משפחה מעוררת השראה -
משפחת קוריאט
קצת על עצמנו......

אטי

נולדה בציפורי לשלמה ותהילה שעלו מרומניה עם הוריה של תהילה .שלמה עלה

לארץ בעליה בלתי ליגאלית .כבר משחר ילדותה עסקה אטי בהדרכה ילדי המושב ועד
היום זוכרים בוגרי המושב את הטיולים אליהם לקחה אותם בתוך נופיה הקסומים של
ציפורי .בצבא שירתה אטי כמורה חיילת באלון תבור .מתוך אמונה כי ידיעת הארץ תורמת
לאהבתה התעורר בה הרצון להורות וללמד את התחום.

לאחר שירותה הצבאי טיילה אטי במזרח (תאילנד הרי ההימליה) ונחשפה לתרבויות
ואנשים .בתקופה זו גילתה את אהבתה לפולקלור ולאנתרופולוגיה .בעשור השלישי לחייה
התבססה אטי במושב עם משפחתה ועם שני תארים אקדמאים.
כיום אטי אחראית על האתרים של רשות הטבע והגנים במחוז צפון ועובדת בשני צירים
מרכזיים :קהילות רב תרבויות  -הפעלת  100תכניות חינוכיות המחנכות את הדור הצעיר
ללקיחת אחריות על הסביבה הפיזית והאנושית .בציר השני יוזמת פעילויות תרבותיות
השמות דגש על העשרת חוויות המטיילים .אטי יוצאת ליום עבודתה מידי בוקר עם אור
בעיניים ,שיר חדש בלב והתלהבות של להט עשייה המוקרנים לכל עבר .בנוסף ,מדריכה
אטי טיולים לצפון יוון .משפחות ציפורי מוזמנות להצטרף אליה ואף לקבל ייעוץ במסלולי
טיולים .אטי גם מנחה בשיטת  NLPומטפלת בעיקר בילדים.

לביא

נולד במעוז חיים בקיץ  1965לזוג הורים ממייסדי הקיבוץ .בילדותו למד בבית

הספר המשותף של נווה איתן .בשונה מכל בני ביתו ומרוב הרבה בני קיבוץ ,אהב לביא עד
מאוד את הלינה המשותפת והיא זכורה לו כחוויה מרנינה .ללביא ,עד היום ,חברים קרובים
מבני כיתתו שבקיבוץ .את שירותו הצבאי החל בצנחנים ובהמשך עבר לחייל שריון .כיום
עובד לביא בהרצליה ויש לו מנוי קבוע לכביש  .6לביא ואטי מאוד אוהבים לטייל,
המשפחה כולה יחד נוהגת לטייל במקומות רבים על פני הגלובוס.

תהילה אהרון

(אמא של אטי) גרה סמוך למשכנם של אטי ולביא .תהילה עלתה

מרומניה מהעיר ערד שבטרנסילבניה בגיל  .16את בחיר לבה – שלמה – הכירה דרך
חברה שרצה להכיר לה בחור נחמד שעבד בקק"ל בשתילת עצים בציפורי .תהילה ושלמה
הקימו ביתם בציפורי ונולדו להם  4ילדים :שרל'ה – כיום אחות באיכילוב ,אבי – גר
בישוב עם משפחתו ובעל חברת גינון מוצלחת ,אטי – הלא הכרנו אותה  ...ואסי – שוטר
קהילתי המתגורר עם משפחתו באילנה.
תהילה היתה ידועה ביופייה המהמם (לא שהיום היא לא )...והתמסרה כל כולה לגידול
ארבעת ילדיה .בשנת  1982קרה דבר הנורא מכל  -ושלמה נהרג במלחת שלם הגליל
בבניין צור .שלמה היה איש סיפא וספרה ,אדם מרתק ומעניין ,איש ספר ,רומנטיקן שכתב
שירי אהבה לציפורי.

עד היום בימי הזיכרון מקריאים לעיתים את שיריו השוזרים את נופיו המקסימים של
הישוב .שלמה אף ידע לנהל שיג ושיח עם שכנינו הערבים .כיום תהילה מגדלת את עשרת
נכדיה ומנהלת את קבוצת הואצ אפ המשפחתית ביד רמה.
לאטי ולביא שתי בנות מקסימות :ענבל בשנתה השנייה בשירות הצבאי לאחר שנת שנת
שירות ,לענבל תפקיד מאתגר מאוד והיא מרוצה מתפקידה .יעל ,בכיתה יא' בנהלל,
במגמת מנהיגות.

קצר ובחמש שניות ,מה אתם חושבים על...
מצב כלכלי בארצנו
תהילה:
אטי:

לביא:

"שיטת השקשוקה"

מורכב

יש גם טוב ויש מה
לשפר

בטחון ובטיחות
בארצנו
תהילה:
אטי:

לביא:

יש על מי לסמוך...

מזרח תיכון חדש...

השוטרים עובדים סביב
השעון..

זוגיות בעולם
מודרני
אטי:

לביא:

חייה ותן לחיות...

כמו גינה – צריך
להשקות ולטפל

תהילה:
כשרואים עשב – מיד
לתלוש אותו

נפש בריאה בגוף
בריא
אטי:

תהילה:

רוכבת על אופנים או
הולכת בשבילי ציפורי
לפחות פעם בשבוע

הולכת עם מקלות נורדיות
כל יום חצי שעה

לביא:

על הבוקר .כוס קפה...
תחת הפרגולה ולחוש את
הטל של ציפורי

הורים לילדים
מתבגרים

אטי:

לביא:

תהילה:

נהנית כל יום
מחדש ....

דוגמא אישית – זה
המפתח...

שותפה מלאה
לגידול הנכדות

ההרחבה בציפורי
תהילה:

אטי:
שרק תגדל ...שיולדו
עוד ילדים ,אין כמו לקום
בשבת בבוקר ולשמוע
קולות של ילדים...

לביא:

שיהיו עוד הרחבות
לישוב

מסכים עם אטי – אבל
שהילדים הם של השכן

חקלאות בארץ
תהילה:

אטי:

לביא:

אין כמו ריח של
אדמה..

תחום שהולך ונכחד

שמחה מאוד
שהתקבל החוק נגד
פיטום אווזים

תקשורת במשפחה
תהילה:

אטי:
קבוצת הואצ אפ שלנו
מאוד פעילה ,תהילה היא
"הדבק" של כולנו

לביא:
צריך לבצע תיאום
ציפיות

חשוב לקיים
תקשורת בתוך
המשפחה

קשרים במשפחה
אטי:
למרות המרחק (כי אחת
מבנות הדודות לומדת
רפואה בחו"ל) הקשר
הוא ברמה היומיומית

תהילה:
לביא:
למרחק הפיזי אין
משמעות

חשוב לשמור על
קשר בתוך
המשפחה

טיפ להורה הצעיר

אטי:

לביא:

הרבה אהבה...
הרבה חום ..גבולות
ברורים מהיום
הראשון

לא לפנק...

תהילה:
פעם אמרו לי – לא
לפנק ,היום אני
מבינה מדוע...

ה"אני מאמין" שלנו.....
אטי:

תהילה:

כשיודעים יותר – אוהבים
יותר

כל החיים לומדים –
ולומדים משגיאות
לביא:
אין קיצורי דרך...

בנימה אישית.....

אטי:

לביא:

לחם של "בלומה
ושל אביחי" עם
חביתה ומלפפון
חמוץ

לחם מקמח מלא
שבעת הדגנים,
ועליו סלומון
ואבוקדו

נשמח לקבל תגובות /הערות והארות /רשמים /רעיונות.
נתראה בפרק הבא ,צוות "משפחה מעוררת השראה"

תהילה:
לחם מלא עם
חמאה ודבש

