
 

 

 

 אז מה זה ל"ג בעומר?
 

כאשר כל דור מוסיף ומקפל בתוכו  ,משך הדורותבל"ג בעומר מספק דוגמה מרתקת של גלגול חג 

ביום השני של  הבספירת העומר שמתחיל 33היום ה הואל"ג בעומר   ים.חדשומנהגים משמעויות 

  ם.פסח. החג חל בי"ח באייר. הוא אינו מוזכר בתורה ואין כל עדות לציונו לפני ימי הביניי

 

 כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול! – גלגולו של החגעל 

 

 להתבוננות מחודשת על תוכני ל"ג בעומר הצעות 

 ל"ג בעומר מקפל בתוכו מספר ערכים אליהם אפשר להתייחס: 

 החולףשימת לב מיוחדת לזמן  -ערך הזמן 

  תורה ויחסים ההתמדה, אהבת לימוד דמותו של רבי עקיבא ממנה לומדים על 

 לחברו בין אדם

 ושל בר כוכבא בהגנתו על זכות של העם היהודי לחיות על פי אמונת גבורתו . 

 

 כל אחד מהצירים הערכיים האלו יכול להיות נתיב בו נפסע עם הילדים. 

 

ייאוש. הספירה  יש משמעות. ספירת העומר איננה "טבלתדבר לכל  –ם כל אחד וכל דברסופרי

הזו מלמדת אותנו שלכל יום יש משמעות הנוצרת ממעשי האדם. לספור, משמעו לשים לב 

לדברים שמתרחשים בחיינו, לאנשים שסביבנו. לשים לב לזמן שחלף, ולדאוג שימינו יהיו מלאי 

 משמעות.

     הימים עד  32-מה קרה לנו ב –בל"ג בעומר אפשר לערוך מעין "ספירת מלאי" 

 כה ומה צפוי לנו  בימים הבאים עד שנגיע לשבועות? השנה,   הימים האלו היו 

     שונים מכל שנה אחרת ונכון לכתיבת שורות אלה, החזרה לגן יקרה בל"ג בעומר 

       בעבר. ההתייחסות לשוני חשובה ר אשוגם הימים עד שבועות יהיו שונים מאוד מ

       ילדים ובאמצעות ספירת העומר ניתן לבחון אותו שזוויות שונות. אפשר גם 

 רשום דבר אליו שמתם לב כיחידים או כקבוצה בכל יום שעובר עד שבועות. ל

 

 ללוח ספירת העומר של קרן תל"י להדפסה

 

עבור ילדים צעירים סיפור מותם של תלמידי רבי  –אמר רבי עקיבא" "ואהבת לרעך כמוך" 

חיות לפי אמונתו על אף עקיבא אינו מתאים אך חקר דמותו של מי שהמשיך ללמוד תורה ול

האיסורים באותה תקופה בהחלט מתאים. גם ילדים צערים יכולים לשמוע גרסה מותאמת של 

 . בהשראתההסיפור, להיחשף לאמרה "ואהבת לרכך כמוך" ולחשוב ביחד איך עלינו לנהוג 

https://tali.org.il/wp-content/uploads/2021/04/cq1uh4ab3ljisleltdasutpy09lvmm.pdf
https://drive.google.com/file/d/1_O82up-GeYhEizpEqIn7uEyvGwV4mNVo/view


 

 

אפשר להכין פלקט כיתתי, לבקש מהילדים להצטלם בבית כאשר הם  ,מעבר לשיח סביב הנושא

גימים את האהבה והאכפתיות כלפי בני המשפחה )אפשר גם לצלם בגן(. כמו כן, אפשר מד

 להתייחס להתמדתו של עקיבא ועל רגשותיו כאדם מבוגר שלומד יחד עם ילדים. 

 . גם כן כל אלו פעילויות אפשריות –המחזה, יצירה, כתיבת גרסה של הסיפור מפי הילדים 

 

 

 סיפורו של עקיבא:לפניכם מספר משאבים שמביאים את 

 

      

 

 סיפורו של רבי עקיבא –סרטון מצויר 

 

 

                                                                

 

ילדים ממחיזים את סיפור רבי עקיבא ע"פ 

  השיר רבי עקיבא 

 מילים: דליה רביקוביץ לחן: מוני אמריליו

  מילות השיר רבי עקיבא 

 
 
 
 
 

שוהם סמיט  – עקיבא ורחל  )ועוד סיפורים(
 באתר ספר האגדה לילדים

 
 
  
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MEtROD5fAs8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=B4111BfhOXI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=B4111BfhOXI&feature=emb_title
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=876&wrkid=2790
https://agadastories.org.il/kids/node/248


 

 

 
 

 
 
 
 

 ספריית פיג'מה – אות בבאר מאת שוהם סמיט
 

 סרטון בו שוהם סמיט מספרת על הספר
 
 
 
 
 
 

 
להאזנה לשיר במספר  זה כלל גדול בתורה" –אמר רבי עקיבא: "ואהבת לרעך כמוך 

 ביצועים שונים
 
 
 

 
 

הפיוט  –ואהבת לרעך כמוך מתכנית בואו לגני 
 בגן הילדים 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 "בין אם נרצה או לא, דמותו של בר כוכבא תופסת  – "הוא היה גיבור, הוא קרה לדרור

שמרדו במלכות יוון מקום מרכזי במפגש עם החג. ישנם קווים מגבילים בין סיפור המכבים 
. שלטון זר שוב מבקש לשלוט על הארץ ולחייב את יושביה במלכות רומיהמורדים לבין 

 בר כוכבא מורד נגד הגזירות. כך גם לנטוש את אמונותיהם. כמו יהודה המכבי, 
 וני החגים אנבשניתן להיזכר בסיפור חנוכה ולעמוד על משמעות הגבורה בשני המקרים.  

משתמשים באש כדי להיזכר באירועים. כל הפעילויות על אור ואש בהם הילדים השתתפו 
הילדים גדלו  –ם הבדל אחד קטן אך ע ,בחודש כסלו תקפים גם לל"ג בעומר אם תרצו

עה חודשים עברו מאז. ביקור נוסף בתכנים שנלמדו בעבר יכול להניב בתפתחו ארוה
 תובנות חדשות והתנסויות ברמה יותר גבוהה. 

https://www.pjisrael.org/book/%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%90%D7%A8/
https://www.youtube.com/watch?v=Xns5paDev3k
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=2409
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=2409
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=2409
https://gani.piyut.org.il/page/34143?lang=he


 

 

 
 

משמעות בכל עת ובהקשר של  )דברים ד, ט"ו () לפסוק "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"
ל"ג בעומר וזהירות בקרבת אש. השנה, בעקבות מגפת הקורונה התרחבה המשמעות של 

הפסוק ואפשר לשוחח עם הילדים על הדרכים השונות בהם אנחנו שומרים על עצמינו ועל 
אחרים בתקופה זו. ייצוג הנאמר על ידי הילדים יכול להיות בצורת פלקט, ציורים או 

 .צילומים
 

 

ולמצוא את האזור בו חיו ופעלו הדמויות  אפשר לעבוד עם מפת ישראל של קרן תל"י
 בסיפור החג.  

 
 

'את' עם תמונות של יצירות  מאמר מעיתון –אש באמנות הישראלית  –ועוד אחת קטנה 
 לשמש השראה ליצירה של הילדים.   ישראליות. חלקן מתאימות

 

https://www.atmag.co.il/%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%A9/

