סדר ספירת העומר
ממוצאי יומו הראשון של חג הפסח ועד לערב חג השבועות סופרים את העומר .נוהגים לספור את העומר בשעות הערב ויש
המקפידים לברך ולספור בעמידה .על יסוד תיאור המצווה בתורה ,המציין גם את מניין הימים (ספירת חמישים ימים) וגם את מנין
השבועות (שבעה שבועות) נוהגים לספור גם את הימים לעומר וגם את חלוקתם לשבועות.
ניתן לבקש מהילדים לציין בכל ערב של הספירה מצווה אחת או מנהג אחד שהם אוהבים ,כהכנה לחג מתן תורה .בנוסף ניתן לסמן
על לוח השנה או על הטבלה מעבר לדף את הספירה ,ולפתח בהם את תחושת ההתקדמות בזמן .כדאי לשלב את הספירה בסדר
הקידוש בערבי שבת ,ובמיוחד השנה כאשר מדי שבת יושלם שבוע נוסף של הספירה.
לפני הספירה אומרים:
הִ נְנו ּ מו ּ ָכנִים ו ּמְ ז ּ ָֻמנִים לְקַ יֵּם מִ צְ וַת ֲע ֵש ׂה ׁ ֶשל סְ פִ ירַ ת הָ ע ֹומֶרּ ְ .כמ ֹו ׁ ֶש ּכָתו ּב ּבַתּ ֹורָ הַ “ :ויְדַ ּבֵר יי אֶ ל מ ֹ ׁ ֶשה ּלֵאמֹרַּ :ד ּבֵר אֶ ל ְ ּבנֵי ִי ְש ׂרָ אֵ ל וְאָ מַ ְר ּ ָת
אשית ְקצִ ְירכֶם אֶ ל הַ ּכֹהֵ ן :וְהֵ נִיף אֶ ת הָ עֹמֶר
אֲשר אֲ נִי נֹתֵ ן ָלכֶם ו ְּקצ ְַר ּ ֶתם אֶ ת ְקצִ ירָ הּ ַ ,ו ֲהבֵאתֶ ם אֶ ת עֹמֶר רֵ ׁ ִ
אֲ לֵהֶ ם ִ ּכי תָ בֹאו ּ אֶ ל הָ אָ רֶ ץ ׁ ֶ
פַר ּ ֶתם ָלכֶם מִ ּ ָמחֳרַ ת הַ ׁ ּ ַש ּבָת מִ י ֹום הֲבִ יאֲ כֶם אֶ ת ע ֹומֶר הַ ְּתנוּפָהֶ ׁ .שבַע ׁ ַש ּבָת ֹות ְּתמִ ימ ֹות
לִפְ נֵי יי ל ְִרצ ֹ ְנכֶם ,מִ ּ ָמחֳרַ ת הַ ׁ ּ ַש ּבָת ְינִי ֶפנּו ּ הַ ּכֹהֵ ן  ...ו ּסְ ְ
ִּתהְ יֶינָה .עַד מִ ּ ָמחֳרַ ת הַ ׁ ּ ַש ּבָת הַ ׁ ּ ְשבִ יעִ ית ִּתסְ ְּפרו ּ חֲמִ ׁ ּ ִשים י ֹום( ”.ויקרא כ”ג ,ט-יא ,טו-טז)
וִיהִ י נ ֹועַם אֲ דֹנָי אֱלֹהֵ ינו ּ עָ לֵינוּ ,ו ּמַ ֲע ֵש ׂה יָדֵ ינו ּ ּכ ֹו ְננָה עָ לֵינו ּ ו ּמַ ֲע ֵש ׂה יָדֵ ינו ּ ּכ ֹו ְננֵהו ּ :לִמְ נ ֹות יָמֵינו ּ ּכֵן ה ֹודַ ע ְונָבִ יא ְלבַב חָ כְ מָה( :תהילים צ’ יז)
הברכה:

אֲשר ִק ְּד ׁ ָשנו ּ ְ ּבמִ צְ ֹותָ יו וְצִ וָּנו ּ עַל סְ פִ ירַ ת הָ ע ֹומֶר:
ּבָרו ְּך אַ ּ ָתה יי אֱלֹהֵ ינו ּ מֶ ל ְֶך הָ ע ֹולָםֶ ׁ .
הספירה :הַ י ּ ֹום  ...יָמִ יםֶ ׁ ,שהֵ ם ...שבועות ו ...-ימים ָלעֹמֶר:
פירוט הספירה לשנת תשע”ה מופיע בדף האחורי

לַמְ נַ ּצֵחַ ִ ּב ְנגִינ ֹות מִ זְמ ֹור ׁ ִשיר :אֱלֹהִ ים יְחָ נֵּנו ּ וִיב ְָרכֵנו ּ יָאֵ ר ּ ָפנָיו אִ ּ ָתנו ּ סֶ לָה :לָדַ עַת ּבָאָ רֶ ץ ַּד ְר ּכ ֶָך ְ ּבכָל ּג ֹויִם
עַמים מִ ׁישֹר וּלְאֻ ִּמים
עַמים ֻּכ ּלָםִ :י ְש ׂמְ חו ּ וִירַ נְּנו ּ לְאֻ ִּמים ִ ּכי תִ ׁ ְש ּפֹט ִּ
עַמים אֱלֹהִ ים י ֹודו ָּך ִּ
י ְׁשו ּעָתֶ ָך :י ֹודו ָּך ִּ
עַמים ֻּכ ּלָם :אֶ רֶ ץ נָתְ נָה יְבוּלָהּ ְיב ְָרכֵנו ּ אֱלֹהִ ים אֱלֹהֵ ינו ּ:
עַמים אֱלֹהִ ים י ֹודו ָּך ִּ
ּבָאָ רֶ ץ ּ ַתנְחֵ ם סֶ לָה :י ֹודו ָּך ִּ
ִיראו ּ א ֹות ֹו ּכָל אַ פְ סֵ י אָ רֶ ץ( .תהילים ס”ז)
ְיב ְָרכֵנו ּ אֱלֹהִ ים ְוי ְ
שי (רבי יהודה הלוי)
עַבְדֵ י זְמַ ן עַבְדֵ י ֲעב ִָדים הֵ םֶ .עבֶד אֲ דֹנָי הו ּא ְלבַד חָ פְ ׁ ִ

ּבָרו ְּך הַ ּמָק ֹום ׁ ֶשה ֹוצִ יאָ נו ּ מֵעַבְדו ּת ִּמצְ רַ יִם וְצִ וָּנו ּ לִסְ ּפ ֹור חֲמִ ׁ ּ ִשים י ֹום לְמַ עַן קַ רֵ ב א ֹותָ נו ּ ַלעֲב ֹודָ ת ֹו הו ּא
יִפְ ּ ַתח ִל ּבֵנו ּ ְ ּבת ֹורָ ת ֹו לְעָבְד ֹו בְ י ְִראָ ה ִ ּכימֵי ע ֹולָם ו ּכְ ׁ ָשנִים קַ ְדמ ֹו ִני ּ ֹות.
ימי ספירת העומר מקשרים בין חג החירות לחג מתן תורה ומסמלים את הקשר שבין חירות ואחריות .בנוסף מלווה הספירה את
תקופת הקציר ומלווה אותנו לאורכה של עונת האביב .מסורת תלמודית מספרת על תלמידיו של רבי עקיבא שמתו במגיפה בין
פסח לשבועות כי לא נהגו כבוד איש ברעהו .אגדה זו ששמשה בסיס למנהגי האבלות המסורתיים של ימי העומר ,מדגישה את
הרעיון הגדול ש”-דרך ארץ קדמה לתורה” (מדרש ויקרא רבה ט ג) .להלן שלושה שירים העומדים כנגד יסודותיה השונים של
ספירת העומר.

נִי ָצנִים נ ְִראוּ ,נ ְִראו ּ ּבָאָ רֶ ץ ,עֵת זָמִ יר הִ ּגִיעַ ,עֵת זָמִ ירּ ִ .כי הִ נֵּה ,סְ תָ יו עָ בַר ,סְ תָ יו חָ לַף-הָ ל ְַך
ל ֹו ,הַ ְ ּג ָפנִים סְ מָדָ ר נָתְ נוּ ,נָתְ נו ּ רֵ יחָ ם.
יך ְויַחֵ ד ְל ָבבֵנו ּ לְאַ ֲהבָה ו ּ ְלי ְִראָ ה אֶ ת ׁ ְש ָ
וְהָ אֵ ר עֵינֵינו ּ ְ ּבתורָ תֶ ָך וְדַ ּבֵק ִל ּבֵנו ּ ְ ּבמִ צְ ותֶ ָ
מֶך; וְלא
נ ׁ
ֵבוש וְלא ִנ ָּכלֵם וְלא ִנ ּכָשֵ ל לְעולָם וָעֶד:
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מִ י-הָ אִ ׁיש הֶ חָ פֵץ חַ יִּים אֹהֵ ב יָמִ ים ל ְִרא ֹות ט ֹוב? ְנצֹר ל ְׁש ֹונ ְָך מֵרָ ע ו ּ ְש ׂפָתֶ ָ
יך מִ ַּד ּבֵר
מִ ְרמָה .סו ּר מֵרָ ע ַו ֲע ֵש ׂה-ט ֹוב ּב ֵַּק ׁש ׁ ָשל ֹום וְרָ ְדפֵהוּ.

ספירת העומר תשע”ח
את העומר נוהגים לספור בשעות הערב ,בתחילתו של היום החדש על פי המסורת היהודית ,כאשר הספירה מתייחסת ללילה וליום שאחריו.
בטבלה להלן מצוינת הספירה שיש לספור בסיומו של כל יום ,על פי תאריכו הלועזי .הספירה מתייחסת כאמור ללילה וליום שאחריו.
מוצאי שבת31.3 ,
היום יום אחד לעומר
יום ראשון בערב1.4 ,
היום שני ימים לעומר
יום שני בערב2.4 ,
היום שלושה ימים לעומר
יום שלישי בערב3.4 ,
היום ארבעה ימים לעומר
יום רביעי בערב4.4 ,
היום חמישה ימים לעומר
יום חמישי בערב ,5.4 ,ערב שביעי של פסח
היום ששה ימים לעומר
ערב שבת6.4 ,
היום שבעה ימים שהם שבוע אחד לעומר
מוצאי שבת  ,7.4ערב המימונה
היום שמונה ימים שהם שבוע אחד ויום אחד לעומר
יום ראשון בערב8.4 ,
היום תשעה ימים שהם שבוע אחד ושני ימים לעומר
יום שני בערב9.4 ,
היום עשרה ימים שהם שבוע אחד ושלושה ימים לעומר
יום שלישי בערב10.4 ,
היום אחד עשרה יום שהם שבוע אחד וארבעה ימים לעומר
יום רביעי בערב ,11.4 ,ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה
היום שנים עשר יום שהם שבוע אחד וחמישה ימים לעומר
יום חמישי בערב12.4 ,
היום שלושה עשר יום שהם שבוע אחד וששה ימים לעומר
ערב שבת13.4 ,
היום ארבעה עשר יום שהם שני שבועות לעומר
מוצאי שבת ,14.4 ,ערב א' ראש חודש אייר
היום חמשה עשר יום שהם שני שבועות ויום אחד לעומר
יום ראשון בערב ,15.4 ,ערב ב' ראש חודש אייר
היום ששה עשר יום שהם שני שבועות ושני ימים לעומר
יום שני בערב ,16.4 ,מוצאי ראש חודש אייר
היום שבעה עשר יום שהם שני שבועות ושלושה ימים לעומר
יום שלישי בערב ,17.4 ,ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל והטרור
היום שמונה עשר יום שהם שני שבועות וארבעה ימים לעומר
יום רביעי בערב ,18.4 ,ערב יום העצמאות
היום תשעה עשר יום שהם שני שבועות וחמישה ימים לעומר
יום חמישי בערב ,19.4 ,מוצאי יום העצמאות
היום עשרים יום שהם שני שבועות וששה ימים לעומר
יום שישי בערב20.4 ,
היום עשרים ואחד יום שהם שלושה שבועות לעומר
מוצאי שבת21.4 ,
היום שנים ועשרים יום שהם שלושה שבועות ויום אחד לעומר
יום ראשון בערב22.4 ,
היום שלושה ועשרים יום שהם שלושה שבועות ושני ימים לעומר
יום שני בערב23.4 ,
היום ארבעה ועשרים יום שהם שלושה שבועות ושלושה ימים לעומר
יום שלישי בערב24.4 ,
היום חמשה ועשרים יום שהם שלושה שבועות וארבעה ימים לעומר
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יום רביעי בערב25.4 ,
היום ששה ועשרים יום שהם שלושה שבועות וחמשה ימים לעומר
יום חמישי בערב26.4 ,
היום שבעה ועשרים יום שהם שלושה שבועות וששה ימים לעומר
יום שישי בערב27.4 ,
היום שמונה ועשרים יום שהם ארבעה שבועות לעומר
מוצאי שבת ,28.4 ,ערב פסח שני
היום תשעה ועשרים יום שהם ארבעה שבועות ויום אחד לעומר
ראשון בערב29.4 ,
היום שלושים יום שהם ארבעה שבועות ושני ימים לעומר
שני בערב30.4 ,
היום שלושים ואחד יום שהם ארבעה שבועות ושלושה ימים לעומר
שלישי בערב 1 ,במאי
היום שלושים ושנים יום שהם ארבעה שבועות וארבעה ימים לעומר
רביעי בערב ,2.5 ,ערב ל"ג בעומר
היום שלושים ושלושה יום שהם ארבעה שבועות וחמישה ימים לעומר
חמישי בערב ,3.5 ,מוצאי ל"ג בעומר
היום שלושים וארבעה יום שהם ארבעה שבועות וששה ימים לעומר
יום שישי בערב4.5 ,
היום שלושים וחמשה יום שהם חמישה שבועות לעומר
מוצאי שבת5.5 ,
היום שלושים וששה יום שהם חמישה שבועות ויום אחד לעומר
ראשון בערב6.5 ,
היום שלושים ושבעה יום שהם חמישה שבועות ושני ימים לעומר
שני בערב7.5 ,
היום שלושים ושמונה יום שהם חמישה שבועות ושלושה ימים לעומר
שלישי בערב8.5 ,
היום שלושים ותשעה יום שהם חמישה שבועות וארבעה ימים לעומר
רביעי בערב9.5 ,
היום ארבעים יום שהם חמישה שבועות וחמישה ימים לעומר
חמישי בערב10.5 ,
היום ארבעים ואחד יום שהם חמישה שבועות וששה ימים לעומר
שישי בערב11.5 ,
היום ארבעים ושנים יום שהם ששה שבועות לעומר
מוצאי שבת ,12.5 ,ערב יום ירושלים
היום ארבעים ושלושה יום שהם ששה שבועות ויום אחד לעומר
ראשון בערב ,13.5 ,מוצאי יום ירושלים
היום ארבעים וארבע יום שהם ששה שבועות ושני ימים לעומר
שני בערב ,14.5 ,ערב ראש חודש סיון
היום ארבעים וחמשה יום שהם ששה שבועות ושלושה ימים לעומר
שלישי בערב ,15.5 ,מוצאי ראש חודש סיון
היום ארבעים וששה יום שהם ששה שבועות וארבעה ימים לעומר
רביעי בערב16.5 ,
היום ארבעים ושבעה יום שהם ששה שבועות וחמשה ימים לעומר
חמישי בערב17.5 ,
היום ארבעים ושמונה יום שהם ששה שבועות וששה ימים לעומר
שישי בערב18.5 ,
היום ארבעים ותשעה יום שהם שבעה שבועות לעומר
מוצאי שבת 19.5 ,ערב חג השבועות – חג שמח!

