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 א.  .1

בא לידי ביטוי בעונש שנתן ה' לאישה עקב חטא   פגיעה בקשר בין האדם לאישה

ֶאל ָהִאָשה ָאַמר ַהְרָבה ַאְרֶבה ִעְצבֹוֵנְך ְוֵהֹרֵנְך ְבֶעֶצב ֵתְלִדי  : "האכילה מפרי עץ הדעת

באישה  שליטת האיש  ט"ז(  ג, בראשית  ." )ָבִנים ְוֶאל ִאיֵשְך ְתשּוָקֵתְך ְוהּוא ִיְמָשל ָבְך

 קה אותם זה מזאת. יחרוויוני ומ מייצרת קשר בלתי ש 

  ’הַוְיַשְלֵחהּו באה לידי ביטוי בגירוש האדם מגן העדן: " האדם לאלפגיעה בקשר בין 

ַיְשֵכן ִמֶקֶדם  ַוְיָגֶרש ֶאת ָהָאָדם וַ ,  ֱאֹלִהים ִמַגן ֵעֶדן ַלֲעֹבד ֶאת ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ֻלַקח ִמָשם

."  ְלַגן ֵעֶדן ֶאת ַהְכֻרִבים ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִמְתַהֶפֶכת ִלְשֹמר ֶאת ֶדֶרְך ֵעץ ַהַחִיים

בגן העדן היה האדם קרוב לאל אבל מכיוון שמעל באמון של    ( כ"ד -כ"ג ג,בראשית )

ה' ועבר על מצוותו גירש ה' את האדם. ה' שם מלאכים בפתח גן העדן עם חרב  

האדם   שם ה' את. בתחילה שתמנע מן האדם לחזור לגן העדן  ,מתהפכת ולוהטת 

האמון המלאכים תופסים את  ך מכיוון שהפר את על מנת לשומרו א גן העדן ב

 מקומו. 

  האדם העניש ה' אתבאה לידי ביטוי בעונש ש פגיעה בקשר שבין האדם לאדמה

ּוְלָאָדם ָאַמר ִכי ָשַמְעָת ְלקֹול ִאְשֶתָך ַותֹאַכל ִמן  בגלל שאכל מפרי עץ הדעת האסור: " 

ֲעבּוֶרָך ְבִעָצבֹון תֹאֲכֶלָּנה  ָהֵעץ ֲאֶשר ִצִּויִתיָך ֵלאֹמר לֹא תֹאַכל ִמֶמּנּו ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה בַ 

ְבֵזַעת ַאֶפיָך תֹאַכל  , ְוקֹוץ ְוַדְרַדר ַתְצִמיַח ָלְך ְוָאַכְלָת ֶאת ֵעֶשב ַהָשֶדה  .ֹכל ְיֵמי ַחֶייָך 

העניקה לו האדמה  בתחילה חי האדם בגן העדן ובו  (י"ט-י"ז  ג,בראשית ) "... ֶלֶחם

לאחר החטא ה' מעניש אותו שהאדמה תהיה לו   ו מאכל.שפע של עצי פרי שנתנו ל

כיוון שיצטרך לעבוד קשה עד שיצליח להפיק לחם מן החיטה שיזרע   ,מקוללת

בשדה. הוא יאלץ להתמודד עם קוצים שתוציא לו האדמה ושוב היא לא תהיה  

 דן. מבורכת לו כפי שהייתה בגן הע
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 ( 1ב. ) .1

 ת האל: י' למאפיינים האנושיים של דמו-פסוקים ח' דוגמא מבראשית פרק ג'

  ’הַוִיְשְמעּו ֶאת קֹול זמן הליכתו: "כמי שהולך בגן העדן ומשמיע קול בה' מתואר 

יודעים שהוא מגיע לשפוט אותם  " לכן גם אדם וחווה ֱאֹלִהים ִמְתַהֵלְך ַבָגן ְלרּוַח ַהיֹום 

קרבת  של אדם שניתן לשמוע את הגעתו המת . זהו תיאור אנושימתחבאים מפניוו

 הוא משמיע כאשר הוא הולך. על פי הקולות ש

 ת האל: למאפיינים האנושיים של דמוכ"ב  פסוק  דוגמא מבראשית פרק ג'

  ’הַויֹאֶמר  ואומר: "  חשש מן האדם שהפך דומה לו ולמלאכים   ה' מביעלאחר החטא 

ל  זהו תיאור אנושי של חשש ש." ֱאֹלִהים ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ְכַאַחד ִמֶמּנּו ָלַדַעת טֹוב ָוָרע

שה' מאוים מן  ה' מפני האדם שכביכול משתווה אליו ביכולתו לדעת טוב ורע. ניכר 

   האדם.

 ( 2ב. ) .1

ֱאֹלִהים   ’ הִיְשְמעּו ֶאת קֹול וַ י העולה מפסוק ח': "ג רש"י מתייחס לקושי התיאולו

ממקום למקום   אנושי כמי שהולך כיצד מתואר ה' באופן  ִמְתַהֵלְך ַבָגן ְלרּוַח ַהיֹום"

 ולא כמי שנמצא בכל מקום. 

אלא הקול שה' השמיע הוא  בגן העדן,  התהלך הוא שרש"י מסביר כי לא ה'  

מצידו האחד של גן העדן לצידו   , עברהלך ו הקול החזק  , דן. כלומרשהתהלך בגן הע

 השני.

ַויֹאֶמר ֶאת ֹקְלָך ָשַמְעִתי ַבָגן  האדם אומר לה': " י': -ביסוס לפירוש רש"י מפסוקים ח'

הליכתך אלא את הקול שאתה ה' השמעת.  צעדי " כלומר לא שמעתי את קול  . ָוִאיָרא

 זהו הקול שלפי פירוש רש"י התהלך בגן העדן. 

 (  1ג. ) .1

 עדן: סיבות לגירוש האדם מגן השתי 

שתווה לאחד מן העליונים )כמו ה' ומלאכיו(  ה' חשש מכוחו המתעצם של אדם שה

)בראשית   ."ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ְכַאַחד ִמֶמּנּו ָלַדַעת טֹוב ָוָרע ביכולתו לדעת טוב ורע: "

 פרק ג' פסוק כ"ב( 

אותו מגן   חוסר הרצון של ה' שהאדם, לאחר שחטא גם יחיה לנצח. לכן ה' גירש

ְוַעָתה ֶפן ִיְשַלח ָידֹו   חיים המקנה חיי נצח: " העדן כדי שהאדם לא יוכל לאכול מעץ ה

 )בראשית פרק ג' פסוק כ"ב( ." ְוָלַקח ַגם ֵמֵעץ ַהַחִיים ְוָאַכל ָוַחי ְלֹעָלם 
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 סיבה נוספת שניתן היה לציין: 

ונש שה' נתן לו האדם היה צריך להתחיל לעבוד את האדמה שהייתה  על פי הע

  ’הַוְיַשְלֵחהּו כעת מקוללת לו והוציאה קוצים. כל זה לא יכול היה לקרות בגן העדן: "

 ( ג)בראשית פרק ג' פסוק כ" ." ֻלַקח ִמָשם ֱאֹלִהים ִמַגן ֵעֶדן ַלֲעֹבד ֶאת ָהֲאָדָמה ֲאֶשר 

 ( 2ג. ) .1

נתנה לאדם ולחווה את  : הקללות שה' קלל את אדם וחווה הטענה של ש' שפרה

ומבטיחה  כי היא מאפשרת  לכן היא בעצם ברכה  , הות והאופי האנושיים שלהםהמ

עבודת  ל הצורך להפיק לחם מהטכנולוגית. למשל בגל את צמיחת הציוויליזציה

העתיקה ועד  המחרשה  ו: מן האדם את היכולות החקלאיות שלפיתח  השדה

לטרקטור של ימינו. בגלל קשיי הלידה התפתחה הרפואה עם חדרי הלידה 

 המשוכללים. 

 . אני מסכים עם טענה זו 

)בראשית   ." ֻלַקח ִמָשם ֱאֹלִהים ִמַגן ֵעֶדן ַלֲעֹבד ֶאת ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ’ הַוְיַשְלֵחהּו "  נימוק:

מן הכתוב עולה שהגירוש מגן העדן נועד בכדי שהאדם יעבוד את   ( גפרק ג' פסוק כ"

על שכלול והתפתחות  מדעית גם במשמעות של עבודה דמה וניתן לפרש זאת הא

אם האדם היה נשאר בגן העדן הוא לא היה נצרך    .שיוצרת ציוויליזציה טכנולוגית 

 הטבע וכך גם לא היה מתפתח.  להתמודד עם קשיי 

 ( 1)א.   .2

שניתן  )כלומר העונש  מידה כנגד מידהעקרון   קרון הענישה בסיפור מגדל בבל:ע

 :  ר לחטא(מתקש

 דוגמאות מן הקטע המבטאות את העקרון:  (2א. ) .2

להתפזר במקומות  לפוץ ואנשי בבל חטאו בכך שרצו להתרכז רק במקום אחד ולא  •

ֶפן ָנפּוץ ַעל  ... ָהָבה ִנְבֶנה ָלנּו ִעיר ּוִמְגָדל ְורֹאשֹו ַבָשַמִיםרבים וכך למלא את הארץ: "

  ’הַוָיֶפץ אותם בכל הארץ: "והפיץ ר ." לכן ה' בלבל את שפתם ובכך פיזְפֵני ָכל ָהָאֶרץ

 ." ם ִמָשם ַעל ְפֵני ָכל ָהָאֶרץ ַוַיְחְדלּו ִלְבֹנת ָהִעיר ֹאתָ 

לפרסם  ם שם" כלומר מ"לעשות לעצבכך שרצו  בחטא הגאווה חטאו גם אנשי בבל   •

ָהָבה ִנְבֶנה ָלנּו ִעיר ּוִמְגָדל ְורֹאשֹו ַבָשַמִים ְוַנֲעֶשה ָלנּו  : "באמצעות המגדל את עצמם 

ם את אותו פרסום  מנע מה בכךהשפיל אותם ו לכן ה' בלבל את שפתם ו." ֵשם

ניתן   ." ָהָבה ֵנְרָדה ְוָנְבָלה ָשם ְשָפָתם ֲאֶשר לֹא ִיְשְמעּו ִאיש ְשַפת ֵרֵעהּו" גאוותני: 

הגמול של  הדגשת  ה"( את בָ המילה "הָ חזרת )באמצעות לראות בדמיון הלשוני 

מושפלים  הם . כאשר אנשי בבל מפסיקים להבין זה את זה מידה כנגד מידה

 תם נפסקת. וריויה
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 שובה אחרת: ת

היות וסיפור מגדל בבל הוא   , רותושזהו עקרון גמול לד את התשובה   לקבלניתן גם 

  ים מדברים בשפות שונותנוסיפור אטיולוגי המסביר למה עד לימינו עמים ש

. מכאן שאותו עונש שניתן אז לכלל האנושות שהתרכזה  ומפוזרים במקומות שונים

ולכן ניתן לראות בכך   ,באזור בבל ניתן כעונש לכל הדורות הבאים של האנושות 

   גמול לדורות. 

 הם: ( 2לסעיף )על פי דרך תשובה זו הציטוטים 

   " ְשַפת ָכל ָהָאֶרץ ’ הַעל ֵכן ָקָרא ְשָמּה ָבֶבל ִכי ָשם ָבַלל " •

 " ל ָהָאֶרץ ַעל ְפֵני כָ   ’הּוִמָשם ֱהִפיָצם " •

לכל  גם מן הציטוטים הללו מודגש שמדבר בעונש שאיננו רק לאותו הדור אלא 

 הדורות הבאים. 

 ( 1ב. ). 2

 תשובות( שתי )ניתן היה לענות  על פי אבן עזרא:  "דברים אחדים "וף  הציר

,  דברי החכם והטיפש היו מאוחדים ולא היה ניתן להבדיל ביניהםבאותו הזמן  -

   . של בניית המגדל או בעצה טפשית סיבה שהם חט וזאת ה
כי השפה  והן של הטיפש היה מועט  המשכיל הדיבור הן של החכם באותו הזמן  -

 . באופן מלא  הייתה במצב בסיסי ולכן כולם הבינו זה את זה 

 ( 2. ב. )2

 . ריבוי שפות ודעותף לחיות בעולם של  לדעתי עדי

תרבויות שונות. כך החיים  בנימוק: באופן זה העולם עשיר ומגוון יותר בתפיסות עולם ו

זה גם מאפשר לכל אדם לבטא    ממים.גוניים ומשע -לא חד עניין ויותר צבעוניים ומלאי  

 ומונע דרישה לאחידות מחשבתית. האישי  את ייחודו 

 ( 1. )ג.  2

לית כי אנשי בבל רוצים לעשות לעצמם  סוק ד' עשיית השם היא שליפבבראשית י"א 

ָהָבה ִנְבֶנה ָלנּו ִעיר ּוִמְגָדל ְורֹאשֹו ַבָשַמִים ְוַנֲעֶשה ָלנּו  שם וזה נחשב כרצון גאוותני: "

 ֵשם." 

היחס   ה'-ישעיה, פרק נ"ו, פסוקים ד'בט' ו–שמואל ב, פרק ז', פסוקים ח'לעומת זאת ב

 .  דמויות של צדיקים כלומר לפרסם  " לעשות שם "הוא חיובי כי שם ה' שהוא שבחר  
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ָוֶאְהֶיה ִעְמָך ְבֹכל ֲאֶשר  : "המלך לפרסם את דוד ה' הוא שבחר מודגש כי בשמואל 

כלומר שלדורות יוודע שמו של   ." ְוָעִשִתי ְלָך ֵשם ָגדֹול ְכֵשם ַהְגֹדִלים ֲאֶשר ָבָאֶרץ ...  ָהַלְכתָ 

 כמלך צדיק שדבק בה'  דוד 

ְוָנַתִתי ָלֶהם ְבֵביִתי  "   :  ולסריסים שבחרו לדבוק בתורתשם ת ועש ה' מבטיח לבישעיה 

." כלומר על אף  ְבחֹוֹמַתי ָיד ָוֵשם טֹוב ִמָבִנים ּוִמָבנֹות ֵשם עֹוָלם ֶאֶתן לֹו ֲאֶשר לֹא ִיָכֵרת ּו

 . הזכר לדורותהתפרסם וללא יזכו לילדים הם יזכו לאותם סריסים ש

 (  2. ג. )2

היחס   . (מופיע בסוף הסיפור על מרד אבשלוםהפסוק ) שמואל ב, פרק י"ח, פסוק י"ח ב

כי שם אבשלום הוא שיזם את אותו מבנה שבא להחליף את   , שלילי הוא לעשיית שם 

ֲאֶשר ְבֵעֶמק ַהֶמֶלְך ִכי   ֶאת ַמֶצֶבת   ְבַחָייוְוַאְבָשֹלם ָלַקח ַוַיֶצב לֹו זה שלא הביא ילד לעולם: "

ָאַמר ֵאין ִלי ֵבן ַבֲעבּור ַהְזִכיר ְשִמי ַוִיְקָרא ַלַמֶצֶבת ַעל ְשמֹו ַוִיָקֵרא ָלּה ַיד ַאְבָשלֹום ַעד ַהיֹום  

בכל זאת רצה  הפר את מצוות פרו ורבו וגם   דוד, מרד באביוגם , אשר  ." אבשלוםַהֶזה

יחס למעשה זה  הולכן ניתן להסיק שבכך שהקים מבנה מצבה מרשים, זכר לדורות ילה

 שלילי. 

 (  1. )א.  3

 : שלושה תחומי עיסוק שונים של אשת החיל

כלומר אשת החיל  "  ְשִתים ַוַתַעש ְבֵחֶפץ ַכֶפיהָ ָדְרָשה ֶצֶמר ּופִ " :טוויית בדים  -

 דים. טוות מהם בכדי ל פשתן צמר ודורשת מבעלה שיביא לה 
." היא יוזמת קניית שדה  ָכֶרם ָנְטָעהָזְמָמה ָשֶדה ַוִתָקֵחהּו ִמְפִרי ַכֶפיָה : "חקלאות  -

 של גפן ליין. ונוטעת בו כרם 
." היא יוזמת את מכירת  ָסִדין ָעְשָתה ַוִתְמֹכר ַוֲחגֹור ָנְתָנה ַלְכַנֲעִני: "מסחר  -

 רות שהיא מכינה לשכניה הכנעניים. הסדינים והחגו 
" כלומר היא  ַכָפּה ָפְרָשה ֶלָעִני ְוָיֶדיָה ִשְלָחה ָלֶאְביֹון" : סיוע לחלשים בחברה -

 מרבה במתן של צדקה לנצרכים. 

 (  2. )א.  3

ה  ֶשֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהֹיִפי ִאשָ להזכיר לקראת סוף דבריו את הקביעה: " ב בוחר תוהכ

בחר להלל את אשת החיל דווקא  דבריו לאורך  ." כדי לנמק מדוע ִהיא ִתְתַהָלל ’הִיְרַאת 

 בתיאור של מעשיה ולא בתיאור של המראה החיצוני שלה.  

בפח.  הפיל גבר ליכול להיות שקרי ושל אישה כי המראה החיצוני הוא מסכם ואומר 

הוא  החיצוני אישה יכולה להיות יפה במראה שלה אך מכוערת במעשיה. בנוסף החן 

מראים על התכונה הפנימית של  טובים הם ש. אבל המעשים הזמני ורגעיהבל כי הוא 

בהם   דווקא  לכן יראת ה'. אותם האישה לא קיבלה אלא היא זאת שבחרה לעשותם.

 ראוי להלל אותה. 
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 (  1. )ב . 3

   : מכיוון שהיא ֹבעז מכנה את רות ”אשת חיל" י"א -על פי רות פרק ב' פסוקים ה'

ָטה  . זאת כפי שאומר לו נערו המתאר את רות: "העובדת בחריצותאשה  - ַותֹאֶמר ֲאַלקֳּ

ָמִרים ַאֲחֵרי ַהקֹוְצִרים ַוָתבֹוא ַוַתֲעמֹוד ֵמָאז ַהֹבֶקר ְוַעד ַעָתה ֶזה ִשְבָתּה   ָּנא ְוָאַסְפִתי ָבעֳּ

וכמעט שלא   ." כלומר הוא מדגיש שרות עובדת באופן רצוף מאז הבוקרַהַבִית ְמָעט 

 חזרה לביתה. 

רה לעזוב את מואב ולדבוק בחמותה  בחש על כך רות עז מעריך את  בובנוסף מכיוון ש -

יוון  נעמי. היא לא נטשה אותה כפי שעשתה עורפה אלא דבקה בה ועשתה זאת גם מכ

י ֹכל ֲאֶשר ָעִשית ֶאת ֲחמֹוֵתְך ַאֲחֵרי מֹות  ֻהֵגד ֻהַגד לִ שרצתה להדבק בה' אלוהי ישראל: "

."  ִאיֵשְך ַוַתַעְזִבי ָאִביְך ְוִאֵמְך ְוֶאֶרץ מֹוַלְדֵתְך ַוֵתְלִכי ֶאל ַעם ֲאֶשר לֹא ָיַדַעְת ְתמֹול ִשְלשֹום 

 ולדתה.משעזבה את עמה ו הקרבתה של רות הערכתו לכלומר בועז מדגיש את  

 מכיוון שהיא ֹבעז מכנה את רות ”אשת חיל" י"א -'ו' פסוקים געל פי רות פרק 

שהוא יחסית  וזאת על אף   ,בחרה דווקא בו להיות לבעלה כדי לקיים את חוק הייבום 

כדי שישא אותה  . לכן רות באה אליו לגורן  מבוגר ולא בחרה בבחור צעיר כזה או אחר 

ִבִתי ֵהיַטְבְת ַחְסֵדְך ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראשֹון   ’ הְברּוָכה ַאְת לַ : "לאשה. בועז אומר לרות

 ." י ֶלֶכת ַאֲחֵרי ַהַבחּוִרים ִאם ַדל ְוִאם ָעִשירְלִבְלִת 

 (  2. )ב . 3

 : דוגמה אחת לחוכמתה של רות 

ולעשות מה שיגיד לה. אך רות  בגורן נעמי אמרה לרות רק לשכב לצידו של בועז 

ָאֹנִכי רּות ֲאָמֶתָך ּוָפַרְשָת ְכָנֶפָך ַעל ֲאָמְתָך ִכי ֹגֵאל  בחכמתה אמרה לבועז במפורש: " 

לא שיישא אותה באופן  ." )רות ג, ט( כלומר שהיא לא רוצה סתם לשכב איתו אָאָתה

המנוח  ויקים את שם המת )בעלה  ,על פי חוק הייבום  ,חוקי לאשה וכך יגאל אותה

 מחלון( על נחלתו. 
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