
ֹעֶמר נּו ַעל ְסִפיַרת הָּ יו ְוִצּוָּ נּו ְבִמְצֹותָּ ם, ֲאֶשר ִקְדשָּ עֹולָּ ה ְיֹהוָּה, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ  בָּ

SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
 23 avril   24 avril  25 avril  26 avril  27 avril  28 avril  29 avril  

ֵני ָיִמים ָלֹעֶמר  ַהּיֹום יֹום ֶאָחד ָלֹעֶמר ֹלָשה ָיִמים ָלֹעֶמר  ַהּיֹום שְׁ ָבָעה ָיִמים ָלֹעֶמר  ַהּיֹום שְׁ   ַהּיֹום ִשָשה ָיִמים ָלֹעֶמר  ַהּיֹום ֲחִמָשה ָיִמים ָלֹעֶמר  ַהּיֹום ַארְׁ
ָעה ָיִמים ָלֹעֶמר,  ַהּיֹום ִשבְׁ

 ֶשֵהם ָשבּוַע ֶאָחד 

30 avril 01 mai 02 mai 03 mai 04 mai 05 mai 06 mai 

מֹוָנה ָיִמים  ַהּיֹום שְׁ
ֶשֵהם ָשבּוַע ֶאָחד  ָלֹעֶמר, 

 ויֹום ֶאָחד

ָעה ָיִמים  ַהּיֹום ִתשְׁ
ֵני  ָלֹעֶמר,ֶשֵהם ָשבּוַע ֶאָחד ּושְׁ

  ָיִמים

ַהּיֹום ֲעָשָרה ָיִמים ָלֹעֶמר, 
ֹלָשה  ֶשֵהם ָשבּוַע ֶאָחד ּושְׁ

  ָיִמים

ַהּיֹום ַאַחד ָעָשר יֹום ָלֹעֶמר, 
ָבָעה  ֶשֵהם ָשבּוַע ֶאָחד וַארְׁ

  ָיִמים

ֵנים ָעָשר יֹום ָלֹעֶמר,  ַהּיֹום שְׁ
ֶשֵהם ָשבּוַע ֶאָחד ַוֲחִמָשה 

  ָיִמים

ֹלָשה ָעָשר יֹום  ַהּיֹום שְׁ
ָלֹעֶמר, ֶשֵהם ָשבּוַע ֶאָחד 

  וִשָשה ָיִמים

ָבָעה ָעָשר יֹום  ַהּיֹום ַארְׁ
  ָלֹעֶמר, ֶשֵהם שֵני ָשבּועֹות

07 mai 08 mai 09 mai 10 mai 11 mai 12 mai 13 mai 
ַהּיֹום ֲחִמָשה ָעָשר יֹום 

ָלֹעֶמר, ֶשֵהם שֵני ָשבּועֹות 
  ויֹום ֶאָחד

ַהּיֹום ִשָשה ָעָשר יֹום ָלֹעֶמר, 
ֵני  ֶשֵהם שֵני ָשבּועֹות ּושְׁ

  ָיִמים

ָעה ָעָשר יֹום ָלֹעֶמר,  ַהּיֹום ִשבְׁ
ֹלָשה  ֶשֵהם שֵני ָשבּועֹות ּושְׁ

  ָיִמים

מֹוָנה ָעָשר יֹום  ַהּיֹום שְׁ
ֶשֵהם שֵני ָשבּועֹות  ָלֹעֶמר, 

ָבָעה ָיִמים  וַארְׁ

ָעה ָעָשר יֹום  ַהּיֹום ִתשְׁ
ָלֹעֶמר,ֶשֵהם שֵני ָשבּועֹות 

  ַוֲחִמָשה ָיִמים

ִרים יֹום ָלֹעֶמר,  ַהּיֹום ֶעשְׁ
ֶשֵהם שֵני ָשבּועֹות וִשָשה 

  ָיִמים

ִרים יֹום  ֶעשְׁ ַהּיֹום ֶאָחד וְׁ
ָלֹעֶמר, ֶשֵהם שֹלָשה 

  ָשבּועֹות

14 mai 15 mai 16 mai 17 mai 18 mai 19 mai 20 mai 
ִרים יֹום  ֶעשְׁ ַנִים וְׁ ַהּיֹום שְׁ

ָלֹעֶמר, ֶשֵהם שֹלָשה ָשבּועֹות 
  ויֹום ֶאָחד

ִרים יֹום  ֶעשְׁ ֹלָשה וְׁ ַהּיֹום שְׁ
ָלֹעֶמר, ֶשֵהם שֹלָשה ָשבּועֹות 

ֵני ָיִמים   ּושְׁ

ִרים יֹום  ֶעשְׁ ָבָעה וְׁ ַהּיֹום ַארְׁ
ָלֹעֶמר, ֶשֵהם שֹלָשה ָשבּועֹות 

ֹלָשה ָיִמים   ּושְׁ

ִרים יֹום  ֶעשְׁ ַהּיֹום ֲחִמָשה וְׁ
ָלֹעֶמר, ֶשֵהם שֹלָשה ָשבּועֹות 

ָבָעה ָיִמים   וַארְׁ

ִרים יֹום  ֶעשְׁ ַהּיֹום ִשָשה וְׁ
ָלֹעֶמר, ֶשֵהם שֹלָשה ָשבּועֹות 

  ַוֲחִמָשה ָיִמים

ִרים יֹום  ֶעשְׁ ָעה וְׁ ַהּיֹום ִשבְׁ
ָלֹעֶמר, ֶשֵהם שֹלָשה ָשבּועֹות 

  וִשָשה ָיִמים

ִרים יֹום  ֶעשְׁ מֹוָנה וְׁ ַהּיֹום שְׁ
ָבָעה  ָלֹעֶמר, ֶשֵהם ַארְׁ

  ָשבּועֹות

21 mai 22 mai 23 mai 24 mai 25 mai 26 mai 27 mai 
ִרים יֹום  ֶעשְׁ ָעה וְׁ ַהּיֹום ִתשְׁ

ָבָעה ָשבּועֹות  ָלֹעֶמר,ֶשֵהם ַארְׁ
  ויֹום ֶאָחד

ַהּיֹום שֹלִשים יֹום ָלֹעֶמר, 
ֵני  ָבָעה ָשבּועֹות ּושְׁ ֶשֵהם ַארְׁ

  ָיִמים

ֹלִשים יֹום  ַהּיֹום ֶאָחד ּושְׁ
ָבָעה ָשבּועֹות  ָלֹעֶמר,ֶשֵהם ַארְׁ

ֹלָשה ָיִמים   ּושְׁ

ֹלִשים יֹום  ַנִים ּושְׁ ַהּיֹום שְׁ
ָבָעה  ָלֹעֶמר, ֶשֵהם ַארְׁ

ָבָעה ָיִמים   ָשבּועֹות וַארְׁ

ֹלִשים יֹום  ֹלָשה ּושְׁ ַהּיֹום שְׁ
ָבָעה  ָלֹעֶמר, ֶשֵהם ַארְׁ

  ָשבּועֹות ַוֲחִמָשה ָיִמים

ֹלִשים יֹום  ָבָעה ּושְׁ ַהּיֹום ַארְׁ
ָבָעה  ָלֹעֶמר, ֶשֵהם ַארְׁ
  ָשבּועֹות וִשָשה ָיִמים

ֹלִשים יֹום  ַהּיֹום ֲחִמָשה ּושְׁ
ָלֹעֶמר, ֶשֵהם ֲחִמָשה 

  ָשבּועֹות

28 mai 29 mai 30 mai 31 mai 01 juin 02 juin 03 juin 
ֹלִשים יֹום  ַהּיֹום ִשָשה ּושְׁ

ֶשֵהם ֲחִמָשה ָשבּועֹות  ָלֹעֶמר,
 ויֹום ֶאָחד

ֹלִשים יֹום  ָעה ּושְׁ ַהּיֹום ִשבְׁ
ָלֹעֶמר,ֶשֵהם ֲחִמָשה ָשבּועֹות 

ֵני ָיִמים   ּושְׁ

ֹלִשים יֹום  מֹוָנה ּושְׁ ַהּיֹום שְׁ
ָלֹעֶמר, ֶשֵהם ֲחִמָשה ָשבּועֹות 

ֹלָשה ָיִמים   ּושְׁ

ֹלִשים יֹום  ָעה ּושְׁ ַהּיֹום ִתשְׁ
ָלֹעֶמר, ֶשֵהם ֲחִמָשה ָשבּועֹות 

ָבָעה ָיִמים   וַארְׁ

ָבִעים יֹום ָלֹעֶמר,  ַהּיֹום ַארְׁ
ֶשֵהם ֲחִמָשה ָשבּועֹות 

  ַוֲחִמָשה ָיִמים

ָבִעים יֹום  ַארְׁ ַהּיֹום ֶאָחד וְׁ
ֶשֵהם ֲחִמָשה ָשבּועֹות  ָלֹעֶמר,

  וִשָשה ָיִמים

ָבִעים יֹום  ַארְׁ ַנִים וְׁ ַהּיֹום שְׁ
  ָלֹעֶמר, ֶשֵהם ִשָשה ָשבּועֹות

04 juin 05 juin 06 juin 07 juin 08 juin 09 juin 10 juin 
ָבִעים יֹום  ַארְׁ ֹלָשה וְׁ ַהּיֹום שְׁ
ָלֹעֶמר, ֶשֵהם ִשָשה ָשבּועֹות 

  ויֹום ֶאָחד

ָבִעים יֹום  ַארְׁ ָבָעה וְׁ ַהּיֹום ַארְׁ
ָלֹעֶמר,ֶשֵהם ִשָשה ָשבּועֹות 

ֵני ָיִמים   ּושְׁ

ָבִעים יֹום  ַארְׁ ַהּיֹום ֲחִמָשה וְׁ
ָלֹעֶמר, ֶשֵהם ִשָשה ָשבּועֹות 

ֹלָשה ָיִמים   ּושְׁ

ָבִעים יֹום  ַארְׁ ַהּיֹום ִשָשה וְׁ
ָלֹעֶמר, ֶשֵהם ִשָשה ָשבּועֹות 

ָבָעה ָיִמים   וַארְׁ

ָבִעים יֹום  ַארְׁ ָעה וְׁ ַהּיֹום ִשבְׁ
ָלֹעֶמר, ֶשֵהם ִשָשה ָשבּועֹות 

  ַוֲחִמָשה ָיִמים

ָבִעים יֹום  ַארְׁ מֹוָנה וְׁ ַהּיֹום שְׁ
ָלֹעֶמר, ֶשֵהם ִשָשה ָשבּועֹות 

  וִשָשה ָיִמים

ָבִעים יֹום  ַארְׁ ָעה וְׁ ַהּיֹום ִתשְׁ
ָעה ָשבּועֹות   ָלֹעֶמר, ֶשֵהם ִשבְׁ

ה ְביֵָּמינּו  ּה ִבְמֵהרָּ ש ִלְמקֹומָּ ן הּוא ַיֲחִזיר ֲעבֹוַדת ֵבית ַהִמְקדָּ ַרֲחמָּ  הָּ

Entre Pessa’h et Chavouot, chaque soir après la tombée de la nuit, on récite la bénédiction suivante. Puis on « compte » en récitant le 

texte correspondant à la date  du calendrier. 

Si un soir, vous avez oublié de compter le ‘Omer, comptez-le durant la journée du lendemain, mais sans prononcer la bénédiction. Les nuits suivantes, vous pourrez ainsi continuer le compte en récitant la 
bénédiction comme d’habitude. Si vous avez manqué un jour entier (le soir et la journée suivante), vous ne continuerez à compter que SANS bénédiction.  



ַלְמַנֵצַח ִבְנִגיֹנת ִמְזמֹור ִשיר ֱאֹלִהים   ספירת העומר

ה  נּו ֶסלָּ נָּיו ִאתָּ ְרֵכנּו. יֵָּאר פָּ ֵננּו ִויבָּ ְיחָּ

ֶתָך.  ל ּגֹוִים ְישּועָּ ֶרץ ַדְרֶכָך. ְבכָּ אָּ ַדַעת בָּ לָּ

ם.  יֹודּוָך ַעִמים ֱאֹלִהים. יֹודּוָך ַעִמים כֻּלָּ

ִמים. ִכי ִתְשֹפט ַעִמים  ִיְשְמחּו ִויַרְננּו ְלאֻּ

ה.  ֶרץ ַתְנֵחם ֶסלָּ אָּ ִמים בָּ ִמיֹשר. ּוְלאֻּ

ם.  יֹודּוָך ַעִמים ֱאֹלִהים. יֹודּוָך ַעִמים כֻּלָּ

ְרֵכנּו ֱאֹלִהים  ּה. ְיבָּ ֶאֶרץ נְָּתנָּה ְיבּולָּ

ל  ְרֵכנּו ֱאֹלִהים. ְוִייְראּו אֹותֹו כָּ ֱאֹלֵהינּו. ְיבָּ

ֶרץ  ַאְפֵסי אָּ

 

ה. ַלת ְיִמיֶנָך, ַתִתיר ְצרּורָּ נָּא ְבֹכַח, ְּגדֻּ  אָּ

א.  ַקֵבל ִרַנת, ַעֶמָך. ַשְּגֵבנּו, ַטֲהֵרנּו נֹורָּ

ְמֵרם. ַבת שָּ  נָּא ִגבֹור, דֹוְרֵשי ִיחּוֶדָך, ְכבָּ

ִמיד  ֶתָך, תָּ ְרֵכם ַטֲהֵרם, ַרֲחֵמי ִצְדקָּ בָּ

ְמֵלם.  ּגָּ

ֶתָך. דֹוש, ְבֹרב טּוְבָך, ַנֵהל ֲעדָּ ִסין קָּ  חָּ

ֶתָך. שָּ  יִָּחיד ֵּגֶאה, ְלַעְמָך ְפֵנה, זֹוְכֵרי ְקדֻּ

ֵתנּו, יֹוֵדַע  ֵתנּו ַקֵבל, ּוְשַמע ַצֲעקָּ ַשְועָּ

 ַתֲעלּומֹות.

ם וֶָּעד רּוְך, ֵשם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו, ְלעֹולָּ  בָּ

א ְבִריְך הּוא  ְלֵשם ִיחּוד קּוְדשָּ

ּוְשִכיְנֵתיּה ִבְדִחילּו ּוְרִחימּו. ְלַיֵחד 

א ְשִלים ְבֵשם  ֵשם י"ה בו"ה ְבִיחּודָּ

ן ְלַקֵים  ן ּוְמזּומָּ ֵאל ִהְנִני מּוכָּ ל ִישרָּ כָּ

עוֶמר.  ִמְצַות ֲעשה ֶשל ְסִפיַרת הָּ

ה. ּוְסַפְרֶתם  ְכמו ֶשכָּתּוב ַבתורָּ

ת ִמיום  ֳחַרת ַהַשבָּ ֶכם ִממָּ לָּ

ה. ֶשַבע  ֲהִביֲאֶכם ֶאת עוֶמר ַהְתנּופָּ

תות ְתִמימות ִתְהֶיינָּה. ַעד  ַשבָּ

ת ַהְשִביִעית ִתְסְפרּו  ֳחַרת ַהַשבָּ ִממָּ

ה  ֲחִמִשים יום. ְוִהְקַרְבֶתם ִמְנחָּ

ה לה': שָּ   ֲחדָּ

ֵלינּו.  י ֱאלֵהינּו עָּ ִויִהי נוַעם ֲאדנָּ

ֵלינּו. ּוַמֲעשה  ּוַמֲעשה יֵָּדינּו כוְננָּה עָּ

 יֵָּדינּו כוְנֵנהּו:


