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 איך נעמן יגיע לעמוד "לפני הנביא"?
 

 

 פסוק ו .1
 messageספר בפסוק הזה=

 אלו שתי מלים בפסוק הם הציווי של מלך ארם למלך ישראל? ____________ ________
 ___ ______ ___________מלים)  3הביטוי שכתבת לעיל דומה לאיזה ביטוי בפסוק ג? (

 ": המופיעה בפס' ו:  ___________   _________ ַוֲֽאַסְפּ֖תֹו כתוב בשתי מלים: "
 

 נעמן מצרעתו"?_____________את  "מי צריך ל"אסוף ' ג: לפי דברי הנערה,עיין בפס
 עיין בפס' ו: לפי דברי מלך ארם, מי צריך ל"אסוף" את נעמן מצרעתו"?_____________

 
 ראל?אם כן, מה הבעיה של מלך יש

 ולכן, מה הפעולה הראשונה שעושה מלך ישראל בפס' ז?__________________
 

 _________ עיין בפס' ז, במילים שאומר אותן מלך ישראל. למי הוא מתכוון במילה "זה"? .2
 עיין במלים שאחרי האתנחתא, ובפירוש הרד''ק למילה "מתאנה:"

 שלא אוכל לעשות אותוומבקש ממני דבר   )plotsעלילות ( ילַ ל עֲ תעֹולֵ מִ 

י ֵחם ִעּמִ  כדי ֶשִיּלָ

לפי דברי מלך ישראל, מלך ארם מבקש דבר אחד: _______________, ולכן מלך ישראל עשה 
 ______________ _ איזה מעשה בתחילת הפסוק?

 

 קרא את פסוק ח. מי פותר את הבעיה? ____________ .3
שמענו בפס' ג? איך אלישע מחזיר אותנו ל"תוכנית" של הנערה עליה 

___________________________________________________ 
 
 

 קרא את פס' ט, וצייר למטה את אלישע ואת נעמן ואת כל המחנה שלו.  .4
 
 
 
 
 
 
 
 

 איזו מילה חסרה בכוונה מפס' ט, בתיאור של "היכן עומד אלישע?"_______

 עוד מעט נראה מדוע מילה זו חסרה. 

 

 

 ר לנעמן מה לעשות. בפס' י אלישע אומ .5



מה אומר אלישע לנעמן לעשות? 
______________________________________________________________ 

 
 יב, נעמן מגיב לדברי אלישע. האם הוא יעשה את מה שאלישע אמר לו? _____-בפס' יא

 מה ההסבר שלו?_______________________________________
 
 

 אוצר מלים: 

ף ֹ֥  = ָּכַעס ַוּיְִקצ
 will wave=  ְוֵהִנ֥יף

ר  ה ּוַפְרַּפ֜ ֶׂשקבַנֲֽה֣רֹות = שמות של ֲאָמנָ֨  (בארם) ַּדֶּמ֗
 = ְּבַכַעסְּבֵחָמֽה

 
 מתוך המילה הראשונה בפס' יא והמילה האחרונה בפס' יב, איך הרגיש נעמן?______

 הרגיש כך (זו שאלה למחשבה).  מדוע
 
 

 מי משכנע את נעמן להקשיב לנביא? ____________יד. -קראו את פסוקים יג .6
 

פסוק טו הוא פסוק מאד חשוב. כמו פס' ט, הוא מתאר את נעמן וכל המחנה שלו עומדים  .7
 לפני הבית של אלישע. 

 
מה ההבדל בין התיאור של נעמן בפס' ט לבין התאור בפס' טו? איזו מילה נוספת מופיעה 

 בפס' טו? הקף אותה בעיגול: 
 

יִת ֶלֱֽאִליָׁשֽע׃  ׃ פסוק ט: ד ֶּפַֽתח־ַהַּב֖ ֹ֥ ו ּוְבִרְכּ֑בֹו ַוַּיֲֽעמ ן ְּבסּוָס֣ א ַנֲֽעָמ֖ ֹ֥   ַוּיָב
יׁש ָהֽאֱ פסוק טו:  ד ְלָפנָיו֒ -ַוּיָָׁש֩ב ֶאל־ִא֨ ֹ֣ הּו ַוּיָבֹ֮א ַוַּיֲֽעמ ים ֣הּוא ְוָכֽל־ַמֲחנֵ֗  �ִה֜

 
 

 "? הסבר: אלישעיב לאלישע, הוא יכול לעמוד "לפני מדוע רק אחרי שנעמן הקש
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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