
לוח מאה ברכות
בס"ד

המפיל1המפיל1המפיל1

ענט"י, אשי"צ, אלנ"ש3ענט"י, אשי"צ, אלנ"ש3ענט"י, אשי"צ, אלנ"ש3

ברכות התורה3ברכות התורה3ברכות התורה3

להתעטף בציצית1להתעטף בציצית1להתעטף בציצית1

תפילין2ברכות השחר15תפילין2

ברכות השחר15ברוך שאמר, ישתבח2ברכות השחר15

ברוך שאמר, ישתבח2ברכות ק"ש שחרית3ברוך שאמר, ישתבח2

ברכות ק"ש שחרית3ברכות ק"ש ערבית4ברכות ק"ש שחרית3

ברכות ק"ש ערבית4שמו"ע ערבית7ברכות ק"ש ערבית4

יראו עינינו1שמו"ע שחרית7יראו עינינו1

שמו"ע ערבית19שמו"ע מוסף7שמו"ע ערבית19

שמו"ע שחרית19שמו"ע מנחה7שמו"ע שחרית19

שמו"ע מנחה19קידוש ליל ש"ק2שמו"ע מנחה19

ברכת אשר יצר5ענט"י, המוציא2

97ברכת המזון4

הבדלה כשחל קידוש היום1ענט"י, המוציא2

 י' טבת, י"ז תמוז ביום א'ענט"י, המוציא2ברכת המזון4

ברכת המזון4

ס"ג: ענט"י, המוציא2

קריה"ת שחרית - 3 עליות6ברכת המזון4ענט"י, המוציא2

קריה"ת מנחה - 3 עליות816ברכת המזון4

ברכות הפטרה מנחה4שתיה לפני התפלה1042

ברכת אשר יצר5ברכת אשר יצר5

ט' באב: ברכות הפטרה שחרית4העץ, האדמה, שהכל, מזונות1096

וברכה לאחריהם - בלילה וביום6

100

ענט"י, המוציא2שבת שלש רגלים, ר"ח או חנוכה: הלל2ברכת הלל2

ברכת המזון4ספירת העומר1שמו"ע  מוסף7

שבחוה"מ סוכות: לישב בסוכה1183

המפיל1המפיל1המפיל1

ענט"י, אשי"צ, אלנ"ש3ענט"י, אשי"צ, אלנ"ש3ענט"י, אשי"צ, אלנ"ש3

ברכות התורה3ברכות התורה3ברכות התורה3

להתעטף בציצית1להתעטף בציצית1להתעטף בציצית1

ברכות השחר15ברכות השחר15ברכות השחר15

ברוך שאמר, ישתבח2ברוך שאמר, ישתבח2ברוך שאמר, ישתבח2

ברכות ק"ש שחרית3ברכות ק"ש שחרית3ברכות ק"ש שחרית3

ברכות ק"ש ערבית4ברכות ק"ש ערבית4שהחיינו1

שמו"ע ערבית7שמו"ע ערבית7ברכות ק"ש ערבית4

שמו"ע שחרית7שמו"ע שחרית7שמו"ע ערבית7

שמו"ע מוסף9שמו"ע מוסף7שמו"ע שחרית7

שמו"ע מנחה7שמו"ע מנחה7שמו"ע מוסף7

קידוש בלילה3קידוש בלילה2שמו"ע מנחה7

ענט"י, המוציא2ענט"י, המוציא2שמו"ע נעילה7

ברכת המזון4ברכת המזון684

קידוש ביום1קידוש ביום1

ענט"י, המוציא2ענט"י, המוציא2ברכת אשר יצר3

ברכת המזון4ברכת המזון4

78הלל 2

77

ליל  ב: פרי חדש1שתיה לפני התפלה2קריה"ת - 7 עליות14

ברכת אשר יצר5ברכות הפטרה 5

תקיעת שופר (חוץ בשבת)2העץ, האדמה, שהכל, מזונות6

וברכה לאחריהם - בלילה וביום6

שתיה לפני התפלה2(בפסח ליכא ברכת מזונות)92קריה"ת - 3 עליות6

ברכת אשר יצר5א' וב' דפסח: הלל, שהחיינו, ג' כוסות, כרפס,ברכות הפטרה 4

העץ, האדמה, שהכל, מזונות6גאל ישראל, מצה, מרור, יהללוך, על הגפן

וברכה לאחריהם - בלילה וביום6ב' ז' וח' דפסח: ספירת העומר1001

100א' וב' דסוכות: שהחיינו, לולב, לישב בסוכה5

בשמים       וכשחל בשבת: חסר לולב אבל נוסף ס"ג12

עניית אמן שמע"צ ,שמח"ת, ושבועות: שהחיינו1

שמחת תורה: עלי' לתורה2

יו"ט שחל במוצאי שבת: הבדלה2

שחרית

מנחה

בחורף יש  סעודת ערב: ראש חודש:

עניית אמן בקריאת התורה:

עניית אמן בקריאת התורה:

12

5

תעניתשבת קודשכל יום

ראש השנהשלש רגליםיום הקדוש

סעודת בוקר:

סעודת ערב:


