חידון פרשת כי תצא ,א-ת
ידע כללי על פרשת השבוע (בעיקר על פי הפשט ולפעמים קצת מעבר)
א

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

ב

מה הוא שם המקרה מהפרשה ,שבו נער מתנהג בדפוס קבוע של נהנתנות מופרזת ,תוך זלזול בהוריו וגניבה מהם? ( 3מילים)

ג

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

ד

יחידת זמן .בפרשה נספרת בהקשר של מי שיכול (או לא יכול) לבוא בִּ ְקהַ ל יְהוָה.
[רמז 10 :יחידות בהקשר של ממזרים ,מואבים ועמונים ,ו(רק)  3יחידות בהקשר של אדומים ומצרים]

ה

ל ֹאַ -ת ֲעשֹק שָ כִּ יר ,עָ נִּי וְ ֶאבְ יֹון ,מֵ ַאחֶ יָך ,אֹו ִּמג ְֵרָך אֲ שֶ ר בְ ַא ְרצְ ָך בִּ ְשעָ ֶריָך .בְ יֹומֹו ִּת ֵתן ְשכָרֹו וְ ל ֹאָ -תבֹוא עָ לָיו הַ שֶ מֶ ש.
בשפה עכשווית ,איזה איסור מתואר בציטוט? ( 2מילים) [רמז :מושג יסוד בתחום יחסי עבודה]

ו

בציוויים המפורטים סביב הנושא של 'אשת יפת תואר' איזה מהפעולות הבאות לא מצפים שהאישה תעשה בעת 'חודש ההמתנה':
( )1וְ גִּ לְחָ ה ֶאת-ר ֹאשָ ה

( )2וְ עָ ְש ָתה ֶאת-צִּ פ ְָרנֶיהָ

(ּ )3ובָ כְ ָתה

( )4ו ַַת ְש ֵקהּו

ז

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

ֹח

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

ט

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

י

בסוגיה של 'אשת יפת תואר' )אישה מקרב האויב שנלקחה בשבי ישראל ,והשובה חושק בה שתהיה אשתו),
לפי חז"ל ,טעם המצווה הוא להתמודד עם ( )1יהירות ( )2יחסי ידידות ( )3יצר הרע ( )4ילדותיות

כ

השטר שאדם נותן לאשתו (אם הם מתגרשים) המסיים את הקשר ביניהם ומתיר את האישה לכל אדם מכונה בפרשה סֵ פֶר ....

ל

ציווי מאד מפורסם בפרשה מתחיל במילה זָכֹור ,ומסתיים בביטוי בעל אותה משמעות ,אך בלשון שלילה ( 2מילים)

מ

מילה יחידאית בתורה .בהקשר ההלכתי ,זהו אדם שנולד לאישה נשואה כתוצאה מהזדווגות עם מישהו שאינו נשוי אליה.
פירוש נוסף הוא למי שנולד מחוץ למסגרת הנישואים .בהקשרים עכשוויים ,כינוי לאדם ערמומי.

נ

לפי התיאור בפרשה ,באיזה פריט לבוש צריכים להשתמש בטכס החליצה?

ס

מילה נרדפת למי ששותה לשוכרה .מוזכרת בפרשה בעת שההורים מתארים את הבן הסורר והמורה.

ע

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

פ

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

צ

אתכֶם ִּמ ִּמצְ ָריִּם .מאיזו מחלה מזהיר משה את בני ישראל?
כשכתוב ,זָכֹור ֵאת אֲ שֶ ר -עָ שָ ה יְהוָה אֱ ֹלהֶ יָך ל ְִּמ ְריָם ,בַ דֶ ֶרְך בְ צֵ ְ

ק

כשכתוב בפרשה :לא ִּת ַקח הָ ֵאם עַ ל הַ בָ נִּים :שַ לֵחַ ְתשַ לַח ֶאת הָ ֵאם וְ ֶאת הַ בָ נִּים ִּת ַקח לְָך .מהיכן צריך לשלח את האם?
[רמז :מילה נרדפת לבית או למצע עלים וענפים המשמש בעלי חיים]

ר

בהמשך לשאלה הקודמת (לאות ק') ,איזו מידה התנהגותית נמצאת בלב מחלוקת על טעם המצווה של שילוח הקן?
המחלוקת נרמזת כבר במשנה ואח"כ בתלמוד ,ועל ידי הפוסקים והפרשנים[ .רמז :מילה נרדפת לחמלה או צער לכאבו של הזולת]

ש

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

ת

באיזו מילת תואר זהה נעשה שימוש בפרשה כדי להביע שאת נפש מהמעשים הבאים:
(א) לבישת בגדי איש לאישה וההפך( ,ב) זנות( ,ג) נישואים מחדש לאותה גרושה שנישאה ו(-ד) שימוש בכלי מדידה מזויפים.
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