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מן המקורות

ָל"ג ָּבעֶֹמר
ִמן♦ַהְּמקֹורֹות

ּבְלֵיל לָ"ג ּבָעֶֹמר אֹוְמִרים:

"ַהיֹום ׁשְלֹוׁשָה ּוׁשְֹלׁשִים יֹום ׁשֵֶהם ַאְרּבָָעה ׁשָבּועֹות וֲַחִמּׁשָה יִָמים לָעֶֹמר."

ּכָתּוב ּבַּתֹוָרה ּבְֵספֶר וַיְִקָרא:

"ּוְספְַרֶּתם לָכֶם ִמָּמֳחָרת ַהּׁשַּבָת ִמיֹום ֲהבִיֲאכֶם ֶאת עֶֹמר ַהְּתנּופָה ׁשֶבַע ׁשַּבָתֹות 

ְּתִמימֹות ִּתְהיֶינָה" )ּפֶֶרק כג, ּפָסּוק טו(.

ּכָל לַיְלָה, ֵמַחג ַהּפֶַסח ַעד ַחג ַהּׁשָבּועֹות, סֹופְִרים ֶאת ְספִיַרת ָהעֶֹמר ּוְמבְָרכִים:

"ּבָרּוְך ַאָּתה ה' ֱאלֹוֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם ֲאׁשֶר ִקְּדׁשָנּו ּבְִמצְוֹוָתיו וְצִּוָנּו ַעל ְספִיַרת 

ָהעֶֹמר."

יֵׁש ַהּסֹופְִרים ֶאת ָהעֶֹמר ַעד לָ"ג ּבָעֶֹמר,

וְיֵׁש ַהּסֹופְִרים ֶאת ָהעֶֹמר ַעד ַחג ַהּׁשָבּועֹות.

ָאסּור לְִהְסַּתּפֵר ּולְִהְתַחֵּתן

ּבְלָ"ג ּבָעֶֹמר ֻמָּתר לְ _________________________ ּולְ _________________________ .  

33 יֹום — ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ַחג 
ַהֶּפַסח 

ָל"ג 
ָּבעֶֹמר
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ר / ֲאִרי ַּגְיֵּגרְוַחֵגי ָהָאִביב ַעל ָל"ג ָּבעמֶֹ
ִקְראּו♦ֶאת♦ַהֵּמיָדע.♦♦

לִפְִנֵי ׁשָנִים ַרּבֹות, ּכְׁשֶָהרֹוָמִאים ׁשָלְטּו ּבְֶאֶרץ-יִׂשְָרֵאל, ַחי ַרב ּגָדֹול ּבְׁשֵם ַרּבִי ֲעִקיבָא. 

ַרּבִי ֲעִקיבָא לִֵּמד ּתֹוָרה לְַתלְִמיִדים ַרּבִים. ׁשָנָה ַאַחת, ּבְַּתקּופָה ׁשֶַאֲחֵרי ַחג ַהּפֶַסח, ֵמתּו 

ַרּבִים ִמַּתלְִמיָדיו. יֵׁש אֹוְמִרים ׁשֵֶּמתּו ּבְַמּגֵפָה )ַמֲחלָה ָקׁשָה ּוִמַּדּבֶֶקת( וְיֵׁש ַמְסּבִיִרים 

ׁשֵֶהם ֵמתּו ּבְַקָרב, ּכְׁשֶַעם יִׂשְָרֵאל ָמַרד ּבָרֹוָמִאים )ֶמֶרד ּבַר ּכֹוכְבָא(. ּבְַתֲאִריְך י"ח ּבְִאיָר, 

ׁשֶהּוא ַהיֹום ַה-33 )לָ"ג( ׁשֶל ְספִיַרת ָהעֶֹמר, ּפְָסָקה ַהַּמּגֵפָה. יֹום זֶה נְִקָרא לָ"ג ּבָעֶֹמר. 

ּכְֵדי לִזְּכֹר ֶאת מֹוָתם ׁשֶל ַּתלְִמיֵדי ַרּבִי ֲעִקיבָא נֹוֲהגִים ּבְִתקּופָה זֹו )ִמּתֹום ַחג ַהּפֶַסח 

וְַעד לָ"ג ּבָעֶֹמר( ְמַעט ִמנְֲהגֵי ֲאבֵלּות, לְָמׁשָל ֹלא לְִהְסַּתּפֵר וְֹלא לְִהְתַחֵּתן.

ֶאת לָ"ג ּבָעֶֹמר ְמצַיְנִים ּכְיֹום ׂשֵָמַח ּכִי ּבְיֹום זֶה ִהְסַּתיְָמה ַהַּמּגֵפָה. ּכְמֹו כֵן ּבְיֹום זֶה נִפְַטר 

ַרב ּגָדֹול ּבְׁשֵם ַרּבִי ׁשְִמעֹון ּבַר יֹוַחאי. ְמֻסּפָר ׁשֶּלִפְנֵי מֹותֹו הּוא ּגִּלָה לְַתלְִמיָדיו סֹודֹות 

ַרּבִים ׁשֶל ּתֹוָרה, ׁשֶֹּלא ָהיּו יְדּוִעים קֶֹדם. ּבְאֹוָתּה ֵעת 

יִּכָנְסּו  ׁשֶֹּלא  ּכְֵדי  ּגְדֹולָה  ֵאׁש  לְבֵיתֹו  ָסבִיב  ּבֲָעָרה 

ֶאת  לִׁשְמַֹע  לֶָהם  ָהיָה  ׁשֶָאסּור  ֲאנָׁשִים  לְׁשָם 

ַרּבִים  ֲאנָׁשִים  זֹאת,  לְצַיֵן  ּכְֵדי  ַהּלָלּו.  ַהּסֹודֹות 

צְפַת(  )לְיַד  ּבְֵמירֹון  ׁשְִמעֹון  ַרּבִי  לְֶקבֶר  נֹוְסִעים 

ּוַמְדלִיִקים ׁשָם ְמדּוָרה ּגְדֹולָה.

ׁשִֶהּגִיעּו  ּבְנֵיֶהם  ֶאת  לְׁשָם  ׁשְֶּמבִיִאים  ֲאנָׁשִים  יֵׁש 

לְגִיל ׁשָלֹוׁש, ּוְמַסּפְִרים אֹוָתם ּבַּפַַעם ָהִראׁשֹונָה. 

ִמנְָהג זֶה נְִקָרא "ַחלָאָקה". ּגַם ּבְִמקֹומֹות ֲאֵחִרים 

ּבָָאֶרץ ַמְדלִיִקים ְמדּורֹות ּבְלֵיל לָ"ג ּבָעֶֹמר.
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ַהֶּמֶרד
ַמּדּוַע ְמצַיְניִם ֶאת לָ"ג ּבָעֶֹמר?  .1

ַסְּמנּו ׁשְֵּתי ְּתׁשּובֹות נְכֹונֹות.   

ּכִי ּבְיֹום זֶה ׂשְָרפּו ֶאת ּבֵית ַהִּמְקָּדׁש  

ּכִי ּבְיֹום זֶה ּפְָסָקה ַהַּמּגֵפָה ּבְֶקֶרב ַּתלְִמיֵדי ַרּבִי ֲעִקיבָא  

ּכִי רֹוצִים לְַהְדלִיק ְמדּורֹות  
ּכִי ַרּבִי ׁשְִמעֹון ּבַר יֹוַחאי נִפְַטר ּבְַתֲאִריְך זֶה  

ִמְנֲהֵגי ַהַחג

ַהׁשְלִימּו ֶאת ַהִּמׁשְּפִָטים ּבְֶעזְַרת ַהִּמּלִים ׁשֶּבַַּמְחָסן.  .2

ַמְדלִיִקים _________________________ 	0  

ְמׂשֲַחִקים ּבְ _________________________ 	0  

עֹולִים לְִקבְֵרי _________________________ 	0  

ְמַסּפְִרים ֶאת _________________________ ּבַּפַַעם ָהִראׁשֹונָה. 	0  

לְַאַחר ְספִיַרת ָהעֶֹמר ֻמָּתר _________________________ 	0  

ַמְחַסן♦ִמּלִים ♦

צִַּדיִקים, ֵחץ וֶָקׁשֶת, לְִהְתַחֵּתן, ַהּבָנִים, ְמדּורֹות  
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מעולם השיח הספרותי: סיפור

ֶהָחרּוב / מֶֹׁשה ָׁשְרַּגל
ִקְראּו♦ֶאת♦ַהִּסּפּור.♦♦

לְַאַחר ֶׁשּכָבְׁשּו הָרֹוָמִאים ֶאת ֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל וְהֱֶחִריבּו ֶאת ּבֵית הִַּמְקָּדׁש, הִִּטילּו ּגְזֵרֹות 

ָקׁשֹות ַעל הַּצִּבּור. ּבֵין הְַּׁשָאר, ָאְסרּו לְלֵַּמד ּתֹוָרה, ּכְֵדי ֶׁשַעם יְִׂשָרֵאל 

ֹלא יּוכַל לְהִָּׁשֵאר ַעם יְהּוִדי וְיִָּטַמע ּבֵין הַָעִּמים.

ֲאבָל ַרּבִי ִׁשְמעֹון ּבַר יֹוַחאי, ֶאָחד ֵמַחכְֵמי יְִׂשָרֵאל, ַּתלְִמידֹו ׁשֶל ַרּבִי 

ֲעִקיבָא, הְִמִׁשיְך לְלֵַּמד ּתֹוָרה ּבֵַּסֶתר.

הָרֹוָמִאים ּגִּלּו ֶאת הַָּדבָר וְָׁשלְחּו ַחיָלִים לֱֶאסֹר ֶאת ּבַר יֹוַחאי, ַאְך הּוא 

הְִסּפִיק לִבְֹרַח, וְהְִסַּתֵּתר ִעם ֶאלְָעזָר, ּבְנֹו הַָקָטן, ּבְִמָעָרה לְיַד צְפַת.

מּובָן ֶׁשֹּלא הְִסּפִיק לְהָכִין לֹו צֵיָדה, ַרק קֶֹמץ ָחרּובִים הָיָה ִעּמֹו. ּבַיִָמים הָהֵם ֹלא ּגַָדל 

הֶָחרּוב ּבַר ּבָָאֶרץ, וְֶאת ּפְִריֹו הֵבִיאּו הַּסֹוֲחִרים ִמּפָָרס ּבְַׁשיְרֹות ּגְַמּלִים.

ּבַיֹום הִָראׁשֹון לְַמֲחבֹוָאם, ָרָאה ֶאלְָעזָר הַּבֵן ּכִי ִקירֹות הְַּמָעָרה נֹוְטפִים ַמיִם, וְכִי ֹלא 

יִגְוְעּו ּבַּצָָמא. ַאְך ֵמַאיִן יְִקחּו ָמזֹון?

"ַאל ְּדָאגָה, ּבְנִי," ָענָה ׁשְִמעֹון ּבַר יֹוַחאי. "הֲנִבְצָר ָּדבָר ִמיַד ֱאֹלהִים?"

ּובֱָאֶמת, לְָמֳחָרת הַיֹום, ּכְבָר צָץ ּבְפֶַתח הְַּמָעָרה ׁשְִתיל ׁשֶל ֵעץ הֶָחרּוב.

ַעד הַּצָהֳַריִם יָצְאּו ִמֶּמּנּו ֲענָפִים עֲבִֻּתים, וֲַעלֵיהֶם ּפֵרֹות ָחרּוב ֲעִסיִסיִים. ֵעץ ָרגִיל ֵמנִיב 

ּפְִרי ַרק ּפַַעם ּבְׁשָנָה, וְִאּלּו הֵָעץ הַּפִלְִאי הַּזֶה — ָעָׂשה ּפֵרֹות ּכָל הַָּׁשנָה, ּבַַקיִץ ּובַחֶֹרף, 

ּבָָאבִיב ּובְַּסָתו.

ְׁשֹלׁש–ֶעְׂשֵרה ָׁשנָה הְִתַחּבְאּו ִׁשְמעֹון ּבַר יֹוַחאי ּובְנֹו ּבְַּמָעָרה ִמּפְנֵי הָרֹוָמִאים, וְכָל הַּזְַמן 

הַּזֶה ׁשְָקדּו ַעל לִּמּוד הַּתֹוָרה.

הֵָעץ הֶָענֵף הְִסִּתיר ֶאת ּפֶַתח הְַּמָעָרה ִמּפְנֵי הָרֹוָמִאים, וְִסּפֵק לָהֶם ָמזֹון ֲעִסיִסי ּוֵמזִין. ַעד 

הַיֹום ּגֵָדל הֶָחרּוב ּבַר ּבָָאֶרץ, וְכָל הַּׁשָנָה ֶאפְׁשָר לְִמצֹא ָעלָיו ּפְִרי ָמתֹוק.
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ֲענּו:

ֵאיזֶה נֵס ָקָרה לְׁשְִמעֹון ּבַר יֹוַחאי וְלִבְנֹו?  .1

_______________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________  

ַמּדּוַע לִֵּמד ׁשְִמעֹון ּבַר יֹוַחאי ֶאת ַּתלְִמיָדיו ּבֵַּסֶתר?  .2

_______________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________  

ּכָתּוב ּבִַּסּפּור: "ֲהנִבְצָר ָּדבָר ִמיַד ֱאֹלִהים?"  .3

ַהְסּבִירּו: לְָמה ִהְתּכַּוֵן ׁשְִמעֹון ּבַר יֹוַחאי ּבְִדבָָריו ֵאּלֶה?  

_______________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________  

ָהבִיאּו לַּכִָּתה ָחרּובִים. ָּתֲארּו ֶאת ַהּפְִרי.  .4

_______________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________  
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אוצר מילים

ִּבּטּוִיּים ְוִניִבים

לִפְנֵיכֶם ּבִּטּויִים ַהְקׁשּוִרים ּבְֵאׁש.

ַהיֶלֶד ַהּזֶה ְמׂשֵַחק♦ּבְֵאׁש — ִמְסַּתּכֵן

ֵאיזֹו יַלְָּדה! ֵאׁש♦לֶָהבָה — ּתֹוֶסֶסת     

ִהְתּפַּׁשֵט♦ּכְֵאׁש ּבִׂשְֵדה קֹוצִים — ָעבַר ּבְִמִהירּות 

)נֱֶאָמר ַעל ׁשְמּוָעה ּבְֶדֶרְך ּכְלָל(

ּבֵָאׁש♦ּובַַּמיִם — ּבְִמכְׁשֹולִים ָקׁשִים 

)ָהלְַך ַאֲחֵרי ִמיׁשֶהּו ּבֵָאׁש ּובַַּמיִם — ִסּכֵן ֶאת ַעצְמֹו ֲעבּור ִמיׁשֶהּו(

ְטבִילַת♦ֵאׁש — ִהְתנַּסּות ִראׁשֹונִית

ׁש...
ֵאׁש, ֵא
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יב 
ָהָאִב

עֹוַנת 

ִביב
 ָהָא

ַחֵגי
ְו

אוצר מילים

ִּבּטּוִּיים ְוִניִבים

ַחּבְרּו ִמׁשְּפִָטים וְׁשַּבְצּו ּבֶָהם ֶאת ַהּבִּטּויִים וְַהּנִיבִים.  .1

ַמׁשְָמעּות♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ּבִּטּוּיִים♦וְנִיבִים♦ ♦

____________________________________________________________________ ּבֵָאׁש ּובַַּמיִם     ____________________________________________________________________ ֵאׁש וְלֶָהבָה      ____________________________________________________________________ ְטבִילַת ֵאׁש      ____________________________________________________________________ ְמׂשֵַחק ּבְֵאׁש     

ַסּפְרּו ַעל ַהְּמדּוָרה ָהַאֲחרֹונָה ׁשִֶהׁשְַּתַּתפְֶּתם ּבְַהְדלָָקָתּה.  .2_______________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________  

ַסּכָנֹות♦ָהֵאׁש

ּכְִתבּו ּכֵיצַד ִמְתנֲַהגִים ִמָּסבִיב לְַּמדּוָרה.  .3

ָמה♦ֻמָּתר? ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ָמה♦ָאסּור?♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦_______________________________________   _______________________________________  _______________________________________   _______________________________________  _______________________________________   _______________________________________  _______________________________________   _______________________________________  


