
 "דבס

 ַמַכת ַהצְַּפרְּדִֵּעים

 

ה! ה ַהֲחֵסרָּ יּלָּ  ֲחׁשֹוב ֵהיֵטב ּוְכתֹוב ֶאת ַהּמִּ

 

ה ְיתָׁ ֶהם הָׁ בּועֹות בָׁ ה ְבֶאֶרץ ________, ָאַמר ה' ְלֹמֶשה  ְלַאַחר _______ שָׁ וחָׁ ְרוָׁ

ַעם, ַיֶכה  בֹוא שּוב ִעם ______ ֶאל ַפְרֹעה ּוְלַהְתרֹות בֹו ֶשִאם ֹלא _______ ֵאת הָׁ לָׁ

ל ַעּמֹו ִב________.   ה' אֹותֹו ְוֶאת כָׁ

ׂשּו ִכְדַבר ה' ְוִהְתרּו ְבַפְרֹעה ַאְך הּוא ֵסיַרב,  ְוָאז ֵהִניף ַאֲהֹרן ֶאת _____ ְוַאֲהֹרן עָׁ

לּו ִמֶּמּנּו ֲהמֹוֵני  ______ ֵהֵחּלּו ְלִהְתַרבֹות ִבְמִהירּות ְועָׁ ַה_____ ּוְלֶפַתע ַהְצַפְרֵדִעים בָׁ

ֲהמֹוֵני ְצַפְרֵדִעים ֶשִהְשִמיעּו קֹול ַאִדיר ֶשל ִקְרקּור ַמֲחִריש ָאְזַנִים. ַהְצַפְרֵדִעים ִהְתַפְזרּו 

ֵנס ְלתֹוְך ִבְמהִ  ֲחדּו ְלִהכָׁ ר. ֵהן ֲאִפיּלּו ֹלא פָׁ קֹום ֶשֶאְפשָׁ ל מָׁ ָאֶרץ ְוִנְכְנסּו ְלכָׁ ל הָׁ ירּות ְבכָׁ

_______ -ַתּנּוִרים לֹוַהִטים, ְכמֹו ֶשָאַמר ה'. ִאי ה ִלְברֹוַח ּוְלִהְסַתֵתר ִמְפֵני הָׁ יָׁ ר הָׁ ֶאְפשָׁ

קֹום, ְוַגם ִאי יָׁה לְ -ְבשּום מָׁ ר הָׁ ׂשּו ֶאְפשָׁ ַאִדיר ֶשעָׁ ַרַעש הָׁ נּוַח ִבְגַלל הָׁ ֵדם ְולָׁ ֵהירָׁ

  ַהְצַפְרֵדִעים.

צּו ְלַהְראֹות ֶשַּמַכת ַהְצַפְרֵדִעים ִהיא ְבַסְך ַהֹכל ִכיּׁשּוף, ֶהֱעלּו ִמן  ַהֲחְרטּוִמים, ֶשרָׁ

ן, ַהֲחְרטּוִמים ֹלא ֶבֱאֶמת בָׁ  יָׁה ַהְיאֹור עֹוד ְצַפְרֵדִעים. ַכּמּובָׁ א ֶזה הָׁ ְראּו ְצַפְרֵדִעים ֶאּלָׁ

 ַרק ________. 

א _______ ְלֹמֶשה ּוְלַאֲהֹרן ְוִהְתַחֵּנן ֶשַיַעְזבּו  רָׁ ֶשה, קָׁ בּוַע ֶשל ֶסֶבל קָׁ ְלַאַחר שָׁ

ַאל אֹותֹו ֹמשֶ  ַעם. שָׁ ְך ְיַשֵּלַח ֶאת הָׁ  –ה ַהְצַפְרֵדִעים ֶאת ַהִּמְצִרים, ְוַאף ִהְבִטיַח ֶשַאַחר כָׁ

ה ַפְרֹעה  נָׁ ה ִתְסַתֵיים? עָׁ ה רֹוֶצה ֶשַהַּמכָׁ ַתי ַאתָׁ  ______.   –מָׁ

ל ַהְצַפְרֵדִעים. ַהִּמְצִרים  ת ֵמתּו כָׁ ֳחרָׁ א ִמֵבית ַפְרֹעה ְוִהְתַפֵּלל ֶאל ___, ּוְלמָׁ צָׁ ֹמֶשה יָׁ

ל ֶאֶרץ ִמְצַרִים. ָאְספּו ֶאת ַהְצַפְרֵדִעים ַהֵּמתֹות ְבֲעֵרימֹות, ְוֵהן ֶהֱעלּו רֵ   יַח ַרע ְמֹאד ְבכָׁ

ן ְו_______ ֶאת ִליבֹו, ְוֹלא  ֵרט ַכּמּובָׁ ה ִהְתחָׁ ה ִמן ַהַּמכָׁ וחָׁ ה ְרוָׁ ְיתָׁ ָאה ַפְרֹעה ֶשהָׁ ְכֶשרָׁ

ַלח ֶאת ְבֵני ֵאל.-שָׁ  ִיְׂשרָׁ
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ה! ה ַהֲחֵסרָּ יּלָּ  ֲחׁשֹוב ֵהיֵטב ּוְכתֹוב ֶאת ַהּמִּ

 

ה ְבֶאֶרץ ________, ָאַמר ה' ְלֹמֶשה  וחָׁ ה ְרוָׁ ְיתָׁ ֶהם הָׁ בּועֹות בָׁ ְלַאַחר _______ שָׁ

ַעם, ַיֶכה  בֹוא שּוב ִעם ______ ֶאל ַפְרֹעה ּוְלַהְתרֹות בֹו ֶשִאם ֹלא _______ ֵאת הָׁ לָׁ

ל ַעּמֹו ִב________.   ה' אֹותֹו ְוֶאת כָׁ

ׂשּו ִכְדַבר  ה' ְוִהְתרּו ְבַפְרֹעה ַאְך הּוא ֵסיַרב, ְוָאז ֵהִניף ַאֲהֹרן ֶאת _____ ְוַאֲהֹרן עָׁ

לּו ִמֶּמּנּו ֲהמֹוֵני  ______ ֵהֵחּלּו ְלִהְתַרבֹות ִבְמִהירּות ְועָׁ ַה_____ ּוְלֶפַתע ַהְצַפְרֵדִעים בָׁ

ִים. ַהְצַפְרֵדִעים ִהְתַפְזרּו ֲהמֹוֵני ְצַפְרֵדִעים ֶשִהְשִמיעּו קֹול ַאִדיר ֶשל ִקְרקּור ַמֲחִריש ָאְזנַ 

ֵנס ְלתֹוְך  ֲחדּו ְלִהכָׁ ר. ֵהן ֲאִפיּלּו ֹלא פָׁ קֹום ֶשֶאְפשָׁ ל מָׁ ָאֶרץ ְוִנְכְנסּו ְלכָׁ ל הָׁ ִבְמִהירּות ְבכָׁ

_______ -ַתּנּוִרים לֹוַהִטים, ְכמֹו ֶשָאַמר ה'. ִאי ה ִלְברֹוַח ּוְלִהְסַתֵתר ִמְפֵני הָׁ יָׁ ר הָׁ ֶאְפשָׁ

קֹום, ְוַגם ִאיבְ  ׂשּו -שּום מָׁ ַאִדיר ֶשעָׁ ַרַעש הָׁ נּוַח ִבְגַלל הָׁ ֵדם ְולָׁ ה ְלֵהירָׁ יָׁ ר הָׁ ֶאְפשָׁ

  ַהְצַפְרֵדִעים.

צּו ְלַהְראֹות ֶשַּמַכת ַהְצַפְרֵדִעים ִהיא ְבַסְך ַהֹכל ִכיּׁשּוף, ֶהֱעלּו ִמן  ַהֲחְרטּוִמים, ֶשרָׁ

יָׁה ַהְיאֹור עֹוד ְצַפְרֵדִעים.  א ֶזה הָׁ ְראּו ְצַפְרֵדִעים ֶאּלָׁ ן, ַהֲחְרטּוִמים ֹלא ֶבֱאֶמת בָׁ ַכּמּובָׁ

 ַרק ________. 

א _______ ְלֹמֶשה ּוְלַאֲהֹרן ְוִהְתַחֵּנן ֶשַיַעְזבּו  רָׁ ֶשה, קָׁ בּוַע ֶשל ֶסֶבל קָׁ ְלַאַחר שָׁ

ְך ַאל אֹותֹו ֹמֶשה  ַהְצַפְרֵדִעים ֶאת ַהִּמְצִרים, ְוַאף ִהְבִטיַח ֶשַאַחר כָׁ ַעם. שָׁ  –ְיַשֵּלַח ֶאת הָׁ

ה ַפְרֹעה  נָׁ ה ִתְסַתֵיים? עָׁ ה רֹוֶצה ֶשַהַּמכָׁ ַתי ַאתָׁ  ______.   –מָׁ

ל ַהְצַפְרֵדִעים. ַהִּמְצִרים  ת ֵמתּו כָׁ ֳחרָׁ א ִמֵבית ַפְרֹעה ְוִהְתַפֵּלל ֶאל ___, ּוְלמָׁ צָׁ ֹמֶשה יָׁ

ל ֶאֶרץ ִמְצַרִים. ָאְספּו ֶאת ַהְצַפְרֵדעִ   ים ַהֵּמתֹות ְבֲעֵרימֹות, ְוֵהן ֶהֱעלּו ֵריַח ַרע ְמֹאד ְבכָׁ

ן ְו_______ ֶאת ִליבֹו, ְוֹלא  ֵרט ַכּמּובָׁ ה ִהְתחָׁ ה ִמן ַהַּמכָׁ וחָׁ ה ְרוָׁ ְיתָׁ ָאה ַפְרֹעה ֶשהָׁ ְכֶשרָׁ

ַלח ֶאת ְבֵני ֵאל.-שָׁ  ִיְׂשרָׁ

  


