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 הכנסת אורחים. 10

 מתבוננים ובונים

 שכבה צעירה

 

 רציונאלה

הגמרא מתבססת ". גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה: "כתוב )א"ע ,ז"קכ(במסכת שבת 

 ביום השלישי לאחר שאברהם אבינו עשה ברית). פרשת וירא(ח "יפרק בראשית המסופר בעל 

ְּבֵא�ֵני ַמְמֵרא ְוהּוא ֹיֵׁשב ֶּפַתח  'הַוֵּיָרא ֵאָליו " :ונגלה אלי' ה. הוא יושב בחוץ ומחכה לאורחים מילה

נראים  םלמרות שה ,אברהם מיד פונה לקבל אותם ,אבל כשמגיעים אנשים ."ָהֹאֶהל ְּכֹחם ַהּיֹום

ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני� ַאל ָנא ַתֲעֹבר ֵמַעל : "ואומר' לא לפני שהוא פונה לה ,זרה כעובדי עבודה

עד כדי כך שאברהם אבינו מבקש , ל על גודל מעלת הכנסת אורחים"מכאן למדו חז". ֶּד�ַעבְ 

 .עד שייגש לאורחיו, כביכול" להמתין"ה "מהקב

יש . "ֱהֶוי ְמַקֵּבל ֶאת ָּכל ָהָאָדם ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות): "ו"ט', ד(ל מדריכים אותנו במסכת אבות "חז

מתייחס יפה שכמו מוכר ( תועלת מהםד אם יש לנו ויחיב, אנשים שתמיד נתייחס אליהם יפה

בהם האורח בא בזמן לא מתאים או שאיננו מחבבים שאבל יש מצבים ). שיקנה אצלולקונה כדי 

לא משנה מי זה ". את כל האדם" –ל "על כן מדגישים לנו חז. אותו וקשה לקבלו בסבר פנים יפות

 .ו יפהאות עלינו לקבל -או מתי הוא מגיע 

נלמד על חשיבות הכנסת אורחים וכיצד עושים זאת . זה נלמד איך לארח ואיך להתארחהור בשיע

 .בצורה הטובה ביותר

 

 מטרות

 .לאורח יפה חשיבות של קבלת פניםההתלמידים יפנימו את  •

 .התלמידים ילמדו כיצד צריך לנהוג כשמארחים וכשמתארחים •

בה הוא שלפי האדם ולפי השעה  ,התלמידים יעשו הפרדה בין צרכיו השונים של כל אורח •

 .מגיע

 

 ההכנות הנדרשות

 .כמספר תלמידי הכיתה) 1נספח (יש לצלם את דף העבודה  •

 .כמספר תלמידי הכיתה) 'או ב' אפשרות א(יש לצלם את המגנט למקרר  •

 

 מבנה השיעור

 )מליאה(קבלת פנים : פתיחה

 )מליאה(? את מי עדיף: 'שלב א

 )מליאה+ דה יחידנית עבו(? איך נכניס כל אחד: 'שלב ב

 )מליאה(כשאני מתארח : 'שלב ג

 )עבודה יחידנית(? לזכור ימה עלי: סיכום
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 מהלך השיעור

 )מליאה( קבלת פנים: פתיחה

ארבעה מתנדבים  תשלח מורה של הכיתה הסמוכה שמיד בתחילת השיעורהנתאם עם  •

 .מכיתתה לכיתה שלנו

ל הצגה כדי והכשו מיוחדת פנים שאנו הולכים לעשות להם קבלת מראש מתנדביםל גידנ •

ואחרי חצי  ,שני תלמידיםבהתחלה  –כנס בנפרד ינבקש מהם לה. יפגעוייבהלו או ישלא 

והזוג  ,שכביכול מצאו" השבת אבידה"מהזוג הראשון נבקש להודיע על . דקה עוד שניים

 .השני יבקש טוש ללוח

 .כנסייבדלת ודפוק נחכה שהזוג הראשון י •

, אנחנו באמצע שיעור? למה באתם? מה אתם רוצים: "ת פנים צוננתנערוך לתלמידים קבל •

 ".ותצאשאתם רוצים ומה  רתגידו מה, נו, טוב! אתם מפריעים

נערוך להם קבלת פנים חמה . במאור פנים הםנחכה שהזוג השני ידפוק בדלת ונפתח ל •

 כלאנחנו  ?מה אתם צריכים? אפשר לעזור! כמה טוב שבאתם, הבאיםברוכים : "ולבבית

 "!כך שמחים לראות אתכם

 .נודה למתנדבים ונשלח אותם חזרה לכיתתם •

הצגה מתואמת מראש כדי שלא יהיו להם מחשבות  זאת הייתהנאמר לתלמידי הכיתה ש •

 .שליליות על התנהגות המורה

קבלת : ת( ?למה? יתה יותר נעימה למי שנכנסיאיזו קבלת פנים ה: נשאל את התלמידים •

 ).נתנה לאורח הרגשה שהוא רצוי ולא מפריעכי היא , היהשניהפנים 

נרשום את התשובות ? טובהבצורה הכנסת אורחים איך מקיימים : נשאל את התלמידים •

 :רעיונות לתשובות. על הלוח
o לקבל בשמחה ובסבר פנים יפות 
o להתעניין באורח 
o להציע מאכל ומשקה 
o להציע לשבת ולנוח 
o לדאוג לכל מה שהאורח צריך 
o להקשיב לו 
o תו כשהוא יוצאללוות או 

למה ליווי : נשאל את התלמידים. דבר שלפעמים לא מקפידים עליו, ליווי האורחבנתמקד  •

משדר , טחוןינותן הרגשת ב, עוזר לו להתמצא בדרך: ת(? כך כלחשוב האורח הוא 

להראות לאורח שהוא חשוב לנו , להשהות את הפרידה, שהאורח רצוי ולא רוצים שילך

 ).ועוד
 

 )מליאה( ?עדיף את מי: 'שלב א

 :נספר לילדים את הדילמה הבאה •
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 תלמידים שגרים קרוב לבית יש כיתהב. שעות הערבבבית הספר לתכננתם פעילות כיתתית 

הזמנת . הספר אחת מחברותייך הטובות גרה רחוק מבית. גרים רחוק ממנושהספר ותלמידים 

 .ת אחרותהזמנות מבנוחמש כך היא קיבלה עוד  כי אחר -אותה ראשונה ושמחת 

 .למבחן בנביאיחד תכננתן איך תכינו יחד תרגיל בספורט ואיך תלמדו 

. אחת אבל לא קיבלה הזמנה מאף, שיש עוד בת אחת שגרה רחוק רברהתיום לפני הפעילות 

 :את מתלבטת

, לחברה הטובה שלך לא תהיה בעיה להסתדר. חברה אחתויש מקום ללינה רק להבית קטן 

ואילו הבת ההיא לא תקבל . הזמנות מבנות שישמחו שתבוא אליהןהרי היא קיבלה עוד חמש 

 .גם לא תבוא לפעילותהיא ואולי , מה שאומר שלא יהיה לה איפה לישון ,הזמנה

 ?יהישנחברה האת החברה הטובה או את ה? את מי תזמיני

להזמין את מי שקל לנו  -מה שיקול הדעת שצריך להיות למארח : נשאל את התלמידים •

עדיף להזמין : ת(? ו או דווקא את מי שצריך אבל אולי יהיה לנו פחות נעים איתוונוח אית

המדד . ראשונה יש עוד אפשרויותחברה הל. זו הכנסת אורחים אמיתית, היאת הבת השני

כפי שראינו אצל אברהם , הוא לא מתי נוח לעשות מצווה אלא מהם הצרכים של האורח

 ).אבינו
 

 )מליאה+ עבודה יחידנית ( ?איך נכניס כל אחד: 'שלב ב

מה יש לשים לְ ? באותה צורה קבלהאם את כל האנשים בכל זמן נ: נשאל את התלמידים •

, צריך לשים לב מי האורח. לו מאפיינים המיוחדיםיש  אירוחכל ל: ת(? לב כשמגיע אורח

 .)הצרכים של האורח םמהי השעה ביום ומה

 :את הקריטריונים שצריך לבחון כשמגיע אורח) בעזרת התלמידים(נכתוב על הלוח  •
o  זמן ארוחה או לא(שעה ביום( 
o  דומהחג וכ, לימודים, חופש גדול(זמן בשנה( 
o  בשבילי או בשביל מישהו אחר מהמשפחה(למי האורח בא( 
o  בן שנתיים ולאדם מבוגר ילדנתייחס אחרת ל(גיל האורח( 
o  דומהבא אחרי חוג או טיול וכ, בא מהבית, רטוב, ייףע, רעב(מצב האורח( 

סוג שונה  ןה מזממקרכל . מקרים השיבדף יש חמ). 1נספח (נחלק לכל תלמיד דף עבודה  •

 .המקרשל כל " כרטיס הביקור"על התלמיד למלא את . של אירוח

 .ונדון על הדברים שכתבו התלמידים מקריםנקרא בכיתה את ה •
 

 )ליאהמ( כשאני מתארח: 'שלב ג

כעת נחשוב יחד מהי הדרך הנכונה . ראינו שיש דרך להכניס אורחים: נאמר לתלמידים •

 .להתארח

 :תשובות אפשריות. נרשום את תשובות התלמידים על הלוח •
o לדפוק קודם על הדלת 
o  שלום"להגיד" 
o כנס ואם מתאים עכשיוילשאול אם אפשר לה 
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o  לשתות אלא לחכות שיציעו אולא לבקש לאכול 
o ימוסלהתנהג בנ 
o לא לגעת בחפצים שאינם שלי אלא אם כן מרשים 
o לסדר לפני שהולכים 

, כשאנחנו מתארחים עלינו לנהוג לפי הכללים שרשמנו כאן: נעשה הפרדה עם התלמידים •

אנחנו לא צריכים  -גם אם מישהו לא נוהג בדיוק לפי כללים אלו  -אך כשאנו מארחים 

 .ים וטוב אצלנו ולגרום לו לרצות לבוא שובאלא להשתדל שיהיה לו נעלו לגעור בו ולהעיר 
 

 )עבודה יחידנית( ?לזכור ימה עלי: סיכום

. כשמארחיםשעליהם יש לחשוב זה למדנו על דברים רבים הבשיעור : נאמר לתלמידים •

: כותרת המגנט היא. ה על המקרריל נכין כעת מגנט לתליוכדי להקל עלינו לזכור את הכ

 .כשבא אורח אני לא שוכח

לאחר מכן . נערוך עם התלמידים רשימה על הלוח של דברים שיש לזכור: 'ות אאפשר  •

יכתוב את שמו ויחזיר למורה , יקשט, התלמיד יעתיק את הרשימה, נחלק לכל תלמיד דף

 .עבור למינציה

התלמיד . ונצלם אותה על דף) 2נספח (נכין מראש רשימת דברים שיש לזכור : 'אפשרות ב •

 .ולאחר מכן המורה תעשה למינציה מואת שיצטרך לקשט ולרשום 

נחלק לתלמידים את המגנטים עם הלמינציה ונבקש מהם לשים זאת במקום בולט על  •

 .המקרר
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 דף עבודה: 1נספח 

 ציור המתאים לסוג המקרה: גרפיקה

Uִסיטּוַאְצָיה ִראׁשֹוָנה: 

 .ֶאְצְלֶכם ְלֶמֶׁש� ָׁשָעה ַעד ֶׁשִאָּמּה ָּתׁשּוב ִמן ַהְּקִנּיֹות ַהַּבת ֶׁשל ַהְּׁשֵכִנים ַּבת ַהְּׁשָנַתִים ִנְמֵצאת

 

Uִסיטּוַאְצָיה ְׁשִנָּיהU: 

 .ָחֵבר ִהִּגיַע ְלֵביְתֶכם ִמָּיד ִעם ִסּיּום ַהִּלּמּוִדים

 :ִּבּקּור ַּכְרִטיס

 __________: ַּבּיֹום ַהָּׁשָעה

 ? ___________ָהאֹוֵרחַ  ֵמי

 _______? ____________________________________ְצָרָכיו ָמֵהם

 ? _____________________________________________אֹותוֹ  ׁשֹוֵאל/  לוֹ  ַמִּציעַ  ֲאִני ָמה

 

Uִסיטּוַאְצָיה ְׁשִליִׁשיתU: 

 .ַסָּבא ְוָסְבָתא ָּבאּו ַלִּבּקּור ַהְּׁשבּוִעי ֶאְצְלֶכם

 :ִּבּקּור ַּכְרִטיס

 __________: ַּבּיֹום ַהָּׁשָעה

 ____? _______ָהאֹוֵרחַ  ֵמי

 ? ___________________________________________ְצָרָכיו ָמֵהם

 ? _____________________________________________אֹותוֹ  ׁשֹוֵאל/  לוֹ  ַמִּציעַ  ֲאִני ָמה

 

Uִסיטּוַאְצָיה ְרִביִעיתU: 

 .ַא� ָמְצָאה ַּבִית ֵריק ַיְלָּדה ֵמַהְּׁשכּוָנה ּדֹוֶפֶקת ַּבֶּדֶלת ֶׁשָּלֶכם ִּכי ִהִּגיָעה ְלֵביָתּה

 :ִּבּקּור ַּכְרִטיס

 __________: ַּבּיֹום ַהָּׁשָעה

 ? ___________ָהאֹוֵרחַ  ֵמי

 ? ___________________________________________ְצָרָכיו ָמֵהם

 ? _____________________________________________אֹותוֹ  ׁשֹוֵאל/  לוֹ  ַמִּציעַ  ֲאִני ָמה

 

U יטּוַאְצָיה ֲחִמיִׁשיתִסU: 

 .ִהִּגיעּו ְלֵביְתֶכם ְּבִמְסֶּגֶרת ִמְבָצע ַהְתָרָמה ֶׁשֵהם עֹוְרִכים ְלַמַען ַאַחת ָהֲעֻמתֹות 'ַיְלֵדי ִּכָּתה ו

 :ִּבּקּור ַּכְרִטיס

 :ִּבּקּור ַּכְרִטיס

 __________: ַּבּיֹום ַהָּׁשָעה

 ? ___________ָהאֹוֵרחַ  ֵמי

 ? ___________________________________________ְצָרָכיו ָמֵהם

 ______________________________________? _______אֹותוֹ  ׁשֹוֵאל/  לוֹ  ַמִּציעַ  ֲאִני ָמה
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 __________: ַּבּיֹום ַהָּׁשָעה

 ? ___________ָהאֹוֵרחַ  ֵמי

 ______________________? _____________________ְצָרָכיו ָמֵהם

 ? _____________________________________________אֹותוֹ  ׁשֹוֵאל/  לוֹ  ַמִּציעַ  ֲאִני ָמה

 כשבא אורח אני לא שוכח: 2נספח 

מסגרת , כותרת -' אפשרות א. בבקשה לעצב כמגנט למקרר עם מסגרת נחמדה: לגרפיקאית

 . מקום שורותכולל מלל ב -' אפשרות ב. שורות קצרות 7 -ו

 

 

 ׁשוֵֹכחַ  �א ֲאִני אוֵֹרחַ  ְּכֶׁשָּבא

o ָיפֹות ָּפִנים ּוְבֵסֶבר ְּבִׂשְמָחה ְלַקֵּבל 
o ָּבאֹוֵרחַ  ְלִהְתַעְנֵין 
o  ַּוַמְׁשֶקה ַמֲאָכל ְלַהִּציע 
o  ְַוָלנּוחַ  ָלֶׁשֶבת ְלַהִּציע 
o ָצִרי� ֶׁשָהאֹוֵרחַ  ָמה ְלָכל ִלְדֹאג 
o לוֹ  ְלַהְקִׁשיב 
o יֹוֵצא ֶׁשהּואּכְ  אֹותוֹ  ְלַלּוֹות 

 ׁשוֵֹכחַ  �א ֲאִני אוֵֹרחַ  ְּכֶׁשָּבא

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 
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