משפחה מעוררת
השראה...
משפחת הדרי

קצת על עצמנו......
משפחת הדרי – מיכל ,גיל ,מור ,נועם ,עדן ,מעיין ואיתמר
מיכל נולדה בחיפה הבת השנייה למשפחה בת  8ילדים .בצבא שירתה בנחל
בקיבוץ אורטל שבגולן בהמשך למדה בתדמור בהרצליה את אומנות הבישול.
עם סיום לימודיה עבדה ברשת מלונות דן ובמסעדה וקונדיטוריה רסיטל
שבכרמל .בגיל  25נישאה לבחיר ליבה – גיל .הזוג קבעו את ביתם בחיפה
למשך חמש שנים .כשביתם היה צר מלהכיל את שלושת ילדיהם :מור ,נועם
ועדן החליטו לעבור ליוקנעם .בהמשך נולדה מעיין .עם חלוף מספר שנים
החליטו בני הזוג לקבוע את ביתם בציפורי וכאן גם נולד בן הזקונים ,איתמר.
בשנים האחרונות עובדת מיכל כמטפלת בתינוקייה בישוב .בשעות הפנאי היא
אוהבת לטפח את הגינה ליד ביתם ועושה עבודות יד מחומרים שונים המקשטים
את ביתם היפה והחם ואת התינוקייה שלנו .במהלך השנים למדה מיכל ספרות
והיא נוהגת לספר את בני משפחתה.
גיל נולד בחיפה ,בשנות ילדותו ונעוריו התחנך בנצרת עלית לשם עברה
משפחתו .לגיל אח תאום ושתי אחיות .בצבא שירת גיל בגולני .לאחר שירותו
הצבאי החליט לנדוד לאלסקה שם עבד במשך שנתיים בדיג מקצועי (דגי
סלומון ,הליבוט וסרטנים) לדבריו היתה זו תקופה מרשימה ומיוחדת בה נפגש
עם נופים קסומים ופראיים וחיות אקזוטיות שהשתלבו באיתני הטבע והים
הסוער .עם חזרתו השתלב גיל בענף הבנייה בארץ ועסק בשיקום מבנים
עתיקים ביפו .לימודי מכונאות רכב קרצו לו ולאחר סיום הקורס עבד במוסך
למשך זמן קצר .בגיל מאוחר החליט גיל לשנות כיוון ולצאת ללימודי תואר
ראשון במחשבים ומערכות מידע .עם סיום לימודיו השתלב בתחום המכשור
הרפואי בחברה אמריקאית שפעלה בארץ ובעקבות כך טס הרבה לחו"ל.
בשלוש שנים האחרונות גיל עובד בחברת ניאו לייזר למכשירי לייזר רפואיים
בקיסריה ונהנה מכל רגע...
בני הזוג הכירו כשהיו בגיל הנעורים ,בצופים  ...לאחר מספר שנים חידשו את
הקשר לנצח נצחים....
למיכל וגיל חמישה ילדים מקסימים ומוכשרים:

מור בת  ,25שרתה בצבא כקצינת מבצעים במודיעין ,בנערותה שיחקה
בנבחרת כדור עף ולאחרונה בליגה הארצית .בזמן הקרוב תתחיל לימודי הנדסת
מכונות באוניברסיטת בן גוריון ועומדת להינשא לבחיר ליבה.
נעם בן  ,23בוגר  8200מתחיל בימים אלה ללמוד הנדסת חומרים ופיזיקה
בטכניון.
עדן בת  ,20שרתה בצבא כמשקית חינוך בבא"ח צנחנים ובימים אלה עובדת
כמלצרית בבית קפה בעמק.
מעין בת  17וחצי ,תלמידת י"ב בנהלל במגמת תיאטרון.
איתמר בן  10וחצי ותחביבו העיקרי הוא כדורסל ונגינה בגיטרה.

משפח הדרי הגיעה לציפורי לפני  11שנים ,המקום הקסום שבה את ליבם.
ההכרות המוקדמת עם מספר משפחות בישוב סייעה להם בקליטה ובהשתלבות
בחיי הקהילה במושב.

קצר ובחמש שניות...
מה אתם חושבים על...
כלכלה בארצנו
מיכל:

גיל:

קשה ...אך מסתדרים

מאתגר...

הביטחון בארצנו

מיכל:

גיל:

אנחנו לא פוחדים ...זה
הבית שלנו

חלק מאיתנו ...ממה
שאנחנו בארץ הזו

זוגיות בעולם
מודרני
מיכל:

גיל:

מתחדשת ...נפתחים
לרעיונות חדשים

מורכב ...דרך שיחה
אפשר להגיע להכל

שעות הפנאי של
המשפחה
מיכל:

גיל:

מפגשים משפחתיים
הם חלק מרכזי בחיים
שלנו ...לא נוותר על
זה...

טיולים והרבה ...עשייה

ההרחבה בציפורי

מיכל:

גיל:

מוסיפה רוח חייה למושב ..
מוסיפה עניין...

תנופה חברתית עם פיתוח
תשתיות ותרבות ...

שיעורי בית
לילדים
גיל:

מיכל:
עוזרת כשצריך ומשתדלת
לא להתערב יותר מידי ...

אין לי מושג מה זה ...לא
נתקלתי בזה ...

תקשורת
במשפחה
מיכל:

גיל:

יחי  .. WhatsAppמוסד ארוחות
הערב לקיום איחוד המשפחה

קצר וקולע בלי חפירות...
לרוב התשובה היא "כן"

סביבה ירוקה
גיל:

מיכל:
אוהבת נוף טבעי...

מטפח את הסביבה
הירוקה ליד הבית

הגינה ליד
ביתנו

הורים לילדים
מתבגרים

מיכל:

גיל:

קשה לשחרר מה"קן" אבל אני
סומכת על הדרך והכלים שקבלו
במהלך החיים...

תקשורת מסוג אחר...
חוויות משותפות...

טיפ להורה
הצעיר
גיל:

מיכל:
להינות מכל רגע...

להיות אסרטיבי ובו בזמן
גם מחבק

ה"אני מאמין" שלנו.....
מיכל:

גיל:

המשפחה היא הדבר הכי
חשוב בחיים

תרומה לקהילה היא חלק
חשוב ועזרה לזולת

ובנימה אישית....

.

מיכל:
נס ,אבקה של עלית ,עם
סוכרזית וקצת חלב פרה...

גיל:
גדול ...עם קוביות קרח
וחלב סויה...

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

