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 דה'תשע" – ספירת העומר

 
א ם י"ה בו"ה ְביִחּודָׁ ד שֵׁ יּה ִבְדִחילּו ּוְרִחימּו. ְליַחֵׁ א ְבִריְך הּוא ּוְשִכינְתֵׁ ם יִחּוד קּוְדשָׁ כָׁתּוב בַ  ְלשֵׁ ר. ְכמֹו שֶׁ ל ְסִפיַרת הָׁעֹומֶׁ ה שֶׁ ן ְלַקיֵׁם ִמְצַות ֲעשֵׁ ן ּוְמזּומָׁ ל ִהנְנִי מּוכָׁ אֵׁ ם כָׁל יְִשרָׁ התְשִלים ְבשֵׁ . ֹורָׁ

ַבע ַשבָׁתֹות ְתִמימֹות ִתְהיֶׁ  ה. שֶׁ ר ַהְתנּופָׁ ת עֹומֶׁ ֳחַרת ַהַשבָׁת ִמיֹום ֲהִביֲאכֶׁם אֶׁ ם לָׁכֶׁם ִממָׁ ה ַליּוְסַפְרתֶׁ שָׁ ה ֲחדָׁ ם ִמנְחָׁ ֳחַרת ַהַשבָׁת ַהְשִביִעית ִתְסְפרּו ֲחִמִשים יֹום. ְוִהְקַרְבתֶׁ  .יינָׁה. ַעד ִממָׁ

ינּו כֹונְנֵׁהּו:קֵׁ נָׁי ֱאֹלנֹוַעם ֲאד   ִויִהי ה יָׁדֵׁ ינּו. ּוַמֲעשֵׁ לֵׁ ינּו כֹונְנָׁה עָׁ ה יָׁדֵׁ ינּו. ּוַמֲעשֵׁ לֵׁ  ינּו עָׁ

 

רּוְך ה י   בָּ עֹוֶמר:ק  ֱאֹל יַאתָּ ִפיַרת הָּ נּו ַעל ס  ִצּוָּ יו ו  ֹותָּ ִמצ  נּו ב  שָּ ם. ֲאֶשר ִקד  עֹולָּ  ינּו ֶמֶלְך הָּ
 

 היום.....

 

ן ַרֲחמָׁ לָׁה:הָׁ ן סֶׁ ינּו. ָאמֵׁ ה ְביָׁמֵׁ רָׁ ּה ִבְמהֵׁ ש ִלְמקֹומָׁ ית ַהִמְקדָׁ נּו ֲעבֹוַדת בֵׁ  . הּוא יֲַחזִיר לָׁ

חַ    ִבנְגִינֹות ִמזְמֹור ִשיר: ַלְמנַצֵׁ

לָׁה: ֱאֹלִקים נּו סֶׁ נָׁיו ִאתָׁ ר פָׁ נּו יָׁאֵׁ ְרכֵׁ נֵׁנּו ִויבָׁ  יְחָׁ

ַדַעת ָך: לָׁ תֶׁ ץ ַדְרכֶָׁך ְבכָׁל ּגֹויִם יְשּועָׁ  בָָׁארֶׁ

 ים יֹודּוָך ַעִמים כֻּלָׁם:קִ ַעִמים ֱאֹל יֹודּוָך

ִמים יְִשְמחּו ִמים ִכי ִתְשפ ט ַעִמים ִמיש ר ּוְלאֻּ לָׁה: ִויַרנְנּו ְלאֻּ ם סֶׁ ץ ַתנְחֵׁ  בָָׁארֶׁ

 ים יֹודּוָך ַעִמים כֻּלָׁם:קִ ַעִמים ֱאֹל יֹודּוָך

ץ רֶׁ נּו ֱאֹל אֶׁ ְרכֵׁ  ינּו:קֵׁ ים ֱאֹלקִ נְָׁתנָׁה יְבּולָּׁה יְבָׁ

נּו ְרכֵׁ ץ:קִ ֱאֹל יְבָׁ י ָארֶׁ  ים ְויִיְראּו אֹותֹו כָׁל ַאְפסֵׁ

נָׁא ה. )אב"ג  אָׁ ַלת יְִמינְָך. ַתִתיר ְצרּורָׁ  ית"ץ(:ְבכ ַח. ְּגדֻּ

א. )קר"ע שט"ן(: ַקבֵׁל נּו נֹורָׁ נּו ַטֲהרֵׁ  ִרנַת ַעְמָך. ַשְּגבֵׁ

ם. )נג"ד יכ"ש(: נָׁא ְמרֵׁ ַבת שָׁ י יִחּוְדָך. ְכבָׁ  גִבֹור. דֹוְרשֵׁ

ְרכֵׁם ִמיד ּגְָׁמלֵׁם. )בט"ר צת"ג(: בָׁ ְתָך. תָׁ י ִצְדקָׁ ם. ַרֲחמֵׁ  ַטֲהרֵׁ

ָך ֲחִסין תֶׁ ל ֲעדָׁ דֹוש. ְברֹוב טּוְבָך. נַהֵׁ  . )חק"ב טנ"ע(:קָׁ

ָך. )יג"ל פז"ק(: יִָׁחיד תֶׁ שָׁ י ְקדֻּ ה. ְלַעְמָך ְפנֵׁה. זֹוְכרֵׁ  ּגֵׁאֶׁ

נּו תֵׁ ַע ַתֲעלּומֹות. )שק"ו צי"ת(: ַשְועָׁ נּו. יֹודֵׁ תֵׁ  ַקבֵׁל. ּוְשַמע ַצֲעקָׁ

ד: - בלחש ם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹולָׁם וָׁעֶׁ  בָׁרּוְך שֵׁ

 

נּו ִמְקִלפֹו י ְלַטֲהרֵׁ ר ְכדֵׁ ָך ִלְספֹור ְסִפיַרת הָׁעֹומֶׁ ה ַעְבדֶׁ י משֶׁ נּו ַעל יְדֵׁ ה ִצִּויתָׁ ל עֹולָׁם. ַאתָׁ ֳחַרת ַהַשבָׁת ִמיֹום ֲהִביאֲ ִרבֹונֹו שֶׁ ם לָׁכֶׁם ִממָׁ ָך. ּוְסַפְרתֶׁ תֶׁ ַתְבתָׁ ְבתֹורָׁ כָׁ ינּו. ְכמֹו שֶׁ ינּו ּוִמּטּוְמאֹותֵׁ ת עֹומֶׁ  כֶׁםתֵׁ ר אֶׁ

ֳחַרת ַהַשבָׁת ַהְשִביִעית ִתְסְפרּו ֲחִמִשים יֹום. כְ  ַבע ַשבָׁתֹות ְתִמימֹות ִתְהיֶׁינָׁה. ַעד ִממָׁ ם:ַהְתנּופָׁה שֶׁ תָׁ ל ִמֲֻֻּּהמָׁ אֵׁ ֲהרּו נְַפשֹות ַעְמָך יְִשרָׁ יִּטָׁ י שֶׁ  דֵׁ

ן נֶׁיָך יְ  ּוְבכֵׁ צֹון ִמְלפָׁ יקֵׁ ינּו וֵׁאֹלקֵׁ ֱאֹל ייְִהי רָׁ ה י ֲאבֹותֵׁ גְַמִתי ִבְסִפירָׁ פָׁ ַקן ַמה שֶׁ ַפְרִתי ַהיֹום יְתֻּ סָׁ ר שֶׁ ִבזְכּות ְסִפיַרת הָׁעֹומֶׁ ל ַמעְ  )השייך לאותו הלילה(.נּו שֶׁ ה שֶׁ שָׁ ש ִבְקדֻּ ְתַקדֵׁ ר ְואֶׁ הֵׁ ּטָׁ י זֶׁה יְֻּשַפע לָׁהְואֶׁ . ְוַעל יְדֵׁ

ינּו ת נְַפשֹותֵׁ ן אֶׁ ַפע ַרב ְבכָׁל הָׁעֹולָׁמֹות ּוְלַתקֵׁ לָׁה: שֶׁ ן סֶׁ ְליֹונָׁה. ָאמֵׁ עֶׁ ְתָך הָׁ שָׁ נּו ִבְקדֻּ נּו ּוְלַקְדשֵׁ ינּו ִמכָׁל ִסיג ּוְפגַם. ּוְלַטֲהרֵׁ ינּו ְונְִשמֹותֵׁ  ְורּוחֹותֵׁ
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 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
 י"ג ניסן                   31

 חמץ מכירת
 י"ד ניסן                  31

 חמץ ביעור
 ט"ו ניסן                   31

 פסח
 ט"ז ניסן                   31

 חול המועד 'א

ר: ַהיֹום ד, לָׁעֹומֶׁ חָׁ  יֹום אֶׁ

 חסד שבחסד

 י"ז ניסן                     31
 חול המועד ב'

ר: ַהיֹום  ְשנֵׁי יִָׁמים, לָׁעֹומֶׁ
 דשבחס גבורה

 י"ח ניסן                           31
 חול המועד 'ג

ר: ַהיֹום ה יִָׁמים, לָׁעֹומֶׁ  ְשלשָׁ

  תפארת שבחסד:

 י"ט ניסן                    31
 חול המועד 'ד

ר: ַהיֹום ה יִָׁמים, לָׁעֹומֶׁ עָׁ  ַאְרבָׁ

 נצח שבחסד:
 כ' ניסן                    02

 חול המועד 'ה
ר: ַהיֹום ה יִָׁמים, לָׁעֹומֶׁ  ֲחִמשָׁ

 
  הוד שבחסד:

 כ"א ניסן                  03
 שביעי של פסח

ר: ַהיֹום ה יִָׁמים, לָׁעֹומֶׁ  ִששָׁ

  יסוד שבחסד:

 כ"ב ניסן                   00
בּוַע  ַהיֹום הֵׁם שָׁ ה יִָׁמים שֶׁ ִשְבעָׁ

ר: ד, לָׁעֹומֶׁ חָׁ  אֶׁ

  מלכות שבחסד:

  כ"ג ניסן                   01
בּוַע  ַהיֹום הֵׁם שָׁ ְשמֹונָׁה יִָׁמים שֶׁ

ר: ד, לָׁעֹומֶׁ חָׁ ד ְויֹום אֶׁ חָׁ  אֶׁ

 חסד שבגבורה:

  כ"ד ניסן                  01
בּוַע  ַהיֹום הֵׁם שָׁ ה יִָׁמים שֶׁ ִתְשעָׁ

ר: ד ּוְשנֵׁי יִָׁמים, לָׁעֹומֶׁ חָׁ  אֶׁ

 גבורה שבגבורה:

 כ"ה ניסן                           01
ד  ַהיֹום חָׁ בּוַע אֶׁ ם שָׁ הֵׁ ה יִָׁמים שֶׁ רָׁ ֲעשָׁ

ר: ה יִָׁמים, לָׁעֹומֶׁ  ּוְשלשָׁ

  תפארת שבגבורה:

  כ"ו ניסן                       01
בּוַע  ַהיֹום הֵׁם שָׁ ר יֹום שֶׁ שָׁ ַאַחד עָׁ

ר: ה יִָׁמים, לָׁעֹומֶׁ עָׁ ד ְוַאְרבָׁ חָׁ  אֶׁ

 נצח שבגבורה:

  כ"ז ניסן                    01
ם  ַהיֹום הֵׁ ר יֹום שֶׁ שָׁ ְשנֵׁים עָׁ

ה יִָׁמים,  ד ַוֲחִמשָׁ חָׁ בּוַע אֶׁ שָׁ

ר:  לָׁעֹומֶׁ

 הוד שבגבורה:

 כ"ח ניסן                 01
 נדחה הזכרון לשואה ולגבור יום
ם  ַהיֹום הֵׁ ר יֹום שֶׁ שָׁ ה עָׁ ְשלשָׁ

ה יִָׁמים,  ד ְוִששָׁ חָׁ בּוַע אֶׁ שָׁ

ר: יסוד         לָׁעֹומֶׁ
 שבגבורה:

  כ"ט ניסן                  01
ם  ַהיֹום הֵׁ ר יֹום שֶׁ שָׁ ה עָׁ עָׁ ַאְרבָׁ

ר: בּועֹות, לָׁעֹומֶׁ  ְשנֵׁי שָׁ

 

 מלכות שבגבורה:

  ל' ניסן                     12
ם  ַהיֹום הֵׁ ר יֹום שֶׁ שָׁ ה עָׁ ֲחִמשָׁ

ד,  חָׁ בּועֹות ְויֹום אֶׁ ְשנֵׁי שָׁ

ר:  לָׁעֹומֶׁ

 

 חסד שבתפארת:

  א' אייר                      3
ם ְשנֵׁי  ַהיֹום הֵׁ ר יֹום שֶׁ שָׁ ה עָׁ ִששָׁ

ר: בּועֹות ּוְשנֵׁי יִָׁמים, לָׁעֹומֶׁ  שָׁ

 

 גבורה שבתפארת:

  ב' אייר                            0
ם ְשנֵׁי  ַהיֹום הֵׁ ר יֹום שֶׁ שָׁ ה עָׁ ִשְבעָׁ

ר: ה יִָׁמים, לָׁעֹומֶׁ בּועֹות ּוְשלשָׁ  שָׁ

 

 תפארת שבתפארת:

  ג' אייר 3                                

ם ְשנֵׁי  ַהיֹום הֵׁ ר יֹום שֶׁ שָׁ ְשמֹונָׁה עָׁ

ר: ה יִָׁמים, לָׁעֹומֶׁ עָׁ בּועֹות ְוַאְרבָׁ  שָׁ

 

 נצח שבתפארת:

  איירד'   4                       
ם  ַהיֹום הֵׁ ר יֹום שֶׁ שָׁ ה עָׁ ִתְשעָׁ

ה יִָׁמים,  בּועֹות ַוֲחִמשָׁ ְשנֵׁי שָׁ

ר:  לָׁעֹומֶׁ

 

 הוד שבתפארת:

 איירה'                        5
 (נדחה)יום הזכרון 

ם ְשנֵׁי  ַהיֹום הֵׁ ְשִרים יֹום שֶׁ עֶׁ

ר: ה יִָׁמים, לָׁעֹומֶׁ בּועֹות ְוִששָׁ  שָׁ

 יסוד שבתפארת:

 ו' אייר                        6
 (יום העצמאות )נדחה

ם  ַהיֹום הֵׁ ְשִרים יֹום שֶׁ ד ְועֶׁ חָׁ אֶׁ

ר: בּועֹות, לָׁעֹומֶׁ ה שָׁ  ְשלשָׁ

 מלכות שבתפארת:

  ז' אייר                       1
ם  ַהיֹום הֵׁ ְשִרים יֹום שֶׁ ְשנַיִם ְועֶׁ

ד,  חָׁ בּועֹות ְויֹום אֶׁ ה שָׁ ְשלשָׁ

ר:  לָׁעֹומֶׁ

 חסד שבנצח:

  ח' אייר                     1
ם  ַהיֹום הֵׁ ְשִרים יֹום שֶׁ ה ְועֶׁ ְשלשָׁ

בּועֹות ּוְשנֵׁי יִָׁמים,  ה שָׁ ְשלשָׁ

ר:  לָׁעֹומֶׁ

 שבנצח:גבורה 

  ט' אייר                             1 
ם  ַהיֹום הֵׁ ְשִרים יֹום שֶׁ ה ְועֶׁ עָׁ ַאְרבָׁ

ה יִָׁמים,  בּועֹות ּוְשלשָׁ ה שָׁ ְשלשָׁ

ר:  לָׁעֹומֶׁ

 

 תפארת שבנצח:

  י' אייר                      32
ם  ַהיֹום הֵׁ ְשִרים יֹום שֶׁ ה ְועֶׁ ֲחִמשָׁ

ה יִָׁמים,  עָׁ בּועֹות ְוַאְרבָׁ ה שָׁ ְשלשָׁ

ר:  לָׁעֹומֶׁ

 נצח שבנצח:

  י"א אייר                   33
ם  ַהיֹום הֵׁ ְשִרים יֹום שֶׁ ה ְועֶׁ ִששָׁ

ה יִָׁמים,  בּועֹות ַוֲחִמשָׁ ה שָׁ ְשלשָׁ

ר:  לָׁעֹומֶׁ

 הוד שבנצח:

  י"ב אייר12                     
ם  ַהיֹום הֵׁ ְשִרים יֹום שֶׁ ה ְועֶׁ ִשְבעָׁ

ה יִָׁמים,  בּועֹות ְוִששָׁ ה שָׁ ְשלשָׁ

ר:  לָׁעֹומֶׁ

 יסוד שבנצח:

  י"ג אייר                   13
ם  ַהיֹום הֵׁ ְשִרים יֹום שֶׁ ְשמֹונָׁה ְועֶׁ

ר: בּועֹות, לָׁעֹומֶׁ עָׁה שָׁ  ַאְרבָׁ

 
 מלכות שבנצח:

  י"ד אייר                    14
ם  ַהיֹום הֵׁ ְשִרים יֹום שֶׁ ה ְועֶׁ ִתְשעָׁ

ד,  חָׁ בּועֹות ְויֹום אֶׁ עָׁה שָׁ ַאְרבָׁ

ר:  לָׁעֹומֶׁ

 חסד שבהוד:

  ט"ו אייר                   15
ה  ַהיֹום עָׁ הֵׁם ַאְרבָׁ ְשלִשים יֹום שֶׁ

ר: בּועֹות ּוְשנֵׁי יִָׁמים, לָׁעֹומֶׁ  שָׁ

 
 גבורה שבהוד:

  ט"ז אייר                          16
עָׁה  ַהיֹום הֵׁם ַאְרבָׁ ד ּוְשלִשים יֹום שֶׁ חָׁ אֶׁ

ר: ה יִָׁמים, לָׁעֹומֶׁ בּועֹות ּוְשלשָׁ  שָׁ

 
 שבהוד:תפארת 

  י"ז אייר                       17
ם  ַהיֹום הֵׁ ְשנַיִם ּוְשלִשים יֹום שֶׁ

ה יִָׁמים,  עָׁ בּועֹות ְוַאְרבָׁ עָׁה שָׁ ַאְרבָׁ

ר:  לָׁעֹומֶׁ

 נצח שבהוד:

 י"ח אייר                     18
 ל"ג בעומר

ם  ַהיֹום הֵׁ ה ּוְשלִשים יֹום שֶׁ ְשלשָׁ

ה יִָׁמים,  בּועֹות ַוֲחִמשָׁ עָׁה שָׁ ַאְרבָׁ

ר:   הוד שבהוד:           לָׁעֹומֶׁ

  י"ט אייר                   19
ה ּוְשלִשים יֹום  ַהיֹום עָׁ ַאְרבָׁ

ה  בּועֹות ְוִששָׁ עָׁה שָׁ הֵׁם ַאְרבָׁ שֶׁ

ר:  יִָׁמים, לָׁעֹומֶׁ

 :יסוד שבהוד

  כ' אייר                     20
ם  ַהיֹום הֵׁ ה ּוְשלִשים יֹום שֶׁ ֲחִמשָׁ

ר: בּועֹות, לָׁעֹומֶׁ ה שָׁ  ֲחִמשָׁ

 

 מלכות שבהוד:

 כ"א אייר                    21

ם  ַהיֹום הֵׁ ה ּוְשלִשים יֹום שֶׁ ִששָׁ

ד,  חָׁ בּועֹות ְויֹום אֶׁ ה שָׁ ֲחִמשָׁ

ר:  לָׁעֹומֶׁ

  חסד שביסוד:

  כ"ב אייר                 22
ם  ַהיֹום הֵׁ ה ּוְשלִשים יֹום שֶׁ ִשְבעָׁ

בּועֹות ּוְשנֵׁי יִָׁמים,  ה שָׁ ֲחִמשָׁ

ר:  לָׁעֹומֶׁ

 שביסוד:גבורה 

  כ"ג אייר 23                             
ם  ַהיֹום הֵׁ ְשמֹונָׁה ּוְשלִשים יֹום שֶׁ

ה יִָׁמים,  בּועֹות ּוְשלשָׁ ה שָׁ ֲחִמשָׁ

ר:  לָׁעֹומֶׁ

 

 תפארת שביסוד:

 כ"ד אייר                       24

ם  ַהיֹום הֵׁ ה ּוְשלִשים יֹום שֶׁ ִתְשעָׁ

ה יִָׁמים,  עָׁ בּועֹות ְוַאְרבָׁ ה שָׁ ֲחִמשָׁ

ר:  לָׁעֹומֶׁ

  נצח שביסוד:

  כ"ה אייר                   25
ה  ַהיֹום ם ֲחִמשָׁ הֵׁ ִעים יֹום שֶׁ ַאְרבָׁ

ר: ה יִָׁמים, לָׁעֹומֶׁ בּועֹות ַוֲחִמשָׁ  שָׁ

 הוד שביסוד:

  כ"ו אייר                   26
ם  ַהיֹום הֵׁ ִעים יֹום שֶׁ ד ְוַאְרבָׁ חָׁ אֶׁ

ה יִָׁמים,  בּועֹות ְוִששָׁ ה שָׁ ֲחִמשָׁ

ר:  יסוד שביסוד:          לָׁעֹומֶׁ

  כ"ז אייר                   27
ם  ַהיֹום הֵׁ ִעים יֹום שֶׁ ְשנַיִם ְוַאְרבָׁ

ר: בּועֹות, לָׁעֹומֶׁ ה שָׁ  ִששָׁ

 מלכות שביסוד:

 כ"ח אייר                   28
 יום שחרור ירושלים

ִעים יֹום  ַהיֹום ה ְוַאְרבָׁ ְשלשָׁ

ד,  חָׁ בּועֹות ְויֹום אֶׁ ה שָׁ הֵׁם ִששָׁ שֶׁ

ר: חסד         לָׁעֹומֶׁ
 שבמלכות:

  כ"ט אייר                  29
ִעים יֹום  ַהיֹום ה ְוַאְרבָׁ עָׁ ַאְרבָׁ

בּועֹות ּוְשנֵׁי  ה שָׁ הֵׁם ִששָׁ שֶׁ

ר: גבורה      יִָׁמים, לָׁעֹומֶׁ

 שבמלכות:

  א' סיון                             30
ה  ַהיֹום הֵׁם ִששָׁ ִעים יֹום שֶׁ ה ְוַאְרבָׁ ֲחִמשָׁ

ר: ה יִָׁמים, לָׁעֹומֶׁ בּועֹות ּוְשֹלשָׁ  שָׁ

 תפארת שבמלכות:

  ב' סיון                         31
ם  ַהיֹום הֵׁ ִעים יֹום שֶׁ ה ְוַאְרבָׁ ִששָׁ

ה יִָׁמים,  עָׁ בּועֹות ְוַאְרבָׁ ה שָׁ ִששָׁ

ר: נצח              לָׁעֹומֶׁ

 שבמלכות:

  ג' סיון                      1
ם  ַהיֹום הֵׁ ִעים יֹום שֶׁ ה ְוַאְרבָׁ ִשְבעָׁ

ה יִָׁמים,  בּועֹות ַוֲחִמשָׁ ה שָׁ ִששָׁ

ר:  לָׁעֹומֶׁ

 הוד שבמלכות:

  ד' סיון                     0
ִעים יֹום  ַהיֹום ְשמֹונָׁה ְוַאְרבָׁ

ה  בּועֹות ְוִששָׁ ה שָׁ הֵׁם ִששָׁ שֶׁ

ר:  יִָׁמים, לָׁעֹומֶׁ

 יסוד שבמלכות:

  ה' סיון                     1
ִעים יֹום  ַהיֹום ה ְוַאְרבָׁ ִתְשעָׁ

ר: בּועֹות, לָׁעֹומֶׁ הֵׁם ִשְבעָׁה שָׁ  שֶׁ

 

 שבמלכות:מלכות 

 ו' סיון                        1
 שבועות
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