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נישואין
אין מתחתנים בימי הספירה )למעט שלושת ימי ההגבלה ול"ג בעומר(. מסיבת קישורי תנאים לחתן וכלה, 	 

ווארט – מותרת, אך ללא תזמורת.

איסור 
תספורת

אין מסתפרים בימי הספירה עד ערב חג שבועות; ואף מי שנשלמו ימי אבלו בימי הספירה, אינו מסתפר. אך 	 
 אשה נשואה שיש לה צורך הלכתי בכך )וכגון שישנן שערות שאינה יכולה לכסותן( תסתפר אף 

בימי הספירה.

תספורת 
קטנים

ילדים שמלאו להם שלוש שנים עד ל"ג בעומר, יסתפרו בל"ג בעומר.	 
אך ילדים שימלאו להם שלוש שנים לאחר ל"ג בעומר – אין להקדים את התספורת לל"ג בעומר, אלא 	 

יסתפרו בערב חג שבועות. ואת שאר ענייני חינוך הילד, דהיינו: להרגילו בנשיאת טלית קטן, ברכות השחר, 
ברכת המזון וקריאת שמע שעל המיטה, יעשו כבר בהגיעו לגיל שלוש.

זמרה 
ומחולות

החל מאסרו חג הפסח אין עושים ריקודים ומחולות, בין בסעודה של שמחת שידוכין, ובין בסעודת רשות. 	 
ריקוד חסידי שאינו באירוע שמחה מותר רק ללא מוזיקה.

וכן אין שומעים מוזיקה מכלי שיר. כמו"כ, יש להימנע אף משמיעת מוזיקה מוקלטת. ומוזיקה שאיננה 	 
מעוררת לריקוד ושמחה, כניגוני דביקות והתעוררות, אינה אסורה בימים אלו. כמו כן מוזיקה להפגת 

בדידות, עצבות, מניעת שינה בנסיעות, מותרת. אלא שיש להתאמץ שתהיה מוזיקה זו מסוג המנגינות 
המותרות. המתפרנסים מנגינה, יתייעצו עם רב כיצד ינהגו בתקופה זו.

ברכת 
שהחיינו

 החל מאסרו חג הפסח אין מברכים שהחיינו, מלבד בשבתות ובל"ג בעומר, וכן בפדיון הבן יברך שהחיינו 	 
ולא יחמיץ הברכה.

התחדשות

אין ללבוש בגדים חדשים, אך בשבת ובל"ג בעומר מותר. מותר לסייד ולשפץ את הבית בימי הספירה.	 
לגבי כניסה לדירה חדשה בימי הספירה, נחלקו הפוסקים. לכן ראוי להתחיל את הכניסה לבית החדש לפני 	 

ימי הספירה, על ידי שמכניסים לבית החדש חלק מן החפצים כבר לפני פסח. ולכל לראש, יש להכניס 
סידור, חומש, תהילים ותניא.

נסיעות 
וטיולים

אין איסור בנסיעות וטיולים בימי ספירת העומר. וכן רחיצה בים או בבריכה מותרת בימים אלו, בזהירות 	 
הראויה ובציות להוראות הבטיחות כבכל השנה.

ממנהגי 
ימי 

הספירה

משתדלים לתקן את היחסים שבין אדם לחברו, ועושים זכר לתלמידי רבי עקיבא בימים אלו בכדי ללמדנו 	 
להתרחק מהשנאה, קנאה, גאווה והכבוד ולקנות מדת האהבה והענווה והשלום.

נוהגים ללמוד בימי הספירה מסכת סוטה – נוסף על השיעורים הקבועים – דף ליום. מתחילים ביום הראשון 	 
מ'דף השער' שכולל את שם המסכת, וביום השני מתחילים דף ב.

החל משבת שאחר חג הפסח נוהגים לומר פרקי אבות לאחר תפלת מנחה, ואומרים לפני הפרק את משנת 	 
"כל ישראל" ואחריו את משנת "רבי חנניא בן עקשיא", ומנהגנו להמשיך בזה בכל שבתות הקיץ. וכדאי ונכון 

ביותר שכל אחד ואחד יקבל על עצמו, שנוסף לאמירת פרקי אבות, יוסיף וילמד בעיון בכל שבת לכל הפחות 
משנה אחת עם הפירושים של מפרשי המשנה, כל אחד לפי ערכו. בעת אמירת פרקי אבות אין מזכירים את 

שם ה' המובאים שם.
יש להימנע ככל האפשר מלעבור את קו התאריך בימי הספירה. כאשר צריך לנסוע למדינה שעוברים בדרך 	 

אליה את 'קו תאריך' – יאריך את הדרך ויסע מהכיוון הנגדי באופן שלא יעבור את 'קו התאריך'. שכן, מי 
שבפועל עבר את קו התאריך, צריך לחגוג את חג השבועות ביום החמישים, לפי 'ספירת העומר' שלו, ולא 

כאנשי המקום. 
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