
התנועה הרפורמית תורה
ביצירהביצירה

1

מה בפרשה? בפרשת תצווה מופיעות הוראות מדויקות ליצירת בגדי הכוהנים והכלים שמשרתים אותם.  בין הפריטים המיוחדים 
שלובש הכהן הגדול: החושן, האפוד, המעיל, הכותונת המצנפת והאבנט.

על לוח ליבו עונד הכהן הגדול פריט מרהיב בשם חושן. החושן מזכיר לכהן את שנים עשר שבטי ישראל בשעה שהוא משרת בקודש. על 
החושן משובצות שתים עשר אבנים טובות, אחת לכל שבט. 

הכהן גם מקבל את האורים והתומים שהן אבנים שעוזרות לו פסוק משפט על ידי כך שהן מראות את רצון אלוהים. בגדיו של הכהן 
עשויים מהבדים היקרים ביותר ומשובצים בזהב, אבנים יקרות ופעמונים. כל פרט בבגדי הכהן מתואר בהקפדה בפרשת תצווה. נראה כי 

מלבושם של הכוהנים היה מרהיב ביופיו ומלא בפרטים מעשה ידי אמן.

בפרשת תצווה מתואר גם טקס ההסמכה של אהרון ובניו לשרת את אלוהים במשכן ככוהנים. לאחר מכן מתוארת עבודת הכוהנים 
במשכן כמו למשל הקטרת קטורת על המזבח בבוקר ובין הערביים. 

ְוָעִׂשיָת ֹחֶׁשן ִמְׁשָּפט ַמֲעֵׂשה ֹחֵׁשב ְּכַמֲעֵׂשה ֵאֹפד ַּתֲעֶׂשּנּו ָזָהב ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר ַּתֲעֶׂשה ֹאתֹו.  
ָרבּוַע ִיְהֶיה ָּכפּול ֶזֶרת ָאְרּכֹו ְוֶזֶרת ָרְחּבֹו.  ּוִמֵּלאָת בֹו ִמֻּלַאת ֶאֶבן ַאְרָּבָעה טּוִרים ָאֶבן טּור ֹאֶדם ִּפְטָדה ּוָבֶרֶקת ַהּטּור 
ִליִׁשי ֶלֶׁשם ְׁשבֹו ְוַאְחָלָמה. ְוַהּטּור ָהְרִביִעי ַּתְרִׁשיׁש ְוֹׁשַהם ְוָיְׁשֵפה  ִני ֹנֶפְך ַסִּפיר ְוָיֲהֹלם. ְוַהּטּור ַהּׁשְ ָהֶאָחד. ְוַהּטּור ַהּׁשֵ
ְמֻׁשָּבִצים ָזָהב ִיְהיּו ְּבִמּלּוֹאָתם. ְוָהֲאָבִנים ִּתְהֶייָן ַעל-ְׁשֹמת ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַעל-ְׁשֹמָתם ִּפּתּוֵחי חֹוָתם ִאיׁש 
ַעל-ְׁשמֹו ִּתְהֶייָן ִלְׁשֵני ָעָׂשר ָׁשֶבט..... ְוָנָׂשא ַאֲהֹרן ֶאת-ְׁשמֹות ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל ְּבֹחֶׁשן ַהִּמְׁשָּפט ַעל-ִלּבֹו ְּבֹבאֹו ֶאל-ַהֹּקֶדׁש 

ְלִזָּכֹרן ִלְפֵני-ה' ָּתִמיד.
)שמות כח 15(

המשך בעמוד הבא <<<

פרשת ְתַּצֶוּה
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הצעה ליצירה
חושן משובץ אבנים

חומרים:         

• קרטון ביצוע
• מספריים

• דבק 
• מחורר

• אבני פסיפס מגוונות כולל פסיפס מטאלי
• טושים
• סרגל

• סרט או חוט לענידת החושן

תהליך היצירה:

•  נסמן על קרטון הביצוע בעזרת הסרגל ריבוע של 
10X10 ונגזור אותו.

• על הריבוע נשרטט בעזרת הסרגל שלושה קווים לאורך 
ושניים לרוחב כך שנוצרות 12 משבצות.

• נעבור בטוש על המסגרת של הריבוע ועל המשבצות. 

• נצבע כל משבצת בצבע אחר ונדביק עליה אבן פסיפס 
מיוחדת בצבעה וצורתה. 

• נחורר את הריבוע ונשחיל בחורים סרט על מנת שנוכל 
לענוד את החושן לצווארנו. 

בעמוד הבא <<<
סיפור לשבת

הצעה לפעילות
שיחות לשבת 

• למה לדעתכם התלבש הכהן הגדול בבגדים כל כך יפים ויקרים? 
• האם אתם מכירים בעלי תפקידים אחרים שמתלבשים בבגדים מיוחדים? 

• למה לדעתכם הם לא מתלבשים בבגדים רגילים? 
ונתן לו כוח מיוחד, האם יש לכם בגד שאתם  • החושן עזר לאהרון הכהן לזכור את תפקידו החשוב 

אוהבים במיוחד ושבזכותו את מרגישים מיוחדים?  
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סיפור לשבת
מאת מיה דובינסקי

יואב הוא ילד רגיל כמו כל הילדים, הוא אוהב לרכב על אופניים, לראות טלוויזיה ויותר מכל 
הוא אוהב לראות בן- טן. כשהסדרה הזו משודרת יואב דבוק למסך ואפילו סופת טורנדו לא 
תנתק אותו משם. הוא אוהב לראות את ההרפתקאות שעוברים גיבורי הסדרה ואת הדברים 
המדהימים שהם עושים. ליואב יש משאלה בסתר ליבו, עמוק עמוק בפנים, המשאלה שלו היא 
להיות כמו בן- טן, ילד עם כוחות על שבעזרת שעון מופלא מצליח להתחפש לדמויות שונות 

ולקבל את הכוחות המיוחדים שלהן. 

מיוחדות  נעליים  לכולם  קנו  בכיתה שלו. בתחילת השנה  הילדים  יואב קצת לא מסתדר עם 
עם אור מלמטה, אמא של יואב אמרה שהנעליים שלו בסדר גמור ושבשנה הבאה יקנו לו מה 
שירצה, זה לא עזר ליואב כי הוא היה צריך את הנעליים עכשיו. בגלל שלא היו לו נעליים כמו 
הוא בטח  כמו שלו  נעליים  כדורגל, הם אמרו שעם  רצו הבנים שישחק איתם  לא  כולם  של 
תינוק  לו  קראו  הן  בצד,  ועומד  כדורגל  לא משחק  שיואב  ראו  כשהבנות  הכדור.  את  יפספס 
ואפילו החברה שלו דליה קצת הפסיקה לדבר איתו. עם שמעון, הילד שכולם אוהבים, הוא רב 

כבר בשנה שעברה כי לא הסכים לתת לו ביס מהשוקולד שלו ומאז שמעון לא מדבר איתו. 

בקיצור אפשר להבין שבהפסקה יואב מסתובב לבד, משחק לבד ולפעמים אפילו נהנה לבד. 
יואב יודע לדמיין עולם שלם! בכל הפסקה הוא חולם  שהוא גיבור על שמציל את כל הכיתה, 
כשמצלצל הצלצול חוזר יואב להיות ילד רגיל ואף אחד לא יודע שבדיוק הוא הציל את כולם 

מסכנה איומה.
כשהגיע פורים החליט יואב להתחפש לבן- טן. 

באותו יום קרה ליואב דבר מופלא: הוא קיבל כוחות פלא. פתאום הוא לא התבייש לדבר עם 
כולם, הוא אפילו גילה ששמעון כבר שכח מכל עניין השוקולד מזמן. הוא דיבר עם דליה ושיחק 
איתה בקלפים ואחר כך גילה שהבנים מסכימים לשחק איתו. בזכות התחפושת הוא שיחק הכי 
טוב בכיתה. באותו יום הרגיש יואב שיש לו המון חברים ושהוא יכול לדבר עם כל אחד בלי 

להתבייש. 

כשנגמרה חגיגת פורים בבית הספר יואב כמעט בכה, הוא הצטער כל כך שהוא יאבד את כוחות 
הקסם שנתנה לו התחפושת. יואב חשב שיאבד את כל החברים החדשים שהשיג בזכות כוחות 
הפלא. הוא היה עצוב כל הערב כי ידע שמחר לא יוכל שוב לדבר עם דליה או לשחק בכדורגל 

בלי התחפושת הקסומה. 

למחרת הגיע יואב לבית הספר כרגיל. בשער, קרה דבר מופלא! דליה אמרה לו בוקר טוב והפלא 
ופלא הוא הצליח לענות, "בוקר טוב!" אמר בשמחה, בלי להתבייש. 

בהפסקת עשר עבר במקרה ליד מגרש המשחקים ופתאום בלי שהתכוון נפלטה לו שאלה- 
"אתם צריכים עוד שחקן?" 

"בטח!" הגיעה התשובה משמעון שרץ במהירות אחרי הכדור.
אלו  אך  לובש משהו מתחפושת הקסם,  עוד  הוא  אולי  לראות  כדי  רק  בגדיו  על  הביט  יואב 
היו סתם הבגדים הרגילים שלו והנעליים הרגילות שלו. באותו יום דיבר יואב עם יותר ילדים 

מאתמול ואפילו הצליח לקבוע עם חבר חדש. 
כששיחקו בצהריים, גילה יואב לחברו החדש נמרוד שבכל הפסקה הוא מדמיין שהוא מציל את 
כל הכיתה כמו גיבור על, נמרוד סיפר ליואב שבדמיון שלו הוא קוסם שמכשף את החצר וכל 
המשחקים קמים לתחייה. יואב חשב שאולי מחר יוכלו לדמיין יחד שגיבור על וקוסם נפגשים 

ויוצאים להרפתקה נהדרת.
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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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