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The גמרא teaches us that one may not derive any benefits from this 

world, without making a ברכה. Everything in this world comes from 

'ה  and is holy. For this reason we must make ברכות over the 

wonderful food ה'  has provided us. The גמרא in ברכות מח:  says “Just 

like a person needs to thank ה'  after eating, so to a person also needs 

to thank ה'  before eating”. 

One must try to make 100 ברכות daily. דוד המלך instituted this 

because he saw that 100 people were dying every day. He saw in  רוח

 .ברכות that people were not careful when making הקודש

 

 המפיל .1

 ברכות has 48 שחרית .2

 ברכות has 15 ברכת השחר .3

 ברכות has 2 תפילין .4

 ברכה has 1 ציצית .5

 אשר יצר .6

 על נטילת ידיים .7

 ברכה has 1 אלוקי נשמה .8

  ברכות has 3 ברכת התורה .9

  ברוך שאמר .10

 ישתבח .11

  ברכות has 3 ברכת קריאת שמע .12

  ברכות has 19 שמונה עשרה .13

  ברכות has 19 מנחה .14

  ברכות has 24 ערבית .15

  המוציא .16

  ברכות has 4 ברכת המזון .17

   מזונות .18

 הגפן .19

 העץ .20

 האדמה .21

 שהכל .22

 ברוא נפשות .23

 על המחיה .24

 עושה מעשה בראשית .25

Total in a single day: 153 
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         List 1 
 

 

FOOD 
אחרונהברכה   ברכה  ראשונה   

Apple 

 

 
ִרי ָהֵעץ ָפׁשֹות ּבֹוֵרא פְּ  ּבֹוֵרא נְּ

Baked apples 

 

 
ִרי ָהֵעץ ָפׁשֹות ּבֹוֵרא פְּ  ּבֹוֵרא נְּ

Apple cake 

 

 
זֹונֹות ָיה ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ַעל ַהִמחְּ

Apple juice 

 

  
ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ

ָברֹו  ִּבדְּ
ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Apple sauce 

(without pieces) 

 

 
ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ

ָברֹו ָפׁשֹות ִּבדְּ  ּבֹוֵרא נְּ

Apple jelly 

(without pieces) 

 

 
ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ

ָברֹו ָפׁשֹות ִּבדְּ  ּבֹוֵרא נְּ

Apple Strudel 

 

 
זֹונֹות ָיה ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ַעל ַהִמחְּ

Fresh dried 

apricots 

 
ִרי ָהֵעץ ָפׁשֹות ּבֹוֵרא פְּ  ּבֹוֵרא נְּ

Chick peas 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
ָפׁשֹות ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא נְּ

Asparagus 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
ָפׁשֹות ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא נְּ

______________: שמי  

Date: __________ 

ִרי ָהֵעץ  ּבֹוֵרא פְּ
ן פֶׁ ִרי ַהגֶׁ  ּבֹוֵרא פְּ

ָברֹו ָיה ִּבדְּ ַהכֹּל ִנהְּ  ׁשֶׁ
זֹונֹות  ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ
ִרי ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא פְּ

ָיה  ַעל ַהִמחְּ
 ַעל ָהֵעץ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ
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    List 2        
 

 

FOOD 
אחרונהברכה   ברכה  ראשונה   

Aspirin 

 

 
NO ברכה NO ברכה 

Avocado 

 

 
ִרי ָהֵעץ ָפׁשֹות ּבֹוֵרא פְּ  ּבֹוֵרא נְּ

Bagel 

 

  
ם ִמן חֶׁ  ַהמֹוִציא לֶׁ

ץ   ָהָארֶׁ
 ברכת המזון

Banana 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
ָפׁשֹות ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא נְּ

Beans 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
ָפׁשֹות ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא נְּ

Beef 

 

ָיה   ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו ָפׁשֹות ִּבדְּ  ּבֹוֵרא נְּ

Beef stew 

 

ָיה   ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו ָפׁשֹות ִּבדְּ  ּבֹוֵרא נְּ

Beer 

 

ָיה   ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו ָפׁשֹות ִּבדְּ  ּבֹוֵרא נְּ

Beetroot 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
ָפׁשֹות ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא נְּ

Bisli 

 

 
זֹונֹות ָיה ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ַעל ַהִמחְּ

______________: שמי  

Date: __________ 

ִרי ָהֵעץ  ּבֹוֵרא פְּ
ן פֶׁ ִרי ַהגֶׁ  ּבֹוֵרא פְּ

ָברֹו ָיה ִּבדְּ ַהכֹּל ִנהְּ  ׁשֶׁ
זֹונֹות  ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ
ִרי ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא פְּ

ָיה  ַעל ַהִמחְּ
 ַעל ָהֵעץ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

ץ ם ִמן ָהָארֶׁ חֶׁ  ַהמֹוִציא לֶׁ



5 

 

 

 

    List 3      

  
 

 

FOOD 
אחרונהברכה   ברכה  ראשונה   

Blackberry 

 

ִרי ָהֵעץ   ּבֹוֵרא פְּ

 
ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Blackberry brandy 

 

ָיה   ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו ָפׁשֹות ִּבדְּ  ּבֹוֵרא נְּ

Blueberries 

 

ִרי ָהֵעץ   ּבֹוֵרא פְּ

 
ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Cantaloupe 

 

  
ִרי  ּבֹוֵרא פְּ

 ָהֲאָדָמה
ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Chestnuts 

 

ִרי ָהֵעץ   ּבֹוֵרא פְּ

 
ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Cranberries 

 

ִרי ָהֵעץ   ּבֹוֵרא פְּ

 
ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Cheese 

 

ָיה   ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו ָפׁשֹות ִּבדְּ  ּבֹוֵרא נְּ

Custard 

 

ָיה   ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו ָפׁשֹות ִּבדְּ  ּבֹוֵרא נְּ

Cheesecake 

 

 
זֹונֹות  ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ

ָיה  ַעל ַהִמחְּ

 

Chicken 

 

ָיה   ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו ָפׁשֹות ִּבדְּ  ּבֹוֵרא נְּ

______________: שמי  

Date: __________ 

ִרי ָהֵעץ  ּבֹוֵרא פְּ
ן פֶׁ ִרי ַהגֶׁ  ּבֹוֵרא פְּ

ָברֹו ָיה ִּבדְּ ַהכֹּל ִנהְּ  ׁשֶׁ
זֹונֹות  ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ
ִרי ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא פְּ

ָיה  ַעל ַהִמחְּ
 ַעל ָהֵעץ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

ץ ם ִמן ָהָארֶׁ חֶׁ  ַהמֹוִציא לֶׁ
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                List 4 
 

 

 

FOOD 
אחרונהברכה   ברכה  ראשונה   

Chick peas 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
 ָהֲאָדָמה

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Chips 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
 ָהֲאָדָמה

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Chocolate bar 

with nuts 

ָיה   ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו ָפׁשֹות ִּבדְּ  ּבֹוֵרא נְּ

Chocolate covered 

with nuts, raisins 

depending on what is 

the majority 

ָברֹו  ָיה ִּבדְּ ַהכֹּל ִנהְּ  ׁשֶׁ

(Some say ָהֲאָדָמה  

for peanuts, ָהֵעץ  

for raisins or other 

nuts  

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Chopped liver 

 

ָיה   ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו ָפׁשֹות ִּבדְּ  ּבֹוֵרא נְּ

Coconut 

 

ִרי ָהֵעץ   ּבֹוֵרא פְּ

 
ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Coffee 

 

ָיה   ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו ָפׁשֹות ִּבדְּ  ּבֹוֵרא נְּ

Corn 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
 ָהֲאָדָמה

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Corn flakes 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
 ָהֲאָדָמה

ָיה  ַעל ַהִמחְּ

Coleslaw 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
 ָהֲאָדָמה

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

______________: שמי  

Date: __________ 

ִרי ָהֵעץ  ּבֹוֵרא פְּ
ן פֶׁ ִרי ַהגֶׁ  ּבֹוֵרא פְּ

ָברֹו ָיה ִּבדְּ ַהכֹּל ִנהְּ  ׁשֶׁ
זֹונֹות  ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ
ִרי ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא פְּ

ָיה  ַעל ַהִמחְּ
 ַעל ָהֵעץ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

ץ ם ִמן ָהָארֶׁ חֶׁ  ַהמֹוִציא לֶׁ
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    List 5        
 

 

 

 

 

FOOD 
אחרונהברכה   ברכה  ראשונה   

Corn chips 

 

ָיה   ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו ָפׁשֹות ִּבדְּ  ּבֹוֵרא נְּ

Corn soup with 

visible corn 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
ָפׁשֹות ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא נְּ

Croutons 

 

 
זֹונֹות ָיה ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ַעל ַהִמחְּ

Falafel with pita 
  

ם ִמן חֶׁ  ַהמֹוִציא לֶׁ
ץ   ָהָארֶׁ

 ברכת המזון

Falafel without 

pita 

ָיה   ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו ָפׁשֹות ִּבדְּ  ּבֹוֵרא נְּ

Figs 

 

 
ִרי ָהֵעץ  ַעל ָהֵעץ ּבֹוֵרא פְּ

Breaded fish 

 

  
ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ

ָברֹו  ִּבדְּ
ָיה  ַעל ַהִמחְּ

Fish cakes 

 

  
ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ

ָברֹו  ִּבדְּ
ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Fish - Herring 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Fish – Smoked 

salmon 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

______________: שמי  

Date: __________ 

ִרי ָהֵעץ  ּבֹוֵרא פְּ
ן פֶׁ ִרי ַהגֶׁ  ּבֹוֵרא פְּ

ָברֹו ָיה ִּבדְּ ַהכֹּל ִנהְּ  ׁשֶׁ
זֹונֹות  ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ
ִרי ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא פְּ

ָיה  ַעל ַהִמחְּ
 ַעל ָהֵעץ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

ץ ם ִמן ָהָארֶׁ חֶׁ  ַהמֹוִציא לֶׁ
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    List 6      

  
 

 

 

FOOD 
אחרונהברכה   ברכה  ראשונה   

Fish – sardines 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Fishsticks 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Fish – tuna 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Frankfurters 
 

 

 

 

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

French toast 

 

ם ִמן   חֶׁ ַהמֹוִציא לֶׁ
ץ  ברכת המזון ָהָארֶׁ

Fruit cake 

 

 
זֹונֹות ָיה ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ַעל ַהִמחְּ

Fruit cocktail 
(Majority from tree) 

ִרי ָהֵעץ  ָפׁשֹות ּבֹוֵרא פְּ  ּבֹוֵרא נְּ

Fruit leather 

 

 

 

 

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Garlic fried 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Garlic raw 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

______________: שמי  

Date: __________ 

ִרי ָהֵעץ  ּבֹוֵרא פְּ
ן פֶׁ ִרי ַהגֶׁ  ּבֹוֵרא פְּ

ָברֹו ָיה ִּבדְּ ַהכֹּל ִנהְּ  ׁשֶׁ
זֹונֹות  ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ
ִרי ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא פְּ

ָיה  ַעל ַהִמחְּ
 ַעל ָהֵעץ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

ץ ם ִמן ָהָארֶׁ חֶׁ  ַהמֹוִציא לֶׁ
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    List 7     
 

 

FOOD 
אחרונהברכה   ברכה  ראשונה   

Halva 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Gefilte fish 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Grapes 

 

 
ִרי ָהֵעץ  ּבֹוֵרא פְּ

 
 ַעל ָהֵעץ

 

Grapefruit 
 

 

 
ִרי ָהֵעץ  ּבֹוֵרא פְּ

 
ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Ice cream with 

cone 

  
ַהכֹּל  if it is a  שֶׁ

tasteless cone. For a 

sugar cone we say 2 
ְמזֹונֹות  .ברכות  for the 

sugar cone &  ַהכֹּל  . שֶׁ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Juices 

 

 

 

 

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Kasha / 

Buckwheat 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Kichelech 

 

 
זֹונֹות ָיה ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ַעל ַהִמחְּ

Knish 

 

 
זֹונֹות ָיה ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ַעל ַהִמחְּ

Kneidlach 

 

 
זֹונֹות ָיה ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ַעל ַהִמחְּ

______________: שמי  

Date: __________ 

ִרי ָהֵעץ  ּבֹוֵרא פְּ
ן פֶׁ ִרי ַהגֶׁ  ּבֹוֵרא פְּ

ָברֹו ָיה ִּבדְּ ַהכֹּל ִנהְּ  ׁשֶׁ
זֹונֹות  ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ
ִרי ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא פְּ

ָיה  ַעל ַהִמחְּ
 ַעל ָהֵעץ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

ץ ם ִמן ָהָארֶׁ חֶׁ  ַהמֹוִציא לֶׁ
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lo 

 

List 8 
 

 

 

 

 

FOOD 
 

אחרונהברכה   ברכה  ראשונה   
 

Kreplech 

 

 
זֹונֹות ָיה ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ַעל ַהִמחְּ

Lokshen Kugel 

 

 
זֹונֹות ָיה ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ַעל ַהִמחְּ

Rice Kugel 

 

 Either  
זֹונֹות   / ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ
ָברֹו ָיה ִּבדְּ ַהכֹּל ִנהְּ  ׁשֶׁ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Lamb  
 

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Lasagna  

 
זֹונֹות ָיה ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ַעל ַהִמחְּ

Lentil soup 

 

  

ִרי  ּבֹוֵרא פְּ
 ָהֲאָדָמה

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Lemonade 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Lentils 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
ָפׁשֹות ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא נְּ

Lettuce 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
ָפׁשֹות ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא נְּ

Liquorice 

 

 Either  
זֹונֹות   / ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ
ָברֹו ָיה ִּבדְּ ַהכֹּל ִנהְּ  ׁשֶׁ

Either  
ָפׁשֹות   ַעל  /  ּבֹוֵרא נְּ

ָיה  ַהִמחְּ

______________: שמי  

Date: __________ 

ִרי ָהֵעץ  ּבֹוֵרא פְּ
ן פֶׁ ִרי ַהגֶׁ  ּבֹוֵרא פְּ

ָברֹו ָיה ִּבדְּ ַהכֹּל ִנהְּ  ׁשֶׁ
זֹונֹות  ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ
ִרי ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא פְּ

ָיה  ַעל ַהִמחְּ
 ַעל ָהֵעץ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

ץ ם ִמן ָהָארֶׁ חֶׁ  ַהמֹוִציא לֶׁ
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List 9 
 

 

 

FOOD 
 

אחרונהברכה   ברכה  ראשונה   
 

Liquor 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Liver 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Lokshen, Noodles 

& Pasta 

 
זֹונֹות ָיה ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ַעל ַהִמחְּ

Lollipops 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Macaroni 

 

 
זֹונֹות ָיה ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ַעל ַהִמחְּ

Macaroni and 

cheese 
 

 
זֹונֹות ָיה ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ַעל ַהִמחְּ

Macaroon 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Mango 

 

 
ִרי ָהֵעץ ָפׁשֹות ּבֹוֵרא פְּ  ּבֹוֵרא נְּ

Marshmallow 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Mashed potato 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
ָפׁשֹות ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא נְּ

______________: שמי  

Date: __________ 

ִרי ָהֵעץ  ּבֹוֵרא פְּ
ן פֶׁ ִרי ַהגֶׁ  ּבֹוֵרא פְּ

ָברֹו ָיה ִּבדְּ ַהכֹּל ִנהְּ  ׁשֶׁ
זֹונֹות  ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ
ִרי ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא פְּ

ָיה  ַעל ַהִמחְּ
 ַעל ָהֵעץ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

ץ ם ִמן ָהָארֶׁ חֶׁ  ַהמֹוִציא לֶׁ
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List 10 
 

 

 

 

FOOD 
 

אחרונהברכה   ברכה  ראשונה   
 

Milkshake 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Mints 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Muffins 

 

 
זֹונֹות ָיה ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ַעל ַהִמחְּ

Mushrooms 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Mustard 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Nectarine 

 

 
ִרי ָהֵעץ ָפׁשֹות ּבֹוֵרא פְּ  ּבֹוֵרא נְּ

Noodles and 

cheese 

 
זֹונֹות ָיה ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ַעל ַהִמחְּ

Nut cake 

 

 
זֹונֹות ָיה ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ַעל ַהִמחְּ

Noodles and 

cabbage 

 
זֹונֹות ָיה ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ַעל ַהִמחְּ

Nougat sweet 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

______________: שמי  

Date: __________ 

ִרי ָהֵעץ  ּבֹוֵרא פְּ
ן פֶׁ ִרי ַהגֶׁ  ּבֹוֵרא פְּ

ָברֹו ָיה ִּבדְּ ַהכֹּל ִנהְּ  ׁשֶׁ
זֹונֹות  ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ
ִרי ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא פְּ

ָיה  ַעל ַהִמחְּ
 ַעל ָהֵעץ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

ץ ם ִמן ָהָארֶׁ חֶׁ  ַהמֹוִציא לֶׁ
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List 11 
 

 

 

 

FOOD 
 

אחרונהברכה   ברכה  ראשונה   
 

Oat cereal 

 

 
זֹונֹות ָיה ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ַעל ַהִמחְּ

Oatmeal 

 

 
זֹונֹות ָיה ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ַעל ַהִמחְּ

Omelettes 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Onion bread 

 

  
ם ִמן חֶׁ  ַהמֹוִציא לֶׁ

ץ   ָהָארֶׁ
 ברכת המזון

Onion crackers 

 

 
זֹונֹות ָיה ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ַעל ַהִמחְּ

Onion 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
ָפׁשֹות ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא נְּ

Onion rings 

 
ִרי    ּבֹוֵרא פְּ

ָפׁשֹות ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא נְּ

Olives 

 

 
ִרי ָהֵעץ  ַעל ָהֵעץ ּבֹוֵרא פְּ

Orange 

 

 
ִרי ָהֵעץ  ַעל ָהֵעץ ּבֹוֵרא פְּ

Orange peels 

(sugared) 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

______________: שמי  

Date: __________ 

ִרי ָהֵעץ  ּבֹוֵרא פְּ
ן פֶׁ ִרי ַהגֶׁ  ּבֹוֵרא פְּ

ָברֹו ָיה ִּבדְּ ַהכֹּל ִנהְּ  ׁשֶׁ
זֹונֹות  ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ
ִרי ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא פְּ

ָיה  ַעל ַהִמחְּ
 ַעל ָהֵעץ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

ץ ם ִמן ָהָארֶׁ חֶׁ  ַהמֹוִציא לֶׁ
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List 12 
 

 

     

 

FOOD 
אחרונהברכה   ברכה  ראשונה   

Pancakes 

 

 
זֹונֹות ָיה ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ַעל ַהִמחְּ

Papaya 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
ָפׁשֹות ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא נְּ

Peas 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
ָפׁשֹות ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא נְּ

Pea soup 

 

 
 

ִרי  ּבֹוֵרא פְּ
ָפׁשֹות ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא נְּ

Peach 

 

 
ִרי ָהֵעץ ָפׁשֹות ּבֹוֵרא פְּ  ּבֹוֵרא נְּ

Peanuts 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
ָפׁשֹות ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא נְּ

Parsley 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
ָפׁשֹות ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא נְּ

Parsnip 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
ָפׁשֹות ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא נְּ

Pastry 

 

 
זֹונֹות ָיה ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ַעל ַהִמחְּ

Peanut butter 

smooth 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

______________: שמי  

Date: __________ 

ִרי ָהֵעץ  ּבֹוֵרא פְּ
ן פֶׁ ִרי ַהגֶׁ  ּבֹוֵרא פְּ

ָברֹו ָיה ִּבדְּ ַהכֹּל ִנהְּ  ׁשֶׁ
זֹונֹות  ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ
ִרי ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא פְּ

ָיה  ַעל ַהִמחְּ
 ַעל ָהֵעץ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

ץ ם ִמן ָהָארֶׁ חֶׁ  ַהמֹוִציא לֶׁ
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List 13 
 

 

 

 

 

FOOD 
אחרונהברכה   ברכה  ראשונה   

Potato 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
ָפׁשֹות ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא נְּ

Potato blintzes 

 

 
זֹונֹות ָיה ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ַעל ַהִמחְּ

Potato chips 

 

 

 
ִרי  ּבֹוֵרא פְּ

ָפׁשֹות ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא נְּ

Potato crisps 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
ָפׁשֹות ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא נְּ

Potato salad 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
ָפׁשֹות ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא נְּ

Pretzels 

 

 
זֹונֹות ָיה ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ַעל ַהִמחְּ

Prunes 

 

 
ִרי ָהֵעץ ָפׁשֹות ּבֹוֵרא פְּ  ּבֹוֵרא נְּ

Pumpkin 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
ָפׁשֹות ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא נְּ

Prune juice 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Pumpkin seeds 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
ָפׁשֹות ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא נְּ

______________: שמי  

Date: __________ 

ִרי ָהֵעץ  ּבֹוֵרא פְּ
ן פֶׁ ִרי ַהגֶׁ  ּבֹוֵרא פְּ

ָברֹו ָיה ִּבדְּ ַהכֹּל ִנהְּ  ׁשֶׁ
זֹונֹות  ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ
ִרי ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא פְּ

ָיה  ַעל ַהִמחְּ
 ַעל ָהֵעץ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

ץ ם ִמן ָהָארֶׁ חֶׁ  ַהמֹוִציא לֶׁ
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List 14 
 

 

 

 

 

FOOD 
אחרונהברכה   ברכה  ראשונה   

Radish 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
ָפׁשֹות ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא נְּ

Raisin 

 

 
ִרי ָהֵעץ  ַעל ָהֵעץ ּבֹוֵרא פְּ

Raspberry 

 

 
ִרי ָהֵעץ ָפׁשֹות ּבֹוֵרא פְּ  ּבֹוֵרא נְּ

Rhubarb 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
ָפׁשֹות ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא נְּ

Rice 

 

 
זֹונֹות ָפׁשֹות ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ּבֹוֵרא נְּ

Rice cakes 

 

 
זֹונֹות ָפׁשֹות ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ּבֹוֵרא נְּ

Roll 

 

  
ם ִמן חֶׁ  ַהמֹוִציא לֶׁ

ץ   ָהָארֶׁ
 ברכת המזון

Salami 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

ָפׁשֹות  Sour ּבֹוֵרא נְּ

cream 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Sesame seeds 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
ָפׁשֹות ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא נְּ

______________: שמי  

Date: __________ 

ִרי ָהֵעץ  ּבֹוֵרא פְּ
ן פֶׁ ִרי ַהגֶׁ  ּבֹוֵרא פְּ

ָברֹו ָיה ִּבדְּ ַהכֹּל ִנהְּ  ׁשֶׁ
זֹונֹות  ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ
ִרי ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא פְּ

ָיה  ַעל ַהִמחְּ
 ַעל ָהֵעץ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

ץ ם ִמן ָהָארֶׁ חֶׁ  ַהמֹוִציא לֶׁ
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lo 

 

List 15 
 

 

 

 

 

FOOD 
אחרונהברכה   ברכה  ראשונה   

Soup – Bean 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
ָפׁשֹות ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא נְּ

Soup - Cabbage 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
ָפׁשֹות ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא נְּ

Soup – Chicken 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Soup – Mushroom 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Soup – Noodle 

 

 
זֹונֹות ָיה ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ַעל ַהִמחְּ

Soup – Onion 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
ָפׁשֹות ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא נְּ

Soup – Tomato 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Soup – Vegetable 

pieces 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
ָפׁשֹות ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא נְּ

Soup – Vegetable 

pureed 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Spaghetti 

 

 
זֹונֹות ָיה ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ַעל ַהִמחְּ

______________: שמי  

Date: __________ 

ִרי ָהֵעץ  ּבֹוֵרא פְּ
ן פֶׁ ִרי ַהגֶׁ  ּבֹוֵרא פְּ

ָברֹו ָיה ִּבדְּ ַהכֹּל ִנהְּ  ׁשֶׁ
זֹונֹות  ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ
ִרי ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא פְּ

ָיה  ַעל ַהִמחְּ
 ַעל ָהֵעץ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

ץ ם ִמן ָהָארֶׁ חֶׁ  ַהמֹוִציא לֶׁ
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List 16 
 

 

 

 

 

FOOD 
אחרונהברכה   ברכה  ראשונה   

Spaghetti & 

meatballs 

זֹונֹות    / ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ
ָברֹו ָיה ִּבדְּ ַהכֹּל ִנהְּ ָיה ׁשֶׁ  ַעל ַהִמחְּ

Spinach 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
ָפׁשֹות ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא נְּ

Sponge cake 

 

 
זֹונֹות ָיה ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ַעל ַהִמחְּ

Potato soup with 

pieces 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
ָפׁשֹות ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא נְּ

Steak 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Strawberry 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
ָפׁשֹות ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא נְּ

Strudel 

 

 
זֹונֹות ָיה ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ַעל ַהִמחְּ

String beans 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
ָפׁשֹות ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא נְּ

Stuffed cabbage 

with meat 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Sunflower seeds 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
ָפׁשֹות ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא נְּ

______________: שמי  

Date: __________ 

ִרי ָהֵעץ  ּבֹוֵרא פְּ
ן פֶׁ ִרי ַהגֶׁ  ּבֹוֵרא פְּ

ָברֹו ָיה ִּבדְּ ַהכֹּל ִנהְּ  ׁשֶׁ
זֹונֹות  ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ
ִרי ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא פְּ

ָיה  ַעל ַהִמחְּ
 ַעל ָהֵעץ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

ץ ם ִמן ָהָארֶׁ חֶׁ  ַהמֹוִציא לֶׁ
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List 17 
 

 

 

 

FOOD 
 

אחרונהברכה   ברכה  ראשונה   
 

Vitamins if it has 

a taste 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Waffles 

 

 
זֹונֹות ָיה ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ַעל ַהִמחְּ

Water 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Whipped cream 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Watermelon 

 

  

ִרי  ּבֹוֵרא פְּ
 ָהֲאָדָמה

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Wine 

 

 
ן פֶׁ ִרי ַהגֶׁ ן ְוַעל ְפִרי  ּבֹוֵרא פְּ פֶּ ַעל ַהגֶּ

ן פֶּ  ַהגֶּ

Yogurt 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Yams 

 

  

ִרי  ּבֹוֵרא פְּ
 ָהֲאָדָמה

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Dragon fruit 

 

 
ִרי ָהֵעץ ָפׁשֹות ּבֹוֵרא פְּ  ּבֹוֵרא נְּ

Dates 

 

 
ִרי ָהֵעץ  ַעל ָהֵעץ ּבֹוֵרא פְּ

______________: שמי  

Date: __________ 

ִרי ָהֵעץ  ּבֹוֵרא פְּ
ן פֶׁ ִרי ַהגֶׁ  ּבֹוֵרא פְּ

ָברֹו ָיה ִּבדְּ ַהכֹּל ִנהְּ  ׁשֶׁ
זֹונֹות  ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ
ִרי ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא פְּ

ָיה  ַעל ַהִמחְּ
 ַעל ָהֵעץ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ
ץ ם ִמן ָהָארֶׁ חֶׁ  ַהמֹוִציא לֶׁ

ן פֶּ  ַעל ַהגֶּ
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List 18 
 

 

 

 

FOOD 
 

אחרונהברכה   ברכה  ראשונה   
 

Dried banana 

chips 

  

ִרי  ּבֹוֵרא פְּ
 ָהֲאָדָמה

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Donuts 

 

 
זֹונֹות ָיה ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ַעל ַהִמחְּ

Dumplings 

 

 
זֹונֹות ָיה ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ַעל ַהִמחְּ

Duck 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Dried Dates, 

Figs & Raisins 

 
ִרי ָהֵעץ ָפׁשֹות ּבֹוֵרא פְּ  ּבֹוֵרא נְּ

Egg 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Etrog jam 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Etrog liquor 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Egg roll 

 

 
זֹונֹות ָיה ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ַעל ַהִמחְּ

Egg salad 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

______________: שמי  

Date: __________ 

ִרי ָהֵעץ  ּבֹוֵרא פְּ
ן פֶׁ ִרי ַהגֶׁ  ּבֹוֵרא פְּ

ָברֹו ָיה ִּבדְּ ַהכֹּל ִנהְּ  ׁשֶׁ
זֹונֹות  ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ
ִרי ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא פְּ

ָיה  ַעל ַהִמחְּ
 ַעל ָהֵעץ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

ץ ם ִמן ָהָארֶׁ חֶׁ  ַהמֹוִציא לֶׁ
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List 19 
 

 

 

 

FOOD 
 

אחרונהברכה   ברכה  ראשונה   
 

Spring onions 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
 ָהֲאָדָמה

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Strawberries 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
 ָהֲאָדָמה

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Sour cream 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Sunflower seeds 

 

ִרי   ּבֹוֵרא פְּ
 ָהֲאָדָמה

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Syrup 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Sabra liquor 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Steak 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Strudel 

 

 
זֹונֹות ָיה ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ  ַעל ַהִמחְּ

Soufflé 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

Sardines 

 

  

ָיה  ַהכֹּל ִנהְּ ׁשֶׁ
ָברֹו  ִּבדְּ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

______________: שמי  

Date: __________ 

ִרי ָהֵעץ  ּבֹוֵרא פְּ
ן פֶׁ ִרי ַהגֶׁ  ּבֹוֵרא פְּ

ָברֹו ָיה ִּבדְּ ַהכֹּל ִנהְּ  ׁשֶׁ
זֹונֹות  ּבֹוֵרא ִמיֵני מְּ
ִרי ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא פְּ

ָיה  ַעל ַהִמחְּ
 ַעל ָהֵעץ

ָפׁשֹות  ּבֹוֵרא נְּ

ץ ם ִמן ָהָארֶׁ חֶׁ  ַהמֹוִציא לֶׁ
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BRACHOT BEE QUIZ ONLINE RESOURCES 

BRACHOT BEE 1 

https://create.kahoot.it/shar

e/brachot-bee-1/6688155d-

e7b5-4c15-9030-

7dc102a83fc3 

 

BRACHOT BEE 2 

https://create.kahoot.it/share/b

rachot-bee-2/64ae6dc9-24fa-

4aa1-ad16-097d0ad667a5 

 

 

BRACHOT BEE 3 

https://create.kahoot.it/shar

e/brachot-bee-

3/8b7d6d7c-edd2-4d6d-

ad3f-0cc4b6eccfcd 

 

BRACHOT BEE 4 

https://create.kahoot.it/shar

e/brachot-bee-4/588bb4a7-

8375-4193-a38b-

614f696c6dee 

 

BRACHOT BEE 5 

https://create.kahoot.it/share/b

rachot-bee-5/d57d3a36-a0b2-

4fc2-b220-75e8e8282a90 

 

BRACHOT BEE 6 

https://create.kahoot.it/shar

e/brachot-bee-

6/5347a82d-5eb2-4ea0-

bbb4-3fca1dc99348 

 

BRACHOT BEE 7 

https://create.kahoot.it/shar

e/brachot-bee-7/895a10f1-

3003-4f78-a613-

45afa01f9d72 

 

BRACHOT BEE 8 

https://create.kahoot.it/share/b

rachot-bee-8/651caf9e-0d39-

46c2-9d65-da287979bdec 

 

BRACHOT BEE 9 

https://create.kahoot.it/shar

e/brachot-bee-

9/06c228d1-1d2f-4bed-

b5d2-8bc9e7905368 

 

BRACHOT BEE 10 

https://create.kahoot.it/shar

e/brachot-bee-10/6fad8b3c-

3475-4b00-9662-

359f39252c6a 

BRACHOT BEE 11 

https://create.kahoot.it/share/b

rachot-bee-11/c96e019d-8338-

4001-b582-9f70856ba7aa 

 

BRACHOT BEE 12 

https://create.kahoot.it/shar

e/brachot-bee-

12/3acf12a0-0611-4aef-

8622-7b216d60048c 

BRACHOT BEE 13 

 

https://create.kahoot.it/shar

e/brachot-bee-13/aa20a810-

1e23-4db0-b54b-

90b53d1c7b76 

BRACHOT BEE 14 
 

https://create.kahoot.it/share/b

rachot-bee-14/5f5fd2db-9c4d-

4dfd-af71-6a52f771c130 

BRACHOT BEE 15 

https://create.kahoot.it/shar

e/brachot-bee-

15/df693c89-fd3d-454a-

a1f3-c505e4378468 

BRACHOT BEE 16 

https://create.kahoot.it/shar

e/brachot-bee-16/3ccfd2ff-

12e3-45f4-a69e-

55c96271cc6d 

BRACHOT BEE 17 

https://create.kahoot.it/share/b

rachot-bee-17/c8bb3d3c-46fb-

4b83-ac47-d780d13eee74 

BRACHOT BEE 18 

https://create.kahoot.it/shar

e/brachot-bee-

18/10f79218-dd89-42f3-

a78f-afac9000c51c 

BRACHOT BEE 19 

https://create.kahoot.it/shar

e/brachot-bee-

19/57aa5e9c-e726-4629-

8fef-71cdc362486c 

https://create.kahoot.it/share/brachot-bee-1/6688155d-e7b5-4c15-9030-7dc102a83fc3
https://create.kahoot.it/share/brachot-bee-1/6688155d-e7b5-4c15-9030-7dc102a83fc3
https://create.kahoot.it/share/brachot-bee-1/6688155d-e7b5-4c15-9030-7dc102a83fc3
https://create.kahoot.it/share/brachot-bee-1/6688155d-e7b5-4c15-9030-7dc102a83fc3
https://create.kahoot.it/share/brachot-bee-2/64ae6dc9-24fa-4aa1-ad16-097d0ad667a5
https://create.kahoot.it/share/brachot-bee-2/64ae6dc9-24fa-4aa1-ad16-097d0ad667a5
https://create.kahoot.it/share/brachot-bee-2/64ae6dc9-24fa-4aa1-ad16-097d0ad667a5
https://create.kahoot.it/share/brachot-bee-3/8b7d6d7c-edd2-4d6d-ad3f-0cc4b6eccfcd
https://create.kahoot.it/share/brachot-bee-3/8b7d6d7c-edd2-4d6d-ad3f-0cc4b6eccfcd
https://create.kahoot.it/share/brachot-bee-3/8b7d6d7c-edd2-4d6d-ad3f-0cc4b6eccfcd
https://create.kahoot.it/share/brachot-bee-3/8b7d6d7c-edd2-4d6d-ad3f-0cc4b6eccfcd
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