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מהם תפקידי הבגד?
לבגד יש תפקידים רבים: הוא משמש את האדם 

למקום,  לזמן,  בהתאם  אותו  ומייחד  לכסות 

למקצוע ולמאפיינים נוספים.

הפשוטה  בשאלה  השיחה  את  לפתוח  אפשר 

ביותר: 

לשם מה אנחנו צריכים ללבוש בגדים? 
לאחר מכן, בהתאם להתפתחות השיחה, אפשר 

להעלות עוד שאלות:

אותם  את  לובשים  אנחנו  יום  בכל  האם 
הבגדים?

של  לבגד  יום  של  בגד  בין  הבדל  יש  האם 
לילה?

האם יש הבדל בין בגד קיצי לבגד חורפי?

האם יש הבדל בין בגד שלובשים לגן לבגד 
שלובשים למסיבות? מה אנו לובשים לכבוד שבת?

תפקיד    הבגד
ֹן     ֶאת ּבְגָָדיו... )ויקרא ח, ל( ...וַיְַקֵּדׁש ֶאת ַאֲהר

התורה  של  הרב  העיסוק  מתוך 

בפרשתנו,  הכוהנים  בבגדי 

אנו  פרשות,  ובעוד  צו,  פרשת 

של  הטקסי  שללבוש  מבינים 

מהותי  תפקיד  יש  הכוהנים 

בעבודתם בבית המקדש.

את  לבחון  מעוררנו  זה  עיסוק 

בעולמו  ותפקידו  הלבוש  מהות 

מטרת  את  וכן  הילד  של  הקרוב 

מתוך  מקצוע.  בעלי  של  לבושם 

כך נוכל לדון גם במטרת הבגדים 

בכלל,  הכוהנים  של  המיוחדים 

והכוהן הגדול בפרט.

ת
נו

גנ
ל

צו     

“מניין שדרך הכבוד הוא לפני 
המקום לשנות בגדים מיוחדים 

כשמכינים עצמן למצוה מכובדה, 
כגון לתפלה ולקבלת שבת ויום 

טוב ושמחת מצוה וכדומה? שנאמר 
)ויקרא ו, ד(: ‘ּוָפַׁשט ֶאת ְּבָגָדיו ְוָלַבׁש 

ְּבָגִדים ֲאֵחִרים’, )שבת קיד, א(” 
)תורה תמימה, ויקרא ו, כז(.
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פרשה על המפה
אפשר  והפעילויות  השיחות  בעקבות 
המצויר.  המעמד  את  לעטר  לילד  להציע 
כדאי להניח על שולחן הציור ספר או ציור 
בבגדיו  לבוש  הגדול  הכוהן  את  הממחיש 

המיוחדים כדי שישמש השראה לילדים.

המעמד המצויר ישמש תזכורת לפעילות 
ובאמצעותו  בגן, 
הילדים  יוכלו 
לחלוק את חוויות 
בני  עם  הלמידה 

המשפחה בבית.

תפקיד    הבגד
ֹן     ֶאת ּבְגָָדיו... )ויקרא ח, ל( ...וַיְַקֵּדׁש ֶאת ַאֲהר

פרשת צו

פרשת צו
הורים יקרים!

“ַוּיּקח מֹׁשה ִמּׁשֶמן ַהּמׁשָחה... ַוּיז ַעל ַאֲהֹרן ַעל ּבָגָדיו... ַוְיַקּדׁש ֶאת ַאֲהֹרן ֶאת ּבָגָדיו...” )ויקרא, ח, ל(

מתוך העיסוק הרב של התורה בבגדי הכוהנים בפרשתנו, פרשת צו, ובעוד פרשות, אנו מבינים שללבוש הטקסי של 

הכוהנים יש תפקיד מהותי בעבודתם בבית המקדש.

עיסוק זה מעוררנו לבחון את מהות הלבוש ותפקידו בעולמו הקרוב של הילד וכן את מטרת לבושם של בעלי 

מקצוע. מתוך כך נוכל לדון גם במטרת הבגדים המיוחדים של הכוהנים בכלל, והכוהן הגדול בפרט.

לקראת שבת שוחחנו בגן על תפקידיו הרבים של הלבוש: הוא משמש את האדם לכסות ומייחד אותו בהתאם לזמן, 

למקום, למקצוע ולמאפיינים נוספים.

אפשר להמשיך את השיחה בשולחן השבת ולדבר על הבגדים האהובים על ילדיכם: מתי הם לובשים אותם? למה 

הם אהובים עליהם? הילדים יבינו שללבוש יש גם תפקיד טקסי, בדומה לבגדי הכוהנים, שכתב עליהם הרמב”ן 

בפירושו )שמות כח, ב(: “שיהיה נכבד ומפואר במלבושים נכבדים ומפוארים – כי אלה הבגדים לבושי מלכות הן, 

וכדמותן ילבשו המלכים בזמן התורה”.

עיון בספרים ובציורים של הכוהן הגדול יכול להמחיש לילד עד כמה נהדר היה מראה כוהן גדול!

שבת שלום!

בגדי הכוהן הגדול
אם יש בגן תחפושת של כוהן הגדול, כדאי 

לדאוג  כדאי  אין,  אם  לילדים.  אותה  להציג 

לתמונה מתאימה ולשוחח עליה עם הילדים:

  מי האיש? מה הוא לובש? האם תמיד 

הוא לובש את הבגדים הללו?

הם  גם  האם  בגן?  כוהנים  לנו  יש  האם   
מתלבשים כך? למה הכוהן מתלבש בבגדים אלו?
בהשראת  לכך  הסיבה  על  לשוחח  אפשר 

דברי הרמב”ן )שמות כח, ב(: “שיהיה נכבד 

ומפואר במלבושים נכבדים ומפוארים – כי 

וכדמותן  הן,  מלכות  לבושי  הבגדים  אלה 

ילבשו המלכים בזמן התורה”.

שיר: מראה כהן גדול

צו     

התדעו ילדים מי אני?
של  היום־יום  בחיי  הבגד  על  שדיברנו  לאחר 

הילדים, נוכל להרחיב את היריעה לבגדים שיש 

בהם שדר כלשהו.

לחג  סמוך  צו  פרשת  את  קוראים  כלל,  בדרך 

בגן  שיש  ההזדמנות  את  לנצל  כדאי  הפורים. 

תחפושות ולהשתמש בהן. אפשר להציג מגוון 

כבאי,  שופט,  חייל,  שוטר,  שונות:  תחפושות 

רופא וכדומה. לאמר נוכל לומר לילדים שנראה 

להם בגד והם יצטרכו לזהות למי הוא שייך.

לאחר מכן נוכל לשאול אותם:

 אילו השוטר לא היה לובש את המדים, הייתם 

יודעים שהוא שוטר? – וכן הלאה.
והוא  תפקיד  יש  שללבוש  הילדים  יבינו  כך  מתוך 

גדולים  אחים  שלהם  ילדים  יש  אם  משהו.  משדר 

בצבא, אפשר לשאול אותם מה צבע הכומתה של 

אחיהם, וכך לגלות שאף לצבע הכומתה יש תפקיד.


