
ספירת העומר4                      
ַהְמָּתָנה לקבלת התורה

מצוות ספירת העומר
החל מהלילה השני של חג הפסח ועד הלילה שלפני חג השבועות, אנו מקיימים את מצוות "ספירת 
העומר". התורה מצווה אותנו לספור בכל שנה ושנה, החל ממוצאי חג ראשון של פסח, שבעה שבועות 

שלמים - 49 יום. בתום הספירה אנו חוגגים את חג השבועות - חג מתן תורה.

ספירת העומר היא מצווה מהתורה, ולכן מברכים עליה לפני עשייתה. את הברכה ניתן לברך רק אם לא 
החסרנו שום יום מן הספירה. אם החסרנו בערב ונזכרנו בבוקר שאחריו – נספור ביום בלי ברכה ונוכל 

להמשיך לספור בברכה בלילות הבאים.

העומר מן התורה
מקור מצוות הספירה בחומש ויקרא:

ֳחַרת  ְהֶייָנה. ַעד ִממָּ ִמימֹת תִּ תֹות תְּ נּוָפה - שֶַׁבע שַׁבָּ "ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהּשַָּׁבת, ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֶֹמר ַהתְּ
ם ִמְנָחה ֲחָדשָׁה ַלה'" )ויקרא כ"ג, טו-טז(. ים יֹום, ְוִהְקַרְבתֶּ רּו ֲחִמשִּׁ ְספְּ ִביִעת תִּ ַהּשַָּׁבת ַהּשְּ

למילה עומר שני פירושים:

א. חבילה, אלומה קטנה, של שיבולים שנקצרו ונאגדו.

ב. מידת נפח קדומה של חומרים יבשים המקבילה ל-4 ליטרים בערך. 

בזמן שבית המקדש היה קיים, היו מקריבים 'ממחרת השבת', היינו למחרת חג הפסח, בט"ז בניסן, את 
קרבן העומר. הקרבן נקרא 'עומר' על שם כמות התבואה המוקרבת, שהיא 'עומר'. את העומר הביאו 

לכוהן, והוא הניף אותו 'לפני ה''. על שם הנפה זו הקרבן נקרא גם 'עומר התנופה'.

העומר הוקרב משעורים, והקרבתו התירה את התבואה החדשה למאכל. בשבועות היו מקריבים את 
קרבן 'שתי הלחם' הובא מן החיטה, והקרבתו התירה את התבואה החדשה.

שהקביעה  הוא  מחיטים,  דווקא  ובשבועות  משעורים  קרבן  מוקרב  שבפסח  לסיבה  פשטני  פירוש 
פנימיות  פי  על  אך  בסופו;   - והחיטה  האביב,  בתחילת  מבשילה  השעורה  ההבשלה:  על  מבוססת 
ואילו  בהמה,  למאכל  נחשבת  השעורה  ועמוקה:  נוספת  משמעות  הקרבנות  בין  להבדל  יש  התורה, 
החיטה נחשבת למאכל אדם. סדר ההקרבה מבטא את ההתעלות של האדם בכלל ושל עם ישראל 

בפרט משעבוד מצרים ועד מתן תורה.
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סופרים לקראת התורה
בראש ובראשונה, ספירת העומר ממחישה את התרגשותנו לקראת קבלת התורה בחג השבועות. 
אנו  כך  צפוי;  משפחתי  טיול  לקראת  או  הגדול  החופש  עד  הימים  את  בהתרגשות  סופר  קטן  ילד 
סופרים בהתרגשות את הימים לקראת קבלת התורה מחדש )במובן הרוחני, אנו אכן מקבלים את 

התורה מחדש מדי שנה בשנה(.

זמן ספירת העומר הוא גם זמן של שיפור והתקדמות. כשעם ישראל היה משועבד במצרים, שקעו 
בני ישראל בזוהמה רוחנית של ממש, וברגע האחרון נגאלו על-ידי הקדוש ברוך הוא. לאחר יציאת 
מצרים, הם עברו תהליך של שינוי עד שהתעלו לדרגה הגבוהה ביותר שאליה הגיעו אי פעם - בשעת 
מתן תורה. שבעת השבועות של הספירה מקבילים לשבע המידות שבנפש האדם. על ידי הספירה 
היום-יומית של המידות השונות, גם אנו יוצאים מהמצריים )מיצרים( שלנו והופכים לראויים לקבלת 

התורה.

מנהגי אבלות
בין פסח לשבועות, מתו 24 אלף תלמידי רבי עקיבא במגפה. לזכרם אנו נוהגים בימי הספירה מנהגי 

אבלות: לא נישאים, נמנעים מניגוני שמחה, מתספורת ומקניית בגדים חדשים שמעוררים שמחה.

מתחילים לנהוג במנהגי האבלות החל ממחרת היום האחרון של חג הפסח, ולמנהג חב"ד ממשיכים 
בהם עד ערב חג השבועות )לא כולל(. למרות זאת, יש יום אחד בתקופה זו שבו איננו מתאבלים – ל"ג 

בעומר )ח"י באייר(. כך נהג האר"י הקדוש.

קהילות שונות נוהגות מנהגים שונים לגבי זמני האבלות, על-פי המסורת שקיבלו מאבותיהם. על פי 
מנהג הספרדים, מנהגי האבלות מסתיימים בל"ג בעומר.

חז"ל מסבירים כי תלמידי רבי עקיבא לא נהגו בכבוד זה בזה, ולכן ימי ספירת העומר הם ימים שיש 
להתחזק בהם באהבה ובכבוד איש לרעהו.

רגע של טבע - קו התאריך
 .0° 180°, שהוא הנגדי לקו האורך  קו התאריך הבין-לאומי הוא קו דמיוני העובר סמוך לקו האורך 
ביום  האחר  שבצדו  התאריך  מן  שונה  התאריך   - מצדדיו  אחד  שבכל  משום  כך  נקרא  התאריך  קו 
אחד. איך זה קורה? אם ביום ראשון במקום מסוים השמש זורחת בשעה 6 בבוקר, הרי שמקום אחר, 
הנמצא 90° מערבה ממנו היא תזרח בעוד 6 שעות, במקום הנמצא 180° מעלות מערבה - בעוד 12 
שעות, במקום הנמצא 270° לכיוון מערב - בעוד 18 שעות, ובמקום הנמצא 360° מעלות - בעוד 24 

שעות )ובשעה זו כבר תזרח השמש שתבשר את תחילתו של יום  שני(. 

ומי  ליום האתמול(,  )כלומר עובר  יום  לפיכך מי שחוצה את קו התאריך ממערב למזרח, "מרוויח" 
שחוצה את קו התאריך ממזרח למערב "מפסיד" יום )כלומר עובר ליום המחרת(. לקו התאריך ישנן 
משמעויות הלכתיות רבות לגבי קביעת זמני שבתות וחגים. כן עלתה שאלת דינו של יהודי החוצה 
את קו התאריך בימי ספירת העומר:  אם אדם עובר את קו הספירה וממשיך לספור עם הציבור הוא 
ביום ה-50 אחרי כולם...  יוצא אצלו  יום בספירה ואם ממשיך בספירה שלו חג השבועות  'מפסיד' 

לדעת הרבי לכתחילה יש להימנע מלעבור את קו התאריך בימי הספירה.
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הצעות לפעילות בגן

המטרות:

הילדים יבינו את מהותה ומקורה של ספירת העומר.. 1

הילדים ירגישו חיבור לספירת העומר - הציפייה למתן תורה.. 2

הילדים יכירו אגדות חז"ל שמתארות עד כמה חשובה ויקרה התורה לעם ישראל.. 3

הילדים יתחזקו בהתנהגות בכבוד זה לזה ובאחדות.. 4

מושגים ודמויות

ספירת העומר	 

רבי עקיבא	 

הלל הזקן	 

4-36-5יעדים התפתחותייםתחום

אוריינות

זיהוי אותיות חוזרות במילים

כתיבת מילים בכתב פונטי

כתיבת השם הפרטי

 
מתמטיקה

שימוש במספר סודר

מנייה
 
עד 7 


עד 49

מוטוריקה עדינה

התנסות במגוון חומרים

מוטוריקה גסה

התחמקות ותפיסה במשחק תופסת תוך כדי זחילה
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4-3

4-3

6-5

6-5

אביזרים להמחשה: מתנה או איור של מתנה

דינה אוהבת מאוד את סבתא, אך אינה  גרה בחוץ לארץ.  דינה  סבתא של 
לביקור  מגיעה  שסבתא  משום  קרובות  לעתים  עמה  להיפגש  יכולה 

בישראל אחת לכמה שנים.

הנכדים  לכל  קונה  שסבתא  סבתא,  של  הקודם  מהביקור  זוכרת  דינה 
הרבה מתנות, ולכן מאז שאמא סיפרה לדינה שסבתא תגיע לביקור 
היא  תגיע.  שסבתא  ומחכה  הימים  את  סופרת  ממש  דינה   - בארץ 

תוכל לראות את סבתא, לספר לה חוויות וסיפורים וגם לקבל 
ממנה את המתנות שקנתה עבורה.

הגננת תשאל: למי דינה מחכה?

מה דינה עושה כדי לדעת כמה ימים נותרו עד שסבתא תבוא?

אנחנו מחכים בהתרגשות לדברים שאנו אוהבים, דברים שנעימים לנו, וסופרים את הימים לקראתם.

יום שבו  יום חשוב.  יחד לקראת  כמו שדינה מחכה לסבתא, כך בימים אלה, כל עם ישראל סופרים 
מקבלים מתנה חשובה ויקרה.

איזו ספירה?

הגננת תרחיב על ספירת העומר ומקורה.

תהיינה"  )שבועות שלמים(  תמימות  הפסח( שבע שבתות  חג  )ממחרת  לכם ממחרת השבת  "וספרתם 
)ויקרא כ"ג, טו(

Å ?בין אילו שני חגים סופרים את ספירת העומר

Å ?מנין יצאו בני ישראל

Å ?לאן יגיעו בסיום הספירה

Å  השבועות שחג  ולהזכיר  לרמוז  )אפשר  שבועות?  שבעה  לה  מחכים  ישראל  שעם  המתנה  מהי 
מתקרב, חג מתן תורה, מעמד הר סיני...(

התורה.

התורה ניתנה לנו מאת ה', ולכן כל יהודי שמח מאוד לקבל אותה. התורה יקרה מכל אוצר.

ניתן ליצור על הרצפה במרחב הגן מסלול מחומר כלשהו )גיר/דבק צבעוני/קפלות וכיו"ב( שאפשר 
יהיה לצעוד לאורכו.

אפשר להמחיש לילדים הליכה של 49 צעדים )או שבע פעמים שבע( עד שמגיעים ממצרים להר סיני.

מתנה משמים/ גננדעל קראהן, הוצאת פלדהיים

ספירת העומר - סופרים לקראת דבר אהוב ומיוחד

המלצה לספר
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4-36-5

)הסיפור  תורה  ללמוד  היהודים  על  הרומאים  אסרו  יוחאי  בר  שמעון  ורבי  עקיבא  רבי  של  בתקופה 
מתכתב עם סיפור גזרת הרומאים, רבי שמעון והמערה(.

אך רבי עקיבא אמר: "אינני מפחד מהרומאים! אני ממשיך ללמוד תורה!"

פנה אליו יהודי בשם פפוס בן יהודה ואמר לו: "רבי עקיבא, זה מסוכן! אם הרומאים יתפסו אותך, הם 
עלולים להרוג אותך!"

ענה לו רבי עקיבא: "אספר לך סיפור ואז תבין מדוע איני יכול להפסיק ללמוד תורה, למרות גזרות 
הרומאים". 

כעת נספר את הסיפור שסיפר רבי עקיבא לפפוס:

המפגש יהפוך להיות ים. בים יש.. )מים(

כ-ל המפגש שלנו הוא ים גדול-גדול )הגננת תפזר נייר בגוני לבן וכחול/בדים/כל 
אביזר ממחיש אחר(.

הגננת: אילו בעלי חיים שוחים בים? )דגים, לווייתנים וכו'(

מי רוצה להיות דג בים הגדול? – כל ילד יקבל תמונת דג ויחזיק אותה בידו.

כל ילדי הגן שלנו יהיו היום דגים ואתם תעזרו לי לספר את הסיפור בהצגה. בואו נראה אתכם שוחים 
בים... )הגננת מאפשרת לילדים לרדת לכמה רגעים ל"ים"(

כולם שבים למקומותיהם והנה הסיפור:

יום אחד הלך לו השועל על שפת הים. הילך לו על החוף, והנה הוא רואה שהדגים שבים שוחים מהר... 
סמוך  מתהלכת  השועל  בתפקיד  )הגננת  ממישהו!  בורחים  הם  כאילו  נראה  לצד,  מצד  מתרוצצים 

למפגש כשתמונת השועל בידה(

פנה השועל לדגים: "מה קרה לכם דגים יקרים? ממי אתם מנסים לברוח?"

ענו הדגים לשועל: "מה, אינך יודע? אנחנו בורחים מפני הרשתות של הדייגים. 
אנחנו פוחדים שיתפסו אותנו".

השועל: "יש לי עצה בשבילכם! עצה טובה מאוד! בואו, תעלו ליבשה, נגור יחד. 
בואו, דגים יקרים, כאן על היבשה כבר לא תצטרכו לפחד מהדייגים שפורשים 

לכם רשת ורוצים לדוג אתכם".

שמעו הדגים את השועל )הגננת מצביעה על ילדי הגן( וצחקו: "חה חה חה".

ענו הדגים לשועל: "עליך אומרים שאתה החכם שבחיות? הרי אינך חכם כלל. כיצד 
אתה רוצה שנבוא לביתך? הרי אתה גר ביבשה. אם נצא אל היבשה, לביתך ..."

)הם  ויבואו לביתו של השועל?  יצאו מהמים  יקרה לדגים אם  ולשאול את הילדים: מה  ניתן לעצור 
ימותו(

סיפור - משל השועל והדגים 

4-36-5

ניצור לוח לספירת העומר ונספור בו שבעה שבועות עד למתן תורה.

נוכל לראות באיזה יום מתחילים לספור ובאיזה יום יחול מתן תורה - חג השבועות.

ועד  הספירה  מתחילה  שבו  פסח  המועד  חול  של  הראשון  מיום  יחלפו  שבתות  כמה  למנות  ניתן 
לשבועות )כמה ימי ראשון, כמה ימי שני...(.

גילאי 6-5 יוכלו לעקוב אחרי המספר היומי עד 49.

מרכז חשבוני - שבעה שבועות 
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רעיון: משחק תופסת תוך כדי זחילה על רצפת הגן.

כל הילדים מתחזים לדגים וילד אחד הוא הדייג. ה'דייג' מנסה לתפוס את הדגים. ה'דגים' מתחמקים 
בזחילה מהירה.

ניתן להוסיף תנועות לדגים: הזזת ידיים כסנפירים, שחייה לימין, שחייה לשמאל, ראש למעלה, עמידה 
על ארבע ועוד.

אם המרדף קשה מדיי - ניתן לבקש גם מה'דייג' לזחול...

בימי ספירת העומר תלמידי רבי עקיבא לא נהגו בכבוד זה בזה ולכן פרצה מגפה. מכך נלמד שחשוב 
לנהוג בכבוד ובאהבה דווקא בימים אלה שבהם אנו מתכוננים ומתרגשים לקראת קבלת התורה.

כשה' נתן את התורה לעם ישראל הוא המתין עד שעם ישראל יהיו "כאיש אחד בלב אחד" - איך אפשר 
שכמה אנשים יהיו כמו איש אחד?

למה הכוונה?

למשל אם חיים רוצה מאוד להתנדנד בנדנדה, אבל פתאום הוא רואה שבאותו הרגע גם יוסף תפס את 
הנדנדה... מה יעשו?

הגעת  אתה  "יוסף,  ליוסף:  אמר  חיים  אחד":  בלב  אחד  "כאיש  התנהגו  ויוסף  חיים  איך  נשמע  הבה 
ראשון. תעלה אתה לנדנדה".

יוסף ענה לחיים: "מה פתאום! חיים, אתה הגעת ראשון. תעלה אתה לנדנדה".

וכך שוב ושוב -  כל אחד רוצה לתת לחברו לעלות לפניו.

ומה היה בסוף?  שניהם עלו יחד!

כשהשם רואה שאנחנו מאוחדים, אוהבים זה את זה, וכל אחד חושב איך לגרום שלחברו יהיה נעים 
וטוב – אז אנחנו ראויים לקבל את התורה - המתנה היקרה.

הילדים יכולים לתת עוד דוגמות של אחדות בגן )ויתור לחבר, דאגה לחבר חולה / חבר שנפל / חבר 
שחסר לו משהו ועוד(.

איך מתכוננים לקבלת התורה? מתנהגים "כאיש אחד בלב אחד".

פעילות בתנועה

שיחה - התורה ניתנה "כאיש אחד בלב אחד" 

שועל שועל! אם הדגים יצאו מהמים הם עלולים למות! 

מדוע הדגים ימותו ביבשה? מה יש להם בים שבזכותו הם נשארים חיים? )מים. הדגים נושמים את 
האוויר שנמצא במים דרך זימים )חורים, נקבים מיוחדים( שה' ברא בגופם. אוויר רגיל ללא מים - הם 

אינם יכולים לנשום( 

ניתן להיעזר בהמחשה ולהניח על הרצפה שני חלקי פאזל - דגים ומים, וליצור את ההקשר: "הדגים 
אינם  יכולים לחיות בלי מים".

רבי עקיבא סיפר את הסיפור הזה לפפוס בן יהודה ואמר לו: "כמו שהדגים לא יכולים לחיות בלי מים, 
כך עם ישראל לא יכול להתקיים בלי התורה הקדושה. הרומאים רוצים שאחיה חיים ללא תורה, וזה 
בלתי  אפשרי. לכן אמשיך ללמוד תורה בכל מצב" )הגננת מניחה על הרצפה שני חלקי פאזל נוספים: 

ספר התורה ויהודים(.
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במפגש נחשוב עם הילדים מהן המצוות שאנו מכירים מתוך התורה הקדושה.

כל ילד  בתורו יחזיק את ספר התורה )מבד, של ילדים(, יעצום עיניים ויחשוב מהי המצווה האהובה 
מנהג/הלכה  כל   - בעומר  ל"ג  תהלוכת   / שבת  של  )קידוש  ביותר  עליו 

מתקבלים(.

הגננת תכתוב את מה שהילדים יגידו על כרטיסי "הכי אהבתי" שמהם 
יורכב הלוח. 

גילאי 4-3 יוכלו לצייר. הגננת תכתוב את ההסבר של הילד לציור, וכל 
ילד יחתום את שמו לאחר שהגננת תכתוב.

במקום  הלוח  את  לתלות  מומלץ  בעצמם.  לכתוב  יכולים   6-5 גילאי 
שההורים יוכלו לראותו וכך לקרוא את מה שבחרו הילדים לספר.

ילד יתאר, בעזרת חומרים מגוונים  יצירה חופשית שבה כל  ניתן להוסיף 
שיבחר, את המצווה שהוא אוהב.

הגננת תספר על רצונו העז של רבי עקיבא ללמוד תורה, אף שבגיל ארבעים רק התחיל בלימודו.

בדיסק המצורף סיכום הסיפור במנגינה:

"זה הסיפור על רבי עקיבא
שהתחיל ללמוד בגיל ארבעים

למד אותי א למד אותי ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח.
כשראה שהמים שוחקים אבנים,

ישב בכיתה עם ילדים קטנים,
אלמד ואהיה גדול בתורה.
אדע להבדיל בין טוב לרע

רבי עקיבא, הוא לא התבייש
ללמוד תורה עם ילד בן שש,
ויעידו על כך אלפי תלמידיו

יספרו את גדולתו כאן ועכשיו".

לוח ספירת העומר גני ו/או אישי לכל ילד לקיום מצוות הספירה 
גם בגן וגם בבית )בשבתות וכו'(.

פעילות: לוח "הכי אהבתי"

פעילות מוזיקלית - רבי עקיבא לומד תורה

העיקר הוא המעשה

ב"ה

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

ֲהִכי ָאַהְבִּתי
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הכנת רצועה שעליה מודבקות 'מתנות' מניירות עטיפה שונים. המתנות מודבקות רק בקצה העליון 
שלהן כך שהן תהיינה כמו "חלונות" שניתן להרימם ולראות מה מסתתר מאחוריהם.

מאחורי אחת ה'מתנות' תצמיד הגננת תמונה של תורה )לוחות הברית או ספר תורה(.

בכל פעם ייבחר ילד אחד והוא יצטרך לחפש מאחורי איזו מתנה החביאה הגננת את התורה.

את החיפוש ילוו הגננת והילדים במלל: "במתנה הראשונה? לא! בשנייה? לא! בשלישית? לא! " וכן 
הלאה עד שמוצאים.

באופן דומה ניתן להביא לגן עטיפות מתנה שונות וכל ילד יגזור וידביק צורת מתנה ומאחוריה ספר 
תורה.

6-5:  זיהוי צורות יחיד / רבים על פי אורך המילה הכתובה )חזותי(

ובכרטיס  היחיד  צורת  כתובה  אחד  בכרטיס  מילה.  כתובה  שבתחתיתם  כרטיסים  שני  יקבל  ילד  כל 

מרכז חשבוני - מספר סודר

6-5

מנהגי אבלות בספירת העומר:

"בימי הספירה מתו תלמידי רבי עקיבא במשך ל"ג יום. לכן נוהגים בימים אלו מקצת דיני אבלות )צער(, 
שאין נושאים נשים ואין מסתפרים" )הלכות והליכות(

לימוד הלכה ומנהג

4-3

6-5

6-5

חומרים: 

בסיס קרטון 	 
)חול/נייר/	  וחום  נייר(  ניילון/קרעי  )גואש/פלסטלינה/קרפ  כחול  בגוני  שונים  יצירה  חומרי 

פלסטלינה/גואש וכל גיוון נוסף(
איורי דגים / חיתוכיות	 
איור של שועל	 

רעיון: הכנת בסיס הים ולצדו פיסת יבשה, הדבקת הדגים במים. הצמדת השועל, לאחר צביעה וקישוט, 
למקל ארטיק/רופא - כך שהילדים יוכלו להציג את תפקיד השועל.

דגים,  איורים:  ארבעה  שעליו  משימה  דף  לילדים  נחלק 
מים, תורה ויהודים. 

זוגות  כשני  דף  על  והדבקתם  גזירת האיורים  הפעילות: 
צמודים: דגים ומים; תורה ויהודים.

"אמר רבי עקיבא ואהבת לרעך כמוך".

יצירה - המחשת סיפור השועל והדגים

המחשת הנמשל לסיפור השועל והדגים

שיר / ניגון
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אביזרים ועזרי לימוד

נספחים:

איור של מתנה )לשימוש גם לפעילות החשבונית - מספר סודר(	 

איור שועל	 

איור דגים	 

חלקים להתאמה - מים ודגים; תורה ויהודים	 

כרטיסי "הכי אהבתי" - לכתיבת המצווה האהובה	 

האחר – צורת הרבים. על פי אורך המילה הכתובה, יזהו הילדים יזהו היכן כתובה צורת היחיד והיכן  
- צורת הרבים. אחרי שיזהו, ימחישו הילדים בציור )או יגזרו וידביקו איורים( את משמעות המילה 

שבכל כרטיס.

מילים לדוגמה ממשל השועל והדגים:

דג-דגים	 

שועל-שועלים	 

ספר תורה-ספרי תורה	 
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1נספחים איור מתנה
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2נספחים איור שועל
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3נספחים איור דגים
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4נספחים כרטיס 'מה אהבתי'
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5נספחים חלקים להתאמה
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