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חדש בטבע
ִפּ ְט ִריּוֹתחדשות הסדנא

ֶשׁם ַמגִּ יﬠַ הַ זְּ ַמן ְלהַ ְת ִחיל ְלחַ פֵּ שׂ אֶ ת הַ ִפּ ְט ִריּוֹת.
אַ חֲ ֵרי הַ גּ ֶ
ילים .לְ צֶמַ ח ָרגִ יל יֵשׁ שֹׁ ֶרשּׁ ,ג ְִבעוֹל ְוﬠָ ִלים .לֶ ﬠָ ִלים ֶשׁל
הַ ִפּ ְט ִריּוֹת שׁוֹנוֹת ִמצְּ ָמ ִחים ְרגִ ִ
לוֹרוֹפיל .הַ חֹ ֶמר הַ זֶּ ה
ִ
הַ צְּ ָמ ִחים יֵשׁ צֶ בַ ע ָירֹק .הַ צֶּבַ ע הַ ָיּרֹק הַ זֶּ ה הוּא חֹ ֶמר ְמיֻחָ ד ֶשׁנִּ ְק ָרא כְּ
עוֹזֵר לַ צְּ ָמ ִחים לַ הֲ פֹ ַמיִם ,חֹ ָמ ִרים ֵמהָ אֲ ָד ָמה וְאוֹר ֶשׁ ֶמשׁ ְל ָמזוֹן.
צוּרה אַ חֶ ֶרת .אֵ ין לָ הּ שׁ ֶֹרשׁ וְגִ ְבעוֹל .אֵ ין לָ הּ ﬠָ ִלים יְרֻ ִקּיםִ .היא ל ֹא יְכוֹלָ ה
הַ ִפּ ְט ִריָּה ְבּנוּיָה ְבּ ָ
ְלהֵ ﬠָ ֵזר בַּ חֹ ֶמר הַ ָיּרֹק ֶשׁבֶּ ﬠָ ִלים כְּ ֵדי לְ יַצֵּ ר ָמזוֹן.
רוֹאים בַּ יַּﬠַ ר ִנ ְק ָראוֹת " ִפּ ְט ִריּוֹת כּוֹבַ ע".
הַ ִפּ ְט ִריּוֹת ֶשׁאֲ נ ְַחנוּ ִ
קוּרים ַדּ ִקּים .הָ ֶר ֶשׁת הַ זּ ֹאת ִנ ְק ֵראת " ַתּ ְפ ִטיר".
הַ גּוּף ֶשׁל ִפּ ְט ִריָת הַ כּוֹבַ ע הוּא ֶר ֶשׁת ֶשׁל ִ
קוּבים .הוּא ַמ ְפ ִרישׁ חֹ ֶמר ְמי ֻחָ ד ֶשׁעוֹזֵר לוֹ לַ הֲ פֹ אֶ ת הָ ֶר ֶקב
הַ ַתּ ְפ ִטיר צוֹמֵ חַ ﬠַ ל חֹ ָמ ִרים ְר ִ
ֶשׁ ְסּ ִביבוֹ ְלאֹ כֶל .הַ ַתּ ְפ ִטיר ְמג ֵַדּל "גּוּף ְר ִביָּה"ְ .בּגוּף הָ ְר ִביָּה נוֹצָ ִרים ָתּ ִאים ְקטַ נִּ ים
נוֹפלִ ים ﬠַ ל ַק ְר ַקע ﬠ ֲִשׁ ָירה ְבּ ֶר ֶקב .כָּל נֶבֶ ג מוֹצִ יא קוּר.
ֶשׁנִּ ְק ָר ִאים "נְ בָ גִ ים" .הַ נְּ בָ גִ ים ְ
קּוּרים נִ ְפגּ ִָשׁים וְיוֹצְ ִרים ַתּ ְפ ִטיר חָ ָדשׁ.
הַ ִ
רוֹאים הֵ ם גּוּפֵ י הָ ְר ִביָּה ֶשׁל פִּ ְט ִריּוֹת ִמסּוּגִ ים שׁוֹנִ ים .גּוּף הָ ְר ִביָּה ֶשׁל
"פּ ְט ִריּוֹת" ֶשׁאֲ נ ְַחנוּ ִ
הַ ִ
ִפּ ְט ִריּוֹת הַ כּוֹבַ ע מֻ ְרכָּב מֵ " ֶרגֶל" וְ"כוֹבַ ע" .בַּ ַתּ ְח ִתּית ֶשׁל הַ כּוֹבַ ע יֵשׁ חֵ לֶ ק ֶשׁ ֵמּכִ יל אֶ ת
קוֹר ִאים " ִמנְ בָּ ג" .אֵ ֶצל רֹב הַ ִפּ ְט ִריּוֹת הַ ִמּנְ בָּ ג ִנ ְראָ ה כְּ מוֹ ַדּפִּ ים .בַּ יַּﬠַ ר
הַ נְּ בָ גִ ים .לַ חֵ לֶ ק הַ זֶּ ה ְ
ֶשׁל גְּ בָ עוֹת אֶ ְפ ָשׁר ִל ְמצ ֹא כּ ַָמּה סוּגִ ים ֶשׁל ִפּ ְט ִריּוֹת .הַ ִפּ ְט ִריָּה הַ גְּ דוֹלָ ה ֶשׁאֶ פְ ָשׁר לִ ְמצ ֹא ִהיא
אוֹר ִניָה יָכוֹל ְלהַ גִּ יﬠַ לגֹּ ֶדל ֶשׁל כִּ פָּ ה גְּ דוֹלָ ה .הַ צֶּ בַ ע ֶשׁלָּ הּ
"אוֹרנִ יָה" גּוּף הָ ְר ִביָּה ֶשׁל הָ ְ
ְ
הָ
צָ הֹ ב בָּ ִהירִ .מלְּ מַ ְﬠלָ ה ִהיא ְמכֻסָּ ה ִבּ ְק ִלפָּ ה ַדּ ָקּה ְבּצֶבַ ע חוּם בָּ ִהיר .בַּ חֵ לֶ ק הַ ַתּ ְחתּוֹן ֶשׁל
אוֹרנִ יָה גְּ ֵדלָ ה ְליַד
אוֹרנִ יָה נִּ ְראָ ה כְּ מוֹ ְספוֹג צָהֹ ב .הַ ְ
הַ כּוֹבַ ע נ ְִמצָ א הַ ִמּנְ בָּ ג .הַ ִמּנְ בָּ ג ֶשׁל הָ ְ
קוֹט ִפים
שׁ ָֹר ִשׁים ֶשׁל ﬠֲצֵ י אֹ ֶרן .הַ ְרבֵּ ה אֲ נ ִָשׁים ְ
אוֹתהּ .אֲ בָ ל יֵשׁ ִפּ ְט ִריּוֹת דּוֹמוֹת ֶשׁהֵ ן
ָ
אוֹתהּ וְאוֹכְ לִ ים
ָ
קוֹט ִפים ִפּ ְט ִריּוֹת –
ְרﬠִ ילוֹת וְצָ ִרי ְל ִהזָּ הֵ ר .כְּ ֶשׁאֲ נ ְַחנוּ ְ
חָ שׁוּב ִל ְקטֹ ף ַרק אֶ ת גּוּף הַ פְּ ִרי וְל ֹא לַ ﬠֲקֹ ר אֶ ת
"רגֶּל"
תּ אֶ ת הַ ֵ
קּוּרים ֶשׁל הַ ִפּ ְט ִריָּה .לָ כֶן כְּ ָד ִאי לַ ְח ֹ
הַ ִ
אוֹתהּ.
ָ
ֶשׁל הַ ִפּ ְט ִריָּה ְבּסַ כִּ ין וְל ֹא לִ ְת שׁ
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כתבות ילדים
ידי בֵּ ית ַה ֵסּפֶ ר:
ַתּבוֹת ֶשׁל ַתּ ְל ִמ ֵ
כּ ָ
ִספּוּר ﬠַ ל ַה ָמּקוֹם ֶשׁ ָגּ ַד ְל ִתּי בּוֹ
בּוּרג".
קּוֹר ִאים לָ הּ "יוֹהַ נ ְֶס ְ
יקה ְבּﬠִ יר ֶשׁ ְ
אֲ נִ י נוֹלַ ְד ִתּי ִבּ ְדרוֹם אַ ְפ ִר ָ
אוֹתי" :אֵ י הַ ָמּקוֹם הַ זֶּ ה ִנ ְראָ ה?"
הַ ְרבֵּ ה אֲ נ ִָשׁים שׁוֹאֲ לִ ים ִ
ﬠַ כְ ָשׁו יֵשׁ לִ י הַ ְרבֵּ ה מָ ה ְלסַ פֵּ ר ﬠַ ל הַ ָמּקוֹם הַ זֶּ ה כִּ י הוּא ְמאֹ ד גָּדוֹל.
ְשׁﬠַ ר חַ ְשׁ ַמ ִלּיְ .בּהַ ְרבֵּ ה
אֲ נִ י גּ ְַר ִתּי ְבּאֵ זוֹר ﬠִ ם הַ ְרבֵּ ה בָּ ִתּיםְ .לכָל בַּ יִת יֵשׁ גּ ֵָדר ַמ ָמּשׁ גְּ בוֹהָ ה ו ַ
נוֹר ָמלִ י ֶשׁ ְלּכָל בַּ יִת יֵשׁ ְבּ ֵרכָה,
חוֹשׁ ִבים ֶשׁזֶּ ה ל ֹא ְ
ְ
בָּ ִתּים יֵשׁ גַּם ְבּ ֵרכָה בֶּ חָ צֵ ר .אַ ֶתּם אוּלַ י
נוֹר ָמלִ י.
יקה זֶה ְ
אֲ בָ ל ִבּ ְדרוֹם אַ ְפ ִר ָ
יוֹתר ְמסֻ כָּנִ ים.
זוֹרים הָ אֵ לּוּ ְבּ ֶד ֶר כְּ לָ ל הַ ְרבֵּ ה ֵ
זוֹרים ֶשׁיֵּשׁ בָּ הֶ ם הַ ְרבֵּ ה ִבּנְ יָנִ ים .הָ אֲ ִ
יֵשׁ אֲ ִ
אוֹת ֵמהָ ֶרכֶב ו ְִלגְ נֹב אוֹתוֹ .זֶה כִּ ְמﬠַ ט
כוֹלים ְלהוֹצִ יא ָ
יֵשׁ בָּ הֶ ם הַ ְרבֵּ ה ַגּנּ ִָבים ְויֵשׁ אֲ נ ִָשׁים ֶשׁיְּ ִ
ָק ָרה לְ ִא ָמּא ֶשׁלִּ י.
יקה הַ ַקּיִץ הוּא ְבּחֹ ֶדשׁ נוֹבֶ ְמבֶּ ר ֵדּצֶ ְמבֶּ ר -הֶ חֳ ָד ִשׁים ֶשׁבָּ הֶ ם יֵשׁ חֹ ֶרף ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל.
ִבּ ְדרוֹם אַ ְפ ִר ָ
ֶשׁם אוֹ ֶשׁלֶ ג,
ֶשׁם .בָּ חֹ ֶרף פָּ חוֹת ַקר וְאֵ ין גּ ֶ
יוֹרד גּ ֶ
הַ ַקּיִץ ָשׁם פָּ חוֹת חַ ם ֵמהַ ַקּיִץ ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל ו ֵ
יקה הָ י ְָתה לִ פְ נֵי הַ ְרבֵּ ה ְמאֹ ד
אֲ בָ ל ﬠ ֲַדיִן ַקר .הַ פַּ ﬠַ ם הָ אַ חֲ רוֹנָה ֶשׁיּ ַָרד ֶשׁלֶ ג ִבּ ְדרוֹם אַ ְפ ִר ָ
ָשׁנִ ים.
לוֹקחַ הֲ מוֹן זְ מַ ן ִלנְ סֹ ﬠַ ִממָּ קוֹם ְל ָמקוֹם .זֶה ָיכֹל לָ ַקחַ ת יוֹם-
ִאם רוֹצִ ים ִלנְ סֹ ﬠַ ְלחֹ פֶ שׁ ,זֶה ֵ
יוֹמַ יִם ֶשׁל נְ ִסיﬠָ ה ְבּאוֹטוִֹ .אם רוֹצִ ים ִלנְ סֹ ﬠַ לַ יָּם -זֶה כִּ ְמﬠַ ט יוֹם ָשׁלֵ ם ֶשׁל נְ ִסיﬠָ ה ְבּאוֹטוֹ.
רוֹבים .הָ יָה אֶ ְפ ָשׁר
ְהוּדים .בַּ ְשּׁכוּנָה הַ זּ ֹאת הָ יוּ  3בָּ ֵתּי כְּ נֶסֶ ת ְק ִ
אֵ יפֹ ה ֶשׁגּ ְַרנוּ ,גָּרוּ הַ ְרבֵּ ה י ִ
לָ ַקחַ ת ְדּבָ ִרים ִמ ְמּקוֹם ִל ְמקוֹם ְבּ ַשׁבָּ ת כִּ י הָ יָה ָשׁם ﬠֵ רוּב.
ָשׁר ְוגַם ַממָּ שׁ ְמסֻ בָּ ִאם אַ ָתּה רוֹצֶ ה חָ לָ ב י ְִשׂ ָראֵ ל ְוכ ְַשׁרוּת
בּוּרג ל ֹא כָּל הָ אֹ כֶל כּ ֵ
ְבּיוֹהַ נ ְֶס ְ
ָשׁר ו ְִל ְשׁ ֹאל אֶ ת הָ ַרב.
הוֹלכִ ים ִל ְקנִ יּוֹת צָ ִרי לְ ִה ְס ַתּכֵּל כָּל פַּ ﬠַ ם ִאם הָ אֹ כֶל כּ ֵ
ֵמהַ ְד ִרין .כְּ ֶשׁ ְ
דּוֹדה וְהַ יְּ לָ ִדים ֶשׁלָּ הּ.
בּוּרגְ :שׁ ֵתּי סַ ְבתוֹתָ ,
יֵשׁ ִלי ִמ ְשׁפָּ חָ ה ֶשׁ ֲﬠ ַדיִן גּ ָָרה ְבּיוֹהַ נ ְֶס ְ
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חדשות ארץ ועולם
ִשׁגְּ רוּ אֶ ת ֵטלֶ ְסקוֹפּ ֶהחָ לָ ל גֵ 'י ְְמס וֵ'בּ
ְבּמֶ ֶשׁ הַ ְרבֵּ ה ְמאוֹד ָשׁנִ ים הָ אֲ נ ִָשׁים בָּ עוֹלָ ם ָרצוּ לָ ַדﬠַ ת ָמה יֵשׁ ִמחוּץ לְ כַדּוּר הָ אָ ֶרץ.
אוֹתם ִל ְקבוּצוֹת ְונ ְָתנוּ לָ הֶ ם
ָ
בַּ הַ ְתחָ לָ ה הֵ ם ִה ְס ַתּכְּ לוּ בָּ ﬠֵ י ַניִם ﬠַ ל הַ כּוֹכ ִָבים .הֵ ם ִח ְלקוּ
ֵשׁמוֹת.
קוֹר ִאים
אַ חֲ ֵרי הַ ְרבֵּ ה ָשׁנִ ים ִה ְמצִ יאוּ ַמכְ ִשׁיר ְמיֻחָ ד ְל ִה ְס ַתּכֵּל ﬠַ ל כּוֹכ ִָבים .לַ ַמּכְ ִשׁיר הַ זֶּ ה ְ
טֵ לֶ ְסקוֹפּ .הַ טֵּ לֶ ְסקוֹפּ הָ ִראשׁוֹן הָ יָה ָקטָ ן .אֶ ְפ ָשׁר הָ יָה ְל ִה ְס ַתּכֵּל בּוֹ ﬠַ ל הַ יּ ֵָרחַ  .אֶ ְפ ָשׁר הָ יָה
ִל ְראוֹת אֶ ת ַמ ְא ִדּים .אֶ ְפ ָשׁר הָ יָה ִללְ מֹד הַ ְרבֵּ ה ְדּבָ ִרים.
ְיוֹתר .ﬠִ ם
יוֹתר ו ֵ
דוֹלים ֵ
קוֹפּים גְּ ִ
אֲ בָ ל ְבּנֵי הָ אָ ָדם ָרצוּ ִל ְלמֹד עוֹד ﬠַ ל הַ כּוֹכ ִָבים .הֵ ם בָּ נוּ טֵ לֶ ְס ִ
קוֹפּים
יוֹתר .הַ טֵּ לֶ ְס ִ
חוֹקים ֵ
קוֹפּים הָ אֵ לֶּ ה אֶ ְפ ָשׁר הָ יָה ִל ְראוֹת כּוֹכ ִָבים ְוגָלַ ְק ְסיוֹת ְר ִ
הַ טֵּ לֶ ְס ִ
קוֹפּים עוֹד
קוֹפּים ֶשׁל ַמ ְראוֹת ְבּגֹ ֶדל ֶשׁל בַּ יִת .הָ יוּ טֵ לֶ ְס ִ
יוֹתר .הָ יוּ טֵ לֶ ְס ִ
דוֹלים ֵ
הָ פְ כוּ ִל ְהיוֹת גְּ ִ
יוֹתר גְּ דוֹלִ ים
ֵ
מוֹספֵ ָרה.
מוֹספֵ ָרה .אֶ ת כַּדּוּר הָ אָ ֶרץ ַמ ִקּיפָ ה אַ ְט ְ
קוֹפּים הָ י ְָתה ְבּﬠָ יָה .הָ אַ ְט ְ
אֲ בָ ל ְלכָל הַ טֵּ לֶ ְס ִ
ְכוֹלים ִל ְחיוֹת.
מוֹספֵ ָרה ְבּנֵי הָ אָ ָדם י ִ
זוֹ ִשׁכְ בָ ה ֶשׁל אֲ וִיר ְוגַזִּ יםִ .בּזְ כוּת הַ ִשּׁכְ בָ ה ֶשׁל הָ אַ ְט ְ
חוֹקים ְמאוֹד.
מוֹספֵ ָרה ַמ ְפ ִריﬠָ ה לִ ְראוֹת טוֹב כּוֹכ ִָבים ְר ִ
אֲ בָ ל הַ ִשּׁכְ בָ ה ֶשׁל הָ אַ ְט ְ
כְּ ֵדי ִל ְפתֹּר אֶ ת הַ ְבּﬠָ יָה הֶ חֱ ִליטוּ ִל ְשׁ חַ טֵ לֶ ְסקוֹפּ לֶ חָ לָ ל .הַ טֵּ לֶ ְסקוֹפּ י ְִהיֶה ִמחוּץ
חוֹקים ְמאוֹד .הוּא י ְִשׁלַ ח אֶ ת
מוֹספֵ ָרה .הוּא יוּכַל ִל ְראוֹת טוֹב ְמאוֹד כּוֹכ ִָבים ְר ִ
לָ אַ ְט ְ
הַ ְתּמוּנוֹת ְלכַדּוּר הָ אָ ֶרץְ .לטֵ לֶ ְסקוֹפּ הֶ חָ לָ ל ָק ְראוּ ְבּ ֵשׁם הָ ְאבֶ לִ .שׁגְ רוּ אוֹתוֹ לֶ חָ לָ ל ִלפְ נֵי 31
ָשׁנִ ים.
ְבּמֶ ֶשׁ הַ ָשּׁנִ ים גִּ לּוּ הֲ מוֹן ַתּגְ ִליּוֹת ְבּﬠֶ זְ ַרת הַ טֵּ לֶ ְסקוֹפּ .אֲ בָ ל הַ טֵּ לֶ ְסקוֹפּ ִהזְ ַדּ ֵקּן .הֶ חֱ ִליטוּ
יוֹתר גָּדוֹל .טֵ לֶ ְסקוֹפּ ֶשׁיּוּכַל
יוֹתר ְמשֻׁ כְ לָ ל .טֵ לֶ ְסקוֹפּ ֵ
לִ ְשׁ חַ טֵ לֶ ְסקוֹפּ חָ לָ ל חָ ָדשׁ .טֵ לֶ ְסקוֹפּ ֵ
חוֹקים.
יוֹתר ְר ִ
לַ ֲﬠזֹר לַ חֲ קֹ ר כּוֹכ ִָבים עוֹד ֵ
ִה ְתלַ ְבּטוּ אֵ י ִל ְקר ֹא ְלטֵ לֶ ְסקוֹפּ .הֶ חֱ ִליטוּ ִל ְקר ֹא לוֹ ﬠַ ל ֵשׁם אֶ חָ ד הַ ְמּנַהֲ לִ ים ֶשׁל נָאסָ א.
נָאסָ א זֶה חֵ לֶ ק ְבּ ֶמ ְמ ֶשׁלֶ ת אַ ְרצוֹת הַ ְבּ ִרית ֶשׁאַ ְח ַראי ﬠַ ל הֶ חָ לָ ל .נָאסָ א ָשׁ ְלחָ ה אֶ ת הָ אֲ נ ִָשׁים
הָ ִראשׁוֹנִ ים לַ יּ ֵָרחַ  .לַ ְמּנַהֵ ל ָק ְראוּ גֵ'י ְְמס וֵ'בּ .לַ טֵּ לֶ ְסקוֹפּ הֶ חָ ָדשׁ ָק ְראוּ טֵ לֶ ְסקוֹפּ הֶ חָ לָ ל גֵ'י ְְמס
וֵ'בּ.
הַ ָשּׁבוּﬠַ ִשׁגְ רוּ אֶ ת טֵ לֶ ְסקוֹפּ הֶ חָ לָ ל.
בַּ חֹ ֶדשׁ הַ ָקּרוֹב הוּא י ְִת ַרחֵ ק ִמכַּדּוּר הָ אָ ֶרץְ ,ויַגִּ יﬠַ לַ ָמּקוֹם הֶ חָ ָדשׁ ֶשׁלּוֹ .הוּא י ִַקּיף אֶ ת כַּדּוּר
ידע חָ שׁוּב ﬠַ ל הַ כּוֹכ ִָביםְ .מﬠַ נְ יֵן אֵ יזֶה ְדּבָ ִרים חֲ ָד ִשׁים הוּא ַי ֲﬠזֹר ְלגַלּוֹת.
הָ אָ ֶרץ ְוי ְִשׁלַ ח ֵמ ָ
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בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַה ּ ׁ ָשב ּוע
חומש:

בראשית

שמות

במדבר

ויקרא

דברים

פרשה:
שמות

וארא

בא

בשלח

יתרו

משפטים

ותרומה

תצוה

כי תשא

ויקהל

פקודי

דּוֹר ִשׁים ִמפַּ ְרעֹה ְל ַשׁלֵּ חַ אֶ ת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל.
ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן ְ
מ ֶ
עוֹשׂים אוֹתוֹת.
כְּ ֵדי ֶשׁפַּ ְרעֹ ה יַאֲ ִמין לָ הֶ ם -הֵ ם ִ
פַּ ְרעֹ ה ל ֹא ַמאֲ ִמין לָ אוֹתוֹת וְל ֹא שׁוֹלֵ חַ אֶ ת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל.
יִשׂ ָראֵ ל ִמצְ ִריִים ְמ ַק ְבּ ִלים ַמכּוֹת:
ִבּגְ לַ ל ֶשׁפַּ ְרעֹ ה ל ֹא שׁוֹלֵ חַ אֶ ת ְבּנֵי ְ
לדּם  -לִ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל הָ יָה ַמיִם.
ַמכַּת ָדּם  -כָּל הַ ַמּיִם הָ ְפכוּ ָ
גּוֹשׁן ל ֹא הָ יוּ צְ פַ ְר ֵדּ ִﬠים.
ַמכַּת צְ פַ ְר ֵדּﬠַ  -כָּל ִמיצְ ָריִם ִה ְת ַמ ְלּאָ ה ִבּצְ פַ ְר ֵדּﬠִ ים– ְבּאֶ ֶרץ ֶ
ַמכַּת כִּ ינִ ים – הָ אֲ ָד ָמה הָ פְ ָכה ְלכִ נִּ ים .הַ כִּ נִּ ים כִּ סּוּ אֶ ת הָ אֲ נ ִָשׁים וְהַ ְבּהֵ מוֹת – ְבּנֵי
י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא סָ ְבלוּ ְמכִּ נִ ים.
גּוֹשׁן ל ֹא הָ יָה ﬠַ רוֹב.
ַמכַּת ﬠַ רוֹב -חַ יּוֹת ָרעוֹת ָתּ ְקפוּ אֶ ת ַה ִמּצְ ִרים – ְבּאֶ ֶרץ ֶ
ַמכַּת ֵדבֶ ר -מַ חֲ לַ ת הַ ֵדבֶ ר פָּ גְ ﬠָ ה בַּ כְּ בָ ִשׂים ֶשׁל הַ ִמּצְ ִרים – הַ כְּ בָ ִשׂים ֶשׁל ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל
ל ֹא נִ ְפגְּ עוּ.
ַמכַּת ְשׁ ִחין -הַ ִמּצְ ִרים וְהַ ְבּהֵ מוֹת ֶשׁלָּ הֶ ם ִה ְתכַּסּוּ ְבּ ִפצְ ﬠֵ י ְשׁ ִחין – לִ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא ָק ָרה
כְּ לוּם.
גּוֹשׁן ל ֹא הָ יָה
ַמכַּת בָּ ָרד -בָּ ָרד ְמעֹ ָרב ְבּאֵ שׁ הָ ַרס אֶ ת כָּל הַ יְּ בוּל ְבּ ִמצְ ַריִם – ַרק ְבּאֶ ֶרץ ֶ
בָּ ָרד .לפניכם תמונות של המכות המופיעות בפרשה .סדרו אותם לפי הסדר
המתאים.
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