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סמליות    האריה
ּכַָרע ָׁשכַב ּכֲַאִרי ּוכְלָבִיא     ִמי יְִקיֶמּנּו )במדבר כד, ט(

פרשתנו נקראת על שמו של בלק מלך מואב, החושש 

לארץ  בדרכם  ארצו  את  לכבוש  ירצו  ישראל  שבני 

ישראל. הוא שולח שליחים לבלעם בן בעור, נביא מן 

שלוש  ישראל.  עם  את  לקלל  ממנו  ומבקש  העמים, 

פעמים בלעם מנסה לקלל – אך ה’ ׂשם בפיו דברי הלל 

וברכה על עם ישראל!

לעיתים, הגננת איננה מספיקה לספר את הסיפורים 

כאן  לספר  כדאי  לכן  במדבר,  בחומש  המופיעים 

את הרקע לברכות בלעם, כמובן, מתוך שיקול דעת 

להתאמת התוכן לגיל הילדים.

ת
נו

גנ
ל

תכונות המייחדות את האריה
בלעם מדמה בברכותיו את עם ישראל לאריה: “ֶהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא, ֹלא ִיְׁשַּכב ַעד ֹיאַכל 

ֶטֶרף...” )במדבר כג, כד(, “ָּכַרע ָׁשַכב ַּכֲאִרי ּוְכָלִביא ִמי ְיִקיֶמּנּו” )שם כד, ט(.

את האריה, מלך החיות, מכיר כל ילד בגיל הרך. בעל החיים האצילי בעל הרעמה וההילוך המלכותי 

מעורר הערצה מעורבת ביראה. על כן, האריה – בתור סמל לגבורה וכוח, מנהיגות ועוצמה – ימצא 

מסילות ללב הילדים.

 מה מיוחד באריה?

 אילו תכונות טובות יש באריה?

 אם מברכים אותנו, עם ישראל, שנהיה כמו אריה – אילו תכונות טובות יהיו בנו?
אפשר להאזין לתחילת היצירה המוסיקלית: “קרנבל החיות” של סן־סאנס בקודר )ברקוד( המצורף. 

קשת  בכלי  מנוגנת  האחת  מלודיות:  תבניות  בשתי  אותו  ומאפיין  באריה  מתמקד  היוצר  זה,  בחלק 

ומתארת את ההליכה המלכותית של האריה, והשנייה המנוגנת בפסנתר מתארת את שאגתו. הילדים 

יוכלו להציג את האריה בהתאם למוסיקה.

בלק      ·         ·    
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האריה בתור סמל 
באומנות היהודית

האריה הוא חיית הבר היחידה שדמותה שימשה 

ֵּבין  ֲאֶׁשר  ַהִּמְסְּגרֹות  “ְוַעל  המקדש:  בית  לקישוט 

ַהְׁשַלִּבים: ֲאָריֹות, ָּבָקר ּוְכרּוִבים” )מלכים א ז, כט(. גם 

בכיסאו המפואר והאגדי של שלמה המלך שובצו 

באומנות  סמל  בתור  האריה,  יטכ(.  י,  )שם  אריות 

בפרוכות,  הדורות  בכל  ומופיע  שב  היהודית, 

בדלתות ארונות קודש, בפסיפס, על שערי ספרים

ובתשמישי 

קדושה רבים. 

אפשר להציע 

לילדים:

 חפשו 
אריות בתשמישי 
קדושה, בספרי 

קודש, בבית 
כנסת, בגן, 

בבית ובירושלים 
עיר הבירה.
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פרשה על המפה
לאייר  הילדים  יוכלו  המצויר  המעמד  את 

שבלעם  הסיבה  על  השיחה  לאחר  כרצונם 

מדמה את

 עם ישראל 

לאריה. 

סמליות    האריה
ּכַָרע ָׁשכַב ּכֲַאִרי ּוכְלָבִיא     ִמי יְִקיֶמּנּו )במדבר כד, ט(

סמליות האריה
סמליותו  על  הילדים  עם  ללמוד  אפשר 

האזכורים  מתוך  האריה  של  המיוחדת 

הרבים של האריה במקרא ובדברי חכמים. 

ביותר  המוזכרת  הבר  חיית  הוא  האריה 

באריה  השתמש  הנביא  עמוס  בתנ”ך. 

למשל: “ַאְרֵיה ָׁשָאג – ִמי ֹלא ִייָרא?!” )עמוס 

ג, ח(. “ארי־אל” הוא כינוי הן לירושלים הן 

בגבורת  השתמשו  חכמים  המקדש.  לבית 

האריה למשל לגבורה בעבודת ה’: “הווי... 

גיבור כארי – לעשות רצון אביך שבשמים” 

החיות  כמלך  ראוהו  גם  הם  כ(,  ה,  )אבות 

)חגיגה יג, ב(.

שהם,  תחושה  לילדים  לתת  אפשר 

דומים  ישראל,  מעם  חלק  בהיותם 

קישוט־ראש  הכנת  באמצעות  לאריות 

את  המסמלים  לכתר  או  לרעמה  הדומה 

מלכות האריה, והם יחבשו אותם במהלך 

הפעילות וישובו איתם הביתה מהגן.

יצירה מוסיקלית וסרטון: צעדת 
האריה מתוך: “קרנבל החיות” של 

סן־סאנס

פרשת בלק

פרשת בלק
הורים יקרים!

“ּכַרע ׁשַכב ּכֲאִרי ּוְכָלִביא ִמי ְיִקיֶמּנּו”

 
 )במדבר כד, ט(

אנחנו ממשיכים לצעוד ִעם ישראל בואכה ארץ ישראל ומטפסים איתם להרים הגבוהים של עבר הירדן. שם אנו נפגשים 

עם בלק מלך מואב. בלק מבקש מבלעם בן בעור, נביא מן העמים, לקלל את ישראל, אך במקום לקלל, ׂשם ה’ בפיו דברי 

ברכה והלל לעם ישראל.

בגן התמקדנו בדימוי של ישראל לאריה בברכות בלעם: “ֶהן ָעם ּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנּׂשא, ֹלא ִיׁשּכב ַעד ֹיאַכל ֶטֶרף...”; “ּכַרע 

ׁשַכב ּכֲאִרי ּוְכָלִביא ִמי ְיִקיֶמּנּו”. שוחחנו על התכונות המיוחדות לאריה שבזכותן נבחר לסמל את עם ישראל. גילינו שהאריה 

הפך לסמל אומנותי יהודי המופיע בפרוכות, על דלתות ארונות קודש, בפסיפס, על שערי ספרים ותשמישי קדושה רבים. 

אפשר להציע לילדים לחפש את דמות האריה בתשמישי קדושה בבית או בבית הכנסת.

את האריה, מלך החיות, מכיר כל ילד בגיל הרך. בעל החיים האצילי בעל הרעמה וההילוך המלכותי מעורר הערצה 

מעורבת ביראה. משום כך, האריה, בהיותו סמל לגבורה וכוח, מנהיגות ועוצמה, מצא מסילות ללב הילדים, והם נהנו לעטר 

את המעמד המצויר בצורתו.

ויהי רצון שנזכה לקיים את הדרכת חז”ל )אבות ה, כ(: “הווי... גיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים”!

שבת שלום!
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