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 מצוות האושפיזין: מה בין הכנסת אורחים לבין רושם ראשוני?ו  על סוכותמערך שיעור 

 

הזדמנות לקשור אותו לכיוונים נוספים המעסיקים אותנו ואת   וזאת ,מנהג הכנסת האורחים מזוהה עם חג הסוכות
   .ראשוני ושיפוטיותתלמידינו באופן יומיומי, מעבר למצוות האושפיזין עצמה. אחד מהנושאים הללו הוא רושם 

שעסוקים במיוחד בקשרים , והתלמידות  חשיבות רבה בקרב התלמידים על רושם ראשוני ושיפוטיות ישלשיח 
במערך זה נפתח שיח כיתתי על הנטייה שלנו לשפוט אחרות/ים על פי רושם  . החברתיים עם בני/בנות גילן/ם

מקשה עלינו לקבל את מי ששונה מאתנו,  ראשוני, מבלי שנתנו להן/ם ולעצמנו הזדמנות להכיר אותן/ם. נטייה זו
  ולהעדיף את הדומות/ים לנו.

 . את הפעילויות שמתאימות לכיתה שלנו מבין האפשרויות המוצעות נבחרשני שיעורים למערך. כלהקדיש מומלץ  

 

 וויקישיתוף 
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. 

ן לבחור תמונות של ילדות/ים ברחבי הכיתה, )התמונות מצורפות כנספח, ניתן כמוב 4נסתיר  הכנות לשיעור:

 תמונות אחרות שיתאימו לגיל התלמידות/ים ולמאפיינים הכיתתיים(. 

   פתיחה
מסתתרות/לתלמיד  נספר שבכיתה  מיוחדות/אורח  מספרים  ות/ים  בסוכה  ות/ים  היום  להתארח  שבאו   שלנו ים 

 ות/ים. המיוחד ות/ים ים לחפש את האורחות/התלמידנזמין את )בכיתה(. 

התבפתיחה  *המטרה   את  לעורר  וענייןים  ות/למידהיא  סקרנות  בהם/ן  וליצור  משחק.   לפעילות  באמצעות 
 במליאה כיתתית.  בפני התלמידות/ים לחילופין, ניתן גם להציג את התמונות 

 פעילות בקבוצות 

 ונבקש מכל קבוצה לבחור את האורח/ת שלה לחג.   ,קבוצות 4-ל את התלמידות/יםנחלק  לאחר הצגת הדמויות 
נוגע לאחת הדמויות: )מומלץ למנות תלמיד/ה בכל קבוצה שיהיו אחראים על כתיבת כל קבוצה תדון בשאלות ב 

 נכתוב את השאלות על הלוח או נציג אותן בשקף.התשובות(. 

 ם?  ן/ם? שונה מכן/ים על הדמות שבתמונה? האם היא דומה לכות/ם חושבן/מה את .1

 שם, גיל, תחביבים, משפחה ועוד.  -נסו לאפיין את הדמות .2
 למה?  ים להכיר את הדמות?ות/רוצ ן/האם הייתם .3

 ים לשאול אותה?  ות/רוצ אתן/םמה  .4
 

 פעילות במליאה
 ם.ן/השאלות שניתנו לה בעזרתי הכיתה ות/שלה לשאר חבר ת/כל קבוצה תציג את האורח

 נערוך דיון כיתתי סביב השאלות הבאות:  

 עם מי אני בדרך כלל מתחבר/ת? עם מי ששונה ממני או עם מי שדומה לי?  •

 ים לנו? ות/שדומ ילדות/יםדוע יותר קל לנו להתחבר ל מ •
 ?   או זאת מזאת ים זה מזהות/שונ  שתי/שני ילדות/יםם לסיפור על חברות בין ן/ם דוגמה מחייכן/האם יש לכ •

 ששונה מאיתנו?   י/ים להרוויח מחיבור למישהוות/יכול חנומה אנ •
ה לכך שאורחות/ים מסוימות/ים לא נבחרו. האם אילו אורחות/ים לא נבחרו? נתעכב על שאלה זו ונדון בסיב •

 מכיוון שהן/ם עד כדי כך נראות/ים שונה מאיתנו? האם הושפענו מדעות קדומות בבחירה שלנו?

שלנו להחליט "הטבעית" הכוונה כאן היא להראות לתלמידות/ים איך רושם ראשוני משפיע עלינו, ועל הנטייה 

ינו רוצות/ים להתחבר איתו/ה, רק על סמך המראה שלו/שלה ולפני מה אנחנו חושבות/ים על מישהו/י ואם הי
שדיברנו איתו/ה. מטרת השאלות היא לעורר שיח ולעודד את התלמידות/ים לחשיבה ביקורתית סביב הנושא 

יחד עם זאת אין הכוונה לשפוט את התלמידות/ים על הנטייה הטבעית, שכולנו שותפות/ים לה,  של רושם ראשוני.
 אול עליה ולאתגר אותה.אלא רק לש

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim


 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל -קדמה  

 3  

 !השראה והפעלות לתיבת המייל שלך חומרילקבלת  ץ/י כאןלח|  עדין לא נרשמת לעלון שלנו? 

,  מקובלת היא נטייה על מנת שהתלמידות/ים יבינו שהנטייה שלהן/ם לבחור את הדומה להן/ם - הרחבה למורה

במחקר משותף של אוניברסיטת קליפורניה ואוניברסיטת ייל בארה"ב נמצא מחקר בנושא. מומלץ לספר בקצרה על  
  .מבחינה גנטית זה לזהדומים  ,קשר ביולוגיביניהם  אנשים שיש ביניהם יחסי חברות ושאין כי

  כשמדובר בגנטיקה זה מספר משמעותי לטענתם,מהגנים.  1%חברים חולקים בממוצע ש הם מצאו 
 (.  Eurekalert" :Genome-wide analysis reveals genetic similarities among friends"עפ"י)

 

 מצוות האושפיזין:  -הקשר לסוכות

 בנוגע למצוות האושפיזין בחג הסוכות.   להקניה קצרהנעבור 

רעיון האירוח בסוכה הוא רעיון מרכזי במסורת היהודית, כאשר עצם היציאה מהבתים המסוגרים אל הסוכות  

אלו. נוסף על האירוח של בני משפחה,  מקרבת בין השכנים, ובמידה רבה קוראת להם להיפגש אלו עם –שבחצרות 

אירוח, כביכול, של שבע דמויות מהמקרא: אברהם,  -חברים וקהילה, התפתח במרוצת הדורות הרעיון של "אושפיזין"

יצחק, יעקב, משה, אהרן הכהן, יוסף ודוד המלך. כאשר כביכול, בכל יום מימי החג בהם יושבים בסוכה, אורח אחר  

מרוצת הדורות אל שבעת הדמויות הללו, בחרו אנשים ונשים שונים להוסיף גם דמויות ב  מגיע להתארח בסוכה.

 (.ההכנסת אורחים בסוכ -אושפיזין עילאין –"מיתרים" מופת נוספות, מהעבר או ההווה, כאושפיזין. )עפ"י 

כתוב  מסתמכת על ההזמנת שבע הדמויות המקראיות הבאות על פי הקבלה להתארח בסוכותיהם של ישראל,  

ר" בתורה: ֶּ נָׂה ֲאש  ַאְלמָׂ ָּׂתֹום ְוהָׂ ר ְוַהי ִוי ְוַהּגֵּ ךָׂ ְוַהּלֵּ תֶּ ךָׂ וֲַאמָׂ ךָׂ ְוַעְבּדְ ה וִּבְנךָׂ וִּבּתֶּ ךָׂ ַאּתָׂ ַחּגֶּ ַמְחּתָׂ ּבְ . )דברים, פרק   ְוש ָׂ יךָׂ רֶּ עָׂ ְ ש  ּבִ

  ואליו מתלווים שאר האורחים.  ,בכל יום מגיע לסוכה אורח אחד מן השבעה בראש "ז, פסוק י"ד(. על פי המסורתט

חשיבות האורחים באה לידי ביטוי במידות המיוחסות להם. סדר האושפיזין הנהוג לפי המנהג האשכנזי הוא לפי סדר 

סדר הספירות המקביל לשבע הספירות  הדורות של האישים המוזכרים, ולפי המנהג הספרדי והחסידי לפי

חסד, יצחק  –. בכל יום מיוחסת חשיבות מיוחדת למידה הקשורה באורח של אותו היום: אברהם )בקבלה( התחתונות

   מלכות. –יסוד, דוד  –הוד, יוסף  –נצח, אהרון  –תפארת, משה  –גבורה, יעקב  –

 (.  ויקיפדיה: אושפיזין)עפ"י 

 

 לפי מידת העניין של התלמידות/ים, ניתן גם להרחיב ולהתייחס למקור המילה אושפיזין ולקשר שלה ל"אשפוז":

 י החולים. שבבת האשפוזים שבסוכה ולצערנו אף האושפיזין – חג הסוכות מזמן פגישה בין שני סוגי אושפיזין
האושפיזין של סוכות הגיעו אלינו מן הארמית של ספר הזוהר, ופירוש   .האם יש קשר בין שתי המילים? בהחלט כן

ין   ַאְנּפִ א, ּבְ א ְויֹומָׂ ל יֹומָׂ כָׂ י ּבְ ְחּדֵּ ר נָׂש  ְלמֶּ י ּבַ עֵּ המילה שם הוא 'אורחים'. כך נאמר שם לגבי שמחת החג בסוכות: "וּבָׂ
י ּפִ ְ אוּש  יּה". כלומר ְנִהיִרין, ּבְ ְריָׂין ִעּמֵּ ַ ש  ין ּדְ 'וצריך אדם לשמוח בכל יום ויום, בפנים מאירות, באורחים אלה   –ִזין ִאּלֵּ
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נהגה   40-בתחילת שנות ה .במקורות חז"ל המוקדמים, אושפיזין פירושם אכסניות, מקומות אירוח ."עמו השרויים

ספיטליזציה" במילה "אשפוז", המבוססת על  הרעיון להחליף את המילה הלועזית הארוכה ושוברת השיניים "הו
, מדווח:  1941האושפיזין של סוכות שבמקורותינו, כך החלו לאשפז ולהתאשפז בעברית. לדוגמה, העיתון דבר בשנת 

  ."הוא האמצעי הבדוק נגד הדבקה נוספת האישפוז ,"מספר חולי הטיפוס בארץ עלה באוגוסט במידה רבה. כידוע
 ( 5.1020גלגולו של אשפוז, -מקור ראשון: מהסוכה לבית החולים)עפ"י 

מאפיינים רק את חג הסוכות אלא הם חלק ממצוות היהדות באופן כללי וכן מקובלים נסביר כי מנהגי האירוח אינם 
 בתרבויות נוספות, כמו התרבות הבדואית.  

 להקריא את הקטעים הבאים, העוסקים במנהג האירוח ביהדות ובחברה הבדואית.   ים/ותתלמיד יתנבקש מש 
 . (להמחיז את הקטעים -אופציה נוספת)

 ים לענות במחברת(.  ות/לאחר כל קטע, נעצור ונשאל שאלות )ניתן לערוך כדיון פתוח או לבקש מהתלמיד

   סיפורו של רבי אליעזר: .א

ביתו של רבי אליעזר, יהודי עובר אורח, תרמילו על כתפו ומקלו בידו. מחלל  בשבת אחת אחר הצהרים, הגיע אל 
שבת גמור. וכדי שיהיה ברור שהשבת לא נשכחה ממנו, ברך העני את רבי אליעזר בברכת שבת שלום חגיגית. רבי  

גם  לא רצה לבייש את העני, ולכן העלים עינו מחילול השבת, והזמינו לסעודה, ונתן לו מכל טוב. אליעזר
למחרת, כשנפרד ממנו, לא גער בו, אלא בחביבות רבה נפרד ממנו לשלום. ואף הוסיף, שמעתה, בכל פעם שיעבור 

 (.הכנסת אורחים-ליקוטים ב' פרק ז'-פניני הלכהעפ"י חז"ל מתוך במקום, יוכל לבוא ולהתארח בביתו )

. 
 יפור:שאלות בעקבות הס

 * מדוע התעלם רבי אליעזר מכך שהיהודי חילל שבת?  

 ם חשב רבי אליעזר ברגע הראשון שבו היהודי בירך אותו בברכת שבת שלום?ן/* מה לדעתכ
 

 הבדואים: מנהג הכנסת אורחים אצל   .ב
יושבי המדבר, מפורסמים בשל הכנסת האורחים שלהם. על פי המסורת, הבדואי מחויב לארח כל אדם ללא הבדל 

מיהו, לשרת את האורח היטב ולהימנע מלשאול אותו שאלות במשך שלושה ימים ושליש. מנהג בדואי מסורתי הוא 
שאו מה  את  אוכל  האורח  הימים  בשאר  האורח.  לכבוד  צאן  הראשון  ביום  עם לזבוח  קפה  שתיית  המארחים.  כלים 

האורח היא טקס מיוחד. על המארח לטפל גם בבהמת הרכיבה של האורח ולציידו במזון ושתייה לדרך. לאורח אסור 
 (.  : הכנסת אורחיםויקיפדיהעפ"י לבקש דבר, והמארח אמור לספק את כל צרכיו גם בלי שיבקש )

. 
 שאלות בעקבות קטע המידע: 

 ם אסור למארח הבדואי לשאול את האורח שאלות בתחילת ביקורו?  ן/* מדוע לדעתכ
 ם במנהגי האירוח אצל הבדואים?ן/* האם יש משהו שהפתיע אתכ
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 מדיהיויק,  w-Dannyצילום:

 
ים כי רושם ראשוני  ות/נסביר לתלמיד ונקשור בינן לבין פעילות הפתיחה.מהתובנות שעלו   נשתף במליאה חלק

ים,  ות/נשים חדש/)כפי שהודגם בפעילות הפתיחה( הוא משהו שיכול למנוע מאתנו לתת הזדמנות להיכרות עם א
 ם בחוסר כבוד. ן/ויותר מכך, הוא עלול לגרום לנו להתייחס אליה

ם לעומק.  ן/ם החיצוני, עוד לפני שהכרנו אותן/ם ומראן/מעשיה פי נשים על/ים לשפוט אות/באופן טבעי, אנו נוהג
מהסיפור של רבי אליעזר וכן מהיכרות עם מנהג הכנסת האורחים של הבדואים, ניתן ללמוד שאפשר ורצוי לכבד כל 

 במעשינו.  להרגיש בנוח. אולי אם ננהג כך, נצליח למנוע מהשיפוטיות לשלוט ה/ולגרום לו אחד ואחת

 כדי לחדד את הנושא, נביא סיטואציה ונדון בה דרך שאלות ודרך התובנות שעלו מהקטעים האחרונים:

ם לב כי  ן/מיכאל הוא תלמיד חדש בכיתה, עולה חדש שבקושי מדבר עברית. זהו יומו השני בבית הספר. שמת

ונערכה  ,הציגה אותו בתחילת היוםאתמול הוא לא ממש דיבר עם מישהו ואף אחד לא ניגש אליו. אמנם המורה 
 אך בהפסקות הוא נשאר בכיתה ובמהלך כל היום היה לבד.   ,עבורו קבלת פנים כיתתית במסגרת השיעור

ם ות/יי הכיתה, סקרניות/ם, תלמידן/שבו לא הצליח להשתלב. את ,נפוצה שמועה כי מיכאל הגיע מבית ספר אחר
 מיכאל. מהצד, נראה כי מיכאל לא עושה מאמץ כדי להתחבר   מאוד לדעת מה בדיוק קרה בבית הספר הקודם של

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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ם לפנות אליו ן/. כשניסיתה/עם חבריו ת/ים באופן קבוע בהפסקות, כל אחדות/ם משחקן/. כולהתלמידות/יםלשאר 
 ולהזמין אותו להצטרף אליכם למשחק בהפסקה, הוא הגיב בשלילה והעדיף להישאר לשבת לבד בכיתה.  

 )ניתן לבחור חלק מהשאלות(: הצגת הסיטואציהשאלות לדיון בעקבות 

 ם הגיב כך מיכאל? למה הוא מעדיף להישאר לבד?  ן/מדוע לדעתכ •

 האם תשאלו את מיכאל לגבי מה שקרה בבית הספר שממנו הגיע? •

 ם, לעובדה שמיכאל לא הצליח להשתלב בבית הספר הקודם שלו? ן/האם יש משמעות בעיניכ •

כאל להצטרף אליכם בהפסקות בעקבות סירובו או שהייתן/ם  האם הייתן/ם מפסיקות/ים להציע למי •

 ממשיכות/ים לנסות ליצור איתו קשר? נמקו. 

 ים שיקרה?ות/ם רוצן/ם מרגישים? מה הייתן/ם בנעליו של מיכאל, איך הייתן/נסו לשים את עצמכ •

ו של רבי  לקשור לסיפור כדאימה אפשר לעשות על מנת לגרום למיכאל להרגיש בנוח בכיתה? )בשאלה זו  •

 אליעזר ולמנהג הכנסת האורחים אצל הבדואים(.

שלפעמים, גם כקשה מאוד ליצור את הקשר הראשוני עם   ות/המטרה בדיון זה היא להראות לתלמידים
 .  ה/ להרגיש רצוי ה/, יש חשיבות לגרום לוה/חדש י/מישהו

אלא לקבל אותו כפי ,  ת/אפשר ללמוד מהבדואים שאולי לפעמים עדיף לא להעמיס בשאלות רבות על האורח
ים בקרבתו.  ות/להרגיש שאנחנו ומעוניינ ה/מאיתנו ולגרום לו ה/צריך היא/. לנסות להבין מה הואהיא/שהוא

מסיפורו של רבי אליעזר, אפשר לקחת את התובנה שכפי שהוא דאג לכך שהאורח שלו ירגיש בנוח, על אף 
ושם הראשוני על מיכאל בצד ולאפשר לו  שחילל שבת, כך גם אנו יכולים לשים את הדעות הקדומות והר

להרגיש בנוח בכיתתנו. יכולנו לשפוט אותו על כך שלא הסתדר בבית הספר הקודם שלו, על כך שברגע  
שהצענו לו להצטרף אלינו הוא סירב או בכלל על העובדה שהוא עולה חדש, אך הגדולה היא לשים את כל אלו 

 ל רעשי הרקע ולאפשר למיכאל פשוט להרגיש בנוח בכיתה. ים להתעלות מעות/בצד ולבחון איך אנו יכול

 
 סיכום פעילות 

נסיים בפעילות הקושרת שוב לחג הסוכות. כפי שלמדנו, במרוצת הדורות אל שבעת הדמויות המסורתיות שנהגו 
כעת,  .ים להוסיף גם דמויות מופת נוספות, מהעבר או ההווה, כאושפיזיןות/להזמין לסוכה, בחרו אנשים ונשים שונ

 ים לארח בסוכה שלנו. ות/ נשים שהיינו רוצ/נבחר בעצמנו את הא

ים לפגוש ולהזמין לסוכה. אפשר לבחור ות/קבל פתק ריק, עליו יכתבו שם של דמות אותה היו רוצתה /כל תלמיד

כל שבו סבב נערוך את כל הפתקים לתוך כלי.  נאסוף היכרות אישית.מדמות היסטורית/אקטואלית/תרבותית/
 מדוע?   ?את הדמות הזו ת להזמין/בוחר הייתאם ה: הת את אחד הפתקים ועונה על השאלה הבא/ה שולפ/ תלמיד
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ה להזמין דווקא את הדמות הזאת? התלמיד /ה למה בחר/מזדהה ומסביר – שכתב/ה את הדמות במקורה /התלמיד
 שהזדהה הוא הבא בתור לשלוף פתק נוסף וכך הלאה. 

ההזדמנות שאנו  של חשיבות המנהג הכנסת האורחים,  -עלו בשיעורכל הנושאים שקישור של   נסכם דרך
היכולת לשים את השיפוטיות בצד ולא לתת משקל לרושם ראשוני. נסביר . יםות/שאיננו מכיר  מיים לות/נותנ

אבל איך היינו מרגישים אם אנחנו אלו שהיינו   ,כי ראינו שהרבה פעמים קל לנו יותר להתחבר למי שדומה לנו
ים ות/ם, גם את השונן/ במקום מסוים? מצוות האושפיזין שמה דגש על היכולת לקבל את כול יםות/שונ

מאיתנו, לשים את חשיבות הכנסת האורחים בראש סדר העדיפויות. בחיי היומיום, הכנסת אורחים משמעה  
את   להביא -לגרום למי שנמצא אתנו להרגיש בנוח, להימנע משיפוטיות ולאפשר לכל אחד "להרגיש בבית"

 . ה/עצמו בדיוק כפי שהוא ולהרגיש שמקבלים אותו

ים ות/יבחרו דמות מופת אותה היו רוצ כל תלמיד/העיצוב כרזה של אורח/ת לסוכה. אופציה לפעילות סיכום נוספת: 
את הכרזות בכיתה  נתלה .  שלה לארח בסוכה. לאחר מכן, יעצבו כרזה הכוללת תמונה של הדמות ותעודת זהות

כיתה.... מכניסה אורחים". )ניתן לבצע כפעילות אישית או קבוצתית(. תעודת זהות לדמות מופת  "  -תחת הכותרת
תעסוקה /תחום , השכלה, רקע משפחתי, שנת לידה, מקום לידה, שםיכולה לכלול את המידע הבא או את חלקו: 

 . תרומה מיוחדת לחברה / למדינה, השתייכות לארגון/ קבוצה, הפעילות
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 נספחים: 
צעות אחרות ה ך ההצעות הללו או להביא  מתו  4אפשר לבחור  א בכיתה )ונות אפשריות של ילדים וילדות להחביתמ

 (.  מותאמות לכיתה

 

 

Unsplashon  Creative ChristiansPhoto by  
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Unsplashon  Levi Meir ClancyPhoto by  
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Unsplashon  Levi Meir ClancyPhoto by  
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Unsplashon  Katie GerrardPhoto by  
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Unsplashon  June OPhoto by  
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