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

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

ם  ָאָד֑ אֶמר ָהֽ ַוּיֹ֖ יב 
י  ִד֔ ה ִעּמָ ּתָ ר ָנַת֣ ֣ ֙ה ֲאׁשֶ ָ ִאׁשּ ָהֽ

י ִמן-ָהֵע֖ץ ָוֹאֵכֽל:  ֥ וא ָנְֽתָנה-ּלִ ִה֛

את  ה ַמה-ּזֹ֣ ֖ ָ ים ָלִאׁשּ אֶמר י-ה-֧ו-ה  ֱא-לִֹה֛ ַוּיֹ֨ יג  
ית  ֑ ָעׂשִ

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

ַלת ַאֲחָריּות  ַקּבָ
סּוִקים יא-יג  ֶרק ג ּפְ ּפֶ

צבעו את המילים שבהן מופיעות אותיות השורש א.כ.ל.

יחידה 21
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לפניכם שלושה מלבנים שבהם מופיעים איש, אישה ונחש. 
על מי כל אחד מהם מטיל את האחריות?

 

  הדביקו )מדף המדבקות( יד היוצאת מגופו של האיש ומראה את מי הוא מאשים.
הדביקו יד היוצאת מן האישה ומראה את מי היא מאשימה.   

הקדמה כללית 

)ליחידות-22 24( בעניין העונש
עונש הנו תוצאה של מעשה רע. 

מהם תפקידיו של העונש?

1. לתקן את מי שעשה מעשה לא טוב.  

2. לחנך את החוטא ואת החברה לדרך הטוב ולהרתיע אותם מלעשות מעשים רעים שוב.

לגבי מהות העונש של הנחש, עיינו בהמשך היחידה.←←
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יחידה 22. עונשו של הנחש 

)פסוקים יד-טו(
א. הקדמה 

הנחש - אנחנו לא מכירים את הנחש שהיה בגן עדן )"הנחש הקדמוני"(. עם זאת, ברור שאין עונשו של הנחש דומה 
לעונשם של האדם והאישה. לנחש לא היה שכל כמו לאדם, לא היו לו מצוות ועבירות וממילא גם לא שכר ועונש. 

דברי הנחש היוו ניסיון לאדם ולאישה )“והנחש - הוא שטן הוא יצר הרע" - עיינו בספורנו על פסוק א'(, וברגע שהם 
כשלו וירדו מגדולתם ירד גם הנחש מה"גדּולה" שהייתה לו. אין דו-שיח בין ה' לבין הנחש, אלא אמירה א-לוהית 

בלבד כי אין לנחש יכולת עצמית לתקן מעשים, לחזור בתשובה וכדומה. 

עונשו של הנחש אינו משמש כדרך לתיקון, אלא מבטא מציאות חדשה לגמרי של הנחש - הוא נהיה ארור, איבד את 
רגליו והורחק מקרבת א-לוהים ומקרבה לאדם, שנברא בצלם א-לוהים. 

בעוד שעונשם של האדם והאישה מצריך אותם לפנות אל ה' ולהתפלל לעזרה )וכך הם שבים וזוכים לקרבת 
א-לוהים(, עונשו של הנחש מרחיק אותו לגמרי מה' )כבר אין לו עמידה זקופה, אין לו יכולת התקדמות - הליכה - 

ואין לו צורך לבקש מזון מאת ה', כי מזונו מצוי לו בכל מקום(.

הנחש שאנחנו מכירים היום הוא כנראה הנחש שאחרי העונש. כאשר רואים נחש צריך להתרחק בצורה שקטה,
 כי הוא מסוכן ביותר.

יש להדגיש בפני הילדים שבשום פנים ואופן אסור לנסות לתפוס אותו או להרגו.
 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

יָת בגלל שעשית ּזֹא֒ת  ֣ י ָעׂשִ ֣ ָחׁש֮ ּכִ ל-ַהּנָ ים | ֶאֽ -ה ֱאלִֹה֥ יד. ַוּיֹאֶמ֩ר ְי-ה-ֹוָ֨

ל יותר מכל ֙ה ִמּכָ ָא֤רּור מקולל ַאּתָ

ה  ֶד֑ ָ ֣ת ַהׂשּ ל ויותר מכל ַחּיַ ה ּוִמּכֹ֖ ֵהָמ֔ ַהּבְ

ְך )כי מעכשיו לא יהיו לך רגליים(  ֹחְנָך֣ ֵתֵל֔ ַעל-ּגְ

ֽיָך:  י ַחּיֶ ל-ְיֵמ֥ אַכ֖ל ּכָ ר ּתֹ ְוָעָפ֥

ים ית ָאׂשִ ְנָאה ָאׁשִ֗ ה | ׂשִ טו. ְוֵאיָב֣

ין ַזְרָעּ֑ה  ה ּוֵב֥ין ַזְרֲעָך֖ ּוֵב֣ ָ֔ ִאׁשּ ין ָהֽ יְנָך֙ ּוֵב֣ ֽ  ּבֵ

ב תכה אותו בעקב: ּנּו ָעֵקֽ ׁשּוֶפ֥ ה ּתְ ֖ אׁש יכה אותך בראש ְוַאּתָ  ֚הּוא ְיׁשּוְפָך֣ ֹר֔
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ג. מנגינת הכתוב

הריחוק מה' הוא העונש הגדול ביותר שיכול להיות!

הנחש הורחק לגמרי מה' - אין לו שום צורך לפנות אל ה' בתפילה או בבקשה כלשהי, והוא רחוק מה' אפילו יותר 
מבעלי החיים האחרים. לעומת זאת, האדם והאישה נענשו בדברים שמצריכים אותם להתפלל אל ה' - האדם זקוק 

להתפלל לפרנסתו, והאישה מתפללת לפרי בטן ולהקלה בהיריון ובלידה. 

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה

בחוברת

← נבקש מהתלמידים לסמן את המילה נחש.	

← בפסוקים מודגשות ארבע מילים כסימנים לעונשו של הנחש: ארור, גחונך, ועפר, ואיבה. בחוברת מופיעה 	
שאלה המתקשרת לכל אחת מהמילים. אפשר להסתפק במתן תשובה ואפשר לנצל חלק מהשאלות כבסיס 

לשיחה בכיתה. )שינון ארבעת המילים יכול לעזור לזכור את כל חלקי העונש.(
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ָחׁש֮  ל-ַהּנָ ים | ֶאֽ ַוּיֹאֶמ֩ר י-ה-֨ו-ה  ֱא-לִֹה֥ יד  
יָת ּזֹא֒ת  ֣ י ָעׂשִ ֣ ּכִ

ה  ֵהָמ֔ ל-ַהּבְ ֙ה ִמּכָ ָא֤רּור ַאּתָ
ה  ֶד֑ ָ ֣ת ַהׂשּ ל ַחּיַ ּוִמּכֹ֖

ְך  ֹחְנָך֣ ֵתֵל֔ ַעל-ּגְ
ֽיָך:  י ַחּיֶ ל-ְיֵמ֥ אַכ֖ל ּכָ ר ּתֹ ְוָעָפ֥

ה  ָ֔ ִאׁשּ ין ָהֽ יְנָך֙ ּוֵב֣ ֽ ית ּבֵ ה | ָאׁשִ֗ טו  ְוֵאיָב֣
ין ַזְרָעּ֑ה  ּוֵב֥ין ַזְרֲעָך֖ ּוֵב֣

אׁש  ֚הּוא ְיׁשּוְפָך֣ ֹר֔
ב: ּנּו ָעֵקֽ ׁשּוֶפ֥ ה ּתְ ֖ ְוַאּתָ

ל ַהָנָחׁש  ָעְנׁשֹו ֶשׁ
סּוִקים יד-טו ֶרק ג ּפְ ּפֶ

צבעו את המילה "נחש".

1. הנחש נענש להיות ארור יותר מכל ___________.
2. כיצד הולך הנחש לאחר העונש?

3. מה אוכל הנחש לאחר העונש?
4. כיצד מנסה הנחש לפגוע באדם וכיצד פוגע האדם בנחש?

יחידה 22
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23. עונשה של האישה 

)פסוק טז(
א. הקדמה

עונשה של האישה בא לידי ביטוי בשני תחומים: 

1( בתהליך ההיריון והלידה 

ילדים הם שמחה גדולה להורים. לפני החטא של האיש והאישה היה קל מאוד ללדת ילדים.  

בעקבות החטא, ההיריון והלידה הפכו להיות מלווים בכאבים.  

2( בקשר עם בעלה 

  האישה נענשה בכך שהיא תרגיש תלויה יותר בבעלה. קשה לה יותר כאשר הוא לא נמצא, והיא מתגעגעת אליו.

גם כאשר הוא נמצא היא מרגישה תלויה בו. )אם צריך להרים דברים כבדים - מי בדרך כלל מרים? אם משהו    
מי בדרך כלל מתקן? אם שומעים רעש בבית באמצע הלילה - מי בדרך כלל הולך לבדוק?( נשבר -   

← עם זאת, הבעל יכול לגרום לכך שהדבר יהיה לטובת האישה, אם הוא לא ינצל את כוחו ואת מעמדו כדי ←
להשתלט על אשתו ולפגוע בה, אלא להיפך - כדי להגן ולעזור.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ר  ה ָאַמ֗ ֣ ָ ל-ָהִאׁשּ טז. ֶאֽ

ְך קושי בזמן ההיריון שלך ֹרֵנ֔ בֹוֵנְ֣ך ְוֵהֽ ֙ה ִעּצְ ה ַאְרּבֶ ֤ ַהְרּבָ

י ָבִנ֑ים כאבים בזמן הלידה ְלִד֣ ֽ ֶעֶ֖צב ּתֵ ּבְ

ְך תחושי געגועים לאיש שלך, לבעלך ּוָקֵת֔ ׁש֣ ְך֙ ּתְ ְוֶאל-ִאיׁשֵ

ְך כי בדרך כלל הבעל חזק יותר:  ֽ ל-ּבָ ְו֖הּוא ִיְמׁשָ

ג. מנגינת הכתוב

עונש האישה מכיל בתוכו קושי, ועליה להתאמץ יותר עד שהיא תשיג את מבוקשה: ילדים וקשר טוב עם בעלה. 

האישה יכולה לפנות אל ה' בתפילה לסייעתא דשמיא.



53

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה

בחוברת

← נבקש מהתלמידים לסמן את המילים שהשורש ע.צ.ב. מופיע בהן.	

בפסוקים צבענו כל חלק מעונשה של האישה בצבע אחר: עצבון ההיריון, עצב הלידה, התשוקה אל הבעל והוא ימשול 
בך.

בדף מופיע איור של אישה בהיריון המתפללת אל ה'. 

זהו בסיס לשיחה עם התלמידים: מה האישה עושה? על מה לדעתכם היא מתפללת? כיצד אנחנו יכולים לעזור לאמא 
כשהיא בהיריון? וכדומה.

אפשר לבקש מהתלמידים לצבוע את האיור.
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ר  ה ָאַמ֗ ֣ ָ ל-ָהִאׁשּ טז  ֶאֽ
ְך  ֹרֵנ֔ בֹוֵנְ֣ך ְוֵהֽ ֙ה ִעּצְ ה ַאְרּבֶ ֤ ַהְרּבָ

י ָבִנ֑ים  ְלִד֣ ֽ ֶעֶ֖צב ּתֵ ּבְ
ְך  ּוָקֵת֔ ׁש֣ ְך֙ ּתְ ְוֶאל-ִאיׁשֵ

ְך: ֽ ל-ּבָ ְו֖הּוא ִיְמׁשָ

ה ל ָהִאׁשָ ה ֶשׁ ָעְנָשׁ
סּוק טז  ֶרק ג ּפָ ּפֶ

צבעו את המילים שבהן מופיעות אותיות השורש ע.צ.ב.

א. מהי, לדעתכם, תפילת האישה שבאיור?
ב. צבעו את האיור.

יחידה 23
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יחידה 24. עונשו של האדם 
)פסוקים יז-יט(

א. הקדמה

עונשו של האיש, כמו עונשה של האישה, עוסק בצער שיהיה לו עד שישיג את מבוקשו. 

עונש האדם רחב יותר וכולל יותר, ובחלקו הוא חל גם על האישה - “ואל עפר תשוב".

 עונשו של האיש מתבטא בשני תחומים:

1( הקושי בעבודת האדמה

א. “ארורה האדמה בעבורך" - האדמה תהיה מקוללת. היבול יגדל לאט ומעט ויהיה פחות משובח 
)ממה שהיה קודם(.

ב. “וקוץ ודרדר תצמיח לך" - האדמה תוציא לא רק יבול טוב אלא גם קוצים.

ג. “בזיעת אפיך תאכל לחם" - האדם ייאלץ להתאמץ הרבה, לעבוד קשה ולהזיע על מנת להכין לחם לאכול.

← יש כאן “מידה כנגד מידה": היה לאדם אוכל בשפע, והוא אכל מן האסור. כעת כל מאכלו יהיה בקושי ובעצב.←

2( עונש המוות שנגזר עליו - “עד שובך אל האדמה". 

הנשמה עולה לשמים והגוף חוזר לאדמה, עד תחיית המתים.  

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ר  ם ָאַמ֗ יז. ּוְלָאָד֣

ָך֒  ּתֶ ַמְעּתָ֮ בגלל ששמעת ְל֣קֹול ִאׁשְ י-ׁשָ ֽ ּכִ

ּנּו  ֑ א ֹתאַכ֖ל ִמּמֶ ר לֹ֥ יָך֙ ֵלאֹמ֔ יִת֙ ר ִצּוִ ֤ ץ ֲאׁשֶ ֙אַכל֙ ִמן-ָהֵע֔ ַוּתֹ

ָך בגללך ֲעבּוֶר֔ ֽ ֲאָדָמ֙ה ּבַ ה מקוללת ָהֽ ֲארּוָר֤

ֽיָך:  י ַחּיֶ ל ְיֵמ֥ ה תאכל את יבוָלּה ּכֹ֖ ּנָ אֲכֶל֔ בֹו֙ן בעצבות ובטרחה גדולה ּתֹֽ ִעּצָ ּבְ

ה: ֶדֽ ָ ב ַהׂשּ ֖ ֶאת-ֵעׂ֥שֶ יַחֽ ָלְ֑ך ְוָאַכְלּתָ ְצִמ֣ ר )סוגי קוצים( ּתַ ֖ יח. ְו֥קֹוץ ְוַדְרּדַ

ֶחם  אַכל ֶל֔ יָך֙ זיעה שעל הפנים )תיאלץ לעבוד קשה ולהזיע עד ש...(  ּתֹ֣ ֵזַע֤ת ַאּפֶ֙ יט. ּבְ

ה לאחר שתמות )כאן נאמר לו שהוא ימות( ֲאָדָמ֔ ּוְבָך֙ ֶאל-ָה֣ ַע֤ד ׁשֽ

ְחּתָ ֑ ה )מהאדמה( ֻלּקָ ּנָ ֖ י ִמּמֶ ֥ ּכִ

ּוב:  ׁשֽ ה )גופך עשוי מעפר( ְוֶאל-ָעָפ֖ר ּתָ ּתָ ר ַא֔ י-ָעָפ֣ ֽ ּכִ
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ג. מנגינת הכתוב

האדם יצטרך להתאמץ מאוד ולסבול הרבה עד שישיג חיים שלווים וקרבת א-לוהים כמו שהיו לו בגן עדן.

מה שהיה לו לפני כן בקלות, הפך כעת לאתגר ויהיה עליו לעבוד בשבילו יותר. 

גם האדם )כמו האישה( יכול להתפלל לה' ולבקש שה' יעזור לו!

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה

בחוברת

← נבקש מהתלמידים לסמן את המילים שבהן השורש א.כ.ל.	

← נבקש מהתלמידים להדביק מדבקות הממחישות קוץ ודרדר וכן את בזעת אפיך.	

← בצד שמאל מופיעים איורים, ובהם שלבי העבודה - מהחרישה עד הלחם המוכן. נבקש מהתלמידים למספר את 	
האיורים לפי הסדר ולצבוע אותם. 

המחשות נוספות: 

היחידה מזמנת לעסוק במידה מסוימת בנושא המוות.

צריך להיות מודעים לכך שייתכן ויש ילדים בכיתה שהיו חשופים למקרה של מוות, ואפשר לנצל הזדמנות זאת כדי לדבר 
מעט על הנושא - גם כדי להסביר וגם כדי להרגיע.  

)כגון: “לאדם שנפטר טוב, רק לנו עצוב"; “לאדם שנפטר לא כואב!"; “נשמתו נמצאת בגן עדן" וכדומה.(
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ר  ם ָאַמ֗ ּוְלָאָד֣ יז 
ָך֒  ּתֶ ַמְעּתָ֮ ְל֣קֹול ִאׁשְ י-ׁשָ ֽ ּכִ

ר  יָך֙ ֵלאֹמ֔ יִת֙ ר ִצּוִ ֤ ץ ֲאׁשֶ ֙אַכל֙ ִמן-ָהֵע֔ ַוּתֹ
ּנּו  ֑ א ֹתאַכ֖ל ִמּמֶ לֹ֥

ָך  ֲעבּוֶר֔ ֽ ֲאָדָמ֙ה ּבַ ה ָהֽ ֲארּוָר֤
ֽיָך:  י ַחּיֶ ל ְיֵמ֥ ה ּכֹ֖ ּנָ אֲכֶל֔ בֹו֙ן ּתֹֽ ִעּצָ ּבְ

יַח ָלְ֑ך  ְצִמ֣ ר ּתַ ֖ יח  ְו֥קֹוץ ְוַדְרּדַ
ה:  ֶדֽ ָ ב ַהׂשּ ֖ ֶאת-ֵעׂ֥שֶ ְוָאַכְלּתָ

ֶחם  אַכל ֶל֔ יָך֙ ּתֹ֣ ֵזַע֤ת ַאּפֶ֙ ּבְ יט  
ה  ֲאָדָמ֔ ּוְבָך֙ ֶאל-ָה֣ ַע֤ד ׁשֽ

ְחּתָ  ֑ ה ֻלּקָ ּנָ ֖ י ִמּמֶ ֥ ּכִ
ּוב: ׁשֽ ה ְוֶאל-ָעָפ֖ר ּתָ ּתָ ר ַא֔ י-ָעָפ֣ ֽ ּכִ

ָעְנׁשֹו ֶשל ָהָאָדם
סּוִקים יז-יט ֶרק ג ּפְ ּפֶ

צבעו את המילים שבהן מופיעות אותיות השורש א.כ.ל.

מדף המדבקות: 
א. הדביקו תמונה של קוצים ודרדרים ליד המילים "קוץ ודרדר".

ב. הדביקו תמונה של אדם מזיע ליד המילים "בזעת אפיך".

יחידה 24
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האדם צריך לעבוד קשה בשביל להוציא לחם מן הארץ. 
לפניכם ציורים המתארים את השלבים השונים של הכנת הלחם. 

א. כתבו את המספר המתאים ליד כל ציור, לפי סדר הפעולות.

ב. צבעו את האיורים.

יָך ׂתאַכל ֶלֶחם" ֵזַעת ַאּפֶ "ּבְ
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יחידה 25. קריאת שם לאישה וכותנות העור 

)פסוקים כ-כא(

א. הקדמה

למרות החטא והעונש הקשה - העולם ממשיך והחיים ממשיכים. האדם ואשתו מתחזקים, מתעודדים וממשיכים, 
והקב"ה רואה שהם מתחזקים ומסייע להם ברוב רחמיו להתמודד עם מצבם החדש.

האדם מחזק את אהבתו לאשתו )אחרי שהאשים אותה בחטא(, והוא מעניק לה שם יפה המתאים לה.

ה' ראה את מצוקתם של האדם ושל אשתו ועשה להם בגדים.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

֑ה  ֹו ַחּוָ ּת֖ ם ִאׁשְ ֥ ם ׁשֵ ָאָד֛ א ָהֽ ְקָר֧ כ. ַוּיִ

י אמא של כל האנשים החיים בעולם:  ל-ָחֽ ם ּכָ ה ֵא֥ ְיָת֖ וא ָהֽ ֛י ִה֥ ּכִ

ים  ַעׂש֩ ְי-ה-ָו-֨ה ֱאלִֹה֜ כא. ַוּיַ

ם:  ֽ ׁשֵ ְלּבִ ְת֥נֹות ֖עֹור בגדים מעור ַוּיַ ֹו ּכָ ּת֛ ם ּוְלִאׁשְ ְלָאָד֧

ג. מנגינת הכתוב

גם במצבים קשים של חטאים ועונשים כבדים - אין להתייאש! יש להתעודד, להתחזק, לעודד זה את זה, להתרגל 
למצב החדש, להמשיך בחיים ולנסות ללמוד לקח ולתקן. 

ה', שהוא אבא רחמן, אוהב את כולם ועוזר לכולם, כולל למי שחטא וגרם לעצמו את הצרה. גם כשאבא ואמא 
לפעמים כועסים ומענישים כדי לחנך אותנו, זה לא אומר שהם לא אוהבים אותנו! זה לא אומר שהם יפסיקו לעזור 

לנו! להיפך! 

כך ה' דואג לנו, ממשיך לעזור לנו ומספק לנו את היכולות, הכוחות ושאר הדברים שאנו צריכים כדי להמשיך 
להתקדם בעולם.
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ד. הצעות להמחשה והרחבה

 בחוברת 

← נבקש מהתלמידים לסמן את שמה של האישה.	

← בצד שמאל מופיעה פעילות בנושא בגדים.	

ביחידה הזאת נוצרת הזדמנות לשיחה עם התלמידים בנושא הבגדים.

הפעילות בחוברת עוסקת במיון הבגדים לבגדי גברים ובגדי נשים. 

המחשות נוספות: 

ניתן להרחיב באופן כללי בנושא הצניעות בלבוש. 

ניתן להרחיב בנושא המצוות הקשורות לבגדים, כגון ציצית, שעטנז וכדומה.

ניתן להרחיב בנושא של סוגי בגדים: בגדי יום חול, בגדי שבת, בגדי עבודה, בגדי ספורט, מדים של חייל וכדומה.
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֑ה  ֹו ַחּוָ ּת֖ ם ִאׁשְ ֥ ם ׁשֵ ָאָד֛ א ָהֽ ְקָר֧ ַוּיִ כ  
י:  ל-ָחֽ ם ּכָ ה ֵא֥ ְיָת֖ וא ָהֽ ֛י ִה֥ ּכִ

ים  ַעׂש֩  י-ה-֨ו-ה  ֱא-לִֹה֜ כא ַוּיַ
ֹו  ּת֛ ם ּוְלִאׁשְ ְלָאָד֧

ם:  ֽ ׁשֵ ְלּבִ ְת֥נֹות ֖עֹור ַוּיַ ּכָ

ה ְוָכְתנֹות ָהעֹור ם ָלִאׁשָּ ְקִריַאת ׁשֵ
סּוִקים כ-כא ֶרק ג ּפְ ּפֶ

א. צבעו את שמה של האישה.
ב. מי קרא לה כך?

ג. מדוע הוא קרא לה כך?

יחידה 25

53

את הבגדים הראשונים של האדם ושל אשתו הכין הקב"ה בכבודו ובעצמו. 
לפניכם איורים של בגדים המצויים בימינו. 

מיינו אותם לפי בגדי גברים ובגדי נשים. הקיפו את בגדי הגברים בצבע כחול 
ואת בגדי הנשים בצבע אדום.


