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© 

 כל הזכויות שמורות 

 למו"ל 

 

 אין לעשות כל שימוש 

 מסחרי בחומר 

 או בחלק ממנו 

 

 הערות והארות 

 יתקבלו בברכה 

 בפלאפון שמספרו: 

052-7680573 

 

 יישר כח גדול 

 המסייעיםלכל 

 בהוצאת חוברת זו לאור 

 הקב"ה ישלם שכרם 
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 !ד חביב ויקרתלמי

 נמצאים אנו בימי "ספירת העומר"

 ימים שהיו פעם ימי שמחה

 עד שקרה האסון

 שבו נפטרו תלמידי רבי עקיבא

 למה הם היו ימי שמחה?

 מיהו רבי עקיבא?

 למה נפטרו?

  כמה נפטרו?

 שני" מה זה בכלל?-"פסח

 שמעון, מדורה ענקית, למה?רבי 

 עוגה חלבית ומאכלי חלב

 למתי?

 כתרים, מי שם למי?

 על כל זאת בחוברת

 נכתוב ונשלים ונצבע

 בצורה יפה ומסודרת

 ילד מתוק! רת ה',ובעז

 תהנה ותרגיש שהתורה מתוקה

 יותר מכל המעדנים שבעולם

 

 באהבה רבה

 המחנך
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 יציאת מצרים

 עם ישראל יצאו ממצרים

 היו עדיין טמאיםואז הם 

 ולכלה היא התורה היו מחכים

 התחילו בני ישראל הקדושים

 להתקדש ולהיות טהורים

 יום 49ספרו ומנו 

 

 כן אנו סופרים ומונים

 ולמתן תורה מתקדשים

 שבעה שבועות

 היום החמישים הוא יום

 חג השבועות

 מתן תורתנו הקדושה גח

 

 מעניין מאוד!

 חז"ל אומרים

 טובחג פסח הוא יום 

 חג השבועות הוא יום טוב

 וימי ספירת העומר שביניהם

 הם כחול המועד!
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 ספירת העומר

 לספור וה מצו

 'ספירת העומר'

 כמו שכתוב וספרתם

 לכם ממחרת השבת

 מפסח עד שבועות

 שבע שבתות תמימות

 ימים 49לכן נספור 

 .שבועות שלמים 7שהם 

 שמצוותה מהתורה,"א י

 מדרבנן.שמצוותה "א וי

 

 

 דיני ספירת העומר

 א. המצווה לספור בכל לילה.

 ב. סופרים מיד לאחר תפילת ערבית.

 ג. מי ששכח לספור בלילה, יספור ביום למחרת בלא ברכה.

 ד. אם שכח גם ביום, ימשיך לספור בשאר הימים בלא ברכה.

 וכך.ה. משקיעת החמה אסור לומר כמה סופרים היום, אלא יאמר אתמול ספרו כך 

 ו. במיוחד צריך להיזהר שלא יאמר היום "ל"ג בעומר".

 יום?!הז. לפני שסופרים צריך לדעת כמה סופרים 

כל שבת פרק  -ח. בשבתות ספירת העומר שבין פסח לשבועות נוהגים לקרוא פרקי אבות 

 אחד ולהתחזק במידות טובות במוסר ובהליכות.
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 לוח הזמנים

 ט"ז בניסן = מתחילים לספור

 באייר = ראש חודשא' 

 י"ד באייר = פסח שני

 י"ח באייר = ל"ג בעומר

 א' בסיוון = ראש חודש

 השבועות גו' בסיוון = ח

 

 

 שאלות

 ופרים. כמה ימים וכמה שבועות?ס. 1

 תח את הסידור וכתוב את הבקשה על בית המקדש!פ. 2

 ספור בלא ברכה. מי?י. 3

 היום?! מה יענה לו?אה את חברו ושאלו כמה סופרים ר. 4

 מימות. מה הפירוש?ת. 5

 

 תשובות

1                                                                                                                            .         . 

2                                                                                                                            .         . 

3                                                                                                                     .                . 

4                                                                                                                            .         . 

5                                                                                                   .                                  . 
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 קצירת העומר

 בזמן שבית המקדש היה קיים

 "שעורים "עומרהיו מביאים למקדש 

 ומהו עומר?

 עומר זה תבואה חדשה שגדלה

 מתי הביאו?

 ביום השני של פסח 

 )ערב לאחר ליל הסדר(

 כיצד עשו זאת?

 שלוחי בית דין היו יוצאים 

 בערב פסח לשדות

 ושם היו קושרים חבילות של תבואה

 כשהם עדיין מחוברים לקרקע

 ובמוצאי החג הראשון

 היו מתכנסים לשדות

 עיירות הסמוכותכל אנשי ה

 פעמים: 3והקוצר היה שואל 

 השמש שקעה?

 כן! -ועונים לו

 במגל זה אקצור?

  כן! -ועונים לו

 לסל זה?

 כן! -ועונים לו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 והקריבוהו בשמחה ובששון המקדשוהביאוהו לירושלים לבית  ואז... קצרו את העומר

 שמחתי באומרים לי בית ה' נלך
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 וספרו שבע שבועות מפסח עד חג שבועות 

 ולזכר זה אנו מונים את הימים הנקראים

 "ימי ספירת העומר"

 

 

 

 

 

 

 שאלות

 . מתי התחילו להתכונן למצוות הקצירה?1

 ומתי הקריבוהו? . מתי קצרו את העומר?2

 אם השמש כבר שקעה?. מדוע הקוצר שואל 3

 . ממתי עד מתי ספרו את הימים?4

 אנו מבקשים מה' מיד לאחר הספירה?מה  .5

 

 תשובות

1                                                                                                                            .         . 

2                                                                                                                            .         . 

3                                                                                                                     .                . 

4                                                                                                                            .         . 

5                                                                                                   .                                  . 
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 ודש איירח

 ופאךר' דני א –ר"ת "אייר" 

 

 אייר הוא החודש השני

 מיציאת מצרים

 חודש זיו הוא גם שמי

 כי בחודש זה השמש מאירה מאוד

 מזל החודש הוא שור

 כי בחודש זה השור מרבה לאכול עשב

 גם מן ירד מהשמיים בחודש זה

 רשב"ילת ופסח שני והיל

 חלים אף הם בחודש זה

 

 באיזה חודש?
 .                            חוזרים בתשובה?

 .                           יש הרבה חגים?

 .                           מרבים בשמחה?

  -מתחילים לומר

 .                         "ותן טל ומטר לברכה"?

 .                            מדליקים נרות חנוכה?

 .             מברכים "שהחיינו" על הפירות?

 .               מתחילים לומר "מוריד הטל"?

 .                           סופרים ספירת העומר?

 .                   ה יקרה מפנינים?נקבלנו מת

 .                                       חודש הגאולה?

 .                        ?שלפעמים מעוברחודש 

 .                            ?בו החל המצורחודש 

 .                                     ?מר מאודחודש 

 .                     ?שממעטים בשמחהחודש 

 .                                      חודש הרחמים?

 .                             מברכים על האילנות?

 -מתחילים לומר

 .                 "משיב הרוח ומוריד הגשם"?

.                                           יום הולדתי?
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 הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה
 

 מתוק!יקר וילד 

 מצוות עשה: 6כתוב 

1)                                                   . 

2)                                                   . 

3)                                                   . 

4)                                                   . 

5)                                                   . 

6)                                                   . 

 

 מצוות לא תעשה: 6כתוב 

1)                                                   . 

2)                                                   . 

3)                                                   . 

4)                                                   . 

5)                                                   . 

6)                                                   . 

 

 

 הידעת?

 .                                        כנגד  ת עשה ומצו                             בתורה יש 

 .                                        כנגד ת לא תעשה ומצו                             בתורה יש 

 מצוות, ובגימטרייה יוצא תרי"ג!     ביחד

 שהם כת"ר תורה!   מצוות דרבנן יוצא   וביחד עם 
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 רבי חנניה בן עקשיא אומר:

 רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות,

 שנאמר: "ד' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר"

 

                          ?המצוות מדרבנן 7מהם 
                    

                         ?ומהם, וכמה מצוות יש לבני נח
                   

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מחר בבוקר אברך ברכות בשחר בשמחה, בפרט את ברכת:

 "שלא עשני גוי"

 גם כשזה קשה, את המצוות תמיד אני עושה

 -מכל הלב אומר את זה

 אני גאה להיות יהודי!!!
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 פסח שני

 נאמר בתורה:

בדרך רחוקה ועשה פסח לד' "איש איש כי יהיה טמא לנפש או 
 בחודש השני בארבעה עשר יום לחודש..."

 

המקרה: מעשה באנשים יראי שמים גדולים שהיו טמאים בגלל שהתעסקו עם מתים ולא 

יכלו להקריב קרבן פסח במועדו בי"ד בניסן ככל היהודים, ופנו למשה ואהרן ושאלו: למה 

והעניו לא התבייש לומר "איני יודע",  ניגרע לבלתי הקריב את קרבן ד'? משה רבנו הצדיק

 ואמר "עמדו ואשמעה מה יצווה ד' לכם".

 תשובת הקב"ה הייתה: שיקריבו את קרבן פסח בי"ד באייר.

 ומי היו אותם צדיקים שכ"כ רצו להקריב את קרבן פסח?

 רבותינו ז"ל נחלקו בדבר:

 אהרון שמתו.בני  לדעת רבי עקיבא: מישאל ואלצפן שנטמאו לקבור את נדב ואביהו

 .ע"פ צוואתו ובקשתו ולדעת רבי ישמעאל: נושאי ארונו של יוסף הצדיק שהוציאוהו ממצרים

 

 למי נועד 'פסח שני'?

 רק לטמאים? לא ולא!

 אלא:

 .לטמאים .1

 .רחוק מירושלים –למי שהיה בדרך רחוקה  .2

 .להקריב את הפסח מסיבה מוצדקת ובשוגגהיה ל ושלא יכ –אנוס  .3

 .בין פסח ראשון לשניילד שנהיה בר מצוה  .4

 .בין פסח ראשון לשניגר שנתגייר  .5
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 שאלות

 באיזה תאריך חל פסח שני? .1

 מצא הבדלים בין פסח ראשון לפסח שני! .2

 מהם מנהגי פסח שני? .3

 לאיזה ילד נועד פסח שני? .4
 אדם שבמזיד הפסיד פסח ראשון, יוכל להשלימו בפסח שני? .5

 

 תשובות

1                                                                                                                            .         . 

2                                                                                                                     .                . 

3                                                                                                                            .         . 

4                                                                                                   .                                  . 

5                                                                                                                            .         . 

 בהצלחה
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שחקו מיםאבנים 

 הולך לדרכו עקיבא

 ללמוד מגדולי תורה

 למעין הגיע ותמה

 מדוע האבן חלולה?

 אבנים שחקו המים –אבנים 

 המים שחקו אבנים

 כן אל ליבי לב האבן

 תחדור תורת מים חיים.

 הלך?

 מה ראה בדרך?

 מה למד מזה?

 רוצה ילד יקר לדעת את התשובה?

 קרא את הקטע הבא!

 

 

 

 

 

 

 

 

 חכמים למדו –תנו רבנן 

 בבית המדרש ההומה

 קול ניגון גמרא מתנגן

 הרבה תלמידים שם לומדים

 עשרים וארבעה אלף תלמידים

 יקרים קדושים וטהורים

 את התורה הקדושה לומדים

 צדיקים גדולים היו

 אך כבוד זה בזה לא נהגו

 ואת חבריהם ביזו

 

 כמו בתפילת רבי נחוניא

 חברישלא אכשל וישמחו בי 

 תה שמחהיואף שבימים אלו הי

 באה עליהם מגיפה נוראה

 כולם נפטרו באותה תקופה

 כמה מאות לוויות ביום

 גדול יום פטירת הצדיקים

 כיום חורבן בית אלוקינו

 לכן נקבעו ימים אלו

.לאבלות וצער
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 שאלות

 קראו לו עקיבא, ומתי רבי עקיבא?מתי  .1

 כשראה מעיין?רבי עקיבא ממה התפלא  .2

 ?רבי עקיבא איזה מוסר השכל למד מכך .3

 תשובות

1                                                                                                                            .         . 

2                                                                                                                     .                . 

3                                                                                                                            .         . 

 

 !!!ואהוב תלמיד יקר

 א. בימים אלו נזהר במיוחד ממה?

                                                                                                                                        . 

                                                                                                                                        . 

 רו!ישל בין אדם לחב ותדוגמא 2ב. כתוב 

                                                                                                                                        . 

                                                                                                                                        . 

 של בין אדם למשפחתו! ותדוגמא 2ג. כתוב 

                                                                                                                                        . 

                                                                                                                                        . 

 לאח או לחבר! שוויתרת מקרים 2ד. כתוב 

                                                                                                                                        . 

                                                                                                                                        . 
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 ?אלף תלמידים 24של אותם  ומיהו רבם הגדול

 !רבי עקיבא כמובן

 

 עקיבא או רבי עקיבא?

 מעשרה הרוגי מלכות? 

 כן וכן!!!

 על כך תקרא בהמשך

 

 איש צדיק עשיר ידוע

 היה "כלבא שבוע"

 כל עני שרעב היה ככלב

 יצא שבע ושמח וטוב לב

 עזר לתלמידי חכמים בצדקה

 ורחל שמהולו בת 

 רועה צאנו היה "עקיבא"

 שקרוא וכתוב אינו יודע

 והוא בן ארבעים שנה

 

 ומידותיו הטובות ראתה רחל את צמאו לתורה

 ו התחתנהעמולכן 

 הואז נשבע אביה שבוע

 שמארמונו תגורש ולא תקבל ירושה

 ושרעושר ולא בארחל בחרה ב
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 היקר לי מכל ! תלמידי

 

 ?ין אושר לעושר. מה הבדל ב1

                                                                                                                                        . 

 

 כך?של 'כלבא שבוע' . למה נקרא שמו 2

                                                                                                                                        . 

 

 . למה?רועה הצאן . רחל התחתנה עם עקיבא3

                                                                                                                                        . 

 

 ע שתתחתן בתו רחל?. עם מי רצה כלבא שבו4

                                                                                                                                        . 

 

 )עיין בתפארת ישראל במסכת ידיים( איך קראו לכלבא שבוע כשהיה תינוק?חידה לחכמים: . 5

                                                                                                                                        . 
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24=12+12 

 

 רחל לא שכחה את הבטחת בעלה

 שיהיה גדול בתורה רצתה 

 ואמרה לך לבית המדרש 

 אין צורך שתעבוד

 עדיף שתהיה עבד בבית ד'

 

 לרבי אליעזר ולרבי יהושע התנאים

 שנים  12הלך ולמד 

 במקום הרועה עקיבא 

 נהיה רבי עקיבא

 חזרו אתו לביתו

 שנים עשר אלף תלמידים

 ובדרך דברו רק מהלימודים

 

 את מי שמעו?

 ומה ראו?

 

 אדם רע לרחל אמר 

 תראי איך בעלך אותך עזב?

 ללא אוכל ומתוך רעב 

 נכון שבביתם לא היו מיטות 

 גם לא כסאות ושולחנות 

 אבל עונה הצדקת רחל 

 אני מתפללת ומייחלת 

 אני נותנת לו רשות 

 לשנים עשר שנים נוספות 

 

 החליט רבי עקיבא 

 אם לי רשות נתנה

 מיד אחזור לישיבה

 

 שנים נוספות  12וכעבור 

 חזר לביתו ולעירו

 יצא רחל לקראתו 

 רצו התלמידים לדחפה

 אמר להם רבי עקיבא:

 הניחוה! שלי ושלכם,

!!!שלה הוא
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 שאלות 

 מה הבטיחה רחל לבעלה בעת חתונתם? .1

 מה לא היה בביתם? .2

 היה בביתם?מה  .3

 מה אמר השכן הרע? .4

 מי שמע זאת? ומה החליט? .5

 לאחר כמה שנים חזר רבי עקיבא לביתו? .6

 מה לומדים מכך? .7

 

 תשובות 

1                                                                                                                            .         . 

2                                                                                                                            .         . 

3                                                                                                                     .                . 
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 !ארזי הלבנון!!! אדירי התורה!!

 המילים הללו מרעידות את הלבבות.

 בתפילות הימים הנוראים בקינות לתשעה באב.

 שם אמרנו גם בכינו וכל כך התרגשנו

 עשרה מי יודע? עשרה אני יודע!

 עשרה הרוגי מלכות

 רומי החליט ללמוד תורההקיסר של 

 עד שהגיע לפרשת משפטים

 מות יומת". וגונב איש ומכרוששם כתוב: "

 )מילים אלו לא מצאו חן בעיני אותו רשע(

 מיד שלח לקרוא לעשרה מגדולי ישראל

 ואמר להם אתם חייבים מיתה

 על מכירת יוסף שאחיו מכרו אותו

 אמרו לו תן לנו זמן שלשה ימים

 

 כהן גדולישמעאל באותם ימים הזכיר רבי 

 את השם המפורש בקדושה ובטהרה

 התעטף בטלית ותפילין ועלה לרקיע

 ופגש את המלאך גבריאל

 )אמרו עליו על רבי ישמעאל שהיה אחד משבעה האנשים היפים בעולם(

 וסיפר לו על הגזירה של מלך רומי 

 ענה לו המלאך גבריאל

 ברך שמו...כבר שזו גזירה מאתו יתשמעתי 


