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ַתּוֹרה.
וּתנוּ כָבוֹד ל ָ
חוֹסים בּוֹ ,וְ נ ֹאמַ ר ָאמֵ ן .הַ כֹּל הָ בוּ ֹֽגדֶ ל לֵא ֵ ֽהינוְּ ,
יוֹשׁיע ְלכׇל־הַ ִ
וְ ַי ֲעזֹר וְ ָיגֵן וְ ִ ֽ
Kohen Aliyah
FEMININE
NEUTRAL

”Do not say “kohen kerav
MASCULINE

בַּ ת כֹּהֵ ן ִק ְרבִ יַ ,תּ ֲעמֹד ___ בַּ ת ] ___ וְ [___ הַ כֹּהֵ ן
נָא ַל ֲעמֹד ___ ִמבֵּ ית ]___ וְ [___ הַ כֹּהֵ ן
כֹּהֵ ן ְק ָרבַ ,י ֲעמֹד ___ בֶּ ן ]___ וְ [___ הַ כֹּהֵ ן
If no kohanim are present

FEMININE

ֵאין כָּאן כֹּהֵ ןַ .תּ ֲעמֹד ___ בַּ ת ] ___ וְ [___ ,בִּ ְמקוֹם כֹּהֵ ן.

NEUTRAL

ֵאין כָּאן כֹּהֵ ן .נָא ַל ֲעמֹד ___ ִמבֵּ ית ]___ וְ [___ ,בִּ ְמקוֹם כֹּהֵ ן.

MASCULINE

ֵאין כָּאן כֹּהֵ ןַ .י ֲעמֹד ___ בֶּ ן ]___ וְ [___ ,בִּ ְמקוֹם כֹּהֵ ן.

תּוֹרה לְעַ מּוֹ י ְִשׂ ָר ֵאל בִּ ְקדֻשָּׁ תוֹ .וְ ַא ֶתּם הַ ְדּבֵ ִקים בַּ יָי אֱ ֵ ֽהיכֶם ,חַ יִּים ֻכּ ְלּכֶם הַ יּוֹם.
בָּ רוּ שֶׁ נּ ַָתן ָ
Subsequent Aliyot
FEMININE

ַתּ ֲעמֹד ___ בַּ ת ___ ...
הלוי | שלישית | רביעית | חמישית | ששית | שביעית | מפטירה

NEUTRAL

נָא ַל ֲעמֹד___ ִמבֵּ ית* ___ ...
הלוי
ַל ֲע ִליָה ...השלישית | הרביעית | החמישית | השישית | השביעית
יאת הַ הַ פְ טָ ָרה
ל ְִק ִר ַ

MASCULINE

ַי ֲעמֹד ___ בֶּ ן ___ ...
הלוי | שלישי | רביעי | חמישי | ששי | שביעי | מפטיר

*If the person having the aliyah prefers mimishphachat, l’veit, or another term to refer to their family instead of
mibiet, use the term that the individual provides.

Hagbah & Gelilah
FEMININE / FEMININE
FEMININE / MASCULINE
NEUTRAL (when either or both

)honorees use gender-neutral language
MASCULINE / FEMININE
MASCULINE / MASCULINE

ַתּ ֲעמ ְֹדנָה הַ מַּ גְ בַּ הַ ת וְ הַ גּוֹ ֶללֶת
ַתּ ֲעמֹד הַ מַּ גְ בַּ הַ ת ,יַעַ מֹד הַ גּוֹלֵל
תּוֹרה
תּוֹרה וְ לִגְ לִילַת הַ ָ
נָא ַל ֲעמֹד לְהַ גְ בָּ הַ ת הַ ָ
ַי ֲעמֹד הַ מַּ גְ בִּ יהַּ ַ ,תּ ֲעמֹד הַ גּוֹ ֶללֶת
יַעַ ְמדוּ הַ מַּ גְ בִּ יהַּ וְ הַ גּוֹלֵל

מי שברך לחולים
ירפֵּא ֶאת
בוֹתינוּ ַאבְ ָרהָ ם יִצְ חָ ק וְ ַי ֲעקֹב ,שָׂ ָרה ִרבְ ָקה ָרחֵ ל וְ ל ֵָאה ,הוּא יְבָ ֵר וִ ַ
ִמי שֶׁ בֵּ ַר אֲ ֵ
ֲבוּרם .בִּ ְשׂכַר זֶה ,הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא יִמָּ לֵא ַרחֲ ִמים
הַ חוֹלִים  ...בַּ עֲבוּר שֶׁ ָאנוּ ִמ ְת ַפּ ְללִים בַּ ע ָ
פוּאה ְשׁלֵמָ ה ִמן
יוֹתם ,וְ י ְִשׁלַח לָהֶ ם ְמהֵ ָרה ְר ָ
יקם וּלְהַ חֲ ָ
ֹאתם וּלְהַ חֲ זִ ָ
ֲעלֵיהֶ ם ,לְהַ חֲ לִימָ ם וּל ְַרפּ ָ
פוּאת הַ גּוף,
פוּאת הַ נֶּ ֽפֶשׁ ְוּר ַ
ידיהֶ ם ,בְּ תוֹ ְשׁ ָאר חוֹלֵי י ְִשׂ ָר ֵאלְ ,ר ַ
ׇל־אבְ ֵ ֽריהֶ ם וְ גִ ֵ ֽ
הַ שָׁ ַ ֽמיִםְ ,לכ ֵ
פוּאה ְקרוֹבָ ה לָבוֹא ,הַ ְשׁ ָתּא בַּ ֲע ָגלָא וּבִ זְ מַ ן ָק ִריב וְ נ ֹאמַ ר ָאמֵ ן.
שַׁ בָּ ת ִהיא ִמלִּזְ עוֹק ְוּר ָ
__________________________________________________________________

חצי קדיש
ְכוּתהּ בְּ חַ יֵּיכוֹן וּבְ יוֹמֵ יכוֹן
עוּתהּ ,וְ י ְַמלִי מַ ל ֵ
ִי ְתגַּדַּ ל וְ י ְִת ַקדַּ שׁ ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א ,בְּ עָ לְמָ א ִדּי בְ ָרא ,כִּ ְר ֵ
וּבְ חַ יֵּי ְדכׇל־בֵּ ית י ְִשׂ ָר ֵאל .בַּ ֲע ָגלָא וּבִ זְ מַ ן ָק ִריב וְ ִא ְמרוּ ָאמֵ ן.
יְהֵ א ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א ְמבָ ַר לְעָ לַם וּלְעָ לְמֵ י עָ לְמַ יָּא.
י ְִתבָּ ַר וְ י ְִשׁ ַתּבַּ ח ,וְ י ְִתפּ ַָאר וְ י ְִתרוֹמַ ם וְ י ְִתנַשֵּׂ א וְ י ְִתהַ דָּ ר וְ י ְִתעַ לֶּה וְ י ְִתהַ לָּל ְשׁמֵ הּ ְדּ ֻק ְדשָׁ א בְּ ִרי
ירן בְּ עָ לְמָ א ,וְ ִא ְמרוּ ָאמֵ ן:
יר ָתא ,תֻּ ְשׁבְּ חָ ָתא וְ נֶחֱ מָ ָתא ,דַּ אֲ ִמ ָ
הוּא ,ל ֵ ְֽעלָּא ִמן כׇּל־בִּ ְרכ ָָתא וְ ִשׁ ָ
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