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עדכון

ב"ה

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.

ח"י בשבט
התשע"ו
28.01.16

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

פרק כ' מתוך ספר התהלים

א לַ ְמנַ ֵּצ ַח ִמזְ מוֹ ר לְ ָדוִ ד :ב יַ ַענְ ָך ֲא־דֹנָ י ְ ּביוֹ ם ָצ ָרה יְ שַׂ ֶ ּג ְב ָך ׁ ֵשם ֱא־ל ֹ ֵהי יַ ֲעקב:
ל־מנְ ח ֶֹת ָ
יך וְ עוֹ לָ ְת ָך יְ ַד ּ ׁ ְשנֶ ה
ג יִ ׁ ְשלַ ח ֶעזְ ְר ָך ִמ ּק ֶד ׁש ו ִּמ ִּצ ּיוֹ ן יִ ְס ָע ֶדךָּ  :ד יִ זְ כּ ר ָּכ ִ
ֶּסלָ ה :ה יִ ֶּתן־לְ ָך ִכלְ ָב ֶב ָך וְ ָכל־ ֲע ָצ ְת ָך יְ ַמ ֵּלא :ו נְ ַר ְ ּננָ ה ִ ּב ׁ
ישו ָּע ֶת ָך ו ְּב ׁ ֵשם־
ל־מ ׁ ְש ֲאלוֹ ֶת ָ
יע
יך :ז ַע ָּתה יָ ַד ְע ִּתי ִּכי הוֹ ׁ ִש ַ
ֱא־ל ֹ ֵהינ ּו נִ ְדגּ ל יְ ַמ ֵּלא ֲא־דֹנָ י ָּכ ִ
ֲא־דֹנָ י ְמ ׁ ִשיחוֹ יַ ֲענֵ ה ּו ִמ ּ ׁ ְש ֵמי ָק ְד ׁשוֹ ִ ּבגְ בוּרוֹ ת יֵ ׁ ַשע יְ ִמינוֹ  :ח ֵא ֶּלה ָב ֶר ֶכב
ם־א־דֹנָ י ֱא־ל ֹ ֵהינ ּו נַ זְ ִּכיר :ט ֵה ָּמה ָּכ ְרע ּו וְ נָ ָפל ּו
וְ ֵא ֶּלה ַב ּסו ִּסים וַ ֲאנַ ְחנ ּו ְ ּב ׁ ֵש ֲ
ְ
יעה ַה ֶּמלֶ ך יַ ֲענֵ נ ּו ְביוֹ ָ
ם־ק ְר ֵאנוּ:
וַ ֲאנַ ְחנ ּו ַּק ְמנ ּו וַ ִ ּנ ְתעוֹ ָדד :י ֲא־דֹנָ י הוֹ ׁ ִש ָ

צעירי חב"ד למען נפגעי הטרור
072-2770169
חב"ד

www.chabad.org.il
chabad@chabad.org.il

