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יחידה 18. בריאת האישה 

)פסוקים כא-כה(

א. הקדמה 

כפי שלמדנו בפסוקים הקודמים, ה' לא רצה שהאדם יישאר לבדו, ועל כן ברא אישה, שגם היא בצלם א-לוהים, 

וגם לה נשמה א-לוהית, בדיוק כמו האדם.

עם האישה יוכל האדם לדבר, איתה הוא יוכל להתייעץ, וביחד איתה יוכל האדם להקים משפחה.

כשראה אדם בפעם הראשונה את האישה, הוא קרא לה אישה משום שהיא נלקחה מאיש ומשום שהיא מתאימה לו.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים  

ן  ֑ יׁשָ ם ַוּיִ ה ַעל-ָהָאָד֖ ָמ֛ ְרּדֵ ים | ּתַ ֩ל ְי-ה-ָו-֨ה ֱאלִֹה֧ ּפֵ כא. ַוּיַ

יו אחת מהעצמות שבצד גופו של האדם )עפ"י אונקלוס מדובר באחת הצלעות( ְלֹעָת֔ ח ַאַח֙ת ִמּצַ ּקַ֗ ַוּיִ

ה במקומה )במקום העצם שלקח(:  ּנָ ֽ ְחּתֶ ר מילא בשר ּתַ ֖ ׂשָ ר ּבָ ְסּגֹ֥ ַוּיִ

ים | ֶב֩ן ְי-ה-ָו-֨ה ֱאלִֹה֧ כב. ַוּיִ

ה  ֑ ָ ם ְלִאׁשּ ָאָד֖ ח ִמן-ָהֽ ר-ָלַק֥ ָל֛ע ֲאׁשֶ ת-ַהּצֵ ֶאֽ

ם:  ָאָדֽ ָה )את האשה( ֶאל-ָהֽ ַוְיִבֶא֖

ם ָאָד֒ כג. ַוּיֹאֶמ֮ר ָהֽ

י  ֲעָצַמ֔ ֶצם ֵמֽ ַעם ֶע֚ את ַהּפַ֗ ֹז֣

י  ִר֑ ׂשָ ר ִמּבְ ֖ ּוָבׂשָ

ה  ָ֔ א ִאׁשּ ֵר֣ ְלֹזא֙ת ִיּקָ

את נלקחה האישה הזאת:  ֳקָחה-ּזֹֽ יׁש ֻלֽ י ֵמִא֖ ֥ ּכִ

֙ן )זאת הסיבה שֶטבע העולם הוא ש:(  כד. ַעל-ּכֵ

ֹו )כאשר יגיע זמנו להתחתן( יו ְוֶאת-ִאּמ֑ יׁש ֶאת-ָאִב֖ ֲעָזב-ִא֔   ַיֽ

ד למשפחה אחת:  ר ֶאָחֽ ֥ ֹו ויתחתן עם אשתו ְוָה֖יּו ְלָבׂשָ ּת֔ ִאׁשְ ק ּבְ ְוָדַב֣

ֹו  ּת֑ ם ְוִאׁשְ ָאָד֖ ים לא לבושים ָהֽ ֵניֶה֙ם ֲערּוּמִ֔ ְה֤יּו ׁשְ ֽ כה. ַוּיִ

ׁשּו ולא התביישו בכך: ֽ א ִיְתּבֹׁשָ ְולֹ֖
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ים | ֩ל י-ה-֨ו-ה  ֱא-לִֹה֧ ּפֵ כא ַוּיַ
ן  ֑ יׁשָ ם ַוּיִ ה ַעל-ָהָאָד֖ ָמ֛ ְרּדֵ ּתַ

יו  ְלֹעָת֔ ח ַאַח֙ת ִמּצַ ּקַ֗ ַוּיִ
ה:   ּנָ ֽ ְחּתֶ ר ּתַ ֖ ׂשָ ר ּבָ ְסּגֹ֥ ַוּיִ

ים | ֶב֩ן י-ה-֨ו-ה  ֱא-לִֹה֧ כב ַוּיִ
ה  ֑ ָ ם ְלִאׁשּ ָאָד֖ ח ִמן-ָהֽ ר-ָלַק֥ ָל֛ע ֲאׁשֶ ת-ַהּצֵ  ֶאֽ

ם:  ָאָדֽ ָה ֶאל-ָהֽ ַוְיִבֶא֖

ם ָאָד֒ כג   ַוּיֹאֶמ֮ר ָהֽ
י  ֲעָצַמ֔ ֶצם ֵמֽ ַעם ֶע֚ את ַהּפַ֗ ֹז֣

י  ִר֑ ׂשָ ר ִמּבְ ֖ ּוָבׂשָ
ה  ָ֔ א ִאׁשּ ֵר֣ ְלֹזא֙ת ִיּקָ

את: ֳקָחה-ּזֹֽ יׁש ֻלֽ י ֵמִא֖ ֥ ּכִ

ה ָ ִריַאת ָהִאּשׁ ּבְ
סּוִקים כא-כה ֶרק ב ּפְ ּפֶ
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יׁש  ֲעָזב-ִא֔ ֙ן ַיֽ כד ַעל-ּכֵ
ֹו  יו ְוֶאת-ִאּמ֑ ֶאת-ָאִב֖

ֹו  ּת֔ ִאׁשְ ק ּבְ ְוָדַב֣
ד:  ר ֶאָחֽ ֥ ְוָה֖יּו ְלָבׂשָ

ים  ֵניֶה֙ם ֲערּוּמִ֔ ְה֤יּו ׁשְ ֽ כה ַוּיִ
ֹו  ּת֑ ם ְוִאׁשְ ָאָד֖ ָהֽ
ׁשּו: ֽ א ִיְתּבֹׁשָ ְולֹ֖

צבעו בצבע אחד את האותיות המשותפות לאיש ולאישה.

)בשתי האותיות הנוספות  - רמוז שם ה'!(

האיש והאישה מתאימים זה לזה.

הדגישו את המילים "אישה" / "אשתו"

ג. מנגינת הכתוב 

האיש והאישה מתאימים זה לזה ומשלימים זה את זה. כשהם מקיימים יחדיו את המצוות ועובדים ביחד את ה' - הם 
שמחים זה בזה וה' שמח בהם.

יש כאן חסד גדול של ה', שהאדם לא יהיה לבד.

דרכו של עולם, שכשמגיע הזמן להתחתן - עוזבים החתן והכלה את בית ההורים ומקימים משפחה חדשה משלהם.

כך הוא רצון ה'.

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת 

• נבקש מהתלמידים לסמן את המילים אישה ואשתו.	

• בצד שמאל, יזהו התלמידים את האותיות המשותפות לאיש ולאישה.	

• בנוסף, נסב את תשומת לבם לכך שנוסף לאותיות א' ו-ש' המשותפות, ישנן גם האותיות י' ו-ה', המרכיבות 	
ביחד את שם ה' - לרמוז לנו שכאשר האיש והאישה עושים את רצון ה', אזי השכינה שרויה ביניהם.

 המחשות נוספות: 

שיחה בנושא התא המשפחתי וחשיבותו. 

ניתן להמחיש זאת בקלות ע"י עץ משפחה קטן, המראה כיצד הוריו של אחד מהתלמידים גדלו בבתיהם של הסבים 
והסבתות עד שהתחתנו, ואז עזבו את בתי הוריהם ועברו לגור ביחד )והם עדיין חייבים במצוות כיבוד אב ואם(.

• ניתן לנצל את ההזדמנות ולבנות גם עם שאר התלמידים עץ משפחתי.	
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יחידה 19. הניסיון 

)פרק ג, פסוקים א-ו(

א. הקדמה 

אם ה' שם את אדם הראשון בגן עדן, אז מדוע אנחנו לא שם עכשיו? התשובה היא שהאדם הראשון חטא.

לאדם יש בחירה חופשית לבחור לעשות את רצון ה' או חס ושלום לא לעשות את רצון ה'.

בחירה טובה של האדם - להקשיב לדברי ה' - מזכה אותו בשכר; בחירה רעה של האדם - שלא להקשיב לדברי ה' - 

גורמת לו לקבל עונש.

הנחש - אנחנו לא מכירים כיום נחש כמו זה שהיה בגן עדן. נחש זה נשלח על ידי ה' כדי לנסות את האדם ואת 
האישה.

הנחש ניסה לשכנע את האישה שכדאי לה לשמוע בקולו ולא בקול ה'.   

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ים  ה ְי-ה-ָו֣-ה ֱאלִֹה֑ ֖ ר ָעׂשָ ֥ ה יותר מכל חיות השדה ֲאׁשֶ ֶד֔ ָ ֣ת ַהׂשּ ל֙ ַחּיַ ָחׁש֙ ָהָי֣ה ָע֔רּום חכם להרע, ערמומי ִמּכֹ א. ְוַהּנָ

ים האם באמת אמר א-לוהים )עפ"י אונקלוס( ר ֱאלִֹה֔ י-ָאַמ֣ ֽ ף ּכִ ה ַא֚ ָ֔ ִאׁשּ ַוּיֹ֙אֶמ֙ר ֶאל-ָה֣

ן:  ֽ ל ֵע֥ץ ַהּגָ אְכ֔לּו ִמּכֹ֖ א ֹתֽ לֹ֣

֖ן ֹנאֵכֽל:  י ֵעֽץ-ַהּגָ ִר֥ ׁש ִמּפְ ָח֑ ה ֶאל-ַהּנָ ֖ ָ ִאׁשּ אֶמר ָהֽ ב. ַוּתֹ֥

ֻמֽתּון:  ן-ּתְ ֹו ּפֶ ֖עּו ּב֑ א ִתּגְ ּנּו ְולֹ֥ אְכלּו֙ ִמּמֶ֔ א ֹתֽ ים לֹ֤ ר ֱאלִֹה֗ ן ָאַמ֣ תֹוְך באמצע ַהּגָ֒ ר ּבְ ֣ י ָהֵע֮ץ ֲאׁשֶ ִר֣ ג. ּוִמּפְ

ֻמֽתּון אין זה נכון שתמותו!:  א-֖מֹות ּתְ ה לֹֽ ֑ ָ ִאׁשּ ׁש ֶאל-ָהֽ ָח֖ אֶמר ַהּנָ ד. ַוּיֹ֥

יֵניֶכ֑ם “עיני השכל" ּנּו ְוִנְפְק֖חּו ֵעֽ יֹו֙ם ֲאָכְלֶכ֣ם ִמּמֶ֔ :ּבְ י ׁשֶ ים ּכִ֗ ַע ֱאלִֹה֔ י אלא ֹיֵד֣ ה. ּכִ֚

ע יודעים להחליט לבד מה טוב ומה רע:  ים כמו א-לוהים, בכך שתהיו ֹיְדֵע֖י ֥טֹוב ָוָרֽ ֽאלִֹה֔ ִוְהִייֶת֙ם ּכֵ

יל  ּכִ֔ ד ָהֵע֙ץ ְלַהׂשְ ִים ְוֶנְחָמ֤ ֲאָוה-֣הּוא ָלֵעיַנ֗ י ַתֽ ל ְוִכ֧ ץ ְלַמֲאָכ֜ י טֹו֩ב ָהֵע֨ ֣ ה ּכִ ָ֡ ִאׁשּ ֶרא ָהֽ ֣ ו. ַוּתֵ

ּה ַוּיֹאַכֽל:   ֖ ּה לאיש שלה ִעּמָ ֛ ם-ְלִאיׁשָ ן ּגַ ֧ ּתֵ אַכ֑ל ַוּתִ ְר֖יֹו ַוּתֹ ח ִמּפִ ֥ ּקַ ַוּתִ

ג. מנגינת הכתוב

יש לשמוע בקול ה'. 

ַבר ה' - זהו ניסיון. יש להתגבר עליו ולשמוע בקול ה'. גם כאשר היצר הרע מפתה אותנו לפעמים לעשות אחרת ִמְדּ

דבר ה' הוא תמיד הדבר הנכון ביותר וגם הטוב ביותר! 

כאשר מתגברים ושומעים בקול ה' - מקבלים שכר טוב.
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יֹון ָסּ ַהִנּ
סּוִקים א-ו ֶרק ג ּפְ ּפֶ

ָחׁש֙ ָהָי֣ה ָע֔רּום  ְוַהּנָ א  
ה  ֶד֔ ָ ֣ת ַהׂשּ ל֙ ַחּיַ ִמּכֹ

ים  ה י-ה-֣ו-ה  ֱא-לִֹה֑ ֖ ר ָעׂשָ ֥ ֲאׁשֶ
ה  ָ֔ ִאׁשּ ַוּיֹ֙אֶמ֙ר ֶאל-ָה֣

ים  ר ֱא-לִֹה֔ י-ָאַמ֣ ֽ ף ּכִ ַא֚
ן:  ֽ ל ֵע֥ץ ַהּגָ אְכ֔לּו ִמּכֹ֖ א ֹתֽ לֹ֣

ׁש  ָח֑ ה ֶאל-ַהּנָ ֖ ָ ִאׁשּ אֶמר ָהֽ ַוּתֹ֥ ב  
֖ן ֹנאֵכֽל: י ֵעֽץ-ַהּגָ ִר֥ ִמּפְ

 
ן  תֹוְך-ַהּגָ֒ ר ּבְ ֣ י ָהֵע֮ץ ֲאׁשֶ ִר֣ ּוִמּפְ ג  
ּנּו  אְכלּו֙ ִמּמֶ֔ א ֹתֽ ים לֹ֤ ר ֱא-לִֹה֗ ָאַמ֣

ֻמֽתּון: ן-ּתְ ֹו ּפֶ ֖עּו ּב֑ א ִתּגְ ְולֹ֥

ה  ֑ ָ ִאׁשּ ׁש ֶאל-ָהֽ ָח֖ אֶמר ַהּנָ ַוּיֹ֥ ד  
ֻמֽתּון: א-מֹות ּתְ לֹֽ

צבעו את המילים שבהן מופיעות אותיות השורש א.מ.ר.

יחידה 19

43

ים  ַע ֱא-לִֹה֔ י ֹיֵד֣ ּכִ֚ ה  
ּנּו  יֹו֙ם ֲאָכְלֶכ֣ם ִמּמֶ֔ י ּבְ ּכִ֗

יֵניֶכ֑ם  ְוִנְפְק֖חּו ֵעֽ
ע: ים ֹיְדֵע֖י ֥טֹוב ָוָרֽ ֽא-לִֹה֔ ִוְהִייֶת֙ם ּכֵ

ל  ץ ְלַמֲאָכ֜ י טֹו֩ב ָהֵע֨ ֣ ה ּכִ ָ֡ ִאׁשּ ֶרא ָהֽ ֣ ַוּתֵ ו  
ִים  ֲאָוה-֣הּוא ָלֵעיַנ֗ י ַתֽ ְוִכ֧

יל  ּכִ֔ ד ָהֵע֙ץ ְלַהׂשְ ְוֶנְחָמ֤
אַכ֑ל  ְר֖יֹו ַוּתֹ ח ִמּפִ ֥ ּקַ ַוּתִ

ּה ַוּיֹאַכֽל: ֖ ּה ִעּמָ ֛ ם-ְלִאיׁשָ ן ּגַ ֧ ּתֵ ַוּתִ

צבעו את האיור.

מדף המדבקות: הדביקו מעל תמונת הנחש ציור המתאר את דברי הנחש 
וציור המתאר את דברי ה', בריבוע המופיע בצדה של האישה.

 

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה

בחוברת

• נבקש מהתלמידים לסמן את המילים שבהן אותיות השורש א.מ.ר. )יש אמירות של ה' ויש אמירות של 	
הנחש(.

• בצד שמאל: איור המתאר את האישה הניצבת בפני ניסיון קשה - האם להקשיב לדברי ה' או לדברי הנחש. 	
התלמידים מתבקשים להדביק מדבקות הממחישות במעט את הניסיון.

• ניתן להוסיף לציור את עץ הדעת טוב ורע ולצבוע.	

המחשות נוספות: 

• שיחה בכיתה על ניסיונות שונים שאנו נתקלים בהם במהלך החיים.	

• לביים הצגה עם תלמידים: אחד עומד במרכז ושני ילדים משני צדיו - האחד מנסה לשכנע אותו לעשות 	
מצווה והאחר מנסה לפתות אותו שלא. או ההיפך: האחד מנסה לפתות להצטרף למעשה שלילי והאחר 

 מנסה להניא אותו מכך.
חשוב מאוד לסיים הצגה כזאת בדיון בשאלה: מה עוזר לנו להתגבר בשעת ניסיון?

• לבקש מהילדים לספר על מקרים שבהם התגברו ופעלו נכון למרות הקושי.	
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יחידה 20. תוצאת החטא 

)פסוקים ז-י(
א. הקדמה 

ידיעתו של ה' - ה' משגיח על עולמנו ויודע כל מה שקורה בו. אין לאדם אפשרות להסתיר דברים מה'. 

גם כשאדם מנסה להסתיר את חטאו או “לברוח" מה' - אין הוא יכול, כי ה' רואה ויודע הכול!

ה"?( - אין זה מחמת שה' לא יודע את התשובה, ּכָ אפילו כאשר ה' פונה אל אדם בשאלה )כמו “ַאּיֶ

אלא שה' נותן לאדם הזדמנות להודות שטעה וחטא )וידוי הוא דבר חשוב הדורש אומץ, בניגוד לתירוצים, שמטרתם 

ניסיון להתחמק מהווידוי(.

לעתים התורה מספרת לנו על ה' בלשון בני אדם, כלומר מאנישה את ה' ומשייכת לו פעולות של בני אדם, אך זאת 

רק כדי שנצליח להבין טוב יותר את תוכן הדברים )ברור לכול שאין כוונת התורה לייחס לה' תכונות אנושיות(.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ם עיני השכל ֵניֶה֔ ְחָנ֙ה ֵעיֵנ֣י ׁשְ ַק֙ ּפָ ז. ַוּתִ

ם ראו בכך פתאום משהו לא טוב והתביישו ם ֵה֑ ֖ יֻרּמִ י ֵעֽ ֥ ְד֔עּו ּכִ ַוּיֵ֣

ה )תפרו כמה עלים ביחד( רּו֙ ֲעֵל֣ה ְתֵאָנ֔ ְתּפְ ּיִ  ַוֽ

ת: ּו ָלֶה֖ם ֲחֹגֹרֽ ֲעׂש֥ ַוּיַ

֖ן שמעו קול והבינו שזה קולו של ה' שהופיע בגן ּגָ ְ֥ך ּבַ ים ִמְתַהּלֵ ְמ֞עּו ֶאת-֨קֹול ְי-ה-ָו֧-ה ֱאלִֹה֛ ׁשְ ּיִ ח. ַוֽ

ֹום אחרי הצהריים, שעה שרוח נעימה נושבת ְל֣רּוַח ַהּי֑

ן: ֽ ֖תֹוְך ֵע֥ץ ַהּגָ ים ּבְ ֵנ֙י ְיהָו֣ה ֱאלִֹה֔ ֹו מרוב בושה ִמּפְ ּת֗ ם ְוִאׁשְ ָאָד֜ א ָהֽ ְתַחּבֵ֨ ַוּיִ

ם  ָאָד֑ ים ֶאל-ָהֽ א ְיהָו֥ה ֱאלִֹה֖ ְקָר֛ ט.  ַוּיִ

ה איפה אתה?: ּֽכָ אֶמר ֖לֹו ַאּיֶ ַוּיֹ֥

ן  ֑ ּגָ י ּבַ ְעּתִ ַמ֖ אֶמר ֶאת-ֹקְלָך֥ ׁשָ י. ַוּיֹ֕

ִכי ָוֵאָחֵבֽא:  ם ָאֹנ֖ י-ֵעיֹר֥ ֽ א פחדתי ּכִ ָוִאיָר֛

ג. מנגינת הכתוב

החטא גורם לאדם בושה גדולה ותחושת אי-נעימות. גם אם בהתחלה החטא נראה נעים, בסופו של דבר הוא גורם 
צער ובושה לאדם. לכן, אדם שחוטא נוטה לפעמים לנסות לברוח ולהתחבא, ובעצם הוא בורח מעצמו.

במוקדם או במאוחר, האדם מגלה שהבריחה איננה פתרון; הרי ה' רואה הכול ויודע הכול. 

הדרך הנכונה להתמודד עם חטא היא להודות בחטא, לחזור בתשובה ולתקן. 
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44

ּתֹוָצַאת ַהֵחְטא 
סּוִקים ז-י ֶרק ג ּפְ ּפֶ

ם  ֵניֶה֔ ְחָנ֙ה ֵעיֵנ֣י ׁשְ ַק֙ ּפָ ַוּתִ ז  
ם ם ֵה֑ ֖ יֻרּמִ י ֵעֽ ֥ ְד֔עּו ּכִ ַוּיֵ֣
ה  רּו֙ ֲעֵל֣ה ְתֵאָנ֔ ְתּפְ ּיִ  ַוֽ
ת: ּו ָלֶה֖ם ֲחֹגֹרֽ ֲעׂש֥ ַוּיַ

ים  ְמ֞עּו ֶאת-֨קֹול י-ה-֧ו-ה  ֱא-לִֹה֛ ׁשְ ּיִ ח   ַוֽ
ֹום  ֖ן ְל֣רּוַח ַהּי֑ ּגָ ְ֥ך ּבַ ִמְתַהּלֵ

ים  ֵנ֙י י-ה-֣ו-ה  ֱא-לִֹה֔ ֹו ִמּפְ ּת֗ ם ְוִאׁשְ ָאָד֜ א ָהֽ ְתַחּבֵ֨ ַוּיִ
ן:  ֽ ֖תֹוְך ֵע֥ץ ַהּגָ ּבְ

ם  ָאָד֑ ים ֶאל-ָהֽ א י-ה-֥ו-ה  ֱא-לִֹה֖ ְקָר֛ ַוּיִ ט   
ה:  ּֽכָ אֶמר ֖לֹו ַאּיֶ ַוּיֹ֥

ן  ֑ ּגָ י ּבַ ְעּתִ ַמ֖ אֶמר ֶאת-ֹקְלָך֥ ׁשָ ַוּיֹ֕ י  
ִכי ָוֵאָחֵבֽא: ם ָאֹנ֖ י-ֵעיֹר֥ ֽ א ּכִ ָוִאיָר֛

צבעו את המילים שבהן האותיות ח.ב.א.

יחידה 20

45

ַאֶיָּכה?!

האם אתם מוצאים את האדם ואת אשתו באיור? מדוע אינכם מוצאים?א. 
מדוע הם מתחבאים? ממי הם מתביישים?ב. 
האם ה' מצא אותם? האם אפשר להתחבא מה'?ג. 
צבעו את המילה "איכה?!"ד. 
צבעו את האיור.ה. 

]למורה: ניתן להנחות את התלמידים להשתמש בצבעים עצובים - אפור, חום, בורדו וכדו'.[

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה

בחוברת

• נבקש מהתלמידים לסמן את המילים שבהן אותיות השורש ח.ב.א.	

• בצד שמאל: נבקש מהתלמידים לנסות למצוא את האדם ואשתו המתחבאים בתוך עץ הגן ו"לצעוק" ביחד 	
ה?"  עם הילדים את דבר ה': “ַאיֶּכָּ

אפשר לעורר בכיתה דיון סביב השאלות: מדוע הם מתחבאים? ממי הם מתביישים? )מה'? מעצמם? או גם וגם?(

האם אפשר בכלל להתחבא מה'?

אפשר לצבוע את הציור.

המחשות נוספות: 

 אפשר להביא לכיתה עלים של עץ תאנה. 
גודלם של העלים מסביר לנו מדוע בחרו האדם ואשתו דווקא את העלים האלה כדי לתפור להם חגורות.
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יחידה 21. קבלת אחריות 

)פסוקים יא-יג(
א. הקדמה

לאדם ניתנה דעת והוא מחליט מה לעשות ומה לא לעשות, וממילא הוא גם נושא באחריות למעשיו. כאשר אדם 
עושה מעשה טוב - הוא שמח ורוצה לקבל אחריות על מעשהו. 

כאשר אדם עושה מעשה רע - קשה לו יותר לקבל אחריות. 

לפעמים קל לו יותר לנסות לברוח ולהתחבא )כמו בפסוקים הקודמים(, אבל זה לא עוזר, כי ה' הרי יודע הכול.

לפעמים קל לו יותר להאשים מישהו אחר )כמו בפסוקים האלה(, אך גם זה מתברר כלא נכון, לא ראוי ולא עוזר.

הדבר היחיד שהוא גם נכון, גם טוב וגם עוזר הוא לשאת באחריות על המעשים, לחזור בתשובה ולתקן את הטעון 
תיקון.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ה  ּתָ ם ָא֑ י ֵעיֹר֖ ֥ יד ְלָך֔ ּכִ ֣ י ִהּגִ אֶמר ה' לאדם  ִמ֚ יא. ַוּיֹ֕

 : ְלּתָ ּנּו ָאָכֽ ֖ י ֲאָכל-ִמּמֶ ֥ יָך ְלִבְלּתִ יִת֛ ר ִצּוִ ֧ ץ האם מן העץ ֲאׁשֶ ֲהִמן-ָהֵע֗

י ִמן-ָהֵע֖ץ ָוֹאֵכֽל:  ֥ וא ָנְֽתָנה-ּלִ י שנתת לי להיות עמי ִה֛ ִד֔ ה ִעּמָ ּתָ ר ָנַת֣ ֣ ֙ה ֲאׁשֶ ָ ִאׁשּ ם ָהֽ ָאָד֑ אֶמר ָהֽ יב. ַוּיֹ֖

ית  ֑ את ָעׂשִ ה ַמה-ּזֹ֣ ֖ ָ ים ָלִאׁשּ אֶמר ְי-ה-ָו֧-ה ֱאלִֹה֛ יג. ַוּיֹ֨

ִני פיתה אותי ָוֹאֵכֽל:  יַא֖ ִ ׁש ִהׁשּ ָח֥ ה ַהּנָ ָ֔ ִאׁשּ ֙אֶמ֙ר ָהֽ ַוּתֹ

ג. מנגינת הכתוב

השלב הראשון בחזרה בתשובה הוא להכיר בעובדה שחטאתי. זהו תנאי הכרחי בדרך לתיקון. 

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה

בחוברת

• נבקש מהתלמידים לצבוע את המלים מן השורש א.כ.ל, המבטאות את חטאם של האדם ושל אשתו, שנצטוו 	
לא לאכול ואכלו.

• בתוך שלושת הריבועים מופיעים האדם, האישה והנחש. נבקש מהתלמידים להדביק מדבקות המבטאות 	
את העובדה שהאדם והאישה האשימו אחרים בכישלונם.

נשים לב שהנחש לא אמר כלום כי ה' כלל לא שאל אותו.  

)את האדם ואת האישה ה' שאל כדי לעורר אותם לחזור בתשובה. עיינו בספורנו.(

המחשות נוספות: 

• לעורר בכיתה דיון בנושא קבלת אחריות )הגבורה שבקבלת אחריות, היתרונות שבקבלת אחריות(.	

• להזכיר את שלושת שלבי החזרה בתשובה: הכרה בחטא, סליחה ווידוי, קבלה לעתיד.	


