תפילה לשלום השבויים והנעדרים
תשרי ה'תשע"ג

מ ֶשׁה וְ אַהֲ ר ֹון
קב ,י ֹוסֵ ף ֹ
ִמי ֶשׁבֵּ ַרך אֲ ב ֹותֵ ינוּ אַבְ ָרהָ ם יִ ְצחָ ק וְ ַי ֲע ֹ
מה ,הוּא יְ בָ ֵרך וְ יִ ְשׁמ ֹור וְ יִ ְנצ ֹור אֶ ת ֶנעֶ ְד ֵרי ְצבָ א הֲ ַג ָנּה
ָדּוִ ד וּ ְשֹׁ 
לְ יִ ְשׂ ָראֵ ל וּ ְשׁבוּ ָייו:
שׂ ָרה ) ַכּץ( 1982 -
יְ קוּ ִתיאֵ ל יְ הוּ ָדה ַנ ְחמָ ן בֶּ ן ָ
מה בֶּ ן ִמ ְר ָים )בַּ אוּמֶ ל( 1982 -
זְ כַ ְר ָיה ְשֹׁ 
צְ בִ י בֶּ ן ְפּנִ י ָנה )פֶ לְ ְדמַ ן( 1982 -
רוֹן בֶּ ן בַּ ְת ָיה )אַ ָרד( 1986 -
ַגיְ א בֶּ ן ִר ָנה )חֶ בֶ ר( 1997 -

ירם לְ ָשׁל ֹום בְּ ָקר ֹוב .בַּ ֲעבוּר ֶשׁ ָ ֹכּל הַ ָקּהָ ל
יִ פְ ֵדם ִמ ִשׁבְ ָים וְ ַי ְחזִ ֵ
הַ ָקּד ֹושׁ הַ זֶּ ה ִמ ְתפַּ ֵלל בַּ ֲעבוּ ָרם .בִּ ְשׂ ַכר זֶ ה הַ ָקּד ֹושׁ בָּ רוּך הוּא
יִ מָּ ֵלא ַרחֲ ִמים ֲע ֵליהֶ םַ ,י ְרבֶּ ה כּ ֹוחָ ם וִ יבַ טֵּ ל צַ ֲע ָרם ,וְ יִ ְשׁ ַלח ָלהֶ ם
ירם לְ חֵ יק ִמ ְשׁפְּ ח ֹותֵ יהֶ ם.
ְרפוּאַת הַ ֶנּפֶ שׁ וּ ְרפוּאַת הַ גּוּף ,וְ ַי ְחזִ ֵ
הַ ְשׁ ָתּא בַּ ֲע ָג ָלא וּבִ זְ מַ ן ָק ִריב ,וְ ֹנאמַ ר אָמֵ ן.

* מידע מתוך אתר "הענף לאיתור נעדרים" של צה"לhttp://www.aka.idf.il/Eitan/listPage/?catId=32658 :
** כמו כן ,ישנם  181חיילים ,שמקום קבורתם לא נודעhttp://www.aka.idf.il/Eitan/listPage/?catId=32659 :

חלל שמקום קבורתו לא נודע )מקל"ן( הינו לוחם צה"ל אשר קיימות לגביו עדויות מהימנות כי נהרג
בקרב )איש צוות טנק שידוע כי עלה באש ,איש צוות אויר שמטוסו התרסק לים וכד'( ,אולם לא ידוע
מקום הטמנת גופתו.

