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ִּכְתבּו ְּבִמִּלים ֶׁשָּלֶכם ְּתִפָּלה ֶׁשַּתְצִליחּו ְלִהְתַּגֵּבר ְוֹלא ִלְכֹעס. ִחְׁשבּו: ֵאּלּו 

ָלֶכם משימה ַיֲעֹזר  ִיְתָּבַרְך  ֶׂשה'  ַּבְּתִפָּלה,  ְלַבֵּקׁש  ּתּוְכלּו  טֹוִבים  ַמֲעִׂשים  עֹוד 

"ׁשֹוֵמַע  ְּבִבְרַּכת  ְלהֹוִסיף  ְיכֹוִלים  ִהְּנֶכם  ַהּזֹו  ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ְלַמְּמָׁשם? 

ְּתִפָּלה" ֶׁשִּבְתִפַּלת ָהֲעִמיָדה. 

רֹוִצים ִלְׁשֹמַע ֶאת ַהַּזָּמר ֱאִליָׁשע ִּביֶרְנָּבאּום ְּבֶהְסֵּבר ּוְבִׁשיר 

'ֶׁשֹּלא ֶאְכַעס ַהּיֹום'? ְצפּו ַּבִּסְרטֹון: 

11

ִהְנִני ִלְגִמילּות ֲחָסִדים -                                         
ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות

ַּבְּגָמָרא ֶנֱאַמר )ַמֶּסֶכת ָּבָבא ָּבְתָרא ַּדף ט"ז ע"ב(:
ְּבַצָּוארֹו ֶׁשל  ָהְיָתה ְּתלּוָיה  ֶאֶבן טֹוָבה  יֹוַחאי אֹוֵמר:  ֶּבן  "ַרִּבי ִׁשְמעֹון 

ַאְבָרָהם ָאִבינּו,  ֶׁשָּכל חֹוֶלה ָהרֹוֶאה אֹותֹו ִמָּיד ִמְתַרֵּפא".

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי, ֲאֶׁשר ִנְפַטר ְּבל"ג ָּבֹעֶמר, ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ֶׁשַאְבָרָהם 

ֶׁשל לימוד ְוָהאֹור  ַהּטֹוב  ֶאת  ְמַדֶּמה  ְוהּוא  ָלעֹוָלם,  ְמֻיָחד  אֹור  ֵמִביא  ָאִבינּו 

ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְּכִאּלּו ֵיׁש לֹו ֶאֶבן טֹוָבה ְּתלּוָיה ַעל ַצָּוארֹו. ַרִּבי ִׁשְמעֹון 

ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ַעד ַּכָּמה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְמַהֶּוה אֹור ֲעבּור ֻּכָּלנּו.

ְּבַמֶּסֶכת ָאבֹות ֶנֱאַמר )ֶּפֶרק א' ִמְׁשָנה ט"ו(: "ֱהֵוי ְמַקֵּבל ֶאת ָּכל ָהָאָדם ְּבֵסֶבר 

ָּפִנים ָיפֹות".

ַּכֲאֶׁשר ַמְכִניִסים אֹוְרִחים ְלֵביֵתנּו, ָעֵלינּו ִלְהיֹות ִעם ֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות, ְּכלֹוַמר 

ִלְהיֹות ִעם ָּפִנים ְמִאירֹות ֶׁשִּיְגְרמּו ָלאֹוֵרַח ְלַהְרִּגיׁש ָרצּוי. 

ִמי ָאַמר ְּבֻחָּמׁש ְּבֵראִׁשית )י"ח, ג'( "ַאל ָנא ַתֲעֹבר ֵמַעל ַעְבֶּדָך"? ַוַּדאי ִנְזַּכְרֶּתם, 

ַאְבָרָהם ָאִבינּו אֹוֵמר ֹזאת ִלְׁשֹלֶׁשת ָהאֹוְרִחים ֶׁשִהִּגיעּו ֵאָליו.

ְּבַהְכָנַסת  ְלִהְתּבֹוֵנן  ַחָּיִבים  ָאנּו  אֹוְרִחים,  ַהְכָנַסת  ַעל  לֹוְמִדים  ָאנּו  ַּכֲאֶׁשר 

ָהאֹוְרִחים ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֲאֶׁשר ְמַׁשֵּמׁש ְּכֶאֶבן טֹוָבה ְוִלְלֹמד ִמֶּמּנּו. ַהְכָנַסת 

ָהאֹוְרִחים ֶׁשל ַאְבָרָהם ִהיא ֹלא ַרק ַּכֲאֶׁשר ֹנַח לֹו ְלָאֵרַח. ַאְבָרָהם ֹלא חֹוֵׁשב ַעל 

ַעְצמֹו ֶאָּלא ָּכל ָמה ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ְּבַהְכָנַסת ָהאֹוְרִחים - הּוא חֹוֵׁשב ַעל ֲאֵחִרים.
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ִׂשימּו ֵלב! ְּבָכל יֹוַמִים ַאֶּתם ֻמְזָמִנים: 
ִלְלֹמד ֶאת ְיִחיַדת ַהִּלּמּוד ַּבחֹוֶבֶרת - 5 ְנֻקּדֹות 

ְלַבֵּצַע ְמִׂשיָמה ְּבִעְקבֹות ַהִּלּמּוד - 5 ְנֻקּדֹות 
ִלְצּפֹות ְּבִסְרטֹון 5 ְנֻקּדֹות. 

ֵמַהִּמְׁשָניֹות  ִמְׁשָניֹות  ְׁשֵּתי  יֹום  ְּבָכל  ִלְלֹמד  ַמְמִליִצים  ָאנּו  ְּבנֹוָסף 
ַהּמֹוִפיעֹות ְּבסֹוף ָּכל ָׁשבּוַע ּוְלַהִּׂשיג עֹוד 15 ְנֻקּדֹות ַעל ָּכל ִמְׁשָנה. 

ְּבַׁשָּבת ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ְלַסֵּים ֶאת ְׁשָאר ַהֶּפֶרק. 

ִלּמּוד ָנִעים!
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ְנַנֶּסה ַלֲחׁשֹב ַיְחָּדיו ַעל ַהְכָנַסת ְׁשֹלֶׁשת ַהַּמְלָאִכים ֶׁשִּנְדמּו לֹו ַּכֲאָנִׁשים ְּפׁשּוִטים:

ַמּדּוַע ַאְבָרָהם מֹוִׁשיב ֶאת אֹוְרָחיו ְּבֵצל ָהֵעִצים? . . 11

ֶאָּלא ַרק אֹוֵמר . . 22 ֲעָנִקית  ֶׁשָּיִכין ְסעּוָדה  ָלֶהם ֵמֹראׁש  ַמּדּוַע הּוא ֹלא אֹוֵמר 

ֶׁשָּיִביא ְמַעט ַמִים ְוָינּוחּו?

ַמּדּוַע הּוא נֹוֵתן ָלֶהם ִלְרֹחץ ַרְגַלִים? . . 33

ַמּדּוַע הּוא ֹלא ַמְזִמין אֹוָתם ִליֹׁשן ֶאְצלֹו ְּכמֹו ֶׁשָעָׂשה לֹוט? . . 44

ַאְבָרָהם חֹוֵׁשב ָמה ְצִריִכים ֲאָנִׁשים ְּביֹום ַחם ְּבֶאְמַצע ַהּיֹום ּוְלִפי ֶזה הּוא ּפֹוֵעל. 

ֵהם ֹלא ְצִריִכים ִליֹׁשן, ֵהם ְמַמֲהִרים ְּבַדְרָּכם. ֵהם ֹלא ִיְרצּו ְלִהְתַעֵּכב ִּכי ִאם ֵהם 

הֹוְלִכים ְּביֹום ָּכֶזה ַחם, ַּכִּנְרֶאה ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ְׁשִליחּות ֲחׁשּוָבה ְלַהְסִּפיק. ֵהם ַּגם 

ַיְרִּגיׁשּו ֹלא ָנִעים ִאם ַיִּציַע ָלֶהם ְסעּוָדה ְּגדֹוָלה. הּוא ַמֲעִדיף לֹוַמר ְמַעט ְוִאם 

ַיְסִּפיק ָיִכין ְוָיִביא עֹוד ָועֹוד.

ֵהם ָּבאּו ְּביֹום ַחם ְוִיְׂשְמחּו ְלִהְתַרֲעֵנן ִעם ַמִים ְוָלֶׁשֶבת ְּבֵצל ָהֵעץ, ָׁשם ֵיׁש רּוַח 

ְנִעיָמה. ָּבֹאֶהל ֶׁשל ַאְבָרָהם ֹלא ָהיּו ַמְזָגִנים ְוָלֵכן יֹוֵתר ַחם ּבֹו ֵמֲאֶׁשר ְּבֵצל ָהֵעץ 

ַּבחּוץ. ַאְבָרָהם ֹלא חֹוֵׁשב ָמה ֹנַח לֹו, ֶׁשֲהֵרי ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיעּו ָהאֹוְרִחים הּוא ָהָיה 

ָאמּור ִלְׁשַּכב ָלנּוַח ַּבִּמָּטה ַאֲחֵרי ֶׁשָעָׂשה ְּבִרית ִמיָלה ְוָהָיה חֹוֶלה. הּוא חֹוֵׁשב 

ָּכל ֶרַגע ֵּכיַצד ִיְהֶיה ָנִעים ָלאֹוְרִחים ֶׁשּלֹו.

ֶׁשָּיבֹואּו,  רֹוִצים  ָאנּו  ְוַכֲאֶׁשר  ָלנּו  ֶׁשּנֹוַח  ִּבְזַמן  אֹוְרִחים  ֵאֵלינּו  ַמִּגיִעים  ַּכֲאֶׁשר 

ַּבֲחנּות ַמֶּׁשהּו  ִלְקנֹות  ָאָדם ֶׁשָּבא  ָיֶפה.  ֲאֵליֶהם  ְלִהְתַיֵחס  יֹוֵתר ַקל  ָלנּו  ִיְהֶיה 

ּוַבַעל ַהֲחנּות ֹלא ִיְתַיֵחס ֵאָליו ָיֶפה - ֵיֵלְך ְוֹלא ִיְקֶנה, ְוָלֵכן ַוַּדאי ֶׁשַּבַעל ַהֲחנּות 

ְיַקֵּבל אֹותֹו ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות.

ְמַחְּבִבים  ֶׁשֵאיֶנּנּו  ַמְתִאים אֹו  ִּבְזַמן ֹלא  ָּבא  ָהאֹוֵרַח  ֶׁשָּבֶהם  ַמָּצִבים  ֵיׁש  ֲאָבל 

אֹותֹו ְוָקֶׁשה ְלַקְּבלֹו ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות. ַעל ֵּכן ַמְדִּגיִׁשים ָלנּו חז"ל – "ֱהֵוי ְמַקֵּבל 

ֶאת ָּכל ָהָאָדם". ֹלא ְמַׁשֶּנה ִמי ֶזה אֹו ָמַתי הּוא ַמִּגיַע - ָעֵלינּו ְלִהְתַּגֵּבר ְולֹוַמר 

ְלַעְצֵמנּו 'ִהְנִני ְלַהְכָנַסת אֹוְרִחים' ּוְלַקֵּבל אֹותֹו ָיֶפה.

12

ֵּכיַצד ִנְתַיֵחס ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות? ַהְׁשִלימּו ֶאת ַעְנֵני ַהַּמְחָׁשָבה:
משימה

12

ֲאִני חֹוֵשׁב ֶׁשְּכַדאי לִהתּבֹוֶנן ְּביֹוִסי 
ּבַעִין טֹוָבה ְוָלֵתת לֹו ִהְזַדְּמנּות 

ְלִהְׁשַּתּתף ַּבִּמְׂשָחק. ַלמרֹות ֶשֵאין לֹו 
ִנָּסיֹון ִנְרֶאה ִלי ֶׁשהּוא ַיְפִתיַע ְלטֹוָבה.

ְּכַדאי ָלֵתת ְלָדִני עֹוד 
ִהְזַדְּמנּות ְלִהְׁשַּתּתף ַבֲהָכַנת 

ַהְּמִסיָּבה ַאף ְׁשַּבַפַעם ְׁשָעְבָרה ֹלא 
ִּבֵצע ֶאת ַהֻמָטל ָעָליו.



פרקי אבות
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רֹוִצים ִלְלֹמד עֹוד ַעל ַהְכָנַסת אֹוְרִחים?
סרטון

ִּכְתבּו ֵּתאּור )ְלָפחֹות ָׁשלֹוׁש ׁשּורֹות( ֵּכיַצד ַאֶּתם ְמַקְּבִלים אֹוְרִחים ְלֵביְתֶכם:
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ִּפְרֵקי ָאבֹות ֶּפֶרק ד'
 

 
ִלּמּוד 
ִעם 

ְמֻבָּגר 
ַּבֲהָבָנה

ִׁשּנּון 
ֶׁשַבע 
ְּפָעִמים

ְּבִחיָנה
ְּבַעל-
ֶּפה

ֲחִתיַמת 
הֹוִרים

)א( ֶּבן זֹוָמא אֹוֵמר: ֵאיֶזהּו ָחָכם? ַהּלֹוֵמד ִמָּכל 
ָאָדם, ֶׁשֶּנֱאַמר )תהלים קי”ט, צ”ט(: “ִמָּכל ְמַלְּמַדי 

ִהְׂשַּכְלִּתי ִּכי ֵעְדֹוֶתיָך ִׂשיָחה ִּלי”. ֵאיֶזהּו ִגּבֹור? 
ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )משלי ט”ז, ל”ב(: 

“טֹוב ֶאֶרְך ַאַּפִים ִמִּגּבֹור ּומֵׁשל ְּברּוחֹו ִמֹּלֵכד ִעיר”. 
ֵאיֶזהּו ָעִׁשיר? ַהָּׂשֵמַח ְּבֶחְלקֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )תהלים 

קכ”ח, ב’(: “ְיִגיַע ַּכֶּפיָך ִּכי ֹתאֵכל ַאְׁשֶריָך ְוטֹוב ָלְך”. 
ַאְׁשֶריָך, ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. וטֹוב ָלְך, ָלעֹוָלם ַהָּבא. ֵאיֶזהּו 
ְמֻכָּבד? ַהְמַכֵּבד ֶאת ַהְּבִרּיֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמואל א’ 

ב’, ל’(: “ִּכי ְמַכְּבַדי ֲאַכֵּבד ּוֹבַזי ֵיָקלּו”.

 
5

 
5

 
5

 

)ב( ֶּבן ַעַּזאי אֹוֵמר: ֱהֵוי ָרץ ְלִמְצָוה ַקָּלה ְּכַבֲחמּוָרה, 
ּובֹוֵרַח ִמן ָהֲעֵבָרה. ֶׁשִּמְצָוה ּגֹוֶרֶרת ִמְצָוה, ַוֲעֵבָרה 

גֹוֶרֶרת ֲעֵבָרה. ֶׁשְּׂשַכר ִמְצָוה - ִמְצָוה, ּוְׂשַכר ֲעֵבָרה 
- ֲעֵבָרה.

 
5

 
5

 
5

 

)ג( הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ַאל ְּתִהי ָבז ְלָכל ָאָדם, ְוַאל ְּתִהי 
ַמְפִליג ְלָכל ָּדָבר, ֶׁשֵאין ְלָך ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ָׁשָעה ְוֵאין 

ְלָך ָדָבר ֶׁשֵאין לֹו ָמקֹום.

 
5

 
5

 
5

 

)ד( ַרִּבי ְלִויָטס ִאיׁש ַיְבֶנה אֹוֵמר: ְמֹאד ְמֹאד ֱהֵוי 
ְׁשַפל רּוַח, ֶׁשִּתְקַות ֱאנֹוׁש ִרָּמה. ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ְּברֹוָקא 
אֹוֵמר: ָּכל ַהְמַחֵּלל ֵׁשם ָׁשַמִים ַּבֵּסֶתר, ִנְפָרִעין ִמֶּמּנּו 

ַבָּגלּוי. ֶאָחד ׁשֹוֵגג ְוֶאָחד ֵמִזיד ְּבִחּלּול ַהֵּׁשם.

 
5

 
5
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ניקוד

 סה"כ ניקוד:
 

לימוד 
היחידה

5

ביצוע
המשימה 

5

צפיה
בסרטון

5

חתימת
הורה

 _____

ִׂשימּו ֵלב! ְּבָכל יֹוַמִים ַאֶּתם ֻמְזָמִנים: 
ִלְלֹמד ֶאת ְיִחיַדת ַהִּלּמּוד ַּבחֹוֶבֶרת - 5 ְנֻקּדֹות 

ְלַבֵּצַע ְמִׂשיָמה ְּבִעְקבֹות ַהִּלּמּוד - 5 ְנֻקּדֹות 
ִלְצּפֹות ְּבִסְרטֹון 5 ְנֻקּדֹות. 

ֵמַהִּמְׁשָניֹות  ִמְׁשָניֹות  ְׁשֵּתי  יֹום  ְּבָכל  ִלְלֹמד  ַמְמִליִצים  ָאנּו  ְּבנֹוָסף 
ַהּמֹוִפיעֹות ְּבסֹוף ָּכל ָׁשבּוַע ּוְלַהִּׂשיג עֹוד 15 ְנֻקּדֹות ַעל ָּכל ִמְׁשָנה. 

ְּבַׁשָּבת ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ְלַסֵּים ֶאת ְׁשָאר ַהֶּפֶרק. 

ִלּמּוד ָנִעים!
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