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ודברת בם

והלביבות  לבן  מקמח  הסופגניות  חג 
חג  ובפתח  המטוגנות בשמן עמוק מאחורינו 
באופן  והסוכרים.  הקלוריות  עתיר  האילנות 
כללי, ביום זה נהוג לאכול מפירות הארץ לפי 
ּוְתֵאָנה  ְוֶגֶפן  ּוְׂשֹעָרה  ִחָּטה  “ֶאֶרץ  הפסוק: 
ח  )דברים  ּוְדָבׁש”  ֶׁשֶמן  ֵזית  ֶאֶרץ  ְוִרּמֹון, 
תעשה  לא  למצוות  שקשור  חג  גם  זהו  ח(. 
הראשונה שקיבל האדם עוד בהיותו בגן עדן: 

לא לאכול מפרי עץ הדעת.
עולה  כי  בתקשורת  לראות  ניתן  לאחרונה 
עבור  יותר  ומזינה  בריאה  לתזונה  המודעות 
ילדינו. כמו בכתבתה של מיקי חיימוביץ “מה 
בערוץ  לאחרונה  שהופיעה  אוכלים”,  ילדינו 
מהילדים  כ-46%  “בישראל  הכתבה,  לפי   .2
ילדים  יום.  אוכלים מזון מהיר או מעובד מדי 
)סוג  מבוגרים  מסוכרת  כיום  סובלים  רבים 
2(. בגביע מעדן חלב אחד נמצאות 5 כפיות 
הזה,  מהמידע  מבוהלת  הלאה...  וכן  סוכר”, 
אני מתחבטת בשאלה מהו הדבר הנכון יותר 
לעשות למען ילדיי: האם לצרוך מוצרי חלב? 
האם לצרוך קמח לבן? האם אנו מרעילים את 
החלטתי  ותעשייתי?  מעובד  מזון  עם  ילדינו 
לצאת ולחקור מה הדבר הנכון, אם אכן הוא 
קיים או מוחלט בכלל. אינני יודעת, אך גיליתי 
האוכל  אחר  במסעי  מעניינות  עובדות  כמה 

הבריא האבוד והלא מעובד.
בגנים,  לבית:  מחוץ  מעט  לא  אוכלים  ילדינו 
בצהרונים, בבתי הספר וכו. מדוע מזון מעובד 
מזיק לבריאות? אוכל תעשייתי מיוצר על ידי 
חברות שמטרתן למקסם רווחים ולאו דווקא 
מפתיע  באופן  ובריאה.  מזינה  תזונה  לספק 

או לא, ניתן למצוא כמויות בלתי סבירות של 
ואף  השונים  במוצרים  ושומן  סוכר  מלח, 
לנוכחות  מצפים  היינו  לא  שבהם  במוצרים 
את  להאריך  במטרה  וזאת  אלה,  חומרים 
טעמם.  את  ולשפר  המוצרים  של  המדף  חיי 
מסתבר כי הרוב המוחלט של הסוכר והמלח 
למשל,  מעובד.  ממזון  מגיעים  שלנו  בתזונה 
בפסטראמה קנויה ובשניצל קפוא יש כמויות 
כל  כמעט  וסוכרים.  מלח  של  מבוטלות  לא 
נחשב  בבקבוק  או  בקופסה  מצוי  ארוז,  דבר 
שרשימת  ראיתם  אם  מעובד.  לאוכל  כיום 
כלל  בדרך  מעיד  זה  ארוכה,  המרכיבים 
התחתונה,  בשורה  מעובד.  במזון  שמדובר 
במזון  לבחור  עלינו  ביכולתנו,  שיש  במידה 

הפחות מעובד עבור משפחתנו.
אנו  המזון,  לחברות  בניגוד  מבשלים,  כשאנו 
של  לגופם  שייכנסו  המרכיבים  את  בוחרים 
נמצאים  אנו  בו  האינסופי  במרדף  ילדינו. 
מרוץ  וקריירה,  עבודה  של  תובעני  בעולם 
בין חוגים, מטלות ומשימות, אין ספק כי זוהי 
תבשילים  לבשל  אפשרית  בלתי  משימה 
לשפר  יכולים  אכן  אנו  אולם  יום.  מדי  טריים 
וניתן  משאבים  מעט  בעזרת  התזונה  את 
שאנו  והסוכרים  המלח  רמת  את  להוריד 
שאדם  ארוחה  משמעותית.  בצורה  צורכים 
יותר  ובריאה  הכין בעצמו תמיד תהיה מזינה 

מכל סעודה שמורכבת ממזון מעובד.
התעשייתי  האוכל  על  יודעת  כשאני  כעת 
עליי  מה  ילדיי,  לבריאות  המזיקה  והשפעתו 
שעומד  הקצר  בזמן  להם  לתת  מה  לעשות? 
לרשותי במשך היום? אז נכון שאינני בשלנית 

דגולה ואפילו לא שפית מתחילה. אך במקום 
להם  לתת  אעדיף  בוקר,  דגני  לילדיי  לתת 
וממרח  תמרים  בננות,  עם  זים  עִִ יוגורט 
טריים  פירות  להם  לחתוך  אעדיף  שקדים. 
כמו ענבים, ולבשל להם בחמש דקות דייסת 

שיבולת שועל עם דבש וקינמון. 
תמרים  לכדורי  מתכון  להלן  החג,  לכבוד 
ממישהי  טיפ  )וזה  להכנה  וקלים  בריאים 
אחת  פעם  אחרי  “באלי”  מֶצוות  שהתפטרה 
שבישלה, ומעדיפה לכתוב כתבות...(. המתכון 
נכון  “לאכול  בחום,  המומלץ  מהספר  נלקח 
ויפה פרנקל,  נוה  הילה  מהרגע הראשון” של 
על  ואהובים  בריאים  מתכונים  בתוכו  שמכיל 

ילדים.
כדורי תמרים:

מצרכים:
100 גרם אגוזי מלך.

½ חבילה של תמרים מגולענים ללא תוספת 
סוכר.

½ כוס שומשום מלא.
½ כוס שיבולת שועל טחונה.

 ¼ כוס חלב ִעזים או חלב אורז.
אופן ההכנה:

* לטחון את האגוזים עד דק )לאבקה(.
* להכניס את כל המצרכים למעבד מזון עד 

קבלת מרקם אחיד.
להכניס  רטובות,  בידיים  כדורים  ליצור   *

לסלסילות נייר ולשמור בקירור. 
בתיאבון! 

יוכי חלבני

פרי עץ הדעת...

המקום שלי הערבה
יעקב אורלנד בשיר הבוקרים כותב: 

 “ערבה, ערבה אין קץ,
 עין הבוקרים תרה:

 לא ערער, לא דרדר, לא עץ,
 רוח בא המדברה.

 זמר הבוקרים יעלה ויבקע 
 על מרחבים אבודים עד אין גמר,

 ותזרח החמה ותשקע 
ומוסיף וקולח הזמר...”

אין ספק שאחד המקומות שלי היא הערבה. 
מקום שכאילו אין בו שום דבר, אפילו לא קוץ ודרדר )כמאמר השיר(, 

רק חול, רוח ומרחבים, אבל פה טמון הכול.
יש קסם בערבה המאפשר לנשום מלוא הריאות למרות החום, לסדר 
את המחשבות, לראות את הבעיות או את קשיי היומיום בצורה מפוכחת 

לפניך,  פתוח  הכול  הרי  יותר.  ובהירה  יותר 
הופך  “העקוב  כל  כאשר  הרעיונות.  גם  זורם, 
למישור” גם הָעקֹוב והעיכובים האישיים פתאום 

מתיישרים.
ומעבר לפן האישי, יש כמובן גם את הפן הלאומי. 
נוסעים בכביש הארוך הזה ומדי פעם מבצבצים 
החיים  ותנאי  הישימון  שבתוך  המעידים  שלטים 
הלא פשוטים גרים אנשים שבחרו לחיות במקום 
הכל-כך מיוחד הזה. היישובים הפורחים מעלים 
בימינו.  והחלוציות  הציונות  מהות  על  מחשבות 

ושוב המחשבות חוזרות לאישי: איפה אני בתוך כל הדבר הגדול הזה? 
אני  שמאלה”  העולם  “סוף  או  שּוָמקֹום,  של  כסוג  שנראה  במקום  כך, 

מוצאת עולם ומלואו.
ליאת הופמן

vedibarta12@gmail.com לתגובות:

ט”ו בשבט שמח!

ט”ו בשבט שמח!



פרשת  “בשלח” פרשת השבוע למשפחה
“ַוָּיבֹא, ֲעָמֵלק ַוִּיָּלֶחם ִעם ִיְׂשָרֵאל ִּבְרִפיִדם” 

)שמות יז ח(.
אבל  בישראל.  להילחם  מרחוק  בא  עמלק 

מהיכן? לפי אבן-עזרא מארץ הנגב!

הארץ:  את  עזב  ֵעָׂשו  מארם,  שב  כשיעקב 
“ַוִּיַּקח ֵעָׂשו ֶאת ָנָׁשיו ְוֶאת ָּבָניו... ִמְּפֵני ַיֲעֹקב 
ֵׂשִעיר” )בראשית  ְּבַהר  ֵעָׂשו  ָאִחיו... ַוֵּיֶׁשב 
ירדו מצרימה, הארץ  ובניו  וכשיעקב  ו-ח(.  לו 
מונה:  ֶשה  ֶשֹמּ זרים,  בעמים  מיושבת  נותרה 
ְוַהִחִּתי  ָהֱאֹמִרי  ַהְּכַנֲעִני,  ֶאת  “...ְוֵגַרְׁשִּתי 
ב(.  לג  )שמות  ְוַהְיבּוִסי”  ַהִחִּוי  ְוַהְּפִרִּזי, 
תוכנית כיבוש הארץ לא כללה מלחמה בבני 
אדום  ממלך  משה  כשביקש  למשל,  ֵעָׂשו. 
ַמְלָאִכים  “ֹמֶׁשה  ויתר.  וסורב,  בארצו  לעבור 
ָאִחיָך  ָאַמר  ֹּכה  ֱאדֹום:  ֶמֶלְך  ֶאל  ִמָּקֵדׁש 
ַוֹּיאֶמר: ֹלא  ְבַאְרֶצָך...  ָּנא  ַנְעְּבָרה  ִיְׂשָרֵאל... 
כ  )במדבר  ֵמָעָליו”  ִיְׂשָרֵאל  ַוֵּיט  ַתֲעבֹר... 

יד-כא(.
עמלק,  במצרים  ישראל  שהות  בעת  אבל 
הסתבר  וזאת  לנגב,  חזרו  ֵעָׂשו,  של  נינו  בני 
נראה  )למטה(.  המרגלים  מדיווח  לראשונה 
שמשה הופתע, כי לא כלל את עמלק בין עמי 
הארץ ולא ציפה לעימות עימם. לעומתו עמלק, 
ידע לאן  יציאת ישראל ממצרים,  כששמע על 
וציפה  המשותפים,  האבות  ארץ  אל   - פניו 
במלחמת  צה”ל  כמו  פעל  עמלק  לעימות. 
ששת הימים: תקף ראשון! “ַוָּיבֹא ֲעָמֵלק ַוִּיָּלֶחם 

ִעם ִיְׂשָרֵאל ִּבְרִפיִדם” )שמות יז ח(.

ָמֹחה ֶאְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק
אלא שבני ישראל לא ידעו מדוע בא. אויביהם 
ַהְּכַנֲעִני,  היו  הכיבוש  במלחמת  הצפויים 
עמלק  למתקפת  הגיב  ומשה  וכו’,  ָהֱאֹמִרי, 
ְּכֹתב  ֹמֶׁשה:  ֶאל  ה’  “ַוּיֹאֶמר  נורא:  בזעם 
ֶאת  ֶאְמֶחה  ָמחֹה  ִּכי  ַּבֵּסֶפר...  ִזָּכרֹון  זֹאת 
ֵזֶכר ֲעָמֵלק... ִּכי ָיד ַעל ֵּכס ָיּה ִמְלָחָמה ַלה’ 

ַּבֲעָמֵלק ִמֹּדר ּדֹר” )שמות יז  יד-טז(. 
“ַוִּיְׁשַלח  המרגלים:  בסיפור  העלילה  המשך 
ַּבֶּנֶגב  ֶזה  ֲעלּו  ֲאֵלֶהם:  ַוּיֹאֶמר  ֹמֶׁשה...  ֹאָתם 
ָהָאֶרץ...  ֶאת  ּוְרִאיֶתם  ָהָהר.  ֶאת  ַוֲעִליֶתם 
ַוָּיֻתרּו ֶאת  ַוַּיֲעלּו,  ָעֶליָה...,  ַהֹּיֵׁשב  ָהָעם  ְוֶאת 
ֶחְברֹון...  ַעד  ַוָּיֹבא  ַבֶּנֶגב,  ָהָאֶרץ..., ַוַּיֲעלּו 
ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ָּבאנּו  ַוּיֹאְמרּו:  ַוָּיֻׁשבּו... 
ְׁשַלְחָּתנּו, ְוַגם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ִהיא..., ֶאֶפס 
יֹוֵׁשב  ֲעָמֵלק  ָּבָאֶרץ...  ַהֹּיֵׁשב  ָהָעם  ַעז  ִּכי 
ְוָהֱאֹמִרי  ְוַהְיבּוִסי  ְוַהִחִּתי,  ַהֶּנֶגב  ְּבֶאֶרץ 
הוראת  כנגד  יז-ל(.  יג  )במדבר  ָּבָהר”  יֹוֵׁשב 
משה, עלה העם להר, ופרצה מלחמת עמלק 
ַהֹּיֵׁשב  ְוַהְּכַנֲעִני  ָהֲעָמֵלִקי  “ַוֵּיֶרד  השנייה: 
ַהָחְרָמה”  ַעד  ַוַּיְּכתּום  ַוַּיּכּום  ַההּוא  ָּבָהר 

)במדבר יד כד(. 
הוחלט  העם:  בנדודי  מפנה  חל  כאן 
על  לכאורה,  עונש,   - שנה  ארבעים  שינדדו 
ְּבֶאֶרץ  ַמְתנּו  “לּו  המרגלים,  לדברי  התלונות 

היה  לא  ב(. אך בתלונות  יד  ִמְצַרִים” )במדבר 
“ִמי  התלוננו:  מצרים  ביציאת  כבר  הרי  חדש, 
זאת  בכל  מה  אז  ב(.  טז  )שמות  מּוֵתנּו...”  ִיֵּתן 

התחדש?
מלחמה  כלל  כמתוכנן  שלהמשיך  התחדש, 
את  ציווה  וה’  האבות!  ארץ  על  ֵעָׂשו  בבני 
“ְוָהֲעָמֵלִקי  לפנות מעימות עם עמלק:  משה 
ָלֶכם  ּוְסעּו  ְּפנּו  ָמָחר  ָּבֵעֶמק.  יֹוֵׁשב  ְוַהְּכַנֲעִני 
כפי  כה(,  יד  סּוף” )במדבר  ַים  ֶּדֶרְך  ַהִּמְדָּבר 

מעימות  שפנו 
משה  אדום.  עם 
נלחמו  לא  ויהושע 

בעמלק שוב.
“ָזכֹור”:  עם  נותרנו 
ֲאֶׁשר  ֵאת  “ָזכֹור 
ָעָׂשה ְלָך ֲעָמֵלק... 
ה’  ְּבָהִניַח  ְוָהָיה 
ִמָּכל  ְלָך  ֱאֹלֶהיָך 
ִמָּסִביב...  ֹאְיֶביָך 
ר  ֵזֶכ ת  ֶא ה  ִּתְמֶח
ת  ִמַּתַח ק  ֲעָמֵל

ָמִים, ֹלא ִּתְׁשָּכח” )דברים כה יז-יט(. ַהּׁשָ

 איך אם כן עלינו להתייחס למצוות ָזכֹור? 
מה אנו אומרים ומלמדים את ילדינו בפסוקים 
אלו? מותר להשמיד עם? האם עלינו להנציח 

איבה? 
האין מצוות ָזכֹור משליכה על חיינו בשיח לגבי 

ערבים, פלסטינים, איראנים? 
ּתֹוָרֶתָך”  ֵהֵפרּו  ַלה’,  ַלֲעׂשֹות  “ֵעת  הפסוק 
)תהילים קיט קכו( הוא בסיס לעיקרון הלכתי 
למען  הלכה  חוקי  להפר  מותר  לעתים  לפיו 
ה’? האין עלינו להפר את מצוות ָזכֹור למען ה’ 

ולמעננו?
ולסיום, דברי הרב יהודה עמיטל ז”ל, מישיבת 
ד(  )ו  מלכים  בהלכות  “הרמב”ם  עציון:  הר 
רק  נוגעת  עמלק  ְמִחיַית  שמצוות  כותב, 
ישראל,  עם  משלים  אינו  שעמלק  למקרה 
אולם אם הוא משלים עם ישראל, אין מצווה 

להשמידו. הראב”ד משיג על הרמב”ם, וכותב 
שאין די בכך שעמלק ישלים עם ישראל - עליו 
לקבל על עצמו שבע מצוות בני נח. ה’כסף-

הרמב”ם.  גם  התכוון  שלכך  סבור  משנה’ 
מצוות,  שבע  קבלת  הוא  ‘השלימו’  שבכלל 
יצאו  הרי  מצוות,  שבע  עליהם  קיבלו  שאם 
הם  והרי  עמלק,  ומכלל  עמין  שבעת  מכלל 

כבני נח הכשרים”. 

שיר(  )במקום 
מתוך  קטע 
 – הכתובים: 
דברי  קיצור 

בלעם:
ְּבנֹו  ִּבְלָעם  ְנֻאם 

ְבֹער 
“ִמן ֲאָרם ַיְנֵחִני 
ְך  ֶמֶל ק  ָבָל
ֵמַהְרֵרי  מֹוָאב, 

ֶקֶדם,
י  ִּל ה  ָאָר ה  ְלָכ

ַיֲעקֹב, ּוְלָכה ֹזֲעָמה ִיְׂשָרֵאל.
ָמה ֶאֹּקב ֹלא ַקֹּבה ֵאל, ּוָמה ֶאְזֹעם ֹלא ָזַעם 

ה’?
ִּכי ֵמרֹאׁש ֻצִרים ֶאְרֶאּנּו, ּוִמְּגָבעֹות ֲאׁשּוֶרּנּו.

ָׁב... ֶהן ָעם ְלָבָדד ִיְׁשֹּכן, ּוַבּגֹוִים ֹלא ִיְתַחּש
ַאֲחִריִתי  ּוְתִהי  ְיָׁשִרים,  מֹות  ַנְפִׁשי  ָּתמֹת 

ָּכמֹהּו...
ַמה ּטֹבּו ֹאָהֶליָך ַיֲעקֹב, ִמְׁשְּכנֶֹתיָך ִיְׂשָרֵאל.

ִּכְנָחִלים ִנָּטיּו, ְּכַגּנֹת ֲעֵלי ָנָהר,
ַּכֲאָהִלים ָנַטע ה’, ַּכֲאָרִזים ֲעֵלי ָמִים...

ָּדַרְך ּכֹוָכב ִמַּיֲעֹקב, ְוָקם ֵׁשֶבט ִמִּיְׂשָרֵאל,
ּוָמַחץ ַּפֲאֵתי מֹוָאב, ְוַקְרַקר ָּכל ְּבֵני ֵׁשת.

ְוָהָיה ֱאדֹום ְיֵרָׁשה, ְוָהָיה ְיֵרָׁשה ֵׂשִעיר ֹאְיָביו,
ְוִיְׂשָרֵאל, ֹעֶׂשה ָחִיל.

ֵראִׁשית ּגֹוִים ֲעָמֵלק, ְוַאֲחִריתֹו ֲעֵדי ֹאֵבד.
מֹו ֵאל. אֹוי, ִמי ִיְחֶיה ִמּשֻׂ

ְוִצים ִמַּיד ִּכִּתים, ְוִעּנּו ַאּׁשּור ְוִעּנּו ֵעֶבר, ְוַגם 
הּוא ֲעֵדי ֹאֵבד”. )במדבר כג ה – כד כד(

עינת מלניק

 וזו גם הזדמנות מצוינת להיפגש!
ט”ו בשבט הגיע, חג לאילנות...

ביום רביעי, 4.2.15, 
בשעה 20:15 בבית הספר

בתוכנית:
סדר ט”ו בשבט קהילתי )להורים(

הרצאה של יותם רגב
)מהמכון למורשת בן-גוריון( 

בנושא: העמק הוא חלום?
על תפיסת הציונות את הארץ דרך השירים

אז במקום להתייבש בבית )עם הפירות...(, בואו בהמוניכם! 



משפחת משעולקשתמשפחה מבו
מאיה )36(, ארז )36(, 

שי )8( )ב’1(, יואב )6( )גן “ארז”(, בן )2( )גן “ציפי(,  וצ’ילי – כלב בן 7

למושב  משפחתה  עברה  שנה  בגיל  ברחובות,  נולדה   ,36 בת  מאיה,  היא: 
סנדוויץ’  ילדת  הארבל.  צוק  ליד  הכינרת,  למרגלות  חיטים  כפר  השיתופי 
של  החלום  )“התנפץ  המושב  את  עזבו   10 בת  כשהייתה  אחים.  שני  בין 
הספר  בבית  למדה  התחתון.  בגליל  שרונה  למושב  ועברו  הקיבוצים”( 
החקלאי “כדורי” והייתה בתנועת “בני המושבים”. בצבא הייתה בחיל האוויר, 
אחרי  ומאתגר.  מעניין  אבל  מלחיץ  היה  התפקיד  מירון.  בהר  ַּבָּקר  עוזרת 
הצבא ניהלה סניף ב”מקדולנד’ס”. בין לבין נסעה לדרום אמריקה לארבעה 
חודשים. אחר כך למדה כימיה באוניברסיטת בן-גוריון. אחרי התואר עבדה 
קוריאה.  בדרום  השליחות  עד  בירוחם,  תרופות  חברת   – ב”פריגו”  שנתיים 
כיום עובדת במפעל “עלבד” - מנהלת מעבדה אנליטית ולומדת עיצוב פנים, 

כי נמאס לה מהכימיה.
הוא: ארז, בן 36, נולד בבאר שבע ונשאר בעיר עד אחרי התואר. אח בכור 
לשני אחים. בצבא רצה קורס טיס אבל לא קיבלו אותו בגלל סעיף שמיעה 
שירת  שם  בשמיעה”(,  הירידה  תהליך  )“להשלמת  לתותחנים  אותו  ושלחו 

כחייל וכקצין ופיקד על קורסי טירונים ומפקדים. השתחרר אחרי שלוש שנים בלי לעשות קבע, בגלל קיצוצי כוח אדם בצבא. אחרי השחרור למד 
הנדסת מכונות ובמקביל עבד באבטחה של “חברת החשמל” )אביו עובד “חברת החשמל”(. 

בשנה האחרונה של התואר התחיל לעבוד ב”נגבטק” מתוך מטרה לצאת לרילוקיישן. מקום העבודה המליץ להתחתן קודם אז התחתנו, “כי העבודה 
לחצה”. אחרי ֶשַשי הבכורה נולדה יצאו לשליחות בדרום קוריאה. הייתה חוויה מרתקת במיוחד: “הכול שם אחר, האנשים, התרבות, אבל היה מאוד 
מעניין”. גרו בסיאול, מרחק שעתיים נסיעה מהעבודה של ארז. חזרו כעבור שנתיים כי החברה פשטה את הרגל. כיום עובד ב”אינטל” קריית גת מזה 

ארבע שנים. 
היכרות נפגשו בקורס כימיה בסיסית. ארז הכיר חבר של מאיה מהתיכון וכך הכירו. יום אחד מאיה ישבה על הדשא וארז התיישב לידה. היא דיברה 

על מבחן בפיזיקה שהיא מפחדת ממנו וארז הציע שילמד אותה. השאר היסטוריה... במהלך התואר נסעו לחודשיים לתאילנד ובשנה אחרת להודו. 
איך הגעתם ל”קשת”/למזכרת בתיה? “חזרנו לארץ מדרום קוריאה, מחוסרי כול. המכולה שלנו נתקעה בקוריאה כמה חודשים ומאיה הייתה 
בהיריון מתקדם”. יואב נולד חודש אחרי ואז גרו קצת אצל ההורים, עד שמצאו עבודה ברחובות בפארק המדע. בגלל שרצו מקום קטן יחסית הגיעו 
למזכרת בתיה. מאיה אפילו לא ראתה את הבית לפני החתימה על זיכרון הדברים... אבל יצא לטובה. שמעו מאנשים על “קשת” והחליטו להצטרף. 

מאיה: “אני שמחה שהילדים נחשפים ליהדות ולקהילתיות”. 
תחביבים: מאיה – ציור, עיצוב פנים )עד שהתחילה ללמוד(. ארז – ריצה כמה פעמים בשבוע, נגינה על גיטרה חשמלית וקלאסית. 

בילוי משפחתי מועדף פיקניק ביער עם פיתות על סאדג’ וטיולים בכלל, כמעט כל שבת. מאמינים ש”העולם הוא כמו ספר ומי שלא מטייל נשאר כל 
הזמן באותו עמוד”. 

מה השריטה שלכם? מאיה לא עושה כלים. אבל זו בעצם השריטה של ארז כי הוא היחיד בבית ש”מוסמך”, הוא משתגע אם מישהו אחר מסדר 
כלים במדיח. ארז אוהב להתקלח במים רותחים במיוחד - ֵמי ָלָבה. מאיה - גם כשאין ילדים בבית מתעוררת בחמש-שש בבוקר. 

מה יכול להפר את שלוותכם? ארז: “כשיש זבל ואוכל זרוק באוטו” - פריק של סדר וניקיון.  מאיה: “כשצ’ילי הכלב אוכל דברים שאינם מזון: ניירות, 
בלונים, צעצועים”. 

משהו מפתיע לגלות עליכם מאיה: “עשיתי בגרות ב’בקר וצאן’ - שתי יחידות מעשי ושתיים עיוני”. 
ארז בצעירותו היה גולש בים באשקלון, הציוד עדיין בארון ולפעמים הוא נוסע עם הילדים.

חוויה משפחתית משמעותית  השליחות בחו”ל ובכלל טיולים וחופשות משפחתיות, משתדלים לעשות כמה שיותר.
מוטו משפחתי: “לך אחרי החלומות שלך”. 

תרומה לקהילה: התנדבות לארגון אירועים בעבר, אחרי הלימודים )של מאיה( יהיה יותר זמן. 
שלוש מילים על...

טלוויזיה – מאיה: “לא בשבילי”. ארז: “אחלה המצאה”.
צמחונות – מאיה: “היה לי ניסיון להיות טבעונית”. ארז: “אולי בגלגול הבא”.

“קשת” – “באנו, אהבנו, נשארנו. בגלל הקהילה”. 
חלומות לעתיד עוד שליחות, טיול קרוואנים באוסטרליה. מאיה: “לעסוק בעיצוב פנים”. 

מראיינות: ליאת נוי ואורית קרנובסקי-נוטמן



הדף האחורי


