
Gabbai’s Introduction and Calling the 1st Aliyah 

ים ּבֹו, ְונֹאַמר ָאֵמן. ַהֹכל ָהבּו ֹגֶדל ֵלאֹלֵהינּו ּוְתנּו ָכבֹוד ַלתֹורָ  יַע ְלֹכל ַהחֹוסִׁ ה.ְוַיְעַֹזר, ְוָיֵגן ְויֹושִׁ  

   If a Kohen  is present in the congregation: 

__ַיְעְַמדּו  _________  ֵּבן/ַּבת ___________ ַהֹכֵהן ְו_____ַיְעַֹמד / ַתְעַֹמד /     

   If there is no Kohen, but a Levi is present: 

ְמקֹום ֹכֵהן י ַיְעְַמדו ּבִׁ _____וְ ______ ֵּבן/ַּבת ______ַהֵלוִׁ  ֵאין ַכאן ֹכֵהן. ַיְעַֹמד/ ַתְעַֹמד/

 If  neither a  Kohen  nor  a  Levi  is  present: 

אשֹוָנה  ____ֵּבן/ַּבת ___  _______  ַיְעַֹמד / ַתְעַֹמד / ַיְעְַמדּו ָיה ָהרִׁ ַלָעלִׁ  ֵאין ַכאן ֹכֵהן.   

 

ים כְֻּלֶכם ַהּיֹו ים ַּביהוה ֱאֹלֵהיֶכם, ַחיִׁ ְקדָֻּשתֹו. ְוַאֶתם ַהְדֵבקִׁ ְשָרֵאל ּבִׁ ם.ָּברּוְך ֶשָנַתן תֹוָרה ְלַעמֹו יִׁ  

 

Calling the 2nd Aliyah 

 If a Kohen was called up first and a Levi is present: 

י ְו______ ֵּבן/ַּבת / ַתְעַֹמד / ַיְעְַמדּו _ ַיְעַֹמד ___ ַהֵלוִׁ      

 If  there  is  no  Levi   present   in  the  congregation: 

ָיהוְ __ _  ___  ֵּבן/ַּבתְעַֹמד / ַתְעַֹמד / ַיְעְַמדּו _יַ  ָיה ___ ַלְעַלִׁ ַהְשנִׁ          

 

Calling  Subsequent Aliyot 

       For aliyot 3 through 7: 

ָיה___וְ  ____ֵּבן/ַּבת ___ַיֲעֹמד/ַתֲעֹמד/ַיֲעְמדּו _ _ַלֲעלִׁ  

ישִׁ                                          לִׁ ית...י ַה...ש ְ יעִׁ יתת...ְרבִׁ יעִׁ בִׁ ית...ש ְ שִׁ ית...ש ִׁ ישִׁ ֲחמִׁ  

 If an extra aliyah is added:   

ָיה ַהַאֲחרֹוָנה /  ַלְעַלִׁ ַית ַההֹוָסָפהל ... ַיְעַֹמד / ַתְעַֹמד / ַיְעְַמדּו               ְעַלִׁ

 

 



ַרְך ָלחֹוִלים                                בֵּ  Prayer for Healing  / ִמי שֶׁ

ְצָחק  י ֶשֵּבַרְך ְאַבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם יִׁ ְבָקה ָרֵחל ְוֵלאָ מִׁ מֹוֵתינּו ָשָרה רִׁ ה,ְוַיְעַֹקב, ְואִׁ  

ים... יַרֵפא ֶאת ַהחֹולִׁ  הּוא ְיָבֵרְך וִׁ

יָמם ּוְלַרְפֹאָתם, ים ְעֵַליֶהם ְלַהְחַלִׁ ָמֵלא ַרְחַמִׁ ים, ַהָקדֹוש ָּברּוְך הּוא יִׁ  ְּבתֹוְך ְשָאר ַהחֹולִׁ

ְשַלח ָלֶהם  יָקם ּוְלַהְחַֹיָתם, ְויִׁ ְרפּוַאת ַהֶנֶפש, ְרפּוַאת ַהּגּוף, ְונֹאַמר ָאֵמן. -ְמֵהָרה ְרפּוָאה ְשֵלָמהְלַהְחַזִׁ  

 

 

 

                                                                Calling  Maftir, Hagbaha and Gelilah  

 For the Maftir aliyah: 

יָרה ___ְו_ ____ _ ֵּבן/ַּבת____ַיֲעֹמד/ַתֲעֹמד _ יר/ַמְפטִׁ ַמְפטִׁ  
 

  Hagbaha and Gelilah: 

יָלה.        ַיֲעְמדּו ְלַהְגָּבָהה ּוְגלִׁ

           

ַרך                                  בֵּ   Misheberach for Aliyot / ִמי שֶׁ

ְבָקה  מֹוֵתינּו ָשָרה רִׁ ְצָחק ְוַיְעַֹקב, ְואִׁ י ֶשֵּבַרְך ְאַבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם יִׁ ָרֵחל ְוֵלָאה,מִׁ  

ְכבֹוד ָהֶרֶגל( ְכבֹוד ַהַשָּבת, )ְולִׁ ְכבֹוד ַהתֹוָרה ְולִׁ ְכבֹוד ַהָמקֹום, לִׁ  הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ָכל ֵאֶלה ֶשָעלּו לִׁ

ֹכל ֶנַגע ּוַמְחַָלה, ֹכל ָצָרה ְוצּוָקה, ּומִׁ ֵלם מִׁ ְשְמֵרם ְוַיצִׁ  ַהָקדֹוש ָּברּוְך הּוא יִׁ

ְשַלח ְּבָרָכה  ְשָרֵאל ְאֵַחיֶהם, ְונֹאַמר ָאֵמן.ְויִׁ ם ָכל יִׁ ְוַהְצָלָחה ְּבֹכל ַמְעֶַשה ְיֵדיֶהם, עִׁ  


