
  ד"בס

  

 י"חדשות מצח
  

מודים לכם על הגבורה אנחנו . ברוך שובכם לכל הלוחמים החיילים וכוחות הביטחון 

משפחת חשמונאים התאחדה לפעולה . שהפגנתם במשך מלחמת צוק איתן והנחישות 

אנו שולחים את תנחומינו למשפחות השכולות ומתפללים לרפואה   .בעורף  למענכם

  .אנו מקווים שנוכל לחזור לשגרה בקרוב. שלמה לכל הפצועים

  

. ע דברי חיזוק מפי הרב דוד סתיואנשים הגיעו ביום חמישי שעבר לשמו 300קרוב ל 

תודב לתמר רוט שעזרה לארגן את השיחה החשובה עם הרב ולבית כנסת גלנווד על 

   .האכסניה

  

תודה לדינה טובר . צלחות של עוגיות תוצרת בית לנשות החיילים 50בערב שבת חילקנו 

  .שארגנה ולנוער שחילקו

  

ביום ראשון הם ביקרו . החיילים ד לילדי"הממ השבוע המשכנו את הפעילות במקלט של 

ערב הצום עשו , ביום שני. שוב בספריה לשעת סיפור ואז שחררו מתחים עם הזומבה 

יום חמישי . ביום רביעי היה איפור פנים לילדים והיתה הופעה של קוסם. עבודות יצירה

. מיםזה היום האחרון של הפעילות ומסיימים עם אומנות הקישוט בגזירי נייר ויום כף של 

וכל המתנדבים על העבודה הנפלאה שהעניק כל כך הרבה כף לילדים , תודה לאבי ריפמן

  .וקצת שקט לאמהות

  

של חבילות " נגלה"י אנחנו מארגנים עוד "בצח. אבל אנחנו עדיין עובדים, שקט בינתיים

יש חיילים שגויסו אחרי ששלחנו את הסבב הראשון של חבילות ויש כאלה שלא . לחיילינו

בן או חתן שלא , אם יש לכם בעל  . ו חבילות כי לא קיבלנו את הפרטים שלהם בזמןקבל

  .קיבל חבילה מהישוב אנא שלחו לנו את הפרטים שלו ונארגן לו חבילה

    .טליה חסין: כתובת וטלפון ל, אם הוא במילואים או בשרות סדיר, תשלחו את שמו

talia455@gmail.com  

  

   11/8/14 נא לשריין את יום שני הבא 
  !לערב שמיועדת להרים את המורל

  . הפנינג לכל המשפחה במגרש הכדורסל  

  
יפתחו את הערב עם  הנוער19:00ב

  .דוכני אוכל 
בנים  7אקפלה של  מופע  20:00ב

 כיפהלייב -מוכשרים



News from Tzachi 
 

We welcome home our soldiers and armed forces. We are grateful 
for your bravery and courage during this war.  Chashmonaim united 
together in many efforts on the home front. We send our condolences 
to the families of the fallen soldiers and pray for a speedy recovery to 
all the injured. We are hoping to be able to return to routine soon.   
 

Close to 300 people filled the Jafee Hall in Glenwood last Thursday 
evening to hear words of encouragement from Rav David Stav. 
Thank you to Tamar Roth for helping to arrange this important lecture 
and to Glenwood for hosting it. 
On Friday we distributed 50 plates of homemade cookies to the 
wives and children of the chayalim. Thank you to Dyna Tover and to 
the Noar who helped in the distribution.  
 

This week we continued the activities in the miklat of the Elementary 
school for the children of the chayalim. On Sunday they visited the 
library for story hour and then let out some energy with Zumba. On 
Monday, before Tisha B'av they did arts and crafts. On Wednesday 
they had face painting and a magician. Thursday will be the final day 
of  activities and we will end off with decoupage and water fun. Thank 
you again to Abi Reiffman and all the volunteers for the amazing time 
they gave the kids and the respite they gave to their mothers.  
 

Today things seem to be quiet, but the Yishuv Emergency Team is 
still working. Tzachi is organizing another round of packages to our 
soldiers.There are some chayalim who were called up after the first 
round of packages were distributed, and some who we did not know 
about at that time. So if your husband, son or son-in-law is serving in 
the army now and did not recieve a package from the Yishuv, please 
send his name, unit, address and telephone to Talia Hasin now:  
 

talia455@gmail.com 
 

Please save the date: Monday the 11th of August 
Tzachi is hosting a Happening on the basketball court of the Mamad 

for the entire YIshuv.  
The Noar will be selling Pizaa, drinks, popcorn and cotton candy 

starting from 7:00 

At 8:00 KIPPALIVE  

an Acapella group of 7 talented young men!  
  


