
 .(6.5) יפתחו ,(12) ירדן (40) ליאורה ,(41) יואש  :משתתפים
 

  בשש .בקיבוץ נולדו ,ויפתח ירדן ,הילדים .שנה 14 לפני רופין לכפר הגיעו וליאורה יואש :הבית
  בשכונה הנוכחי לבית עברו ואז ,קורן משפחת של בבית בשכירות גרו הראשונות השנים

   .אותו וקנו הקהילתית

 

  עובד יואש .עצמאים יואש וגם ליאורה גם :ועיסוקים פרנסה
  לריפוי קליניקה יש לליאורה .המחשבים בתחום מהבית

  ,גלגולים שיחזור ,הילינג-תטא ,תיקשור) בקיבוץ הוליסטי
 ששנינו פשוט לא זה" :ליאורה .(נומרולוגיה ,רייקי ,ביואורגונומי

  אחד אבל ,עבודה לייצר הזמן כל מחייב זה ,עצמאים
 שמתחשק מתי לחופשה לצאת יכולים שאנחנו הוא היתרונות

 "...לנו

  (עבודה חדר) ד"ממ ,מקלחות שתי ,שינה חדרי שני :החדרים
 .וסלון

 מ ו רש פ ח ת   מ 

 'והכלבה פאץ, ליאורה, ירדן, יואש, יפתח

 רוחניות וחומריות

  דומה מאוד) תאום אח לו יש ,ילדים ארבעה בת למשפחה ב"הנצי עין בקיבוץ נולד :יואש תולדות
  יותר לי התאים ולא לחשוב התחלתי 13 בגיל" .משותפת בלינה ילדים בבית גר 'ה כיתה עד .!(לו

  ,ל"בחו שנים שלוש טייל הצבא אחרי ."מהמסגרת חלק הייתי שעדיין למרות ,הדתי החיים אורח
   .ב"הנצי עין קיבוץ חברת אז שהיתה ,ליאורה את פגש וכשחזר



 

 רק ,"מצומצמת" חתונה .מוזמן היה הקיבוץ וכל מופרט היה לא אז הקיבוץ ,ב"הנצי בעין :חתונה
  .איש 1000

 

 בעמק להישאר רוצים שהם ידעו ב"הנצי עין את לעזוב כשתכננו ?רופין לכפר אתכם הביא מה
  אז למדה ליאורה .(לבד ההורים את להשאיר רצו לא והם העמק את עזבו יואש של האחים כל)

  כי וראו ,לשבת באו הם ,רופין כפר על טובות דיברה עידית .יציב עידית את הכירה שם ,באורנים
  זה בגלל לא ,טוב" :ליאורה ."בערב שישי ביום אוכל בחדר חינם מהחבית בירה היתה" :יואש .טוב

 .הרך בגיל וליאורה ש"בגד עבד יואש ."כן אני" :יואש ,"...באנו
 

  עובד יואש .התעמלות עושה ליאורה .הספר לבית אותם ושולחים הילדים את משכימים :יום סדר
  אוהבים הילדים הצהרים אחרי .הצהרים אחרי גם ,בקורסים מלמדת או ,בקליניקה ליאורה ,בבית

   .לבריכה הרבה הולכים בקיץ .לחברים הולכים ,טלויזיה לראות
 

  בחוג יפתח .('א בכיתה ויפתח 'ו בכיתה ירדן) 'דקלים'ב לומדים ויפתח ירדן :הילדים עיסוקי
  לשחק ,במחשב לשחק אוהב ,!"(עזר גלגלי בלי)" אופניים על רוכב ,"(לי כיף)" בקיבוץ קראטה

  הולכת ירדן .(...מתבקש הישר המוצא) מהחנייה נעלמו החדשים האופניים שלשום ,אגב דרך ."ווי"ב
 ,מגזינים לקרוא ,לרקוד אוהבת .(12-65 גילאי רב כחוג שמסתבר) כושר בחדר פילאטיס לחוג

 .בפייסבוק ולהיות מוסיקה לשמוע
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  כבר .ואחיות אחים שבעה עוד עם ,דתי בבית גיֹלה בשכונת בירושלים נולדה :ליאורה תולדות
  לא אחרים שאנשים דברים רואה שהיא הרגישה .המיסטי לעולם המשיכה את חשה צעיר מגיל

  התגייסה .לצבא ללכת רצתה כי לאומי לשירות הלכה שלא האחיות מבין ראשונה היתה .רואים
   .התנגדו לא ההורים .יב"הנצ לעין מיועד שהיה ,הדתיים הצופים של לגרעין חברה עם יחד ל"לנח

  .הריפוי בתחום שלה הטבעיות היכולות את לפתח התחילה השנים עם .להישאר החליטה
 

  כשיואש ..."נפגשנו אבל ,בירושלים 85-ב "סטרייטס דייר"ה של בהופעה היינו שנינו" ?הכירו איך
 .פרחה מיד והאהבה בליאורה נתקל הוא הטיול אחרי לקיבוץ חזר

  בזרוע" :יואש) הבית משק את מנהלת ליאורה :הבית נטל
  יואש נמצאים שהילדים בשעות  .קניות עושה יואש ,"(נטויה
  ירדן .העניינים את מנהל הוא אז ,עובדת ליאורה כי נוכח יותר

 .מנקה המנקה .בבוקר בשבת פנקייקים מכינה
 

  :ליאורה ."לבד חדר ולקבל שנייה קומה לפתוח" :ירדן :חלומות
  לאיסלנד אולי" :יואש "בעולם טיול לאיזה כולנו את לקחת"

 "...למזרח ...לאינדונזיה ,מיושבים לא לאזורים
 

 נעלי הבית של יואש

 

  ,קברות מהבית התצפית את אוהבים .הכלבו את אוהבים הילדים ?בקיבוץ עליכם אהוב מקום
 .השקיעה בשעות שלהם האחורית החצר את אוהבים הכי .רופין מבית התצפית את וגם

 

  רוצים אנחנו כמה לבחור האפשרות את נותנת תושבים להיות שלנו הבחירה" :יואש :קהילה
  .המשפחה עם חוגגים כלל בדרך הדתיים החגים את .הקהילה את אוהבים ."מעורבים להיות
  ."טעים אוכל הרבה ויש מתחפשים" :ירדן .פורים את אוהבים בעיקר ,החגים שאר את רופין בכפר

   .ה"נעל בת מאמצים
 

  ששנינו בגלל ,סתם ...חדש הכל רואה שאת כמו" :יואש ?צלחות זורקים כשרבים :ופיוסים מריבות
  הפינה את יש אחד לכל ,בנוסף ."יומיומית עבודה מחייבת טובה זוגיות על השמירה בבית הרבה

 ידי-על מתקבלות בבית המשמעותיות ההחלטות דבר של בסופו .ומגשרים הרבה מדברים וגם שלו
   ."עצומות בעיניים" זה את מקבל יואש .תיקשור דרך ליאורה

 

 (נרדם כבר) :יפתח ,5.9 :ירדן ,9-5.8 :יואש ,11 :ליאורה  :10-1 בסולם האושר
 


