
הכנסת אורחים –
משפחת שמח מכניסה אורחים  

 מה בשיעור?
נפתח בחוויה ובכיף של מצוות הכנסת אורחים, יחד עם 
זאת נתוודע לקושי הקיים לעתים בקיום המצווה ולזכות 

הגדולה לארח, דווקא מתוך הקושי.
בהמשך נלמד על הדרכים שבהן אנו יכולים לגרום לאורח 

להרגיש רצוי בביתנו ובכך לקיים את המצווה בשלמות.  

 משך השעור: 45 דק'

 הכנה ואביזרים:
תמונות של מצבים שונים באירוח מהמצגת

מהלך השיעור:
פעילות 1

איזה כיף לארח

 קטע שמע 

נשמיע את חיים מסדר את הבית כשהוא שמח ומפזז, 
כשאחותו שרי מתפלאת מדוע הוא כל כך מאושר, הוא 

מגלה את הסוד – היום מגיעים אורחים חשובים למשפחת 
שמח!  

לאחר קטע השמע נשוחח עם התלמידים:
היזכרו באורח שהגיע אליכם – כיצד הרגשתם? מה 

עשיתם למענו?
נדון עם התלמידים בתחושות שלנו כשמגיעים אלינו 

אורחים – לפעמים דווקא כשבא אורח יש לנו מרץ וכוח 
לעשות דברים שעבור עצמנו איננו עושים. מדוע? כי 

השמחה בהגעת האורחים נותנת לנו כוח.

להלן תמליל הצגה לטובת המורים שמעדיפים להמחיז:
העצירות)המסומנותבמרקר(  כאן נותנות יותר מעורבות.

חיים )בידו מטלית והוא מנקה במרץ את הבית, מפזם לעצמו מנגינה 
עליזה( 

שרי: אתה מוכן להסביר לי מה קורה? אתה קופץ ושר. תגיד לי, ממתי 
אתה שמח לנקות? ילדים, אתם אוהבים לנקות?

חיים: אני לא שמח בגלל הניקיון. אני שמח בגלל משהו אחר; אני שמח 
בגלל אוצר חשוב שאנו הולכים לגלות וזאת הסיבה שאני מנקה את 

הבית.
שרי: אתה ממש מסתורי, אולי תגלה לי את הסוד?

חיים: לא מגלה ולא מגלה...
שרי: ילדים, אולי אתם יודעים מה הסוד של חיים?

יענה לכל הניחושים עד שיגיעו  ניתן לתלמידים לנסות לנחש, חיים 
לניחוש הנכון – חיים מחכה לאורחים!

היא  אורחים  הכנסת  מצוות  אורחים!  אוהבת  אני  אורחים,  יש!  שרי: 
באמת אוצר! אני רצה להכין לאורחים משהו טעים...

אפשרות ב: תמליל קטע השמע

קול פכפוך של מים...
חיים: מים, מים בששון...איזה, איזה נקיון...

שרי: חיים?! ממתי אתה כל כך מאושר לנקות?
חיים: אה, אני לא מנקה סתם. אני מנקה עם סיבה! 

שרי: אני לא מבינה! אמא אופה עוגה, אבא קנה שתיה טעימה, אתה 
מנקה... לכבוד מה???
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חיים: אולי לכבוד איזה אוצר מיוחד שעומד להגיע אלינו?
שרי: אוצר שצריך בשבילו עוגה ושתייה? נשמע לי מוזר...

קול נקישות וצלצול פעמון...
הולכים  כולנו  שאנחנו  יקרה  מצווה  זו  כאן!  כבר  האוצר  הנה,  חיים: 
לקיים ביחד. את כבר מנחשת? ואולי התלמידים שמקשיבים לנו יצליחו 

לנחש? 
בבקשה,  הנה,  עליכם,  שלום  שלום,  הו,  וקריאות:  נפתחת,  דלת  קול 

תכנסו, שבו, תנוחו...
שרי: אורחים הגיעו! איזה כיף! מצוות הכנסת אורחים! 

 ב. סיפור ודיון 

נשאל את התלמידים, ממי אנחנו יכולים ללמוד על 
הכנסת אורחים? 

היהודי הראשון שהכניס אורחים היה אברהם אבינו.
נשוחח עם התלמידים על מידת הכנסת אורחים של 

אברהם אבינו, שהיה איש של חסד ויותר מכול הוא אהב 
לארח. הוא פתח באוהל שלו ארבעה פתחים, פתח אחד 

מכל צד, מדוע? כדי שמכל כיוון, כל אדם שיגיע יראה 
מרחוק את הפתח, ויתארח אצלו בנוחות. 

אברהם אבינו, שהיה חלש כי היה ביום השלישי למילתו, חיכה לאורחים. 
אך הקב"ה הוציא את השמש שיהיה יום חם מאוד, ואף אדם לא יגיע. 
החלש,  אברהם  את  לבקר  בא  ה'  וחיכה.  אוהלו  בפתח  ישב  אברהם 
וכשראה כמה שהוא מצטער, שלח אליו שלושה מלאכים שהתחפשו 
לאנשים. כשאברהם ראה את ה'אורחים' מרחוק, רץ לקראתם, למרות 
הם  ביתו.  דרך  שיעברו  אליהם  והתחנן  הזמן,  באותו  אליו  נגלה  שה' 
נכנסו, והוא הביא להם מים לרחצה, אוכל משובח ושתייה, ביקש משרה 
אשתו שתאפה להם לחם מיוחד ועוגות. כשהמלאכים ראו כיצד הוא 

טורח למענם, עשו עצמם אוכלים ושותים, כדי לשמח אותו.

 משימות בחוברת

לאחר הסיפור נעבור למשימות 1, 2 בחוברת משימה 1: 
התלמידים יצבעו  את תמונת אוהל אברהם, ויזהו בעל פה 

את פרטי הסיפור בתמונה.
משימה 2: התלמידים יסדרו מחדש את המילים ויגלו 

את האמרה הקשורה לסיפורו של אברהם אבינו: "גדולה 
הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה" )גמרא, שבת קכ"ז(

פעילות 2:

חשיבות מצוות 
הכנסת אורחים 

 א. דיון והצגה 

נדון עם התלמידים: האם תמיד כיף לנו לארח? מומלץ 
לכוון את התלמידים למצבים לא נוחים, למשל שהאורחים 

אינם בני אותו גיל, בכלל לא בגילי, לא מוכרים לי או 
מגיעים בזמן שלא נח לי וכו'(. 

נעבור לשמוע מה קרה בשבת אצל משפחת שמח: הלל 
הולך עצוב בבית, מוטי שואל אותו מדוע הוא עצוב והלל 
מספר לו שבגלל האורחים המבוגרים שהגיעו אין לאבא 

ולאמא בכלל זמן אליו השבת, הם כל הזמן עסוקים 
באורחים.

מוטי פונה למורה בבקשה שיספר להלל ולכל התלמידים 
את הסיפור איך נולד הבעש"ט. 

האם גם כשקשה מארחים? – תמליל הצגה
מוטי: הלל, אתה נראה לי עצוב, מה קרה? שבת היום וצריך לשמוח...
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הלל: הכול בגלל האורחים שבאו לאבא ואמא. הם מבוגרים וכל השבת 
אבא ואמא מדברים רק איתם ואין להם בכלל זמן אלינו. הם לא שאלו 
מה למדנו השבוע והם לא מרשים לנו לשחק בכדור כדי לא להפריע 

לאורחים. חבל שהם באו...
מוטי: שמעתי פעם סיפור שיכול לעניין אותך - סיפור על לידתו של 

הבעש"ט.
המורה, אתה יכול לספר לי ולהלל ולכל התלמידים את הסיפור הזה?  

סיפור: בזכות הכנסת אורחים
ידוע בהכנסת  והיה  רבי אליעזר, אביו של הבעל שם טוב, גר בכפר 
אורח  לכל  שיבשרו  שומרים  הכפר  בקצה  הציב  הוא  שלו.  האורחים 
שמגיע לכפר, כי כדאי לו ללכת אל ביתו ולהתארח שם. חושש היה ר' 

אליעזר שהאורח ילך למקום זר שאין מכירים אותו.
כשהיה בא האורח אל ביתו של ר' אליעזר, היה מקבל ממנו מיד נדבה 
הגונה, עוד לפני שביקש. ר' אליעזר ידע כי רוב האורחים הם עניים 
היה  יכול  מידיו,  הכסף  את  לאחר שקיבל  וכעת,  כסף,  לקבץ  הבאים 

האורח לאכול בשמחה, כיוון שידע כי כבר השיג את מבוקשו.
פעם אחת שיבחו בשמים את מידותיו הטובות של ר' אליעזר והחליטו 

להעמיד אותו בניסיון. אמרו: "מי ילך לנסות אותו?"
אמר השטן: "אני אלך!"

אני  שאלך  מוטב   – אתה  שתלך  טוב  "לא  לשטן:  הנביא  אליהו  אמר 
במקומך."

כשהוא  אליעזר,  ר'  לפני  הנביא  אליהו  בא  השבת  יום  של  בעיצומו 
מחופש לעני שזה עתה בא מן הדרך עם מקלו ותרמילו. "ּגּוט-ַשֶּבעס," 

קרא העני – שבת שלום!
מן הראוי היה לגרש את העני מן המקום, כיוון שחילל את השבת ונסע 
והלך בדרכים. אלא שר' אליעזר סבלן היה, ולא רצה לבייש את האיש. 
מיד הציע לו לאכול "סעודה שלישית" מכובדת, ולאחר צאת השבת 

כיבד אותו בסעודת "מלווה מלכה".
בבוקר יום ראשון נתן ר' אליעזר נדבה לעני, ולא הזכיר לו את חילול 

השבת, כדי לא לביישו.
כשראה אליהו הנביא את מנהגו הטוב של ר' אליעזר, גילה לו את זהותו 
ואמר לו: "דע לך שאני אליהו הנביא. באתי לנסות אותך. כשכר על 

מעשיך הטובים תזכה לבן שיאיר את עיני עם ישראל."
כך זכה ר' אליעזר בבנו, הבעל שם טוב.

 ב.  סיכום 

לאחר הסיפור נחזור להצגה ונסכם עם דברי הלל על 
הזכות שבמצוות הכנסת אורחים דווקא כשקשה.

כוח  בעז"ה  לי  ייתן  עכשיו  הסיפור ששמענו  מוטי,  צודק  אתה  הלל: 
לזכור את הזכות שיש במצוות הכנסת אורחים, דווקא כשזה קשה. 

פעילות 3:

איך מארחים כראוי?  

 א. דיון  - אירועים 

נציג לתלמידים תמונות של מצבים שונים באירוח 
נבקש מהם לחשוב ולספר )ניתן גם מנסיונם( איך הם 

חושבים שאורח מרגיש כשקורה כזה מצב, ונדון יחד כיצד 
ניתן לשפר את הרגשתו של האורח.

מארח פותח את הדלת לאורח בפנים חמוצות.
- מארח לא מסכים לחבר לשחק במשחקים שלו. 

)לציירת: 2 ילדים יושבים על הרצפה עם משחקים, בועות קומיקס ילד 
א: "אני רוצה לשחק במכונית הזאת, היא נראית לי שווה" ילד ב: "מה 

פתאום! זה שלי ואני לא מסכים לאף אחד לגעת במכונית"(
- המארח אוכל ולא מציע לאורח להתכבד מהאוכל. 

- אורח עוזב את בית המארח כשהמארח ממשיך להתעסק בעניינו.
ישחק למרות שהאורח מעוניין במשהו  - מארח מחליט לאורח במה 

אחר.
משחק  מורידה  ב  ילדה  משחקים,  ארון/מדף  ליד  ילדות   2 )לציירת: 
הזה,  המשחק  את  אוהבת  לא  א:"אני  ילדה  קומיקס  בועות  מסוים. 
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אולי נשחק במשחק אחר?" ילדה ב:"זה הבית שלי ואני מחליטה במה 
נשחק!"(  

 ב.  משימה בחוברת 

נתבונן באיורים שבעמודים 65,66 ובמשימה 3 התלמידים 
יכתבו כיצד הם מקבלים אורחים.

 ג. משחק - בחוברת 

נפנה את התלמידים לתמונה של אוהל אברהם בחוברת.  
נסביר לתלמידים: 

במשחק הבא אנו הולכים לקשט את התמונה במסגרת 
על פי הכללים - בכל משפט שהמורה מקריאה מציירים  
חלק מהמסגרת. אם המשפט מתאר מעשה שיש/ שרצוי 

לעשותו כשמארחים צובעים את החלק בצבע צהוב, ואם 
מדובר על מעשה שאין לעשותו נצבע את החלק המתאים 

בצבע אדום.  בסוף תתקבל מסגרת המורכבת מהצבעים 
אדום וצהוב.

הערה: כל תלמיד יבחר איזו צורת מסגרת הוא רוצה.   

משפטים לפעילות: האסור המותר והרצוי בהכנסת אורחים
א. כל מי שדופק על דלת ביתי, אפתח לו בשמחה. )אדום(

ב. כשדופקים על דלת הבית, אכניס את האורח רק ברשות ההורים. 
)צהוב(

ג. כל אורח אקבל ברצינות ובקשיחות. )אדום(
ד. כל אורח אקבל בסבר פנים יפות, בשמחה ובחיוך. )צהוב( 

ה. אם הגיע חבר שלי אקבל אותו בשמחה, ואם הוא לא חבר שלי, לא 
אחייך אליו. )אדום(  

ו. אראה לאורח את כל המשחקים ואת כל הספרים שלי. )אדום( 
ז. אראה לאורח את כל מה שמעניין אותו לראות. )צהוב(

ח. כשהאורח ירצה ללכת, אכריח אותו להישאר אצלי. )אדום( 

ט. כשהאורח ירצה ללכת, אומר לו "שלום" ואמשיך בעיסוקיי. )אדום(  
י. כשהאורח ירצה ללכת, אלווה אותו מעט בדרכו החוצה. )צהוב(

 ד. דקלום עם תנועות 

אם נשאר זמן –נראה לתלמידים כמה פעמים את הטקסט 
בליווי התנועות, ולאחר מכן ננחה אותם לעמוד בזוגות 

אחד מול השני, ולדקלם בעזרת תנועות.

בא אלי אורח, )רקיעות ברגליים(
אני כל כך שמח. )שילוב ידיים על החזה וחיוך(
אתן לו תשומת לב, )יד ימין מופנית לבן הזוג(

כמו שהוא אוהב. )פתיחת ידיים לצדדים, קידה קלה(
יהיה לנו נחמד יחדיו, )יד על הכתף של בן הזוג(

בפעם הבאה - אני אבוא אליו! )החלפת מקומות בצעידה(

 ה. מציאת אוצרות 

נגזור את המטבע המתאים מדף הגזירה ונדביק אותו 
בתיבת האוצרות –משימה 3.

שקף משימה 4
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