א  ָ.לַח יָד ֹו
ְ ִ3מלֶאכֶת ֵרעֵ ה 9וְ ל ַָקח
 ְ3עָ לָיו וְ <א יְ .ֵA ַ.

אם לא ְ
ימצא ּו את
ִ
הגנב ,יישָ בַ ע ּ ַבעל
ַ
ַּ
הבית ּבבֵ ית הדין
שלא הוא ָגנב.
השוֹ מר יישָ בַ ע בבֵ ית
הדין שלא הוא
שגרם למוֹ ת
ָ
הבהֵ ָ
ְּ
מה.

בכוֹ ח.
אָ דם שָ אל

לם.
לם י ׁ ְַש ּ ֵ
ׁ ַש ּ ֵ

האָ דם ששָ אל את

חבֵ רו ְדבַ ר מה
מ ֲ

הכלי חַ ייב לשַ לם
ְּ

שתמש בו,
כדֵ י להִ ַ

הכלי ששָ בר.
ְּ
על

והכלי ִנ ּ ַ
שבר.
ְּ

מדריך למורה- ,כיתה
כיתהג ג
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בס"ד

שלב  :3התנסות בבית דין
הנושא :פסיקה לפי כללי הדי במקרי מתו הלכות נזיקי ושומרי.
המיומנות :יישו – התאמה של דיני התורה למקרי מהחיי היו.

חלוקה לקבוצות וחלוקת כרטיסי המקרים לתלמידים
המורה יחלק את הכיתה לקבוצות של חמישה תלמידי ,ויית לכל קבוצה כמה מקרי .המקרי מופיעי בנספח,
בעמודי  13–9במדרי זה .כל מקרה מורכב מד* תובע וד* נתבע .כמה מקרי לתת לכל קבוצה? תלוי בשיקול דעתו של
המורה .אפשר לתת מקרה אחד לכל קבוצה ,ואחר כ הקבוצה תציג את המקרה שלה .אפשר לתת שני או שלשה מקרי
לכל קבוצה ,לפי רמות הקבוצה.
בכל מקרה אי לתת את פסק הדי לתלמידי כי עליה להגיע אליו בכוחות עצמ )פסקי הדי בשמונת המקרי כתובי
בעמוד הבא ,וה נועדו לשימוש המורה בלבד(.
שימו לב! יש הבדל בי מקרי  4 ,3 ,2 ,1ו 6ובי מקרי  7 ,5ו) 8ראו להל(.
מקרי  4 ,3 ,2 ,1ו 6כבר נלמדו בשלב  2של המשימה ,והתלמידי יכולי לעיי בה מתו "תיק השופט" שהכינו.
מקרי  7 ,5ו 8ה מקרי חדשי .התלמידי יצטרכו לעיי בחומש כדי לפסוק את הדי.

דיון בקבוצות והצגת הדין
תלמידי הקבוצה יקראו את המקרה ,ידונו בו ויפסקו את הדי.
הקבוצה תמלא את ד* פסק הדי .בשלב זה אפשר להנחות את התלמידי שכל משתת* ירשו תחילה בקצרה את דעתו על
המקרה ,ואחר כ יתקיי דיו ביניה .בתו הדיו יקבעו השופטי את פסק הדי.
יש לשי לב שהתלמידי מקיימי את ההלי הנכו של הפסיקה :כיצד קובעי פסק די א יש דעות שונות בקרב
השופטי? הא כל שופט מביע את דעתו המנומקת? הא פוסקי לפי הרוב?
בהמש יציגו תלמידי הכיתה את המקרה :שניי מבי התלמידי יהיו בעלי הדי ושלשת האחרי – השופטי .בעלי הדי
יציגו את המקרה והטענות ,והשופט יקרא את פסק הדי ואת המקור.
יש לצל את ד* פסק הדי )ראו במשימה לתלמיד ,עמ'  (8כדי שלכל קבוצת תלמידי יהיו מספיק עותקי.
האווירה בכיתה – מומל להפו את הכיתה למעי בית משפט .אפשר להכי כובעי שופט לשופטי ותלבושת סמלית לנתבע
ולתובע )למשל במקרה  4הנתבע יתחפש לרועה צא ,מטה רועי בידו ומצנפת בד לראשו( .יש לכבד את השופטי בעמידה
בעת כניסת לבית המשפט .התובע או הנתבע ידברו אל השופט בכבוד ורק כאשר הוא יפנה אליה.

מדריך למורה- ,כיתה
כיתהג ג

דפי פסק הדי! יימסרו למורה להערכה.

6

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

בס"ד

שלב ) 3המשך(  :התנסות בבית דין  -פסקי דין
בנספח שבעמודי  13–9בחוברת זו ,נמצאי הכרטיסי לשמונת המקרי ,ולכל מקרה יש ד* תובע וד* נתבע .כל מקרה
מתבסס על אחד הפסוקי בטבלה שלהל )פסוק  1מתאי למקרה  1במשימה לתלמיד ,וכ הלאה( .ליד כל פסוק כתוב
פסק די המתאי למקרה שמתואר בו.

טבלת פסקי הדי! לשמונת המקרי שיינתנו לתלמידי

המקור בתורה
1

"וְ כִ י יִ ְ0.ל ִאי .מֵ עִ  ֵרעֵ ה 9וְ נִ ְ ַ3.ר א ֹו
מֵ ת  ֵA ַ.יְ ) "ֵA ַ.פרק כב פס' יג(
" ְ.נַיִ  יְ ַ) "ֵA.פרק כב פס' ג(

4

5

6

" ִ6י יִ ִֵ 5אי .אֶ ל ֵרעֵ הֶ6 9סֶ * א ֹו כֵלִ י
לִ ְ.מֹר וְ Cגַ:ב ִמ ֵ3ית הָ ִאיש – ִא<א
יִ =ָ צֵ א הַ ַָ:Dב ,וְ נ ְִק ַרב  ַ3עַ להַ  ַ3יִ ת"...
)פרק כב פס' וז(
" ִ6י יַבְ עֶ ר ִאיֶ ָ2 .דה א ֹו ֶכ ֶר וְ ִַA.ח אֶ ת
 ְ3עִ ירֹה 9בִ עֵ ר ֵ 2ְ ִ3דה 0חֵ ר מֵ יטַ ב ֵ ָ2דה9
9מֵ יטַ ב ְַ 6רמ ֹו יְ ) "Aֵ ַ.פרק כב פס' ד(

" ִ6י ִתפְ ַDע .וֹר אֹיִ בְ  Oא ֹו חֲ מֹר ֹו ֹ5עֶ ה
הָ  ֵ.ב ְ.ִ 5יבֶ  9:ל ֹו" )פרק כג פס' ד(
"וְ כִ י יִ פְ ַ5ח ִאי3 .וֹר א ֹו  ִ6י יִ כְ ֶרה ִאי.
ֹ3ר וְ <א יְ כַ ;ֶ  9:וְ נָפַ ל  ָ= ָ.ה ?וֹר א ֹו
חֲ מוֹר  ַ3עַ ל הַ 3וֹר יְ ֶ6 ֵA ַ.סֶ * י ִָ.יב
לִ בְ עָ לָיו וְ הַ =ֵ ת יִ ְהיֶה ֹ Aו" )פרק כא פס'
לג – לד(
ִא ֶ6סֶ * ַ5לְ וֶ ה אֶ ת עַ ִ=י אֶ ת הֶ עָ נִי עִ =ָ P
<א ִת ְהיֶה ל ֹו  ְ6נֹ ֶ.ה <א ְת ִ2ימ 9עָ לָיו
נֶ) P ֶ.פרק כב פס' כד(.

7

על גנב לשל כפליי ,כלומר  1,000שקלי.

וְ כִ י יְ ִריב Cאֲ נ ִָ.י וְ ִהָ6ה ִאי .אֶ ת ֵרעֵ ה9
 ְ3אֶ בֶ  א ֹו בְ אֶ גְ רֹ* וְ <א יָמ9ת וְ נָפַ ל
לְ ִמ ְ6ָ .בִ .א יָק 9וְ ִה ְתהַ  ַ3 PֵAח 9עַ ל
ִמ ְ.עַ נְֹ 5ו וְ ִנ ָQה הַ =ַ ֶ6ה ַרק ִ.בְ ֹ 5ו יִ ֵ5
וְ ַרֹRא יְ ַר ֵRא )פרק כא פס' יח – יט(.

"ונקרב בעל הבית" – הביאור הוא לשבועה .שומר חינ פטור
מעונש א הוא טוע כי הכס* נגנב ,ונשבע על כ.

הנתבע חייב לשל לתובע את מלא הנזק ,והוא אחראי לכ
שבעלי החיי שברשותו/שבאחריותו לא יפלשו לשדות זרי.
על הנתבע לפצות את התובע במלוא המחיר א* על פי ששתילי
התבואה עדיי רכי ,והפרי אינו בשל .הפיצוי יהיה בשווי הפרי
שהמטע היה מצמיח או בשווי התבואה שהשדה היה מצמיח,
לולא השרפה.
ג א המאבד הוא אויב – חובה עלי להחזיר לו את בעלי
החיי שאיבד או כל אבדה אחרת .ג א השבת האבדה היא
משימה קשה ,התורה מחייבת לעשות זאת.
מי שכרה בור ,או שלא דאג לכיסוי בור שהיה קיי קוד והוא
ידע על קיומו ,נהג בחוסר אחריות ,ולכ הוא צרי לשל על
הנזק שנגר.

א הנתבע נמצא במצב קשה והוא חסר ישע ,אסור לתובע
להמשי וללחו עליו שישיב את דמי ההלוואה מכיוו שהנתבע
באמת ובתמי אינו מסוגל להשיבה.
על התובע לנהוג במידת החסד והצדק .מותר לו לקחת משכו,
א א המשכו הוא בגד שהעני משתמש בו יויו ,יהיה עליו
להשיבו לנתבע כל יו כדי שלעני יהיה מה ללבוש .מוב מאליו
שאסור לתובע לחייב את הנתבע בתשלומי ריבית על האיחור
שבהשבת ההלוואה.
המ ֶ6ה חייב לפצות את המ9כה )התובע( בכס* על הנזק שנגר
לו עקב הפציעה .הנתבע צרי לשל לתובע חמישה סוגי
פיצויי :על הנזק שנגר ,על צער המַ ָ6ה ,על התרופות ,על שכר
העבודה שהפסיד ,ועל בושת )א נגרמה בושה(.

מדריך למורה- ,כיתה
כיתהג ג

8

השואל חייב בכל מקרה בתשלו מלא של הנזק.

הערה :מאז שבטלה סמיכת החכמי לא דני "דיני קנסות" ,ולכ
הדבר אינו מצוי כיו ג בדי תורה ,א כא מובא די התורה
המקורי.

2

3

פסק הדין בלשון ימינו
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בס"ד

מחוון
רמת ביצוע
נושא
שלב :1

השגת היעד
קריטריו!
איתור פרטי

כתב
התחייבות

והכללה

שלב :2
מקרה ודי!
לפי התורה

זיהוי החלוקה
בי מקרה ובי
די

קרוב להשגת היעד

בתחילת הדר#

 .1מילוי נכו של כל

 .1מילוי נכו של כל

מילוי נכו של חלק

הדיני מתו
הפסוקי הנתוני;
 .2הכללת התכונות
הנדרשות מהדיי

הדיני מתו
הפסוקי הנתוני;
 .2כתיבת תכונות שאינ
רלוונטיות דווקא

מהדיני מתו
הפסוקי הנתוני.

ושימוש  ַ3מושגי
"צדק" ו"יושר" )או
מונחי בעלי
משמעות דומה( ,לאור

לתפקיד הדיי;
חסרי המושגי
"צדק" ו"יושר" או
מונחי בעלי

מכלול החוקי
החלי עליו.

משמעות דומה.
זיהוי כל המקרי
והדיני וציטוט בלשו
התורה .שכתוב שאינו
מדויק של חלק

חוסר הבחנה בי ציטוט
המתאי למקרה ובי
ציטוט המתאי לדי.
או :שכתוב שאינו מדויק

זיהוי כל המקרי
והדיני ,ציטוט בלשו
התורה ושכתוב בלשו
התלמיד.

מהמקרי ומהדיני.

של רוב המקרי
והדיני.

שלב :3
התנסות בבית
די!

יישו )התאמת
פסיקה מהתורה
למקרי בימנו(
וציו מקור

הפסיקות נכונות בכל
המקרי שניתנו
לתלמיד ,ומלוות  ַ3מקור
הנכו.

הפסיקות נכונות ,א
אינ מלוות במקור.
או :הפסיקות נכונות
באופ חלקי.

המקורות המצוטטי
אינ נכוני.
או :המקור המצוטט
נכו ,א הפסיקות אינ
נכונות.

שלב :3

יישו – אופ

השתתפות בדיו ,הבעת

הבעת דעה ,א אי דיו

אי הבעת דעה /

פסקי די!

ניהול הדיו

דעה וג הקשבה בכבוד
לדברי החברי בקבוצה.
תגובה מושכלת ועניינית

ע החברי  /אי
הקשבה לטענות
החברי.

התלמיד אינו מאפשר
לחבריו להביע את
דעת.

כתיבה של
הפסוקי מלשו
התורה ללשו
התלמיד ,ולהפ

הפסיקה – על פי הרוב.

הפסיקה – על פי הרוב.

הפסיקה – אינה על פי
הרוב.

מדריך למורה- ,כיתה
כיתהג ג

לטענת החברי
בקבוצה.
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בס"ד

נספח – כרטיסי המקרים לתלמידים  -דפי תובע ונתבע
ַד תוֹבֵ עַ ִמס*ר 1

ַד נִ תַ ע ִמס*ר 1
 ְ6בוֹד השוֹפטי,
לִ פנֵי ָ ְ6שב9עַ ָשאלתי ִמשכֵני ָדוִ ד את ְמכוֹנית ֹו.

אֲ בל חשבתי שהוא ישמור עָ לֶיהָ !

הוא ִהסכי להַ שאיל לי אוֹתה לִ שלושה

<א ֵתי0רתי לעַ צמי שהוא יַחזיר לי אותה

השני יָצאתי מֵ החֲ ניָה ,ומכוֹנית
ימי ַ3 .יו ֵ

3מַ צב ָ6זה!

ש ָנסעה 3חוסֶ ר זְ היר9ת Rגעה בי ,שלא

שאלתי את המ9סַ כניק שלי על גובַ ה ה ֶנזק,

גר נֶזק,
03שמָ תי .למכוֹנית של ָדוִ ד נִ ַ

והוא אמר לי שאֶ צטָ ֵר ל ַשל  1,500שקלי!

ואני ִמצטַ עֵ ר על  6מאוד3 .יקשתי סליחה,

לשל למ9סַ כניק.
ודאי ֵאינֶני צָ רי ַ
3וַ ַ

לשל לו.
ודאי ֵאינֶני צָ רי ַ
אֲ בל 3וַ ַ

מ ֶֹשה הוא זה שצָ רי ל ַשל את הנֶזק!

אני הָ ייתי זָ היר מאוד!!!

ַד תוֹבֵ עַ ִמס*ר 2
 ְ6בוֹד השוֹפטי,

ַד נִ תַ ע ִמס*ר 2
אני ֹ Rונֶה אֲ לֵיכ ,שוֹפטי ִנכ ָ3די ,ואֶ לי

הָ יו ְ ִ3רש9תי חמישה תיקי  ְ3שווי 100

שיתי טָ ע9ת! ִה ֵנה3 ,וֹאו לא
התוֹבֵ עַ  ֶ3 :אמת עָ ֹ

שקלי כל אחד .מסרתי אוֹת ל ַנהג הזה ֵ ְ6די

ַנע ֲֶ2ה ִמזה עִ ניי .אני 0חזיר עַ כשיו 500

ש ַיעֲביר אות לחֲ נ9ת שלי .הוא ִהתחַ ֵמק ע

שקלי על התיקי שלָקחתי ,וְ עוֹד  50שקלי

התיקי ,וגנב א ֹות לעצמו!

על מה ששי ַלמת לי  ְ6די להַ עֲביר אות.

ה ִמשטָ רה תָ פסה אותו ואני תוֹבֵ עַ אותו לדי.

סגרנו?

ַד תוֹבֵ עַ ִמס*ר 3
 ְ6בוֹד השוֹפְ טי,

ַד נִ תַ ע ִמס*ר 3
ַר3וֹתַ י הש ֹופטי,

נָתַ תי ליָרוֹ לִ שמור לי על ְסכ 9כס*.

מ9רה,
אני שמרתי לו על הכס* לְ לא כל ְת ָ

 ְ6שהֵ בֵ אתי לו את ְסכ 9הכס* ראיתי שהוא

 ֶ3אמת!  ְ6ש ָ3אתי לִ פת ֹוחַ את המג ֵָרה ָראיתי

נוֹעֵ ל אותו 3מג ֵָרה שלו .ל0חר שלושה ימי

שהיא  ְRר9צָ הִ 6ַ .נראֶ ה ש ָ3א ַגנב 3לילה וגָנב

 ְ6שחָ זרתי לָקחת את הכס* יָרוֹ אמר לי

את הכס*.

לדעתי הוא ָגנב את
שהוא לא מוֹצֵ א את  ַ6ספיַ .

 ְ6בוֹד השוֹפטי ,אני נִ ש ַ3ע לָכ!

הכס*.
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כיתה גג
 כיתהלמורה -
מדריך למורה
מדריך

ַר3וֹתַ י השוֹפטי,
23מחה ַר ָ3ה,
ִהש0לתי למ ֶֹשה את מכוֹניתי ִ
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בס"ד

דפי תובע ונתבע
ַד תוֹבֵ עַ ִמס*ר 4
האיש הזה ,העוֹמד כא לִ פנֵיכָ ,רעָ ה את

ַד נִ תַ ע ִמס*ר 4
נָכו ,הָ ייתי עָ ֵיי* מאודִ .נר ַדמתי על ִמשמַ רתי

עֶ דר ֹו אֶ תמוֹל ָֹ 3ש ֶדה 0 ,לא מי ֵלא את

בדה שהָ עִ זי עזבו את
וְ לא ַ2מתי לֵב לעָ 9

תַ פקיד ֹו ָָ 6רא9י ולא ִהשגיחַ על העֵ ֶדר שלו.

השטחי היה צרי לְ ג ֵַדר
ַ
העֵ ֶדר ,אֲ בל  ַ3עַ ל

ָשלוש עִ זי ְ ָ3רחו מ העֵ ֶדר 3לי שהוא ָ 2לֵב.

את ְ2דו ָֹתיו 9מַ טָ עָ יו הֵ יטֵ ב ולְ הַ שגיחַ ֲעלֵיה.

ה  ָRלש 9ל ִשטחֵ י החַ קלָא9ת שליָ ,רמס9

אֵ י אפשר לְ צַ Rוֹת מֵ עֵ ז שלא ֹתאכַל תַ 9Rחי?

התב@9ה ש ָנבט 9זה עַ ָתה,
3רגלֵיהֶ  את ְשתילֵי ְ
ַ

ח 9מזה הנֶזק שנִ גר לתוֹבֵ עַ ֵאינ ֹו ֹ6ה גדול.

וגָרמ 9נֶזק ָרב .השתילי הַ ָלל 9לא יַצמיח9

התַ 9Rחי שה9שחֲ ת 9היו ֹ 3וסֶ ר9 ,בִ כלָל אי

עוד ְתב@9ה! ולא רק זה ,ה ִהמשיכו – 3לי

דרש
אֶ פשר היה לֶאכול אות ,ולָכ ג א ִנ ָ

למטָ ע עֲצֵ י
שה ִנת ָ3ע ניסה ַלעֲצור  ַ3ע ֲָד – ַ

Rיצ9י הוא צרי לִ היוֹת פיצ9י קט.

וה ְשחית 9חֵ לק גדול מ ה ְRרי
התַ 9Rחַ שלי ִ
לישה הזו ָגרמה לי נֶזק
שהיה על העֵ צי! הָ ְR
ַ6לָ6לי ַרב  ְ3סַ   3,000שקלי.
ַד תוֹבֵ עַ ִמס*ר 5
לי ולנִ ת ַ3ע הע ֹומד כא מ9לי ,יש ריב ְממָ 9ש.

ַד נִ תַ ע ִמס*ר 5
שי ,וי ַָדעתי שה
@מ ָנ ראיתי את ה6בָ ֹ

מד3רי זה ע זה  ְ6בר למַ עלָה ִמשנָה.
אֵ י ֶננַ 9

שהסתַ כסֵ  עִ מי
ַשיָיכוֹת לעֵ ֶדר של האיש הזהִ ,

שי שלי ברחו מ העֵ ֶדר ,ו@ד
וְ ָכ היה :ה6בָ ֹ

לפני למַ עלָה ִמשנָה.

אחד סי ֵRר לי ש ָRגש את הנִ ת ָ3ע ,וזה סי ֵRר לו

הסכס 9הזה ,ולָכ
לס ֵיי את ִ
הוא אֵ ינו מ9כָ ַ

ברב
שי שלי ש ָ3רחו .הוא ִה ְת ַר ֵ
על ה6בָ ֹ

הֶ ח ַלטתי – ְ ִ3מכ9וָ  – לְ ִהתעַ ֵל מֵ הֵ  ולא

שראה או ָֹת ,והוא יו ֵֹדעַ הֵ יכ ה ,א ֵמ0חַ ר
ָ

להַ חזיר לו אותֵ ְ6 ,די שילמַ ד ל ֶַקח!

שאנו אוֹיבי ,אי לו כל ַ6וָ ונה לְ ַס ֵייע לי
ימת  ֵ3ינֵינו.
שק ֶי ֶ
הרעה ַ
על מַ ע ֲֶרכֶת היחָ סי ָ

לא ֶאעז ֹור לו 3ש 9דבר!

הדבר ָגר לי נֶזק ו@ב ָד 9בְ עי ָקר 0כזָ בָ ה
הרא9י היה
ומ ָ
2ראל ע ֲֵרבי זה לזה ִ
ַר ָ3ה! יִ ָ
שיִ ד0ג שה6בָ שי יַחזרו אֵ לַי.
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לִ מצוא אות .כ הוא הֶ חליט לְ הַ עֲניש אותי

ִא הוא 3וֹחֵ ר לְ הַ משי את הריב ִאתי – אני

10

בס"ד

דפי תובע ונתבע
ַד תוֹבֵ עַ ִמס*ר 6
האיש הזה ,העוֹמד כא לִ פנֵיכ ,הוא ַק3לָ

ַד נִ תַ ע ִמס*ר 6
ה3וֹרוֹת שהיו ָש לא היו 3וֹרוֹת שאני

 ִ3נ ָיי .הוא ֹ 3ונֶה  ִ3נ ָיי ַרב קוֹמוֹת ְ ִ3קצֶ ה

חפרתי .ה3וֹרוֹת הַ ָלל ְ6 9בר ַק ָיימי ָש ִמזמ,

הרחוֹב שלנו ִ3 .גלל הַ 3נייה נִפְ עֲר3 9וֹרוֹת

וַ אני רק ִהשתַ מַ שתי  ָ3ה  ְ3 ַ3נייה.

שמ ָסביב.
ֶ ַ3שטַ ח הַ צי93רי ִ
צ9רה
הק3לָ לא גי ֵדר את ה3וֹרוֹת 3שָ 9
ַ

ה0חֲ ָרי9ת ֵאינה שלי כי לא אני חפרתי אות,

ליד ִשלטֵ י 0זהָ ָרה .ה6לָבי
וַ אֲ פיל 9לא ָָ 2

9בִ כלָל הַ ֶנזק שנִ גר ל ְ6לבי הוא 0 ְ3שמַ ת

שלי עוֹברי  ַ3אֵ זוֹר ֶד ֶר ֶקבַ ע 3טי9ל העֶ רב.

 ַ3עַ ל ה ְ6לבי ,שלא ִהשגיחַ ֲעלֵיה,

לפנֵי  ִ6שב9עַ יי נפלו לבוֹר זה שנֵי ה6לבי

זו 0ש ָמת ֹו!

9מת ָ3 .9ר9ר שמוֹתָ  נִגר עֵ ֶקב ח ֹוסֶ ר
שלי ֵ
זְ היר9ת של הנִ ת ָ3ע ,ולָכ אני תוֹבֵ עַ ִממֶ נו
ִגר לי.
Rיצ9י ַ6סRי על ה ֶנזק שנ ַ

כיתה גג
 כיתהלמורה -
מדריך למורה
מדריך
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בס"ד

דפי תובע ונתבע
ַד נִ תַ ע ִמס*ר 7

ַד תוֹבֵ עַ ִמס*ר 7
 ְ6בוֹד השוֹפטי,

ַר3וֹתַ י,

האיש הזה ,הנִת ָ3עִ ,הגיעַ אֵ לַי לִ פנֵי למַ עלָה

התוֹבֵ עַ צו ֵֹדק .הוא נת לי הַ לוָ ו@ה  ְ6פי

ִמ ָשנה9 ,בי ֵקש ִממני הַ לוָ ו@ה של 5,000

ש3יקשתי ,ואני אֵ יני מַ צליחַ לְ הַ חזיר לו

שקלי6ֵ ,יוָ ו ש ַמצָ ב ֹו הַ6לָ6לי היה ָק ֶשה

שקבַ ענ 9כי ַמצָ בי הַ6לָ6לי ע ֲַדיי
אותה 3מוֹעֵ ד ָ

מאוד ולא היה לו כס* לִ קנות מָ זו לִ יל ָָדיו.

ָק ֶשה מאוד!

הוא ִהבטיחַ לְ הָ שיב לי את הכס* 0חרי חֲ צי

אני עוֹבד ָק ֶשה ,הַ ר ֵ3ה ָשעות בכל יו,

ָשנה כ ֶש ַמצָ ב ֹו יִ שתַ  ֵRר.

ולַמרוֹת זאת ֵאיני מַ צליחַ לְ פַ רנֵס את  ְ3נֵי

לא 3יקשתי ִממנו כל עֵ ָרבוֹ .הֶ אֱ מַ נתי לו!

ִמש ַRחתי.

עַ כשיו ,לְ 0חר ָשנה ,האיש לא הֶ חזיר לי את

אֵ יני מַ חזיר את ההַ לוָ ו@ה לַמרוֹת הַ בטָ חָ תי כי

ההַ לוָ ו@ה לַמרוֹת הַ בטָ חו ָֹתיו החוֹזרוֹת ,ולא

אֵ יני יכול לְ הַ חזיר אותה ולא ִמRנֵי שאני

ִנראֶ ה לי שהוא ִמת ַ6וֵ ו לְ הַ חזיר אותה! הוא

ִמת ַ6חֵ ש לה.

טוֹעֵ  כל הזמ שאי לו כס* וְ שהוא ע ֲַדיי עָ ני
המשפט לְ הַ כריחַ
מָ ר9ד .אני ְמבַ קש מ ֵ3ית ִ
אותו לְ הַ חזיר לי את ההַ לוָ ו@ה או לְ ַמש ֵ6את
ָ 3ג ָדיו ,ולא רק זה ,אֶ ָלא לְ חַ ֵייב אותו ל ַש ֵל לי
רי3ית על הכס* .עָ בר זמ רב ,והוא אֵ ינו
עוֹמֵ ד 3הַ בטחָ ת ֹו!

כיתה גג
 כיתהלמורה -
מדריך למורה
מדריך
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בס"ד

דפי תובע ונתבע
ַד תוֹבֵ עַ ִמס*ר 8
האיש הזה ,העוֹמֵ ד 6א לִ פ ֵניכִ ,ה ָ6ה אותי

ַד נִ תַ ע ִמס*ר 8
האיש הזה ִהתֵ ָRר לחֲ ניה .הוא ִהתעַ ֵל מ

מַ 6וֹת נִ מ ָרצוֹת וגָר לי חַ  ָ3לוֹת ְרציניוֹת

בדה שאני מַ מתי 3סַ בלָנ9ת זמ רב עד
העָ 9

וכְ אֵ בי עַ זי .ה6ול ָקרה  ִ3גלל וי96חַ על

שהחֲ ניה הזו ִתתֶ ַRנה.

ְמקוֹ חֲ ָניָהִ .נכנַסתי לִ ְמקוֹ חֲ ניה שהיה
 ָRנ9י ,והוא טָ ע שהוא ִהמתי  ַ3צד זמ רב עד

שראיתי זאת וצָ פַ רתי לו,
תר ַגזתי מאוד ָ ְ6
ִה ַ

שהת ַRנתָ ה החֲ ניה שאני ,לִ דבָ ָריוִ ,התַ ָRרצתי
ִ

אֲ בל הוא ִהתעַ ֵל ִממני@ .מנ ִה ֵ6יתי אותו,

אֵ ליהָ  ַ6 .אשר חֲ ניתי הוא ָיצא ִמ הַ מכוֹנית

אֲ בל לא ִהת ַ6וַ ונתי שהRציעָ ה ִתהיֶה כל כ

שלו ,הוֹציא אותי  ְ3כוחַ מ המכוֹנית וחָ בט

ָקשה וכוֹאֶ בת .לא ֵתי0רתי לְ עַ צמי שהיא

3י .התקיפָ ה הזֹאת ִרת ָקה אותי למיטה ולא

ְת ַרתֵ ק אותו לבֵ יתו ו ִתמנַע ִממנו לְ הַ משי

יָכולתי ָללֶכת 9לתַ פ ֵקד בגלל ה6אֵ בי

ִ ְ3תפק9ד ֹו ה ָרגיל.

והRציעוֹת.
דרשתי
ִזקקתי לְ טי9Rל ְרפ9אי ְמיוחד ו ִנ ַ
נ ַ
לִ ר6וש תר9פוֹת 3מָ מוֹ רב  ְ6די לְ הַ חלי מ
ה ְRציעה.
הַ חַ  ָ3לוֹת הַ ָלל 9לא ִאפשר 9לי ַלעֲבוד 3מֶ ש
חודש ָש ֵל ,ו ַכמ9ב שלא קי3לתי מַ ש6ו ֶרת.
הָ אֶ צ3ע שלי לא חזרה לְ מַ צָ בה הקו ֵֹד ואני
סוֹבֵ ל  ִ3קביע9ת ִמ6אֵ בי.

כיתה גג
 כיתהלמורה -
מדריך למורה
מדריך
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