
 מהות"  יעדויות של משתתפות "מבצע א

  מסע ישוב מגורים שם

  אייר תשע"ג גדלמושבה מה ירדנה לדני

 יקרה ואדירה ומתוקה! כן, ציפי יקרה!
 תודה! !תודה! תודה

.אני כל כך אוהבת אותך ואת כולן שבאמת מתחשק לי לנסוע למרכז ולחזור רק כדי  חזרתי הביתה באורות גבוהים
 להיות איתכן....

 תודה וחג עצמאות שמח  ני ושוב מליוהשיתוף    רציתי לבקש את רשימת 
 ירדנה לדני

  מסע ישוב מגורים שם

  אייר תשע"ג רחובות   שלומית מנדלוביץ  

  ציפי יקרה שלום וחג שמח,
לאחר שקראתי את הדברים שכתבת ישר מהלב ונכנסו ללב אני מוצאת חובה נעימה להביע את הערכתי הכנה 

 בה נעשה הדבר מורגשת מאד, והמחויכתהדרך הנעימה   " שלקחת על עצמך. תהאימהושלך ל"מבצע   והמסורה
למסע אייר הגעתי נטולת כוחות ואנרגיות מכל מיני סיבות אובייקטיביות. בערב   סוחפת ונותנת כוחות מרובים.

 -ב לא נתן לי לאכזב את סימה והניההל   לוותר ולהרפות. )כמעט( לסגת,  הפרעות שונות שדרבנו אותי   "צצו"  שלפני
כוחות רבים   ב"ה חזרתי עם  וכך מצאתי את עצמי "נגררת" עד לפתח האוטובוס.   "הטרמפיסטיות" היקרות שאיתי...

,על הארגון  יקרה על נועם הדרך ציפי  תודה לך שוב  רוגע וראייה אופטימית יותר לקשיים שמסביב. ,שמחה, ומחודשים
יתן לך הקב"ה הרבה כוח, הרבה י  .  על החיוך, על מאור הפנים ,ועל ה "אנרגיות המתפרצות " והסוחפות בחן המופתי,

לם הרבה הצלחות לכו מהות שזקוקות לכך.ישמחה ושמחות שתחזקנה אותך ותעזורנה לך לשמח ולסחוף את כל הא
 .  הות"מיב"מבצע א

 מנדלוביץ שלומית  באהבה ובהערכה רבה

  מסע ישוב מגורים שם

  אייר תשע"ג פתח תקווה אלה קדרון

   !ציפי יקרה
.אף  רתכןב"ה ובעז זיווגםאנשים מצאו את  02-על המסע בחודש אייר ובמיוחד התרגשתי לקרוא ש התרגשתי לקרוא 

   !חג עצמאות שמח   .תמיד חושבת עליכן לא יוצא לי להגיע ,אבל אני  כך מרשים.-בהישג כל שמתביישדכן לא היה 
  !יישר כוחך

   קדרון אלה

  מסע ישוב מגורים שם
  אייר תשע"ג אלקנה    הדסה וייס

 שלום ציפי
 הפעם הצלחת מעבר לכל משוער להוציא ממני את הביטויים האפשריים לצרכים שלי, לזיווג לבתי.

 שאת מצליחה להעלות את כולנו להרגשה של ביחד, ההתרגשות היא אמיתית, ומפעם לפעם יותר עוצמתית. ביחדה
 מה שהוא עושה זה לטובה, והוא רואה, והוא שומע, והוא ייעשה.  זה מוביל לאמונה גדולה יותר בבורא עולם שהכל
 תבורכי עם כל משפחתך בשפע של טוב והצלחה.

 בברכה
 וייס הדסה

 

  מסע ישוב מגורים שם

  אייר תשע"ג רעננה בלעיש  דומיניק

 ציפי שלום,
 רציתי כבר ביום ד' לכתוב לך, אך לא הספקתי

שוב והברוך , את כוח הארגון האדיר ובמיוחד את השמחה והחיוביות רציתי להגיד לך כמה אני מעריכה את מפעלך הח
 שאת קורנת !!

 היה יום מרומם ומחזק מאוד , אפילו אם היה קצת מתיש )כמו שאת אומרת, לא באנו לנוח !(
   המון תודה ואני מקווה באמת שפעם הבאה אבוא להודות

 ....!!(  וד)אם אפשר להשאיר את נקודת האיסוף בצומת רעננה, אשמח מא
 חג עצמאות שמח והרבה הרבה בשורות טובות בע"ה 

 בלעיש דומיניק
 
 
 



  מסע ישוב מגורים שם

 רבבה רבקה עזרא
 

  אייר תשע"ג

 ציפי שבוע טוב.
  תודה רבה על היום הנהדר של מסע אמהות בערב ר"ח.

 לשלוח לי במייל את הרשימה שהועברה בסוף המסע. אבקש 
  )של הבנים(.

 עזרא רבקה  שבוע טוב ומבורך וכל טוב

  מסע ישוב מגורים שם

 מינה פנטון
 

  אייר תשע"ג ירושלים

 תשע"ג ירמהות ערב ראש חודש איייישר כוח לך על מסע הא
 את בהחלט מצליחה להעביר את תחושת השמחה וחיזוק התקווה,

  כי יש בורא עולם
 והוא יהיה בעזרנו

 בברכה חמה
 פנטוןמינה 

  מסע ישוב מגורים שם

 משואות יצחק אורן הניה
 

  אייר תשע"ג

 ,שלום ציפי יקרה
 ל הזכות שאת מזכה אותנורוצה שוב להודות ע

 ..... במסע אמהות
 היום הזה נותן הרבה כוחות של יחד , ומעודד

 .מאד חוזרים עם כוחות מחודשים לאתגרי החיים
 !יישר כח ענק

 מזכירה לך את השיפורים שצריך לעשות ברשימת השמות
 .שם משפחה, תאריך לידה או לפחות שנה

 .ל אשת הקשרשם ושם משפחה ש
 .ומצב משפחתי ר/ג/אלמן

 בשורות טובות
 מסע אייר תשע"ג

 אורן הניה

  מסע ישוב מגורים שם

  אייר תשע"ג גני טל ימינה חוברה

  ,שלום ציפי
   ינתיושמחתי להשתתף בקבוצה נחמדה ומענ , ררחהכיפי והמש רציתי להודות לך על היום 

 חודש טוב    מקווה לבשורות טובות
 חוברהימינה 

  מסע ישוב מגורים שם

  אייר תשע"ג גני טל   רחל יצחקי

 ציפי היקרה,
  היה מאוד מרגש

 העברת הכל בצורה מקסימה ושמחה.
 במאחלת לך חודש טו

 שתמיד תצחיקי ותצחקי
 בשורות טובות עוד החודש.

 יצחקירחל 

  מסע ישוב מגורים שם

  אדר תשע"ג אשדוד ביבי מרים נירה

  לציפי המדהימה
  להכיר אותך אשמח לקחת חלק תמיד בנסיעות הבאות בעזרת ה " נהניתי תודה על היום המרגש 

  יישר כוח גדול בשמחות אצלך בקרוב

    מרים נירה  שבת שלום ברכה והצלחה אמן. 



  מסע ישוב מגורים שם

 משואות יצחק אורן הניה
 

  אדר תשע"ג

 ערב טוב ציפי יקרה,
 הגעתי ב"ה הביתה עייפה אך מרוצה.
 רוצה שוב להודות לך על מסע מוצלח,

 כרגיל את משרה אוירה נעימה ,
 מלאת שמחה, שמוסיפה לעוצמת התפילות

 ולכל המסע.
 במהרה לחתן את בנותיך, שתזכי

 ונזכה גם אנחנו לחתן בקרוב את ילדינו האהובים.
 וכל אחת ואחת, שימלאו תפילותיה במהרה.

 בשורות טובות
 ן ורא הניה

  מסע ישוב מגורים שם

  תשע"ג כסלו שבי שומרון מנורה חזני

 ,לציפי שלום
 !אני כולי שמחה

 !+ התארסה הערב73חברתי בת 
 ...אינני יודעת אם אפשר לצרף אותה למניין המתארסות מהמסע כי הצטרפתי רק פעם אחת

 .בנסיעה לקבר רחל בערב ראש חודש כסליו
 !מה שבטוח שהתפילה לא שבה ריקם

 תודה לך על הארגון ועל היוזמה ולכל הנשים שהתפללו יחד תפילת רבים
 אנחנו כמובן מתפללות כבר שנים אבל היה משהו מאד עוצמתי ומרגש במעגל הנשים המתפללות יחד

 לל!ובקבר רחל בכ,  היאחת עבור השני
 מנורה חזני

 

  מסע ישוב מגורים שם

  תשע"גטבת  קרני שומרון אילנה אקשטיין

 ,ציפי דגן יקרה
 .אי אפשר לעבור לסדר היום בלי לומר לך שוב מילות תודה

 .תודה על שזיכית אותי להיות ביום רביעי האחרון , בחג החנוכה הקבר הצדיק בעמוקא
 בליווי שמחה גדולה בלב ובנשמה יום זה היה עבורי הנאה צרופה של התעלות רוחנית וערכית כאחד,

 .אני מברכת אותך שה' יתן לך את השמחה והכוחות להמשיך ולעשות למען עצמך ובני ביתך, למען הפרט ולמען הכלל
 .אני ממתינה לשמוע לגבי המועד הבא

 ,בברכה ובאהבה
 אילנה אקשטיין

 

  מסע ישוב מגורים שם

  תשע"גטבת  חיפה כרמלה סידי

 ,וםציפי של
 ובאוטובוס אני עדין תחת הרושם המיוחד של החוויה שעברנו היום בעמוקה 

 היה מיוחד ומפתיע
אותי, אבל  שעניינורשימת אנשים שזקוקים לזיווג, עם תחום העיסוק שלהם. היו ברשימה אנשים  בסוף, בסוף העברת

   ?הרשימה וח אלי במייל אתלא הספקתי להעתיק. פשוט, היינו צריכים לרדת ביוקנעם. האם תוכלי לשל
 ,דה ויישר כחות

 כרמלה סידי
 

  מסע ישוב מגורים שם

 שרה בן אבי
 

  תשע"גטבת  קרני שומרון

  ציפי יקרה
 תודה על מסע נפלא, מאורגן כהלכה, מהנה, מרומם נפש ומרגש.

   שרה בן אבי מתי המסע הבא? בשמחה נבשר על שמחות.



  מסע ישוב מגורים שם

  תשרי תשע"ג פתח תקוה אלה קדרון

 ציפי יקרה!
.שתהא השנה שזו עתה מתחילה שנה עם גאולה לכל עם  .ה' ישלם לך כפל כפליים ךיישר כוחך! על פועלך המבור

 ת טובות!שנבשר ונתבשר בשורו ב שמח,לשמחות ב שנת בריאות, ישראל.
   חג שמח! שבת שלום!

 קדרון אלה

  מסע ישוב מגורים שם

  תשרי תשע"ג קרני שומרון מלכה תם

 ציפי היקרה,
 מהחיים על כל העשייה הזאת )בע"ה בלי נדר אצטרף לאחת הנסיעות(. גדולה את גדול! יישר כח 
 ומבורכת, שנה של בריאות, ברכה בכל מעשיי ידייך, ני רוצה לאחל לך ולכל משפחתך שנה טובהא 

 רק בשורות טובות. שנה של שמחות וצחוק ושנשמע
 תם מלכה

 

  מסע ישוב מגורים שם

  סיון תשע"ב ניר עציון חיה ליאון

 לציפי יקרה ,
תודה על הנסיעה הנהדרת "ומצוה שעושים אותה בני אדם בשותפות כל אדם נוטל שכר כאילו עשאה לבדו....)שדה 

  חודש טוב וחג שמח.  צאת דיסק נוסף?חמד אות מ.ערך מצוה(.האם הו
 ליאון  חיה

 

  מסע ישוב מגורים שם

  תשע"ב סיון רעננה לאה בראל

 !!!!!!!! טוב מזל כל קודם
 לך להודות בפי מילים אין.  בחוויות מלא!!!!!!!!!!!!! מקסים יום על תודה

 . לטובה ליבך משאלות כל ויתגשמו תפילותיך כל שתתקבלנה ולאחל
 . הרבים את לזכות המשיכי

 .להיפגש שנמשיך מקווה
 טובות ובשורות טוב חודש
 בראל לאה

 

  מסע ישוב מגורים 

  אייר תשע"ב כפר סבא מלכה דוידוביץ

 שבוע טוב ציפי
 .'היה מושלם עמידה בזמנים וכו הארגון .הנסיעה לעמוקא ארגוןישר כוח על 

 .יהי רצון שיתקבלו תפילותינו
 חודש טוב

 מלכה דוידוביץ
 

  מסע ישוב מגורים שם

  ניסן תשע"ב חיפה לאה שכטמן

 ציפי חודש טוב
 חודש טוב ומבורך אמן שיתקבלו תפילותינו , היה מקסים , ישר כוח על הארגון , יהי רצון  

 לאה שכטמן
 

  מסע ישוב מגורים שם

  ניסן תשע"ב ניר עציון חיה ליאון

 לציפי חודש טוב. 
בעמוקה היה מרומם ריכוז של תפילה בשמחה ואחדות עם עוצמות של קבוצה של נשים שתבאנה לעתיד לבוא גאולה 

  ז"ה תתקבלנה תפילותינוובע
 חיה ליאון  
 
 



  מסע ישוב מגורים שם

  אדר תשע"ב שבי שומרון ימית עוזרי

זיווגים לבעלת היוזמה המדהימה הזו להתפלל על  
 ראשית רציתי לומר ישר כח ענק 

 רציתי לספר לכן שאחת הנשים שהתפללתן עליה פזית בת אורלי מתחתנת החודש בעז"ה 
מבצע המדהים הזה וכן בהחלט יש לכן חלק ענק בזכות הזו . אשרינו שזכינו לנשים צדיקות כאילו המשכנה עם ה 

 ושבעז"ה נשמע תמיד בשורות כאילו משמחות המון המון תודה
בהמשך לסיפור הנפלא שציפי ספרה בהודעה הקודמת על הבחורה שנשמט שמה שמהרשימה רציתי גם אני לשתף 

 אתכן בסיפור מדהים
לה שבר"ח ניסן היא כשציפי שלחה את ההודעה על הנסיעה המוצלחת החלטתי שאני מתקשרת לחברתי פזית ואומרת 

 אך לא הספקתי כי יום למחרת קיבלתי טלפון ובו התבשרתי שהיא מתחתנת   אתכןנוסעת 
 נושזכי צדיקות אשרינו אז שוב תודה רבה לכן נשים

 עוזרי ימית
 

  מסע ישוב מגורים שם

    

 

  מסע ישוב מגורים שם

    

 

  מסע ישוב מגורים שם

    

 

  מסע ישוב מגורים שם

    

 
 

 


