בס"ד

שאלות לפרשת תצוה
 .1מדוע לא נזכר שמו של משה בפרשת תצוה?
 .2מנין למדים ש"קללת חכם אינה שבה ריקם"?
 .3ואתה תצוה" מדוע נדרש כאן צווי וזירוז?
 .4מה נרמז בפסוק" :ויקחו אליך שמן זית כתית למאור"?
 .5על מה מכפרים א .המכנסים .ב .המעיל .ג .הציץ) .עיין זבחים פ"ח ע"ב(
 .6לאיזו מאבני החושן מתייחס פתגם מפורסם?
" .7ונשמע קולו בבואו אל הקודש")כה' .(35,ציין  2מקורות נוספים שבהם נאמר "ונשמע"?
 .8מה היה חקוק על ציץ הזהב שעל מצח הכהן הגדול?
" .9ונתת אל חושן המשפט את האורים והתומים" .מה משמעות אורים ותומים?
 .10הוא -מוצר קוסמטי ,היא -אחת מאבני החושן .זהה אותי.
 .11אני אחת מאבני החושן ושמי כשם עיר תנכ"ית מפורסמת .א.מי אני? ב.ציין מקרה אחד
מפורסם שבו מוזכרת עיר זו בתנ"ך.
 .12אני קישוט לאחד מבגדי הכהן הגדול ושמי כשם פרי .א .מי אני ?
 .13על אלו בגדים של הכהן נאמר שנעשו לכבוד ולתפארת?
 .14כמה בגדים לבש כהן הדיוט וכמה לבש הכהן הגדול ?
 .15על מה נאמר בפרשתנו :א.מעשה עבות .ב.מעשה חרש .ג.מעשה אורג
 .16איזה ישוב באזור המרכז נקרא בשם אחת מאבני האפוד ?
 .17על אילו מבגדי הכהן הגדול נאמרו הביטויים הבאים  :א.כליל תכלת ב .פתיל תכלת? .
 .18על מה מכפרת הכותונת ?
 .19איזה מבגדי הכהן היה מונח על  :א .ראשו ב .מצחו ג .לבו ?
תשובות לפרשת תצוה
 .1כתגובה לדברי משה אחרי חטא העגל" :מחני נא מספרך אשר כתבת")לב'(32 ,
 .2מהעובדה ששמו של משה לא נזכר בפרשה כי קילל את עצמו
 .3לפי בעל הטורים זו מצוה שיש בה חסרון כיס ולכן יש חשש שיתרשלו בעשייתה.
 .4כתית-מרמז שעתידה המנורה להאיר במשך  830שנה כמנין כתית .המקדש הראשון עמד ת"י
שנים ) (410והשני כ"ת שנים ).(420
 .5א .גילוי עריות  .ב .לשון הרע .ג .עזות מצח.
 .6הפתגם מתייחס לאבן נופך "הוסיף נופך משלו")קידושין מ"ח ע"ב(
 .7א .ב מתן תורה" :אשר דבר ד נעשה ונשמע"  .במגילת אסתר :ונשמע פתגם המלך " )א'(20 ,
 .8המילים קודש לד'.
 .9אורים =מאירים את דרכן של ישראל .תומים = מלמדים להיות תמימים בעבודת ד'.
 .10אודם
 .11א.תרשיש .ב.יונה הנביא רצה לברוח לתרשיש).יונה א ' (.3
 .12רימון
 .13כותונת,אבנט ומצנפת) .כ"ח(40,
 .14כהן הדיוט  4בגדים ,כהן גדול  8בגדים.
 .15א.חושן ,אפוד ו  2שרשרות זהב .ב.אבני שוהם .ג.המעיל.
 .16שוהם
 .17א .מצנפת ב .אבנט
 .18הכותונת מכפרת על שפיכות דמים ,כנגד הכותונת שאחי יוסף טבלו בדם .
 .19א .מצנפת ב .ציץ ג .חושן
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