ב"ה

גבולות היחידה :פרק ז' ,י"ד – פרק יא'
נושא היחידה :פתיחה לעשר 1המכות
כתבה :יעל דאר
מספר שיעורים1 :
הסבר כללי:
ביחידה שלפנינו יש הצעה להקדמה לפני לימוד עשר המכות .ההנחה היא שילדים בגיל זֶה יודעים למנות
את המכות ,ואף יותר מכך ,ואנו צריכים להוסיף נדבך .בסיום מהלך ההוראה יש נספח למורה .הנספח
לידיעתך בלבד ,ולפי שיקול דעתך תשתמש במידע .ייתכן ותרצה 'לחתוך' שיעור זֶה :חלקו להקדמה וחלקו
לסיכום .ישנה אפשרות כזו ,ונסב את תשומת הלב לכך במקום הנכון.
לשיעורנו מספר מטרות:
ערך :התלמידים ידעו את המטרה לכל קבוצת

מכות2.

מיומנות :חיפוש בפסוקים והכללה.
ידע :עשר המכות לפי הסדר ,מיון המכות לקבוצות שונות ואפיון כל קבוצה.
ערך
פתיחה:
נקרין את הפסוקים הבאים על הלוח (מתוך תהילים ק"ה )3כמובן ,ללא המעגלים .נבקש מהילדים להגיד מה
הנושא הכללי של הפסוקים? כמה מכות יש כאן? אלו הן? ואותן לסמן במעגלים לפי תשובות הילדים.
ֹתֹותיו; ּומֹפְ ִּתים ,בְ ֶא ֶרץ חָׂ ם.
כז שָׂ מּו-בָׂ םִּ ,דבְ ֵרי א ָׂ
כח שָׂ לַח חֹשֶ ְךַ ,וי ְַח ִּשְך; וְ ל ֹא-מָׂ רּוֶ ,את ְדבָׂ רֹו.
כט הָׂ פְַך ֶאת-מֵ ימֵ יהֶ ם לְדָׂ ם; ַויָׂמֶ תֶ ,אתְ -דג ָָׂׂתם.
ל שָׂ ַרץ ַא ְרצָׂ ם צְ פ ְַר ְדעִּ ים; בְ חַ ְד ֵרי ,מַ ְלכֵיהֶ ם.
לא ָׂאמַ רַ ,ויָׂב ֹא עָׂ רֹב; כִּ נִּים ,בְ כָׂל-גְ בּולָׂם.
לב נ ַָׂתן גִּ ְשמֵ יהֶ ם בָׂ ָׂרד; ֵאש לֶהָׂ בֹות בְ ַא ְרצָׂ ם.
ּות ֵאנ ָָׂׂתם; ַויְשַ בֵ ר ,עֵ ץ גְ בּולָׂם.
לג ַויְַך גַפְ נָׂםְ ,
לד ָׂאמַ רַ ,ויָׂב ֹא ַא ְרבֶ ה; וְ ֶי ֶלק ,וְ ֵאין ִּמ ְספָׂר.
לה וַי ֹאכַל ָׂכל-עֵ שֶ ב בְ ַא ְרצָׂ ם; וַי ֹאכַל ,פְ ִּרי ַא ְדמָׂ ָׂתם.
אשיתְ ,ל ָׂכל-אֹונָׂם.
לו ַויְַך ָׂכל-בְ כֹור בְ ַא ְרצָׂ ם; ֵר ִּ

 1יש להדגיש כאן ובלימוד עשרת הדברות ,שנכון בעברית לומר 'עשר המכות' לעומת 'עשרת הדברות' .מכה – בנקבה:
עשר מכות ,עשר המכותִּ .דבֶּ ר בזכר ,ומכאן :עשרה דברות ,עשרת הדברות.
 2לכל שלישיית מכות יש מטרה כפי שיוסבר במהלך היחידה.
 3גם במזמור ע"ח בתהילים יש פירוט של המכות .הוא שונה מעט ,ובכל מקרה חלקי אף יותר מכאן .לשיקול דעת המורה.

נסביר לילדים שאלה הם פסוקים מספר תהילים .מה הם מתארים? האם יש מישהו שמזֶהה כאן משהו
מוכר?
נסמן בעזרתם את המכות המוזכרות בפסוקים ,ונאמר :בתהילים מוזכרות חלק מהמכות .לא לפי הסדר.
לא נלמד היום את פרק תהילים .אבל אני רוצה לשמוע מכם את עשר המכות לפי הסדר שאתם מכירים.
עיון בפסוקים:
 ביחידה זו אין 'קריאת פסוקים' שכן מדובר ביחידת הקדמה ,המנצלת את הידע שכבר קיים אצל הילדים
לסידור מחודש ,להבנה של מה שכבר יודעים והסקת מסקנות נוספות ממנו.
 אמנם ,ייתכן – לפי שיקול דעתך – לעיין בחומש ולמצוא פסוקים ,אם תחליט לסיים את היחידה בשיעור
זֶה( .אם תחליט לדחות לסיום הלימוד את חלק המטרות – העיון בפסוקים לא יהיה בשיעור זֶה).
הצעות להמחשה:
נבקש מהתלמידים למנות את עשר המכות לפי הסדר ,ונכתוב אותן על הלוח מלמטה למעלה ,כך (בצד
ימין):
ה' לבדו אחראי על חיי אדם

בכורות
חושך
ארבה

אמונה בכוחו הגדול
מגיע מהשמים  /על ידי משה

משה פועל במציאות השמימית

של ה'

ברד
שחין

משה ואהרון פועלים במשותף

דבר

מעל האדמה

אמונה בהשגחת ה'

ערוב
כינים
צפרדע

למטה ,גובה האדמה  /על ידי אהרון

אהרון פועל במציאות ארצית

הכרה במציאות ה'

דם

נשאל :למה כתבנו כך? מה אפשר ללמוד מזֶה? ולהראות את המשותף לכל קבוצת מכות( .משמאל
לרשימת המכות)
הערות למה שנכתב למעלה:


משרטוט זֶה רואים את התהליך של המכות :מהמים ,ליבשה ובגובה היבשה .משם להולכים על
היבשה (המכה יותר 'גבוהה') .ומשם למכות הבאות מן השמים.



אהרון פועל במציאות הארצית ומשה במציאות השמימית( .נכתב משמאל למשותף לכל שלוש
מכות).בערוב ובמכת בכורות ה' פועל לבדו .בערוב יש גם סכנת חיים לאדם בגלל חיות הטרף ,ובכך
מכה זו דומה לבכורות .חיי אדם רק ביד ה'.

התבוננות
בחלק זֶה נברר את המטרות שבכל שלישיית מכות .יש אפשרות לדחות חלק זֶה לסוף הלימוד על
המכות .לברר לאחר כל שלישיה מה המטרה שלה ,ולאסוף שוב את החומר לקראת סיום הלימוד.


לאחר הדיון באלו ,נעיין בפסוקים במקורות הבאים .על הלוח נשאיר את מה שכבר כתבנו ,וניתן
לילדים להעתיק את הפסוקים למקורות הבאים:
באזֶהרה על מכת הדם ,פרק ז ,פסוק י"ז" :כה אמר ה' ________ ________ ________

-

________ ________".
בסיום מכת צפרדע ,פרק ח' פסוק ו" :למען ________ ________ ________ ________

-

________"
באזֶהרה על מכת הערוב ,פרק ח' ,פס' י"ח" :והפליתי ביום ההוא את ארץ גֹ שן אשר עמי עומד

-

עליה לבלתי היות שם ערֹב ,למען ________ ________ ________ ________
________ ________"
באזֶהרה על מכת ברד ,פרק ט' פס' י"ד" :בעבור תדע ________ ________ ________

-

________ ________"
ובפרק ט' פס' ט"ז" :ואולם בעבור זאת העמדתיך :בעבור ________ ________

-

________ ________ ________ ________ ________ ________ "
לאחר עבודת התלמידים נסיק ביחד מסקנות ,שאותן נרשום בתרשים המכות על הלוח( .מופיע בצבע אדום
בשרטוט שהצענו על הלוח).
-

במכות דם וצפרדע המטרה היא הכרה במציאות ה'( .זו גם המטרה של כינים ,אך מכיוון שאין
אזֶהרה ,המטרה לא מובאת .לא נדבר בשלב זֶה על מבנה המכות מבחינת אזֶהרה וללא
אזהרה).

-

בסדרת המכות הבאה :ערוב ,דבר ושחין המטרה היא שידעו שה' נמצא וגם משגיח .משום כך,
החל ממכת ערוב ניתן לשמוע על הפליה בין מצרים לישראל .הפליה היא תוצאה של השגחה.

-

בסדרת המכות האחרונה – המטרה היא להכיר בכוחו הגדול של ה' .גם עצמת המכות יותר
גדולה וכוללת פגיעה בחיי אדם .יש גם שליטה על איתני הטבע.

זה המקום להזכיר שחלוקה כזו קיימת ,ואנו מזכירים אותה בהגדה של פסח בשם רבי יהודה:
דצ "כ ,עד"ש ,באח"ב .נראה לילדים את ראשי התיבות .בתרשים שלנו זה יתקבל הפוך ,מכיון
שכתבנו את המכות מלמטה למעלה.
במהלך לימוד המכות ,כדאי לתלות ציטוטים של פסוקים אלה עם המטרות על הלוח במקום
בולט ,שהרי לא רק המצרים צריכים להכיר במציאות ה' ,בהשגחה ובכוחו הגדול...

מסרים והפנמה:
משימה לעיון וכתיבה במחברת :מצאו בפרק ז' פסוקים א -ז מטרה כללית לעשר המכות.
תשובה" :וידעו מצרים כי אני ה'( "...פרק ז' ,פסוק ה) – פסוק זֶה יכול להיכתב ככותרת לכל מה שכבר
כתוב .משימה זו יכולה להינתן גם אם החלטת שלא ללמד בשלב זֶה את חלק ה'התבוננות'.
נשאל :מהי המכה הקשה ביותר ,לדעתכם? מדוע מסודרות המכות בסדר הזה?
נקריא את המדרש הבא( :תנחומא בא סימן ד) – (מעובד קלות)
שאלה מקדימה לפני הקריאה :נסו להבין מה היה ההיגיון בסדר של המכות ,לפי המדרש?
לפי המדרש ,הסדר הוא עליה בדרגת העונשים מבחינת חוסר הנוחות של הנענשים( .אם כי אפשר
להתווכח על כך שסכירת המעיינות היא דבר ראשון) .אפשר לשאול את הילדים באיזֶה סדר הם היו
בוחרים? (משורר תהילים בחר בסדר אחר) .כל תשובה מנומקת מתקבלת.
אמרּו רּבותינּו זכרֹונם לברכה:
ּבטכסיסים ֶשל מלכים הביא הקדֹוש ּברּוְך הּוא עֲליהֶ ם אֶ ת המּכֹות:
מֶ לֶ ְך ּבשר ודם ּכ ֶשמדינה מֹו ֶר ֶדת עליו ,משלח עלֶ יה לגיֹונֹות ּומקיפים אֹותה – מטיל מצֹור על העיר.
ּבתחלה סֹוכר (סֹוגר) אמת המים ֶשלהֶ ם .חזרּו ,מּוטב.
ואם לאו ,מביא עֲליהֶ ם משמיעי קֹולֹות חֲ זקים .חזרּו ,מּוטב.
ואם לאו ,יֹו ֶרה ּבהֶ ם חצים .חזרּו ,הֲ רי מּוטב.
ואם לאו ,מביא עֲליהֶ ם ּברּבריים (חֲ יֹות טֶ ֶרף) .חזרּו ,מּוטב.
ואם לאו ,מביא עֲליהֶ ם מגפֹות .חזרּו ,מּוטב.
(שמֶ ן רֹותח) .חזרּו ,מּוטב.
ואם לאו ,זֹורק ּבהֶ ם ֶנפט ֶ
ואם לאו ,משליך עֲליהֶ ם אבני ּבליסטראֹות .חזרּו ,מּוטב.
ואם לאו ,מג ֶרה ּבהֶ ן אּוכלּוסין הרּבה .חזרּו ,מּוטב.
ואם לאו ,אֹוסר אֹותן ּבבית האֲ סּורים .חזרּו ,יפֶ ה.
ואם לאו ,הֹורג גדֹולים ֶשּבהֶ ם.
ּכְך הקדֹוש ּברּוְך הּוא ּבא על מצרים ּבטכסיסים ֶשל מלכים.
ּבתחלה סֹוכר אמת המים ֶשלהֶ ם – זֹוהי מּכת הדם.
ל ֹא חזרּו ,הביא עֲליהֶ ם משמיעי קֹולֹות ,אלּו צפרדעים.
ל ֹא חזרּו ,ירה עֲליהֶ ם חצים ,אלּו הּכניםֶ ,ש ֶנאמר ,ותהי הּכָּנם ּבאדם ּובּבהמה ,היּו נכנסים ּבגּופם ֶשל
מצרים ּכחצים.
ל ֹא חזרּו ,הביא עֲליהֶ ם ּברּבריים ,זֶה ֲערֹוב.

ל ֹא חזרּו ,הביא עֲליהֶ ם מגפֹות ,זֶה ה ֶדבֶ ר והרג אֶ ת מקניהֶ ם.
ל ֹא חזרּו ,הביא עֲליהֶ ם ֶנפט ,זֶה השחיןֶ ,ש ֶנאמר ,ויהי שחין אֲ בעּבעֹות ּפֹורח ּבאדם.
ל ֹא חזרּו ,השליך עֲליהֶ ם אבני ּבליסטראֹות ,זֶה הּברד.
ל ֹא חזרּו ,גירה ּבהֶ ן אּוכלּוסין הרּבה ,זֶה ארּבֶ ה.
ל ֹא חזרּו ,חֲ בשן ּבבית האֲ סּורים ,זֶה חֹ ֶשְךֶ ,ש ֶנאמר ,ויהי חֹ ֶשך אֲ פלה ...ול ֹא קמּו איש מתחתיו שֹל ֶשת
ימים."...
ל ֹא חזרּו ,הרג גדֹולים ֶשּבהֶ םֶ ,ש ֶנאמר ,וה' הּכה ּכל ּבכֹור.

הצעה אחרת להפנמה:

היות ואנו מדברים על הכרה במציאות ה' ,השגחה ואמונה בכוחו הגדול ,אנו מציעים לכתוב על 'נס שקרה
לי' (או במשפחתי) .כתוב על מקרה של השגחה פרטית ששמעת עליה במשפחה או ספר על נס אחר
שאתה מכיר( .אפשר מהתנ"ך ,מה'חדשות' ומסיפורים אחרים).

מבט שלם:
נחזור ונסתכל על הטבלה שלמעלה .נמנה שוב את המכות לפי הסדר .נעצור לאחר כל שלישיה' נאמר את
'שמה' (דצ"כ ,עד"ש ,באח"ב) ונזכיר מי מבצע את המכה ומה המטרות הכלליות .נאמר ,שבשיעורים הבאים
נלמד באופן מפורט ומעמיק על כל מכה ומכה.
סיכום:
מטרת המכות היא להראות את מציאות ה' בעולם ,את ההשגחה ,כוחו וגבורתו .במצרים האמינו בהרבה
אלוהיות :השמש – המאור הגדול ,היאור – המספק מים שאין להם ממקור אחר ,הצפרדע – אל הפריון,
בעלי החיים ,הצאן והבקר .אף פרעה עשה עצמו אלוה .במהלך לימוד עשר המכות נתמיד ונראה את
המטרות האלה מתגשמות אחת לאחת.

הרחבה והפניות למקורות נוספים:
ועוד על המכות – למורה:

במקורות הבאים יש עוד מידע על המכות .לידיעת המורה .ייתכן ותצטרך מידע זֶה אם ישאלוך תלמידיך.
כמה זמן נמשכו המכות?
לפי רש"י ,ההולך בעקבות מדרש רבה ,כל מכה (ואזהרה) ארכה חודש ימים( .המכה עצמה – שבוע ,ברוב
המקרים) וקדמו לה שלושה שבועות של אזהרות) .בפירושו לפרק ז' פסוק כה ,ד"ה 'וימלא' – מנין שבעת
ימים – שלא שב היאור לקדמותו .שהיתה המכה משמשת רביע חודש ,וג' חלקים היה מעיד ומתרה בו.
לפי זֶה – נמשכו המכות עשרה חודשים( .אמנם יש דעות נוספות).

אשמתו של פרעה
בחמש המכות הראשונות נאמר שפרעה הוא זֶה שחיזק את לבו .זאת לעומת חמש המכות האחרונות בהן
נאמר שה' חיזק את לב פרעה .אם כך – מה אשם פרעה? יש להתמודד עם שאלה זו מול התלמידים.
הרמב"ן ,בפירושו על פרק ז' פס' ג" :ואני אקשה את לב פרעה" מסביר עניין זֶה .נביא את דבריו הברורים
כאן:
אמרו במדרש רבה (שמו"ר ה ו(:
גילה לו שהוא עתיד לחזק את לבו בעבור לעשות בו הדין ,תחת שהעבידם בעבודה קשה .
ועוד שם (יג ד(:
כי אני הכבדתי את לבו (להלן י א(

אמר רבי יוחנן :מכאן פתחון פה למינין לומר לא הייתה ממנו שיעשה תשובה (.לא היתה לו אפשרות לעשות
תשובה)
אמר רבי שמעון בן לקיש :ייסתם פיהם של מינין ... ,מתרה בו פעם ראשונה ושניה ושלישית ואינו חוזר בו
(פרעה)  -והוא (הקב"ה) נועל בו דלת מן התשובה כדי לפרוע ממנו מה שחטא .
כך פרעה הרשע ,כיון ששגר הקב"ה אצלו חמש פעמים ולא השגיח על דבריו ,אמר לו הקב"ה אתה הקשית
את עורפך והכבדת את לבך ,הריני מוסיף לך טומאה על טומאתך:
הנה פירשו בשאלה אשר ישאלו הכל ,אם השם הקשה את לבו מה פשעו?
ויש בו שני טעמים ושניהם אמת .
האחד ,כי פרעה ברשעו אשר עשה לישראל רעות גדולות חינם ,נתחייב למנוע ממנו דרכי תשובה ,כאשר
באו בזֶה פסוקים רבים בתורה ובכתובים ,ולפי מעשיו הראשונים נדון .

והטעם השני ,כי היו חצי המכות עליו בפשעו ,כי לא נאמר בהן ,רק (=אלא) 'ויחזק לב פרעה' (להלן פסוק יג,
כב ,ח טו)' ,ויכבד פרעה את לבו' (להלן ח כח ,ט ז) .הנה לא רצה לשלחם לכבוד השם ,אבל כאשר גברו
המכות עליו ונלאה לסבול אותם ,רך לבו ,והיה נמלך לשלחם מכובד המכות ,לא (כדי) לעשות רצון בוראו.
ואז הקשה השם את רוחו ואמץ את לבבו למען ספר שמו ,כעניין שכתוב והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי
לעיני גויים רבים וגו' (יחזקאל לח כג(
ואשר אמר קודם המכות (לעיל ד כא) :ואני אחזק את לבו ולא ישלח את העם ,יודיע למשה העתיד לעשות
בו במכות האחרונות ,כעניין שאמר (לעיל ג יט) :ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך .וזֶה טעם
ואני אקשה את לב פרעה והרבתי את אותותיי ,כלומר שאקשה לבו למען רבות מופתי בארץ מצרים .כי
בחמש מכות האחרונות גם בטביעת הים נאמר ויחזק ה' (להלן יד ח) ,כי לב מלך ביד ה' על כל אשר יחפוץ
יטנו (משלי כא א):

סיכום מכות מצרים
לפנינו טבלה המסכמת את הפרטים העיקריים החוזרים על עצמם במהלך המכות.
יש להתייחס למידע בטבלה זו בכל שלב לימוד.
לעניות דעתנו ,אין צורך לתת לתלמידים למלא טבלה כזו ,אלא לתת לאחר כל שלוש מכות טבלת סיכום ,עם
חלק מהנתונים מושלמים (לא כל העמודות) ,במטרה שתלמיד יראה את המטרות השונות ,תגובות פרעה,

התגברות המכות והמהלך שעשינו קודם .כמו כן ,ישים לב למחזוריות של אזֶהרות וללא אזֶהרות.
כנספח ליחידה זו הבאנו דף עבודה – ראו נספח המסכם את התהליך שפרעה עשה .לפיכך ,אפשר בהחלט
שלא לדבר על תהליך זֶה כל שלוש מכות .ממילא התהליך עדיין לא ברור בשלב זה של הלימוד.
המכה

המקור

הבקשה

ביצוע

על ידי
מי

תוצאה

במי
פגעה

תגובת פרעה

דם

ז' ,י"ז-
כ"ד

"שלח אֶ ת-
עמי ויעבדני
ּבמדּבר"

ויהפכּו ּכל-
המים אֲ ֶשר-
ּביאֹ ר ,לדם.

אהרון

"ּכי ל ֹא יכלּו
לשתֹת ממימי
היאֹר"

כל מימי
מצרים

"ול ֹא-שת לּבֹו
גם-לז ֹאת"

ז' ,כ"ו-
כ"ט
ח' ,א'-
י"א
ח' י"ב –
ט"ו

"שלח אֶ ת-
עמ י
ויעבדני"

ותעל,
הצפרדע,
ותכס ,אֶ ת-
אֶ ֶרץ מצרים.
"ויְך אֶ ת-עֲפר
הא ֶרץ ותהי
הּכָּנם"

אהרון

"ותבאש הא ֶרץ"

בפרעה,
ובעמו

אהרון

"היה כָּנים ּבכל-
אֶ ֶרץ מצרים"

באדם
ובבהמה

"ּובכל-אֶ ֶרץ
מצרים תשחת
הא ֶרץ ,מּפני
הֶ ערֹב".
רק לא בארץ
גושן.

פרעה
ועבדיו

צפרדע

כינים

ערוב

דבר

(אין)

ח',
ט"ז-כ"ח

"שלח עמי
ויעבדני"

ט' ,א'-ז'

"שלח אֶ ת-
עמ י
ויעבדני"

" ויב ֹא ערֹב
ּכבדּ ,ביתה
פרעֹה ּובית
עֲבדיו"

"וימתּ ,כֹל
מקנה
מצרים;
ּומ ִּמ ְקנֵה
ִּ
ְבנֵי-י ְִּש ָראֵ ל,
ל ֹאֵ -מת אֶּ ָחד

ה'

ה'

"וימת ּכֹל מקנה
מצרים "
ו ְִּהנֵה ל ֹאֵ -מת
ִּמ ִּמ ְקנֵה י ְִּש ָראֵ ל
עַ ד-אֶּ ָחד

כל מקנה
מצרים

"

שחין

ט',ח'-
י"ב

ברד

ט' ,י"ג-
ל"ה

(אין)

"שלח אֶ ת-
עמ י
ויעבדני"

ויקחּו אֶ ת-
ּפיח הּכבשן
...ויזרֹק אֹתֹו
משה
ֶ
השמימה"

"ויהי ברד
ואש
מתלקחת
ּבתֹוְך הּברד
ּכבד מאֹד"
" ַרק ְבאֶּ ֶּרץ
ּגשן אֲ ֶּשר-
ֶּ
ָשם ְבנֵי

משה
ואהרון

משה

"ויהי ,שחין
אֲ בעּבעֹתּ ,פֹ רח,
ּבאדם ּובּבהמה"

"והּפשתה
והשעֹ רה,
נּכתהּ :כי
השעֹרה אביב,
והּפשתה גבעֹל.
והחטה והּכסֶ מֶ ת,
ל ֹא נּכּוּ :כי
אֲ פיֹלת ,הָּנה.

באדם
ובבהמה

בכל ארץ
מצרים

" והכּבד אֶ ת-
לּבֹו"
החרטומים:
"אֶ צּבע אֹלהים
הוא"
מייד":לכּו זבחּו
לאֹלהיכֶם
ּבא ֶרץ "
אך
בהמשך":ויכּבד
ּפרעֹה אֶ ת-לּבֹו
גם ּבּפעם הז ֹאת
ול ֹא שלח אֶ ת-
העם"
"ויכּבד לב ּפרעֹ ה
ול ֹא שלח אֶ ת-
העם"

קודם:
ול ֹא-יכלּו
החרטמים,
ל ֲעמֹד לפני
ֹשה--מּפני
מ ֶ
השחין:
ובהמשך:
"ויחזק ה' אֶ ת-לב
ּפרעֹה ול ֹא שמע
אֲ להֶ ם"
קודם:
וישלח ּפרעֹ ה,
ֹשה
ויקרא למ ֶ
ּולאהֲ רֹן ,וי ֹאמֶ ר
אֲ להֶ ם ,חטאתי
הּפעם :ה'
הצדיק ,ואֲ ני
ועמי ,הרשעים"

י ְִּש ָראֵ ל ל ֹא
ָהיָה בָ ָרד"

ארבה

י',ג'-כ'

חושך

י ,כ"א-
כ"ג

בכורות

פרקים
י"א-י"ב

"עד-מתי
מאנת
לענֹת מּפני
שלח עמי
ויעבדני"

"ויעל
הארּבֶ ה ,על
ּכל-אֶ ֶרץ
מצרים"

(אין)

"ויהי חֹ ֶשְך-
אֲ פלה ּבכל-
אֶ ֶרץ מצרים"

"שלח אֶ ת-
ּבני
ויעבדני"
(ד' ,כ"ג)

"
ויהי ּבחֲ צי
הלילה ויהֹוה
הּכה כל-
ּבכֹור ּבאֶ ֶרץ
מצרים"

ואחר כך:
"ויֶחזק לב ּפרעֹ ה
ול ֹא שלח אֶ תּ-בני
ישראל"

משה

משה

ה'

"וי ֹאכל אֶ תּ-כל-
ע ֶשב הא ֶרץ ואת
ּכלּ-פרי העץ אֲ ֶשר
הֹותיר הּברד ול ֹא-
נֹותר ּכל-י ֶֶרק ּבעץ
ּובע ֶשב הש ֶדה
ּבכל-אֶ ֶרץ מצרים"
"ל ֹא-ראּו איש אֶ ת-
אחיו ,ול ֹא-קמּו
איש מתחתיו--
ֹלשת ימים;
ש ֶ
ּולכלּ-בני ישראל
היה אֹור,
ּבמֹושבֹתם ".

"ותהי צעקה
גדֹלה,
ּבמצריםּ :כי-אין
ּבית ,אֲ ֶשר אין-
שם מת"

כל
הצומח
שנשאר
מהברד

בבני
האדם
בשמש -
באלוהות

בכורות,
ובכך בכל
מצרים

"והעתירּו ,ליהוה
אֹלהיכֶם; ויסר,
מעלי ,רק ,אֶ ת-
המוֶת הזֶה"
קודם:
"לכּו עבדּו אֶ ת-
יהֹ וה רק צ ֹאנכֶם
ּובקרכֶם יצג גם-
טּפכֶם ילְך
עמכֶם"
ואחר כך:
ויחזק יהוה ,אֶ ת-
לב ּפרעֹ ה; ול ֹא
שלח ,אֶ תּ-בני
ישראל
"קּומּו ְצאּו
ִּמּתֹוְך עַ ִּמי ּגַם-
אַ ֶּּתם ּגַםְ -בנֵי
ּולכּו
י ְִּש ָראֵ ל ְ
ִּע ְבדּו אֶּ ת-ה'
כְ ַדבֶּ ְרכֶּם"

כאמור ,הטבלה הזו מיועדת לך ,המורה .לאחר מכות כינים ,שחין וחושך המסיימות את השלשות ,נמליץ
לתת לתלמידים טבלה חלקית .עיינו בהדרכות להמשך המכות.

