
  

  ד"בס

 י"חדשות מצח

כל בוקר הילדים נפגשים . של פעילויות לילדי החיילים י התחיל פרוייקט "השבוע צח

עד . יחד עם אביגיל ריפמן ומדריכים 8:00-13:00במקלט של בית הספר בין השעות 

יוגה ופינת , הכנת בובות, שעת סיפור, בישול, עכשיו היו לילדים פעילויות של ברייקדנס

תודה רבה לאביגיל על . ילדים והם מאוד נהנים 25- בפעילויות אלה משתתפים כ. חי

נו שמתנדבים תודה לנוער המדהים של. המסירות והנתינה לילדים עם אהבה כה רבה

אם אתם רוצים לעזור או יש . כמדריכים ולכל ההורים וסבים שבאו לתרום מזמנם לילדים

  0996-942-054 :לכם רעיון לחוג לילדים נא ליצור קשר עם אביגיל ריפמן 

  

. תיווך בין צרכי המשפחות הצעירות של חיילים עם הנוערתודה לפריידל גילאור על ה

  .3555-438-052ניתן להיות בקשר עם פריידל ב 

  

השתתפו בערב , כשלושים מנשות החיילים המגויסים ביישוב שלנו, ביום רביעי השבוע

דבורה פתחה את הבית ואת הלב . י ומרגיע בביתה של דבורה הורביץמושקע חוויית

   .אוכל טעים וכיף, לנשים וארגנה עבורן ספא מפנק עם טיפולים מרגיעים

ירת הרוגע וועברו מיד לאו, הנשים נכנסו עייפות ולחוצות מהמציאות שהן מצויות בה כעת

רפיה וארגנה מגוון של דבורה מלאה את הבית בנרות ארומת. תה שרויה בכל הביתישהי

היא הגישה , בנוסף. רפלקסולוגיה ועוד, טיפולי פנים', מסאג, מניקור -טיפולים לנשים

. לפגוש חברות ולהתפנק, והנשים נהנו מההזדמנות לצאת מהבית, אוכל מושקע וטעים

 .כולן יצאו רגועות ויפות מתמיד עם כח ומצב רוח מרומם
שתמשיכי להיות כזאת !! אין עלייך. האורחים והכנסת, תודה רבה לדבורה על הארגון

  !!נדיבה ומקסימה

   :תודה לכל הנשים המיוחדות שבאו להעניק טיפולים לנשות חיילינו

  .ים המשחררים'סופי שלדון וסוזי כהן על המסג, לויוי קוסובסקי

  .לתמר אלמליח על הרפלקסולוגיה 

   .בתיה שרעבי ושירי תורתי על המניקור, לשריל קליין

    .אירה הורוביץ ורינה ריפסטיין על הטיפולי פניםלמ

  .לשרון סילטון על הסדנת שוקולד

  .אסתר המר והרמוני שעזרו בארגון ובהגשה, דינה גליק, לאסתר סנוקול

  .לחוי פלדמן ופלורנס אניס שתרמו מנות אחרונות מושקעות וטעימות

זמן שהאמהות לפריידל גילאור שארגנה בייביסיטריות לשמור על הילדים בבית ב

  .התפנקו

  !!ולכל הנוער שנרתם למשימה

  

  .שנזכה להמשיך את החסד והנתינה הזו גם בימים שקטים

  

למוריה הימלפרב ולרננה הקומונרית על העבודה , תודה לנוער הנפלא של היישוב

, התנדבות לפעילויות עם הילדים, הנוער נרתם לבייביסיטר. המדהימה שהם עושים

  .אריזות לחיילים ופינוקים לשבת למשפחות החייליםחלוקת , הכנת שלטים
  

. אחת בעברית ואחת באנגלית -אנו פותחים שתי קבוצות תמיכה לסבתות של חיילים 

  4088-405-050 :לפרטים נא לפנות לחנה שוסטר
  

   י"ר צח"יומ "מ   יוכבד שריידר



 

 

News from Tzachi         (Yishuv Emergency Team)   

This week Tzachi began running activities for the children of chayalim. The 
children of the chayalim meet in the miklat of the school from 8-1 every 
morning and are greeted by Abi Reiffman and the madrichim. They have had 
arts and crafts, breakdancing, cooking story hour, puppet making, yoga and 
and a petting zoo. There are around 25 kids participating and they are having a 
wonderful time. Thank you to Abi for pulling this together on such short notice 
and for giving to these kids with such love and devotion. Thank you to the 
Noar who are volunteering as madrichim and to all the parents and 
grandparents who came to give "chugim" to the kids. If you would like to 
participate in any way or have an idea for a chug for the kids please be in touch 
with Abi : 054-942-0996 
Thank you to Fraydel Gilor who has been the coordinator between the wives of 
soldiers and the Noar. If your husband is in the army and you need help with 
babysitting, errands, etc. call Fraydel: 052-438-3555  

 Wednesday evening Devorah Horowitz hosted 30 wives and fiancees of 
chayalim for a very special evening of pampering and relaxation. Devorah 
transformed her home into a SPA with aromatherapy candles, music and an 
atmosphere of tranquility and calm. The women walked in stressed 
and exhausted from the reality of what they are dealing with right now. 
Devorah organized a variety of pampering treatments for these women- 
manicures, massages, reflexology, and more and served them delicious and 
beautifully prepared food. The ladies enjoyed the opportunity to get out, meet 
friends and relax. They walked out calm and more beautiful than ever, 
energized and in good spirits.  
Thank you to Devorah for organizing and hosting this unbelievable evening. 
You are amazing and we all love you! 
Thank you to all the special women who gave of their time and talents to the 
wives of the chayalim: 
To Vivi Kosofsky, Sophie Sheldon and Suzie Cohen for the stress relieving 
massages. 
To Tamar Elmaliach for the amazing reflexology treatments. 
To Cheryl Klein Batya Sharabi and Shiri Torati for the beautiful manicures. 
To Meira Horowitz and Rena Ripstein for the relaxing facials. 
To Sharon Silton who ran a chocolate making workshop. 
To Esti Snookel, Dina Glick , Esther Hammer and Harmony who helped with the 
scheduling of treatments and the refreshments.  
To Chavi Feldman and Florence Annis who provided delicious desserts. To 
Fraydel who organized babysitters for the the kids so their moms could be 
relaxed and to all the girls who gave of their time to watch the kids.  
May we all be able to give to each other in such a beautiful way in quieter 
times. 
Thank you to the Noar of the Yishuv and to Moriah Himmelfarb and  Renana the 
Komunarit for the amazing work they have been doing. The kids have been 
babysititng, volunteering with the activities for the children, making signs, 
delivering packages to chayalim and Shabbat treats to the families of 

chayalim.  
 


