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שמות הפצועים לתפילה לרפואה שלימה
 מתנדבי "צעירי חב"ד למען נפגעי הטרור" ושליחי חב"ד ביקרו את הפצועים במרכזים הרפואיים 

ברחבי הארץ עודדו את רוחם והעניקו להם ספר חת"ת לשמירה והגנה ומתנות.

פרק כ' מתוך ספר התהלים 
ם ֱא־לֵֹהי ַיֲעקב:  ְבָך ׁשֵ ּגֶ יֹום ָצָרה ְיׂשַ ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: ב ַיַעְנָך ֲא־דָֹני ּבְ א ַלְמַנּצֵ

ֶנה  ְ ל־ִמְנֹחֶתיָך ְועֹוָלְתָך ְיַדּשׁ : ד ִיְזּכר ּכָ ּיֹון ִיְסָעֶדּךָ ַלח ֶעְזְרָך ִמּקֶדׁש ּוִמּצִ ג ִיׁשְ

ם־ ּוְבׁשֵ יׁשּוָעֶתָך  ּבִ ָנה  ְנַרּנְ ו  א:  ְיַמּלֵ ֲעָצְתָך  ְוָכל־  ִכְלָבֶבָך  ן־ְלָך  ִיּתֶ ה  ָלה:  ּסֶ
יַע  הֹוׁשִ י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ה  ַעּתָ ז  ֲאלֹוֶתיָך:  ל־ִמׁשְ ּכָ ֲא־דָֹני  א  ְיַמּלֵ ִנְדּגל  ֱא־לֵֹהינּו 

 

ָבֶרֶכב  ה  ֵאּלֶ ח  ְיִמינֹו:  ע  ֵיׁשַ ְגבּורֹות  ּבִ ָקְדׁשֹו  ֵמי  ְ ִמּשׁ ַיֲעֵנהּו  יחֹו  ְמׁשִ ֲא־דָֹני 
ְרעּו ְוָנָפלּו  ה ּכָ יר: ט ֵהּמָ ם־ֲא־דָֹני ֱא־לֵֹהינּו ַנְזּכִ ׁשֵ ה ַבּסּוִסים ַוֲאַנְחנּו ּבְ ְוֵאּלֶ

ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו:  יָעה ַהּמֶ ְתעֹוָדד: י ֲא־דָֹני הֹוׁשִ ְמנּו ַוּנִ ַוֲאַנְחנּו ּקַ
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עידו בן ללי
מנחם מענדל בן חנה יהודית

אודל בת מרים
נתן בן אודל

משה בן אורלי
מאיר יצחק בן שרה

אהרן משה חיים בן חיה חנה
דביר בן שושנה

רון שי בת סיגלית
עדי בן רות
ניב בן ירדנה
משה בן דייזי

מאור אפרים בן פורטונה דניאלה
יובל בן מרים
ירין בן רבקה
משה בן אדגך
ליאת בת יעל

אוראל בת לימור
יוסף חיים בן זהבה

נאור שליו בן רות אלישבע
יום טוב ליפא בן רויזא

יאיר בן רויזנה
סמואל אונו בן אנטוני

שושנה בת לולו
משה בן ברכה

מאיה בת אילנה
רון בן חנה

אדיב בן פורטונה מזל
דניאל חיים בן רויטל

דוד בן שושנה
אלון חיים הכהן בן ריטה
יהונתן עמירם בן מרים

פסח בן רחל מרים הדסה
ירדן בן אורלי

מיטל דיקלה בת נינט
גילעד בן מירב
תהל בת סיגל
סיגל בת ז'קלין

גל בן נעמי
יניב בן חנה

יותם בן פנינה
דוד שלמה בן רחל
נירית חנה בת ניצה

דניאל בן נאנו
רחל בת שרה

דניאל הכהן בן ידידה
יגל חיים בן חופית

רועי בן רחל
יונתן בן רות רוחמה

יצחק דוד בן איריס רוחמה
גיא בן יוכבד

ליעד בן אמירה
לידור בן רויטל
דור בן נרקיס
רז בן לידיה

מזל בת שושנה שמעה
הראל אברהם בן עמליה

אדנה בן שרה
שאול חי בן אביבה

רחל בת שרה
יותם שמואל בן יעל

סוזן סולטנה בת נג'מה
משה בן רומיה
אושרת בת יונה

מרדכי אהרן בן לאה מרים
מיכל בת אסתר
עדינה בת צופיה

פצועי צוק איתן
חגי בן חנה

יהודה יצחק בן איריס 
אופיר שמואל בן ניקול אמה

שי בן לילי
אוהד בן אריקה

גבריאל בן אסתר
אילן בן חנה

נא התפללו לרפואתם המהירה והשלימה של הפצועים המאושפזים 
והממשיכים בתהליך השיקום שלאחר האשפוז
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