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 בעם ישראל מדרגות שונות
 ותפקידים שונים  של קדושה

 אך כולנו גוף אחד 

 זה בזב לא מקנאים

 בס"ד

 / מירב מגני "קרח"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

 בפרשתנו מסופר כיצד מתאספים קורח ועדתו וטוענים כלפי משה ואהרון:   .1

ים " ם ְקדשִּ ה כֻּלָּ ֵעדָּ ל הָּ י כָּ כֶׁם כִּ ם ַרב לָּ ה ְוַעל ַאֲהֹרן ַויֹאְמרּו ֲאֵלהֶׁ ֲהלּו ַעל משֶׁ קָּ ַויִּ

ם  ְתַנְשאּו ַעל ְקַהלה' וּוְבתֹוכָּ  )ט"ז ג'( ?"ה' ַמּדּוַע תִּ

  :קראו את פירוש רש"י לפסוק

 .הרבה יותר מדי לקחתם לעצמכם גדולה :רב לכם

 .כולם שמעו דברים בסיני מפי הגבורה :לם קדושיםוכ

אם לקחת אתה מלכות לא היה לך לברר לאחיך כהונה, לא אתם לבדכם שמעתם  ומדוע תתנשאו:

 .שמעו(, כל העדה 'ב ',)שמות כ "היךואנכי ה' אל"בסיני 
 
 

 _____________________________ ?מה הייתה טענתם של קרח ועדתו 

  מה ההוכחה שמביא קורח לכך שכל עם ישראל שווים

 בקדושתם?______________________

  קרח ביקש לבטל את המדרגות בעם ישראל. הוא טען כי כולם שווים

להגיע  ואין צורך בכוהנים ובלווים שיתנשאו על העם. כולם יכולים

 לבד לקדושה, ללא מתווכים. 

מה דעתכם על דבריו? 

__________________________________________________ 

 היעזרו במשל הבא: 

 

 

 

 

 ? מה באמת רצה קרח .2

 קראו את פירוש רש"י על פי המדרש: 

 

 

 

 

 

 

  ?ומה ראה קרח לחלוק עם משה"

)על פי בור ינתקנא על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל שמינהו משה נשיא על בני קהת על פי הד

 דבר ה'(. 

ת)אחי אבא ארבעה היו  :אמר קרח יֵאל ּוְבֵני ְקהָּ זִּ ְברֹון ְועֻּ ר, ְוחֶׁ ְצהָּ ם ְויִּ עמרם הבכור נטלו ( ַעְמרָּ

, ה, לא אני שאני בן יצהרישני בניו גדולה, אחד מלך ואחד כהן גדול, מי ראוי ליטול את השני

הריני חולק עליו ומבטל  !נה נשיא את בן אחיו הקטן מכולםימ)משה( והוא  ?שהוא שני לעמרם

 )רש"י פסוק א'(.את דבריו 

 
חישבו מדוע נענש קרח 
בעונש חמור כל כך הרי 
לכאורה שגה בהבנת 
המבנה בעם ישראל? 
ומדוע משה רבנו לא 

 הסביר לו כי הוא טועה? 
האם בגלל דעות שגוייות 

 נבלעים באדמה? 

 
 

יום אחד פנתה  היד אל המוח והלב ואמרה בקול פגוע: כולנו חשובים ומדוע 

לכם יש את התפקידים החיוניים? כולנו רוצים להיות מוח, לתת פקודות 

 ולשלוט על כל המערכות או לפחות להיות לב ולהזרים את הדם.
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 _______ ?מה היה המניע למחלוקת 

  ?הסבירו על פי רש"י מה גרם לקנאת קרח

__________________________________________________ 

   ?האם אפשר היה להרגיעו על ידי כך? מדוע? מה הדבר שהיה 'מרגיע' את קרח 

 השלימו: 

וא ______ב_____ בן דודו שקיבל את ה_____ איש לא קרח הבין שאם יספר לחבריו שה

 ל_____כביכול ____ ובשם ה_משה ואהרון. לכן הציג טענה ______ על  כדי יצטרף אליו 

וכולם ____כולם הוא טוען שאלא לכלל ישראל,  ל_____קרח כביכול לא דואג  . ה______

מחלוקת זו היא אינה לשם  _______ראויים להיות קרובים להתגלות האלוקית באותה 

 שמים ותוצאותיה מלמדים על ______

 / נשיאות / מידה / צדק/  עם / חומרתה /טובת  / / מקנא / קדושים חלוקל/  אליצפן תרמילון:

   עצמו 

 

פעם הגיע אליהו הנביא אל עיר אחת. אנשיה של עיר זו  :מספריםחז"ל 

זלזלו במצוות הצדקה ובהכנסת האורחים ואיש לא הכניס את אליהו הנביא 

 אל ביתו. 

למחרת עמד אליהו הנביא וברך את אנשי העיר 

 שכולם יהיו ראשים, שרים וחשובים. 

 ם אליהו לא הבין מדוע זכורבי יהושע בן לוי שהלך ע

אנשי העיר בברכה מעולה שכזו, הרי לאנשים כאלו 

 מגיעה קללה ולא ברכה! 

  נסו לתאר מה קרה לאנשי העיר בעקבות

 ?הנביא "ברכתו" של אליהו

 המשיכו לקרוא: 

כעבור שנה העיר הייתה הרוסה ממחלוקות. כולם 

רצו את השררה, כולם היו חשובים ולא קבלו איש 

בריו של רעהו. בכל מקום היו מלחמות את ד

 וקטטות.

 

מה ניתן ללמוד מהפרשה על עבודה  .3

 בצוות? 

 
בעבודת צוות יש חלוקת 

תפקידים לפי כישרונות 

ויכולות. צוות מצליח הוא צוות 

שמבין את חשיבות החלוקה, 

שכל אחד עושה את התפקיד ו

שלו בצורה הטובה ביותר בלי 

קנא בתפקיד של מישהו ל

אחר. צוות שאין בו חלוקת 

כולם  -תפקידם ברורה 

אחראים על הכול, כולם 

מחליטים על הכול, כולם 

עוסקים רק בדברים העיקריים 

והחשובים. האם צוות כזה 

 יצליח להגיע אל המטרה? 

 
 

 
 טיפ לעבודה בצוות: 

ניגשים  לעבוד   םכשאת

 :בקבוצה חישבו 

 -?המטרהמהי  .1

היעד הסופי של 

 העבודה. 

? יםטובתם במה א .2

מה הכישורים 

 ? כםשל

גם אם אתם  לא  .3

מחליטים  או 

עושים  את הדבר 

העיקרי, אתם  

חשובים  לקידום 

המטרה. זה לא 

 כם.  ייצליח בלעד
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ישראל, לווים וכוהנים כשלכל אחד תפקיד מיוחד לו  –עם ישראל מורכב ממדרגות של קדושה 

גם בתוך שלושת הקבוצות יש חלוקה לתפקידים שונים כל שבט מביא לעם ישראל את 

 ו בבואנו לעבוד בצוות. המיוחד לו מכך נלמד אף אנ

 מה הדבר שלדעתכם הכי חשוב בעבודת צוות 

 ושבלעדיו אי אפשר לעבוד? הסבירו מדוע. 

 ": דבר תורה לשבת פרשת "קרח

 קרח טען שבגלל שכל העדה קדושים אז כולם צריכים את אותו התפקיד. 

אל והקדושה כולם יהיו מלכים, כוהנים ולווים! אולם רצון ה' היה שיהיו מדרגות בעם ישר

סופה להיחרב מרוב  -תעבור דרך הכוהנים והלווים לעם כולו. עיר שכולה ראשים ושרים 

 מחלוקות ומלחמות, מאחר שכולם רואים את עצמם גדולים ואינם מקבלים דברי איש. 

בעבודת צוות הדברים דומים. אם כול הצוות יבחר דווקא תפקיד מסוים אזי לא יגיעו 

שלא ייעשו. משל למה הדבר דומה? לגוף אחד שבו כל איבר מתקנא  למטרתם כי יהיו דברים

ברעהו ומבקש לנהוג כמותו. בגוף החי יש הרמוניה למרות שישנם איברים חיוניים יותר לעצם 

החיים. מאידך  אם ח"ו חסרה אפילו אצבע קטנה אזי הגוף בעל מום. ייתכן שאלמלא בא 

ן ובאליצפן היו יושבים ומסבירים לו היכן קורח למחלוקת מתוך קנאה גדולה במשה, באהרו

טעותו. אולם חז"ל מלמדים שהמניע למחלוקת היה אישי והטענה "כי כל העדה קדושים" היא 

רק אמצעי למשוך אליו קהל למחלוקת ועל כן התוצאה של מעשי קרח ועדתו הייתה קשה כל 

 כך. 

 

 ת וחידודים / מוריה שטרן, צוות כתיבה חמ"ד יסודיחידו
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הבן פדיון – בפרשה מצווה

 והיחידים הבכורים, כולל העם, כל כמעט חטאו העגל בחטא אך המקדש. בבית לעבוד אמורים הבכורות היו מלכתחילה

 כלומר אותו, "לפדות" צריך בכור, כשנולד שכך, כיוון ובמקדש. במשכן לעבוד זכו הם לכן לוי. שבט היו חטאו שלא

  בפרשתנו. מופיעים ופרטיו הבן" "פדיון נקרא השחרור טקס במקדש. לעבוד מהתפקיד אותו לשחרר

  כהונה. מתנות עוארב מעשרים אחת זוהי חודש. לגיל מגיע כשהוא ומתבצע בלבד כורהב לבן הוא הפדיון

 אהבת ישראל –מידה בפרשה 

 ואהרן שמשה מלמדת "קרח" פרשת .נואות "להציף" עלולים והם חזקים רגשות חווים לעיתים עשיר. הוא הרגש עולם

 להיבלע קרח על כשנגזר גבול. לעצמם לשים וידעו מולם קורח שארגן המחלוקת בפרשת נפשית בגבורה נהגו

 קורח ואילו נגררו רק כי זה בעונש יכללו לא אליו שהצטרפו האחרים ואילו ייענש, קרח שרק לה' התפללו הם באדמה,

 הציבור. כמנהיגי מעמדם לכבוד הקנאה רגש על אצלם גברה ישראל" "אהבת מידת .היוזם היה
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 .החסרים במקומות מילים השלימו חסר? מה

ֲהלּו" .א קָּ ם ַויֹאְמרּו ,____ ְוַעל ____ ַעל ַויִּ כֶׁם ַרב ֲאֵלהֶׁ י--לָּ ל כִּ ם ____ כָּ  ּוַמּדּועַ  ה', ּוְבתֹוכָּם ,_____ כֻּלָּ

 ג'( )ט"ז, ה'" ְקַהל ַעל _____

ְפַתח" .ב ץ ַותִּ רֶׁ אָּ ת הָּ ְבַלע ,____ אֶׁ ם ַותִּ ת ֹאתָּ ל ְוֵאת ,______ ְואֶׁ ם כָּ דָּ אָּ ר הָּ ְרכּוש לכָּ  ְוֵאת ,_____ ֲאשֶׁ  .הָּ

ר ְוכָּל ֵהם ַוֵיְרדּו ם ֲאשֶׁ הֶׁ ה; ____ לָּ ם _____ ְשֹאלָּ ץ, ֲעֵליהֶׁ רֶׁ אָּ תֹוְך ַויֹאְבדּו הָּ  ל"ג(-ל"ב )ט"ז, _____" מִּ

יו .ג ֵנה ֲאנִּ י הִּ ַקְחתִּ ת לָּ תֹוְך _____ ֲאֵחיכֶׁם-אֶׁ ֵאל ְבֵני מִּ ְשרָּ כֶׁם יִּ ים _____ לָּ נִּ ת _____ ה'לַ  ְנתֻּ  ____ ֲעֹבַדת אֶׁ

 ו'( )י"ח, _"_____

 הפרשה בלשון הבאים המשפטים את כתבו – הפרשה בלשון

 כ"ב( )ט"ז, אחד איש בגלל ישראל עם כל את ישמיד שלא לה' ומתפללים פניהם על נופלים ואהרון משה .א

________________________________________________________________ 

 י"ג( )י"ז, בעם שהשתוללה המגפה את עצר ובכך החיים ובין המתים בין נעמד אהרון .ב

________________________________________________________________ 

 למחרת אותו. לשרת הזה בשבט בחר שה' הסימן זה שיפרח והמטה השבטים, כל מטות את לקח משה .ג

 כ"ג( )י"ז, פורח אהרון מטה את ורואה מועד לאוהל בא משה

___________________________________________________________________ 

 

 מה נכון? כתבו נכון או לא נכון לגבי המשפטים הבאים

 נכון / לא נכון –קורח היה הנין של לוי  .א

 נכון / לא נכון –דתן ואבירם היו בני דודים  .ב

 נכון / לא נכון  –האדמה בלעה את קורח וכל עדתו  .ג

נכון / לא  –מזבח מהמחתות של קורח ועדתו עשו ציפוי ל .ד

 נכון

 נכון / לא נכון –צריך לפדות את הבכור בעשרה שקלים  .ה

 נכון / לא נכון –לשבט לוי לא תהיה נחלה בארץ  .ו

 מה הקשר?

 מתחו קו בין שתי מילים 

 הקשורות אחת לשנייה

 ריקועי                               יצהר

 ויגמול                               מן המעשר

 לב                                 שקדיםח

 ברית                                מלח

 מעשר                               פחים

 



 

 

 
 ימי תשועה                                                                 

 

 בעם ישראל מדרגות שונות
 ותפקידים שונים  של קדושה

 אך כולנו גוף אחד 

 זה בזב לא מקנאים

 

 

 
 תשובות לשאלות אתגר:

 ים.נח וחיי שרה בחומש בראשית, יתרו בחומש שמות, בלק ופנחס בחומש דבר .1

 '(א ,ז"ט)ממתנגדיו של משה במחלוקת קורח  -דתן ואבירם, בניו של אליאב  .2

א(, אולם שמו אינו מופיע שוב  ,ז"טשה )מנה בתחילה בין מתנגדיו של מאון בן פלת נ .3

 .בהמשך הפרשה או בכל מקום אחר בתורה

 .ב( חי"שמן ) –ונים כגון יצהר חובה להפריש תרומה מיבולים ש .4

 .ג("י ,ז"טאת מצרים כ"ארץ זבת חלב ודבש" ) דתן ואבירם מתארים .5

בארץ בפרשות אחרי מות וקדושים, התורה מזהירה שאם בני ישראל לא יתנהגו כראוי  .6

 (.ב"כ ',כ/  ח"כ ,ח"כנען, היא תקיא אותם מתוכה )ויקרא י

בפרשת פנחס, כשמשה מבקש מאלוקים לבחור איש מתאים להנהיג את העם לאחר מותו,  .7

 .ז("ט ,ז"הוא מכנה את אלוקים "אלוקי הרוחות לכל בשר" )במדבר כ

ו(. "ט ,ז"בפרשתנו, משה אומר שהוא לא לקח אפילו חמור אחד מבני ישראל )במדבר ט .8

 .('ג ,ב"בפרשת וירא, אברהם רתם את חמורו לקראת עקידת יצחק )בראשית כ

כהוכחה  –מטהו של אהרון הצמיח פרחים ושקדים, בעוד שכל יתר המטות נותרו יבשים  .9

ג(. בפרשת מקץ, בין כל הדברים שיעקב "כ ,ז"לכך שאהרון נבחר על ידי אלוקים )במדבר י

 .א("י ,ג"ם )בראשית משלח ליוסף במתנה, היו גם שקדי

 

 שאלות אתגר:

 ?לו חמש פרשות, מלבד פרשת קורח, נקראות על שמות בני אדםא .1

 ?לו שני אחים, מלבד משה ואהרון, מוזכרים בפרשה זוא .2

 ?אך לא מופיע שוב בתורה כולה מי מוזכר בפרשה זו .3

 ר?באיזה הקשר נוסף מוזכר בפרשה זו יצה(. 'א ,ז"טהיה קורח בנו של יצהר )מנהיג המרד  .4

 ?"איזו ארץ מתוארת בפרשה זו כ"ארץ זבת חלב ודבש .5

ב(. היכן אומרת התורה "ל ,ז"טפיה ובולעת את קורח ועדתו )בפרשה זו, הארץ פותחת את  .6

 ?שהארץ מקיאה אנשים

ב(. היכן עוד מכנה משה את ה'  ,ז"טל בשר" )ה זו משה מכנה את ה' "אלוקי הרוחות לכבפרש .7

 ?במילים אלה

 ?היכן מוזכרים בפרשתנו שקדים? היכן עוד מוזכרים שקדים בתורה .8

 ?זה בתורהמהי הפעם הראשונה בה מוזכר בעל חיים  איזה בעל חיים טמא מוזכר בפרשתנו? .9
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