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Girls’ Tefillos Uminhagim Chart for 
the Month of Nissan 

By Mrs. Nechama Korf 
 
Grade Level: Middle School, High School, Administration 
 
Description: 
A comprehensive reference chart geared for women and girls covering the tefillos 
and minhagim from the beginning of Chodesh Nissan through the end of Pesach. 
These sheets were updated for the year 5773. They can easily be changed to 
suit the any year, time zone, or minhag. Available with a concise lesson plan as a 
non-editable PDF, or without the lesson plan as an editable Word file. 
 
Goals/Objectives: 
Students will refer to this sheet as a reference during the month of Nissan. 
 
Instructions: 

1. Copy double-sided. 
2. Laminate. (Optional) 
3. Go over the chart with the students. Discuss the variations in davening 

over Pesach. It is advisable that students refer to their Siddurim/Pesach 
Machzorim to actually see the changes that you are discussing. 

4. Have students take the sheet home before Pesach vacation. 
 
Variations: 
This can be copied, laminated and distributed in school, as part of a pre-Pesach 
packet.  
 
 



 בס"ד

בית חמש -מורה קארף  

GUIDE FOR 5773   תפילות 
 FROM ר"ח ניסן UNTIL THE END OF פסח  (TORONTO TIMES) 

  אין אומרים תחנון
  ברכות האילנות

"ברוך אתה ה', אלקינו מלך העולם, שלא חסר בעולמו כלום, וברא בו בריות 
   הראשונה) (על הראי'ה  " הנות בהן בני אדםיטובות ואילנות טובות, ל

 לפני פסח םמעות חטינותנים 

-א חודש ניסן
  ל

  ( ויהי ביום כלות משה...)-פרשת הנשיאים מתחילים לומר
.TUE א ר"ח ניסן  מר"ח ניסן עד י"ג ניסן

  דרשה
  הגדה אמירת -אחרי תפלת מנחה

 מ"עבדים היינו" עד "לכפר על כל עונותינו"
  במעריב במוצ"ש אין אומרים ויהי נועם ואתה קדוש

"י שבת הגדול
בת ב

 ש

  אחר הבדיקהרת כל חמירא אמי
כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי דלא חמיתיה ודלא ביערתיה ודלא ידענא ליה "

 (You must und. what you’re saying) "ליבטל ולהוי הפקר כעפרא דארעא
"י בדיקת חמץ

SU ג
N

. 

  אין אומרים מזמור לתודה
 ערב פסח ט"ו) -ד"(י אין אוכלים מכל המינים שמהם מכינים את החרוסת והמרור

י"
 ד

M
O

N
. 

11:19 AM   כילת חמץסוף זמן א 

12:21AM  
כל חמירא וחמיעא דאיכא " -אמירת כל חמירא בשעת שריפת החמץ 

ברשותי דחזיתיה ודלא חזיתיה דחמיתיה ודלא חמיתיה דבערתיה ודלא בערתיה 
 (You must und. what you’re saying) "ליבטל ולהוי הפקר כעפרא דארעא

  רצוןיהי 

 סוף זמן ביעור חמץ

 אחר מנחה סדר קרבן פסח אמירת

 הדלקת נרות  שהחיינו ,להדליק נר של יום טוב -7:17 

  מתחילים משיר המעלות, 
 מעריב הלל שלם,תפלת שלש רגלים 

"ט
 ו
 

 קריאת שמע והמפיל עד ובשעריך שמע

  (המאיר לארץ)שחרית לשבת ויום טוב 
 שחרית שלםתפלת שלש רגלים, הלל 

TU
ES

  , מוריד הטלמוסף לשלש רגלים .
מוסף  ברכת כהנים תפילת טל,

מנחה תפלת שלש רגלים
 הדלקת נרות  שהחיינו ,להדליק נר של יום טוב -  8:19 אחר

  מתחילים משיר המעלות, 
  הלל שלם,תפלת שלש רגלים 

 Count day ONE  -ספירת העומר
 מעריב

"ט
 ז
 

  (המאיר לארץ)טוב  שחרית לשבת ויום
 שחרית תפלת שלש רגלים, הלל שלם

W
ED

. 

מוסף , ברכת כהניםמוסף לשלש רגלים
מנחה תפלת שלש רגלים



 בס"ד

בית חמש -מורה קארף  

 

 

 

  תפלת ערבית לחול,אתה חוננתנו, מתחילים ותן ברכה, יעלה ויבא
 מעריב Count day TWO  -ספירת העומר

י"ז
 

W
 

הלל, ½ תפלת שחרית לחול, אין אומרים מזמור לתודה, יעלה ויבא, 
 שחרית  מוסף לשלש רגלים

TH
U

R
S.

  

 מנחה תפלת מנחה לחול עם יעלה ויבא
 תפלת ערבית לחול עם יעלה ויבא

 מעריב  Count day THREE  -ספירת העומר

י"ח
 
 

  ,הלל½ תפלת שחרית לחול, אין אומרים מזמור לתודה, יעלה ויבא,
 שחרית  מוסף לשלש רגלים

FR
ID

 מנחה תפלת מנחה לחול עם יעלה ויבא .

 הדלקת נרות של שבת קודשלהדליק נר  -7:22
  מתחילים ממזמור לדוד

  ערבית לשבת, יעלה ויבא
 Count day FOUR  -ספירת העומר

 מעריב

  הלל½ שחרית לשבת ויום טוב, יעלה ויבא , י"ט
 חריתש (לשבת)מוסף לשלש רגלים 

בת
 מנחה מנחה לשבת עם יעלה ויבא ש

  עם יעלה ויבא (אתה חוננתנו)  תפלת ערבית לחול
 אין אומרים ויהי נועם ואתה קדוש

 Count day FIVE  -ספירת העומר
 מעריב

  הלל, 1/2תפלת שחרית לחול, אין אומרים מזמור לתודה, יעלה ויבא, כ
 שחרית  מוסף לשלש רגלים

SU
N

 מנחה חול עם יעלה ויבאתפלת מנחה ל .
הדלקת נרות  של יום טובלהדליק נר  -7:24

  מתחילים משיר המעלות, 
  תפלת שלש רגלים

 Count day SIX  -ספירת העומר
 מעריב

כ"א
  (המאיר לארץ)שחרית לשבת ויום טוב 

 שחרית הלל½ תפלת שלש רגלים, 

M
O

N
 מוסף , ברכת כהניםמוסף לשלש רגלים .

 מנחה  רגליםתפלת שלש 
 הדלקת נרות  של יום טובלהדליק נר  -8:27אחר 

  מתחילים משיר המעלות, 
  תפלת שלש רגלים

 Count day SEVEN  -ספירת העומר
 מעריב

  (המאיר לארץ)שחרית לשבת ויום טוב כ"ב
 שחרית הלל, יזכור½ תפלת שלש רגלים, 

TU
ES

. 

 מוסף , ברכת כהניםמוסף לשלש רגלים
 מנחה  שלש רגליםתפלת 

  




