בע"ה
ערב שבת קודש פרשת "קֹרח"
מורות ומורים יקרים
שמחנו שהצטרפתם אל המשדר המקוון לפרשת קֹ רח.
כדי לספק חווית למידה שלימה מצורף דף העבודה שלפניכם.
בדף העבודה יש משימות רבות ,כל מורה ומורה יבחרו את המשימות המתאימות לתלמידיהם
ולזמן העומד לרשותם.
בדף זה ארבע סוגי משימות:


סיכום השיעור המקוון



עיון נוסף



לשולחן שבת בבית

לימוד פורה ומהנה לכם לתלמידים ולתלמידות!

בשיעור המקוון למדנו מקֹרח כיצד לא לנהל מחלוקת ,כעת נחזור על הדברים שלמדנו ועל פרטים נוספים
מהפרשה.

סיכום השיעור המקוון:
מתי קֹרח הצית את אש המחלוקת בעם?
א) מיד לאחר קריאת ים סוף.
ב) בזמן מתן תורה.
ג) בזמן הוצאת מים מהסלע.
ד) לאחר שנענשו ישראל שלא יכנסו לארץ  40שנה.
השלם:
קֹרח היה משבט ________ והרגיש שמגיע לו לקבל תפקיד כמו שקיבלו משה ו____________ .לצורך כך
גייס  250נשיאים כדי לחלוק על _____________ .בנוסף לנשיאים חברו אליו גם דתן ו__________ .קֹרח אמר
ּובְ תוֹכם ה' ּומַ ּדּועַ ִּת ְתנ ְַשאּו עַ ל ְקהַ ל ה'?!" .כשקֹרח אומר זאת משה _____ על
למשה – "כל העֵ דה כֻּלם
פניו והצטער לראות לאיזה שפל הגיעו קֹרח ועדתו .משה אומר להם שמחר הקב"ה יוכיח שהצדק עם משה וכך
באמת קורה  -קֹרח וכל עדתו נבלעים ב__________ .כל ישראל מבינים שהצדק עם _______.
לפי הנאמר בשיעור -מה גרם לקֹרח לחלוק על משה? (ניתן להקיף יותר מתשובה אחת)


מחלוקת הלכתית.



נבואה.



קנאה.



אגו.



שעמום.



לחץ חברתי.
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עיון נוסף:
שימו לב לדברי חכמים מתוך התלמוד הבבלי:

"אמר ר' פנחס בן יאיר :תורה מביאה לידי זהירות ,זהירות מביאה לידי זריזות ,זריזות
מביאה לידי נקיות ,נקיות מביאה לידי פרישות ,פרישות מביאה לידי טהרה ,טהרה
מביאה לידי חסידות ,חסידות מביאה לידי ענוה ,ענוה מביאה לידי יראת חטא ,יראת
חטא מביאה לידי קדושה ,קדושה מביאה לידי רוח הקודש ,רוח הקודש מביאה לידי
תחיית המתים".
דברי התנא הקדוש ר' פנחס בן יאיר ,מלמדים אותנו על מדרגות ומעלות בהן צריך האדם להתקדם בעולם ,בהנחה
שתורה זו מדרגה ראשונה וזהירות היא מדרגה שנייה  -איזו מדרגה זו הקדושה? _____.
אם כן נמצאנו למדים שבניגוד לדברי קֹרח "כִּ י כל העֵ דה כֻּלם ְקד ִֹּשים" קדושה היא מדרגה שהאדם צריך לעמול
קשה בכדי להגיע אליה.
יש קדושה שכל יהודי זוכה בה כבר מרגע לידתו ,ובנוגע לזה קֹרח צדק כשטען" :כִּ י כל העֵ דה כֻּלם ְקד ִֹּשים" .אולם,
כדי להנהיג את עם ישראל צריך קדושה ברמה גבוהה הרבה יותר ,זו קדושה אותה צריך לרכוש מתוך עמל ומאמץ
רוחני ,מתוך התנהגות ראוייה אל החבר ובניית מידות טובות בליבנו .בעניין זה קֹרח טעה ,משה ואהרון הגיעו
למדרגה גבוהה של קדושה אבל לא כל העדה ובטוח לא קֹרח.
חשבו וכתבו
לו היית שומע את קֹרח מדבר באופן הזה אל משה ,כיצד היית משכנע את העם שלא להקשיב לקֹרח?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

"בחיים אתה יכול לעשות דברים גדולים,
ואתה יכול להתעסק בעצמך"
(הדר גולדין)
מדוע בחופש מתרבים מקרים של התנהגות לא ראוייה אצל חלק מבני הנוער? ____________________

____________________________________________________________________________.
מהו הספר שהדר למד ממנו כיצד להיות אדם טוב יותר? מסילת _____________.

לשולחן שבת בבית


האם הייתה לך פעם מחלוקת עם חבר או מישהו מכיתה?



אילו דברים ניתן לעשות בחופש כדי להפיג את השיעמום?



האם יש לך רעיון לדבר גדול וטוב שאפשר לעשות?
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