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 בס"ד

 ח' בתשרי תשע"ח

 הרב חיים אידלס שליט"א ורשימת השמות לתפילה:כבוד להלן דברי , מתנדבים יקרים

 

 -ערב יום כיפור תשע"ח

 ת הא

 ש נה

 ע ם

 ח סדים

 מתנדבים ומתנדבות יקרים.

 הכיפורים, ולהצהיר הצהרת אהבה לכל אחד ואחת מישראל.זכינו להתכנס יחד בערב יום 

 אשריכם בזה ובבא!

 בנים אהובים למקום. –הנכם חיילי ה' יתברך 

 ומכאן תוצאות חיים לכל אשר אתם נצרכים וזקוקים משמים.

 הקב"ה משאלות לבכם לטובה ברוח גשם נחת שמחה, ושפע בכל חותמי ברכה. ישלים

 נגילה ונשמחה בישועתו. – ותראו עין בעין את ישועת ה'

 בברכת גמר חתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים.

 שלכם בהוקרה רבה

 וחיים אידלס ומשפחת
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 רשימת שמות לתפילה למתנדבי עמותת "איש צדיק היה"

 בקשה שם

   הרבנית אסתר בת יפה פרידה

   הרב חיים יצחק בן יהודית

   מלכה בת שמחה פולט

 זיווג הגון והצלחה בחיים אורטל בת אסתר חיה

 זיווג מירב בת עליזה

 בלימודים והצלחה בחייםהצלחה  ספיר בת אסתר חיה

   חנה בת שושנה עללאה

   אסתר נעמי בת מרים

   מירי בת אסתר

   שרית בת פנינה

   וסינה בת פורטונה

   טלי בת וסינה

   נעמה שרה בת שפרה 

   הדר בת רבקה

   תהילה בת יונית

   הודיה בת יונית

 זיווג הגון רבקה בת מזל 

 הכל נחת רוח לה'שיהיה  רננה שרה בת אילנה

   שבע-ליאור חיה בת בת
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 זיווג לילך בת רינה

 זיווג רווית בת מיכל 

 זיווג גליה בת מרגלית

 בריאות ופרנזסה דליה כהן בת אלברטין

 בריאות לרפאל בן רחל שושנה רחל שושנה בת אסתר סינה

   בת נירההדסה 

 בתשובה שלמה, בריאות גוף ונפש, ברכה והצלחהחזרה  גלעד רפאל בן לאה

   נעמה בת מזל

 זיווג הגון שיראל שרה בת פנינה

   יחיאל בן רות צוארטל וכל יוצאי חלציה

   שמואל אליהו בן אילנה פרומה

   רות צוארטל בת חיה שרה

 זיווג אסף יצחק בן שרה שולמית

 בריאות איתנה אשר בן אסתר רבקה

 בריאות איתנה לבנה בת מרים

 הצלחה אהרון בן אורית

   אריאלה בת שרה שולמית

 הצלחה ופרנסה ישראל מאיר בן עופרה פסיה

 הצלחה, רוגע, הצלחה בחינוך הילדים טל בת נעמה

 רוגע, בריאות טוביה בן טל

 רוגע ובריאות הנפש הודיה בת טל

 בריאות ושמחה ידידיה בן טל

 לישועות וברכות רות בת חוה
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 לישועות וברכות נחמיה בן גיטל

 לזיווג טוב והגון ראות חיה בת רות

רּכּוׇסה    יפה חג'ג' בת מרגלית בַּ

 לרפואה שלמה שירה בת מזל

 לרפואה שלמה משה בן חנה

 רפואה שלמה חנן בן הלנה

 רפואה שלמה תמר בת אפרת

 רפואה שלמה אביחי בן יפה

 רפואה שלמה ליאב עזרא חיים בן סימה

 רפואה שלמה חיה בת שרה

 רפואה שלמה אריאל יצחק בן רחל

 רוגע ושלוות נפש זיו בן שושנה

 בריאות וברכות עופר בן חיה

 לידה קלה ובריאות רויטל בת רחל

 בריאות לאמא ברכה והצלחה אורן בר דוד בן עדה

   לביא בן ציפורה

   טוני חיה בת מרגלית

   ישראל משה בן שרה

   אביטל בת שלומית

 זיווג ופרנסה טובה גלעד בן אביטל

 זיווג והצלחה בלימודים דוד בן אביטל

 פרנסה טובה ונחת שולמית בת אביטל

 רפואה שלמה יהלי בת דקלה
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 זיווג הגון שמעון בן שרה

 זיווג הגון ל בת דבורה-לאה בת א

 זיווג הגון נתנאל בן דבורה

 זיווג הגון מרים בת מזל

 זיווג הגון אילת בת מזל

 זיווג הגון דניאל בן שרה 

 זיווג הגון מאיר מרדכי בן צביה

 זיווג הגון אלחנן בן צביה

 זיווג הגון אביה בת צביה

ת    אדם בן רחל ניׇצחַּ

 לזיווג הגון משורש הנשמה עוד השנה בע"ה אורנית מרים בת אריאלה לאה

 הנפשלרפואת הגוף ו ירחמיאל בן פרומה הינדה 

   נעה בת מלכה

   שמואל בן מלכה

   חנה בת מלכה

   אליה בן מלכה

   חרות בת מלכה

   ינון בן מלכה

   ניסים רונן בן שמחה פולט

 לרפואה-ילדה אתמול תינוקת וכבר צריכה לעבור ניתוח בעוד חודש דינה בת אורנה

   חגית בת רחל

   עמית בת חגית
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   עדי בת חגית

   עידו בן חגית

   טליה אושרת בת רחל

   רחל בת יונה 

   גל ואלמוג בני שוש

   נופר וספיר בנות שולה

   תומר הראל וליאה בני יהל

 לרפואה שלמה יוכבד בת זוהרה

   הודיה בת יוכבד

   יהונתן בן יוכבד
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