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בגדי    הכהונה
ֹן ָאחִיךָ     לְכָבֹוד ּולְִתפְָאֶרת   )שמות כח, ב( וְעִָׂשיָת בִגְֵדי קֶֹדׁש לְַאֲהר

השבת נקרא בבית הכנסת את פרשת תצווה. בפרשה מתוארים בפירוט בגדי הכהונה שנדרשו 
אהרון ובניו ללבוש בעת עבודתם במשכן, וכן נדרשים כל הכוהנים ללבוש בזמן עבודתם בבית 

המקדש.

ספר החינוך )מצוה צט( הביא שתי סיבות ללבישת בגדי הכהונה בזמן עבודת הקודש:

מתבונן  כשהכוהן  הכוהנים:  של  וכוונותיהם  מחשבותיהם  על  להשפיע  נועדו  הכהונה  בגדי  א. 
בבגדיו ורואה כמה הם מכובדים הוא נזכר לפני מי הוא עומד.

ב. לבגדי הכהונה ישנה השפעה גם על הסביבה: כשהבאים למקדש ייפגשו בכוהן לבוש בבגדי 
הכהונה המכובדים הם יתרשמו ויתפעלו וישובו אל ה’.

הכוהנים הפשוטים, המכונים: “הדיוטות”, לבשו בעבודתם ארבע בגדים מיוחדים: )1( “כתונת” – 
מעין חלוק ארוך ארוג בצורת משבצות; )2( אבנט; )3( מגבעת )4( ומכנסיים.

פרט לארבעת הבגדים של כל כוהן, לבש הכוהן הגדול עוד ארבעה בגדים:

)5( מעיל – בגד ארוך חסר שרוולים, ארוג חוטי תכלת, מעוטר בשוליו באריגת רימונים ופעמונים.

– נראה כסינר ארוך, תפור בחוטי זהב, תכלת, ארגמן, תולעת שני ופשתן. אל האפוד  )6( אפוד 
הוצמד החושן.

כנגד  יקרות  בו שתים־עשר אבנים  וארגמן, שובצו  זהב  גם הוא תפור מחוטי תכלת,   – )7( חושן 
שנים־עשר השבטים.

)8( ציץ – מעין טס זהב שחרוטות עליו המילים: “קודש לה’”, נקשר לראשו של הכוהן הגדול.

ביום הכיפורים לבש הכוהן הגדול בגדי לבן.
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לילדי הגן
במקום הסברים מילוליים נוכל להמחיש לילדים את בגדי הכהונה בצורה חזותית:

“בית  “ספר המקדש” של מכון המקדש,  • מומלץ להביא תמונות של בגדי הכהונה מספרים, כמו: 
המקדש בירושלים”, הרב ישראל אריאל, מכון מגיד.

• אפשר להראות לילדים תמונות מהמרשתת, להלן כמה קישורים:

לאחר שנתבונן יחד בבגדי הכהונה, נוכל לספר לילדים שהבגדים אוכסנו בלשכה הצמודה לשער 
בית המקדש, במקום מיוחד הנקרא: “לשכת פינחס המלביש” )על שם פינחס הממונה על הלשכה(.

  מדוע לדעתכם לא שמרו הכוהנים את בגדי הכהונה בביתם?

אבני החושןאתר ״בית המקדש״תמונות מגוגל
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פרשה על המפה
בעקבות הלמידה על בגדי הכהונה יוכלו הילדים 
המעמד  השבועי.  במעמד  כהונה  בגדי  לצייר 
המצויר ישמש תזכורת ללימוד בגן ובאמצעותו 
יוכלו הילדים לחלוק את חווית הלמידה עם בני 

המשפחה בשולחן השבת.

בגדי    הכהונה
ֹן ָאחִיךָ     לְכָבֹוד ּולְִתפְָאֶרת   )שמות כח, ב( וְעִָׂשיָת בִגְֵדי קֶֹדׁש לְַאֲהר

בימינו
אך  מקדש,  בית  לנו  אין  היום  אומנם 

עדיין יש לכוהנים מעמד מיוחד.

התורה מצוה אותנו לכבד את הכוהנים. 
בהעלאתו  ביטוי  לידי  בא  זה  כיבוד 
ראשון בקריאת התורה, בכיבודו בזימון 

בברכת המזון ועוד.

התורה מצוה את האדם לפדות את בנו 
הבכור. בטקס הפדיון נותן האב לכוהן 
של  שקלים  )לא  כסף  שקלי  חמישה 

המדינה( דמי פדיון בנו.

המצוות  אחת  היא  כוהנים  ברכת 
שנחרב  לאחר  הכוהנים.  על  המוטלת 
בית המקדש תיקנו חכמים שהכוהנים 
בתפילה,  ישראל  את  לברך  ימשיכו 

בחזרת הש”ץ.

נוכל לשאול את הילדים:

  האם אתם מכירים כוהנים? האם 
יש לנו כוהנים בגן?

  האם השתתפתם בברכת כוהנים?
בגדים  הכוהנים  לבשו  מדוע    
מיוחדים בזמן עבודתם בבית המקדש?

  מדוע בימינו אין הכוהנים לובשים 
בגדי כהונה? 

פרשת תצוה

פרשת תצוה
הורים יקרים!

“ְוָעׂשיָת ִבְגֵדי ֹקֶדׁש ְלַאֲהֹרן ָאִחיָך ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת” )שמות כח, ב(

השבת נקרא בבית הכנסת את פרשת תצווה. בפרשה מתוארים בפירוט בגדי הכהונה שלבשו הכוהנים במשכן ובבית 

המקדש. בגן התבוננו בתמונות בגדי הכהונה ושוחחנו עליהם. בעקבות הלמידה ציירו הילדים במעמד השבועי את 

בגדי הכהונה.

יהי רצון שנזכה כולנו לראות את הכוהנים משרתים בבגדי כהונה בבית המקדש, במהרה בימינו, אמן!

שבת שלום!

פרשת תצוה


