
 1א                             ג " תשפ' של ראש השנה  א יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

   שחרית הארון  פתיחתהנך מכובד ב

יר ים, ַהַמֲעלֹות שִׁ ַמֲעַמקִׁ יָך מִׁ  'ה ְקָראתִׁ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il    " בבא קמא בחסות אתר " 

 

 2א                           ג " תשפ' של ראש השנה  א יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

   שחרית  ץ "הש חזרת הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ְפָתח ְשָפַתי' ה י תִׁ יד ּופִׁ ָלֶתָך ַיגִׁ  ְתהִׁ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

   www.babakama.co.il    " בבא קמא בחסות אתר " 

 

 3א                          ג " תשפ' של ראש השנה  א יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

   שחרית  ץ "הש חזרת הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ם ֱאֹלקינּו  הּוא ַאָתה בֹור ּוָבָאֶרץ ַבָשַמיִׁ  ְוַנֲעָרץ  גִׁ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il    " בבא קמא בחסות אתר " 

 

 4א                             ג " תשפ' של ראש השנה  א יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

   שחרית  ץ "הש חזרת הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ְמֹלְך' ה  ָמָלְך' ה  ֶמֶלְך' ה  ָוֶעד  ְלעֹוָלם יִׁ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il      " בבא קמא בחסות אתר " 

 

 5א                             ג " תשפ' של ראש השנה  א יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

   שחרית הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ינּו  נּו  ָאבִׁ  ַמְלכֵּ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il      " בבא קמא בחסות אתר " 

 

 6א                             ג " תשפ' של ראש השנה  א יוםבס"ד  

 

 יקר, מתפלל  

    תורה ספר  הוצאתהנך מכובד ב

י ְנסֹועַ  ַוְיהִׁ  פתיחה -  מֶשה ַויֹאֶמר ָהָאֹרן  בִׁ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il    " בבא קמא בחסות אתר " 

 

 7א                             ג " תשפ' של ראש השנה  א יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

    תורה ספר  הוצאתהנך מכובד ב

ֶפר י  סֵּ נִׁ  שֵּ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il    " בבא קמא בחסות אתר " 

 

 8א                             ג " תשפ' של ראש השנה  א יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

     לתורה עליה הנך מכובד ב

ן  ֹכהֵּ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il    " בבא קמא בחסות אתר " 

 

 9א                             ג " תשפ' של ראש השנה  א יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

     לתורה עליה הנך מכובד ב

י  וִׁ  לֵּ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il    " בבא קמא בחסות אתר " 

 

 10א                             ג " תשפ' של ראש השנה  א יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

     לתורה עליה הנך מכובד ב

י  ישִׁ  ְשלִׁ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il      " בבא קמא בחסות אתר " 
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 11א                             ג " תשפ' של ראש השנה  א יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

     לתורה עליה הנך מכובד ב

י  יעִׁ  ְרבִׁ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il    " בבא קמא בחסות אתר " 

 

 12א                             ג " תשפ' של ראש השנה  א יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

     לתורה עליה הנך מכובד ב

י  ישִׁ  ֲחמִׁ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il      " בבא קמא חסות אתר " ב

 

 13א                             ג " תשפ' של ראש השנה  א יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

    הגבהה הנך מכובד ב

ֶפר אשֹון  סֵּ  רִׁ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il        " בבא קמא בחסות אתר " 

 

 14א                             ג " תשפ' של ראש השנה  א יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

     גלילההנך מכובד ב

ֶפר אשֹון  סֵּ  רִׁ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il        " בבא קמא בחסות אתר " 

 

 15א                             ג " תשפ' של ראש השנה  א יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

    - הנך מכובד ב

יר   ַמְפטִׁ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il          " בבא קמא בחסות אתר " 

 

 16א                             ג " תשפ' של ראש השנה  א יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

    הגבהה הנך מכובד ב

ֶפר י  סֵּ נִׁ  שֵּ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il        " בבא קמא בחסות אתר " 

 

 17א                             ג " תשפ' של ראש השנה  א יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

     גלילההנך מכובד ב

ֶפר י  סֵּ נִׁ  שֵּ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il        " בבא קמא בחסות אתר " 

 

 18א                             ג " תשפ' של ראש השנה  א יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

   מוסף הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ְפָתח ְשָפַתי' ה י תִׁ יד ּופִׁ ָלֶתָך ַיגִׁ  ְתהִׁ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il          " בבא קמא בחסות אתר " 

 

 19א                             ג " תשפ' של ראש השנה  א יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

   מוסף הארון  פתיחתהנך מכובד ב

 ֶעְליֹון  ֶמֶלְך

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il        " בבא קמא בחסות אתר " 

 

 20א                           ג " תשפ' של ראש השנה  א יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

   מוסף הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ז ַדת ְבַיד ָהאֹוחֵּ ְשָפט מִׁ ים ְוֹכל מִׁ ינִׁ  ֱאמּוָנה  ל-אֵּ  ֶשהּוא ַמֲאמִׁ

 הגבאים טובה תכתבו ותחתמו, בברכת לשנה 

 www.babakama.co.il        " בבא קמא בחסות אתר " 
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 21א                             ג " תשפ' של ראש השנה  א יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

   מוסף הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ינּו  חַ  ָעלֵּ  ַהֹכל ַלֲאדֹון  ְלַשבֵּ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il        " בבא קמא בחסות אתר " 

 

 22א                             ג " תשפ' של ראש השנה  א יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

   מוסף הארון  פתיחתהנך מכובד ב

יָלה ֶמּנּו  ֶאְשֲאָלה. ָפָניו  ֲאַחֶלה. ל-ָלאֵּ  אֹוחִׁ  ָלשֹון ַמֲענֵּה מִׁ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il        " בבא קמא אתר "  בחסות

 

 23א                             ג " תשפ' של ראש השנה  א יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

   מוסף הארון  פתיחתהנך מכובד ב

נּו  ַהיֹום  :ְתַאְמצֵּ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il          " בבא קמא בחסות אתר " 

 

 24א                             ג " תשפ' של ראש השנה  א יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

   מוסף הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ים ירֹות  ַאְנעִׁ ים ְזמִׁ ירִׁ  ֶאֱאֹרג  ְושִׁ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il          " בבא קמא "   ראת בחסות

 

 25א                             ג " תשפ' של ראש השנה  א יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

  מנחה הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ינּו  נּו  ָאבִׁ  ַמְלכֵּ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il          " בבא קמא בחסות אתר " 

 

 1ב                             ג " תשפ' של ראש השנה  ב יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

   שחרית הארון  פתיחתהנך מכובד ב

יר ים, ַהַמֲעלֹות שִׁ ַמֲעַמקִׁ יָך מִׁ  'ה ְקָראתִׁ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il        " בבא קמא בחסות אתר " 

 

 2ב                             ג " תשפ' של ראש השנה  ב יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

   שחרית הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ְפָתח ְשָפַתי' ה י תִׁ יד ּופִׁ ָלֶתָך ַיגִׁ  ְתהִׁ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il          " בבא קמא בחסות אתר " 

 

 3ב                             ג " תשפ' של ראש השנה  ב יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

   שחרית הארון  פתיחתהנך מכובד ב

י ַלְחתִׁ  ֲחבּוָרה  ֶסֶגל ְבַמְלֲאכּות שֻׁ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il          " בבא קמא "   אתרבחסות 

 

 4ב                             ג " תשפ' של ראש השנה  ב יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

   שחרית  ץ "הש חזרת הארון  פתיחתמכובד בהנך 

ם ֱאֹלקינּו  הּוא ַאָתה בֹור ּוָבָאֶרץ ַבָשַמיִׁ  ְוַנֲעָרץ  גִׁ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il          " בבא קמא בחסות אתר " 

 

 5ב                             ג " תשפ' של ראש השנה  ב יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

   שחרית  ץ "הש חזרת הארון  פתיחתהנך מכובד ב

 ֶעְליון  ֶמֶלְך

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il          " בבא קמא "   אתרבחסות 
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 6ב                             ג " תשפ' של ראש השנה  ב יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

   שחרית הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ינּו  נּו  ָאבִׁ  ַמְלכֵּ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il        " בבא קמא בחסות אתר " 

 

 7ב                            ג " תשפ' של ראש השנה  ב יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

    תורה ספר  הוצאתהנך מכובד ב

י ְנסֹועַ  ַוְיהִׁ  פתיחה -  מֶשה ַויֹאֶמר ָהָאֹרן  בִׁ

 הגבאים טובה תכתבו ותחתמו, בברכת לשנה 

 www.babakama.co.il        " בבא קמא אתר "  בחסות

 

 8ב                            ג " תשפ' של ראש השנה  ב יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

    תורה ספר  הוצאתהנך מכובד ב

ֶפר י  סֵּ נִׁ  שֵּ

 הגבאים תכתבו ותחתמו, בברכת לשנה טובה  

 www.babakama.co.il        " בבא קמאבחסות אתר " 

 

 9 ב                             ג " תשפ' של ראש השנה  ב יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

     לתורה עליה הנך מכובד ב

ן  ֹכהֵּ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il        " בבא קמא בחסות אתר " 

 

 10 ב                             ג " תשפ' של ראש השנה  ב יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

     לתורה עליה הנך מכובד ב

י  וִׁ  לֵּ

 הגבאים תכתבו ותחתמו,  טובהבברכת לשנה 

 www.babakama.co.il        " בבא קמא בחסות אתר " 

 

 11ב                             ג " תשפ' של ראש השנה  ב יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

     לתורה עליה הנך מכובד ב

י  ישִׁ  ְשלִׁ

 הגבאים טובה תכתבו ותחתמו,  לשנהבברכת 

 www.babakama.co.il    " בבא קמא בחסות אתר " 

 

 12 ב                             ג " תשפ' של ראש השנה  ב יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

     לתורה עליה הנך מכובד ב

י  יעִׁ  ְרבִׁ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il          " בבא קמא בחסות אתר " 

 

 13 ב                             ג " תשפ' של ראש השנה  ב יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

     לתורה עליה הנך מכובד ב

י  ישִׁ  ֲחמִׁ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il        " בבא קמאבחסות אתר " 

 

 14 ב                             ג " תשפ' של ראש השנה  ב יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

    הגבהה הנך מכובד ב

ֶפר אשֹון  סֵּ  רִׁ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il        " בבא קמא בחסות אתר " 

 

 15 ב                             ג " תשפ' של ראש השנה  ב יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

     גלילההנך מכובד ב

ֶפר אשֹון  סֵּ  רִׁ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il          " בבא קמא בחסות אתר " 
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 16 ב                             ג " תשפ' של ראש השנה  ב יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

    - הנך מכובד ב

יר   ַמְפטִׁ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il          " בבא קמאבחסות אתר "    

 

 17 ב                             ג " תשפ' של ראש השנה  ב יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

    הגבהה הנך מכובד ב

ֶפר י  סֵּ נִׁ  שֵּ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il          " בבא קמא אתר "  חסותב

 

 18ב                             ג " תשפ' של ראש השנה  ב יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

     גלילההנך מכובד ב

ֶפר י  סֵּ נִׁ  שֵּ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il          " בבא קמא בחסות אתר " 

 

 19 ב                             ג " תשפ' של ראש השנה  ב יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

   מוסף הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ְפָתח ְשָפַתי' ה י תִׁ יד ּופִׁ ָלֶתָך ַיגִׁ  ְתהִׁ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il          " בבא קמא בחסות אתר " 

 

 20 ב                             ג " שפת' של ראש השנה  ב יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

   מוסף הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ז ַדת ְבַיד ָהאֹוחֵּ ְשָפט מִׁ ים ְוֹכל מִׁ ינִׁ  ֱאמּוָנה  ל-אֵּ  ֶשהּוא ַמֲאמִׁ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il          " בבא קמא בחסות אתר " 

 

 21ב                            ג " תשפ' של ראש השנה  ב יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

   מוסף הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ינּו  חַ  ָעלֵּ  ַהֹכל ַלֲאדֹון  ְלַשבֵּ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il        " בבא קמא בחסות אתר " 

 

 22 ב                             ג " תשפ' של ראש השנה  ב יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

   מוסף הארון  פתיחתהנך מכובד ב

יָלה ל אֹוחִׁ ֶמּנּו  ֶאְשֲאָלה. ָפָניו  ֲאַחֶלה. ָלאֵּ  ָלשֹון ַמֲענֵּה מִׁ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il          " בבא קמא בחסות אתר " 

 

 23 ב                             ג " תשפ' של ראש השנה  ב יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

   מוסף הארון  פתיחתהנך מכובד ב

נּו  ַהיֹום  :ְתַאְמצֵּ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il        " בבא קמא בחסות אתר " 

 

 24 ב                             ג " תשפ' של ראש השנה  ב יוםבס"ד  

 

 מתפלל יקר, 

   מוסף הארון  פתיחתהנך מכובד ב

ים ירֹות  ַאְנעִׁ ים ְזמִׁ ירִׁ  ֶאֱאֹרג  ְושִׁ

 הגבאים בברכת לשנה טובה תכתבו ותחתמו, 

 www.babakama.co.il        " בבא קמא אתר " בחסות 
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