
 

 
 

 

 

 
ה ַר   )בעמוד הבא תשובון לבדיקה(חידון א"ב  :נּובֵ ַחֵיי ֹמֹשֶֹ

 

 עוד משהו להוסיף... התשובה בסדר א"ב חידת האותיות אות

   כינוי למשה בתורה א

   מעמד הברית העתיד להיות בארץ ישראל ב

   אחד משני בניו של משה ג

   החומש שכולו דברי משה ד

   ל ושם נפטרמשם משה ראה את ארץ ישרא ה

   לארץ סכך פתח משה את תפילתו להיכנ ו

   יום לידתו והוא יום פטירתו ז

   הקשר של יתרו עם משה ח

   כך נראה משה בתיבה ט

   בעזרתם משה עורר את העם לנצח במלחמת עמלק י

   כך משה מתאר את יכולתו לפני ה' כ

   אותם משה קבל בהר סיני ל

   ם לאחר חטא העגלהקריאה של משה לע מ

   ה' צווה למשה לעשות כדי לרפא את ישראל נ

   מקום ההתגלות הראשון של ה' למשה ס

   מידה מיוחדת ביותר של משה ע

   מעלת הנבואה של ה' למשה פ

   אשת משה צ

   מראה פני משה לאחר שירד מהר סיני ק

   התואר המיוחד של משה ר

   אז ישיר משה ובני ישיר... ש

   משה זכה להביא לעם ישראל ת
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ה ַר   תשובון לבדיקה -חידון א"ב  :נּובֵ ַחֵיי ֹמֹשֶֹ
 

 עוד משהו להוסיף... התשובה בסדר א"ב חידת האותיות אות

  איש האלהים כינוי למשה בתורה א

  ברכה וקללה מעמד הברית העתיד להיות בארץ ישראל ב

  גרשום אחד משני בניו של משה ג

  דברים החומש שכולו דברי משה ד

  הר נבו משם משה ראה את ארץ ישראל ושם נפטר ה

  ואתחנן אל ה' לארץ סכך פתח משה את תפילתו להיכנ ו

  ז' באדר יום לידתו והוא יום פטירתו ז

  חותן הקשר של יתרו עם משה ח

  טוב כך נראה משה בתיבה ט

  ידיו לקבעזרתם משה עורר את העם לנצח במלחמת עמ י

  כבד פה וכבד לשון אנכי כך משה מתאר את יכולתו לפני ה' כ

  לוחות הברית אותם משה קבל בהר סיני ל

  מי לה' אלי! הקריאה של משה לעם לאחר חטא העגל מ

  תנחש נחוש ה' צווה למשה לעשות כדי לרפא את ישראל נ

  סנה מקום ההתגלות הראשון של ה' למשה ס

  ענו ביותר של משהמידה מיוחדת  ע

  פה אל פה מעלת הנבואה של ה' למשה פ

  ציפורה אשת משה צ

  קרן עור פניו מראה פני משה לאחר שירד מהר סיני ק

  רבנו התואר המיוחד של משה ר

  שירת הים אז ישיר משה ובני ישיר... ש

  תורה משה זכה להביא לעם ישראל ת

 


