
 

משה מוכיח   .ןורח ועדתו כנגד הנהגת משה ואהרוק במחלוקת ,רובה ככולה ,פרשה עוסקתה 
 אותם:  

ֹּאֶמר מֶֹּשה ֶאל" ְמעּו קַֹּרח: ַוי ַקְשֶתם שִׁ י... ּובִׁ ים ֲעָדְתָך ַאָתה ְוָכל ָלֵכן .ְכֻהָנה ַגם ָנא, ְבֵני ֵלוִׁ   ַהנָֹּעדִׁ
ינּו( ָעָליו הּוא ְוַאֲהרֹּן ַמהַעל ה'  י תלונו )ַתלִׁ  י"א(-ח', ט"ז, )במדבר .כִׁ

 
 ָלֵכן  - מילת הקישור

 

 משמעות מילת הקישור
כתוצאה  . משה טוען כנגד קורח ועדתו, כי התוצאהשייכת לקבוצת מילות  לכן הקישורמילת 

לכהונה, התאספו כדי לחלוק על ה'.  מכאן שבסערת המחלוקת התריסו  , משאיפתם לגדולה
 )תנחומא, מתוך דעת סופרים על התורה(   .גם נגד מצוות שונות

 

 כתוצאה מכך, מכיוון שכך ועוד.   מילות קישור נוספות המתאימות לתוכן הפסוק הן: על כן,
 

 מה הקשר?  
  :בהיבט  מעשי משה מגיב פעמיים. בפעם הראשונה, .רח רוצה לקחת חלק בשלטון העםוק

עריכת מבחן פומבי על בחירת הנהגת העם, באמצעות הקטורת. בפעם השנייה בהיבט אישי:  
על אהרן על ידי ה',  ההנהגה היא שליחות שהוטלה . רח על טעותםוניסיון להעמיד את אנשי ק

לכן פונה לשכנע את  . משה פונה לקורח, אך קורח שותק .'והמרידה בהנהגה היא מרידה בה
שיש לרדוף אחר השלום ואין להחזיק  תן ואבירם, למרות רשעתם. מכאן למד רש"י וד

  למחלוקת שאיננה לשם שמיםעל פי חז"ל, מחלוקת בין קורח ועדתו היא דוגמה  .במחלוקת
 מחלוקת שנובעת מאינטרס צר ואישי.   אלא  )אבות ה, י(

 

 מהפרשה גשר למילת קשר

 קורח- 34-גשר לקשר 

 ענייני דיומא
 קייטנות דיגיטליות לילדי החמ"ד

אנו מציעים גם השנה קייטנות דיגיטליות בתחום העברית לתלמידי   ,לפי מיטב המסורת
בהובלת מורה   ,מפגשים סינכרוניים חמישההחמ"ד בוגרי כיתות ג' ומעלה. הקייטנות כוללות 

הקייטנות מהוות הזדמנות  תלמידים ממקומות שונים בארץ.  25קבוצה של כ ל ,מקצועית
 מהנה ומעשירה. תלחוויה לימודי

מספר המקומות מוגבל, נא הדריכו  שקייטנות. מאחר לכל תלמיד/ה מוגבלת לשלוש  ההרשמה
את התלמידים וההורים לשים לב שהתלמיד/ה נרשם למועדים המתאימים למשפחה.  

 הקייטנות אינן כרוכות בתשלום.ההרשמה נפתחת ביום ראשון הקרוב. 

 שלכן,
 יעל נדלר

yaelna@education.gov.il 
 ד“מפקחת על החינוך הלשוני בחמ

                                                                 מה הסיפור שלך? מושב החינוך הלשוני בכנס מנהיגי חינוך
(, בבנייני  10.7.17לכנס מנהיגי חינוך, שיתקיים אי"ה בט"ז בתמוז תשע"ז ) ההרשמהנפתחה 

את   האומה בירושלים. להשתתפות במושב החינוך הלשוני יש לסמן באפשרויות "תפקיד"
 ."מורה לחינוך לשוני" האפשרות
 בתכנית:   

                          אהרון רזאל - הסיפורים מאחורי השירים*    
                                                   מאיר-סיון רהב -"לשמוע, לשאול, לדבר"   תכניתה השקת*    
 חן מילר - יש ילד שכן ,אין ילד שלא*    
 

 מינהל החינוך הדתי
 ד“בחמהיחידה לחינוך לשוני 

http://summer.lnet.org.il/?kaitanat-hemed=%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%AA-%D7%97%D7%9E%D7%93
http://asafta.co.il/hemed/kenes5777/
http://asafta.co.il/hemed/kenes5777/

