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ה ' ַוֻיֹאֶמר ה" ֶ אמֹרֶאל מֹש  ֻתָ  : ֻלֵּ ָאַמרְּ ל וְּ ָראֵּ י ִיש ְּ נֵּ ר ֶאל ֻבְּ ֻבֵּ ֻדַ

ֶהם יֶהם  ֲאלֵּ דֵּ י ִבגְּ פֵּ נְּ ֻו ָלֶהם ִציִצת ַעל ֻכַ ָעש  דֹרָֹתםוְּ נֻו   לְּ ָנתְּ וְּ

ִתיל ָנף ֻפְּ ֶלת ַעל ִציִצת ַהֻכָ כֵּ ִאיֶתם  : ֻתְּ ִציִצת ֻורְּ ָהָיה ָלֶכם לְּ וְּ

ֹות ה ל ִמצְּ ם ֶאת ֻכָ ֻתֶ ַכרְּ לֹא ָתֺתרֻו  ' אֹתֹו ֻוזְּ יֶתם אָֹתם וְּ ַוֲעש ִ

יֶהם ם זִֹנים ַאֲחרֵּ ר ַאֻתֶ ֶ יֶכם ֲאש  ינֵּ י עֵּ ַאֲחרֵּ ֶכם וְּ ַבבְּ י לְּ :  ַאֲחרֵּ

ל  יֶתם ֶאת ֻכָ רֻו ַוֲעש ִ ֻכְּ זְּ ַמַען ֻתִ ֹוָתילְּ ים   ִמצְּ ִ דֹש  ִייֶתם קְּ ִוהְּ

יֶכם אלֹהֵּ יֶכם' ֲאִני ה: לֵּ ֶאֶרץ   ֱאלֹהֵּ ֶכם מֵּ אִתי ֶאתְּ ר הֹוצֵּ ֶ ֲאש 

יֹות ָלֶכם  ַרִים ִלהְּ אלִֹהיםִמצְּ יֶכם' ֲאִני ה לֵּ  :"ֱאלֹהֵּ
 

 (מא-לז, במדבר פרק טו)



כמה חוטי תכםת יש 
 םהטים בכם כנף  

 ?שם ציצית



 ם"שיטת הרמב



 י ותוספות"שיטת רש



 ד"הראבשיטת 

 



 סיכול השיטות

 1 7 ם"רמב

 4 4 י ותוספות"רש

 2 6 ד"ראב

 ד"ראב ם"רמב

 י "רש

 ותוספות
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 כריכת חוליות
 ?חוליאוכמה שיעור "

 תניא רבי אומר 

 .כדי שיכרוך וישנה וישלש

הפוחת לא יפחות משבע : תאנא
והמוסיף לא יוסיף על שלש  

 ".עשרה
 (מנחות לט עמוד א)

 





 סוגי הקשירות השונות



 הטםת התכםת בציצית



 הוראות לקשירת התכלת  
 "  ספר החינוך"פי שיטת על 

 םקשירת הציצית  הסט 
 ,  ד"הראבםפי שיטת )

 (אגודת פתים תכםתכהמםצת 
 :חוטיל 16םכםום צריך 

 ,  חוטיל םבניל קצריל 8
 חוטיל שם תכםת   4

 .חוטיל םבניל ארוכיל 4-ו



 שםבי הקשירה

  . הפרד את החוטים לארבע קבוצות שוות (1

 ". לשם מצוות ציצית: "תאמר בקול( 2

  . הכנס את ארבעת החוטים מקבוצה אחת לנקב הטלית( 3

שמצד אחד כל קצות החוטים יהיו , סדר את החוטים כך( 4
  . ארוכיםהשני חוט התכלת וחוט אחד לבן יהיו ומהצד , שווים

שכל קצות החוטים הלבנים הקצרים יהיו  , קפל אותם כך( 5
שכל קצותיו  , לענוב את החוטים שבצד הקצרכדאי  . מכוונים

 .כדי להבטיח שהם יישארו תמיד באותו צד, שווים



 המשך שםבי קשירת התכםת םציצית

 החזק את ארבעת החוטים שבצד אחד ביד אחת  ( 6 
 ואת ארבעה האחרים שבצד השני ביד שנייה  

  . וקשור אותם זה בזה קשר כפול
 כרוך שלש כריכות בחוט הלבן הארוך  ( 7

 ותהדק את הכריכה האחרונה 
 . י תחיבת החוט הכורך מתחת לכריכה האחרונה"ע

 כרוך שלש כריכות בחוט התכלת  ( 8
  .ותהדק את הכריכה האחרונה באותו האופן

 .  כרוך שלש כריכות בחוט הלבן הארוך ותהדק באותו האופן( 9
 .  ל"קשור שוב קשר כפול באופן הנ (10

 כדאי אחרי כל קשר להתיר את העניבה  , בכדי שהציצית תהיה נאה( 11
 בכדי לבדוק שקצות החוטים הלבנים הקצרים שווים 

 .  ואחר כך לקושרם שוב



 המשך שםבי קשירת התכםת םציצית

 :  בסדר הבא, ל"אחרי הקשר הכפול השני ממשיכים לכרוך באופן הנ( 12  
 .  שלש כריכות של תכלת  •

 .  שלש כריכות של לבן  •
 .  שלש כריכות של תכלת  •

 (.  שלישי)קשר כפול   •
 .  שלש כריכות של לבן  •
 .  שלש כריכות של תכלת  •

 .  שלש כריכות של לבן  •
 (.  רביעי)קשר כפול   •

 .  שלש כריכות של תכלת  •
 .  שלש כריכות של לבן  •
 .  שלש כריכות של תכלת  •

 .  שלש כריכות של לבן  •
 (.  חמישי)קשר כפול   •

 ,  חוליות של לבן ותכלת לסירוגין 13: הכלצריך שיהיו בסך 
 .  אחד הציצית כבר מוכנהבכנף . קשרים כפולים 5-ו



 אשרינו שאנו זוכים לקיים
 מה שאבותינו חלמו עליו



 תכלת "
 "דומה לים



 חזרה להתחלת המצגת


