
  צופה ,ילדים 3 מגדל בעיקר הזמן בשאר .כמלגזן "טוב עוף"ב עובד עפר :ועיסוקים פרנסה
   .שיחק גם ברגל הפציעה עד .בכדורגל

 המקום את אוהבת .ב"י מחנכת השנה .2006 משנת 'הירדן גאון'ב לאזרחות ומורה מחנכת ולריה
  ,בשבוע פעמיים המשחקייה את פותחת היא מעבודה חוץ ."בו לעבוד טוב מקום" .האווירה ואת

   .בשבוע פעמיים עד פעם "זומבה"ל הולכת ,קהילתי הורים ובפורום החברתית במועצה פעילה
 .מפרגן עפר .התלמידים עם ישראלי ומסע לפולין המסע על ויתרה לא .משלבת ?ועבודה אימהות
  עיסת בחוג שנה היה) ,רופין בכפר שני בימי קראטה לומד .בדקלים 'א בכיתה נועם :הילדים עיסוקי

  .שאן בבית שמרית אצל בעיסוק לריפוי הולך מאור .(בטי אצל נייר
 

  "ירח בית"ב למד ובתיכון בדגניה התחנך .אלומות בקיבוץ ,פוריה ח"בבי נולד :עפר תולדות
  ישראל אלוף היה :חשוב הכי .96-99 בשנים  82 גדוד 7 בחטיבה בשיריון שירת .מזרחנות במגמת

 .בעיתונים הפרסומים ועל המדליה על שומרת אמא .'93 בשנת 7 קרב קלה באתלטיקה

 .(חודשים ושלושה שנה) סהר ,(3) מאור ,(6) ֹנועם (34) ֹעפר ,(38) ולריה  :משתתפים
 

 התיק ,אגודה כחברי התקבלו ,בשכונה שטח קנו .שנתיים כבר שכור ,המזרחית בשכונה :הבית
 .שבת דודו עם תכניות עושים בינתיים ,המינהל אצל

 

  ישנו ומאור נועם ,הגדול בחדר מחיצה היתה תמיד .ומטבח סלון ,שינה חדרי שלושה :החדרים
  עפר .לבד חדר קיבלה וסהר האורחים על ויתרנו ,נולדה כשסהר , אורחים חדר לנו והיה ביחד

 ,"...במטבח שישנים היא התחושה" .המטבח שליד הקטן בחדר ישנים וולריה

  זה ,ציונים שאנחנו מסמלים" :ולריה .השנה כל תלויים ישראל דגלי :הכניסה
 הקיר על הקישוט את ."אותם להוריד כח לנו אין ,האמת" :עפר ."ישראלי בית

 מדודים הגיע זה" .עפר של מההורים קיבלו (תמונה ראו) קישוט דון -הכניסה
 ."לבית מבית איתנו עובר מאז ,מספרד

 לארוחת השולחן .בקרוב פירה עם שיוגש (טוב)עוף של טוב ריח מלא הבית
  כל לעשות מעדיפה אני" .בצהריים אותו ערכה כבר ולריה .ערוך כבר הערב

   "חוזרים שהילדים לפני לערב מנהלות לקדם כדי יכולה שאני מה

 עפר וסהר, נעם, ולריה, מאור

 גש פ ח ת   ז י ל ב ר ב ר מ 



 
  ,מדריכה ,חניכה ,נוער בתנועת היתה 10 מגיל .קורדובה בעיר בארגנטינה נולדה :ולריה תולדות

  אותי שלחה היא ,ויהדות ציונות על ידעה לא שלי שאמא מה כל" .עלייה גרעין ,תנועה ראש
 .מהתנועה גרעין עם לארץ עלתה ."למרחב החלוץ" הנוער בתנועת להשלים

  הגיעו ולריה של וסבים אמא ,מוזמנים 300 בערך ,ומשפחה חברים ,בגבע הפרקיון ,2002 :חתונה
 חמי של "גאולה"  :לחופה הכניסה שיר ?מיוחד היה מה .במימון עזרו עפר של ההורים .מארגנטינה

  .רודנר
 

  הסוכנות מטעם לשליחות יצאו משם ,אלפא בבית גרו החתונה אחרי :רופין לכפר התגלגלות
  שנים 3 אחרי כשחזרו ."נולדתי אני בה עיר באותה" נועם נולד השליחות בזמן .בארגנטינה היהודית

  בגאון עבדה ולריה ,"טוב עוף"ב העבודה את קיבל עפר .מאור נולד שם ,שנתיים עובד-בנוה גרו
 .טוב כי וראו לעמק עברו ,ניצחה הגאוגרפיה ,ה"נעל ובפנימית הירדן

 

  הבנים .במטבח קפה שותות וסהר ולריה .6:05-ב סהר .6:00-ב ראשונה קמה ולריה :יום סדר
  .קם עפר גם מוכנים שכולם אחרי .קטן משהו אוכל נעם ,שוקו שותה מאור ,וחצי בשש מצטרפים

  ברבע לעבודה ויוצאים לגנים פיזור משם .לנופף נשארים ,לאוטובוס נעם את ללוות יוצאים כולם
-ב "מגיע שעפר עד שורדת" ,הילדים את אוספת ,הספר מבית 15:30-ב חוזרת ולריה .לשמונה

 זמן .במיטות הילדים כל 20:15 .בוחר ילד שכל סיפור ערב כל , מקלחות ,ערב ארוחת .18:00
 .סידורים ,רגע באותו שיש מה ,טלוויזיה ?הורים

 ,עלי הדברים מטבע העבודה רוב" :ולריה  :הבית נטל
 וזורק כביסה מקפל עפר ."ותמיכה עזרה הרבה יש אבל
  לי היה אם" .בשבוע פעם באה מריה (סנטה) ,הזבל את

  אני "...עדיף היה ביום פעמיים או ביומיים לפעם כסף
  הוא קניות עושה עפר אם" .ולריה :קניות .לבין בין מנקה

 ."כדי תוך פעמים 10 מתקשר
 

  ,!"(לא ,מאור" להגיד ונפסיק) יגדלו שהילדים :חלומות
 .לעצמנו זמן ,משלנו בית ,נורמלית יותר עבודה למצוא
 .הילדים פרק אחרי לבד במזרח בעולם לטייל רוצה ולריה
 לעבוד חולמת .הילדים בלי ליומיים צימר לקחת ?כרגע

  יכולה את זה את" :עפר .בהתנדבות ועמותות בארגונים
 "...עכשיו גם לעשות

  מבית הנוף את אוהבת :ולריה .שם להיות נחמד תמיד ,עמר של הדק :עפר :בקיבוץ אהוב מקום
 .אוכל חדר של הדשא ואת רופין

 

  עפר .לעיל הנזכר כל פלוס .הסתדר לא והשנה ילדים פורים את עשתה ולריה :לקהילה תרומה
 .רוס ורד של בקשה לפי בחגים ארוחות מארגן .לקהילה לתרום תוכל שולריה כדי הילדים עם
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 ואז שביקשתי מה את עושה הוא ואז וצועקת מתעצבנת אני ,רבים אנחנו :ופיוסים מריבות
 ...עובר פשוט זה ,משלימים

 

  .10 -ולריה  ,7 -עפר :האושר סולם
 

 .שלנו בחור מבסוטים אנחנו אבל ,חור זה רופין שכפר נכון זה :לסיום

 (נעם הכין בגן)השלט על הדלת 

  ההורים .לאלומות שלה הגרעין עם הגיעה ולריה :ההכרות
 חמש ארבע" .ולריה של המאמצת המשפחה היו עפר של

 משנת ."לדבר התחלנו פתאום .עליה שמתי לא בכלל שנים
 ,אמריקה בדרום חודשים 9 בן לטיול ביחד יצאו .יחד הם '97

 .להתחתן החליטו כשחזרו


