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משחק למוד עצמי על הלכות ספירת העומר מוריד הטל ויעלה ויבוא 

משחק למוד עצמי על הלכות ספירת העומר מוריד הטל ויעלה ויבוא

עפ"י קצוש"ע סימנים: ק"כ,  י"ט )סעיפים א- י( מ"ד )סעיפים י"א- י"ד(

א. גזור את התשובות מלוח התשובות

ב. קרא בעיון את השאלות והנח את התשובות עליהן

  

הוראות למשחק 
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16. טעה בקיץ ואמר ותן טל 
ומטר?

11. כמה זמן אנו נוהגים
 אבלות בימי הספירה?

6. מי שנסתפק לו האם ספר 
או לא מה דינו?

נספור  מתי  ועד  ממתי   .1
ספירת העומר?

17.  מה דין 
המסתפק האם אמר "מוריד הטל" 

"ותן טל ומטר"?

בל"ג  שמחים  אנו  מדוע   .12
בעומר?

ששאלו  מי  יענה  כיצד   .7
אותו כמה סופרים היום?

2. כיצד נספור ספירת העומר 
מעומד או מיושב?

18.  שכח בחוה"מ ולא אמר 
יעלה ויבוא מה דינו?

במלאכה  מותרים  האם   .13
בימי ספירת העומר?

8.   מה צריך לדעת לפני 
 הברכה?

3. מתי נספור ספירת העומר 
לכתחילה?

19.  מי ששכח בברכת המזון 
של חוה"מ יעלה ויבא מה דינו?

"מוריד  אומרים  ממתי   .14
הטל" "ותן ברכה" בשמו"ע?

בימי  אבלים  אנו  מדוע    .9
הספירה?

מי ששכח כל הלילה מה   .4
יעשה?

יעלה  ביו"ט  20.   מי ששכח 
ויבוא מה דינו?

מוריד  ואמר  ששכח  מי   .15
הגשם מה דינו?

10.  במה אנו נוהגים אבלות? 5. מי ששכח ולא ספר גם כל 
היום?

משחק לימוד עצמי הלכות "ספירת העומר"
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מט"ז בניסן עד ערב חג
 השבועות.

יספור שאר הימים עם ברכה.
אנו נוהגים אבלות בימי

 הספירה ל"ג יום.

אם טעה בקיץ ואמר ותן טל 
ומטר ונזכר לאחר סיום ברכת 

השנים חוזר לתחילת
 ברכת השנים.

ספירת העומר נספור מעומד. יענה: אתמול היה כך וכך. שבו ביום פסקו מלמות.
יום חוזר,   30 המסתפק בתוך 

לאחר 30 יום אינו חוזר.

בתחילת  נספור  לכתחילה 
הלילה.

לכתחילה צריך לדעת כמה 
סופרים היום 

)בדיעבד יצא גם אם לא יודע(.

נוהגים הגברים והנשים שלא 

לעשות מלאכה משקיעת החמה עד 

לאחר הספירה בלבד. בשאר היום 

מותרים במלאכה חוץ משבתות וימים 

טובים.

שכח בחוה"מ ולא אמר יעלה 
ויבוא אם סיים ברכת המחזיר חוזר 
לרצה ואם לא אומר יעו"י ואם נזכר 

לאחר שפסע חוזר לראש התפילה.

יספור ביום בלא ברכה
 )ושאר הלילות עם ברכה(.

הספירה  בימי  אבלים  אנו 
בגלל שנפטרו תלמידי רבי 

עקיבא.

מתחילים לומר "מוריד הטל" 
"ותן ברכה" ממוסף של יו"ט
 ראשון של פסח עד שמיני 

עצרת.

אם נזכר לפני ברכת בונה 

ירושלים אומר יעו"י, לאחר ברכת בונה 

ירושלים –בא"י אמ"ה אשר נתן מועדים 

וכו' ואם עדיין לא נזכר חוזר לתחילת 

ברהמ"ז.

בלא  הימים  שאר  יספור 
ברכה.

לא נושאים נשים ולא 
מסתפרים. ונוהגים לאסור

 רקודים ומחולות.

אם נזכר לפני ברכת מחיה 
המתים חוזר לתחילת הברכה, 

לאחר מחיה המתים חוזר לראש 
התפילה.

אם נזכר לפני ברכת ובנה

 ירושלים אומר יעו"י, לאחר ברכת בונה 

ירושלים אומר בא"י אמ"ה אשר נתן 

ימים טובים וכו' ואם עדיין לא נזכר חוזר 

לראש ברהמ"ז.

לוח תשובות


