
 אלישע   –יחידת מסע  
 

 הקדמה 

 

 נפגוש את דמותו של אלישע הנביא. במסענו הנוכחי

 אלישע הוא תלמידו וממשיכו של הנביא אליהו.  

 הוא חי ופעל בממלכת ישראל )שהייתה מפולגת ממלכת יהודה(.  

 בם מרוכזים בתחילת מלכים ב'(.  בספר מלכים יש עליו סיפורים רבים )רו

 בסיפורים כולם. ע ופועלו לא נוכל לגעת במהלך היכרותנו עם אליש 

 ממילא המפגש שלנו עם דמותו יהיה חלקי, אבל למרות זה יש לנו הרבה מה ללמוד ממנו. 

 

 לפניכם רשימת הסיפורים )הכמעט מלאה( שיש לנו על אלישע  

דורשים זמן רב ללימודם והם אינם ממוקדים רק    )התעלמתי מכמה סיפורים גדולים, מפני שהם
 .    באלישע(

 

 טו(–הקדשת אלישע לנביא )מל"א ב', א .1

 טו(–פרידת אלישע מאליהו רבו )מל"ב ב', א .2

 כב(–ריפוי מי יריחו )מל"ב ב', יט .3

 כה(–ילדים ודובים* )מל"ב ב', כג .4

 ז(–אסוך השמן )מל"ב ד', א .5

 לז(–בן לשונמית )מל"ב ד', ח .6

 מט( –מות בסיר וביכורי הלחם )מל"ב ד', לח .7

 יט(–נעמן וצרעתו )מל"ב ה', א .8

 כז(–צרעת גיחזי* )מל"ב ה', כ .9

 ז( –גרזן )מל"ב ו', א . 10

 כג( –סנוורים )מל"ב ו', ח . 11

 ו(–השונמית מכה שנית* )מל"ב ח', א . 12

 יט(  –רידה מאלישע )מל"ב י"ג, יפ . 13

ותו יש להציץ  ]כוכבית מציינת סיפור שמהווה, במידת מה, המשך לסיפור קודם, ועל מנת להבין א
 קצת קודם על ההקשר שבו הוא מסופר[ 

 

שעתיים ולקרוא את  -עליו, אך מומלץ בחום לקחת שעה למד כמה מן הסיפורים  מסע זה נבמהלך  
 מובטחת! ההנאה   –הסיפורים כולם 

 לעבוד בזוגות )באופן פיזי או מקוון( במסע הקודם( מומלץ  וגם במסע זה )כמ

  

 ע? )צפייה בשיעור מוקלט( פגש: מה בין אליהו לאליש הי ל 
 של אליהו. אלישע הוא תלמידו  

 הסיפורים על אליהו מרוכזים ברוב הגדול בסופו של ספר מלכים א'. 



 הנביא. אליהו  –נכון להשוות אותו לדמותו של רבו יותו של אלישע חודיעמוד על יכדי ל

 במסגרת הלימוד הנוכחית לא נעשה זאת, אך כן נצפה בשיעור העוסק בכך.

 , ונראה אותו כאן: עור יעביר לנו פרופסור יאיר זקוביץהשיאת 

https://www.youtube.com/watch?v=6dO1ih1BJNs   

 

שיעור  כאשר רוב זמן ה כמה מן הסיפורים העוסקים בשתי הדמויות )הדובר סוקר בקצרה  בשיעור  
 תו של אליהו(.  בדמומוקדש לעיסוק 

נעשה  שאותו    –על אלישע  כרקע ללימוד שלנו    על אליהו סיפורים  היזכר במטרתנו העיקרית היא ל
   בהמשך המסע. 

וביחסה לדמותו שיעורים רבים  באינטרנט  קיימים  :  ים הערה למור ] העוסקים בדמותו של אליהו 
 של אלישע.  

בה את רוב הנקודות  קיף בצורה טוהוא מאני בחרתי דווקא בשיעור זה כיוון שהוא לא ארוך, אך  
   יחס אליהן.ישיש להת 

 .  ומפני שמעביר אותו דובר רהוט ומעניין

,  ביר בעצמו את השיעור בצורה פרונטאלית, להעון אחר מורה שיעדיף להפנות את תלמידיו לסרט
 כמובן לעשות כראות עיניו.  יוכל  –וותר על שלב זה במסע או ל

עם  , אך אם יש למישהו בעיה עקרונית  יםילהיות בעיית  שיכוליםתכנים    רטוןאני לא מצאתי בס
   – כיפה בשדובר אקדמאי שאינו חו

ל מוזמן  )ומשום  פהוא  עיניו  כראות  את  עול  כאן  לציין  טרחתי  כאלה  מורים  שיש  מודע  שאני 
  הדבר([. 

 

 ( כא –מלכים א, פרק י"ט, פסוקים יט לנביא )סיפור ההקדשה של אלישע  : לימוד  לחקור 

 , המתאר כיצד אליהו הולך וממנה את אלישע לנביא:באה הסיפור קראו את

ע בֶ  א ֶאת ֱאִלישָּׁ ם ַוִיְמצָּׁ ט )יט( ַויֵֶּלְך ִמשָּׁ פָּׁ  ן שָּׁ

ר  שָּׁ יו ְוהּוא ִבְשנֵּים ֶהעָּׁ נָּׁ ִדים ְלפָּׁ ר ְצמָּׁ שָּׁ ש ְשנֵּים עָּׁ  ְוהּוא ֹחרֵּ

יו לָּׁ ְך ַאַדְרּתֹו אֵּ יו ַוַיְשלֵּ לָּׁ ִליָּׁהּו אֵּ  .ַוַיֲעֹבר אֵּ

ִליָּׁהּו  ) י אֵּ ץ ַאֲחרֵּ ר ַויָּׁרָּׁ קָּׁ  כ( ַוַיֲעֹזב ֶאת ַהבָּׁ

ה :ַוֹיאֶמר ְלכָּׁ ִבי ּוְלִאִמי ְואֵּ ה נָּׁא ְלאָּׁ קָּׁ    !ַאֲחֶריךָּׁ  ֶאשֳּׁ

ְך שּוב :ַוֹיאֶמר לוֹ  ךְ  ,לֵּ ִשיִתי לָּׁ  . ִכי ֶמה עָּׁ

הּו ּוִבְכִלי  חֵּ ר ַוִיְזבָּׁ קָּׁ יו ַוִיַקח ֶאת ֶצֶמד ַהבָּׁ ַאֲחרָּׁ ב מֵּ ר  )כא( ַויָּׁשָּׁ שָּׁ ם ַהבָּׁ ר ִבְשלָּׁ קָּׁ  ַהבָּׁ

לּו ם ַוֹיאכֵּ עָּׁ ן לָּׁ    .ַוִיּתֵּ

הּו ְרתֵּ ִליָּׁהּו ַוְישָּׁ י אֵּ ם ַויֵֶּלְך ַאֲחרֵּ   .ַויָּׁקָּׁ

 

 על השאלות הבאות:  לעצמכם  כעת ענו

 

מ .1 או  שמחה  מתוך  שפועל  כמי  בסיפור  מתואר  אליהו  לדעתכם  נמקו  האם  מרמור?  תוך 
 ונסו לשער את סיבת הדבר. 

 הו של אליהו? האם זה מפתיע אתכם? מגיב למעש כיצד אלישע .2

 מה אנחנו יכולים ללמוד מכך על יחסו של אלישע למשפחתו ולאנשים העובדים עימו?  .3

https://www.youtube.com/watch?v=6dO1ih1BJNs


 קראו את הסיפור הבא:  .4

 

ן הּוְרָקנֹוס ר ּבֶׁ זֶׁ ל ַר' ֱאִליעֶׁ תֹו ש ֶׁ ִחּלָ  ?ָמה ָהְיָתה ּתְ
ָנה ָהָיה ְוֹלא ָלַמד ּתֹורָ  ִים ש ָ ּתַ ִרים ּוש ְ ש ְ ן עֶׁ ים ּבֶׁ דֹול ְוָהיּו לֹו חֹוְרש ִ יר ּגָ ה. ְוָאִביו ָהָיה ָעש ִ

ה. הַ   ְרּבֵּ
ים ]=אדמה סלעית[. ְטָרש ִ ש  ּבִ ֲעָנה ְוהּוא ָהָיה חֹורֵּ י ַהּמַ ּבֵּ ים ַעל ּגַ ָחיו חֹוְרש ִ ַעם ַאַחת ָהיּו אֶׁ  ּפַ

ב לֹו ְוָהָיה בּ  ה.ָיש ַ  ֹוכֶׁ
מָּ  ה? ש ֶׁ ה ּבֹוכֶׁ י ָמה ַאּתָ נֵּ ים?ָאַמר לֹו ָאִביו: ִמּפְ ְטָרש ִ ש  ּבִ ה חֹורֵּ ַאּתָ ה, ש ֶׁ ר ַאּתָ ו    א ִמְצַטעֵּ ַעְכש ָ

ֲעָנה.  י ַהּמַ ּבֵּ ש  ַעל ּגַ ה חֹורֵּ  ַאּתָ
ה. ֲעָנה ְוָהָיה ּבֹוכֶׁ י ַהּמַ ּבֵּ ב לֹו ַעל ּגַ  ָיש ַ

י הַ  ּבֵּ ש  ַעל ּגַ ה חֹורֵּ ַאּתָ ה, ש ֶׁ ר ַאּתָ א ִמְצַטעֵּ ּמָ ה? ש ֶׁ ה ּבֹוכֶׁ י ָמה ַאּתָ נֵּ ֲעָנה? ָאַמר לֹו ָאִביו: ִמּפְ  ּמַ
 ָאַמר לֹו: ָלאו.

ה?  – ה ּבֹוכֶׁ ה ַאּתָ  ְוָלּמָ
ש  ִלְלֹמד ּתֹוָרה. ֲאִני ְמַבּקֵּ  ָאַמר לֹו: ש ֶׁ

נָ  ִים ש ָ ּתַ ִרים ּוש ְ ש ְ ן עֶׁ ה  ָאַמר לֹו: ַוֲהֹלא ּבֶׁ א ַקח ְלָך –ה ַאּתָ ּלָ ש  ִלְלֹמד ּתֹוָרה?! אֶׁ ה ְמַבּקֵּ ְוַאּתָ
ִנים  ה ְותֹוִליד ְלָך ּבָ ָ ר. ְוַאתָּ  –ִאש ּ פֶׁ ית ַהּסֵּ  ה מֹוִליָכם ְלבֵּ

 
אי, ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶׁ י ַרּבָ ְלַמד ּתֹוָרה ִלְפנֵּ ְך ְואֶׁ לֵּ ַעם ַאַחת ָאַמר: אֵּ  ּפַ

ם ַעד ה טֹועֵּ ֲחֹרש ְמלֹוא ַמֲעָנה.   ָאַמר לֹו ָאִביו: ִאי ַאּתָ ּתַ  ש ֶׁ
ים ְוָחַרש  ְמלֹוא ַמֲעָנה.  ּכִ  ִהש ְ
ָרה ַרְגָלהּ  ּבְ ָרתֹו ְוִנש ְ ל פָּ ָנְפָלה ּפָ גֶׁ ָרה רֶׁ ּבְ  ָרִתי.. ָאַמר: ְלטֹוָבִתי ִנש ְ

ַלִים... ]מתוך ספר האגדה[  ירּוש ָ אי ּבִ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶׁ ל ַרּבָ צֶׁ ַרח ְוָהַלְך לֹו אֵּ  ּבָ

 

 ודת דמיון משותפת בין שני הסיפורים ועל נקודת הבדל משמעותית.הצביעו על נק 

 

 יה מגיע אליו בזמן שהוא עבד בשדה? כיצד לדעתכם היה מגיב ר' אליעזר לו אליהו ה  .5

 האם אפשר לומר ש"אליהו אכן הגיע" גם אליו? נמקו. .6

 

הזדמנות לחיים של   שאלת בונוס: האם אליהו )או גילוי אליהו( יכול להגיע גם אלינו ולזרוק לנו
 משמעות ועבודת ה'? 

 חוו את דעתכם. ?האם נדע להיענות לכך? האם זה כבר קרה לנו                  

 

 ואה שוה ]מיומנות:

 בתחנה זו במסענו ערכנו השוואה בין סיפור מקראי לסיפור מדרשי.

אותו לחולל   מית שמביאהפתאומפנה  נקודת    מגיעשני הסיפורים מתארים בחור שעובד בשדה ו
 .לאיש דת  שינוי בחייו ולהפוך

יו טוב  אותם  להכיר  הצלחנו  הסיפורים  מן  אחד  בכל  והשונה  הדומה  על  העמידה  תר באמצעות 
 ן עם הסיפור הראשון[ תכתב ביודעישמ הסיפור השני תר א)ובעיק

 

 טו( –מלכים ב, פרק ב', פסוקים א ואלישע )   חילופי המשמרות של אליהו   –  להיפרד 

הקודמב כתחנה  ראינו  אליהו  צית  אותד  מושך  אלישע,  של  חייו  בשגרת  פתאום  לפתע  ו  מופיע 
 ממנה, והופך אותו לשולייה שלו.  

 . של אליהו  הסגןאבל עדיין הוא  נביא.כך, בבת אחת, אלישע הופך ל



ה אליהו מפנה את  שבו  הסיפור  נלמד את  לבדו בשטח  כעת  אלישע  ומשאיר את  לשמש   –במה 
 לאומי. קיד הנביא ה פכיורש שלו בת

 ונקרא אותו כעת.  הסיפור מופיע בפרק ב' של ספר מלכים ב

 קראו את הסיפור וענו לעצמכם על השאלות שאחריו: 

 

ִליָּׁהּו וֶ  'הַהֲעלֹות )א( ַוְיִהי בְ  ִים ַויֵֶּלְך אֵּ מָּׁ ה ַהשָּׁ רָּׁ ִליָּׁהּו ַבסֳּׁעָּׁ ע ִמן ַהִגְלגָּׁלֶאת אֵּ  . ֱאִלישָּׁ

ב נָּׁא ֹפה ִכי  ע שֵּ ִליָּׁהּו ֶאל ֱאִלישָּׁ ל 'ה)ב( ַוֹיאֶמר אֵּ ית אֵּ ַחִני ַעד בֵּ    ,ְשלָּׁ

ע ַחי  י ַנְפְשךָּׁ ִאם ֶאֶעְזֶבךָּׁ  'הַוֹיאֶמר ֱאִלישָּׁ  ְוחֵּ

ית אֵּ ַויְֵּרדּו  .ל בֵּ

 

אֶ  ל  אֵּ ית  בֵּ ֲאֶשר  ַהְנִביִאים  ְבנֵּי  ַויְֵּצאּו  ַהיֹום  )ג(  ִכי  ֲהיַָּׁדְעּתָּׁ  יו  לָּׁ אֵּ ַוֹיאְמרּו  ע  ֱאִלישָּׁ ֶאת   'הל  ַח  ֹלקֵּ

ַעל ֹראֶשךָּׁ     ?ֲאֹדֶניךָּׁ מֵּ

 . ַוֹיאֶמר ַגם ֲאִני יַָּׁדְעִּתי ֶהֱחשּו

ב נָּׁא פֹ  ע שֵּ ִליָּׁהּו ֱאִלישָּׁ ַחִני ְיִריחוֹ  'הה ִכי )ד( ַוֹיאֶמר לֹו אֵּ    ,ְשלָּׁ

י נַ  'הַוֹיאֶמר ַחי   ְפְשךָּׁ ִאם ֶאֶעְזֶבךָּׁ ְוחֵּ

 . ַויָֹּׁבאּו ְיִריחוֹ 

 

יו ֲהיַָּׁדְעּתָּׁ ִכי ַהיֹום  לָּׁ ע ַוֹיאְמרּו אֵּ ַח ֶאת ֲאֹדֶניךָּׁ  'ה)ה( ַוִיְגשּו ְבנֵּי ַהְנִביִאים ֲאֶשר ִביִריחֹו ֶאל ֱאִלישָּׁ ֹלקֵּ

ַעל ֹראֶשךָּׁ     ?מֵּ

 . ַוֹיאֶמר ַגם ֲאִני יַָּׁדְעִּתי ֶהֱחשּו

ב נָּׁא ֹפה ִכי )ו( ַוֹיאמֶ  ִליָּׁהּו שֵּ נָּׁה   'הר לֹו אֵּ ַחִני ַהַיְרדֵּ  ְשלָּׁ

י ַנְפְשךָּׁ ִאם ֶאֶעְזֶבךָּׁ ַויְֵּלכּו ְשנֵּיֶהם 'הַוֹיאֶמר ַחי   .ְוחֵּ

 

ְמדּו ַעל ַהיַ  חֹוק ּוְשנֵּיֶהם עָּׁ רָּׁ ְלכּו ַוַיַעְמדּו ִמֶנֶגד מֵּ ן )ז( ַוֲחִמִשים ִאיש ִמְבנֵּי ַהְנִביִאים הָּׁ  .ְרדֵּ

נָּׁה ַוַיַעְברּו ְשנֵּיֶהם  נָּׁה וָּׁהֵּ צּו הֵּ ִליָּׁהּו ֶאת ַאַדְרּתֹו ַוִיְגֹלם ַוַיֶכה ֶאת ַהַמִים ַויֵּחָּׁ ה)ח( ַוִיַקח אֵּ בָּׁ רָּׁ  .ֶבחָּׁ

ְך   ִעמָּׁ ַקח מֵּ ְך ְבֶטֶרם ֶאלָּׁ ה ֶאֱעֶשה לָּׁ ע ְשַאל מָּׁ ַמר ֶאל ֱאִלישָּׁ ִליָּׁהּו אָּׁ ם ְואֵּ ְברָּׁ  )ט( ַוְיִהי ְכעָּׁ

יוַ  לָּׁ ע ִויִהי נָּׁא ִפי ְשַנִים ְברּוֲחךָּׁ אֵּ  . ֹיאֶמר ֱאִלישָּׁ

ְך ְיִהי ְלךָּׁ  ִאּתָּׁ ח מֵּ ן ְוִאם ַאִין ֹלא ִיְהֶיה )י( ַוֹיאֶמר ִהְקִשיתָּׁ ִלְשאֹול ִאם ִּתְרֶאה ֹאִתי ֻלקָּׁ  . כֵּ

 

ִליָּׁ  אֵּ ַוַיַעל  ְשנֵּיֶהם  ין  בֵּ ַוַיְפִרדּו  ש  אֵּ י  ְוסּוסֵּ ש  אֵּ ֶרֶכב  ְוִהנֵּה  ר  ְוַדבֵּ לֹוְך  הָּׁ ֹהְלִכים  ה  מָּׁ הֵּ ַוְיִהי  הּו )יא( 

ה ַהשָּׁ  רָּׁ ִיםַבסֳּׁעָּׁ  . מָּׁ

רָּׁ  ּופָּׁ ל  אֵּ ִיְשרָּׁ ֶרֶכב  ִבי  אָּׁ ִבי  אָּׁ ק  ְמַצעֵּ ְוהּוא  ֹרֶאה  ע  ֶוֱאִלישָּׁ יו )יב(  דָּׁ ִבְבגָּׁ ַוַיֲחזֵּק  עֹוד  הּו  אָּׁ רָּׁ ְוֹלא  יו  שָּׁ

ִעיםוַ  ם ִלְשַנִים ְקרָּׁ עֵּ  . ִיְקרָּׁ

 

ן  ב ַוַיֲעֹמד ַעל ְשַפת ַהַיְרדֵּ יו ַויָּׁשָּׁ לָּׁ עָּׁ ה מֵּ ִליָּׁהּו ֲאֶשר נְָּׁפלָּׁ  . )יג( ַויֶָּׁרם ֶאת ַאֶדֶרת אֵּ

יו וַ  לָּׁ עָּׁ ה מֵּ ִליָּׁהּו ֲאֶשר נְָּׁפלָּׁ ִליָּׁהּו ַאף ֱאֹלהֵּ   'הַיֶכה ֶאת ַהַמִים ַוֹיאַמר ַאיֵּה  )יד( ַוִיַקח ֶאת ַאֶדֶרת אֵּ י אֵּ

ע נָּׁה ַוַיֲעֹבר ֱאִלישָּׁ נָּׁה וָּׁהֵּ צּו הֵּ  .הּוא ַוַיֶכה ֶאת ַהַמִים ַויֵּחָּׁ

ע ַויָּׁ  ִליָּׁהּו ַעל ֱאִלישָּׁ ה רּוַח אֵּ אתֹו )טו( ַוִיְרֻאהּו ְבנֵּי ַהְנִביִאים ֲאֶשר ִביִרחֹו ִמֶנֶגד ַוֹיאְמרּו נָּׁחָּׁ ֹבאּו ִלְקרָּׁ

ה ְרצָּׁ  .ַוִיְשַּתֲחוּו לֹו אָּׁ

 



 הנחיות: 

, ואת תשובת אלישע  בצבע אדום  לאלישע פעם אחר פעםהמשפט החוזר שאליהו אומר  סמנו את  
 .בצבע כחול

 ירוק ואת תשובת אלישע בצבע כתום.בצבע  החוזרת סמנו את שאלת בני הנביאים 

 

 אות:כעת ענו לעצמכם על השאלות הב 

 תכם אליהו מעוניין שאלישע ילווה אותו? נמקו. האם לדע .1

על  .2 מכך  ללמוד  ניתן  מה  לאלישע?  מתייחסים  בדרך  פוגשים  שהם  הנביאים  בני  כיצד 
 מעמדו שלו?

 האם יש בסיפור זה מבחן לאלישע? האם הוא עומד בו?  .3

 האם ניתן לראות באלישע את ממשיך דרכו של אליהו? נמקו. .4

 של אלישע? מה ניתן ללמוד מסיפור זה על אופיו .5

 ץ בסיפור מסמל לדעתכם את התפקיד של אליהו?איזה חפ .6

 

 

 שימת חקר( בת דורנו )מ ו של אלישע לדמות תורנית  : הקבלה בין דמות ליישם 

 ישנם לא מעט סיפורים על אלישע.  מסענו,  תכפי שראינו בתחיל

 ים באופיו של אלישע.מה סיפורים שמאירים פן מסוכעת נלמד כ 

 . נושאים הלפניכם ארבע

 שאותו תלמדו. נושא אחדאתם צריכים לבחור 

נושא   מהסיפורבכל  כמה  העונלמד  באלישע סים  מ.  קים  עצמם  לרשימת  הסיפורים  תייחסים 
 הסיפורים שפגשנו למעלה, ואשר מופיעה לכם כאן מתחת להנחיות.

 . תנ"ך וקראו את הסיפוריםפתחו  –תחילה 

 עיוני שמאפיין את אלישע ואת פועלו.  תצטרכו לנסות ולגבש תכונה או קו רמתוך סיפורים 

יש לה  לאחר מכן תתבקשו לחקור וללמוד אודות דמות נוספת שפעלה בדורות האחרונים שלנו, ש
 אותה.המאירים  סיפורים על אלישעאותם פגשנו בש  אופיה או המכנה משותף עם התכונ

 

 בתחנה זו במסענו תתבקשו לכתוב את תשובותיכם.

 

 בהצלחה.

 

 ים:רשימת הסיפור 

 טו(–הקדשת אלישע לנביא )מל"א ב', א .1

 טו(–פרידת אלישע מאליהו רבו )מל"ב ב', א .2

 כב(–ריפוי מי יריחו )מל"ב ב', יט .3

 כה(–ילדים ודובים* )מל"ב ב', כג .4

 ז(–אסוך השמן )מל"ב ד', א .5

 לז(–בן לשונמית )מל"ב ד', ח .6



 מט( –מות בסיר וביכורי הלחם )מל"ב ד', לח .7

 יט(–וצרעתו )מל"ב ה', א עמןנ .8

 כז(–צרעת גיחזי* )מל"ב ה', כ .9

 ז( –גרזן )מל"ב ו', א . 10

 כג( –סנוורים )מל"ב ו', ח . 11

 ו(–השונמית מכה שנית* )מל"ב ח', א . 12

 יט(  –פרידה מאלישע )מל"ב י"ג, י . 13

ש להציץ  ו י]כוכבית מציינת סיפור שמהווה, במידת מה, המשך לסיפור קודם, ועל מנת להבין אות
 קצת קודם על ההקשר שבו הוא מסופר[

 

 נושא א: הנביא המלומד במופתים 

 מרשימת הסיפורים. 12,  10, 7, 3קראו מהתנ"ך את סיפורים 

 סכמו בכמה מילים את המתרחש בכל אחד מן הסיפורים. .1

 נסו לעמוד על המכנה המשותף לכל הסיפורים. .2

 ת תפקידו הרוחני של הנביא בעם ישראל?  כיצד נוכל לאפיין א  –מתוך סיפורים אלו בלבד  .3

סאלי   .4 הבבא  של  דמותו  על  בויקיפדיה!(  רק  )ולא  באינטרנט  ישראל   –קראו  הרב 
 אבוחצירא. 

 שלושה סיפורים אודותיו.     -כתבו בקצרה שניים  . א

את  .ב והסבירו  נמקו  אלישע?  לבין  בינו  דמיון  קווי  על  לעמוד  תוכלו  האם 
 תשובתכם.    

 

 נושא ב: הנביא המורה 

 מרשימת הסיפורים.  6, 5ראו מהתנ"ך את סיפורים ק

 סכמו בכמה מילים את המתרחש בכל אחד מן הסיפורים. .1

   – 5ביחס לסיפור  .2

 ללמוד מכך?  מה היה התנאי שאלישע דרש לשם ביצוע הנס? מה ניתן

   – 6ביחס לסיפור  .3

תו על מגבלות כוחו יש הרואים בסיפור זה שיעור שה' נותן לאלישע, כאשר הוא מנסה ללמד או
 של הנביא ועל האחריות שעליו לקחת ביחס למעשיו.  

 האם אתם יכולים להסביר גישה זו לאור המסופר? ענו בהרחבה. 

 יך חינוכי במהלך הסיפור? נמקו. האם לדעתכם גם האישה השונמית עוברת תהל .4

 

 ]ניתן להיעזר בשיעורו הקצר של הרב בזק. 

הרב אמנון בזק והרב   -בית המדרש על פרשנות התנ"ך בדורנו    כנסו ליוטיוב וכתבו: "שיח א. 
 אליעזר קשתיאל".

 והקשיבו לשיעורו הקצר של הרב בזק.[  25:25עברו לדקה   ב.

 

 נושא ג: הנביא המלווה את החיל 

 מרשימת הסיפורים. 11, 8תנ"ך את סיפורים קראו מה



 סכמו בכמה מילים את המתרחש בכל אחד מן הסיפורים. .1

 על המכנה המשותף לכל הסיפורים. נסו לעמוד .2

 כיצד נוכל לאפיין את תפקידו הרוחני של הנביא בעם ישראל?    –מתוך סיפורים אלו בלבד  .3

גורן .4 . האם תוכלו לעמוד על קווי דמיון בינו  קראו באינטרנט על דמותו של הרב שלמה 
 לבין אלישע? נמקו והסבירו את תשובתכם.   

 

 תורה   נושא ד: הנביא הקנאי לכבודה של 

 מרשימת הסיפורים.  9, 4קראו מהתנ"ך את סיפורים 

 סכמו בכמה מילים את המתרחש בכל אחד מן הסיפורים. . א

 נסו לעמוד על המכנה המשותף לכל הסיפורים. .ב

 כיצד נוכל לאפיין את תפקידו הרוחני של הנביא בעם ישראל?    –מתוך סיפורים אלו בלבד  .ג

ח. האם תוכלו לעמוד על קווי דמיון בינו  קראו באינטרנט  על דמותו של הרב יחיא קפא .ד
 לבין אלישע? נמקו והסבירו את תשובתכם 

 

 

 ( כ –ד מלכים ב, פרק י"ג, פסוקים י יפרד: פרידה מאלישע ) לה 

 מותו.  סיפור  –על אלישע כעת נלמד את הסיפור האחרון 

 יאת הסיפור עצמו: נתחיל בקר

 

ְליֹו ֲאֶשר יָּׁמּות ב ה ֶאת חָּׁ לָּׁ ע חָּׁ  ֹו )יד( ֶוֱאִלישָּׁ

יו ַוֹיאַמר נָּׁ ל ַויְֵּבְך ַעל פָּׁ אֵּ ש ֶמֶלְך ִיְשרָּׁ יו יֹואָּׁ לָּׁ ִבי רֶ  :ַויֵֶּרד אֵּ ִבי אָּׁ יואָּׁ שָּׁ רָּׁ ל ּופָּׁ אֵּ  . ֶכב ִיְשרָּׁ

ע   .ַקח ֶקֶשת ְוִחִצים :)טו( ַוֹיאֶמר לֹו ֱאִלישָּׁ

יו ֶקֶשת ְוִחִצים לָּׁ  . ַוִיַקח אֵּ

ל אֵּ ב  :)טז( ַוֹיאֶמר ְלֶמֶלְך ִיְשרָּׁ    .יְָּׁדךָּׁ ַעל ַהֶקֶשתַהְרכֵּ

ב יָּׁדוֹ     .ַוַיְרכֵּ

י ַהֶמֶלךְ  יו ַעל ְידֵּ ע יָּׁדָּׁ  . ַויֶָּׁשם ֱאִלישָּׁ

ה :ר)יז( ַוֹיאמֶ  ְדמָּׁ   .ְפַתח ַהַחלֹון קֵּ

ח   .ַוִיְפּתָּׁ

ע ה  :ַוֹיאֶמר ֱאִלישָּׁ    .ְירֵּ

 .ַויֹור

ה לַ  :ַוֹיאֶמר ץ ְּתשּועָּׁ ם ְוִהִכיתָּׁ ֶאת 'החֵּ ה ַבֲארָּׁ ץ ְּתשּועָּׁ ה ְוחֵּ ק ַעד ַכלֵּ ם ַבֲאפֵּ  .ֲארָּׁ

 

   .ַקח ַהִחִצים :)יח( ַוֹיאֶמר

ח   .ַוִיקָּׁ

ל אֵּ   .הַהְך ַאְרצָּׁ  :ַוֹיאֶמר ְלֶמֶלְך ִיְשרָּׁ

ִמים ֹלש ְפעָּׁ  . ַוַיֲעֹמד ,ַוַיְך שָּׁ



אֱ  יו ִאיש הָּׁ לָּׁ ִמים :ֹלִהים ַוֹיאֶמר-)יט( ַוִיְקֹצף עָּׁ ש ְפעָּׁ ש אֹו שֵּ מֵּ ז ִהכִ  ,ְלַהכֹות חָּׁ ה אָּׁ ם ַעד ַכלֵּ יתָּׁ ֶאת ֲארָּׁ

ם ִמים ַּתֶכה ֶאת ֲארָּׁ ֹלש ְפעָּׁ ה שָּׁ  ! ְוַעּתָּׁ

ע ַוִיְקְבֻרהּו  ת ֱאִלישָּׁ  ]...[  )כ( ַויָּׁמָּׁ

 

 כעת ענו לעצמכם על השאלות הבאות: 

 מה ניתן ללמוד על מעמדו של אלישע מן היחס שאותו הוא מקבל ממלך ישראל?  .1

 ו האחרונות? מה הדבר שמטריד את הנביא בשעותי .2

 דמותו?  מה ניתן ללמוד מדבר זה על .3

 

 קצר על דמותו של אלישע( כתיבת הספד  משימת סיכום מסע:  לשתף ) לסכם  

 באמצעות כתיבת הספד על אלישע.ננסה לסכם במסע זה את הלימוד שלנו 

   כתבו הפד לא ארוך, אך נסו להיות מדויקים ואמיתיים.

של השונות  לתכונות  התייחסו  השיעורים    הנביא  בהספדכם  ומתוך  הסיפורים  מתוך  )שלמדתם 
 הקצרים של הזוגות האחרים(.

ובנוסחאות  תנסו   בקלישאות  להשתמש  מאוד  שלא  "איזה    :)כמוכלליות  גדול"  איש  נביא  "איזה 
להתייחס   אלא  השונים  ליותר  עצום"(,  מהסיפורים  אותם  שראינו  כפי  הנביא  של  מאפייניו 

 למדנו במסע זה.  מעשים הספציפיים שלנו שעליהםול

מומלץ לחשוב תחילה על משהו שקיבלתם מהנביא או תכונה שאתם מעריכים בו ולהתנמדק בה  
 בכתיבת ההספד.

ועד כמה יש לנו כה הרבה   אלישע נבחר להיות דמות מופת, ההספד תעזור לנו להבין מדוע  כתיבת  
 לקבל וללמוד ממנו. 

 

 ( ר שיתופילות אותם בקיתני ממליץ לבחר. אפדים יעשה בדרך שהמורה שלכם ישיתוף בהסה)

 


