
 הרב צברי ירון

 ")תולדות חייו"מתוך כרטיס מידע (    כתב חידה

 !  עליך לענות על השאלות הבאות. א

אם סדרת נכון תקבל את אחד   .סדר את האותיות המודגשות על פי הרצף המופיע בתחתית העמוד. ב
 !  ל"מכינויו של הרב נריה זצ

          ?באיזו מדינה נולד הרב נריה 1

          שחיבר הרב נריהשם המנון תנועת בני עקיבא  2

          ...אישור כניסה לארץ ישראל נקרא  3

          שם אביו של הרב נריה 4

          שמו הפרטי של הרב נריה 5

          בחודש זה נולד הרב נריה 6

          ...הרב נריה היה העורך הראשון של בטאון  7

          בחודש זה עלה הרב לארץ ישראל 8

          בעיר זו נולד הרב נריה  9

          ...ישיבת בני עקיבא בכפר הרואה היא  10

          שמה של הישיבה בה למד הרב כשעלה לארץ ישראל 11

          ...כינויו הספרותי של הרב הוא  12

          שם משפחתו המקורי של הרב נריה 13

          עקיבא בכפר הרואהבחודש זה הוקמה ישיבת בני  14

          בחודש זה נפטר הרב נריה 15

          ?מראשי איזה תנועת נוער עמד הרב נריה 16

          שם אמו של הרב נריה 17

          ...ישיבת בני עקיבא הראשונה שהקים היתה בכפר  18

          ...ממוקמת בעיר " מרכז הרב"ישיבת  19
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 הרב צברי ירון

 )פתרון(ה דכתב חי

  נ יל ו פ ?באיזו מדינה נולד הרב נריה 1

 מ יחא ד י שם המנון תנועת בני עקיבא שחיבר הרב נריה 2

 טק פ יט רס ...אישור כניסה לארץ ישראל נקרא  3

 ה יחת פ שם אביו של הרב נריה 4

  י ב צהשמ שמו הפרטי של הרב נריה 5

 ט בש בחודש זה נולד הרב נריה 6

 מ יע ר ז ...הרב נריה היה העורך הראשון של בטאון  7

  ז ומת בחודש זה עלה הרב לארץ ישראל 8

  גד ו ל בעיר זו נולד הרב נריה  9

ת וב יש יהםא ...רואה היא ישיבת בני עקיבא בכפר ה10

 ב רה זכ רמ שמה של הישיבה בה למד הרב כשעלה לארץ ישראל11

 ה י ר נ ...כינויו הספרותי של הרב הוא 12

  נ יק נמ שם משפחתו המקורי של הרב נריה13

  נ ושח רמ בחודש זה הוקמה ישיבת בני עקיבא בכפר הרואה14

   ולס כ הרב נריהבחודש זה נפטר 15

 אב יק ע י נ ב ?מראשי איזה תנועת נוער עמד הרב נריה16

 לח ר שם אמו של הרב נריה17

 הא ו רה ...ישיבת בני עקיבא הראשונה שהקים היתה בכפר 18

 מ י לש ו ר י ...ממוקמת בעיר " מרכז הרב"ישיבת 19
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