
 

  בסיעתא דשמיא

        סו�סו�סו�סו�    - - - - אאאא""""ככככ' ' ' ' פספספספסד ד ד ד """"פרק יפרק יפרק יפרק י

        מלכות רחבע� מלכות רחבע� מלכות רחבע� מלכות רחבע� 

ומל� במש� ______, רחבע� ב� שלמה החל את מלכותו על יהודה בגיל 
ובשאר שנות מלכותו , שרבדר� הישני� הל� ____ במש� . שנה______ 
  .________כתוצאה ממעשיו הרעי� חטאו ג� בני . ז"חטא בע

  :חטאי יהודה

 __________________________ג "כ 'הוכיחי מפס: עבודה זרהעבודה זרהעבודה זרהעבודה זרה  ....גגגג

__________________________________________________  

 _______________________ -קדשקדשקדשקדש  ....דדדד

_________ ושלח את , ות רחבע�למלכ________ העניש� בשנה ה' ה
  _______? _________________________א כ�מדוע נקר. מל� מצרי�

  ___________________ואת __________________ שישק לקח את 

  __________________וג� את ___ ______________" ואת הכל לקח"

ל ידי והפקיד� ע, במקו� מגיני הזהב__________________ רחבע� הכי� 

________________ יני� אלה השתמשו במג. ___________________

, בעת שרחבע� יצא מביתו, מידי יו� הוציאו�. ______________ול 

  ._________________ובשובו לביתו 

למרות  -"כל הימי�) מל� ישראל( ומלחמה הייתה בי	 רחבע� ובי	 ירובע�"

  .לבסו� חזר ונלח� עימו -שבתחילה ציית לנביא ונמנע ממלחמה

וזכרת פעמיי� ללמדנו ______________ : אימו של רחבע�
___________________________________________________ש

  .______________ומכא� שחינו� הבני� מוטל על ה ___ 

 .מול� תחתיו____________ בנו  -"וישכב רחבע� ע� אבותיו"
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        סו�סו�סו�סו�    - - - - אאאא""""ככככ' ' ' ' פספספספס    דדדד""""פרק יפרק יפרק יפרק י

        מלכות רחבע� מלכות רחבע� מלכות רחבע� מלכות רחבע� 

ומל� במש� ______, רחבע� ב� שלמה החל את מלכותו על יהודה בגיל 
ובשאר שנות מלכותו , שרשני� הל� בדר� הי____ במש� . שנה______ 
  .________כתוצאה ממעשיו הרעי� חטאו ג� בני . ז"חטא בע

  :חטאי יהודה

 __________________________ג "כ 'מפסהוכיחי : עבודה זרהעבודה זרהעבודה זרהעבודה זרה  ....אאאא

__________________________________________________  

 _______________________ -קדשקדשקדשקדש  ....בבבב

_________ ושלח את , למלכות רחבע�________ העניש� בשנה ה' ה
  _______? _________________________א כ�מדוע נקר. מל� מצרי�

  ___________________ואת _____ _____________שישק לקח את 

  __________________וג� את ___ ______________" ואת הכל לקח"

והפקיד� על ידי , במקו� מגיני הזהב__________________ רחבע� הכי� 

________________ יני� אלה השתמשו במג. ___________________

, יצא מביתובעת שרחבע� , מידי יו� הוציאו�. ______________ול 

  ._________________ובשובו לביתו 

למרות  -"כל הימי�) מל� ישראל( ומלחמה הייתה בי	 רחבע� ובי	 ירובע�"

  .לבסו� חזר ונלח� עימו -שבתחילה ציית לנביא ונמנע ממלחמה

וזכרת פעמיי� ללמדנו ______________ : אימו של רחבע�
___________________________________________________ש

  .______________ומכא� שחינו� הבני� מוטל על ה ___ 

 .מול� תחתיו____________ בנו  -"וישכב רחבע� ע� אבותיו"


