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הורים יקרים,
כמו לסבא, גם לנו  נעים לארח קרובים וחברים, וכיף גם להתארח אצלם. כשאנחנו מתארחים, אנחנו זוכים ליחס 

מיוחד ולתשומת לב, וכשאנחנו מארחים, זו הזדמנות עבורנו לכבד את אורחינו ולשתף במה שיש לנו. 

הכנסת אורחים 
בתורה מסופר על אברהם אבינו, שראה שלושה אנשים מתקרבים לאוהל שלו. הוא רץ לקראתם, הזמין אותם 
להיכנס וגם הכין בשבילם אוכל מיוחד: “ֻיַּקח-ָנא ְמַעט-ַמִים, ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם; ְוִהָּשֲׁענּו, ַּתַחת ָהֵעץ. ְוֶאְקָחה ַפת-ֶלֶחם 
ְוַסֲעדּו ִלְּבֶכם, ַאַחר ַּתֲעבֹרּו“ )בראשית יח  ד-ה(. מאז ועד היום משמש לנו אברהם אבינו דוגמה להכנסת אורחים. 

“ַמָּתן ָאָדם ַיְרִחיב לֹו“
כאשר מגיעים אל סבא אורחים, הוא שמח לארח אותם ולחלוק איתם את האוכל 

שהכין. לבו מתרחב עם כל צלחת מרק שהוא מגיש: “ַמָּתן ָאָדם ַיְרִחיב לֹו“ 
)משלי יח  טז(. הפסוק מלמד אותנו שיש ערך ותועלת בנתינה גם עבור 
מי שנותן, ולא רק עבור מי שמקבל. אף על פי שנדמה שנתינה מחסירה 

מאיתנו משהו, היא לאמיתו של דבר מוסיפה ומעניקה גם למי שנותן. 

פעילות בחיק המשפחה
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אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ושיחה נעימה!

בתחילת הסיפור סבא עצוב ובודד, ·
אך האורחים שמגיעים לבקרו 

משמחים אותו. האם ילדיכם תמיד 
שמחים לארח חברים?  תוכלו לשוחח 
על מה משמח ומה עשוי להיות קשה 

בהכנסת אורחים. 

"ַמָּתן ָאָדם ַיְרִחיב לֹו": מעגל השמחה של ·
סבא מתרחב ככל שמגיעים האורחים. 

גם האיורים בספר ממחישים זאת. 
תוכלו לדפדף יחד בספר ולהבחין 

כיצד המעגל הקטן מתרחב, ובסוף 
הסיפור הוא חוזר ומצטמצם.

אפשר להמחיז את הסיפור בעזרת צעצועים ובובות. בחרו ·
עם ילדיכם איזו בובה תייצג את סבא, ואלו בובות ייצגו 

את האורחים שבאים לבקר. אתם יכולים גם להמשיך את 
הסיפור בעצמכם ולהציג מה קורה 

אחרי שהאורחים נפרדים מסבא 
ושבים לבתיהם.

סבא זוכה לביקור של נכדיו. ·
אפשר לשוחח עם ילדיכם: אלו ·

אורחים באים לבקר את משפחתכם ומה 
אתם אוהבים לעשות איתם? האם יש לכם זמנים קבועים ·

לביקור או מנהגים מיוחדים של הכנסת אורחים? 
אולי יש כיבוד מיוחד שאתם מגישים לאורחים או חדר ·

שיושבים בו יחד? 

ילדים רבים אוהבים להשתתף בהכנות לקראת ·
ביקורי אורחים. תוכלו להכין יחד הזמנות מקושטות, 
קיפולי מפיות ושלט לדלת הבית "ברוכים הבאים". 

אירוח באוהל אברהם: בעקבות הספר תוכלו לספר ·
לילדיכם את הסיפור המקראי על אברהם ולהציע להם 

להקים "אוהל" בעזרת שמיכה הפרושה בין כמה כיסאות. 
בתוך האוהל הם יוכלו לקבל חברים, לכבד אותם בכיבוד 

שהכינו ולשחק יחד. 

כמו סבא בסיפור, גם אתם יכולים להכין מרק ולהגיש אותו 
לאורחים. אולי ילדיכם ירצו להזמין חברים שעדיין לא ביקרו 

אצלכם?

מתכון ל"מרק סבא":
מצרכים:

2 בצלים גדולים, קצוצים / 4-3 שיני שום כתושות / 4 גזרים /
3 קישואים / 3 תפוחי אדמה / דלעת / גבעולי סלרי /

צרור פטרוזיליה או כוסברה / מלח, פלפל, כורכום
אופן הכנה:

מטגנים את הבצל והשום בסיר במעט שמן, עד להזהבה.. 1
חותכים לקוביות את הקישואים, תפוחי האדמה, הגזרים . 2

והדלעת, מוסיפים לסיר ומערבבים.
קוצצים את הפטרוזיליה והסלרי, מוסיפים אותם לסיר . 3

ומערבבים.
מוסיפים תבלינים ומערבבים.. 4
ממשיכים לערבב עד שכל הירקות טוגנו והתרככו מעט.. 5
מוסיפים מים רותחים בכמות כפולה מכמות הירקות ומבשלים . 6

עד שהירקות מתרככים לגמרי.
טועמים, מתקנים את התיבול במידת הצורך ומגישים.. 7

בתיאבון!




