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 הנכם מורשים להעתיק או להדפיס את  : אישור
  .הסיפורים כל עוד אינכם מוכרים אותם



 כל!  יוסף המושל מת
 מצרים השתתפה 

 .בעצב משפחתו 



אלוהים  השתמש ביוסף  
 העברי כדי להציל את

 הוא.  הארץ מהרעב 
 

 היה מנהיג 
 חכם 

 .ואהוב 
 עכשיו   

 הוא כבר 
 .לא היה 



בני .  יותר משלוש מאות שנים ארוכות חלפו
 .הפכו לעם רב במצרים, העברים, עמו של יוסף



 לכן, פרעה החדש חשש שהם יפנו נגדו
 .  הוא הפך את כולם לעבדים 



הוא .  פרעה נהג באכזריות עם בני ישראל
 .הכריח אותם לבנות ערים גדולות



 ,  אבל לא חשוב כמה שבני ישראל עבדו קשה
  .מספרם של העבדים העבריים גדל                



כל  .  "פקודה מפחידה באה מפרעה, יום אחד
 הבנים הזכרים שנולדים צריכים להזרק

 ."לנהר הנילוס 



פרעה הרשע היה נחוש בדעתו להמעיט את  
  !הוא אפילו רצח תינוקות.  מספר בני ישראל



.  המשפחה תהתה"  ?מה אנו יכולים לעשות" 
.  הם החליטו לשים את הילד בתוך נהר הנילוס

 אבל הוא יהיה  בתוך תיבה  
 אטומה למים  

 .נוחה וחמה



שטה לה  , סירה הקטנה עם המטען היקר-התיבה
 מה יקרה לתינוק  . בין קנה הסוף

 ?הקטנטן                        



אחותו של התינוק השגיחה על התיבה  , מרחוק
 היקרה שהתנועעה בעדינות בין  

 .קנה הסוף                        



 פתאום בתו של פרעה  
 עם משרתיה באו  

 .לנהר להתרחץ



 לא היתה שום דרך להחביא  
אולי הם יעברו  .  את התיבה

 .לידה בלי לראות אותה



מעניין מה יש  .  שם בקנה הסוף.  הנה סל!  אה"
 בתו של פרעה ציוותה על."  בפנים

 .המשרתת להביא את הסל 
 כאשר היא פתחה את   

 התינוק התחיל -התיבה 
 זהו ילד.  "לבכות 

 הנסיכה" עברי 
 .קראה בהתרגשות 



כנראה שבתו ."  כך יפה-אתה כל.  מסכן קטן"
של פרעה דברה אל התינוק כפי שהרבה  

 מבוגרים מדברים אל 
 .תינוקות



   -וצי'פ-שי'קוט"אולי היא אפילו אמרה 
 .כמובן, במצרית-"וצי'מ



אלוהים כנראה נתן חוכמה מיוחדת לאחות של  
 היא רצה לבתו.  התינוק

 .של פרעה 



 את רוצה שאחפש אשה עברית כדי שתטפל"
 את.  היתה התשובה" ,לכי, כן"  "?בתינוק עבורך

 מי אתם חושבים 
 הלכה הנערה 

 ?להביא 



אולי לנערה לא !"  תמהרי!  בואי מהר!  אמא"
 .היה זמן להסביר

 שתיהן, ביחד 
 רצו חזרה 

 .  בשביל 



.  בתו של פרעה הגישה את התינוק, שוב בנהר
קראי לו  .  אני אשלם לך.  תטפלי בו עבורי"

 יתכן."  משה
 שהשם משה 
 במצרית הוא 

 .מים-בן 



הם  .  כך חזר משה לבית הוריו
למדו אותו לאהוב את אלוהים  

 .ואת עמו היהודי
 בקרוב הוא   
 יעבור לגור 

 בארמון 
 עם בתו 

 .של פרעה 



 לאלוהים שהציל את חייו
 היתה תוכנית נהדרת 

 ועתיד גדול  
 עבור משה

 .התינוק 



 הנסיך מתוך הנהר  
   

 ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים
 

 :מצוי ב
 

 'ב', שמות א
 
 

 "פתח דבריך יאיר"
 130, תהלים קיט



 הסוף



 ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא "התנ
 . אותנו ואשר חפץ שנכיר אותו

 
אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם 

העונש על חטא הוא מוות אבל .  הוא קורא חטא
, אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו

ואז ישוע  .  למות על הצלב ולהענש במקומנו, ישוע
אם אתה או !  קם לתחיה מן המתים ועלה לשמים

את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על 
הוא יבוא ויחיה  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת

 .  עכשו בתוככם ואתם תחיו עמו לעולמים



 ,  אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
 :אמרו זאת לאלוהים

שאתה הוא ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר
אלוהים שהפך להיות אדם ושמת עבור חטאי  

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על .  ושקמת מן המתים
החטאים שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים  

עזור לי  .  עכשו ושיום אחד אהיה אתך לעולמים
 .  אמן).  או בתך(לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך 

 
   ! קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום

 16' יוחנן ג
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