
   ת- א,  פרשת כי תצאחידון  

 ידע כללי על פרשת השבוע )בעיקר על פי הפשט ולפעמים קצת מעבר( 

 doron@tzmicha.com  052-6091687 הוכן ע"י דורון רובין. להערות הצעות ותיקונים, וגם כדי לקבל חידוני א' עד ת' באופן קבוע, מוזמנים לפנות: 

 .בפרשה, כשהמילה הזו מופיעה ברבים היא כלי נשק להוצאה להורג. כשהמילה מופיעה ביחיד היא מידת משקל א 

 מילים(   3מהם? ) גניבהמופרזת, תוך זלזול בהוריו ו נהנתנות מתנהג בדפוס קבוע של נער שבו ,פרשההמקרה משם ה מה הוא  ב

 לפי הפרשה, באיזה חלק של הבית מצווים לבנות מעקה בטיחות?  ג

ְקַהל ְיהָוהיכול( לבוא   מי שיכול )או לאנספרת בהקשר של יחידת זמן. בפרשה  ד    .בִּ

 [ ומצרים  יחידות בהקשר של אדומים 3 ( רק)הקשר של ממזרים, מואבים ועמונים, ויחידות ב 10]רמז:  

ֵתן ְשָכרֹו-לֹא ה  ְשָעֶריָך. ְביֹומֹו תִּ ֵגְרָך ֲאֶשר ְבַאְרְצָך בִּ י ְוֶאְביֹון, ֵמַאֶחיָך, אֹו מִּ יר, ָענִּ    ָתבֹוא ָעָליו ַהֶשֶמש.-ְולֹא ַתֲעֹשק ָשכִּ

 מילים( ]רמז: מושג יסוד בתחום יחסי עבודה[    2בשפה עכשווית, איזה איסור מתואר בציטוט? )

    מצפים שהאישה תעשה בעת 'חודש ההמתנה':  לאאיזה מהפעולות הבאות  אשת יפת תואר' '  בציוויים המפורטים סביב הנושא של  ו

ְלָחה ֶאת( 1) ָפְרֶניהָ -ֶאתְוָעְשָתה ( 2)  רֹאָשה -ְוגִּ    ַוַתְשֵקהּו (4)  ּוָבְכָתה  ( 3)  צִּ

 מילים(   2) ?  ובעוד מקרים בפרשה  הסמכות השיפוטית במקרה של בן סורר ומורה לפי הפרשה, כיצד קוראים לפורום שמקבל את ז

 )בנפרד משור(   ללכת לאיבוד, ליפול וגם לחרוש כוללות החיה  בפרשה 'היכולות' של המתואר  חיה שמוזכרת כמה פעמים בפרשה. לפי ֹח

 מילה נרדפת לאירוע רשמי ציבורי[ ]רמז:   יש תיאור של ... החליצהרק במצוות )מכל המצוות המפורטות בפרשה(  ט

 ,  ישראל, והשובה חושק בה שתהיה אשתו( שבימקרב האויב שנלקחה ב אישה ( אשת יפת תואר'' בסוגיה של   י  

 ילדותיות ( 4)     ( יצר הרע3)ידידות       ( יחסי2( יהירות    )1)   להתמודד עם  טעם המצווה הואלפי חז"ל, 

 ....  ֵסֶפרשה לכל אדם מכונה בפרשה יביניהם ומתיר את האהמסיים את הקשר   (הם מתגרשים)אם שאדם נותן לאשתו   שטרה כ

 מילים(  2אך בלשון שלילה ) בעל אותה משמעות, בביטוי  םומסתיי   ,ָזכֹורבמילה  מתחילבפרשה מאד מפורסם ציווי  ל

 . מילה יחידאית בתורה. בהקשר ההלכתי, זהו אדם שנולד לאישה נשואה כתוצאה מהזדווגות עם מישהו שאינו נשוי אליה מ 

 .בהקשרים עכשוויים, כינוי לאדם ערמומי ם.הוא למי שנולד מחוץ למסגרת הנישואי פירוש נוסף 

   פרשה, באיזה פריט לבוש צריכים להשתמש בטכס החליצה?לפי התיאור ב  נ

 והמורה.  רמילה נרדפת למי ששותה לשוכרה. מוזכרת בפרשה בעת שההורים מתארים את הבן הסור ס

   אנו מצווים למחות את זכרו, אך לזכור את אשר הוא עשה לעם ישראל?בהמשך לשאלה באות ל', איזה עם  ע 

ְטֵנז איסור פ עַׁ    עם  ... צמר גזרת מלך" שאין לה טעם( קובע שאסור ללבוש בגד שבו ארוגים ביחד לאריג"- )שחז"ל הציגו כ  שַׁ

ם.-ֵאת ֲאֶשר ָזכֹורכשכתוב,  צ ְצָריִּ מִּ ְרָים, ַבֶדֶרְך ְבֵצאְתֶכם מִּ    מאיזו מחלה מזהיר משה את בני ישראל? ָעָשה ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ְלמִּ

ַקחכשכתוב בפרשה:  ק ים  לא תִּ ַקח ָלְך :ָהֵאם ַעל ַהָבנִּ ים תִּ    ?צריך לשלח את האם היכןמ .ַשֵלַח ְתַשַלח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת ַהָבנִּ

 מילה נרדפת לבית או למצע עלים וענפים המשמש בעלי חיים[]רמז:  

 , איזו מידה התנהגותית נמצאת בלב מחלוקת על טעם המצווה של שילוח הקן?  (לאות ק' הקודמת )בהמשך לשאלה  ר 

 צער לכאבו של הזולת[ המחלוקת נרמזת כבר במשנה ואח"כ בתלמוד, ועל ידי הפוסקים והפרשנים. ]רמז: מילה נרדפת לחמלה או 

 לפי הפרשה, במשך כמה זמן חתן פטור משירות צבאי )כדי לשמח את אשתו(?  ש

 נעשה שימוש בפרשה כדי להביע שאת נפש מהמעשים הבאים:   זההת תואר באיזו מיל  ת

 בכלי מדידה מזויפים. שימוש ד( ) - ו  גרושה שנישאה נישואים מחדש לאותה)ג(   ,)ב( זנות,  לבישת בגדי איש לאישה וההפך)א( 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A2%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%94%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%94_(%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%99
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A9%D7%98%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%90_%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%A9
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 (1פת לפרשת כי תצא )חידה נוס

 מילים(  4) בזמן העבודהלשכיר להטבות  חקלאית /ת הגרסה המקראי
 

 : 1 רמז

 באמצעות בעל חיים הדוגמא היא 

 

 : 2 רמז

וד בדרכו של מי שרוצה  מי לביטוי הזה הוא לא לעמ פירוש עמ

 לרוץ קדימה 

 :  3רמז 

 מנות לבעלי חיים  לפי הפרשנים, דרך לבטא רח 

 

 : 4רמז 

 איסור לשים כיסוי לפיו של פר בעת עבודתו בדריכה בשדה

 

 

 (2שת כי תצא )חידה נוספת לפר

 ים( מיל 2משוא פנים )זהו  –הדבר, אך בפועל הן אותו  -לכאורה 
 

   :1 רמז

 פזמון של שיר יום הולדת. ביטוי שמזכיר )באיות שלו(  

 

 : 2רמז 

 סחרי בק ברמאות בעולם המבפרשה, הביטוי הוא בהקשר למא 

 

 : 3רמז 

ן בשים כגוים ימידת נפח עתיקה למדידה של דבר ( פעמיים)

 ליטר(  40-זרעים או קמח )כ

 

  :4רמז 

 אפליה השימוש העכשווי הוא משל להעדפת מקורבים או 

 

 

 )תשובות בכתיב מלא(  כי תצאתשבץ היגיון לפרשת 

 הוכן ע"י )מ(חבר אנונימי 

 

 
 

 מאוזן

 ( 6עטפו שר על כף הרגל ) .2

 ( 5לא התייחס, זמן חוזר בהלם ) .3

 

 מאונך 

 ( 4מפקד מחלקה גוי נולד מחטא ) .1

 ( 3קורטוב להבה מתהפך לבד ) .2

 ( 4אומה עם מקלע ) .4
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 תשובות:

 אבנים/אבן   א 

 ( 15-13,כ"ה  23, 21,כ"ב  21)דברים כ"א  

 ( 18)דברים כ"א  ֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ב

 ( 8)דברים כ"ב   גג ג

 ( 9-3)דברים כ"ג   דור ד

 ( 15-14)דברים כ"ד   הלנת שכר ה  

 ( 13-12, דברים כ"א 18)בראשית כ"ד  ַוַתְשֵקהּו ו

 ( 19-20)דברים כ"א  זקני העיר ז

 ( 10, 1-4)דברים כ"ב   מורח ח

 ( 9טכס )דברים כ"ה  ט

 יצר הרע   י

 ( 'דף כ"א, עמוד ב, מסכת קידושין, תלמוד בבלי)

יֻתת כ  ( 3,  1)דברים כ"ד  ְכרִּ

ְשָכח ל  ( 19)דברים כ"ה  לֹא תִּ

 ( 3ממזר )דברים כ"ג  מ 

 ( 10-9)דברים כ"ה   נעל נ

 ( 20)דברים כ"א  ֹסֵבא ס

 ( 19-17עמלק )דברים כ"ה  ע 

 ( 11)דברים כ"ב  פשתן פ

 ( 16-1במדבר י"ב ) צרעת צ

 ( 7-6)דברים כ"ב  קן ק

 ( רחמים )משנה ברכות, פרק ה', משנה ג'( - )מידת ה  ר 

 ( 5)דברים כ"ד  שנה ש

   תֹוֲעַבת ְיהָוהאו  תֹוֵעָבה ת

   (16, כ"ה 4"ד  , כ 19, כ"ג  5"ב )דברים כ

 

 (:  1חידה נוספת )

ישֹו-לֹא  ( 4כ"ה )דברים   ַתְחֹסם שֹור, ְבדִּ
 

 (:  2חידה נוספת )

 ( 14כ"ה )דברים   הֵאיָפה ְוֵאיפָ 

 

 תשבץ היגיון 

 ממזר  .1

 צמר  מאונך() .2

 ציפורן  מאוזן()

 התעלם  .3

 עמלק  .4

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F_%D7%9B%D7%90_%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F_%D7%9B%D7%90_%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F_%D7%9B%D7%90_%D7%91

