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מה בפרשה? פרשת קרח קרויה על שמו של קרח בן יצהר, מנהיגה של קבוצה בעם ישראל אשר התקוממה על משה ואהרון. 
קרח ועדתו מלינים על תפקודם של משה ואהרון באופן פומבי וקוראים לחלק מחדש את תפקידי המנהיגות בעם. משה מבקש מהם 
לעשות טקס הקטרת קטורת ובו יסמן אלוהים לעם את נבחריו. בדרך כלל שמורה זכות ההקטרה לזרע אהרון בלבד, אך אם יקבל 

אלוהים את מנחתם ייחשבו לנבחריו החדשים.

במעמד הטקס מתבקעת האדמה מתחת לרגליהם של קרח ועדתו ובולעת את כולם חיים. אש חייה יוצאת ושורפת את מאתיים 
וחמישים האנשים הנוספים שתמכו בקרח והקטירו קטורת למענו.  משה עשה מאמצים להניע את אלוהים ממעשה זה ואף הדגיש 
ובוחר להשמידם. הכלים בהם השתמשו  זו לטפל במרדנותם, אך אלוהים מבקש להעביר מסר ברור מאוד  כי לא הוא בחר בדרך 

להקטיר את הקטורת מרוקעים אל המזבח ומשמשים כתזכורת ואזהרה לדורות הבאים.  

לאחר המעשה חלק מהעם מזועזע מההתרחשות ומאשים את משה ואהרון במותם של קרח ועדתו, גם אותם רוצה אלוהים לחסל 
במגפה אך אהרון מצליח לשכך את זעמו של אלוהים במנחותיו והמגפה נעצרת אך גורמת למותם של רבים. 

כדי לבסס מחדש את אהרון ומשה כנבחרים מתבקש כל מנהיג שבט להניח את מטהו באוהל מועד ולכתוב עליו את שמו. המטה 
של שבט לוי עליו כתוב שמו של אהרון פורח ואף מניב שקדים. המטה נשמר על מנת לשמש אות לדורות הבאים על מעמדו הנבחר 

של אהרון ושבט לוי. 

ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל-ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר. ַּדֵּבר ֶאל-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַקח ֵמִאָּתם ַמֶּטה ַמֶּטה ְלֵבית ָאב ֵמֵאת ָּכל-ְנִׂשיֵאֶהם ְלֵבית ֲאֹבָתם 
ְׁשֵנים ָעָׂשר ַמּטֹות ִאיׁש ֶאת-ְׁשמֹו ִּתְכֹּתב ַעל-ַמֵּטהּו. ְוֵאת ֵׁשם ַאֲהֹרן ִּתְכֹּתב ַעל-ַמֵּטה ֵלִוי ִּכי ַמֶּטה ֶאָחד ְלֹראׁש ֵּבית 
ֲאבֹוָתם. ְוִהַּנְחָּתם ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ִלְפֵני ָהֵעדּות ֲאֶׁשר ִאּוֵָעד ָלֶכם ָׁשָּמה. ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶאְבַחר-ּבֹו ַמֵּטהּו ִיְפָרח ַוֲהִׁשֹּכִתי 
ֵמָעַלי ֶאת-ְּתֻלּנֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֵהם ַמִּליִנם ֲעֵליֶכם. ַוְיַדֵּבר ֹמֶׁשה ֶאל-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְּתנּו ֵאָליו ָּכל-ְנִׂשיֵאיֶהם ַמֶּטה 
ְלָנִׂשיא ֶאָחד ַמֶּטה ְלָנִׂשיא ֶאָחד ְלֵבית ֲאֹבָתם ְׁשֵנים ָעָׂשר ַמּטֹות ּוַמֵּטה ַאֲהֹרן ְּבתֹוְך ַמּטֹוָתם. ַוַּיַּנח ֹמֶׁשה ֶאת-ַהַּמֹּטת 
ִלְפֵני ְיהָוה ְּבֹאֶהל ָהֵעֻדת. ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוָּיֹבא ֹמֶׁשה ֶאל-ֹאֶהל ָהֵעדּות ְוִהֵּנה ָּפַרח ַמֵּטה-ַאֲהֹרן ְלֵבית ֵלִוי ַוֹּיֵצא ֶפַרח ַוָּיֵצץ 

ִציץ ַוִּיְגֹמל ְׁשֵקִדים. ַוֹּיֵצא ֹמֶׁשה ֶאת-ָּכל-ַהַּמֹּטת ִמִּלְפֵני ְיהָוה ֶאל-ָּכל-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְראּו ַוִּיְקחּו ִאיׁש ַמֵּטהּו.
)במדבר יז פסוקים 16-24(
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הצעה ליצירה
ניצור ענף יבש  ופורח כמטהו של אהרון

חומרים:
         

• מספריים
• טוש

• ענף יבש
• מנקי מקטרות

• גליל רדיד אלומיניום
• נייר קרפ צבעוני

• מגש ביצים מקרטון
• כוס 

תהליך היצירה:

את  ונגזור  הקרפ  נייר  על  עיגולים  לסמן  בכוס  נשתמש   •
העיגולים.

• נגזור את מגשית הביצים. נשאיר רק את השקעים המיועדים 
לביצים וניצור להם קצוות משוננים כך שיראו כפרחים.

מנקי  בעזרת  בתחתית  שייצרנו  הגביעים  את  נחורר   •
המקטרות )אפשר גם בעזרת שיפוד(.

הקרפ  עיגולי  את  שבגביע  המקטרת  מנקה  על  נשחיל   •
המקטרת  מנקה  של  קצהו  את  נקשור  מתחלפים.  בצבעים 

ונמשוך כלפי מטה כך שנוצר פרח צבעוני.

נלפף את מנקי המקטרות עם הפרחים על הענף. בין הפרחים 
אפשר לקשט עם רדיד אלומיניום. כעת יש לנו ענף פורח.

הצעה לפעילות
שיחה לשבת 

• לעיתים כשאנו כועסים על חבר או חברה, אנו רוצים להגיד 
להם מה מכעיס אותנו. מה עדיף לדעתכם, שיחה אישית, 

אחד על אחד, או שיחה בקבוצה? 

• מקל יבש כמו של אהרון שפורח פתאום ואף מניב שקדים 
הוא נס גדול. האם פעם ראיתם נס? 

• איזה נס הייתם רוצים לראות?     

הבלוג של מיה נולד במטרה להמשיך את המסורת היהודית של קריאה בפרשת השבוע, אשר 
הופכת את התורה לחלק מחיי היום יום שלנו ואת הטקסטים היהודיים העתיקים לרלבנטיים. בבלוג של מיה 
יסייעו לכם להפוך את סיפורי התורה גם  תוכלו למצוא פעילויות מגוונות העוסקות בפרשות השבוע, אשר 
ורכזת החינוך לגיל הרך בקהילת בית  ילדים. מיה, בעלת תואר ראשון בחינוך ובמקרא  לחלק מעולמם של 
דניאל בתל אביב וגם המקימה והמנהלת את זולזו, מרכז הורות ומשחקייה בבית דניאל. צילומים: עומר גרייסמן     
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