
סדר העבודהד"תשע' אדר אג "י-סיום מסכת יומא 



יום הכיפורים במספרים
כ "עבודות כהן הגדול ביוה5❖

.  בבגדי זהב-עבודה ראשונה  שלישית וחמישית ❖
(עבודת היום)שניה ורביעית בבגדי לבן ❖

קידושי ידים ורגלים10טבילות ו 5❖

ג ביום הכיפורים "פעמים התוודה הכה3❖
(על אחיו הכהנים ועל עם ישראל, על עצמו ובני משפחתו )



יום הכיפורים במספרים
פעמים הזכיר את השם המפורש  10❖

(שלוש פעמים בכל וידוי ופעם אחת בהגרלת השעירים)

ג ביום הכיפורים"קרבנות הקריב הכה15❖

ג מדם הפר ודם השעיר "הזאות היזה הכה43❖
(על המזבח הקטורת, בהיכל , בקודש הקדשים )



כ "חמש עשרה קרבנות ביוה
ג"פר כה איל העםג"איל כהפר עולה מוסף היום

מוסף היום–כבשים 7תמיד של בין ערבים–כבש תמיד של שחר–כבש 

מוסף היום–שעיר שעיר לעזאזלשעיר חטאת



בגדי זהב–עבודה ראשונה 
קרבן תמיד של שחר. א

כבשים  7פר עולה  

הטבת הנרות והקטרת קטורת. ב

קרבנות מוסף היום  . ג



הקטרת קטורת בקודש הקדשיםשעיר לעזאזלשעיר חטאתג"פר כה

ולעזאזל' הגרלת שני השעירים לה. 2ג בעדו ובעד ביתו"וידוי כה. 1

ג בעד אחיו הכהנים"וידוי כה. 3

שחיטת פר כהן. 4

בגדי לבן–שניהעבודה 

יִתיֲאנִ ָפַשְעִתי ְלָפֶניָך . יָעִויתִ . ָחָטאִתי.םַהש  ָאָנא  .  י ּוב 
םבַ ָאָנא  ר ָנא ַלֲחָטִאים. ש  .  ְוַלְפָשִעים. ְוַלֲעונות. ַכפ 

יִתיֲאנִ ְוֶשָפַשְעִתי ְלָפֶניָך . יְוֶשָעִויתִ . ֶשָחָטאִתי .  י ּוב 
:  ת מֶשה ַעְבֶדָךְבתורַ ַכָכתּוב 
ל  ִמכ, ֶאְתֶכםר ֲעל יֶכם ְלַטה  ר ְיַכפ  ה ַהזֶ ם ִכי ַבּיו
: 'היֶכם ִלְפנ י ַחּטאת  

ָך  ְלָפֶניָפַשְעִתי . יָעִויתִ . ָחָטאִתיםַהש  ָאָנא 
יתִ י ֲאנִ  .  ם ְקדוֶשיָךעַ ַאֲהרן י ּוְבנ  י ּוב 

ר כַ םַבש  ָאָנא  .  ְוַלְפָשִעים. ְוַלֲעונות. א ַלֲחָטִאיםנָ פ 
יתִ ֲאנִ ְוֶשָפַשְעִתי ְלָפֶניָך . יְוֶשָעִויתִ . ֶשָחָטאִתי י  י ּוב 

: ת מֶשה ַעְבֶדָךְבתורַ ַכָכתּוב . ם ְקדוֶשיָךעַ ַאֲהרן י ּוְבנ  
ל  ִמכ, ֶאְתֶכםר ֲעל יֶכם ְלַטה  ר ְיַכפ  ה ַהזֶ ם ִכי ַבּיו
: 'היֶכם ִלְפנ י ַחּטאת  

ם ִיְתנ הּו ַעל ַהָשִעיר  . ּגוָרל ֶשהּוא ֶשל ש 
ר לַ  םְואומ  :  ַחָּטאתש 

רו ִמַּיד ִיְתנ הּו  ַּגם ַלֲחב 
ס ְבָדמו ַעל ָהרֶבד   ְלָמר 

יָכל ִמַבחּוץ   ָהְרִביִעי ֶשל ה 
י ֶשּלא ִיְקרש :  ְכד 

 ּ



הקטרת קטורת בקודש הקדשיםשעיר לעזאזלשעיר חטאתג"פר כה

הקטרת קטורת בקודש הקדשים. 5

בגדי לבן–שניהעבודה 



בגדי לבן–שניהעבודה 

הזאות דמים בקודש הקדשים 

(שעומד ברובד הרביעי בעזרהמהכהןלוקח את הדם )בקודש הקדשים-הזאות דם  ה. 1

בקודש הקדשים-הזאות דם  ה. 3

ַאַחת . ַאַחת ְוַאַחת. ַאַחת.ְוָכְך ָהָיה מוֶנה
לש. ּוְשַתִים ַאַחת  . ַאַחת ְוַאְרַבע. ַאַחת ְושָׁ
ֵמש ַבע. ַאַחת וֵָׁשש. ְוחָׁ :ַאַחת וָׁשֶׁ

שחיטת שעיר החטאת. 2



בגדי לבן–שניהעבודה 

דם הפר ודם השעיר–הזאות דמים 

בהיכל מול הפרוכת -הזאות דם  ה. 3

בהיכל מול הפרוכת-הזאות דם  ה. 4

ַאַחת . ַאַחת ְוַאַחת. ַאַחת.ְוָכְך ָהָיה מוֶנה
לש. ּוְשַתִים ֵמש. ַאַחת ְוַאְרַבע. ַאַחת ְושָׁ . ַאַחת ְוחָׁ

ַבע. ַאַחת וֵָׁשש :ַאַחת וָׁשֶׁ



בגדי לבן–שניהעבודה 

דם הפר ודם השעיר–הזאות דמים 

על מזבח הזהב-הזאות דם  ה. 5

ערבוב דם הפר ודם השעיר
הזאות על המזבח

באמצע המזבח7על קרנותיו ו 4



בגדי לבן–שניהעבודה 

וידוי שעיר לעזאזל ושילוחו לעזאזל

יתָך ַעְמָך ְלָפֶניָפְשעּו . ּוָעו. ָחְטאּו. םַהש  ָאָנא  ב 
ל םבַ ָאָנא . ִיְשָרא  ר ָנא ַלֲחָטִאים. ש  .  ְוַלֲעונות. ַכפ 

ָך ְלָפֶניְוֶשָפְשעּו . ּוְוֶשָעו. ֶשָחְטאּו. ְוַלְפָשִעים
יתַעְמָך  לב  .  ִיְשָרא 
:  ת מֶשה ַעְבֶדָךְבתורַ ַכָכתּוב 
ל  ִמכ, ֶאְתֶכםר ֲעל יֶכם ְלַטה  ר ְיַכפ  ה ַהזֶ ם ִכי ַבּיו
: 'היֶכם ִלְפנ י ַחּטאת  

קריאה בתורה



בגדי זהב–עבודה שלישית 
איל כהן גדול ואיל העם. בשעיר מוסף היום. א

תמיד של בין ערביים. ג



בגדי לבן–עבודה רביעית  
הוצאת המחתה מקודש הקדשים



בגדי זהב–עבודה חמישית 

הדלקת המנורה. ב הקטרת קטורת. א


