
שמות של חיילים פצועים שנזקקים לתפילה

אחיה בן נירה
אביעד בן סימה

אוהד בן אליס גנון
אוהד בן רות אסתר

איתי אהרון בן אילנה
אליאל בן אריאלה

אליהו בן חוה
ארד בן ליאורה

ארז בן שרית
בן דויד בן אסתר נלי

בן ציון בן רחל
גיל בן מיכל

דוד יצחק בן סוזי
דולב בן כוכבה

דניאל מנדס בן מרים
זיו בן איילת

יואב בן גילה
יוני בן שרה רבקה

יונתן שמעון בן גיטל
יונתן בן חגית אביגיל

יונתן שמעון בן מסעוד
יעקב בן לאפו

ירון בן מור(הנער שנפצע מהרקטה)
ישי דב הלוי בן נרי

ליאל בן אילנית
מור מרדכי בן שרית

מיכל בן פרידה
מרדכי חי בן ברכה יהודית

משה אלעד בן עיתיאל
נריה בן חוה

עובדיה בן רויטל
עמוס בן סיגל

עמית בן מרים
רמי בן רמונד

רועי בן יהודית
רותם בן ארנונה

רן בן ציפורה
שוהם בן יפה פלורה

שקד בן אורה
גיא בן מגי

טל חיים בן תמרה
ארנון בן איריס

צוריאל אליהו בן שולמית
מעוז חיים בן חסיה מלכה

משה בן סיגלית חביב
אוהד בן רחל
אורי בן רחל

יהודה פנחס בן שלמה
דוד בן רחל

בניה בן פנינה
אושיק משה בן שושנה זהרי

יוגב בן סימה
ניצן בן מזל
שי בן אורלי

אברהם נחמן בן אוסנת
יעקב בן אוסנת

דניאל בן נעמי פנינה
רון מנחם בן חנה

נמרוד בן ויקטוריה
יונתן מנחם בן שושנה

סער בן דבורה
אור בן דבורה

אביחיל אלימלך בן נחמה
יאיר שמעון בן נחמה

דני בן מילה
עידן בן בת שבע

אור בן ריקי
מאור בן רונית

מוטי מרדכי בן רונית
עמישב בן אסתר

ליאור בן ניצנה
יאיר בן יעל

ליאור בן רות
טל בן חגית

יואב בן בלה
אליסף חיים בן חיה יהודית

מתן בן יעל
עמית בן חגית

אייל בן נטע
אהרן יוסף בן צפורה וורדה

שחר בן נעומי שרה 
אמציה חיים בן חדווה מלכם

מיכל בן פרידֹה
שלום מיכאל יצחק בן נטלי נאוה 

רן בן אביבה 
חגי בן שרה 

שי בן גליה
שלום מיכאל יצחק בן נטלי נאווה

אל יוסף חיים בן חיה יהודית 
דניאל בן יהודית

אביהו בן רונית
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
אילן בן חנה

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

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

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
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
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

רחמים בן עליזה חנה
אדוארד בן חוה
אביגדור בן יפה

פרקי תהילים מומלצים: ק"ל, קל"א, קמ"ד, פ"ג, צ"א (ראשי תיבות "צוק איתן")

יהי רצון מלפניך ה' א-לוקי וא-לוקי אבותי שתשלח מהרה רפואה שלמה מן השמים. רפואת הנפש ורפואת הגוף לחולים:
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