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”וְָהיָה לָכֶם לְצִיצִת”
רש”י )במדבר טו, לט( מפרש שבמצות ציצית רמוזות כל תרי”ג מצוות. על פי הרמב”ם )הלכות ציצית ג, יב(, 

מצות ציצית שקולה כנגד כל המצוות כולן.

אפשר ללמד את הילדים על חשיבות מצות ציצית. כדי לעודד אותם להביא לגן ציציות ולברך עליהן בתפילת 

הבוקר, אפשר להנהיג את הנוהג הנהוג בגני “ראשית” בקיבוץ העירוני בירושלים: בכל פעם, כאשר עשרה 

ילדים מגיעים עם ציצית – רוקדים כל ילדי הגן יחד בשמחה!

אפשר לרכוש לגן כמה ציציות, וכך ילדים שאינם מגיעים לגן בציצית יוכלו ללבוש את ציציות הגן ולברך 

עליהן במהלך התפילה בגן.

מצות    ציצית
ּגְִדלִים ַּתעֲֶׂשה ּלָךְ עַל ַאְרּבַע     ּכַנְפֹות ּכְסּוְתךָ )דברים כב, יב(

בפרשת כי תצא נמצאות מצוות רבות יותר מכל פרשה אחרת בתורה )שבעים וארבע מצוות(. נוכל 

כיצד  המלמדות  מצוות  הדדית,  בעזרה  העוסקות  מצוות  במלחמה,  הקשורות  מצוות  בה  למצוא 

להתנהג כלפי החלשים בחברה וכן הלאה. אנו בחרנו להתמקד במצות ציצית.

נספר לילדים שבפרשת כי תצא נמצאות מצוות רבות יותר מכל פרשה אחרת בתורה. נוכל לשאול את הילדים:

 אילו מצוות אתם מכירים? 
לאחר שנשמע את תשובות הילדים נספר להם שגם מצות ציצית מופיעה בפרשה שלנו.

ארבע כנפות
מצות ציצית חלה רק על בגד בעל ארבע כנפות )פינות(. 

לכפול  פתילים,  ארבעה  כנף  בכל  להשחיל  מצוה  התורה 

אותם, לקושרם וללפפם יחד על פי המסורת.

יחד  ולספור  הציציות  בקשרי  הילדים  עם  להתבונן  נוכל 

כמה קשרים יש בכל כנף וכמה ליפופים יש בין קשר לקשר.

בציצית  הקשרים  שבין  ההבדלים  על  לעמוד  אפשר 

שרוכי  של  קשר  כמו  לילדים,  המוכרים  אחרים  לקשרים 

נעליים, קשר של חבילות, קשר המקשט מתנה, ועוד.

כי תצא

לגננות

ישיבות ההסדר, עיצוב: דבורה האיתן
באדיבות השירות הבולאי – דואר ישראל
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הציצית וחלקיה
מושגים  כמה  ולהסביר  לשיים  אפשר 

הקשורים למצות ציצית:

כנפות – פינות הבגד.

שתחת  החופשיים  החוטים   – ציצית 

הקשרים.

טלית גדול – טלית שמתעטפים בה בזמן 

התפילה.

מתחת  או  מעל  נלבשת   – קטן  טלית 

לבגדים הרגילים באופן קבוע.

 מי מתעטף עם אבא יחד בטלית שלו?

הכנת ציצית
אפשר לצפות יחד בסרטון )קישור בקודר 

המצורף בראש העמוד( כיצד קושרים את 

הפתילים בארבע כנפות הציצית.

פרשת כי תצא

פרשה על המפה
על  לצייר  הילדים  יוכלו  הלמידה  בעקבות 

מחוויות  רשמים  השבת  לשולחן  המעמד 

הלימוד. בעזרת המעמד השבועי יוכלו הילדים 

להיזכר בפעילויות בגן ולחלוק את חוויותיהם 

סביב שולחן השבת.

מצות    ציצית
ּגְִדלִים ַּתעֲֶׂשה ּלָךְ עַל ַאְרּבַע     ּכַנְפֹות ּכְסּוְתךָ )דברים כב, יב(

טלית
רואים  מהילדים  שרבים  לוודאי  קרוב 

האבות  ואת  הכנסת  בית  מתפללי  את 

בשבתות  בטליתות  עטופים  שלהם 

בברכת  יחד  איתם  ומתעטפים  וחגים 

הזדמנות  להיות  יכולה  זו  כוהנים. 

מזמן  הילדים  לחוויות  פתח  לפתוח 

לבקש  נוכל  כנסת.  בבית  התפילה 

טלית  עם  לגן  לבוא  האבות  מאחד 

ולברך עליה עם הילדים יחד.

סרטון: איך מכינים ציצית?

פרשת כי תצא

פרשת כי תצא
הורים יקרים!

“ּגִדִלים ּתֲעׂשה ּלְך ַעל ַאְרּבע ּכְנפֹות ּכסּוְתָך” )דברים כב, יב(

בפרשת כי תצא נמצאות המצוות הרבות יותר משאר פרשות התורה. 

נוכל למצוא בפרשה מצוות הקשורות במלחמה, מצוות העוסקות בעזרה 

הדדית, מצוות המלמדות כיצד יש להתנהג כלפי החלשים בחברה וכן 

הלאה. מתוכן בחרנו לעסוק הפעם במצות הציצית. הילדים למדו על 

המושגים הקשורים במצות הציצית ועל ההבדלים שבין טלית גדול לטלית 

קטן. בעקבות הלמידה החווייתית קישטו הילדים את המעמד המצויר 

ועיטרו אותו, בעזרתו הם יכולים לחלוק עימכם את חווית הלמידה.

שבת שלום!

כי תצא


