
מרכז רפואי שיבא
רועי יוסף בן יהודית

שי בן גליה
שלום מיכאל יצחק בן נטלי נאווה

רן בן ציפורה
אל יוסף חיים בן חיה יהודית 

דניאל בן יהודית
אביהו בן רונית

אוהד בן רות אסתר
איתי אהרון בן אילנה

עידו בן עופרה
דן בן הלן

רועי בן איריס
בועז דוד בן פייגא ציפורה

אבישי בן סיגל
דביר בן יעל

יואב בן מיכל
מאיר בן שרה

יהושע בן ינמר

מרכז רפואי בלינסון
אילן בן חנה

משה אלעד בן עיתיאל
חייטי בן שרה
נמרוד בן עדי
טל בן אורנה
אילן בן חנה

אבירם בן רבקה
דוד בניהו בן שיינדל גיטל

אביב אל חי בן אריאלה
דניאל משה בן רחל

יוגב בן אורלי
שמואל ירוחם בן רבקה

מתניה בן רחל
עדן בן רחל

רועי בן אביבה
אוהד בן איריס

בר בן רוזית שושנה
דוד חיים רונית

דן בן רחל

מרכז רפואי סורוקה
גבריאל בן נלי

תום בן לאה
ברק בן שרה

סתיו בן ברכה
שי בן שרה

ינאי בן עליזה
ניר בן כרמל
יניב בן יונית

יוסף בן אהובה
משה בן חנה

עמית בן אילנה
אור בן אורית

סיון בן טל
יובל בן נורית

טל בן עדי
אוריאל בן חגית

רן בן אביבה

מרכז רפואי ברזילי
עומר יוסף בן ניצה

שלמה בן חנה
אושרי בן חיה
לירן בן אורלי

ברק בן אניטה

רותם בן נתיבה
יעקב בן רחל

יוסף חיים בן זהבה
חן ישראל בן שושנה

אביב בן סימה
אור בן אסתר

טל בן שרה

מרכז רפואי הדסה
טל בן ירדנה

שלמה בן מזל
אוהד יהודה בן צופיה רחל

דוד בן מיכל
נמרוד בן תמר
דוד בן איריס

חן ישראל בן רחל
ניב בן אורנית
איתי בן מזל

חגי בן ורד
עירא בן מירב

שי בן סימה
דור בן רינה

יהונתן בן צופנת
עמית בן מרים

בן בן חנה
אורי רונן בן שגית

חגי בן ורד
גל בן סיגלית

טל בן אנדי
שי בן ז'קלין
טל בן רחל

עומר בן ברוריה
אורי בן סיגלית

שמות החיילים הפצועים לתפילה לרפואה שלימה
מטה "צעירי חב"ד למען נפגעי הטרור" ושליחי חב"ד ביקרו את החיילים הפצועים בכל בתי הרפואה.

נא התפללו לרפואתם השלימה ולהחלמתם המהירה של הפצועים - "מצויני צה"ל".

צעירי אגודת חב"ד – המרכז )ע"ר(בעז ה ננצח!
www.ctvp.org
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פרק כ' מתוך ספר התהלים 

ֹון  ּי֗ ִמּצִ ּו֝ ֶדׁש  ִמּקֹ֑ ַלֽח־ֶעְזְרָך֥  ִיׁשְ ג  ב׃  ַיֲֽעקֹֽ י  ֱאלֵֹה֬ ם ׀  ֤ ׁשֵ ְבָך֗  ּגֶ ׂשַ ְי֝ ה  ָצָר֑ ֣יֹום  ּבְ ה  הָוֹ ְי֭ ַיַֽעְנָך֣  ב  ד׃  ְלָדִוֽ ִמְז֥מֹור  ַח  ַלְמַנּצֵ֗ א 

ָך  ּוָעֶת֗ יׁש֤ ָנ֤ה ׀ ּבִ֘ ֽא׃ ו ְנַרּנְ ָכל־ֲעָצְתָך֥ ְיַמּלֵ ָך ְוֽ ן־ְלָך֥ ִכְלָבֶב֑ ּתֶ ָלה׃ ה ִיֽ ֶנ֣ה ֶסֽ ְ ָך ְועֹוָלְֽתָך֖ ְיַדּשׁ ל־ִמְנֹחֶת֑ ר ּכָ ׃ ד ִיְזּכֹ֥ ּךָ ִיְסָעֶדֽ

י  ֵמ֣ ְ ִמּשׁ ֲעֵנהּו  ַיֽ֭ י֥חֹו  ְמׁשִ֫ ה  ֹ ְיהָו֗ יַע ׀  ֥ הֹוׁשִ י  ֤ ּכִ י  ְעּתִ ָיַד֗ ה  ֤ ַעּתָ ז  יָך׃  ֲאלֹוֶתֽ ל־ִמׁשְ ּכָ ה  ֹ הָו֗ ְי֝ ֥א  ְיַמּלֵ ל  ִנְדּגֹ֑ ינּו  ם־ֱאלֵֹה֥ ֽ ּוְבׁשֵ

ְר֣עּו  ֽ ה ּכָ ּמָ יר׃ ט ֵה֭ ֽ ינּו ַנְזּכִ ֖ה ֱאלֵֹה֣ ם־ְיהֹוָ ׁשֵ ְחנּו ׀ ּבְ ֲאַנ֓ ים ַוֽ ה ַבּסּוִס֑ ּלֶ ֶרֶכב ְוֵא֣ ה ָב֭ ּלֶ ע ְיִמיֽנֹו׃ ח ֵא֣ ְגֻב֗רֹות ֵיׁ֣שַ ֹו ּבִ֝ ָקְדׁש֑

נּו׃ ֶלְך ַיֲֽעֵנ֥נּו ְביֹום־ָקְרֵאֽ ּמֶ֗ יָעה ַה֝ ֑ ה הֹוׁשִ ד׃ י ְיהָוֹ֥ ְתעֹוָדֽ ְמנּו ַוּנִ ֲאַנְ֥חנּו ּקַ֗֝ ְוָנָפ֑לּו ַוֽ

כ"ז בתמוז תשע"ד • 25.07.14ב"ה


