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Tear-Off Sefiras Ha’omer Counter 
By Rabbi Aron Fromowitz 

 

Grade Level: Elementary, Middle School, High School 
 
Description: 
This page-a-day, Sefiras Ha’omer countdown chart features the day of the omer 
and the bracha one recites before counting on each page. Staple the pages into 
a booklet and hang it in your classroom, davening room or Bais Medresh. Before 
counting the omer, choose a student to have the fun of ripping off the previous 
day’s count as you count up to Matan Torah.  
 
Materials Needed: 
Stapler 
 
Instructions: 

1. Print.  
2. Sort pages in the correct order. Staple. 
3. Display countdown chart in a clearly visible spot which can easily be 

reached by students. 
4. Before counting each day, tear off the sheet from the previous day to 

reveal the current day’s count. 
 
Variations: 
For a professional-looking calendar (and a smoother r-i-i-i-p!), back the pages 
with cardboard and brush a padding compound (such as rubber cement) along 
the top edge of the calendar. Allow to dry before displaying. 
 



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

 

 

אחד לעומר היום יום  

 



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 
 

 היום שני ימים לעומר

 



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

 

 היום שלשה ימים לעומר

 



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

 

 היום ארבעה ימים לעומר

 



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

 

 היום חמשה ימים לעומר

 



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

 

 היום ששה ימים לעומר

 



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

 

היום שבעה ימים שהם שבוע 

 אחד לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

 

שמונה ימים שהם שבוע היום 

 אחד ויום אחד לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

 

היום תשעה ימים שהם שבוע 

 אחד ושני ימים לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

 

היום עשרה ימים שהם שבוע 

 אחד ושלשה ימים לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

היום אחד עשר יום שהם 

שבוע אחד וארבעה ימים 

 לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

היום שנים עשר יום שהם 

שבוע אחד וחמשה ימים 

 לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

היום שלשה עשר יום שהם 

ע אחד וששה ימים שבו

 לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

 

היום ארבעה עשר יום שהם 

 שני שבועות לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

 

היום חמשה עשר יום שהם 

 שני שבועות ויום אחד לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

היום ששה עשר יום שהם 

שני שבועות ושני ימים 

 לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

היום שבעה עשר יום שהם 

שני שבועות ושלשה ימים 

 לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

היום שמונה עשר יום שהם 

ימים שני שבועות וארבעה 

 לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

היום תשעה עשר יום שהם 

שני שבועות וחמשה ימים 

 לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

 

היום עשרים יום שהם שני 

 שבועות וששה ימים לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

 

היום אחד ועשרים יום שהם 

 שלשה שבועות לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

היום שנים ועשרים יום שהם 

שלשה שבועות ויום אחד 

 לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

היום שלשה ועשרים יום 

שהם שלשה שבועות ושני 

עומרימים ל  



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

היום ארבעה ועשרים יום 

שהם שלשה שבועות ושלשה 

 ימים לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

היום חמשה ועשרים יום 

שהם שלשה שבועות וארבעה 

 ימים לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

היום ששה ועשרים יום שהם 

שלשה שבועות וחמשה ימים 

 לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

היום שבעה ועשרים יום 

שהם שלשה שבועות וששה 

 ימים לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

היום שמונה ועשרים יום 

ארבעה שבועות לעומרשהם   

 



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

היום תשעה ועשרים יום 

שהם ארבעה שבועות ויום 

 אחד לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

היום שלשים יום שהם 

ארבעה שבועות ושני ימים 

 לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

היום אחד ושלשים יום שהם 

ארבעה שבועות ושלשה ימים 

 לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

היום שנים ושלשים יום שהם 

ארבעה שבועות וארבעה 

 ימים לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

 היום שלשה ושלשים יום

שהם ארבעה שבועות וחמשה 

 ימים לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

היום ארבעה ושלשים יום 

שהם ארבעה שבועות וששה 

 ימים לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

 

היום חמשה ושלשים יום 

 שהם חמשה שבועות לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

היום ששה ושלשים יום שהם 

חמשה שבועות ויום אחד 

 לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

היום שבעה ושלשים יום 

שהם חמשה שבועות ושני 

 ימים לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

לשים יום היום שמונה וש

שהם חמשה שבועות ושלשה 

 ימים לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

היום תשעה ושלשים יום 

שהם חמשה שבועות וארבעה 

 ימים לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

היום ארבעים יום שהם 

חמשה שבועות וחמשה ימים 

 לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

היום אחד וארבעים יום שהם 

חמשה שבועות וששה ימים 

 לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

 

היום שנים וארבעים יום שהם 

 ששה שבועות לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

שלשה וארבעים יום היום 

שהם ששה שבועות ויום אחד 

 לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

היום ארבעה וארבעים יום 

שהם ששה שבועות ושני 

 ימים לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

היום חמשה וארבעים יום 

שהם ששה שבועות ושלשה 

 ימים לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

היום ששה וארבעים יום 

שהם ששה שבועות וארבעה 

 ימים לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

היום שבעה וארבעים יום 

שהם ששה שבועות וחמשה 

 ימים לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

היום שמונה וארבעים יום 

שהם ששה שבועות וששה 

 ימים לעומר



   
 ברוך אתה ד' אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר

 

 

היום תשעה וארבעים יום 

 שהם שבעה שבועות לעומר


