
מגזין

המשך בעמוד הבא

השו מן  לאנשים  גורם  דמה 
רה לקום בוקר אחד, לשים את 
החיים על "HOLD", להוציא 
את הילדים ממסגרות חינוכיות 

דוחברתיות, לארוז תרמילים ול
דעלות על טיסה להודו עם כר

בו  הנקוב  החזרה  שמועד  טיס 
הוא ארבעה חודשים קדימה? 

 )39( שי  בדיוק מה שעשו  זה 
בפעם  ולא  הרץ,   )40( ותמר 
אוקטובר  בחודש  הראשונה. 

דהאחרון יצאו לטיול ארוך להו
דו יחד עם ארבעת ילדיהם צדף 
 )5.5( שוהם   ,)10( כחל   ,)11(
הרתה  אגב,  תמר,   .)4( וליבי 

ממש בסמוך למועד הנסיעה.
קיימת  להודו  "האהבה  תמר: 
של  המסורתי  מהטיול  עוד  בנו 

לרא נפגשנו  אז  הצבא.  דאחרי 
לטייל  והמשכנו  הכרנו  שונה, 

הת תמיד  שחזרנו  מאז  דביחד. 
ידענו  ותמיד  להודו  געגענו 
רק  ולא  נחזור,  שהוא  שמתי 
שנים  שלוש  לפני  אחת.  פעם 
שזהו  הראשונה  בפעם  החלטנו 

ונס להודו  לחזור  חייבים  דזה, 
שהיו  הילדים,  ארבעת  עם  ענו 
קטנים יותר, לשלושה חודשים. 
בן  נוסף  ממסע  חזרנו  עכשיו 

בהו הוא  גם  חודשים,  דארבעה 
דו. החוויה היא כל כך עצומה, 
כל כך רב חושית, שאפילו קשה 

לתאר במילים".
בתי  לי.  תסבירו  הודו,  לפני 
עבודה.  קהילה,  חברים,  ספר, 
זה לא פשוט להתנתק ככה, מה 
גם שכשמדובר בילדים זאת גם 

אחריות רצינית.
שי: "זה באמת לא פשוט, ובכל 
זאת ההחלטה באה ממקום של 

ומסק עמוקה שערכנו  דחשיבה 
זה  סופי.  אין  נה שהלימוד שם 
מסע של ממש, לא איזה שבוע 
הכל כלול בקלאב-מד. הדברים 
שהם ואנחנו נחשפנו אליהם הם 
4 חודד -מעבר, הרבה מעבר, ל
דשים בבית הספר, מה גם שדא

גנו לתגבר אותם לפני הנסיעה, 
כך שבאמת לא קרה שום דבר. 
בית  להנהלת  כמובן  הודענו 
הספר בתפן שבו לומדות הבנות 
התנגדויות.  בשום  נתקלנו  ולא 
זה לא שאנחנו  ובנוגע לשנינו, 
קמים כל בוקר ויוצאים לעבודה 

דשקשה להשתחרר ממנה לתקו
פה כל כך ארוכה. שנינו עובדים 
מעץ  רהיטים  בונה  אני  בבית. 
ותמר מכינה אוכל לצימרים כאן 
במצפה מתת, ויש לנו גם חנות 
מצרכים לארוחות בוקר לאורחי 
עצמי:  בשירות  הכל  הצימרים, 
אנשים באים, לוקחים מה שהם 
צריכים ומשאירים כסף במקום. 
על  אחראים  אנחנו  לזה,  מעבר 
המקומי,  האורגני  הקואופרטיב 
שמחלק מוצרים אורגניים שלא 

דלמטרות רווח וכדי להגביר מו
דעות לתזונה נכונה. ולמרות כל 
זה לא הייתה לנו בעיה לעשות 

סטופ ולנסוע מכאן".

החמור יחכה
ההתח המסעירה  בהודו  דגם 

לה לא הייתה פשוטה. הילדים 

דסבלו מקשיי הסתגלות והתאק
דלמות בשבועות הראשונים לה

געתם: הצפיפות הבלתי נסבלת 
הלא  האוכל  הפרטיות,  וחוסר 
סידורי  במיוחד,  והחריף  מוכר 
הניתוק  האוסים,  בגסט  השינה 

מהסבי מהמחשב,  דמהחברים, 
בה המוכרת, כל אלו דרשו זמן 

הסתגלות.
דשי: "בשלב הראשון עוד היי

לכמה  לצאת  תכנית  לנו  תה 
עם  ישראל  את  ולתור  חודשים 
את  ראינו  בסוף  ועגלה.  חמור 
התמונות מהמסע הקודם להודו 
וחשבנו שהעגלה והחמור יחכו 
ובראשונה  בראש  אז  בינתיים. 
מאוד  כיוון  עם  מהארץ  יצאנו 
התחושות:  עם  והלכנו  כללי 
איפה שאהבנו והיה לנו מעניין 

דנשארנו יותר. ואם לא, המשכ
נו הלאה. בגדול המסע התחיל 
והמשיך  בדרמסלה,  בצפון, 
לאורך החוף המזרחי של הודו. 

הוספ שאליו  זוגי  בחדר  דישנו 
שישנו  יצא  פעם  ולא  מזרון  נו 
אפילו ראש וזנב. מה שכן, בכל 
עם  חדר  על  התעקשנו  מקום 

מקלחת ושירותים צמודים.
ד"את הנסיעות עשינו רק באו

משהו  וזה  ורכבות,  טובוסים 
אותו.  לתאר  קשה  שפשוט 
צפופה  הציבורית  התחבורה 
להחריד, כמו הרחובות, כמו כל 
מקום, ולא פעם קרה שלא היו 

דלנו מקומות ישיבה. אצל ההו

נסיעה באוטובוס מעבירה מסר, שיחה עם תיירים אחרי 
היא שיעור בתרבות, וכל רגע הוא חוויה רב חושית. אז 
מה זה כבר ויתור על ארבעה חודשים בבית הספר? בני 
משפחת הרץ ממצפה מתת, תמר, שי וארבעת ילדיהם, 
לקחו פסק זמן של ארבעה חודשים ויצאו לטייל בהודו. 

חוויות ותובנות ממסע משפחתי מיוחד

ענת יתח

לימודי הודו
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מגזין

המשך בעמוד הבא

המשך מעמוד קודם

דים זו שיגרה, הם לא מתרגשים 
שישבו  אלה  אבל  בכלל,  מזה 
את  אליהם  לקחו  באוטובוס 
עוד  להצטופף  ודאגו  הילדים 
יוכלו  הם  שלפחות  כדי  קצת 
הרבה  נסענו  ואני  תמר  לשבת. 

דבעמידה. עכשיו, הנה מסר ליל
דים, חלק מתהליך הלימוד: גם 

ומפ מצטופפים  מקום,  דכשאין 
נים מקום לאחר. מתחשבים זה 
עם  ומסתדרים  סובלניים  בזה, 

מה שיש".
נסיעה  לדוגמה  "קחי  תמר: 

שאור נסיעה  ברכבת,  דארוכה 
בגלל  יממה  חצי  לעיתים  כת 

וכלי התח דהתשתיות הלקויות 
בורה החבוטים. לא פעם מצאתי 
את עצמי יושבת עם הבנות, זו 
או   14 ובמשך  מכאן  וזו  מכאן 
16 שעות מלטפת את ראשן, או 
ומחבקת  ערה  ספק  ישנה  ספק 
ואיך  מתי  הקטנים.  שני  את 
בחיי השגרה היומיומיים יש לי 
כך  כל  לקרבה  כזאת  הזדמנות 
האחרון  במסע  איתם?  גדולה 
למדנו להכיר את הילדים שלנו, 
גדלנו יחד איתם, וזה לא משהו 
שאפשר להקל בו ראש. זו חוויה 
דברים  רואים  הם  דופן.  יוצאת 
חדשים ושואלים ורוצים לדעת 
ולא מוכנים להסתפק בתשובות 
צריכים  שאנחנו  כך  שטחיות, 
החוויות  את  להכיל  כל  קודם 
להעביר  שנוכל  כדי  בעצמנו, 
השאלות  על  ולענות  אליהם 

הרבות ששאלו".
תנו דוגמה.

שב הבינו  הם  "למשל,  דשי: 
הודו יש גם מוסלמים ובתפיסת 
הם  המוסלמים  שלהם  העולם 
שינה  ממש  לא  זה  אבל  אויב. 
פתוחים,  כך  כל  כולם  כי  שם, 

או כך  וכל  ידידותיים  כך  דכל 
את  להם  הסברנו  ילדים.  הבים 

העניין הזה, וזה מסר חשוב.
להבין  קשה  גם  להם  "היה 
לידך  נעצרים  שבה  הדרך  את 
זרים מוחלטים ושואלים מהיכן 

דהגעת, מאיזו מדינה, אפילו בא
מצע נסיעה על הכביש. אלה לא 

דדברים מובנים מאליהם, או דב
הכל  לראות.  רגילים  רים שהם 

דשם כל כך צבעוני, כל כך ססגו
ני, אנשים מסתובבים ברחובות 

דצבועים בכל מיני צבעים, לבו
שים בפריטי לבוש מוזרים, עם 
כל מיני עיצובי שיער משונים, 
בעיניהם וגם בעיננו. אם מישהו 
אותו  יאשפזו  בארץ  ככה  ילך 
שבשגרה.  עניין  זה  ושם  מיד, 
של  מחוות  עושים  אפילו  הם 

כבוד לאנשים האלה, כי חלקם 
הם אנשי דת וכדומה".

מסרים מתחדדים
של  חודשים  ארבעה  אחרי 
מסע מעיר לעיר, מכפר לכפר, 
וארבעה  הגב  על  תרמילים  עם 

לח כך  כל  רצו  שכבר  דילדים 
זור הביתה, מדגישים תמר ושי 
שבכל פעם שהם חוזרים מהודו 
פחות  אנשיה  את  מבינים  הם 
ופחות. הם מספרים על שיחות 
המקומיים,  עם  ארוכות  נפש 
שיחות על עניינים שברומו של 
עולם: תפיסת העולם, כסף מול 
למשל,  כך  מהו?  אושר  עוני, 
האם יכול אדם להיות חסר כל 
הגג?  עד  מאושר  זאת  ובכל 

פות הזוג,  בני  אומרים  דהודו, 
נוס חשיבה  ערוצי  בפניך  דחת 

שהורגלת  מאלה  אחרים  פים, 
במהלך  בישראל.  כאן  אליהם 
הטיול פגשו תרמילאים צעירים 

וזיהו ממחלות  שחששו  דרבים 
ברחו ושעל  צעד  כל  על  דמים 

כי  הודו,  של  המזוהמים  בותיה 
בבית הזהירו אותם בכל לשון. 
דווקא לא חששו ממחלות,  הם 
שהילדים  מכאלה  לא  אפילו 
עלולים לחטוף, ויש לזה הסבר 
מאוד לוגי מבחינתם: זה פשוט 
לא עלה על סדר היום, ועד כמה 
שום  הייתה  לא  להם  נגע  שזה 
יחלה.  בכלל  שמישהו  סיבה 

יותר מזה, גם אם מי מהילדים 
העלה קצת חום בערב, לא היה 
כבר  הכל  בבוקר  כשקמו  לחץ. 
תרמילים  העמיסו  בסדר,  היה 

על הגב וקדימה ליום הבא.
דברים  שם  רואה  "את  תמר: 
שסביר להניח שלא תראי בשום 
מקום אחר. מספיק לצפות בדרך 
היום:  את  פותחים  הם  שבה 
ברחצה  חייבים  הם  כל  קודם 
אחר  מים.  מקווה  שהוא  באיזה 
כך, מי שיוצא לפתוח את העסק 
מסוים  זמן  יבלה  למשל,  שלו, 
בטיהור המקום לפני שיפתח את 
המקום ללקוחות. הוא מסתובב 

נרות במק דעם קטורת, מדליק 
דש פרטי זעיר, כזה שקיים בכל 
באוטובוס  אפילו  בהודו,  מקום 

או ברכבת.
הבוקר  את  פותחות  "הנשים 

דבסדרה של ציורי חול שהן מצ
יירות בכניסה לביתן, כל בוקר! 
סיבה  הוא  קטן  הכי  אירוע  כל 
לטקס דתי. נקלענו לאיזה טקס 
כזה, לא ברור לנו לכבוד מה או 
לכבוד מי, אבל הטקס הזה היה 
למיליוני  לרגל  לעליה  מוקד 

מצ וכך  להגזים.  בלי  דאנשים, 
אנו את עצמנו במרכז ההמולה, 
ומשמאלנו  מימיננו  יודעים  לא 
וכל מה שהטריד אותנו זה איך 
יוצאים משם. ברגעים כאלה את 
גם צריכה לשדר ביטחון ורוגע 

דכדי שהילדים לא יילחצו, שיי

סיפור  בלי  מזה  שיוצאים  דעו 
גדול.

"אנשים חיים שם כמעט בלי 
אפילו  חלקם  חומרי,  דבר  שום 
מדברת  ואני  ברחובות,  גרים 
ובכל  שלמות.  משפחות  על 
זאת, כל הזמן יש חיוך שמרוח 
להם מאוזן לאוזן. הילדים שלנו 
תמיד ידעו שלא חייבים להיות 
מאושרים,  להיות  כדי  עשירים 
אבל שם, אל מול העוני והדחק, 
המסרים האלה התחדדו אצלם. 
כך,  כל  מוחשי  היה  זה  פתאום 

אמיתי ואותנטי".
לשוחח  ישבנו  אחד  "יום  שי: 
משוויץ.  להודו  שהגיע  זוג  עם 

דהשיחה התנהלה באנגלית והב
דנות הבינו כל מילה. דרך השי

לתרבות  נחשפו  הן  הזאת  חה 
מארץ  אנשים  של  ולמנהגים 
דברים שנאמרו  הפנימו  אחרת, 

ואחר כך כמובן שאלו שאלות.
שתמר  והדחק  העוני  "בצד 

מקו גם  ראינו  עליהם,  דסיפרה 
הצליחה  הקידמה  שבהם  מות 
להכניס דריסת רגל. פתאום את 
כביסה,  מכונת  עם  בית  מגלה 
מחשב נייד, או סלולרי מתקדם 
לא  עדיין  שהמסורת  במקום 
הניחה לקדמה להידחק פנימה. 
ההתנגשויות  האלה,  הניגודים 
של הישן והמסורתי מול החדש 
זה דבר מרתק שלא  והעכשווי, 

פוגשים בארץ".
לחזור  התחושה  הייתה  -איך 

ולהתאק המסע  אחרי  ־הביתה 
לם שוב בארץ?

דשי: "האמת, לא פשוט. היל
דים כמובן נורא רצו לחזור, הם 
שלהם  לחיים  מאוד  התגעגעו 
והלכו  שחזרו  ביום  אבל  כאן. 
לבית הספר הם חטפו כזה הלם, 
שחזרו הביתה ונשארו בבית עוד 

דשבוע כדי להתאקלם לפני הח
זרה הסופית לבית הספר. היום, 
הקרבה  לנו  חסרים  מאוד  אגב, 

דהיומיומית הזאת לילדים, הבי
המשפחתי,  התא  של  הזה  חד 
וכאן  שם  מודגש  מאוד  שהיה 

צריך לחפש אותו".

לוקחים את הטוב
אורח החיים של משפחת הרץ 
בביתה שבמצפה מתת משתלב 
עם החיבור הרגשי להודו. הבית 
צנוע מאוד, ללא חיבור ללוויין 
מכשיר  בבית  יש  לכבלים.  או 
טלוויזיה ו-DVD, אבל זה רק 

דכדי שהילדים יוכלו לצפות בק
דלטות שנבחרות בקפידה וההו

רים יוכלו לצפות בסרט איכותי 

תמר: "אנשים חיים שם כמעט בלי שום דבר 
חומרי, חלקם גרים ברחובות, ואני מדברת על 
משפחות שלמות. ובכל זאת, כל הזמן יש חיוך 
שמרוח להם מאוזן לאוזן. הילדים שלנו תמיד 
ידעו שלא חייבים להיות עשירים כדי להיות 
מאושרים, אבל שם המסרים האלה התחדדו"

צדף וליבי עם קבצן מקומי וכלבו. פתאום זה מוחשי
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ערבי ג’אז פעמיים בחודש בימי רביעי 
המופע הבא יתקיים ביום ד’ 16.3.11 בשעה 21.00

Sophisticated Lady זמרת הג’אז דפני לוי
המוסיקה של דיוק אלינגטון

פסנתר: ארנון פרידמן w קונטרבס: אסף חכימי w תופים: שי זלמן

30.3.11 רביעית ברזיל מארחת את ג’וקה פרפיניאן
ערב של בוסה נובה מחוה לקרלו ג’ובים.

עסקיות משתלמות 
בימים שני עד חמישי
בשעות  18:00-12:00

ארוחות עסקיות איכותיות
הכוללות: מנה ראשונה לבחירה,

מנות עיקריות עם מיטב הבשרים והדגים
במחיר של 65 ₪, 75 ₪ ו -81 ₪

www.adelina.org.il
ניתן לקיים במסעדה אירועים וכנסים עד 120 משתתפים.

    nof-harim@yechiam.org.il  052-3750179 מנהלת אביבה l 04-9856011 לפרטים טלפקס

בית חם בחיק הטבע
בפיקוח משרד הבריאות

בית סיעודי בקיבוץ יחיעם
נוף הרים
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המשך מעמוד קודם

מגזין

כרטיסי
ביקור

לוחות
שנה

הזמנות
לאירועים

פליירים
וקטלוגים

ניירת
משרדית

ת ו נ ו ר ת םפ י ל ט י ג י ד ה  ס פ ד ה

w w w . b e d i g i t a l . c o . i l

בי. דיגיטל סניף קיבוץ עברון 
04-9821925    050-3166690
Email: b_digi@017.net.il

בי. דיגיטל סניף כרמיאל 
050-3766680   04-9581069
Email: b.digital@014.net.il

שיכפולפוסטרים
חוברות

הדפסה
על

קאפותקנווס
עיצוב
גרפי

 M.A.

  

0 5 4 - 7 7 3 8 1 9 5
0 7 7 - 5 0 5 0 2 4 9
yanivraz1@gmail.com
www.yanivraz.co . i l

קליניקה פרטית 
בכפר ורדים

המשך בעמוד הבא

דמפעם לפעם. לערוצים המסח
ריים, על פרסומותיהם, תכניות 
הריאלטי הרבות שלהם ואפילו 

דלחדשות אין מקום בבית משפ
דחת הרץ, לפחות כל זמן שהח

דשות לא מדברות על הבית או 
החצר שלהם.

ידי חיים  אורח  מנהלים  דהם 

המש כל  על  לסביבה,  דדותי 
מים  קומפוסט,  מכך:  תמע 
וצמחוני  אורגני  אוכל  אפורים, 
כמעט  הם  לסופרמרקט  בלבד. 
וחלב  הביצים  את  הולכים.  לא 
העיזים הם קונים בסביבה, שום 
נכנסים  לא  אחרים  חלב  מוצרי 
אליהם הביתה. הכניסה אסורה 

שי קופסאות  קפוא,  למזון  דגם 
מורים או כל מזון מעובד אחר. 

ני בחומרי  לא משתמשים  דהם 
קוי, גם לא במוצרי קוסמטיקה 

דמכל סוג שהוא. גם מוצרי כבי
במקום  בחשבון,  באים  לא  סה 
תוצרת  קטן,  מגנט  להם  יש  זה 
המכונה  לתוך  שנכנס  גרמניה, 
בעצמם  לעשות  למים  ומסייע 

את מלאכת ניקוי הכבסים.
דסבוני רחצה הם קונים בחור

פיש, ואלה מיוצרים משמן זית 

בלבד. גם השמפו טבעי לגמרי 
וכן, המכונית שלהם לא נוסעת 
על דלק, אלא על שמן מסעדות 
ממוחזר שהוסב לביו-דיזל. את 
קונים בחנויות  הבגדים הם לא 

בשק מגיעים  אלה  דממותגות. 
יות מקרובי משפחה, הם דולים 
מתוכן את מה שמתאים להם ואת 

שי וארבעת הילדים               שי ותמר הרץ
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טיפולים
150 ₪ בלבד החלפת שמן + מסנן שמן 

300 ₪ בלבד טיפול 10,000 

החל מ-20 ₪ בלבד מגבים לרכב  

50 ₪ בלבד תוסף דלק 

בדיקות בטיחות חינם 
לכולם, כל השנה ולכל סוגי הרכב

שירות עד בית הלקוח

מבצעי חורף לוהטים
תיקונים

כל המע”מ עלינו בכל סוגי התיקונים: 
מכונאות, חשמל, ומיזוג אוויר

* למשלמים במזומן

כל המבצעים בהתאם לתקנון
אין כפל הנחות

	 שירות מכונאות כללית לכל סוגי הרכב
	 מיזוג אויר לרכב

	 בדיקה ואיתור תקלות במערכת ממוחשבת
	 בדיקת זיהום אוויר וצריכת דלק חינם

	 שירות העברת מבחן שנתי )טסט(

פארק תעשייה קורן, מעלות
l 052-8958877 l 04-9575772 פקס 04-9575770

ט.ל.ח
כל המבצעים עד 31.3.11
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מגזין

 

מטאבון מוסק בעץ
	 קדירות

	 חרב בשרים
	 דגים ומנות צימחוניות

נוף מטעי זיתים והים התיכון

פתוח: חמישי, שישי, שבת וחגים
לפרטים והזמנות: ניר גבעתי 054-4794472
www.tul.co.il w nir.givati@yahoo.com 

המשך מעמוד קודם
דהיתר מעבירים הלאה למי שצ
דריך. המחשב נכנס אליהם הבי

ספורים. חודשים  לפני  רק   תה 
ברור  לטלוויזיה,  "באשר  שי: 
במסרים  צורך  לנו  שאין  לנו 

בהח אנחנו  הללו.  דהרדודים 
לט מודעים לכך שיש בקופסה 
אבל  טובים,  דברים  גם  הזאת 
בשיקולים של נזק מול תועלת, 

ואנו מוות דהנזק מנצח בגדול, 
רים לכן על התועלת".

תמר: "עם המחשב הייתה לנו 
דהתלבטות. הוא הרי פותח ליל
דדים ערוצים שלא בטוח שמת

אים לנו שיהיו פתוחים בפניהם. 
יהיו  אי אפשר שהם  שני,  מצד 
בבית  מחבריהם  כך  כל  שונים 
הספר. לכן, למשל, אני מקבלת, 
העובדה  את  בהתלהבות,  לא 
שהבנות גילו את הסדרה 'היפה 
אחריה  עוקבות  והן  והחנון' 

דבאדיקות. במילים אחרות אנח
דנו יודעים למצות את הטוב ביו

תר וליהנות מדברים קטנים כמו 
בבית הספר  הבנות  הופעה של 
מדברים  ולהתעלם  וכדומה, 
אחרים שלא עושים לנו טוב. גם 
זה משהו שלמדנו בהודו: לקחת 
ולילדים  לנו  רק את מה שטוב 
ולהשאיר את הרע מחוץ לדלת, 
עד כמה שאפשר. הכל מתחיל 
דברים  על  תחשבי  אם  בראש. 
טובים הם יבואו, אם תחשבי על 

הרעים, זה אומר שבעצם תזמיני 
אותם אלייך".

-אתם לא אנשים דתיים, נכון?
מא אנחנו  אבל  "לא,  דתמר: 

חבר  להודו  כשנסענו  מינים. 
לנו  נתן  בתשובה  שחזר  שלנו 
שני ספרי תהילים קטנים לקחת 
היה  זה  אותם.  ולקחנו  איתנו, 
לא  גם  אז  יעזור,  לא  בבחינת 
בכוח  מאמינים  אנחנו  יזיק. 
נולד,  כששוהם  לגמרי.  עליון, 
הברית,  לגבי  התלבטנו  למשל, 
שהכריע  מה  צריך.  בכלל  אם 
הסממן  שזהו  העובדה  זו  בסוף 
וחשוב  לנו  היחיד שיש  היהודי 

יהו שהם  יידעו  שהילדים  דלנו 
כאן,  זה  את  עשינו  לכן  דים. 
חושבת  שאני  למרות  בבית, 
ואכזרי.  ברוטאלי  טקס  שזה 
אבל הבאנו לכאן אנשים דתיים 
מתוך מחשבה שאם כבר עושים 

דטקס דתי, אז שייקחו עליו אח
ריות אנשים שמבינים בזה. אני 
בטח לא מבינה בזה כלום. אבל 
לזה.  מעבר  דבר  שום  זה,  זהו 

דשוב, בסופו של יום זו דרך הח
החיים,  על  וההסתכלות  שיבה 
זה מה שיקבע איך ייראו החיים 

שלך".
דשי: "ואולי זה המסר. גם אנ

לגמרי  וחושבים  שחיים  שים 
לעשות  יכולים  מאיתנו,  אחרת 

דמשהו מיוחד ואחר פתאום בא
מצע החיים, כמו טיול משפחתי 

בן ארבעה חודשים להודו".

שי: "אלה שישבו באוטובוס לקחו אליהם את 
הילדים ודאגו להצטופף עוד קצת כדי שלפחות 

הם יוכלו לשבת. תמר ואני נסענו הרבה 
בעמידה. הנה מסר לילדים: גם כשאין מקום, 

מצטופפים ומפנים מקום לאחר"

בני המשפחה באוטובוס
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