
 1                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

   הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ל  ִנְדֵרי  כָּ

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 2                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

   הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ל  ִנְדֵרי  כָּ

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 

 3                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

   הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ל  ִנְדֵרי  כָּ

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 4                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 יקר, מתפלל  

 כיפור  יום  ליל  מעריב  הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ֵתנּו ְויָּבֹוא. ֵמֶעֶרב ַתֲחנּוֵננּו ַיֲעֶלה  ִמבֶֹּקר  ַשְועָּ

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 5                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 כיפור  יום  ליל  מעריב  הארון  פתיחתהנך מכובד ב

מֹות נָּא ְסַלח  ְלֻאֶמך   ּוִפְשֵעי ֲאשָּ

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 6                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 כיפור  יום  ליל  מעריב  הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ְמנָּם נּו. סֹוֵכן ֶיֶצר . ֵכן אָּ  בָּ

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 7                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 כיפור  יום  ליל  מעריב  הארון  פתיחתהנך מכובד ב

 ַהּיֹוֵצר   ְבַיד ַכחֶֹּמר   ִהֵנה ִכי

 הגבאים , חתימה טובהגמר בברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 8                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 כיפור  יום  ליל  מעריב  הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ֵלינּו ְוַרֵחם חּוס ֱאֹלקינּו'  ה קֹוֵלנּו ְשַמע  עָּ

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 9                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 כיפור  יום  ליל  מעריב  הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ִבינּו ַמְלֵכנּו   אָּ

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 10                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 כיפור  יום  ליל  מעריב  הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ִוד ֶרץ'  ַלה, ִמְזמֹור ְלדָּ אָּ ּה הָּ ּה  ְויְשֵבי ֵתֵבל ּוְמלֹואָּ  בָּ

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 
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 11                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 כיפור  יום  ליל  מעריב  הארון  פתיחתמכובד בהנך 

 ֶאֱארֹוג  ְוִשיִרים  ְזִמירֹות ַאְנִעים הכבוד שיר 

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 12                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 כפור  ליום  שחרית הארון  פתיחתהנך מכובד ב

אִתיך ִמַמֲעַמִקים, ַהַמֲעלֹות ִשיר  ' ה ְקרָּ

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 13                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 כפור  ליום  שחרית הארון  פתיחתהנך מכובד ב

נּו ַהּפֹוֵתחַ  תֹו   ַהְמַחִכים  ֵעיֵני ּוֵמִאיר ַרֲחִמים ַשֲעֵרי לָּ  ִלְסִליחָּ

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 14                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 כפור  ליום  שחרית  ץ "הש חזרת הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ַתי' ה ח ְשפָּ ֶתך  ַיִגיד  ּוִפי ִתְפתָּ  ְתִהלָּ

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 15                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 כפור  ליום  שחרית הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ה ַמִים ֱאֹלקינּו הּוא  ַאתָּ ֶרץ ַבשָּ אָּ ץ  ִגבֹור ּובָּ  ְוַנֲערָּ

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 16                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 כפור  ליום  שחרית הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ל ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ֵלאֹלקים ִאְמרּו  כֹּחַ  ּוְגדָּ

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 17                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 כפור  ליום  שחרית הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ַאֶדֶרת ה הָּ ֱאמּונָּ ִמים   ְלַחי  ְוהָּ  עֹולָּ

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 18                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 כפור  ליום  שחרית הארון  פתיחתהנך מכובד ב

בֹות ְלבֹוֵחן ִדין עֹוֵרְך  ְלֵאל  ִדין  ְביֹום ְלבָּ

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 19                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 כפור  ליום  שחרית הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ֵלינּו ְוַרֵחם חּוס ֱאֹלקינּו'  ה קֹוֵלנּו ְשַמע  עָּ

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 20                                  ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 כפור  ליום  שחרית הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ִבינּו ַמְלֵכנּו   אָּ

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 
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 21                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 כפור  ליום  שחרית תורה ספר  הוצאתהנך מכובד ב

רֹּן ִבְנסֹועַ  ַוְיִהי אָּ ֹּאֶמר  הָּ  מֶשה   ַוּי

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 22                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 כפור  ליום  שחרית תורה ספר  הוצאתהנך מכובד ב

 שני  ספר הוצאת

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 23                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 לתורה  עליה הנך מכובד ב

 כהן

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 24                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 לתורה  עליה הנך מכובד ב

 לוי

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 25                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 לתורה  עליה הנך מכובד ב

 שלישי 

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 26                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 לתורה  עליה הנך מכובד ב

 רביעי 

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 27                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 לתורה  עליה הנך מכובד ב

 חמישי 

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 28                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 לתורה  עליה הנך מכובד ב

 שישי 

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 29                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 הגבהה הנך מכובד ב

 ראשון ספר

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 30                                  ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 גלילה הנך מכובד ב

 ראשון ספר

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 
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 31                                  ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 הנך מכובד ב 

 מפטיר

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 

 32                                  ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 הגבהה הנך מכובד ב

 שני  ספר

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 
 33                                  ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 גלילה הנך מכובד ב

 שני  ספר

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 

 34                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 כיפור  ליום  מוסף הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ַתי' ה ח ְשפָּ ֶתך  ַיִגיד  ּוִפי ִתְפתָּ  ְתִהלָּ

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 35                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 כיפור  ליום   מוסף  ץ "הש חזרת הארון  פתיחתהנך מכובד ב

מֹו  ֶמֶלְך  ל- אֵ   ֵלאֹלקים ִאְמרּו  ְבעֹולָּ

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 36                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 כיפור  ליום  מוסף הארון  פתיחתהנך מכובד ב

 ַהּיֹום  ְקֻדַשת  תֶֹּקף  ּוְנַתֶנה

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 37                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 כיפור  ליום  מוסף הארון  פתיחתהנך מכובד ב

אֹוֵחז ט  ִמַדת ְביָּד הָּ  ִמְשּפָּ

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 38                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 כיפור  ליום  מוסף הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ֵלינּו  ַהכֹּל  ַלֲאדֹון  ְלַשֵבחַ  עָּ

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 
 39                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 כיפור  ליום  מוסף הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ה אֵ  אֹוִחילָּ יו ֲאַחֶלה. ל-לָּ נָּ ה. פָּ שֹון  ַמֲעֵנה ִמֶמנּו ֶאְשֲאלָּ  לָּ

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 40                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 כיפור  ליום  מוסף הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ֵלינּו ְוַרֵחם חּוס ֱאֹלקינּו'  ה קֹוֵלנּו ְשַמע  עָּ

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 
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 41                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 כיפור  ליום  מוסף הארון  פתיחתהנך מכובד ב

 ַהּיֹום ְתַאְמֵצנּו:

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 42                                 ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 כיפור  ליום מנחה תורה ספר  הוצאתהנך מכובד ב

רֹּן ִבְנסֹועַ  ַוְיִהי אָּ ֹּאֶמר  הָּ  פתיחה  - מֶשה  ַוּי

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 43                                  ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 כיפור  ליום מנחה לתורה עליה הנך מכובד ב

 כהן

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 44                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 כיפור  ליום מנחה לתורה עליה הנך מכובד ב

 לוי

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 45                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 הנך מכובד ב 

 יונה  מפטיר

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 46                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 כיפור  ליום   מנחה הגבההבהנך מכובד 

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 47                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 כיפור  ליום  מנחה גלילהבהנך מכובד 

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 48                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 כיפור  ליום  מנחה ץ "הש חזרת הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ַתי' ה ח ְשפָּ ֶתך  ַיִגיד  ּוִפי ִתְפתָּ  ְתִהלָּ

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 49                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 כיפור  ליום מנחה הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ֵלינּו ְוַרֵחם חּוס ֱאֹלקינּו'  ה קֹוֵלנּו ְשַמע  עָּ

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 50                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 כיפור  ליום מנחה הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ִבינּו   ַמְלֵכנּו אָּ

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 
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 51                                   ג" תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 הארון  פתיחתהנך מכובד ב

 נעילה  תפילת

 הגבאים , טובהגמר חתימה בברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 

 

 ג " תשפ יום הכיפורים בס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

 הנך מכובד ב 

 

 הגבאים , גמר חתימה טובהבברכת 

 www.babakama.co.ilבחסות אתר "בבא קמא" 
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