
 

 סדר ספירת העומר          

 
ֵקינּו ֶמֶל ָהעוָֹלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָֹתיו ְוִצָּונּו ַעל ְסִפיַרת ָהעוֶֹמר:          ָּברּו ַאָּתה ה' ֱא

14/13/2025 Sun Eve ֶחֶסד ֶּׁשְּבֶחֶסד  ַהּיוֹם יוֹם ֶאָחד ָּבעוֶֹמר  ט"ז ניסן  

24/14/2025 Mon Eve ְּגבּוָרה ֶּׁשְּבֶחֶסד  ָּבעוֶֹמרַהּיוֹם ְׁשֵני ָיִמים   י"ז ניסן  

34/15/2025 Tues Eve ִּתְפֶאֶרת ֶּׁשְּבֶחֶסד  ַהּיוֹם ְׁשלָׁשה ָיִמים ָּבעוֶֹמר  י"ח ניסן  

44/16/2025 Wed Eve ֶנַצח ֶּׁשְּבֶחֶסד  ַהּיוֹם ַאְרָּבָעה ָיִמים ָּבעוֶֹמר  י"ט ניסן  

54/17/2025 Thur Eve הֹוד ֶּׁשְּבֶחֶסד  ָיִמים ָּבעוֶֹמר ַהּיוֹם ֲחִמָׂשה  כ' ניסן  

64/18/2025 Fri Eve ְיסֹוד ֶּׁשְּבֶחֶסד  ַהּיוֹם ִׁשָׂשה ָיִמים ָּבעוֶֹמר  כ"א ניסן  

74/19/2025 Sat Eve ַמְלכּות ֶּׁשְּבֶחֶסד  ַהּיוֹם ִׁשְבָעה ָיִמים ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ָּבעוֶֹמר  כ"ב ניסן  

84/20/2025 Sun Eve  ֶחֶסד ֶּׁשִּבְּגבּוָרה  ַהּיוֹם ְׁשמוָֹנה ָיִמים ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ְויוֹם ֶאָחד, ָּבעוֶֹמר  ניסןכ"ג  

94/21/2025Mon Eve ְּגבּוָרה ֶּׁשִּבְּגבּוָרה  ַהּיוֹם ִּתְׁשָעה ָיִמים ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשֵני ָיִמים, ָּבעוֶֹמר  כ"ד ניסן  

104/22/2025Tues Eve ִּתְפֶאֶרת ֶּׁשִּבְּגבּוָרה  ַהּיוֹם ֲעָּׁשָרה ָיִמים ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשלָׁשה ָיִמים, ָּבעוֶֹמר  ניסן כ"ה  

114/23/2025 Wed Eve ֶנַצח ֶּׁשִּבְּגבּוָרה  ַהּיוֹם ַאַחד ָעָּׁשר יוֹם ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ְוַאְרָּבָעה ָיִמים, ָּבעוֶֹמר  כ"ו ניסן  

124/24/2025 Thur Eve הֹוד ֶּׁשִּבְּגבּוָרה  ַהּיוֹם ְׁשֵנים ָעָּׁשר יוֹם ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ַוֲחִמָׂשה ָיִמים, ָּבעוֶֹמר  כ"ז ניסן  

134/25/2025 Fri Eve ֶּׁשִּבְּגבּוָרהְיסֹוד   ַהּיוֹם ְׁשלָׁשה ָעָּׁשר יוֹם ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ְוִׁשָׂשה ָיִמים, ָּבעוֶֹמר  כ"ח ניסן  

144/26/2025 Sat Eve ַמְלכּות ֶּׁשִּבְּגבּוָרה  ַהּיוֹם ַאְרָּבָעה ָעָּׁשר יוֹם ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועוֹת, ָּבעוֶֹמר  כ"ט ניסן  

154/27/2025 Sun Eve ֶחֶסד ֶּׁשְּבִתְפֶאֶרת  ַהּיוֹם ֲחִמָׂשה ָעָּׁשר יוֹם ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועוֹת ְויוֹם ֶאָחד, ָּבעוֶֹמר  ל' ניסן  

164/28/2025Mon Eve ְּגבּוָרה ֶּׁשְּבִתְפֶאֶרת  ַהּיוֹם ִׁשָׂשה ָעָּׁשר יוֹם ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועוֹת ּוְׁשֵני ָיִמים, ָּבעוֶֹמר  א' אייר  

174/29/2025Tues Eve ִּתְפֶאֶרת ֶּׁשְּבִתְפֶאֶרת  ּוְׁשלָׁשה ָיִמים, ָּבעוֶֹמרַהּיוֹם ִׁשְבָעה ָעָּׁשר יוֹם ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועוֹת   ב' אייר  

184/30/2025 Wed Eve נצח ֶּׁשְּבִתְפֶאֶרת  ַהּיוֹם ְׁשמוָֹנה ָעָּׁשר יוֹם ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועוֹת ְוַאְרָּבָעה ָיִמים, ָּבעוֶֹמר  ג' אייר  

195/1/2025 Thur Eve הֹוד ֶּׁשְּבִתְפֶאֶרת  יוֹם ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועוֹת ַוֲחִמָׂשה ָיִמים, ָּבעוֶֹמרַהּיוֹם ִּתְׁשָעה ָעָּׁשר   ד' אייר  

205/2/2025 Fri Eve ְיסֹוד ֶּׁשְּבִתְפֶאֶרת  ַהּיוֹם ֶעְּׁשִרים יוֹם ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועוֹת ְוִׁשָׂשה ָיִמים, ָּבעוֶֹמר  ה' אייר  

215/3/2025 Sat Eve ַמְלכּות ֶּׁשְּבִתְפֶאֶרת  ְוֶעְּׁשִרים יוֹם ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועוֹת, ָּבעוֶֹמרַהּיוֹם ֶאָחד   ו' אייר  

225/4/2025 Sun Eve ֶחֶסד ֶּׁשְּבֶנַצח  ַהּיוֹם ְׁשַנִים ְוֶעְּׁשִרים יוֹם ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועוֹת ְויוֹם ֶאָחד, ָּבעוֶֹמר  ז' אייר  

235/5/2025 Mon Eve ְּגבּוָרה ֶּׁשְּבֶנַצח  ְׁשלָׁשה ְוֶעְּׁשִרים יוֹם ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועוֹת ּוְׁשֵני ָיִמים, ָּבעוֶֹמרַהּיוֹם   ח' אייר  

245/6/2025 Tues Eve ִּתְפֶאֶרת ֶּׁשְּבֶנַצח  ַהּיוֹם ַאְרָּבָעה ְוֶעְּׁשִרים יוֹם ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועוֹת ּוְׁשלָׁשה ָיִמים, ָּבעוֶֹמר  ט' אייר  

255/7/2025 Wed Eve ֶנַצח ֶּׁשְּבֶנַצח  ַהּיוֹם ֲחִמָׂשה ְוֶעְּׁשִרים יוֹם ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועוֹת ְוַאְרָּבָעה ָיִמים, ָּבעוֶֹמר  י' אייר  

265/8/2025 Thur Eve הֹוד ֶּׁשְּבֶנַצח  ָּבעוֶֹמרַהּיוֹם ִׁשָׂשה ְוֶעְּׁשִרים יוֹם ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועוֹת ַוֲחִמָׂשה ָיִמים,   י"א אייר  

275/9/2025 Fri Eve ְיסֹוד ֶּׁשְּבֶנַצח  ַהּיוֹם ִׁשְבָעה ְוֶעְּׁשִרים יוֹם ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועוֹת ְוִׁשָׂשה ָיִמים, ָּבעוֶֹמר  י"ב אייר  

285/10/2025Sat Eve ַמְלכּות ֶּׁשְּבֶנַצח  ָׁשבּועוֹת, ָּבעוֶֹמרַהּיוֹם ְׁשמוָֹנה ְוֶעְּׁשִרים יוֹם ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה   י"ג אייר  

295/11/2025Sun Eve ֶחֶסד ֶּׁשְּבהֹוד  ַהּיוֹם ִּתְׁשָעה ְוֶעְּׁשִרים יוֹם ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועוֹת ְויוֹם ֶאָחד, ָּבעוֶֹמר  י"ד אייר  

305/12/2025Mon Eve ְּגבּוָרה ֶּׁשְּבהֹוד  ָׁשבּועוֹת ּוְׁשֵני ָיִמים, ָּבעוֶֹמרַהּיוֹם ְׁשלִׁשים יוֹם ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה   ט"ו אייר  

315/13/2025 Tues Eve ִּתְפֶאֶרת ֶּׁשְּבהֹוד  ַהּיוֹם ֶאָחד ּוְׁשלִׁשים יוֹם ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועוֹת ּוְׁשלָׁשה ָיִמים, ָּבעוֶֹמר  ט"ז אייר  

325/14/2025 Wed Eve ֶנַצח ֶּׁשְּבהֹוד  ּוְׁשלִׁשים יוֹם ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועוֹת ְוַאְרָּבָעה ָיִמים, ָּבעוֶֹמרַהּיוֹם ְׁשַנִים   י"ז אייר  

  הֹוד ֶּׁשְּבהֹוד  ַהּיוֹם ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יוֹם ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועוֹת ַוֲחִמָׂשה ָיִמים, ָּבעוֶֹמר  י"ח אייר Thur Eve 5/15/2025  ל"ג

345/16/2025 Fri Eve ְיסֹוד ֶּׁשְּבהֹוד  ַהּיוֹם ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יוֹם ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועוֹת ְוִׁשָׂשה ָיִמים, ָּבעוֶֹמר  י"ט אייר  

355/17/2025 Sat Eve ַמְלכּות ֶּׁשְּבהֹוד  ַהּיוֹם ֲחִמָׂשה ּוְׁשלִׁשים יוֹם ֶׁשֵהם ֲחִמָׂשה ָׁשבּועוֹת, ָּבעוֶֹמר  כ' אייר  

365/18/2025Sun Eve ֶחֶסד ֶּׁשְּבהֹוד  ַהּיוֹם ִׁשָׂשה ּוְׁשלִׁשים יוֹם ֶׁשֵהם ֲחִמָׂשה ָׁשבּועוֹת ְויוֹם ֶאָחד, ָּבעוֶֹמר  כ"א אייר  

375/19/2025Mon Eve ְּגבּוָרה ֶּׁשִּביסֹוד  ַהּיוֹם ִׁשְבָעה ּוְׁשלִׁשים יוֹם ֶׁשֵהם ֲחִמָׂשה ָׁשבּועוֹת ּוְׁשֵני ָיִמים, ָּבעוֶֹמר  כ"ב אייר  

385/20/2025 Tues Eve ִּתְפֶאֶרת ֶּׁשִּביסֹוד  ַהּיוֹם ְׁשמוָֹנה ּוְׁשלִׁשים יוֹם ֶׁשֵהם ֲחִמָׂשה ָׁשבּועוֹת ּוְׁשלָׁשה ָיִמים, ָּבעוֶֹמר  כ"ג אייר  

395/21/2025Wed Eve ֶנַצח ֶּׁשִּביסֹוד  ָׁשבּועוֹת ְוַאְרָּבָעה ָיִמים, ָּבעוֶֹמרַהּיוֹם ִּתְׁשָעה ּוְׁשלִׁשים יוֹם ֶׁשֵהם ֲחִמָׂשה   כ"ד אייר  

405/22/2025 Thur Eve הוד ֶּׁשִּביסֹוד  ַהּיוֹם ַאְרָּבִעים יוֹם ֶׁשֵהם ֲחִמָׂשה ָׁשבּועוֹת ַוֲחִמָׂשה ָיִמים, ָּבעוֶֹמר  כ"ה אייר  

415/23/2025 Fri Eve יסוד ֶּׁשִּביסֹוד  ֶׁשֵהם ֲחִמָׂשה ָׁשבּועוֹת ְוִׁשָׂשה ָיִמים, ָּבעוֶֹמר ַהּיוֹם ֶאָחד ְוַאְרָּבִעים יוֹם  כ"ו אייר  

425/24/2025 Sat Eve ַמְלכּות ֶּׁשִּביסֹוד  ַהּיוֹם ְׁשַנִים ְוַאְרָּבִעים יוֹם ֶׁשֵהם ִׁשָׂשה ָׁשבּועוֹת, ָּבעוֶֹמר  כ"ז אייר  

435/25/2025 Sun Eve ֶחֶסד ֶּׁשְּבַמְלכּות  ְוַאְרָּבִעים יוֹם ֶׁשֵהם ִׁשָׂשה ָׁשבּועוֹת ְויוֹם ֶאָחד, ָּבעוֶֹמרַהּיוֹם ְׁשלָׁשה   כ"ח אייר  

445/26/2025 Mon Eve ְּגבּוָרה ֶּׁשְּבַמְלכּות  ַהּיוֹם ַאְרָּבָעה ְוַאְרָּבִעים יוֹם ֶׁשֵהם ִׁשָׂשה ָׁשבּועוֹת ּוְׁשֵני ָיִמים, ָּבעוֶֹמר  כ"ט אייר  

455/27/2025 Tues Eve ָׁשה ָיִמים, ָּבעוֶֹמר  א' סיון   ִּתְפֶאֶרת ֶּׁשְּבַמְלכּות  ַהּיוֹם ֲחִמָׂשה ְוַאְרָּבִעים יוֹם ֶׁשֵהם ִׁשָׂשה ָׁשבּועוֹת ּוְׁש

465/28/2025 Wed Eve ֶנַצח ֶּׁשְּבַמְלכּות  ָּבעוֶֹמרַהּיוֹם ִׁשָׂשה ְוַאְרָּבִעים יוֹם ֶׁשֵהם ִׁשָׂשה ָׁשבּועוֹת ְוַאְרָּבָעה ָיִמים,   ב' סיון  

475/29/2025 Thur Eve הֹוד ֶּׁשְּבַמְלכּות  ַהּיוֹם ִׁשְבָעה ְוַאְרָּבִעים יוֹם ֶׁשֵהם ִׁשָׂשה ָׁשבּועוֹת ַוֲחִמָׂשה ָיִמים, ָּבעוֶֹמר  ג' סיון  

485/30/2025 Fri Eve ְיסֹוד ֶּׁשְּבַמְלכּות  ִׁשָׂשה ָׁשבּועוֹת ְוִׁשָׂשה ָיִמים, ָּבעוֶֹמרַהּיוֹם ְׁשמוָֹנה ְוַאְרָּבִעים יוֹם ֶׁשֵהם   ד' סיון  

495/31/2025Sat Eve ַמְלכּות ֶּׁשְּבַמְלכּות  ַהּיוֹם ִּתְׁשָעה ְוַאְרָּבִעים יוֹם ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ָׁשבּועוֹת, ָּבעוֶֹמר  ה' סיון  
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