
:משימות
את  גזרי או ציירי . לכל סעיף את גדר ההלכה בו הוא עוסקהתאימי. 1

:הציור המתאים

י  "כתבי לו שאלה ותשובה עפ, חברי אירוע המתאים לאחת ההלכות. 2
.והציגי בפני הכיתה, הסעיף שבחרת

:האירוע
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

___________________________________________: שאלה
__________________________________________: תשובה

________________________________________________
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מבשלים בספירה  
לקראת קבלת התורה

הלכות ספירת העומר ושבועות



?מהו המקור למצות ספירת העומר

...  מקץ שבע שנים"

"שמיטה

וספרתם לכם שבע  "

..."שבתות שנים

וספרתם לכם  "

...  ממחרת השבת

שבע שבתות  

"תמימות

וביום השביעי  "

' שבת לה

"אלוקיך



?מתי מתחילים לספר ספירת העומר

ט ראשון  "במוצאי יו

של פסח

בלילה השני של 

פסח

כל התשובות  

נכונות
ז ניסן"בליל ט



?מה דינו, אדם שספר ספירת העומר בשקיעה

יצא ידי חובה לא יצא ידי חובה

עדיף לספר שוב  

לאחר צאת  

. הכוכבים בלי ברכה

יספור שוב בחצות  

הלילה



?מדוע סופרים ספירת העומר

בגלל פטירת  

תלמידי רבי עקיבא
כי יצאנו ממצרים

הצפיהלהראות את 

למתן תורה
י"רשבבגלל הילולת 

אולי תבדקי  
שוב בספר 

!?הלימוד



?ממתי עד מתי נוהגים לא לעשות מלאכה בימי ספירת העומר

מצאת הכוכבים עד 

שסופרים כל ימי  

.הספירה

רק בפסח

מהשקיעה עד 

שסופרים כל ימי  

.הספירה

:  רק בשבת שנאמר

"שבע שבתות"

,  נסי שוב
,  זו הלכה

!אסור לטעות



?מה יעשה, מי שלא ספר ספירת העומר בלילה

יספור בלילה  

שלמחרת בברכה
יספור ביום בברכה

יספור ביום בלי  

ובלילה  , ברכה

.שלמחרת בברכה

הפסיד



?כיצד יספר מי ששכח לספור באחד הימים

יספר בשאר הימים  

בברכה

יספר בשאר הימים  

.בלי ברכה
יספר בשנה הבאה הפסיד

!כל הכבוד
את יכולה לברך ולאכל מאכלי חלב לכבוד 

שבועות
!חג שמח

המורה רבקה יעקובוביץ
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:שלושת ימי ההגבלה
בהם הכינו  , (חג השבועות)שלושת הימים שלפני מתן תורה 

ימים אלו . בני ישראל את עצמם לקבלת התורה בהר סיני
על שם האיסורים המיוחדים שנהגו -" ימי ההגבלה"נקראו 

.לא להתקרב להר סיני: כמו, בהם
.סיוןבחודש ' ה-' חלים ימים אלה בתאריכים גכיום 



:אותם בטבלה למייני. מעשים/ לפניך רשימת פעולות. 1
.182-183' בהתאם להלכות בעמ-מותר ומנהג , אסור

מרבים בשמחה בלג בעומר
לא להסתפר מתחילת ימי הספירה ועד ערב חג השבועות

נשיםלשאת 
הספירהלהסתפר בימי 

בשבתאיר ח"כשרלשאת אישה בערב שבת 
בשבתאיר ח"כשרלהסתפר בערב שבת 

לעשות שידוכים עם סעודה
לרקוד

ספרדלפי מנהג -להתחתן ולהסתפר בלג בעומר  
ד"חבלפי מנהג –להתחתן בליל לג בעומר בשעת הצורך 

ד"להתחתן בשלושת ימי ההגבלה כשיש צורך לפי מנהג חב
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:טעמי ההלכה
_________________________________________: ולכן, תלמידי רבי עקיבא נפטרו. א
_________________________: לפיכך, ביום שישי יש שתי קדושות, איר בשבתח"כשר. ב
____________________________: על כן, ג בעומר פסקו תלמידי רבי עקיבא למות"בל. ג
_____________: משום כך, איר עד ערב שבועות' ימי האבלות מתחילים מב33יש דעה ש . ד

________________________________________________________________
____________________: ולכן, סיון' גאיר עד ח"מרימי האבלות מתחילים 33יש דעה ש . ה

________________________________________________________________
________________: לפיכך, ורצה שישמחו ביום זה, י"רשבג בעומר הוא יום ההילולה של "ל. ו

________________________________________________________________




