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 פרי עץ חיים  -תא דפסחא מבחן אגד
 

 .על אגדתא דפסחא" עץ חיים"ה על פירושו "ל ייערך מבחן בכתב אי"זצוק ץ"מהרישל  012-לקראת יום ההילולא ה
 .ק"לכלל הציבור בארההמבחן מיועד 

 ,העונים נכונה על השאלות דלקמן וישלחו את התשובות בדואר
 .ה"עתש'בניסן ה ג"בתאריך כ, ני ברקרכסים וב, בירושלםה "אייעלו לשלב האחרון שיתקיים 

 :בפרסים "אגדתא דפסחא"חתני  3 זכוי, מבין העולים לשלב האחרון

 .₪ 011: פרס שלישי    ₪ 011: פרס שני     ₪ 0111: פרס ראשון
 

  ל"זצנסים רצאבי  'צ ר"ש הגה"ע" מעשה נסים" תרומת קרן מלגות
 

 .ג הפסח בכלל ובליל הסדר בפרטלהקנות ידע חיוני למנהגינו אנו בח, מטרת תכנית חשובה זו
 
 
 

 'שאלות שלב א
 

 ?כיצד הוא סדר הקערה .א
כוסות קודם השתיה ולאחריה או ' כוס וכוס מדכל האם מברך על  .ב

 .ץ"כתוב מסקנת מהרי? לא
 ?קידוש ליל פסח מיושב או מעומד .ג

 ?מי נקראת אשה חשובה שחייבת בהסיבה .ד

 ?ץ"ומסקנת מהרי, תבשילין שאמרו' מה הם הב .ה

והאם יש דבר שצריך לאכלו בלילה זה , כמה הוא שיעור כזית .ו
 ?פחות מכזית והמנהג בזה

וכיצד , מהו טעם הסוברים לברך על המרור בורא פרי האדמה .ז
 ?את ידי כולםציעשה לפטור עצמו מהברכה ל

 ?מדוע לא תקנו ברכה על קריאת ההגדה .ח

 ?בתומהו פירוש הדין כל שלא אמר פסח מצה ומרורים לא יצא ידי חו .ט

 ?אימתי נעשית בציעת האפיקומן .י

 ?למה נקט שירה ולא שיר', נאמר בפסוק אז ישיר משה ובני ישראל את השירה וגו .יא

 ?ת כורך האם צריך כזית מצה וכזית מרור או שבין הכל יהא שיעור כזיתולמצו .יב

 ?כמה ככרות לוקח לאכילת מצה בימי הפסח בחול ובשבת .יג

רבנו להר סיני ימה התועלת בק? תיבת ובתשניק מהו פירוש? מהו ההבדל בין שמחה לששון .יד
 ?אילו לא היינו מקבלים את התורה

 ?במלח או בחרוסת, והמצה, טיבול הכרפס .טו
 

 .ניסן א"מיבני ברק לא יאוחר  0101ד "ת "פעולת צדיק"יש לשלוח לפתרונות 
 . גיל, טלפון, כתובת, שם: לצייןיש 

 .10-0101111: ניתן לשלח גם לפקס
 10-0101111: טלפון 5קושניר ' או במשרד רח, ן לרכוש אצל המפיציםאת ההגדה נית

 
 בברכת התורה ולומדיה

 צוות הבוחנים 

 

 


