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יחידה 26. הגירוש מגן עדן 

 )פסוקים כב-כד(

א. הקדמה 

כל עוד היה אדם בגן עדן, הוא יכול לאכול מפירות הגן, כולל מפירות עץ החיים. הפירות צמחו בלא יגיעה ובלא 
עבודה קשה של האדם, והאכילה מעץ החיים האריכה את חייו עוד ועוד. כך היה האדם קרוב לה' ושמח. בעקבות 

האכילה מעץ הדעת טוב ורע, הורחק האדם מקרבת ה' ומעץ החיים. 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ּנּו ד ִמּמֶ֔ ַאַח֣ ָאָד֙ם ָהָי֙ה ּכְ ן ָהֽ ים ֵה֤ אֶמר | ְי-ה-ָו֣-ה ֱאלִֹה֗ כב. ַוּיֹ֣

ע בכך שהוא חושב שהוא יודע לקבוע מהו טוב ומהו רע ַעת ֣טֹוב ָוָר֑ ָלַד֖

ים כדי לאכול ַחּיִ֔ ם ֵמֵע֣ץ ַהֽ ַל֣ח ָי֗דֹו ְוָלַק֙ח ּגַ֚ ן-ִיׁשְ ה | ּפֶ ֣ ְוַעּתָ

י ְלֹעָלֽם ולא יתקיים מה שגזרתי שהוא עתיד למות: ְוָאַכ֖ל ָוַח֥

ֶדן  ן-ֵע֑ ים ִמּגַ ֵח֛הּו ְי-ה-ָו֥-ה ֱאלִֹה֖ ּלְ ְיׁשַ  כג. ַוֽ

ה שמחוץ לגן עדן ֲאָדָמ֔ ֲעֹב֙ד ֶאת-ָה֣ ַלֽ

קום שמשם נלקח העפר שממנו הוא נברא )אונקלוס(:  ּמָ ם ּבַ ֽ ָ ח ִמׁשּ ֖ ר ֻלּקַ ֥  ֲאׁשֶ

ם מגן עדן ָאָד֑ כד. ַוְיָגֶ֖רׁש ֶאת-ָהֽ

ֶדן ממזרח לגן עדן )שם הייתה הכניסה לגן - רד"ק(  ֶדם ְלַגן-ֵע֜ ם ִמּקֶ֨ ֩ן הושיב, ׂשָ ּכֵ ׁשְ ַוּיַ

ים מלאכים )ּוְבָיָדם חרב( ֻרִב֗ ֶאת-ַהּכְ

ֶכת חרב חדה משני צדי הלהב ְתַהּפֶ֔ ֶר֙ב ַהּמִ ת ַלַ֤הט ַהֶח֙ ְוֵא֨

ים לשמור שלא ייכנס אף אחד לגן עדן ויאכל מעץ החיים: ֽ ַחּיִ ֶרְך ֵע֥ץ ַהֽ ֖ ר ֶאת-ּדֶ ֹמ֕ ִלׁשְ

ג. מנגינת הכתוב

קרבת ה' היא דבר טוב. כאשר האדם חוטא - הוא מרחיק את עצמו מה'.  

האדם חטא, ולכן הורחק מגן ה'. הוא ייאלץ לעבוד קשה ולהקפיד להקשיב לדבר ה', כדי לחזור לאותה קרבה 
שהייתה לו עם ה'.
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה

בחוברת

• נבקש מהתלמידים לצבוע את הציור על פי ההוראות.	

            

המחשות נוספות: 

ניתן לשוחח עם התלמידים על כך שבלימוד תורה אנו זוכים לטעום קצת מ"עץ החיים", שהרי על התורה נאמר:

“עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר".

ואכן, לימוד תורה מחיה את האדם )מבחינת רוחנית ואף מבחינה גשמית(.  

אפשר להביא את דברי חז"ל במשנה - אבות ו', א':

“רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה..."
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ים  אֶמר | י-ה-֣ו-ה  ֱא-לִֹה֗ כב  ַוּיֹ֣
ּנּו  ד ִמּמֶ֔ ַאַח֣ ָאָד֙ם ָהָי֙ה ּכְ ן ָהֽ ֵה֤

ע  ַעת ֣טֹוב ָוָר֑ ָלַד֖
ים  ַחּיִ֔ ם ֵמֵע֣ץ ַהֽ ַל֣ח ָי֗דֹו ְוָלַק֙ח ּגַ֚ ן-ִיׁשְ ה | ּפֶ ֣ ְוַעּתָ

י ְלֹעָלֽם:  ְוָאַכ֖ל ָוַח֥

ֶדן  ן-ֵע֑ ים ִמּגַ ֵח֛הּו י-ה-֥ו-ה  ֱא-לִֹה֖ ּלְ ְיׁשַ כג  ַוֽ
ם: ֽ ָ ח ִמׁשּ ֖ ר ֻלּקַ ֥ ה ֲאׁשֶ ֲאָדָמ֔ ֲעֹב֙ד ֶאת-ָה֣ ַלֽ

 
ם  ָאָד֑ כד  ַוְיָגֶ֖רׁש ֶאת-ָהֽ

ים  ֻרִב֗ ֶדן ֶאת-ַהּכְ ֶדם ְלַגן-ֵע֜ ֩ן ִמּקֶ֨ ּכֵ ׁשְ ַוּיַ
ֶכת  ְתַהּפֶ֔ ֶר֙ב ַהּמִ ת ַלַ֤הט ַהֶח֙ ְוֵא֨
ים: ֽ ַחּיִ ֶרְך ֵע֥ץ ַהֽ ֖ ר ֶאת-ּדֶ ֹמ֕ ִלׁשְ

ן ֵעֶדן  רּוׁש ִמַגּ ַהּגֵ
סּוִקים כב-כד  ֶרק ג ּפְ ּפֶ

יחידה 26
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צבעו את האיור הבא והוסיפו: את עץ החיים ואת אדם וחוה הולכים בדרך. 
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 יחידה 27. הולדת קין והבל 

 )פרק ד, פסוקים א-ב(

א. הקדמה 

התורה מספרת לנו כיצד התחיל העולם להתפתח וכיצד בני האדם שותפים בפיתוחו.

כאשר חוה יולדת את בנה הבכור קין, היא מציינת את התרגשותה מכך שהיא מרגישה שותפה עם ה' בהתפתחות 
העולם והמשך קיומו. כשגדלו הבנים, הבל טיפל בבעלי חיים והיה רועה צאן, וקין התחיל לפתח את החקלאות. 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ֹו  ּת֑ ֣ה ִאׁשְ ע ֶאת-ַחּוָ ם ָיַד֖ ָאָד֔ א. ְוָה֣

ִין  ֶלד ֶאת-ַק֔ ֣ ַה֙ר נהייתה בהיריון ַוּתֵ ַוּתַ֙

יׁש עשיתי איש ֶאת-ְי-ה-ָוֽ-ה עם ה': יִתי ִא֖ אֶמר )חוה קראה את שמו קין על שם אמירתה:) ָקִנ֥ ַוּתֹ֕

ֶבל  יו ֶאת-ָה֑ ֶדת ֶאת-ָאִח֖ ֶסף ָלֶל֔ ב. ַוּתֹ֣

אן  ֵעה ֹצ֔ ֶבל֙ ֹר֣ ַוְֽיִהי-ֶה֙

ה חקלאי: ִין ָהָי֖ה ֹעֵב֥ד ֲאָדָמֽ ְוַק֕

ג. מנגינת הכתוב

בני האדם שותפים עם ה' בפיתוח העולם. 

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה

בחוברת

• נבקש מהתלמידים לסמן את שמותיהם של קין והבל.	

• נבקש מהתלמידים להדביק מדבקות הממחישות רועה צאן ועובד אדמה.	

בצד שמאל ישנן שאלות הכוונה לפיתוח שיחה בכיתה, וכן משימה למיין את הציורים הקשורים לרועה צאן

ולעובד האדמה.
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המחשות נוספות: 

• לצייר את משפחתם של אדם וחוה )אבא, אמא, קין והבל(.	

•  לחידוד ההבדל בין רועה צאן לעובד אדמה: בוחרים שני ילדים - אחד רועה צאן ואחד עובד אדמה. 	
 על כל ילד:

1.      להציג את העבודה שלו )בתנועה(.

2.      לתאר מה נמצא סביבו )חיות, חפצים, נוף, וכו'(.

3.      לספר: את מה הוא מפתח בעבודתו? למי הוא עוזר?

4.      לספר: היכן נפגשים רועי הצאן והיכן עובדי האדמה?

• אפשר לפתח שיחה על תחומים נוספים שבהם אנחנו מסייעים בפיתוח העולם )אפשר לשאול את הילדים 	
במה ההורים שלהם עובדים ולקשר זאת לנושא(.
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ֶדת ַקִין ְוֶהֶבל  ֻהֶלּ
סּוִקים א-ב ֶרק ד ּפְ ּפֶ

ם  ָאָד֔ ְוָה֣ א  
ֹו  ּת֑ ֣ה ִאׁשְ ע ֶאת-ַחּוָ ָיַד֖
ִין  ֶלד ֶאת-ַק֔ ֣ ַה֙ר ַוּתֵ ַוּתַ֙

אֶמר  ַוּתֹ֕
יׁש ֶאת י-ה-ֽו-ה:  יִתי ִא֖ ָקִנ֥

ֶדת  ֶסף ָלֶל֔ ַוּתֹ֣ ב  
ֶבל   יו ֶאת-ָה֑ ֶאת-ָאִח֖
אן  ֵעה ֹצ֔ ֶבל֙ ֹר֣ ַוְֽיִהי-ֶה֙

ה: ִין ָהָי֖ה ֹעֵב֥ד ֲאָדָמֽ ְוַק֕

מדף המדבקות: הדביקו רועה צאן ליד המילים "רועה צאן" 
ואיכר העובד את אדמתו ליד המילים "עובד אדמה".

הדגישו את שם הבכור בצבע אחד ואת שם אחיו בצבע אחר.

יחידה 27
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מה עושה רועה הצאן?א. 
מה עושה עובד האדמה?ב. 
כיצד עוזר כל אחד מהם לפתח את עולמו של הקב"ה?ג. 

הקיפו בצבע אחד את התמונות הקשורות לרועה הצאן ד. 
ובצבע אחר את התמונות הקשורות לעובד האדמה   

)בהתאם לצבעים שצבעתם את הבל ואת קין בעמוד הקודם(.  

עֹוֵבד ֲאָדָמהרֹוֵעה צֹאן 
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יחידה 28. המנחה של קין והבל 

)פסוקים ג-ז(
א. הקדמה

אמנם בני האדם שותפים בפיתוח העולם והם יכולים גם לעבוד ולהצליח לאסוף לעצמם הרבה רכוש,
אך הם רק שותפים. בלי הסיוע של הקב"ה שום דבר לא יצליח, לכן צריך תמיד להודות לקב"ה על העזרה והסיוע.

כיצד מודים לקב"ה? אחת הדרכים להודות היא הבאת קרבן לה'.

הבאת קרבן לה' מבטאת את הכרת הטובה של האדם לה'. היום, כשאין לנו בית מקדש, אנו מודים לה' בתפילה.
)כדאי להסביר לילדים את הדרך להבאת קרבן לה': בניית מזבח, בדרך כלל מאבנים, הדלקת אש ושריפת הקרבן.( 

מה מביאים לקרבן? 

בדרך כלל, ראוי להביא קרבן מהדברים המשובחים ביותר שיש לאדם. בכך הוא מראה את אהבתו לה'.
אם אדם מביא לקרבן מהדברים הפחותים שיש לו - זה מבטא זלזול ולא אהבה.

כיצד יודעים שהקרבן מתקבל ברצון ע"י הקב"ה?  

אש יוצאת מאת ה' ושורפת את הקרבן )כמו בוויקרא ט', כ"ד, וכך כותב רש"י כאן(.
)ואולי אפשר להוסיף שהעשן מהשרפה של הקרבן עולה בצורה ישרה עד לשמים - עפ"י המשנה - אבות ה', ז'(.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים 

ים בסוף השנה ץ ָיִמ֑ ֣ י ִמּקֵ ְיִה֖ ג. ַוֽ

ה מהפירות הסתמיים ולא מהמשובחים )את המשובחים הוא רצה לשמור לעצמו( ֲאָדָמ֛ י ָהֽ ִר֧ ִין ִמּפְ א ַק֜ ֵב֨ ַוּיָ

ה מתנה, קרבן ַלֽי-ה-ָוֽ-ה:  ִמְנָח֖

ן והמשובחים ביותר ֶחְלֵבֶה֑ ֹכ֥רֹות ֹצא֖נֹו מהראשונים החביבים ּוֵמֽ יא ַגם-֛הּוא ִמּבְ ֶבל ֵהִב֥ ד. ְוֶה֨

ֶבל ְוֶאל-ִמְנָחֽתֹו:  -ה ה' קיבל ברצון את קרבנו של הבל והקשיב ֶאל-ֶה֖ ע י-ְה-ָו֔ ׁ֣שַ ַוּיִ

ָע֑ה לא הקשיב אל קין ולא קיבל ברצון את מנחתו א ׁשָ ִין ְוֶאל-ִמְנָח֖תֹו לֹ֣ ה. ְוֶאל-ַק֥

ָנֽיו והיה עצוב: ֖לּו ּפָ ּפְ ּיִ ד כעס מאוד  ַוֽ ִי֙ן ְמֹא֔ ַחר ְלַק֙ ֤ ַוּיִ

ה ָנְפ֥לּו ָפֶנֽיָך ולמה אתה עצוב:  ְך למה אתה כועס ְוָלּ֖מָ ָרה ָל֔ ה ָח֣ ּמָ ִין ָל֚ אֶמר ְי-ה-ָו֖-ה ֶאל-ָק֑  ו. ַוּיֹ֥

ת אתה תתעלה  ֵא֔ יִטי֙ב אם תהיה טוב, אם תשפר את מעשיך - ׂשְ ז. ֲה֤לֹוא ִאם-ּתֵ

יב אם לא תשפר את מעשיך א ֵתיִט֔ ְוִא֙ם לֹ֣

את היצר הרע  ֹרֵב֑ץ - שוכב. )משמעות הדברים היא שהיצר הרע רוצה  ֣ ַ֖תח בכל מקום שאתה עובר, ַחּטָ ַלּפֶ

להכשיל אותך, ולכן הוא שוכב מעבר לכל פתח ומנסה להחטיא אותך. הדרך להינצל ממנו היא להתגבר ולהיות טוב.(

ּוָק֔תֹו רצונו )רצונו של היצר הרע הוא להכשיל אותך( ׁש֣ ְוֵאֶל֙יָך֙ ּתְ

ֹו אבל אתה מסוגל למשול בו, ביצר הרע, ולהתגבר עליו: ל-ּבֽ ְמׁשָ ה ּתִ ֖ ְוַאּתָ
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ג. מנגינת הכתוב

האדם מטבעו מחפש קרבת א-לוהים, אבל כדי להגיע לכך יש להתאמץ. 

הבאת קרבן היא אחת הדרכים לבטא הכרת טובה לא-לוהים ולזכות לקרבת א-לוהים.

כשהאדם רואה שקרבנו לא מתקבל, זה עלול לגרום לו לאכזבה ולכעס. 

ה' מדריך את האדם לא להתייאש, אלא לשפר את עצמו ואת מעשיו, וממילא את קרבנו - כי את האדם ה' מבקש. 

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה

בחוברת   

• נבקש מהתלמידים לסמן את המילים וישע ולא שעה.      	

• נבקש מהתלמידים להדביק מדבקות הממחישות מזבח ונפילת הפנים.	

• בצד שמאל: פעילות הדורשת תיווך רב של המורה.	

מטרת הפעילות היא להמחיש לתלמידים שה' מבקש את הלב של האדם ולא סתם את הקרבן.

הפרי הבינוני יכול להיות קרבן ראוי כאשר הוא הטוב ביותר שיש לאדם, אך הוא קרבן לא ראוי כאשר יש לאדם פרי 
גדול יותר שהוא שומר לעצמו.
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ל ַקִין ְוֶהֶבל ְנָחה ׁשֶ ַהִמּ
סּוִקים ג-ז ֶרק ד ּפְ ּפֶ

ים  ץ ָיִמ֑ ֣ י ִמּקֵ ְיִה֖ ג   ַוֽ
ה  ֲאָדָמ֛ י ָהֽ ִר֧ ִין ִמּפְ א ַק֜ ֵב֨ ַוּיָ

ה ַלֽ-י-ה-ֽו-ה:  ִמְנָח֖

יא ַגם-֛הּוא  ֶבל ֵהִב֥ ְוֶה֨ ד  
ן  ֶחְלֵבֶה֑ ֹכ֥רֹות ֹצא֖נֹו ּוֵמֽ ִמּבְ

ֶבל ְוֶאל-ִמְנָחֽתֹו:  ע י-ה-֔ו-ה ֶאל-ֶה֖ ׁ֣שַ ַוּיִ

ָע֑ה  א ׁשָ ִין ְוֶאל-ִמְנָח֖תֹו לֹ֣ ְוֶאל-ַק֥ ה   
ָנֽיו:  ֖לּו ּפָ ּפְ ּיִ ד ַוֽ ִי֙ן ְמֹא֔ ַחר ְלַק֙ ֤ ַוּיִ

ִין  אֶמר י-ה-֖ו-ה ֶאל-ָק֑ ַוּיֹ֥ ו  
ה ָנְפ֥לּו ָפֶנֽיָך:  ְך ְוָלּ֖מָ ָרה ָל֔ ה ָח֣ ּמָ ָל֚

ת  ֵא֔ יִטי֙ב ׂשְ ֲה֤לֹוא ִאם-ּתֵ ז  
את ֹרֵב֑ץ  ֣ ַ֖תח ַחּטָ יב ַלּפֶ א ֵתיִט֔ ְוִא֙ם לֹ֣
ֹו: ל-ּבֽ ְמׁשָ ה ּתִ ֖ ּוָק֔תֹו ְוַאּתָ ׁש֣ ְוֵאֶל֙יָך֙ ּתְ

מדף המדבקות: 
א. הדביקו מזבח ליד המילים "מנחה לה'".

ב. הדביקו ציור של פנים נפולות ליד המילים "נפלו פניך".

סמנו את המילים: "וישע" ו-"לא שעה".
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משימה 2    אם קין יכול לבחור בין שני הפירות הבאים, איזה מהם כדאי שיבחר למנחה לה'?

הקיפו את הפרי.   

נקודה למחשבה 
האם מה שהתאים כקרבן במקרה הראשון מתאים כקרבן גם במקרה השני? 

מדוע?

מסקנה 
אז את מי באמת רוצה ה', את האדם או את מנחתו?

מה יעשה קין כדי שמנחתו תתקבל וישמח?

משימה 1    אם קין יכול לבחור בין שני הפירות הבאים, איזה מהם כדאי שיבחר למנחה לה'?

הקיפו את הפרי.   

ת..." ֵא֔ יִטי֙ב ׂשְ ה ָנְפ֥לּו ָפֶנֽיָך?    ֲה֤לֹוא ִאם ּתֵ "ְוָלּ֖מָ

א

גב

ב
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יחידה 29. חטאו של קין ועונשו 

 )פסוקים ח-יב(

הערה חשובה: מתוך הלימוד על קין והבל ומתוך הדברים שה' אומר לקין, אנחנו מנסים להבין את הדרך הנכונה שנלך 

בה. 

א. הקדמה

האכזבה והכעס של קין על שמנחתו לא התקבלה התפתחו לקנאה ושנאה כלפי הבל אחיו, שמנחתו כן התקבלה. 
למרות דבריו של ה', שהדריך אותו כיצד לנהוג )“הלא אם תיטיב - שאת..."(, קין לא התגבר על היצר הרע של הקנאה, 

ובמקום לשפר את מעשיו, במקום להביא קרבן משובח ולהיות טוב יותר, הוא קם והרג את הבל אחיו.  

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים 

יו ֶבל ָאִח֑ ִין ֶאל-ֶה֣ אֶמר ַק֖ ח. ַוּיֹ֥

ַהְרֵגֽהּו:  יו ַוּיַ ֶבל ָאִח֖ ִין ֶאל-ֶה֥ ָ֥קם ַק֛ ה ַוּיָ ֶד֔ ָ ׂשּ ם ּבַ ְהיֹוָת֣ ְיִה֙י ּבִ  ַוֽ

יָך ֶבל ָאִח֑ י איפה ֶה֣ ִין ֵא֖ אֶמר ְי-ה-ָו-֙ה ֶאל-ַק֔ ט. ַוּיֹ֤

ִכי האם אני השומר של אחי?!:  י ָאֹנֽ ר ָאִח֖ י ֲהׁשֵֹמ֥ ְעּתִ א ָיַד֔ ַוּיֹ֙אֶמ֙ר לֹ֣

יָת  ֑ ה ָעׂשִ אֶמר ֶמ֣ י. ַוּיֹ֖

ה )מעין משל: אני הרי יודע בדיוק איפה הבל. אני רואה ושומע הכול.(:  ֲאָדָמֽ ים ֵאַל֖י ִמן-ָהֽ יָך ֹצֲעִק֥ י ָאִח֔ ֵמ֣ ֚קֹול ּדְ

ֲאָדָמ֙ה  ה מקולל אתה )והקללה תבוא לידי ביטוי בכך שלא תקבל יבול( ִמן-ָהֽ ּתָ ה ועכשיו ָא֣רּור ָא֑ ֖ יא. ְוַעּתָ

ָך )כאשר קברת אותו(:  ֶדֽ יָך ִמּיָ י ָאִח֖ ֵמ֥ ַחת ֶאת-ּדְ יָה ָלַק֛ ה פתחה ֶאת-ּפִ֔ ְצָת֣ ר ּפָ ֣ ֲאׁשֶ

ה  ֲאָדָמ֔ ֲעֹב֙ד כאשר תעבוד ֶאת-ָה֣ י ַתֽ ֤ יב. ּכִ

ּה ָלְ֑ך היא לא תמשיך לתת לך יבול טוב כפי שהיה עד כה, ָח֖ ת-ּכֹ ף ּתֵ א-ֹתֵס֥ לֹֽ

ֶרץ ולא תמצא מנוחה בשום מקום: ְהֶי֥ה ָבָאֽ ֽ  ָנ֥ע ָוָנ֖ד זז ונודד ּתִ
 

ג. מנגינת הכתוב

מובא בשם רבי ישראל מסלנט: “אם אתה רוצה להיות גבוה, בנה לעצמך הר. אל תחפור לחברך בור..."

קל יותר לאדם להוריד את חברו כדי להיות מעליו מאשר להתאמץ ולהיות טוב יותר. 
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יו ֶבל ָאִח֑ ִין ֶאל-ֶה֣ אֶמר ַק֖ ַוּיֹ֥ ח 
ה  ֶד֔ ָ ׂשּ ם ּבַ ְהיֹוָת֣ ְיִה֙י ּבִ  ַוֽ

ַהְרֵגֽהּו:  יו ַוּיַ ֶבל ָאִח֖ ִין ֶאל-ֶה֥ ָ֥קם ַק֛ ַוּיָ

ִין  אֶמר י-ה-ו-֙ה ֶאל-ַק֔ ַוּיֹ֤ ט  
יָך  ֶבל ָאִח֑ י ֶה֣ ֵא֖

י  ְעּתִ א ָיַד֔ ַוּיֹ֙אֶמ֙ר לֹ֣
ִכי:  י ָאֹנֽ ר ָאִח֖ ֲהׁשֵֹמ֥

יָת  ֑ ה ָעׂשִ אֶמר ֶמ֣ ַוּיֹ֖ י  
יָך  י ָאִח֔ ֵמ֣ ֚קֹול ּדְ

ה:  ֲאָדָמֽ ים ֵאַל֖י ִמן-ָהֽ ֹצֲעִק֥

ה  ּתָ ה ָא֣רּור ָא֑ ֖ ְוַעּתָ יא 
יָה  ה ֶאת-ּפִ֔ ְצָת֣ ר ּפָ ֣ ֲאָדָמ֙ה ֲאׁשֶ ִמן-ָהֽ

ָך:  ֶדֽ יָך ִמּיָ י ָאִח֖ ֵמ֥ ַחת ֶאת-ּדְ ָלַק֛

ה  ֲאָדָמ֔ ֲעֹב֙ד ֶאת-ָה֣ י ַתֽ ֤ ּכִ יב  
ּה ָלְ֑ך  ָח֖ ת-ּכֹ ף ּתֵ א-ֹתֵס֥ לֹֽ

ֶרץ: ְהֶי֥ה ָבָאֽ ֽ ָנ֥ע ָוָנ֖ד ּתִ

ל ַקִין ְוָעְנׁשֹו  ֶחְטאֹו ֶשׁ
סּוִקים ח-יב ֶרק ד ּפְ ּפֶ

קין פגע בהבל, על אף שהיה אחיו. 

הדגישו את המילים שבהן מופיעה 
המילה "אח". 
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עיינו באיור שלפניכם.
חשבו מה קרה קודם: האם האדמה הפסיקה לתת את יבולה ולכן קין הלך 
או שקין הלך ולכן האדמה הפסיקה לתת את יבולה?   

כתבו את הספרה 1 ליד מה שקרה קודם ואת הספרה 2 למה שאירע בעקבות זאת.א. 
צבעו את האיור.ב. 

ֶרץ" ְהֶי֥ה ָבָאֽ ֽ ּה ָלְ֑ך ָנ֥ע ָוָנ֖ד ּתִ ָח֖ ת-ּכֹ ף ּתֵ א-ֹתֵס֥ "לֹֽ

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה

בחוברת

• נבקש מהתלמידים לסמן את המילים שבהן האותיות אח.	

• בצד שמאל: פעילות העוסקת בעונשו של קין.	

ציור של שדה שבו יבול לא טוב, וקין עוזב את המקום.

נשאל את התלמידים מה קרה קודם - קין הלך ולכן היבול לא טוב או להיפך, היבול לא היה טוב ולכן קין הלך?

התלמידים יסמנו מספרים במקומות המיועדים לכך, לפי סדר ההתרחשות.

• כאן המקום לדבר עם התלמידים על מידה כנגד מידה בעונשו של קין:	

1( מידה כנגד מידה: קין רצה לשמור לעצמו את הפירות הטובים, עכשיו גם פירות רגילים האדמה לא נותנת לו.

2( האדמה שבה קין השתמש כדי לקבור את אחיו לא תשמש אותו יותר כדי להוציא יבול טוב.  

• גם כאן, כמו בסיפור אדם הראשון, העונש כולל בתוכו גירוש. אדם גורש מגן עדן, וקין גורש מאדמתו - “נע ונד תהיה 	
בארץ". גירוש הוא עונש לחוטאים )וראו דברי רמב"ן על פסוק א' בתחילת חומש בראשית(.


