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"הצלחה היא לאהוב את עצמכם, 
לאהוב את מה שאתם עושים 
ולאהוב את הדרך שבה אתם 

עושים את זה."

מאיה אנג׳לו
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מגדר במועצה האזורית תמר

קוראות יקרות,

כתבות  בו  תמצאו  תמר.  לנשות  המוקדש  במגזין  הראשון  הגיליון  את  לכן  להגיש  גאה  אני 

על נשות קריירה מעניינות החיות עמנו בקהילותינו, ומהן אפשר לקבל כוחות, השראה ועי

יועצת ראש המועצה לענייני מגדר,  כי תפקידי,  זו אדגיש  ולעשייה. מעל במה  ליוזמה  דוד 

הוא תפקיד סטטוטורי ברשות ציבורית, ובתוך כך נועד לשרת כל אחת ואחת מכן. תפקידי 

לקדם את מעמד האישה ואת השוויון בין המינים, לבער אפליה נגד נשים ולמנוע אלימות 

ביצוע תפקידי אני מעורבת בהתוויית המדיניות של המועצה, מפקחת  נשים. לצורך  כלפי 

על ביצוע מדיניות זו ועל הקצאת משאבים לכך, ומעורבת בבחינת ההשלכות של החלטות 

המועצה על השוויון בין גברים לנשים. כמו כן, כיועצת ראש המועצה לענייני מגדר ניתנת לי 

ההזדמנות להביע את עמדתי לפני קבלת כל החלטה הנוגעת לתחומי פעולתי אלה. 

השונות  המועצה  מחלקות  בתוך  נושאים  בקידום  הפניה,  או  עצה  במתן  בי  היעזרו  אנא 

חשוב  עוסקות.  אתן  שבהם  בתחומים  שלכן  הצרכים  לשיפור  הנוגעים  ועניין  בקשה  ובכל 

לי שתהיינה מודעות לכך ושתשאפנה להיות מעורבות בתוך הקהילות שבהן אתן גרות, גם 

בהיבט המוניציפלי. 

אתן כוח חזק וחשוב, כוח מניע. אני מעודדת אתכן להשמיע את קולכן ולהיראות יותר בכל 

מעמד, ובכך להפוך למשפיעות, ובהכרח לתת ביטוי לשאיפותיכן ולהוביל לשיפור מתמיד 

של איכות החיים שלכן ושל האהובים עליכן. 

האלקטרוני: הדואר  באמצעות  רעיון,  או  הצעה  בקשה,  בכל  אלי  לפנות  לעצמכן   הרשו 

ofra@ma-tamar.co.il, או בטלפון: 08-6688829.

בברכת קריאה נעימה,

עפרה גזית 
יועצת ראש המועצה לענייני מגדר
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פתק  שמתי  שש  בת  ״כשהייתי 
וממש  זמרת׳  להיות  ׳רוצה  בכותל: 
הדבר  את  שביקשתי  התביישתי 
המוזר הזה; כילדה שקטה וחולמנית 
על  יחשוב  אלוהים  מה  תהיתי 
ובאמת  הזו.  המוחצנת  הבקשה 
העיסוק במוזיקה התחיל מאוחר. 
לנגן את השיר  לימד אותי  מישהו 
blowing in the wind  של בוב 
דילן, שבוע ישבתי על סלע בהודו, 
עד  ושוב  שוב  אותו  ושרתי  ניגנתי 
שהצלחתי. אחר כך טיילתי ארבע 
הברית  בארצות  במזרח,  שנים 
ובאירופה, כתבתי שירים והלחנתי 
תמימה  לארץ,  חזרתי  אותם. 
מעט  הופעתי  גיטרה,  עם  מאוד, 

בפאבים קטנים. 

שנה,  כמעט  ברימון  למדתי  ״ואז 

אבל גיליתי שכל הקטע הדידקטי 

היו  אלי.  מדבר  לא  המוזיקה  של 

שם חבר׳ה צעירים ממני, עם ידע, 

ואני כולי צבעונית עם גיטרה, לא 

בשבילי.  היה  לא  זה  כלום.  יודעת 

אחר  שלמדתי  מה  וכל  עזבתי, 

ממשיכה  אני  הבמה.  על  היה  כך 

הופעה  מכל  הזמן;  כל  ללמוד 

משהו  לומדים  נגנים  עם  ומפגש 

בהופעות  מצפייה  מהאזנה,  גם   -

בעיקר  באינטרנט,  וממורים 

מחו״ל. אין בית ספר טוב מזה.״

לגעת במוזיקה

טיול  בין  שנה,  שלוש-עשרה  לפני 
ים  לאזור  אפרת  הגיעה  לטיול, 

גרה  בהתחלה  ונדלקה.  המלח, 
ועבדה  החוף  על  המציל  עם 
גדי.  עין  של  הנוער  באכסניית 
לקיבוץ  הגיעה  מכן  לאחר  שנה 
בעין  משק  בן  גיל,  את  והכירה 
אלינור  הבכורה  כשבתה  גדי... 
במוזיקה  לעסוק  החלה  נולדה 

באופן מקצועי. 

מהסביבה  קולות  עלו  ״בהיריון 

הטיול  עננת  המוזיקה.  על  לוותר 

בקיוסק  מכרתי  שככה,  כבר 

בגיל  בשקל.  לשירותים  כרטיסים 

לאנשים,  אומרת  את  שלושים 

והם  ממוזיקה?׳  אתפרנס  ׳אולי 

העבודה  שהתחרפנת.  חושבים 

תשיעי,  בחודש  במיוחד  בקיוסק, 

לעצמי,  וחשבתי  סיוט,  הייתה 

לא  כבר  אולי  צודקים,  כולם  אולי 

לא  אבל  ממוזיקה?  תתפרנסי 

שלקום  ידעתי  להאמין,  הפסקתי 

בבוקר למשהו שאני לא אוהבת זו 

לא אפשרות.

פתח  והעסק  נולדה,  אלינור  ״ואז 
רכז  אז  שהיה  סיימון,  כנפיים. 
לשיר  לי  הציע  במלון,  התרבות 
מול קבוצה. זאת הייתה ההופעה 
בעברית  דיברתי  שלי.  גרועה  הכי 
מול קהל שהתברר בדיעבד כדובר 
רוסית בלבד ובחרתי שירים שהיום 
לא הייתי שרה גם בפני ישראלים. 

זאת הייתה טבילת אש. 

״מיד אחר כך הכול נפתח פתאום. 
בקיבוץ  מהמועדונית  לי  קראו 

גם  ובהמשך  חוגים,  להעביר 
והתיכון.  היסודי  הספר  מבית 
יוצרת  דרמה  וַלדורף,  אז  למדתי 
אנתרופוסופית. בדיוק כשנרשמתי 
הספר  מבית  לדרמה  מורה  פרש 
לי את התפקיד.  והציעו  גדי,  בעין 

הכול התחבר.

בנות  שתי  אלי  פנו  ״במקביל 
וביקשו שאלמד אותן  מהפנימייה 
היו  חודש  ותוך  הסכמתי,  לשיר. 
למפגשים  קראנו  בנות.  עשר  לי 
שלנו ׳לפתוח קול׳, כי אני מאמינה 
רק  לא  כרוך  שירה  שלימוד 
בטכניקה, אלא גם ביכולת לפתוח 
תהליך  עברנו  ובאמת  עצמך,  את 

מדהים.

הופעות.  לזרום  התחילו  ״ואז 
סנדלון,  איתי  רק  היינו  בהתחלה 
ואני,  מוכשר,  ויוצר  גיטריסט 
יושבים במקלט, בלי מזגן, מזיעים 
בשבוע  פעמיים  נשמתנו  את 

חשבתי לעצמי, אולי 
כולם צודקים, אולי 
כבר לא תתפרנסי 
ממוזיקה? אבל לא 
הפסקתי להאמין, 

ידעתי שלקום 
בבוקר למשהו שאני 

לא אוהבת זו לא 
אפשרות.

הרמוניה מקומית

לבדה  עברה   17 בגיל  סבא.  בכפר  וגדלה  נולדה  גורן  אפרת 
למושב צופית ומיד עם סיום השירות הצבאי נסעה לאילת 
ועבדה בתור ברמנית. לאחר טיולים ונדודים הגיעה לעין גדי, 
והיום היא זמרת בלהקת המקומיים, נשואה לקלין, מוזיקאי-
גיטריסט בלהקה, ואם לארבע בנות. בהופעותיה משולבות 
בלוז,  פולק,  בסגנונות  והשבעים  השישים  משנות  יצירות 

קנטרי ורוק - בעיבודים מקוריים.

 אפרת גורן, עין גדי

לפי  והופענו  בלילה,  שתיים  עד 
עוד  הצטרפו  בהמשך  הזמנה. 
נגנים והיה לנו הרכב, אליו הצטרף 
׳הכובעים  גם קלין. קראנו להרכב 
של סיימון׳, ואחר כך ׳המקומיים׳, 
מי  וכל  נגנים,  הרבה  החלפנו  כי 

שמקומי ומתאים הצטרף. 

הבמה  הוא  גדי  בעין  הבר  ״היום 
הקבועה שלנו, אנחנו להקת הבית, 
וזאת מתנה. קלין הוא הגיטריסט 
המוביל של ההרכב, ובמופע הזוגי 
שלנו אנחנו מעבדים את השירים 
ואינטימיות,  אקוסטיות  לגרסאות 
עם המון התייחסות לטקסט, שתי 
גיטרות ושירה באווירת פולק-רוק-
המלון  כי  ענקי,  מזל  לנו  יש  בלוז. 
מוזיקה  עם  להופיע  לנו  מאפשר 

איכותית, חיה.״

שומעים גבוה במקום הכי 

נמוך

מנהלת  המוזיקלי  ההרכב  את 
מה  כל  לרבות  רמה,  ביד  אפרת 
תוך  ושיווקו.  עסק  בניהול  שכרוך 
כי  ויותר  יותר  מתברר  הריאיון  כדי 
לא  מפותח  שלה  העסקי  החוש 

פחות מקולה.

שיש  קלטתי  שנתיים  ״לפני 
ציוד  להשכרת  מטורף  שוק  פה 
אומן  מגיע  והגברה.  מקצועי 
והוא  לו מפרט טכני,  יש  להופיע, 
זקוק לציוד מקצועי. כמובן יש לנו 
הגברה  להביא  קשה  הציוד.  את 
ברגע  ולכן  סביר,  במחיר  מבחוץ 

צילום: נעמה כספי
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הדפסתי  הצורך  את  שזיהיתי 
פתחתי  הגברות׳,  ׳גורן  חולצות: 
דף פייסבוק, עם סלוגן: ׳שומעים 
גבוה במקום הכי נמוך׳, וכך הפכנו 
מציעים  ואנחנו  הגברה  לחברת 
ציוד ושירות טוב במחיר תחרותי. 

לפי  נוסף  ציוד  לקנות  ״התחלנו 
הלקוחות.  של  וביקוש  צורך 
הוא  קלין  ההגברה  של  בעסק 
האחראי על כל הצד הטכני, הוא 
ומוזיקאי  מדהים  סאונד  איש 
עצום,  מוסף  ערך  שזה  בעצמו, 
מוזיקליים  מופעים  בהגברת 
של  המנהלתי  הנושא  כל  ובכלל. 

העסקים מוטל עלי. 

אותנו  הזמינו  הזאת  ״במסגרת 
גם לסדנאות אומן. אנחנו מגיעים 
ההגברה,  את  עושים  לסדנאות, 
לומדים;  כדי  ותוך  שם,  יושבים 

ואני חושבת, כמה מדויק! 

והמון  כנסים  פה  יש  מזה  ״חוץ 
יומיים.  כל  וקבוצות  אירועים 
פה  עוברים  החבר׳ה  את  ראיתי 
בדשאים. המלווה מסביר לתיירים 
מסובבים  והם  הקקטוס,  על 
עלינו  ומסתכלים  הראש  את 
למה  לעצמי,  אמרתי  בסקרנות. 
לא לעצור במעגול, להגיש משהו 
 - עוגה  קפה,  תמרים,  עם  קר 
להציע  יכול  מהקיבוץ  שמישהו 
ואנחנו נבצע  אתנחתא  ולהרוויח, 
על  זה  את  שמתי  מוזיקלית? 
השולחן לפני שבע שנים... וזה לא 
קרה. כשהתחלפו בעלי תפקידים 

ניסיתי שוב, וזה עבד לתקופה.

רואה אותם.  ״אני אוהבת אנשים. 
להם  שיהיה  אותם,  לפנק  לי  בא 
ניגשים  נהנית כשאנשים  כיף. אני 
אלי אחרי הופעה בעיניים נוצצות 
הקיבוץ  על  להם  מספרים  ואנחנו 

מתחילים  אנחנו  שבועיים  בעוד 
האלבום  על  ועבודה  בהקלטות 
הראשון. אני אימפולסיבית קצת, 
אז לפעמים קשה לי עם תהליכים 
הכול  עכשיו  רוצה  אני  אטיים, 
אותי  לימדה  הדרך  אבל  ומהר, 

אחרת.

צעירה  לאישה  תייעצי  מה 
העומדת להיכנס לתחום שלך?

ללכת עם מה שהכי עושה לה את 
ללכת  זה חומר מקורי,  ואם   - זה 
על זה בכל הכוח, לא לוותר. כי יש 
לה זמן עכשיו לרוץ באנדרגראונד. 
עם  ללכת  להתייאש,  לא  חשוב 
במילימטר.  להתפשר  ולא  הלב 
לרגע לא להיות מה שאתה לא, כי 
זה הורג את הנשמה. ראיתי בדרך 
חשוב  וחבל.  מתייאשים,  הרבה 
את  לראות    - ולהתמיד  להמשיך 

זה קורה כל הזמן.

לא  אני  אומרים,  אנשים  הרבה 
אני  לעשות.  רוצה  אני  מה  יודע 
רצית  מה  להיזכר  נסה  אומרת: 
כילדים  ילד.  כשהיית  להיות 
אנחנו יודעים, ומשכיחים לנו את 
שאפשר  מאמינה  אני  בדרך.  זה 
אוהב  אתה  אם  הכול.  לעשות 
זה...  את  תעשה  בקבוק,  ללקק 
אתה תצליח. צריך רק לדמיין את 

זה קורה.

עצמך  את  רואה  את  איפה 
בעוד חמש שנים?

ומשפחתיות  יצירה  לגמרי.  יצירה, 
מאוד  פחדתי  חשוב.  מאוד  תמיד. 
מבינה  ואני  ביניהן,  מהשילוב 
לא  אנחנו  באיזון,   - שאפשר 
בהוליווד - אבל יצירה ומשפחתיות 
עם  וטיולים  מוזיקה  הרבה  כיפית, 

המשפחה.

* באתר האינטרנט של ״המקומיים״ 

תמצאו פרטים על הלהקה, סרטונים, 

mekoband.com :המלצות ועוד

להאזנה סרקו את הקוד

הרבה אנשים אומרים, אני לא יודע מה אני רוצה 
לעשות. אני אומרת: נסה להיזכר מה רצית להיות 

כשהיית ילד. כילדים אנחנו יודעים, ומשכיחים 
לנו את זה בדרך.

שיושב  אדם  בן  על  מדברים  אם 
על במה, אז אווה קסידי עושה לי 
את זה. היא הייתה זמרת קאברים 
הייתה  שנה.  חמש-עשרה  לפני 
לייב,  מנגנת  גיטרה,  עם  יושבת 
בלוז. היא לקחה שירים בכל מיני 
עיבודים  להם  ועשתה  סגנונות 
על  יושבת  כשהיא  מדהימים, 
שיש,  פשוטה  הכי  בצורה  במה, 
ב�רגע,  נמצאת  היא  שרה,  פשוט 
בן אדם נוכח. אתה מרגיש שהבן 
שלו  הנשמה  את  לוקח  אדם 
מחובר.  אתה   - בום   - ו  ושלך, 
מניירות  בלי  אמיתית,  הגשה 

מוגזמות.

גאה  את  פועלך  מכל  מה  על 
סיפוק  מרגישה  או  במיוחד, 

בזכותו?

ובמקביל  המשפחה,  הכול  לפני 
ממשהו  להתפרנס  היכולת 
ובתוך  אוהבים,  הכי  שאנחנו 
המוזיקה  של  העניין  את  יש  זה 
השנים  שכל  למרות  המקורית. 
של  שהקטע  חשבתי  יצרתי 
חצי  לפני  ופתאום  מת,  היצירה 
כמה  לפני  התעורר.  הכול  שנה 
״מתחיל  לקלין,  אמרתי  חודשים 
המקורי.  של  הקטע  לי  להתעורר 
שלוש  מקורי.״  על  הולכים  זהו, 
מקבלת  אני  זה  אחרי  שעות 
טלפון, ״אהלן, מדברים מתוכנית 
בערוץ 1, אנחנו מחפשים אנשים 
עם עסקים מצליחים בפריפריות. 
שאתם,  בבקשה  רוצים  אנחנו 
נקודת  תהיו  מוזיקאים,  בתור 
אבל  בתוכנית...  האופטימיות 
אנחנו רוצים בבקשה שיר מקורי.״ 

אצלנו  המקורי  השיר  את  צילמו 
אני,  שלושתנו,  ישבנו  בדשא. 
שהוא  האקס,  וגיל,  בעלי,  קלין 
איתי.   שר  והוא  שלנו  המתופף 
יחצנית  איילון,  למירב  )תודה 

הקיבוץ, על התיווך(. 

לעלות  רוצים  שאנחנו  החלטנו 

זה בכל  ואנו הולכים עם  מדרגה, 
 הכוח והאהבה. זה מעורר ומרגש,

השראה.  המון  של  תקופה  זו 

הצדדים.  לשני  חוויה  זאת  ועלינו. 
הגורם  את  מחפשים  אנשים 

האנושי המקומי, אותנו.״

שעצם  מרגישה  את  האם 
לטובה  משפיע  אישה  היותך 

על תפקודך?

כן, זה טוב יותר. מצד אחד, לאישה 
יש ראייה כוללת, עמוקה ורגשית. 
נשים הרבה פעמים מזהות דברים 
לאסוף  יודעות  מגברים,  יותר 
בתחום  זאת,  עם  לנהל.  דברים, 
של המוזיקה, בליבה של העשייה 
הרבה  נשים  עצמה,  המוזיקלית 
כזמרות  יותר  נתפסות  פעמים 

ופחות בתוך העשייה.

שעצם  פעם  הרגשת  האם 
בפנייך  מציב  אישה  היותך 

אתגרים או קשיים?

אין  אימא.  להיות  הוא  האתגר 
ספק, אני רואה גברים בתעשייה, 
הם  צריך,  אם  אותם.  מעניין  לא 
אפילו  הופעות.  ליומיים  הולכים 
בעלי, שהוא רגיש ומשפחתי, בכל 
שמצריכות  הופעות  מציע  זאת 
לי  קשה  אימא  בתור  היעדרות. 
זמן.  להרבה  הבנות  את  לעזוב 
את  עושה  לא  אני  קטנות,  כשהן 
לכמה  להופעה  נוסעים  ואם  זה. 
שתי  יש  שלם,  יום  עד  שעות 
מכפר  פחות,  לא  בבית,  סבתות 
שנתיים- גיל  אחרי  ומיפו.  סבא 
שלוש אפשר סבתא אחת. וגם גיל 

בסטנד ביי אם יש בייביסיטר.

צייני אישיות שהשפיעה 
עלייך או שאת שואבת ממנה 

השראה.

אני אוהבת אנשים טובים, אנשים 
אבל  אדם.  בני  כול  קודם  שהם 
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מחזיקה את המושכות 
בשני הצדדים

רפואית.  מעסה  הייתי  ״בעברי 
ולמדתי  בכירופרקטיקה  עסקתי 
הגעתי  ורפלקסולוגיה.  שיאצו 
עם  היטב,  משוריינת  המלח  לים 
מטרה ברורה: לעבוד באחד מבתי 
המלון. ובאמת, הייתה לי הצלחה 
על  אנשים  הקמתי  נורמלית,  לא 
אבל  טוב.  לי  עשה  וזה  הרגליים, 
שגם  כרונית,  בדלקת  חליתי  אז 
מצבי  ההיריון.  אחרי  החמירה 
להמשיך  עלי  הקשה  הרפואי 
לעבוד ואחרי עשר שנים במקצוע 

נאלצתי לעזוב. 

״כשהגעתי לנווה זוהר הכרתי את 
משותפים.  חיים  והתחלנו  דוד 
התחיל  פרח,  הוא  בהתחלה 
שאשב  והציע  בעסקים,  לשגשג 
וכך  הילדים.  את  לגדל  בבית 
היו  ואושר  שהגר  עד  עשיתי. 

במסגרות נכנסתי שוב להיריון. 

בר  שנולד  אחרי  ״שנתיים 
אעבוד.  במה  לחשוב  התחלתי 
למדתי קרמיקה אצל אסתי ברק, 
בעקבות  הצטרפתי  ובהמשך 
אחותי ללימודי קרמיקה במכללת 
ספיר. רציתי להמשיך וללמוד גם 
שמוטב  החלטנו  אבל  הוראה, 

שאפתח סטודיו. 

כל  את  וקנינו  אביב  לתל  ״נסענו 
ציוד  כולל  צריכים,  שהיינו  מה 
להכנת גלזורות, שהכנתי בעצמי. 
את  פתחתי  אותי.  הלהיב  זה 
ובהמשך  בסולריום,  הסטודיו 
לעבור  והחלטנו  להתפתח  רצינו 

בחטיבת הביניים בעין גדי. עבדתי 
בחוגים  הרווחה  לשכת  דרך  גם 
לילדים בנווה זוהר. בכל הזמן הזה 
נלחמתי. להיות בפשיטת רגל זה 
לא  והכסף  עובדת  את  גיהינום. 

מגיע אלייך. 

״לפעמים יש נפילות, יש בכי, ויש 
אומרת  כשאת  השני,  הצד  את 
במסע  כמו  ׳קומי׳.  לעצמך 
נופל,  אדם  בצבא,  אלונקות 
מישהו  אחריו  בא  מתמוטט. 
צריכה  את  אם  ׳קום׳.  ואומר 
אם  ותתמודדי.  קומי  להתמודד, 
לא הייתי משנה גישה, הייתי בלי 

כלום היום.״

עקב-בצד-אגודל הצליחה ביאטריס 
לחלץ את עצמה ממצב כלכלי לא 
וחצי  כשנה  לפני  ולפרוח.  פשוט 
גרה  היא  שבו  הבית  את  רכשה 
והיום מצבה הכלכלי  זוהר,  בנווה 

טוב.

לרגע.  מרגע  הבית  את  ״קניתי 
קיבלתי  מהר.  נעשה  הכול 
מאחותי,  כסף  ולוויתי  משכנתה 
מהבן שלי ומהבנק. רציתי להחזיר 
הידקתי  אז  מהר,  ההלוואות  את 
הבנתי  במקביל  החגורה.  את 
שאני צריכה עוד הכנסה. השכנה 
הבית  מול  דירה  והתפנתה  עזבה 
שלי, וחשבתי להפעיל שם צימר. 
׳לא  לעצמי  אגיד  שאם  ידעתי 
אם  בספק  אהיה  תמיד  כדאי׳, 
ללכת  החלטתי  להצליח.  יכולתי 
אבל  קשה,  מאוד  עבדתי  זה.  על 
בסופו של דבר לא הרווחתי כלום. 

העברתי  באילת  באילת.  לגור 
ולילדים  למבוגרים  שיעורים 
שישים  לבני  במועדון  ועבדתי 
סטודיו  לי  היה  בנוסף  פלוס. 
ומכרתי  בתערוכות  הצגתי  בבית, 

יצירות בירידי אומנים.  

האינתיפאדה  פרצה  אז  ״אבל 
לקנות  פחדו  ואנשים  השנייה, 
דוד  וגם  נפלו,  עסקים  דברים. 
לנווה  חזרנו  המזון.  בעסקי  כשל 
ניסיתי  מהתחלה.  והתחלנו  זוהר 
ודוד  מלון,  לבתי  יצירות  למכור 
אבל  המזון  עסקי  את  לחדש  ניסה 
עצמו  את  להעלות  הצליח  לא 
קשה,  הייתה  הזוגיות  חזרה. 
ורציתי לצאת ממנה, אבל הוא לא 

רצה לוותר.״ 

מגש של כסף

ביאטריס  עזבה  האומנות  את 
אחרי  יציבה  הכנסה  לטובת 

שנקלעה לחובות. 

הרגל  את  פשט  שדוד  ״אחרי 
בגלל  הכול  אני,  גם  הסתבכתי 
לישון  צריכה  לא  אישה  שאננות. 
לדעת  צריכה  היא  בעמידה. 
על  אותה  ששם  אדם  בן  שאותו 
להפיל  מחר  יכול  כסף  של  מגש 
כבר  הוא  כי  הזבל  לתוך  אותה 
לא יכול להחזיק את המגש הזה. 
הרגשתי  לבד,  מאוד  הרגשתי 
כשהגעתי  רק  כישלון.  שאני 
אני,  לא  שזאת  הבנתי  לתחתית 
והחלטתי שאני מפסיקה לאפשר 

החיים  את  לנהל  אחר  למישהו 
לטפל  שהתחלתי  אחרי  שלי. 
בחובות ובניירת בעצמי הצלחתי 

להיפטר מהצרות.

ולקח  מהזוגיות,  סופית  ״יצאתי 
זמן עד שהחלטתי שאני מתחילה 
לא  זה  מסודרת.  בצורה  לעבוד 
קל, במיוחד בגיל שלי, כי את מי 
שאת, ובכל זאת נאלצתי להפסיק 
ולהתחיל  כאומנית  לחשוב 
ידעתי  פרקטית.  בצורה  לחשוב 
שאם אמשיך לסחוב את הכלים 
שלי לפה ולשם, אמות ענייה. בתי 
וגם  למכור,  רוצים  לא  כבר  מלון 

חנות היא לא פתרון מעשי. 

להילחם  צריכה  שאני  ״הבנתי 
והתחלתי  שלי,  הפרנסה  על 
עבדתי  המועצה.  עם  לעבוד 
הספר  בבית  שנתיים,  ק�רֵב  בקרן 
היסודי, ובהמשך לימדתי אומנות 

נאלצתי להפסיק 
לחשוב כאומנית 
ולהתחיל לחשוב 
בצורה פרקטית. 

ידעתי שאם אמשיך 
לסחוב את הכלים 
שלי לפה ולשם, 

אמות ענייה.

לישראל.  משפחתה  עם  עלתה  שבע  ובגיל  בצרפת  נולדה  ביאטריס 
עובדת בספריית  ולפרנסתה  היא אומנית בנשמתה; מעסה בעברה; 
תיכון עין גדי. שלושת ילדיה גדלו ופרחו מהקן, והיא חיה בנווה זוהר 
ומפעילה צימר בחצר הבית. לים המלח הגיעה בשנת 1989 בעקבות 

המקצוע.

 ביאטריס צרפתי, נווה זוהר
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את  החזרתי  הלקח,  את  ״למדתי 
הלאה.  והמשכתי  המפתחות 
חדר  אחד,  צימר  עם  נשארתי 
וזה  אושר,  לבני  בעבר  שבנינו 
משלמת  לא  אני  כי  לי,  השתלם 
אם  מהבית.  חלק  זה  שכירות, 
לא עבדתי, גם לא הפסדתי. רבע 
לצורכי  גם  מוכר  הבית  מהוצאות 

מס, כי זה העסק שלי.

הכול  לשלם  מקפידה  אני  ״היום 
והוראת  בפנגו  מנוי  לי  יש  בזמן. 
בנק  וחשבון  שש  לכביש  קבע 
כל  מעודכנת  אני  הטלפון:   בתוך 
כמו  לחיות,  אוהבת  אני  הזמן. 
כולם, אבל כשאני מציבה לעצמי 
מטרה אני דן חסכן. אפשר לתפור 
ולקבל ולתקן בגדים, ואפשר מדי 
כמו  חדשים.  בגדים  לקנות  פעם 
אומרת,  הספר  מבית  שאורנית 
משהו  עושה  דשא׳,  ׳סורגת  אני 

מכל דבר.״ 

דיברו  מצרפת  העלייה  לאחר 
ביאטריס  של  משפחתה  בבית 
את  אהב  לא  אביה  צרפתית,  רק 
הסכים  ולא  העברית  השפה 
מכך  כתוצאה  בה.  שידברו 
השפה.  את  ידעו  לא  הילדים 
בלבד,  צרפתית  קראה  ביאטריס 
דברי  את  להבין  הצליחה  ולא 
פרשה  דבר  של  בסופו  המורה. 

מהלימודים. 

שנתיים  במשך  הייתי  גדי  ״בעין 
סייעת של כיתה מקדמת וכמעט 
נעל״ה.  כיתות  של  שנים  שלוש 
יושבת  הייתי  תיקון.  עשיתי 
חומר  שום  מקבלת  לא  בכיתה, 
המורה  את  שומעת  מראש, 
לילדים  עוזרת  כך  ואחר  מלמדת 
להבין את החומר. אני התלמידה 
עצמי  בכוחות  לומדת  החרוצה 
כך  עברתי  הלאה!  ומעבירה 
את  עשיתי  יא.  עד  ז  כיתות  את 
שפרשתי   - אני  השלבים,  כל 
נכון,  לקרוא  למדתי  מהלימודים! 
במחשב...  להשתמש  לכתוב, 
כשהיה קושי מסוים, הייתי נעזרת 

באנשים, וכל הזמן לומדת. 

היו  לא  כבר  נעל״ה  ״אחרי 
וחשבתי  כסייעת,  אותי  צריכים 

קדימה, על התפקיד הבא. ידעתי 
שאסור לי לישון בעמידה. עזרתי 
שם,  ובספרייה  פה  במזכירות 
לעשות.  מה  מחפשת  תמיד 
סייעת  סלת״ם,  אותי  כינה  נחום 
זה  ובסוף  מיוחדים,  לתפקידים 
התפקיד  כשהתפנה  כי  השתלם, 

בספרייה קיבלתי אותו.״ 

מהם הערכים המוספים שאת 

מביאה עמך לעבודה כאישה?

הצד הנשי, הנחמד, עזר כשהייתי 
לקוחות.  מול  להתמודד  צריכה 
להיות  שלי,  מהעבודה  חלק  זה 
יותר  אני  היום  ומנומסת.  אדיבה 
מי  מראה  פשוט  ואני  מתוחכמת 
מול  גם  חוזק,  מפגינה  אני  אני. 
אני  בבנק.  כמו  רשמיים,  גורמים 
מוכנים.  בית  שיעורי  עם  מגיעה 

שאלות,  רשימת  עם  עובדת 
ומשדרת חיוביות.

שעצם  מרגישה  את  האם 

בפנייך  מציב  אישה  היותך 

אתגרים או קשיים?

אני  ומתמיד  מאז  חסם.  יש  כן, 
בעסקים,  למשל  זה.  את  חיה 

לראות  יכולים  מסוימים  אנשים 
אותך מראש כמי שלא יודעת, ואז 
את מוכיחה להם אחרת. את לא 

מתייחסת אליהם. לא מתעצבנת. 
אותי.  מפחיד  לא  זה  מדלגת. 
בינתיים אני מצליחה בדרכי, לאט 

ובטוח. 

שהשפיעה  אישיות  צייני 

עלייך או שאת שואבת ממנה 

השראה.

שלי.  המנטורית  היא  סגל  איה 
לאורך כל הדרך היא חיזקה אותי. 
וכיוונה  היא נתנה לי הרבה עצות 
את  לי  נתנה  היא  בעבודה.  אותי 

הכוח להמשיך.

גאה  את  פועלך  מכל  מה  על 

סיפוק  מרגישה  או  במיוחד, 

בזכותו?

נכדים  וארבעה  שלי,  הילדים 

מקסימים. אני מרגישה שעשיתי 

אישה  היא  הגר  טובה.  עבודה 

משרדי,  ניהול  לומדת  מדהימה, 

ומתמודדת  למופת  בית  עקרת 

עם כל מכשול בגבורה. דודו החתן 

טוב הלב תמיד מוכן לעזור. אושר 

הוא הנדסאי בניין והיום הוא לומד 

גם ניהול שטח. ובר בצבא, בחיל 

האוויר, ממלא תפקיד של אנשים 

שלי  הילדים  את  לימדתי  בקבע. 

לעשות דברים עד הסוף, להגדיל 

 - מהמצופה  יותר  לתת  ראש, 

הטוב.  את  למצוא  דבר   ובכל 

שהגעתי  במקום  גם  גאה  אני 

לא  עוד  ממשיכה,  ואני  אליו, 

הייתי  במים,  שקעתי  סיימתי. 

בקרקע,  נגעתי  בתחתית,  כבר 

ממשיכה.  ואני  חזרה.  ועליתי 

בניתי את החדר להשכרה כמעט 

מפה,  שקיבלתי  כיסאות  מכלום. 

אחר  שהחלפתי  לי,  שהיו  מיטות 

שגזרתי  סדינים  בחדשות,  כך 

מגבות  גומי,  מסביבם  ותפרתי 

למים  לקפוץ  זה  אז  שקיבלתי. 

מה  לבדוק  לדעת  לצוף,  ולדעת 

יותר, איפה את  העומק פחות או 

ולוודא שיש לך משענת  נמצאת, 

לקום חזרה.

שנקלעה  לאישה  תייעצי  מה 

למצב דומה למצבך?

מקום,  באיזה  תקועה  את  אם 

את חייבת למצוא דרך מילוט. לא 

ולחשוב  הגורל  על  הכול  להפיל 

לחוש,  צריך  לעשות.  מה  שאין 

מהחסמים  גם  להימלט  לחפש, 

עבודה  זאת  לעצמך.  שמה  שאת 

לא  מנסים,  לא  אם  אבל  קשה, 

מצליחים.

המושכות  את  להחזיק  חשוב 

כדי  הצדדים,  בשני  הסוס  של 

באמצע  יישאר  שלו  שהראש 

והוא ילך ישר. צריך לחשוב על כל 

שפועלים.  לפני  לחשוב  הצדדים, 

לא לפחד לשאול שאלות, לחקור 

נמלים,  כמו  דבר.  בכל  כדאי,  מה 

לבנות לאט-לאט אבל בטוח.  

עצמך  את  רואה  את  איפה 

בעוד חמש שנים?

בתאילנד. ]צוחקת בקול רם.[

הכנסה  לי  שתהיה  צריכה  אני 

שלי.  התכנית  זאת  קבועה. 

שלהם,  הקשיים  את  יש  לילדים 

כמו לכל אדם אחר. אם אין אני לי, 

אין אף אחד. אני בן אדם צנוע. גם 

קיטבג  עם  אלך  זקנה  כשאהיה 

על הגב ואטייל. אז לטייל. לטייל. 

לטייל. זה החלום שלי.

אם את תקועה 
באיזה מקום, את 
חייבת למצוא דרך 
מילוט. לא להפיל 

הכול על הגורל 
ולחשוב שאין 

מה לעשות. צריך 
לחוש, לחפש, 
להימלט גם 

מהחסמים שאת 
שמה לעצמך.
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את  החזרתי  הלקח,  את  ״למדתי 
הלאה.  והמשכתי  המפתחות 
חדר  אחד,  צימר  עם  נשארתי 
וזה  אושר,  לבני  בעבר  שבנינו 
משלמת  לא  אני  כי  לי,  השתלם 
אם  מהבית.  חלק  זה  שכירות, 
לא עבדתי, גם לא הפסדתי. רבע 
לצורכי  גם  מוכר  הבית  מהוצאות 

מס, כי זה העסק שלי.

הכול  לשלם  מקפידה  אני  ״היום 
והוראת  בפנגו  מנוי  לי  יש  בזמן. 
בנק  וחשבון  שש  לכביש  קבע 
כל  מעודכנת  אני  הטלפון:   בתוך 
כמו  לחיות,  אוהבת  אני  הזמן. 
כולם, אבל כשאני מציבה לעצמי 
מטרה אני דן חסכן. אפשר לתפור 
ולקבל ולתקן בגדים, ואפשר מדי 
כמו  חדשים.  בגדים  לקנות  פעם 
אומרת,  הספר  מבית  שאורנית 
משהו  עושה  דשא׳,  ׳סורגת  אני 

מכל דבר.״ 

דיברו  מצרפת  העלייה  לאחר 
ביאטריס  של  משפחתה  בבית 
את  אהב  לא  אביה  צרפתית,  רק 
הסכים  ולא  העברית  השפה 
מכך  כתוצאה  בה.  שידברו 
השפה.  את  ידעו  לא  הילדים 
בלבד,  צרפתית  קראה  ביאטריס 
דברי  את  להבין  הצליחה  ולא 
פרשה  דבר  של  בסופו  המורה. 

מהלימודים. 

שנתיים  במשך  הייתי  גדי  ״בעין 
סייעת של כיתה מקדמת וכמעט 
נעל״ה.  כיתות  של  שנים  שלוש 
יושבת  הייתי  תיקון.  עשיתי 
חומר  שום  מקבלת  לא  בכיתה, 
המורה  את  שומעת  מראש, 
לילדים  עוזרת  כך  ואחר  מלמדת 
להבין את החומר. אני התלמידה 
עצמי  בכוחות  לומדת  החרוצה 
כך  עברתי  הלאה!  ומעבירה 
את  עשיתי  יא.  עד  ז  כיתות  את 
שפרשתי   - אני  השלבים,  כל 
נכון,  לקרוא  למדתי  מהלימודים! 
במחשב...  להשתמש  לכתוב, 
כשהיה קושי מסוים, הייתי נעזרת 

באנשים, וכל הזמן לומדת. 

היו  לא  כבר  נעל״ה  ״אחרי 
וחשבתי  כסייעת,  אותי  צריכים 

קדימה, על התפקיד הבא. ידעתי 
שאסור לי לישון בעמידה. עזרתי 
שם,  ובספרייה  פה  במזכירות 
לעשות.  מה  מחפשת  תמיד 
סייעת  סלת״ם,  אותי  כינה  נחום 
זה  ובסוף  מיוחדים,  לתפקידים 
התפקיד  כשהתפנה  כי  השתלם, 

בספרייה קיבלתי אותו.״ 

מהם הערכים המוספים שאת 

מביאה עמך לעבודה כאישה?

הצד הנשי, הנחמד, עזר כשהייתי 
לקוחות.  מול  להתמודד  צריכה 
להיות  שלי,  מהעבודה  חלק  זה 
יותר  אני  היום  ומנומסת.  אדיבה 
מי  מראה  פשוט  ואני  מתוחכמת 
מול  גם  חוזק,  מפגינה  אני  אני. 
אני  בבנק.  כמו  רשמיים,  גורמים 
מוכנים.  בית  שיעורי  עם  מגיעה 

שאלות,  רשימת  עם  עובדת 
ומשדרת חיוביות.

שעצם  מרגישה  את  האם 

בפנייך  מציב  אישה  היותך 

אתגרים או קשיים?

אני  ומתמיד  מאז  חסם.  יש  כן, 
בעסקים,  למשל  זה.  את  חיה 

לראות  יכולים  מסוימים  אנשים 
אותך מראש כמי שלא יודעת, ואז 
את מוכיחה להם אחרת. את לא 

מתייחסת אליהם. לא מתעצבנת. 
אותי.  מפחיד  לא  זה  מדלגת. 
בינתיים אני מצליחה בדרכי, לאט 

ובטוח. 

שהשפיעה  אישיות  צייני 

עלייך או שאת שואבת ממנה 

השראה.

שלי.  המנטורית  היא  סגל  איה 
לאורך כל הדרך היא חיזקה אותי. 
וכיוונה  היא נתנה לי הרבה עצות 
את  לי  נתנה  היא  בעבודה.  אותי 

הכוח להמשיך.

גאה  את  פועלך  מכל  מה  על 

סיפוק  מרגישה  או  במיוחד, 

בזכותו?

נכדים  וארבעה  שלי,  הילדים 

מקסימים. אני מרגישה שעשיתי 

אישה  היא  הגר  טובה.  עבודה 

משרדי,  ניהול  לומדת  מדהימה, 

ומתמודדת  למופת  בית  עקרת 

עם כל מכשול בגבורה. דודו החתן 

טוב הלב תמיד מוכן לעזור. אושר 

הוא הנדסאי בניין והיום הוא לומד 

גם ניהול שטח. ובר בצבא, בחיל 

האוויר, ממלא תפקיד של אנשים 

שלי  הילדים  את  לימדתי  בקבע. 

לעשות דברים עד הסוף, להגדיל 

 - מהמצופה  יותר  לתת  ראש, 

הטוב.  את  למצוא  דבר   ובכל 

שהגעתי  במקום  גם  גאה  אני 

לא  עוד  ממשיכה,  ואני  אליו, 

הייתי  במים,  שקעתי  סיימתי. 

בקרקע,  נגעתי  בתחתית,  כבר 

ממשיכה.  ואני  חזרה.  ועליתי 

בניתי את החדר להשכרה כמעט 

מפה,  שקיבלתי  כיסאות  מכלום. 

אחר  שהחלפתי  לי,  שהיו  מיטות 

שגזרתי  סדינים  בחדשות,  כך 

מגבות  גומי,  מסביבם  ותפרתי 

למים  לקפוץ  זה  אז  שקיבלתי. 

מה  לבדוק  לדעת  לצוף,  ולדעת 

יותר, איפה את  העומק פחות או 

ולוודא שיש לך משענת  נמצאת, 

לקום חזרה.

שנקלעה  לאישה  תייעצי  מה 

למצב דומה למצבך?

מקום,  באיזה  תקועה  את  אם 

את חייבת למצוא דרך מילוט. לא 

ולחשוב  הגורל  על  הכול  להפיל 

לחוש,  צריך  לעשות.  מה  שאין 

מהחסמים  גם  להימלט  לחפש, 

עבודה  זאת  לעצמך.  שמה  שאת 

לא  מנסים,  לא  אם  אבל  קשה, 

מצליחים.

המושכות  את  להחזיק  חשוב 

כדי  הצדדים,  בשני  הסוס  של 

באמצע  יישאר  שלו  שהראש 

והוא ילך ישר. צריך לחשוב על כל 

שפועלים.  לפני  לחשוב  הצדדים, 

לא לפחד לשאול שאלות, לחקור 

נמלים,  כמו  דבר.  בכל  כדאי,  מה 

לבנות לאט-לאט אבל בטוח.  

עצמך  את  רואה  את  איפה 

בעוד חמש שנים?

בתאילנד. ]צוחקת בקול רם.[

הכנסה  לי  שתהיה  צריכה  אני 

שלי.  התכנית  זאת  קבועה. 

שלהם,  הקשיים  את  יש  לילדים 

כמו לכל אדם אחר. אם אין אני לי, 

אין אף אחד. אני בן אדם צנוע. גם 

קיטבג  עם  אלך  זקנה  כשאהיה 

על הגב ואטייל. אז לטייל. לטייל. 

לטייל. זה החלום שלי.

אם את תקועה 
באיזה מקום, את 
חייבת למצוא דרך 
מילוט. לא להפיל 

הכול על הגורל 
ולחשוב שאין 

מה לעשות. צריך 
לחוש, לחפש, 
להימלט גם 

מהחסמים שאת 
שמה לעצמך.
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לב חוצה-גבולות

גונדי גדלה בגרמניה, סמוך ליער 
בשוליה של העיר סיגן. בגיל שש-

ואחרי  בישראל,  ביקרה  עשרה 
שנמשכה  גדי  בעין  התנדבות 
חודשיים התאהבה בקיבוץ וידעה 
שנים  מקומה.  את  תקבע  ששם 
אחדות נדדה בין גרמניה וישראל, 
לארץ,  סופית  עלתה  וב-1988 
גדי.  בעין  והשתקעה  התגיירה 
גילתה  שהתגיירה  לאחר  שנים 

שנולדה יהודייה. 

משהו  שיש  חשבה  תמיד  ״אימא 
ידעה  לא  אבל  יהודים,  עם 
ילדה  כשהייתה  יהודייה.  שהיא 
אסור  השנייה  העולם  במלחמת 
הנאצית,  לתנועה  ללכת  לה  היה 
שלעולם  לה  אמרה  שלה  אימא 
יהודים, אבל לא  יד על  לא תרים 
הסבירו לה שום דבר. רק כשהבת 
עבודת  את  כתבה  שלי  הבכורה 
שלי  שאימא  גילינו  השורשים 

הייתה יהודייה.״

גונדי עבדה בעין גדי בכמה וכמה 
של  החי  פינת  ובהם  ענפים, 
השמירה  שנושא  מאחר  הקיבוץ. 
נפשה  בנימי  היה  הסביבה  על 
החליטה לעשות בפינת החי דבר 
האקו-פארק.  את  ובנתה  שונה, 
בארץ  הייתה  לא  ימים  באותם 
היו  לא  הסביבה,  לנושא  מודעות 
ורק  נגישים,  וחומרים  ספרים 
בתחום.  לעסוק  החלו  בודדים 
כדי  תוך  הנושא  את  למדה  גונדי 

בניית הפארק, בניסוי וטעייה.

תוכנית  מפעילים  אנחנו  ״בנוסף 
לימוד על מים - מים חוצי-גבולות 
מים  איך  מראים  אנחנו  שבה   -
פונים  אנחנו  גבולות.  מכירים  לא 
ומנסים  החלטות  למקבלי  גם 
הרבה  בכנסת  אפילו  להשפיע, 
את  פוקדים  היתר  ובין  פעמים, 
למשל,  צריך.  אם  המשפט  בתי 
יש  רפאים  נחל  מעל  בבתיר 
מעיין עם בריכה רומית וחקלאות 
גדר  שם  לבנות  ורצו  עתיקה, 
הרכבת.  עד  עתיקות,  טרסת  על 
ניגשנו לבג״ץ והצלחנו לעצור את 
הורסת  שהייתה  הזאת  הבנייה 
הסוגיות  הקדום.  הנוף  כל  את 
הכי קשות הן בצד הפלשתיני, כי 
של  אישורים  תמיד  צריכים  הם 
אצלם,  גם  התנגדות  יש  ישראל. 

ואנחנו מנסים לגשר.״ 

והיוזמות  העיסוקים  שלל  בין 
בהעצמת  אקו-פיס  ארגון  עוסק 
בין  במפגשים  כך  ובתוך  נשים, 
ישראליות עם  נשים  קבוצות של 

נשים ירדניות ופלשתיניות. 

נושא  את  אהבתי  ומתמיד  ״מאז 
על  שמחתי  אז  הנשים,  העצמת 

״בניתי שירותי קומפוסט ועברתי 
קורס בגרמניה שבו למדתי לבנות 
בניתי  סולרי.  לבישול  מתקנים 
ומתקנים  מבנים  הרבה  בפארק 
אקולוגיים, גייסתי כספים על ידי 
אקו- ובעזרת  בקבוקים  מחזור 

פיס מזרח תיכון ושיתפתי פעולה 
גדי,  בעין  היסודי  הספר  בית  עם 
לילדים,  שיעורים  העברתי  שם 
אשפה  הפרדנו  מחקרים,  ערכנו 

ויצאנו אל הטבע...״

ידידת כדור הארץ

ארגון  הוא  תיכון  מזרח  אֶקֹו-פיס 
בין  מפגיש  אשר  ייחודי  סביבתי 
ירדנים,  סביבה  איכות  פעילי 
גונדי  וישראלים.  פלשתינים 
כרכזת  בארגון  לעבוד  החלה 
קהילה לפני כחמש-עשרה שנה. 

שאלתי  בחיים  מסוים  ״בשלב 
את עצמי, מה את רוצה לעשות? 
לשבת על הגדר ולבכות או לקפוץ 
הדברים?  את  ולשנות  למים 
לא  הגדר  על  שלבכות  החלטתי 
חשוב  מאוד  משהו  אם  אז  עוזר. 
החלק  את  לתת  צריכה  אני  לי, 
שלי, ולי חשוב לבנות מזרח תיכון 
אחר. זה בא רק אם אנחנו יוצאים 
השני,  הצד  את  ופוגשים  החוצה 
איתנו,  אנשים  עוד  לוקחים  או 
שיראו שהאנשים בצד האחר הם 

לא מפלצות, הם אנשים עם לב.

ירדני  או  פלשתיני  רואה  לא  ״אני 
שכנים,  בהם  רואה  אני  כאויבים. 

איתם,  קונפליקט  לפעמים  שיש 
ואנחנו צריכים לחפש את הפתרון 
יחד. לא ראיתי שם אנשים שאני 
הרבה  איתם.  לדבר  יכולה  לא 
הבנות,  אי  פוגשת  אני  פעמים 
התקשורת,  בגלל  בעיקר  וזה 
מעוותת.  תמונה  שמשרטטת 
אני  נפגשים,  אנחנו  אם  אבל 
כאלה,  לא  שאנחנו  להגיד  יכולה 
ואותו הדבר הם. ברגע שנפגשים 
בגובה  מסתכלים  אדם,  כבני 
העיניים ומקבלים זה את זה, אני 

חושבת שאפשר לפתור הכול.״

איך זה מיתרגם למעשים?

בעיקר  עובדים  אנחנו  ״באקו-פיס 
ופה  למים,  הקשורים  דברים  על 
המלח.  ים  על  הרבה  זה  באזור 
 Water Makes Good בפרויקט 
מרכזת,  שאני   ,Neighbors
וארבע  עשרים  משתתפות 
וכל  הגבול,  צדי  בכל  קהילות 
מים  באגן  מתרכזת  קהילה 
עבודה  כולל  הפרויקט  כלשהו. 
נוער בחינוך בבתי ספר, דרך  עם 

האקולוגיה. זה מאוד מרגש.

בשלב מסוים בחיים שאלתי את עצמי, מה את 
רוצה לעשות? לשבת על הגדר ולבכות או לקפוץ 
למים ולשנות את הדברים? החלטתי שלבכות על 
הגדר לא עוזר. אז אם משהו מאוד חשוב לי, אני 

צריכה לתת את החלק שלי.

גונדי שחל היא מדריכת טיולים מוסמכת העוסקת 
אקֹו- בארגון  קהילה  רכזת  אקולוגית,  בתיירות 

שמיר  יונית  האומנית  עם  ויחד  תיכון;  מזרח  פיס 
מלאכה,  המשלבות  ייחודיות  סדנאות  מעבירה 
סיפורים וטיול בנחלים. היא שואפת לחולל שינוי 
אהבת- וכולה  אחר,  תיכון  מזרח  ליצירת  ולהוביל 

אדם-וטבע.

 גונדי שחל, עין גדי
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גונדי.  משתפת  הזה,״  המהלך 
״הארגון עוסק באקולוגיה, ונשים 
לנושא  יותר  רגישות  כלל  בדרך 
מכוונות-משפחה,  יותר  הן  הזה. 
ילדים, בריאות המשפחה. אצלנו 
יוצאות  נשים  יותר  בישראל 
לאט-לאט  ומקבלות  לעבודה, 
הגברים,  למעמד  דומה  מעמד 
הפלשתינית  בחברה  אבל 
ובחברה הירדנית זה שונה לגמרי, 
הנשים עוד הרבה בבית, תלותיות 

יותר.

נשים  שמפגשי  חושבת  ״אני 
מדהים  סתימות.  הרבה  פותחים 
לא  והן   - נפגשות  כשנשים  איך 
נפגשו  לא  שפה,  אותה  מדברות 
יש  הראשון  מהרגע   - פעם  אף 
יכולות  שונה  מרקע  נשים  קליק, 
לא  לרגע  הלילה,  כל  לדבר 
הרבה  שם  ועוברת  מפסיקות, 
זה  גברים  אצל  אינפורמציה. 
את  היום  עד  זוכרת  אני  ככה.  לא 
גברים  עם  שלי  הראשון  המפגש 
כולם  אקו-פיס,  עם  שעובדים 
ובמפגשים  רציניים,  בחליפות, 
הדברים  על  מדברים  כולם 
הטכניים, על עבודה, זה אף פעם 
האישי.  המחסום  את  עבר  לא 
אצל נשים תראי נשיקות ודמעות.

למפגשים  שמגיעות  ״הנשים 
אחרת,  שאפשר  רואות  האלה 
אחרות  נשים  מה  רואות  הן 
עם  מתמודדות  הן  ואיך  עושות 
מעבר  נשים  מּוכרים.  מצבים 
שלנו  לנשים  נחשפו  לגבול 
הקימו  בחקלאות  הקושי  שעקב 

פה  גם  ראו  הן  פתאום  צימרים; 
אחרי  מהתחלה  שהתחילו  נשים 
לחשוב  עליהן  והיה  קרס  שהכול 
איך להמשיך בחיים והן עמדו על 
בלי   - ועשו  האחוריות  הרגליים 

לאבד את שמחת החיים.

ירדנית  אישה  שם  ״הייתה 
ארבע-עשרה,  בגיל  שהתחתנה 
תשעה  לה  נולדו  שנייה.  כאישה 
היו  הראשונה  ולאישה  ילדים, 
היו  והשתיים  מת,  הגבר  שבעה. 
כל  את  לפרנס  פתאום  צריכות 
התחילה  אישה  אותה  הילדים. 
האישה  עם  ויחד  דבש  להכין 
לעסוק  המשיכה  השנייה 
עליה  כשמסתכלים  בחקלאות... 
שלה,  הפנים  בעור  נחלים  רואים 
רואים כל דבר שעבר עליה בחיים. 

גם אחת הישראליות סיפרה את 
סיפורה, וחלקה עם הקבוצה איך 
התחילה עסק חדש ולא המשיכה 
את  שינתה  ושוב  בחקלאות, 
עיסוקה. זה היה מעורר השראה.״ 

הפמיניסטית ה-I במועצה 
האזורית תמר

תוכל  אם  גונדי  את  כששאלנו 
שהיא  אישיות  על  לנו  לספר 
היא  השראה,  ממנה  שואבת 
המרתק  סיפורה  את  לנו  סיפרה 
אישה  שמעון,  בת  בבתא  של 
גדי  בעין  שחיה  פמיניסטית 
ובזמן  לספירה,  השנייה  במאה 
אחת  אל  ברחה  כוכבא  בר  מרד 

המערות באזור; 

במערה  שנמצאו  ״מהמסמכים 
עסקים  אשת  של  דמותה  עולה 
אישה  זמנים  באותם  מרשימה. 
שבעלה מת לא קיבלה דבר, אבל 
ונהגה  זאת,  קיבלה  לא  בבתא 
לפקוד את המושל הרומי ולדרוש 
אדם  פתאום  ׳מה  זכויותיה.  את 
הבן  של  הנכסים  את  מנהל  אחר 
בתוקף  וטענה  אמרה,  שלי?׳ 
שהיא יודעת לעשות זאת בצורה 
את  והשיגה  אמרה  טובה.  הכי 

מבוקשה. 

הלוותה  שנית  שנישאה  ״אחרי 
לבתו  נדוניה  )עבור  לבעלה  כסף 
מת  והוא  הראשונה(,  מאשתו 
שוב  החוב.  את  שהחזיר  לפני 
ותמורת  הרומי,  למושל  הלכה 
החוב של האיש דרשה לקבל את 
המטעים שלו. ביקשה - וקיבלה. 

הייתה  היא  נפטרה  ״כשבבתא 
אישה מאוד עשירה; אבל עסקים 
אצלה  שמדהים  מה  לא  הם 
בעיניי, אלא העובדה שהיא הפכה 
את  להשיג  בשביל  העולם  את 
להיות.  שצריך  חשבה  שהיא  מה 
בעטה  מהפכנית.  הייתה  היא 
מה  את  קיבלה  לא  במסגרות. 
׳רק  שאומרים,  כמו  בסדר.  שלא 

דגים מתים שוחים עם הזרם׳.״

גאה  את  פועלך  מכל  מה  על 

סיפוק  מרגישה  או  במיוחד, 

בזכותו?

שלי.  בילדים  גאה  הכי  אני 
בבן  לומדת  ֹרתם,  הגדולה, 
תומר,  השנייה,  ביולוגיה;  גוריון 
למשך  בגרמניה  עכשיו  מתנדבת 
בבית  בגרות  עשה  וארז  שנה. 
בוקר  בשדה  הסביבתי  הספר 
וחרש את כל הארץ ברגל. עכשיו 
שלנו  הילדים  כל  בצבא.  הוא 
הולכים  יוצאים,  כולם  מטיילים, 
למדבר, ופעילים ביחידת החילוץ 
למדו  כולם  מנהל.  אלון  שבעלי 
סביבה בבגרות, ביולוגיה. אבל כל 

אחד תופס את הכיוון שלו. 

מקבלת  אני  סיפוק  הרבה  הכי 
ולפעמים  נשים,  עם  מעבודה 
בהעצמה-חוצת- גברים,  עם  גם 

גבולות.

עצמך  את  רואה  את  איפה 

בעוד חמש שנים?

את  רואה  אני  שנים  חמש  בעוד 
עצמי בעבודה עם נשים ועוסקת 
במזרח  גם  סביבתיים,  בנושאים 
באפריקה.  לעיתים  וגם  התיכון 
עצמי  את  רואה  אני  מזה  חוץ 

מטיילת.

צעירה  לאישה  תייעצי  מה 

העומדת להיכנס לתחום שלך?

הייתי  האקולוגיה  בתחום 
ללמוד  ולהתבונן.  ללמוד  אומרת 
בה.  שכרוך  מה  וכל  אקולוגיה 
אפשר לעשות את זה דרך הידיים, 

באישיות.  מאוד  תלוי  זה  אבל 
רואה  באינטרנט,  מסתכלת  אני 
הולך  לא  ומנסה.  יוצאת  דברים, 
מחפשת  שוב,  מנסה  אני  לי, 
דרך  זו  אבל  הפתרונות.  את  שוב 

הלימוד שלי, שהיא לא תמיד הכי 
קלה. העיקר הוא לאהוב את מה 

שאנחנו עושים.

חוצי- בתחומים  לעבוד  כדי 
גבולות צריך... לב. צריך לב וראש 

פתוח כלפי הצד השני.

אני חושבת 
שמפגשי נשים 
פותחים הרבה 

סתימות. מדהים 
איך כשנשים 

נפגשות - והן לא 
מדברות אותה 

שפה, לא נפגשו 
אף פעם - מהרגע 
הראשון יש קליק, 
נשים מרקע שונה 

יכולות לדבר כל 
הלילה.
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לב חוצה-גבולות

גונדי גדלה בגרמניה, סמוך ליער 
בשוליה של העיר סיגן. בגיל שש-
ואחרי  בישראל,  ביקרה  עשרה 
שנמשכה  גדי  בעין  התנדבות 
חודשיים התאהבה בקיבוץ וידעה 
שנים  מקומה.  את  תקבע  ששם 
אחדות נדדה בין גרמניה וישראל, 
לארץ,  סופית  עלתה  וב-1988 
גדי.  בעין  והשתקעה  התגיירה 
גילתה  שהתגיירה  לאחר  שנים 

שנולדה יהודייה. 

משהו  שיש  חשבה  תמיד  ״אימא 
ידעה  לא  אבל  יהודים,  עם 
ילדה  כשהייתה  יהודייה.  שהיא 
אסור  השנייה  העולם  במלחמת 
הנאצית,  לתנועה  ללכת  לה  היה 
שלעולם  לה  אמרה  שלה  אימא 
יהודים, אבל לא  יד על  לא תרים 
הסבירו לה שום דבר. רק כשהבת 
עבודת  את  כתבה  שלי  הבכורה 
שלי  שאימא  גילינו  השורשים 

הייתה יהודייה.״

גונדי עבדה בעין גדי בכמה וכמה 
של  החי  פינת  ובהם  ענפים, 
השמירה  שנושא  מאחר  הקיבוץ. 
נפשה  בנימי  היה  הסביבה  על 
החליטה לעשות בפינת החי דבר 
האקו-פארק.  את  ובנתה  שונה, 
בארץ  הייתה  לא  ימים  באותם 
היו  לא  הסביבה,  לנושא  מודעות 
ורק  נגישים,  וחומרים  ספרים 
בתחום.  לעסוק  החלו  בודדים 
כדי  תוך  הנושא  את  למדה  גונדי 

בניית הפארק, בניסוי וטעייה.

תוכנית  מפעילים  אנחנו  ״בנוסף 
לימוד על מים - מים חוצי-גבולות 
מים  איך  מראים  אנחנו  שבה   -
פונים  אנחנו  גבולות.  מכירים  לא 
ומנסים  החלטות  למקבלי  גם 
הרבה  בכנסת  אפילו  להשפיע, 
את  פוקדים  היתר  ובין  פעמים, 
למשל,  צריך.  אם  המשפט  בתי 
יש  רפאים  נחל  מעל  בבתיר 
מעיין עם בריכה רומית וחקלאות 
גדר  שם  לבנות  ורצו  עתיקה, 
הרכבת.  עד  עתיקות,  טרסת  על 
ניגשנו לבג״ץ והצלחנו לעצור את 
הורסת  שהייתה  הזאת  הבנייה 
הסוגיות  הקדום.  הנוף  כל  את 
הכי קשות הן בצד הפלשתיני, כי 
של  אישורים  תמיד  צריכים  הם 
אצלם,  גם  התנגדות  יש  ישראל. 

ואנחנו מנסים לגשר.״ 

והיוזמות  העיסוקים  שלל  בין 
בהעצמת  אקו-פיס  ארגון  עוסק 
בין  במפגשים  כך  ובתוך  נשים, 
ישראליות עם  נשים  קבוצות של 

נשים ירדניות ופלשתיניות. 

נושא  את  אהבתי  ומתמיד  ״מאז 
על  שמחתי  אז  הנשים,  העצמת 

״בניתי שירותי קומפוסט ועברתי 
קורס בגרמניה שבו למדתי לבנות 
בניתי  סולרי.  לבישול  מתקנים 
ומתקנים  מבנים  הרבה  בפארק 
אקולוגיים, גייסתי כספים על ידי 
אקו- ובעזרת  בקבוקים  מחזור 
פיס מזרח תיכון ושיתפתי פעולה 
גדי,  בעין  היסודי  הספר  בית  עם 
לילדים,  שיעורים  העברתי  שם 
אשפה  הפרדנו  מחקרים,  ערכנו 

ויצאנו אל הטבע...״

ידידת כדור הארץ

ארגון  הוא  תיכון  מזרח  אֶקֹו-פיס 
בין  מפגיש  אשר  ייחודי  סביבתי 
ירדנים,  סביבה  איכות  פעילי 
גונדי  וישראלים.  פלשתינים 
כרכזת  בארגון  לעבוד  החלה 
קהילה לפני כחמש-עשרה שנה. 

שאלתי  בחיים  מסוים  ״בשלב 
את עצמי, מה את רוצה לעשות? 
לשבת על הגדר ולבכות או לקפוץ 
הדברים?  את  ולשנות  למים 
לא  הגדר  על  שלבכות  החלטתי 
חשוב  מאוד  משהו  אם  אז  עוזר. 
החלק  את  לתת  צריכה  אני  לי, 
שלי, ולי חשוב לבנות מזרח תיכון 
אחר. זה בא רק אם אנחנו יוצאים 
השני,  הצד  את  ופוגשים  החוצה 
איתנו,  אנשים  עוד  לוקחים  או 
שיראו שהאנשים בצד האחר הם 

לא מפלצות, הם אנשים עם לב.

ירדני  או  פלשתיני  רואה  לא  ״אני 
שכנים,  בהם  רואה  אני  כאויבים. 

איתם,  קונפליקט  לפעמים  שיש 
ואנחנו צריכים לחפש את הפתרון 
יחד. לא ראיתי שם אנשים שאני 
הרבה  איתם.  לדבר  יכולה  לא 
הבנות,  אי  פוגשת  אני  פעמים 
התקשורת,  בגלל  בעיקר  וזה 
מעוותת.  תמונה  שמשרטטת 
אני  נפגשים,  אנחנו  אם  אבל 
כאלה,  לא  שאנחנו  להגיד  יכולה 
ואותו הדבר הם. ברגע שנפגשים 
בגובה  מסתכלים  אדם,  כבני 
העיניים ומקבלים זה את זה, אני 

חושבת שאפשר לפתור הכול.״

איך זה מיתרגם למעשים?

בעיקר  עובדים  אנחנו  ״באקו-פיס 
ופה  למים,  הקשורים  דברים  על 
המלח.  ים  על  הרבה  זה  באזור 
 Water Makes Good בפרויקט 
מרכזת,  שאני   ,Neighbors
וארבע  עשרים  משתתפות 
וכל  הגבול,  צדי  בכל  קהילות 
מים  באגן  מתרכזת  קהילה 
עבודה  כולל  הפרויקט  כלשהו. 
נוער בחינוך בבתי ספר, דרך  עם 

האקולוגיה. זה מאוד מרגש.

בשלב מסוים בחיים שאלתי את עצמי, מה את 
רוצה לעשות? לשבת על הגדר ולבכות או לקפוץ 
למים ולשנות את הדברים? החלטתי שלבכות על 
הגדר לא עוזר. אז אם משהו מאוד חשוב לי, אני 

צריכה לתת את החלק שלי.

גונדי שחל היא מדריכת טיולים מוסמכת העוסקת 
אקֹו- בארגון  קהילה  רכזת  אקולוגית,  בתיירות 
שמיר  יונית  האומנית  עם  ויחד  תיכון;  מזרח  פיס 
מלאכה,  המשלבות  ייחודיות  סדנאות  מעבירה 
סיפורים וטיול בנחלים. היא שואפת לחולל שינוי 
אהבת- וכולה  אחר,  תיכון  מזרח  ליצירת  ולהוביל 

אדם-וטבע.

 גונדי שחל, עין גדי
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גונדי.  משתפת  הזה,״  המהלך 
״הארגון עוסק באקולוגיה, ונשים 
לנושא  יותר  רגישות  כלל  בדרך 
מכוונות-משפחה,  יותר  הן  הזה. 
ילדים, בריאות המשפחה. אצלנו 
יוצאות  נשים  יותר  בישראל 
לאט-לאט  ומקבלות  לעבודה, 
הגברים,  למעמד  דומה  מעמד 
הפלשתינית  בחברה  אבל 
ובחברה הירדנית זה שונה לגמרי, 
הנשים עוד הרבה בבית, תלותיות 

יותר.

נשים  שמפגשי  חושבת  ״אני 
מדהים  סתימות.  הרבה  פותחים 
לא  והן   - נפגשות  כשנשים  איך 
נפגשו  לא  שפה,  אותה  מדברות 
יש  הראשון  מהרגע   - פעם  אף 
יכולות  שונה  מרקע  נשים  קליק, 
לא  לרגע  הלילה,  כל  לדבר 
הרבה  שם  ועוברת  מפסיקות, 
זה  גברים  אצל  אינפורמציה. 
את  היום  עד  זוכרת  אני  ככה.  לא 
גברים  עם  שלי  הראשון  המפגש 
כולם  אקו-פיס,  עם  שעובדים 
ובמפגשים  רציניים,  בחליפות, 
הדברים  על  מדברים  כולם 
הטכניים, על עבודה, זה אף פעם 
האישי.  המחסום  את  עבר  לא 
אצל נשים תראי נשיקות ודמעות.

למפגשים  שמגיעות  ״הנשים 
אחרת,  שאפשר  רואות  האלה 
אחרות  נשים  מה  רואות  הן 
עם  מתמודדות  הן  ואיך  עושות 
מעבר  נשים  מּוכרים.  מצבים 
שלנו  לנשים  נחשפו  לגבול 
הקימו  בחקלאות  הקושי  שעקב 

פה  גם  ראו  הן  פתאום  צימרים; 
אחרי  מהתחלה  שהתחילו  נשים 
לחשוב  עליהן  והיה  קרס  שהכול 
איך להמשיך בחיים והן עמדו על 
בלי   - ועשו  האחוריות  הרגליים 

לאבד את שמחת החיים.

ירדנית  אישה  שם  ״הייתה 
ארבע-עשרה,  בגיל  שהתחתנה 
תשעה  לה  נולדו  שנייה.  כאישה 
היו  הראשונה  ולאישה  ילדים, 
היו  והשתיים  מת,  הגבר  שבעה. 
כל  את  לפרנס  פתאום  צריכות 
התחילה  אישה  אותה  הילדים. 
האישה  עם  ויחד  דבש  להכין 
לעסוק  המשיכה  השנייה 
עליה  כשמסתכלים  בחקלאות... 
שלה,  הפנים  בעור  נחלים  רואים 
רואים כל דבר שעבר עליה בחיים. 

גם אחת הישראליות סיפרה את 
סיפורה, וחלקה עם הקבוצה איך 
התחילה עסק חדש ולא המשיכה 
את  שינתה  ושוב  בחקלאות, 
עיסוקה. זה היה מעורר השראה.״ 

הפמיניסטית ה-I במועצה 
האזורית תמר

תוכל  אם  גונדי  את  כששאלנו 
שהיא  אישיות  על  לנו  לספר 
היא  השראה,  ממנה  שואבת 
המרתק  סיפורה  את  לנו  סיפרה 
אישה  שמעון,  בת  בבתא  של 
גדי  בעין  שחיה  פמיניסטית 
ובזמן  לספירה,  השנייה  במאה 
אחת  אל  ברחה  כוכבא  בר  מרד 

המערות באזור; 

במערה  שנמצאו  ״מהמסמכים 
עסקים  אשת  של  דמותה  עולה 
אישה  זמנים  באותם  מרשימה. 
שבעלה מת לא קיבלה דבר, אבל 
ונהגה  זאת,  קיבלה  לא  בבתא 
לפקוד את המושל הרומי ולדרוש 
אדם  פתאום  ׳מה  זכויותיה.  את 
הבן  של  הנכסים  את  מנהל  אחר 
בתוקף  וטענה  אמרה,  שלי?׳ 
שהיא יודעת לעשות זאת בצורה 
את  והשיגה  אמרה  טובה.  הכי 

מבוקשה. 

הלוותה  שנית  שנישאה  ״אחרי 
לבתו  נדוניה  )עבור  לבעלה  כסף 
מת  והוא  הראשונה(,  מאשתו 
שוב  החוב.  את  שהחזיר  לפני 
ותמורת  הרומי,  למושל  הלכה 
החוב של האיש דרשה לקבל את 
המטעים שלו. ביקשה - וקיבלה. 

הייתה  היא  נפטרה  ״כשבבתא 
אישה מאוד עשירה; אבל עסקים 
אצלה  שמדהים  מה  לא  הם 
בעיניי, אלא העובדה שהיא הפכה 
את  להשיג  בשביל  העולם  את 
להיות.  שצריך  חשבה  שהיא  מה 
בעטה  מהפכנית.  הייתה  היא 
מה  את  קיבלה  לא  במסגרות. 
׳רק  שאומרים,  כמו  בסדר.  שלא 

דגים מתים שוחים עם הזרם׳.״

גאה  את  פועלך  מכל  מה  על 

סיפוק  מרגישה  או  במיוחד, 

בזכותו?

שלי.  בילדים  גאה  הכי  אני 
בבן  לומדת  ֹרתם,  הגדולה, 
תומר,  השנייה,  ביולוגיה;  גוריון 
למשך  בגרמניה  עכשיו  מתנדבת 
בבית  בגרות  עשה  וארז  שנה. 
בוקר  בשדה  הסביבתי  הספר 
וחרש את כל הארץ ברגל. עכשיו 
שלנו  הילדים  כל  בצבא.  הוא 
הולכים  יוצאים,  כולם  מטיילים, 
למדבר, ופעילים ביחידת החילוץ 
למדו  כולם  מנהל.  אלון  שבעלי 
סביבה בבגרות, ביולוגיה. אבל כל 

אחד תופס את הכיוון שלו. 

מקבלת  אני  סיפוק  הרבה  הכי 
ולפעמים  נשים,  עם  מעבודה 
בהעצמה-חוצת- גברים,  עם  גם 

גבולות.

עצמך  את  רואה  את  איפה 

בעוד חמש שנים?

את  רואה  אני  שנים  חמש  בעוד 
עצמי בעבודה עם נשים ועוסקת 
במזרח  גם  סביבתיים,  בנושאים 
באפריקה.  לעיתים  וגם  התיכון 
עצמי  את  רואה  אני  מזה  חוץ 

מטיילת.

צעירה  לאישה  תייעצי  מה 

העומדת להיכנס לתחום שלך?

הייתי  האקולוגיה  בתחום 
ללמוד  ולהתבונן.  ללמוד  אומרת 
בה.  שכרוך  מה  וכל  אקולוגיה 
אפשר לעשות את זה דרך הידיים, 

באישיות.  מאוד  תלוי  זה  אבל 
רואה  באינטרנט,  מסתכלת  אני 
הולך  לא  ומנסה.  יוצאת  דברים, 
מחפשת  שוב,  מנסה  אני  לי, 
דרך  זו  אבל  הפתרונות.  את  שוב 

הלימוד שלי, שהיא לא תמיד הכי 
קלה. העיקר הוא לאהוב את מה 

שאנחנו עושים.

חוצי- בתחומים  לעבוד  כדי 
גבולות צריך... לב. צריך לב וראש 

פתוח כלפי הצד השני.

אני חושבת 
שמפגשי נשים 
פותחים הרבה 

סתימות. מדהים 
איך כשנשים 

נפגשות - והן לא 
מדברות אותה 

שפה, לא נפגשו 
אף פעם - מהרגע 
הראשון יש קליק, 
נשים מרקע שונה 

יכולות לדבר כל 
הלילה.
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מעבירה את הידע 
הלאה

ניהול  קבלה,  בניהול  ״עבדתי 
בים  במלונות  ושיווק   הזמנות 
המשפחה  כלכלת  ונושא  המלח, 
החלטתי  משם.  דווקא  התחיל 
האינט- מהעבודה  לי  שנמאס 

ובחגים.  בשבתות  גם  נסיבית, 
שהוא  לתפקיד  לעבור  ביקשתי 
נוח יותר, בתחום משאבי האנוש. 

ביקשתי וקיבלתי.

משאבי  ניהול  לקורס  ״נרשמתי 
לתחום  נחשפתי  ושם  אנוש, 
מאוד.  אותי  שהלהיב  הכלכלה, 
המלון  בבתי  שלעובדים  ידעתי 
באילת )ברשת שלנו( יש צהרונים 
אותם,  מפעילים  שם  לילדים, 
מה  בית,  שיעורי  איתם  מכינים 
חד-הוריות  לאימהות  שמאפשר 
בראש  ולעבוד  מהבית  לצאת 
לא  העובדים  המלח  בים  שקט. 
הזה,  מהסוג  תמיכה  מקבלים 
הוא  כלכלי  שייעוץ  והחלטתי 

משהו שאפשר לתת לעובדים. 

״כתבתי לבעלים מייל ובו הצעתי 
שאוכל  כדי  הנושא  את  שאלמד 
ייעוץ לעובדים במסגרת  להעניק 
בחיוב,  נענה  המייל  העבודה. 
ניהול כלכלת  ונרשמתי גם ללימודי 
לא  עדיין  במלון  אבל  המשפחה. 
פנו  ובמקביל  תפקיד,  התפנה 
אלי מעין גדי והציעו לי לנהל את 
הקבלה במלון. עזבתי את המלון 
בים המלח והתחלתי לעבוד בעין 

אני  האלה  במצבים  שנמצאות 
לגשת  שפוחדים  אנשים  פוגשת 
לגשת  אפילו  פוחדים  לבנק, 
אותם  לחזק  צריך  אז  לטלפון. 
יושבת  אם  גם  אישית.  מבחינה 
והיא  בן עשרים,  אֵם לבחור  מולי 
זה  עם  ויחד  כלכליים,  בקשיים 
שיושב  בנה  מול  אונים  חסרת 
אני  אותו,  מפרנסת  והיא  בבית 
הביטחון  את  לה  להשיב  רוצה 
ולתת  אותה  להעצים  העצמי, 
חייה  את  לנהל  הכלים  את  לה 

הכלכליים בצורה נכונה.

יורה לכל הכיוונים

אחרי  בלבד  שנים  שבע  היום, 
שנחשפה לתחום כלכלת המשפחה 
והחלה לעסוק בו, עובדת גלית עם 
בשכירים  החל  הלקוחות;  סוגי  כל 
בשכר  שמשתכרים  ועצמאים 
בצורה  מתנהלים  ואינם  גבוה 
ועצמאים  בשכירים  וכלה  נכונה 
ובנוסף  מספקת,  אינה  שפרנסתם 
שותפה לפרויקט הוראה בבתי ספר 

תיכוניים. 

לכל  יורה  אני  העסק  ״בשיווק 
דברים  ניסיתי  הזמן  כל  הכיוונים. 
ובין היתר ניגשתי להרבה מכרזים. 
פרויקט  הקמתי  מסוים  בשלב 
במימון  אותו  והרצתי  באינטרנט, 

ליווי  לתת  נועד  הפרויקט  המונים. 

חד-הוריות.  לנשים  חינם  כלכלי 

לייעץ  התחלתי  במקביל  גדי. 
לאנשים בהתנדבות.

היה  שלי  הבנק  חשבון  ״בעבר 
קרקס, ניצלתי כל מסגרת אשראי, 
ואחרי  אפשרית,  הלוואה  כל 
שהתחלתי ללמוד בקורס וליישם 
שהמצב  נוכחתי  הכלים  את 
בעקבות  ומשתפר.  הולך  שלי 
כלים פשוטים שקיבלתי  שלושה 
הלוואות  פתאום  ראיתי  בקורס 
ההתחייבויות  פתאום  נגמרות, 
מצטמצמות.  האשראי  בכרטיס 
כאם  הצלחתי  אני  שאם  הבנתי 
כל  זה,  את  לעשות  חד-הורית 
באמצעות  להצליח,  יכול  אחד 
אתר  הקמתי  שברשותי.  הכלים 
שנתיים  במשך  ועבדתי  אינטרנט 
למדתי  כך  כדי  תוך  בהתנדבות. 
בעוד קורסים, וב-2012 החלטתי 

לעזוב ולצאת לדרך עצמאית.״

להתחיל מאפס זה לא קל. איך 
עשית את זה?

בהמון עבודה וכיתות רגליים, תוך 
השיווק  שיטות  בכל  שימוש  כדי 
באינטרנט,  שיווקתי  האפשריות. 
שלחתי  ובפייסבוק.  בגוגל 
עותקים,  באלפי  בדואר  ניוזלטר 
נטוורקינג,  קבוצות  ניהלתי 
רווחה.  מחלקות  עם  עבדתי 
שם.  לקוח  פה,  לקוח   השגתי 
תחומים,  עוד  למדתי  כמובן 

בנושאים  לימודים  השלמתי 
הביטוח  מערך  ובהם  מגוונים, 
משכנתאות,  וייעוץ  הפנסיוני 
בכירים  שכר  חשבי  מסים, 
בנוסף  מורחב.  עבודה  ודיני 
אישי,  באימון  התמקצעתי 
מאוד  חסר  שזה  הרגשתי  כי 
להן.  לעזור  ויכול  למשפחות 
למעשה למדתי כל מה שהרגשתי 
שיכול  מה  כל  לי,  לתרום  שיכול 
לתת לי עוד כלים שאוכל להעביר 

הלאה. 

היום לקחתי עוד צעד ואני לומדת 
לקורסים  משלים  כמוצר   ,NLP
מעבירה.  שאני  האימוניים 
שמטרתם  עוצמתיים  קורסים 
חשוב  תודעתי.  לשינוי  להוביל 
המשפחות  ברוב  כי  לציין 

בעבר חשבון הבנק 
שלי היה קרקס, 

ניצלתי כל מסגרת 
אשראי, כל הלוואה 

אפשרית, ואחרי 
שהתחלתי ללמוד 

בקורס וליישם 
את הכלים נוכחתי 
שהמצב שלי הולך 

ומשתפר.

חברת  "מצלצלים",  של  והמנהלת  הבעלים  היא   גלית 
התחום  אל  המשפחה.  ולכלכלת  למשכנתאות  ייעוץ 
קריירה  סיימה  שנים  חמש  ולפני  במקרה,  נחשפה 
לדרך  ופנתה  וארבע שנים  במלונאות שנמשכה עשרים 
בדרך  ומשפחות  אנשים  מלווה  היא  היום  עצמאית. 
שלמות  קבוצות  לאמן  ושואפת  כלכלית,  לעצמאות 

ברמה אישית.

 גלית אביבי, עין גדי
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שבו  המימון,  לפרויקט  במקביל 

לרשויות  פניתי  הקהל,  לכלל  פניתי 

משפחות  לאתר  כדי  בארץ  רווחה 

דבר  של  בסופו  לייעוץ.  הזקוקות 

הכסף,  את  לגייס  הצלחתי  לא 

חינם  סדנאות  לתת  והחלטתי 

איתרו  שכבר  הרווחה  למחלקות 

הסדנאות  בעקבות  משפחות. 

ערד  מעיריית  אלי  פנו  הללו 

בבקשה שאעביר סדנה בכלכלת 

המשפחה לעובדי הרווחה עצמם. 

״זה היה רעיון נהדר, כי מבחינתי 

יכולים  שהעובדים  ידע  זה 

משפחות.  להמון  הלאה  להעביר 

בכל  כאלה  סדנאות  ערכתי 

התחילו  וכך  בהתנדבות,  הארץ, 

רווחה.  במחלקות  אותי  להכיר 

שפרסמה  למכרז  נכנסתי  בהמשך 

את  וקיבלתי  ירושלים  עיריית 

של  שוטף  ליווי  ירושלים:  מזרח 

לעובדי  סדנאות  המשפחות, 

נכנסתי  ועכשיו  והרצאות.  רווחה 

בבתי  מיוחד  הוראה  לפרויקט 

פיננסי  חינוך  שיעורי  ספר, 

מפגשים  גם  הכולל  יב  לכיתות 

וילדים  בנושא להורים  משותפים 

וכן מפגשים למורים עצמם.״

מהם הערכים המוספים שאת 

מביאה עמך למקצוע כאישה?

שלי  העובד  עם  יוצאת  כשאני 

שנינו  קשה,  רקע  עם  ממשפחה 

לא  אני  בעיניים.  דמעות  עם 

חושבת שהוא לוקח את זה אחרת 

ממני. אני לא חושבת שהוא נותן 

אני  לפעמים  ממני.  אחר  משהו 

אפילו מוטרדת מההפרדה הזאת. 

רואה  שאני  לך  להגיד  יכולה  אני 

דברים. אבל אני רואה את זה גם 

למקצוע. גברים  עמיתים   אצל 

נמצאת  באמת  אני  שכן,  מה 

בעולם שהוא גברי. אני לא יכולה 

לכלכלת  יועצות  שאין  להגיד 

משפחה, יש. אבל אם מסתכלים 

שם  אז  למעלה,  אחת  רמה  על 

נוח  מרגישה  אני  גברים.  הרוב 
שם.

שעצם  מרגישה  את  האם 

בפנייך  מציב  אישה  היותך 

אתגרים או קשיים?

לא. לדעתי, הדבר היחידי שעשוי 
עצמי  דימוי  הוא  נשים  לעצור 
נמוך. אני מוקפת כל הזמן בנשים 
מקום:  בכל  הכוח  זה  חזקות, 
בעצמה  רואה  מישהי  אם  נשים. 
חולשה, זה רק בעיניים שלה, או 
בעקבות האופן שבו היא תופסת 

את עצמה.

שהשפיעה  אישיות  צייני 

עלייך או שאת שואבת ממנה 

השראה.

הייתה  במלונות  כשעבדתי 

החרדי.  מהמגזר  נסיעות  סוכנת 

לה  היה  ומדהימה.  חזקה  אישה 

נסיעות  משרד  משובח,  עסק 

עם  עבדה  היא  עולמית.  ברמה 

יורק,  מניו  מבלגיה,  יהודים 

אפריקה.  ומדרום  מצרפת 

מההצלחה  התרשמתי  מאוד 

ברמה  וגם  שלה,  המקצועית 

מאוד,  אותה  הערכתי  האישית 

עסק  לה  שהיה  זה  כל  עם  כי 

משגשג היא הייתה נעימה מאוד, 

אסרטיבית אך נעימה.

גאה  את  פועלך  מכל  מה  על 

סיפוק  מרגישה  או  במיוחד, 

בזכותו?

יכולה  שאני  העובדה  עצם 

ואף  מהעסק,  רק  להתפרנס 

זה  נוספות.  משפחות  לפרנס 

כך הרבה  כל  יש  לא מובן מאליו. 

ורובם  שלמדו  בארץ  יועצים 

נוספת,  כהכנסה  במקצוע  עוסקים 

לא  אנשים  מרכזי.  כעיסוק  ולא 

יכולים להתפרנס מזה, בגלל חוסר 

מודעות. זה לא תחום שחדר אצלנו 

שישראלים  בכך  נתחיל  במדינה. 

אנשים  מתייעצים.  לא  כישראלים 

שלהם  הפנסיה  את  לבחור  יעדיפו 

לבד, או ליטול משכנתה לבד, למרות 

הידיעה שהבנק לא ניטרלי.

בפנסיה,  שלי  ההבנה  כל  עם  אני, 

לא אעשה משהו בפנסיה הפרטית 

שלי בלי להתייעץ עם איש מקצוע, 

החלטה  שכל  לכך  מודעת  אני  כי 

רב.  כסף  לי  לעלות  עלולה  שגויה 

זה  פחות,  במדינה  אנשים  אבל 

את  שלמד  עמית  לי  יש  נהוג.  לא 

להבין  כדי  הברית  בארצות  הנושא 

מושרש,  זה  שם  כי  עובד,  זה  איך 

וכאן בחיתולים.

הצליחו  לא  הספר  בבתי  גם 

להכניס את הנושא הזה לתוכנית 

הלימודים. חברים באיגוד היועצים 

המשפחה  לכלכלת  והמאמנים 

שלם  לימודים  מערך  הקימו 

לבתי הספר היסודיים, שכלל גם 

משחק  וערכות  עבודה  חוברות 

לתל״ן. אף אחד לא דחף את זה, 

והתוכנית ירדה לטמיון. המערכת 

זה.  הייתה בשלה לקלוט את  לא 

במחלקות  מתחילים.  עכשיו 

רווחה עד היום אנשים היו רגילים 

באה  כשאני  כסף.  לקבל  בעיקר 

להם  ומציעה  האנשים  אל  היום 

תמיכה בצורת ידע, הם מופתעים.

הדבר היחידי שעשוי לעצור נשים הוא דימוי 
עצמי נמוך. בעיניי זה רק איך שהן רואות את 

עצמן ולא איך שהסביבה רואה אותן. אני 
מוקפת כל הזמן בנשים חזקות, זה הכוח בכל 

מקום: נשים.

צעירה  לאישה  תייעצי  מה 
העומדת להיכנס לתחום שלך?

בכל  שמתמיד,  מי  התמדה. 
תחום, מצליח. ובאמת לנסות כל 
דרך! כל פעולה שאנחנו מבצעים, 
מובילה  שנים,  לאורך  זה  אם  גם 
לעיריית  שלי  הפנייה  לתוצאות. 
ירושלים הייתה לפני שלוש שנים, 
אני  וחצי  שנתיים  אחרי  ופתאום 
שמתמיד  מי  טלפון.  מקבלת 
וממשיך כל הזמן להיות בתנועה 

קוצר בסוף את הפירות.

עצמך  את  רואה  את  איפה 

בעוד חמש שנים?

מעניינים  וגדל.  הולך  שלי  העסק 
אני  אבל  דברים,  הרבה  אותי 
לעשות  יכולה  לא  שאני  מרגישה 
שותף  מחפשת  אני  אז  דבר,  כל 
שצריך  אדם  בן  אני  שותפה.  או 
עם  לעבוד  אנשים,  עם  להיות 
אנשים. תמיד צריך להיות מישהו 
שישלים אותך, שייתן את הפוש. 
אז יחד עם שותף או שותפה אוכל 
אחר  למקום  העסק  את  להרים 
מטלות,  ממני  להוריד  ובנוסף 
לדברים  להתפנות  שאוכל  כך 

אחרים, כל מיני יזמויות. 

להתמקד  רוצה  בעיקר  אני 
של  פן  עם  אימוניים,  בקורסים 
משתתפי  המשפחה.  כלכלת 
הקורס העושים שימוש בכלי אימון 
להשגת  בנוסף  מצליחים,   NLP-וב
שינוי  לייצר  כלכליות,  תוצאות 
משמעותי ועוצמתי ברמה האישית, 
בחייהם.  תחום  כל  על  המשפיע 
שיותר  כמה  לתפוס  שואפת  אני 
אנשים, בִמקום אחד אחד, להעביר 
קבוצה שלמה תהליך אימוני ברמה 
האישית, ולתת כלים. זה הבייבי של 

העסק שלי, לשם אני מכוונת.

לקורסים  שמגיעים  אנשים 
כמוני  שהבינו  אנשים  הם  שלי 
שנדרש שינוי. כמו שאמר אלברט 
איינשטיין: ״טיפשות היא לעשות 
את אותו הדבר שוב ושוב ולצפות 

לתוצאות שונות בכל פעם.״
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ליהנות מהדרך

דבורה וויסביין, בעלת תואר ראשון במדעי המדינה 
בחברה  עובדת  בינלאומיים,  ביחסים  שני  ותואר 
יו"ר  ומשמשת  טרור  מימון  במחקר  העוסקת 
הוועד המקומי בהר עמשא. נולדה וגדלה בצרפת, 
 - הברית  בארצות  אקדמית  השכלה  השלימה 
בישראל. אל הר עמשא  חייה  לחיות את  ובחרה 

הגיעה לפני כארבע שנים, נשואה ואם לשלושה.

 דבורה וויסביין, הר עמשא

ילדים  עם  אביב  בתל  ״החיים 
והמחשבה  קלים,  היו  לא  קטנים 
לבנות  הייתה  אותנו  שהדריכה 
הזה,  הקסום  במקום  ביתנו  את 
יער  בין  בטבע  מהחיים  ליהנות 
לא  אבל  קצת.  ולנוח  למדבר 
ממש  שהיה  ליישוב  הגענו  נחנו. 
כל  וכנגד  התחדשותו,  בתחילת 
יושבת  להיות  נבחרתי  ציפיותיי 

ראש הוועד המקומי. 

שמכמה  הבנתי  מאוד  ״מהר 
לי,  שנאמר  כמו  בחודש,  שעות 
שנייה  לעבודה  יהפוך  התפקיד 
לפחות,  משרה  חצי  של  בהיקף 
למשרה  ומעבר  בהתנדבות 

המלאה ולגידול שלושת ילדיי.

״אבל הרגשתי שזו חובתי לתרום 
להתפתחות  יכולתי  כמיטב 
בו  להשקיע  שבחרנו  המקום 
לא  שזה  סיכוי  היה  לא  הכול. 
לאט- ללמוד  התחלתי  יצליח. 

לתפקידי,  הקשור  כל  את  לאט 
התקציביות,  המשמעויות  את 
של  הקהילתיות,  המשפטיות, 
יישוב  של  מקומי  ועד  יו״ר  להיות 
ללא זהות וועדים ותחת ניהול של 
הוועד  הזמן,  עם  מפעיל.  מפרק 
שיתופי  לפתח  והתחיל  התבסס 
ועם  המועצה  עם  יעילים  פעולה 
קבלת  לטובת  לפעול  האגודה, 
תקציבים ליישוב, לספק שירותים 
של  ובסופו  לתושבים,  בסיסיים 
דבר לקדם בניית מערכת יישובית 

חדשה.

להתמקד  החליטה  המחשבים 

בטרור קיברנטי.  

השני  התואר  לימודי  כדי  ״תוך 
 .HTML-ב תכנות  גם  למדתי 
בבנק  לעבוד  התחלתי  ב-2002 
וובמסטר,  בתור  קודם  העולמי, 
ולאחר  תוכן,  ועורכת  מתרגמת 
אינטרנט  צוות  מנהלת  בתור  מכן 
הבינלאומית  המחלקה  של 
מרחוק.  ולמידה  למולטימדיה 
גם  מיומנויות,  הרבה  למדתי  שם 
פיתחתי  ניהוליות,  וגם  טכניות 
אסטרטגיות רשת ודרכים לשיפור 
צוותים  ניהלתי  למידה,  מערכות 
טכנולוגיים,  שדרוגים  בתהליכי 
בשימוש  לקוחות  ואימנתי 

במספר מערכות מידע.

מדהים,  היה  העולמי  ״הבנק 
כלל...  בדרך  שעוזבים  מקום  לא 
שם,  שנים  שלוש  אחרי  אבל  
של  חתונה  לרגל  בארץ  בביקור 
לגמרי בהפתעה  חברה, הרגשתי 
שישראל היא המקום שלי. הכול 
אני  שלפה  הרגשתי  לי.  התחבר 
עוברת  שאני  החלטתי  שייכת. 
מצאתי  שנה  חצי  תוך  לישראל. 
עלייה  עשיתי  בארץ,  עבודה 
הולדתי  ביום  אביב  לתל  והגעתי 

ה-25.״ 

את  דבורה  השלימה  בישראל 
האקדמית,  הרמה  עד  האולפן 
שעסק  בפרויקט  והשתלבה 
המרכז  דרך  באינטרנט  בטרור 

בתוך  האישית  ״ההתפתחות 
רק  לא  גדולה.  מאוד  היא  זה 
מאוד,  השתפרה  שלי  שהעברית 
אני גם מפתחת עוד יכולות ניהול, 
השפעה  עם  חדש  תחום  לומדת 
ישירה על חיינו ולומדת להתמודד 
הכרתי  שלא  וקשיים  לחצים  עם 

קודם.״

דבורה נולדה וגדלה בפריז, צרפת, 

בגיל  פרודים.  להורים  יחידה  בת 

לימודיה  את  סיימה  שבע-עשרה 

וטסה לצ׳רלסטון בארצות הברית 

ללימודי התואר הראשון.

הברית  בארצות  ״באוניברסיטאות 

לא דורשים מהסטודנטים לבחור 

מאחר  ללמוד.  ירצו  מה  מיד 

שיעורי  לקחתי  יהודייה  שאני 

עברית וגם קורסים במזרח תיכון 

בחרתי  כך  ישראלית.  ופוליטיקה 

המדינה  במדעי  להתמחות 

ובלימודי יהדות, וכך גם נשלחתי 

ללמוד  האוניברסיטה  מטעם 

חיפה.  באוניברסיטת  שנה  חצי 
שלי  הראשונה  הפעם  הייתה  זו 

בישראל.

בצ׳רלסטון  הלימודים  ״בתום 

לצרפת  חזרתי   2000 בשנת 

בסורבון  למדתי  שנה.  למשך 

נוסף  ראשון  לתואר  השלמות 

תקף  שיהיה  המדינה,  במדעי 

חיפשתי  במקביל  אך  במולדתי. 

והתקבלתי  הבא  היעד  את 

ג׳ורג׳  באוניברסיטת  שני  לתואר 

וושינגטון. חזרתי לארצות הברית 

בספטמבר 2001.״

טרור קיברנטי

כשש- לפני  אחד  שגרתי  בוקר 

לפני  ספורות  דקות  שנה,  עשרה 

פתחה  וארבעים,  תשע  השעה 

בדירתה  התריס  את  דבורה 

הפנטגון.  מתחם  מול  השכורה 

דבר לא הכין אותה למה שראתה 

התרסק  מטוס  דקות:  באותן 

לנגד  הפנטגון,  מבנה  אל  היישר 

האחד-עשר  פיגועי  ממש.  עיניה 

דבורה  את  תפסו  בספטמבר 

שהגיעה  אחרי  קצר  זמן  רק 

שני  תואר  ללימודי  לוושינגטון 

עקב  בינלאומיים.  ביחסים 

האירועים, הוסב התואר שעשתה 

והטרור.  הביטחון  לתחום 

ובעקבות משיכה טבעית לתחום 

הרגשתי לגמרי 
בהפתעה שישראל 
היא המקום שלי. 
הכול התחבר לי. 

הרגשתי שלפה אני 
שייכת.
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בהמשך  בהרצליה.  הבינתחומי 
רובין לחקר המזרח  עבדה במכון 
אף  בינלאומיים,  ויחסים  התיכון 

הוא במרכז הבינתחומי.

לא  האקדמי  שהתחום  ״הבנתי 
לפתוח  והחלטתי  אותי  מעניין 
ומחקר  לייעוץ  קטן  עסק 
אתרים  בניית  לרבות  באינטרנט, 
פרטיות.  ולחברות  מחקר  למכוני 
בינלאומי  שנתי  בכנס  ב-2006, 
לתחום  נחשפתי  טרור,  בנושא 
העוסקת  ולחברה  הטרור  מימון 
אני  ושם  טרור,  מימון  במחקר 
כמנהלת  היום  ועד  מאז  עובדת 

מידע ומערכות מידע. 

מערכות  את  לנהל  הוא  ״תפקידי 
את  ולארגן  המשרד  של  המידע 
שבו  האופן  ואת  עצמו  המידע 
גם  אני  ללקוח.  חזרה  יוצא  הוא 
נתונים  באימות  במחקר,  עוסקת 
שלושה  עובדת  אני  ובעריכה. 
ימים מהבית ויומיים בתל אביב.״

דווקא  לעסוק  אותך  משך  מה 

במחקר טרור?

זו לא הייתה בחירה ממש. פניתי 

לכיוון הזה מכוח הדברים, ובסופו 

מאוד  עצמו  הנושא  דבר  של 

מעניין אותי והמקום שאני עובדת 

בתחום  האופציות  לי.  מתאים  בו 

או  צבא  יש  ברורות.  מאוד  הן 

פרטי.  ומגזר  אקדמיה  ממשלה, 

ולא  האקדמי  הצד  את  ניסיתי 

נהניתי. את המגזר הממשלתי לא 

והרגשתי  התעניינתי  אבל  ניסיתי 

למשהו  להתמסר  שמשמעו 

ייקח  ידעתי לאן  אינטנסיבי שלא 

לארץ  הגעתי  רק  כאשר  אותי, 

ורציתי לבנות חיים ומשפחה.

מימון  וספציפית  הפרטי,  המגזר 

שמצאתי,  העבודה  ומקום  טרור 

שאני  העולמות  כל  את  מחבר 

גם  הביטחון,  תחום  גם  אוהבת, 

ארגון  של  מבנה  וגם  המחשבים 

קטן, אנושי ונעים. 

מהם הערכים המוספים שאת 

מביאה עמך לתפקיד כאישה?

שבתור  אימא  עם  לבד  גדלתי 
בהחלט  פסיכיאטרית  רופאה 
אלי את ערך העצמאות  העבירה 
החשיבות  על  אותי  ולימדה 
שקצת  כך  בעבודה.  הטמונה 
ההפרדה  את  לעשות  לי  קשה 
הזאת ״כאישה״. גם בעבודה שלי 
אני לא מרגישה הבדל בין גברים 
יותר  זה  ערך,  שווי  כולנו  לנשים, 
מכירה  אני  טיפוסים.  של  עניין 
שלהם,  בתכונות  נשיים  גברים 
באופי  כגברית  מוגדרת  די  ואני 

שלי ובדרכי החשיבה שלי. 

שעצם  מעט  לא  לי  נאמר  בוועד 

אומרים  עוזר.  מאוד  אישה  היותי 

דיפלומטי  הוא  הנשי  שהצד 

שנשים  רגשי,  יותר  קצת  יותר, 

יודעות להקשיב יותר. בעיניי אלו 

אבל  נשיות,  תכונות  בהכרח  לא 

אני  בוועד  שלי  בתפקיד  לפחות 

מרגישה שבמובן מסוים העדינות 

לא  אני  אם  גם  תורמת.  כן  שבי 

אני  המגדרי,  לבידול  מתחברת 

מבינה על מה מדובר. 

שעצם  מרגישה  את  האם 

בפנייך  מציב  אישה  היותך 

אתגרים או קשיים?

לא הרגשתי אף פעם אפליה כזו 

בעבודה  להפך,  אפילו  אחרת.  או 

מערכת  מתחדשות,  תשתיות 
בתחומים  מתפתחת  יישובית 
תרבות,  חינוך,  המוניציפליים, 
ארוכה  עוד  הדרך  ועוד.  סביבה 
המתנדבת  לא  שאני  וכמובן 
יש   - הזו  העשייה  בתוך  היחידה 
שמשקיעים  תושבים  הרבה  כאן 
המון למען חיי הקהילה - אבל אני 
בצמיחת  חלקי  על  גאה  בהחלט 

היישוב שלי.

צעירה  לאישה  תייעצי  מה 
העומדת להיכנס לתחום שלך?

סמכויות,  להעביר  כשהתחלתי 
ככה  תעשי  טיפים,  לתת  חשבתי 
שכל  ראיתי  אבל  ככה.  ותעשי 
שלה,  בגישה  שונה  כך  כל  אישה 
אני  היום  אז  להן.  עובד  ושזה 
חושבת שכל אחת צריכה למצוא 
כל  לה.  עובד  זה  שבה  הדרך  את 

אחת והדרך שלה.

עצמך  את  רואה  את  איפה 
בעוד חמש שנים?

בספטמבר  האחד-עשר  בדיעבד, 
הייתה  זה  לפני  עלי.  השפיע  די 
שאתה  הברית  בארצות  תחושה 
בסוג  חיו  שם  אנשים  בטוח. 
חלק  הייתי  ואני  בועה,  של 
נהניתי.  ומאוד  הזאת  מהבועה 
ואז כשראיתי את הדבר הזה מול 
נפלו,  הטלפון  קווי  כל  העיניים... 
זה  בפנטגון,  שם  חברים  לי  והיו 
עד  הבנתי  משמעותי.  מאוד  היה 
כמה מחר לא ידוע והיום הוא מה 

שחשוב. 

שבעוד  מקווה  אני  בגדול  אז 
הזה  בבית  אגור  שנים  חמש 
מבחינה  בכיף.  משפחתי  עם 
מקצועית, אני מרגישה שבחמש 
מפתחת  אני  הוועד  של  השנים 
לכל  וחשובים  חדשים  כישורים 
מצד  אבל  שהוא,  עבודה  תחום 
ההתפתחות  את  שמה  אני  שני 
בניוטרל.  הטרור  בתחום  שלי 
וגם  כאן  לעשות  גם  זמן  לי  אין 
שם.  להתפתח  איך  לחשוב 
לדעתי יש בחברה שלי עוד הרבה 
אבל  כולו...  ובתחום  לעשות,  מה 

חמש שנים, מי יודע?!

תומכים בי גם בהקשר של בניית 

של  בהקשר  וגם  המשפחה 

תפקידי בוועד.  

מה שכן, כשאת מגיעה לישיבות 

לעשות  וצריך  בידיים,  תינוק  עם 

הכול יחד - גם ילדים וגם בית, גם 

עבודה וגם קהילה, זו התמודדות. 

יש  לבד,  לא  ואני  בחירתי  זו  אבל 

לי בן זוג שחולק איתי הכול בבית. 

זה בדיוק העניין. העולם השתנה, 

והתפקידים לא כל כך ברורים. אז 

הקושי הוא יותר להיות גם אישה 

וגם  וגם אשת מקצוע  אימא  וגם 

יו״ר ועד מקומי...לחבר הכול בכל 

יום שעובר זה אתגר בהחלט.

בהיסטוריה  אישיות  יש  האם 

שהשפיעה  בספרות  או 

עלייך או שאת שואבת ממנה 

השראה?

אני מתחברת, מושפעת ומוצאת 

מסיטואציות,  יותר  השראה 

שמסביבי,  מאנשים  ממקומות, 

ופחות מדמויות שאני לא מכירה 

אישיות  אין  לכן  אישי...  באופן 

לחשוב  יכולה  שאני  ספציפית 

עליה. 

גאה  את  פועלך  מכל  מה  על 

סיפוק  מרגישה  או  במיוחד, 

בזכותו?

מסיפוק.  יותר  לי  חשובה  הדרך 
באופן  חיי  את  לבנות  מנסה  אני 
שלמה  להיות  לי  שמאפשר 
וליהנות  עושה  שאני  מה  עם 
או  בבית  זה  אם  מהעשייה, 
אם  מגדירה  גם  אני  כך  בעבודה. 

אני גאה או לא, בכל יום מחדש.

היום אני גאה בבחירות שעשיתי 
עד עכשיו וגאה על כך שאני אכן 
נהנית מהדרך. אני גם גאה על כך 
שאחרי כמעט ארבע שנים בוועד 
ועומדת  מעמד  מחזיקה  אני 

במילה שלי למרות שלא קל.

הר עמשא הוא יישוב פורח היום: 
ילדים   60 )כולל  תושבים   150
חדשים,  בתים  בדרך(,  כמה  ועוד 

העולם השתנה, 
והתפקידים לא כל 

כך ברורים. אז הקושי 
הוא יותר להיות גם 

אישה וגם אימא וגם 
אשת מקצוע וגם יו"ר 

ועד מקומי...לחבר 
הכול בכל יום שעובר 

זה אתגר בהחלט.
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אחות על גלגלים

מלאך,״  בשבילי  הייתה  ״עוואטף 
לחיקוי,  ״מודל  מספרת.  היא 
את  עוצמתית.  הכי  הכי  האישה 
במרפאה  ביליתי  חופשותיי  כל 
מכינה  הייתי  לעוואטף.  בעזרה 
אפליקטורים, מרתיחה מכשירים 
פשוט  באלכוהול,  ומנקה 
האֶֶתר  לריח  מכורה  שם,  הייתי 
והאלכוהול. עוואטף נהגה לתלות 
את המדים שלה על קולב, והייתי 
מביטה בהם, נוגעת בהם, בעיניי 

זה היה הבגד הכי יפה בעולם.״

שדורית  שנה  שלושים  זה 
עשרים  חלומה,  את  מגשימה 
בעין  חיה  היא  מהן  שנה  ושבע 
ושלושת  יואל  בעלה  עם  תמר 
אחות  היותה  על  נוסף  ילדיהם. 
מוסמכת  גרפולוגית  היא 
לקבוצות  הרצאות  המקיימת 
ועובדת עם אנשים באופן פרטני. 

כאחות  שנה  עשרים  ״עבדתי 
ובעשור  בדימונה  קהילתית 
הוספיס  אחות  אני  האחרון 
היא  הגישה  היום  בית.  ושיקום 
חולים  שיותר  כמה  להחזיר 
גם  שלהם,  הטבעית  לסביבה 
זו  כי  וגם  זיהומים  למנוע  כדי 
על  לשמור  ביותר  הטובה  הדרך 
אני  החולה.  של  האוטונומיה 
מערך  רפואה׳,  ב׳צבר  עובדת 
בחולים  המטפל  בית  אשפוז 
בביתם  משפחותיהם  ובני 
חינם  וניתן  הטבעית  ובסביבתם 
החולים.  קופות  באישור  לחולים 
הדרום.  אזור  בכל  עובדת  אני 
רבות,  בנסיעות  כרוכה  עבודתי 

כי  מלמדים  רפואיים  מחקרים 

בקהילה  חיים  יחד!  לחיות  בריא 

החיים  ותוחלת  חיים,  איכות  הם 

יותר! חיי קהילה  בקהילה גבוהה 

ברקמה  הנארג  אנושי  שטיח  הם 

רב-גונית.  צבעונית.  אנושית, 

המשקל,  יש  ואחת  אחד  לכל 

והעוצמה  הכוח, הקול, האחריות 

להעצים ולהתעצם! 

בחורה  או  לבחור  תייעצי  מה 

השוקלים ללמוד סיעוד? 

לדעת שהם זוכים בזה. זאת זכות 

לכל החיים. אלה לימודים קשים, 

הם  החיים  אבל  קשה,  העבודה 

רגעים  גם  יש  מהותם.  זו  כאלה, 

של שמחה, של לידה ומוות, וצריך 

לעשות אותם טוב, נכון, מדויק.

שמקצוע  ידוע  העולם  בכל 

שנלמד  המקצוע  הוא  הסיעוד 

בארץ,  טובה  הכי  בצורה  ונעשה 

ללמוד  כדי  העולם  מכל  ומגיעים 

חושבת  ואני  שלנו,  הדרכים  את 

לאחים  הודות  רבה  במידה  שזה 

לעם  הודות  גם  אבל  ולאחיות, 

שהביקוש  הלוואי  ולקהילות. 

ליום  ונגיע  יגדל  הסיעוד  ללימודי 

סיעודי  לטיפול  יזכו  החולים  שבו 

איכותי ואישי.

דורית  הקדישה  רבות  שנים 

מעמיקים,  גרפולוגיה  ללימודי 

קורסים  היתר  בין  כללו  אשר 

בפסיכותרפיה  בפסיכולוגיה, 

אך אני נהנית מנוף הטבע ומהנוף 
האנושי באזורנו המיוחד. 

עם  בעיקר  נעשית  ״עבודתי 
הזקוקים  חולים  ועם  סרטן  חולי 
להם  נותנים  אנו  לשיקום. 
מעטפת רפואית רחבה המסייעת 
בביתם  לחיות  להמשיך  להם 
המרוחקים  באזורים  גם  האהוב 
סיוע  מעניקים  אנו  חולים.  מבתי 
צוות  ותמיכת  שעות   24 רפואי 
רב מקצועי מגוון, הכולל רופאים, 
סוציאליים,  עובדים  אחיות, 
תקשורת;  וקלינאי  פיזיותרפיסטים 
ומתנדבים רבים  ובנוסף עמותות 
משאלות  בהגשמת  מסייעים 
ורגשי  רוחני  ליווי  ומעניקים 
משפחותיהם  ולבני  לחולים 

לעבוד  כמובן  הקשה.  בתקופתם 
רפואה׳  ב׳צבר  הוספיס  כאחות 
זו עבודה מאוד קשה גם מבחינה 
רגשית.  מבחינה  וגם  פיזית 
בלילה,  נוסעת  גם  אני  לפעמים 
מוקפת  אני  אך  ובחג.  בשבת 
אשר  ומיומן  מדהים  בצוות 
אנשיו מאמינים כי למען החולים 
השמיים  אפילו  ומשפחותיהם 
להיות  גאה  אני  הגבול.  לא  הם 
רפואה׳  ב׳צבר  מחבריי  חלק 

שעושים מלאכתם קודש.״ 

רפואי  טיפול  לדעתך  מהו 
וסיעודי יעיל ואיכותי?

לדעתי הכי חשוב לדעת להקשיב 
הרב  ניסיוני  מתוך  לחולים! 
הכמוס  לעולמם  ומהקשבה 
הבנתי  מטופליי  של  והאמיתי 
והכי  עתיקה  הכי  התרופה  כי 
ובראשונה  בראש  היא  טובה 
לסיפור  להקשבה  זמן  להקדיש 
של  ובחירותיו  סודותיו  חייו, 
משפחתו.  בני  של  וכן  החולה, 
המהולה  ׳ההקשבה׳  תרופת 
זוהי   - וכבוד  אמפתיה  בחמלה, 
המומחה,  הרפואי  הטיפול  דרך 

המקצועי והאיכותי בעולם!

שבריא  חושבת  את  האם 
לחיות באזורנו? 

ביישובי  לחיות  בריא  לדעתי 
תמר  האזורית  המועצה 
האנושי׳  ׳ההון  בזכות  בעיקר 
להשגה,   - עיקרי  כוח  המהווה 
הבריאות! ושיפור   שמירה 

כתב בשבילי הוא 
אולי הדבר הכי 

אותנטי ואינטימי 
של האדם. הוא 

הא-ק-ג והראי של 
הנפש והצצה לעולמו 
האינטימי של האדם. 
באופן טבעי לקחתי 

את הגרפולוגיה 
לעולם הבריאות, 

לעולם של העצמה, 
של ליווי אנשים בעת 

משבר וחולי.

כשדורית הייתה ילדה קטנה במושב אלקוש שבצפון, 
היא הייתה פוקדת את המרפאה הסוכנותית ביישוב 
הנוצרייה  האחות  לעַוואטֶף,  עוזרת  פנוי,  רגע  בכל 
מהכפר פַסּוטָה. כבר אז ידעה בדיוק מה תרצה להיות 

כשתהיה גדולה. 

 דורית בן עיון, עין תמר
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חמש  לפני  ופסיכופתולוגיה. 
הקבלה  מבחני  את  עברה  שנים 
לגרפולוגיה  הישראלית  לאגודה 
גרפולוגית  היא  והיום  מדעית, 
מוסמכת ומשתמשת בגרפולוגיה 
היא  שבאמצעותו  נוסף  ככלי 
ומעצימה  למטופלים  מסייעת 

אותם.

גרפו- ללמוד  אותך  משך  מה 
עבודתך  על  נוסף  לוגיה 

כאחות? 

הנפש!  כתב  זהו  יד  כתב  בעיניי 
מאוד  אדם  היה  שלי  אבא 
יומנאי,  שוטר,  היה  הוא  מופנם, 
ובתקופתו לא היו מחשבים, אלא 
תיק  לו  היה  דבר.  כל  כותבים  היו 
כשחזר  ותמיד  ירוק,  בונד  ג׳יימס 
בתוך  היו  הדוחות  כל  מהעבודה 
בזהירות  פותחת  והייתי  פנקס, 
היומן.  בדפי  וקוראת  התיק  את 
באותם ימים לא דיברו כל כך עם 
יכולתי  שלו  הכתבים  ודרך  אבות, 
העיסוק  את  אותו,  להכיר  קצת 

שלו ואת העולם שלו. 

הדבר  אולי  הוא  בשבילי  כתב 
ואינטימי של האדם.  הכי אותנטי 

הנפש,  של  והראי  הא-ק-ג  הוא 
של  האינטימי  לעולמו  הצצה 
את  לקחתי  טבעי  באופן  האדם. 
הבריאות,  לעולם  הגרפולוגיה 
ליווי  של  העצמה,  של  לעולם 
אנשים בעת משבר וחולי. זהו כלי 
דוגמת  בעיקר  אני  שדרכו  נוסף 
לאדם בשעות הכי קשות שלו את 
נקודות החוזקה שלו, כי לפעמים 
בזמנים קשים אלו העדשה שלנו 
כשאת  אבל  ועצובה,  אפורה 
ומראה  הכתב  את  מדברת 
החוזקה  נקודות  את  למטופל 
שלו, זוהי קרן אור שעוזרת מאוד.

היותך  עצם  לתחושתך  האם 
אתגרים  בפנייך  מציב  אישה 

או קשיים?

לא הרגשתי את זה. אני מרגישה 
מקום  בכל  מתקבלת  שאני 

גם  דתיות,  בחברות  גם  בכבוד, 
בחברות ערביות, מעולם לא היה 

מעצם  שנבע  מציק  או  פוגע  פן 
מקומות  יש  אבל  אישה.  היותי 
בסביבה  גבר  של  נוכחות  שבהם 
מסוכנות  בדרכים  בעיניי,  נחוצה, 
קצת  לפעמים  שהן  בזירות  או 
לא  אני  כללי  באופן  מאיימות. 
באומץ,  עובדת  אני  חוששת, 
באמונה שהדרך שלי שומרת עלי.

לי  עוזר  בעלי  יואל  זאת  ובכל 
לא  אני  הדרך.  כל  לאורך  מאוד, 
לעסוק  יכולה  שהייתי  בטוחה 
לי  הייתה  לא  אם  הזאת  בעבודה 
עזרה של יואל והילדים. גם היום 
אם אני צריכה להגיע לביקור בית 
בפזורה הבדואית שמצריך נסיעה 
אלי.  מתלווה  יואל  שטח,  ברכב 
לחלוק  צריכים  הזוג  בני  שני  בעיניי 
שאני  וכמו  ובפרנסה,  בעיסוק 
ההוויה  את  ומבינה  מתחשבת 
שלפעמים  מבין  הוא  כך  בשדה, 

אני צריכה עזרה.

מהם הערכים המוספים שאת 
מביאה עמך למקצוע כאישה?

אני חושבת שהאישה מביאה לכל 

תובנות,  הרבה  הרפואה  עולם 

רק  שייכות  בהכרח  לא  הן  אבל 

הייתי  לא  דווקא  ואני  לאישה, 

רוצה את החיבור המגדרי הזה. כל 

אדם מביא איתו ערכים מוספים. 

במקרה שלנו, אני מקווה ומאחלת 

שלכל גבר ולכל אישה יהיו בת או 
לחיים, שיוכל  זוג לחיים, חבר  בן 

לעזור לו ולמנף אותו להתקדם. 

גאה  את  פועלך  מכל  מה  על 
סיפוק  מרגישה  או  במיוחד, 

בזכותו?

במקצוע  לעסוק  גאה  אני 
משפחתי  ועבור  עבורי  הסיעוד. 
אלא  עבודה  לא  זו  אחות  להיות 

דרך חיים! 

השר״פ,  בהקמת  מאוד  גאה  אני 
המוקד הרפואי המסייע טלפונית 
24 שעות ביממה לכלל התושבים 
חיה  שאני  השנים  כל  ואורחיהם. 
פה אני עובדת בערים הסמוכות, 
חייבת  שאני  הרגשתי  תמיד  אך 
שלי,  לקהילה  משהו  לעשות 
אפשר  שאי  חושבת  אני  לביתי. 
בכיכר  היחיד  הרפואי  שהמענה 
מרפאת  על  רק  יתבסס  ובאזור 
אלא  הכללית,  החולים  קופת 
צריך לתת עוד ועוד מענה עשרים 
הגעתי  ביממה.  שעות  וארבע 
להבנה שצריך להרים את הכפפה 
כאחות,  יתרון  לי  היה  הזאת. 
מבינה  הרפואה,  את  שמבינה 
נושא  את  ומבינה  השטח  את 
לקדם  כדי  בקהילה.  הבריאות 
מה  ללמוד  הלכתי  הנושא  את 
עושים במקומות אחרים. למדתי 
אילו חברות נותנות שירות בארץ 

ובפריפריה ומה הכי מתאים לנו. 

שליקטתי  והידע  הנתונים  כל  את 

למועצה  והזמנתי  למצגת  הכנסתי 

הרלבנטיים,  הגורמים  כל  את 

כולל נציגים מהיישובים, במטרה 

להעלות את המודעות לחשיבות 

הרפואיים  המשאבים  הרחבת 

מעשי.  פתרון  ולהציג  באזורנו 

תשתף  שהמועצה  ברור  לי  היה 

עם  שבשיחות  מאחר  פעולה, 

כי  ספק  לי  היה  לא  אנשיה 

עומדת  התושבים  של  בריאותם 

של  בחזונה  גבוהה  בעדיפות 

אני  זו  ובהזדמנות  המועצה; 

המועצה  לראש  להודות  רוצה 

אקריש  וליעקב  ליטבינוף  דב 

ועל  והפעלתו  השר״פ  מימון  על 

והצעותיי  פניותיי  בכל  תמיכתם 

בתחום הבריאות.

על  ולחשוב  להוסיף  כולנו  על 

האוכלוסייה  של  הרפואה  צורכי 

בעיקר  חשוב  כן  כמו  המתבגרת. 

ותקציבים  משאבים  להקצות 

כמו  בנושאים  הדרכות  למתן 

על  ושמירה  מחלות  מניעת 

להשקיע  בריא,  חיים  אורח 

עזרה  להגשת  הקהילה  בהדרכת 

חיים  אנו  חירום.  במצבי  ראשונה 

בסביבה מרוחקת אך אנו קרובים 

ולדעתי  מלון,  ולבתי  למפעלים 

פורה  פעולה  שיתוף  ליזום  עלינו 

בהפעלת  למשל  מחייב,  וגם 

ועזרה  אש  מכבי  זמין,  אמבולנס 

ומי  לתושבים,  הרפואה  בתחום 

בית  יקום  אחד  יום  אולי  יודע, 

המלח  בים  בין-לאומי  חולים 

לחולים מהארץ ומהעולם.

וחלומות  רעיונות  הרבה  יש 

בתחום הבריאות באזורנו, אך יחד 

לזכור  חשוב  הכי  בעיניי  זאת  עם 

לנסות  הוא  בריא  הכי  שהדבר 

להוריד  שלווים,  חיים  לחיות 

טבעית  בצורה  לחיות  לחצים, 

יותר, להיות קשובים יותר לשקט 

לטבע,  השדה,  לריח  פה,  שיש 

הטובים  לחברים  לנוף,  לילדים, 

ולבית.

שהשפיעה  אישיות  צייני 

עלייך או שאת שואבת ממנה 

השראה.

אימא שלי היא ההשראה של חיי. 

שרוב  אישה  היא  גילוש  אימא 

הזמן שותקת אבל כל הזמן עושה 

ועושה! בשקט, כמו נמלה, עושה 

ולכולם.  לעולם  טוב  הרבה  הכי 

חרוצה  שקטה,  צנועה,  כך  כל 

הרים  מרימה  אימא  ועדינה. 

האנושית,  בעוצמתה  ואנשים 

בונה  יוצרת,  מזיזה,  נמלה,  וכמו 

מרהיבים  תלים  הקשיים  אף  על 

בכל פינה.

חשוב לזכור 
שהדבר הכי בריא 
הוא לנסות לחיות 

חיים שלווים, 
להוריד לחצים, 
לחיות בצורה 
טבעית יותר, 

להיות קשובים 
יותר לשקט שיש 
פה, לריח השדה, 
לטבע, לילדים, 
לנוף, לחברים 
הטובים ולבית.
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חמש  לפני  ופסיכופתולוגיה. 
הקבלה  מבחני  את  עברה  שנים 
לגרפולוגיה  הישראלית  לאגודה 
גרפולוגית  היא  והיום  מדעית, 
מוסמכת ומשתמשת בגרפולוגיה 
היא  שבאמצעותו  נוסף  ככלי 
ומעצימה  למטופלים  מסייעת 

אותם.

גרפו- ללמוד  אותך  משך  מה 
עבודתך  על  נוסף  לוגיה 

כאחות? 

הנפש!  כתב  זהו  יד  כתב  בעיניי 
מאוד  אדם  היה  שלי  אבא 
יומנאי,  שוטר,  היה  הוא  מופנם, 
ובתקופתו לא היו מחשבים, אלא 
תיק  לו  היה  דבר.  כל  כותבים  היו 
כשחזר  ותמיד  ירוק,  בונד  ג׳יימס 
בתוך  היו  הדוחות  כל  מהעבודה 
בזהירות  פותחת  והייתי  פנקס, 
היומן.  בדפי  וקוראת  התיק  את 
באותם ימים לא דיברו כל כך עם 
יכולתי  שלו  הכתבים  ודרך  אבות, 
העיסוק  את  אותו,  להכיר  קצת 

שלו ואת העולם שלו. 

הדבר  אולי  הוא  בשבילי  כתב 
ואינטימי של האדם.  הכי אותנטי 

הנפש,  של  והראי  הא-ק-ג  הוא 
של  האינטימי  לעולמו  הצצה 
את  לקחתי  טבעי  באופן  האדם. 
הבריאות,  לעולם  הגרפולוגיה 
ליווי  של  העצמה,  של  לעולם 
אנשים בעת משבר וחולי. זהו כלי 
דוגמת  בעיקר  אני  שדרכו  נוסף 
לאדם בשעות הכי קשות שלו את 
נקודות החוזקה שלו, כי לפעמים 
בזמנים קשים אלו העדשה שלנו 
כשאת  אבל  ועצובה,  אפורה 
ומראה  הכתב  את  מדברת 
החוזקה  נקודות  את  למטופל 
שלו, זוהי קרן אור שעוזרת מאוד.

היותך  עצם  לתחושתך  האם 
אתגרים  בפנייך  מציב  אישה 

או קשיים?

לא הרגשתי את זה. אני מרגישה 
מקום  בכל  מתקבלת  שאני 
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מושיטה יד

ירדנה  את  פוגשות  אנחנו 

ונעימה,  חמה  באווירה  בביתה, 

האסתטיקה של הבית משתלבת 

פעם  מדי  השלו.  דיבורה  טון  עם 

הטלפון שלה מצלצל. הבעל שבי 

פוטנציאלית  לקוחה  )שבתאי(. 

מחיילת  מסרון  לצימרים. 

היא  לבין  בין  עזרה...  שמבקשת 

לעין  הגיעה  איך  לנו  מספרת 

שנה  וחמש  שלושים  לפני  תמר 

משפחות  ושתיים  עשרים  עם 

הדרך  ואת  היישוב,  את  שהקימו 

שעשתה מאז.  

התלהבתי  כך  כל  לא  ״בהתחלה 

מספרת.  היא  לכאן,״  לבוא 

קום  את  לי  הזכיר  ״המקום 

המדינה, במראה שלו ובתנאים... 

אבל בעלי ביקש שאתן לו ארבע 

שנים  ארבע  ואחרי  ניסיון,  שנים 

עוזבת.  לא  כבר  שאני  אמרתי 

המקום הזה כבש אותי.״ 

כעבור שנה התבקשה לסייע בגן 

הילדים, ומאז היא שם, שלושים 

וארבע שנים. 

ולאט-לאט  ללימודים  ״יצאתי 

בפעוטונים,  עבדתי  התפתחתי. 

שהוכשרתי,  עד  בתינוקיות, 

אני  שנה  וחמש  עשרים  ובמשך 

מנהלת גן. אני מאוד אוהבת את 

ורואה בה בית שני  העבודה שלי 

והבנתי  התגייס  שלי  הילד  שנה 
תמר  בעין  בקהילה  כאן  שצריך 
לחיילים  מענה  שתיתן  דמות 
הדודה  להיות  החלטתי  שלנו. 
נושאת  אני  מאז  החיילים.  של 
בתפקיד הזה למען ילדים אחרים. 
לכרטיסי  לחיילים  דואגת  אני 
הסעות,  בחגים,  שי  ערבה, 
התייחסות לחיילים חולים, תמיכה 
ועוד.  למתגייסים  שי  במשפחות, 
ועושה  זה  את  אוהבת  מאוד  אני 

זאת באהבה.״

או  שינוי  רואה  את  האם 
הקהילה  במצב  התפתחות 
היום לעומת מצבה לפני עשר 

ועשרים שנה?

הגיל  מעצם  נובע  הוא  שינוי.  יש 

הקהילה  הקהילה.  אנשי  של 

אוהבת  אני  שלי.  ראשון  ואפילו 

ילדים.  עם  לעבוד  ונהנית  לטפח 

ההערכה  הוא  הגדול  הכיף 

שמגיעה מהילדים כשהם גדלים.

זה  צימרים  מפעילה  אני  ״בנוסף 

מאוד  ונהנית  שנה,  חמש-עשרה 

האנשים.  עם  המפגש  מעצם 

חשוב לי שיכירו את המקום שלנו 

חיים  נוספים  אנשים  אילו  ויראו 

כאן במדינה.״

סבב אומנים

מתאפיינת  ירדנה  של  עבודתה 

יצירתית  בחשיבה  רבה  במידה 

כדי  תוך  מתמדת,  ובחדשנות 

הקהילה.  של  מחמם-לב  שילוב 

אתגרים,״  מחפשת  תמיד  ״אני 

כשלוש  ״לפני  מסבירה.  היא 

שנים מצאתי צורך לחבר בין ילדי 

המבוגרת,  האוכלוסייה  לבין  הגן 

בחרתי  בגרו.  שילדיהם  אנשים 

סדום,  כיכר  ברחבי  באומנים 

לגן,  אומן  הגיע  בחודש  ופעם 

אומן  ואותו  אליו,  הגיע  שהגן  או 

הסביר על האומנות שלו ויצר עם 

הילדים בתחום עיסוקו. התגובה 

מרגשת  הייתה  האומנים  של 

מוצלח  היה  והפרויקט  מאוד, 

לאחר  שנה  המשוער.  מעל 

סבתא  לאמץ  החלטתי  מכן 

כרכום,  מלכה  את  אימצנו  לגן. 

לא  בהתחלה  התרגשה.  שמאוד 

אבל  הדרך,  תוביל  לאן  ידעתי 

הילדים,  עם  נבנה  זה  לאט-לאט 

הפידבקים  חשיבה.  כדי  תוך 

מחממים.  מאוד  היו  ממלכה 

הילדים למדו להכיר אותה וכולם 

מלכה  סבתא  בשם  אליה  פונים 

נרתעים  ולא  אותה,  ומכבדים 

מאדם מבוגר.״

הדודה של החיילים

יזמה,  שירדנה  מהדברים  הרבה 

בהתנדבות  ומפעילה  יוזמת 

היא  למשל  כך  מצורך.  נובעים 

התמיכה  יוזמת  על  מספרת 

בין  הם  שלי  ״הילדים  בחיילים. 

הרבה  ולכן  במושב,  הגדולים 

שיהיה  כדי  יצרתי  תקדימים 

כעשרים  לפני  למשל,  כך  להם. 

אני חושבת שאדם 
שלא פועל למען 

המקום שבו הוא חי 
לא אוהב את המקום 

שלו.

אני חושבת שעצם 
היותי אישה אִפשר 

לי, דרך הרגישות 
הנשית, לזהות את 

האוכלוסייה שצריכה 
תמיכה, ולהושיט יד, 

מתוך צורך לעזור. 

החושבת   ירדנה   אפרים   היא   גננת   ומנהלת   גן 
תדיר   ביוזמות    מחוץ   לקופסה   ומחדשת 
ומחוצה   לה.  היא   פעילה    מעניינות   בעבודה 
חברה   בהנהלת   המושב ,   בקהילה,   מאוד 
ויוזמת   לשבעה   דודה   לחיילים   וסבתא   פעילה 
 נכדים. היא מאמינה   שאדם   שאינו   פועל   למען 
המקום   המקום   שבו   הוא   חי   אינו   אוהב   את 

 שלו,  ומחפשת   כל   העת אתגרים . 

 ירדנה אפרים, עין תמר
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המבוגרת,  האוכלוסייה  לבין  הגן 

בחרתי  בגרו.  שילדיהם  אנשים 

סדום,  כיכר  ברחבי  באומנים 

לגן,  אומן  הגיע  בחודש  ופעם 

אומן  ואותו  אליו,  הגיע  שהגן  או 

הסביר על האומנות שלו ויצר עם 

הילדים בתחום עיסוקו. התגובה 

מרגשת  הייתה  האומנים  של 

מוצלח  היה  והפרויקט  מאוד, 

לאחר  שנה  המשוער.  מעל 

סבתא  לאמץ  החלטתי  מכן 

כרכום,  מלכה  את  אימצנו  לגן. 

לא  בהתחלה  התרגשה.  שמאוד 

אבל  הדרך,  תוביל  לאן  ידעתי 

הילדים,  עם  נבנה  זה  לאט-לאט 

הפידבקים  חשיבה.  כדי  תוך 

מחממים.  מאוד  היו  ממלכה 

הילדים למדו להכיר אותה וכולם 

מלכה  סבתא  בשם  אליה  פונים 

נרתעים  ולא  אותה,  ומכבדים 

מאדם מבוגר.״

הדודה של החיילים

יזמה,  שירדנה  מהדברים  הרבה 

בהתנדבות  ומפעילה  יוזמת 

היא  למשל  כך  מצורך.  נובעים 

התמיכה  יוזמת  על  מספרת 

בין  הם  שלי  ״הילדים  בחיילים. 

הרבה  ולכן  במושב,  הגדולים 

שיהיה  כדי  יצרתי  תקדימים 

כעשרים  לפני  למשל,  כך  להם. 

אני חושבת שאדם 
שלא פועל למען 

המקום שבו הוא חי 
לא אוהב את המקום 

שלו.

אני חושבת שעצם 
היותי אישה אִפשר 

לי, דרך הרגישות 
הנשית, לזהות את 

האוכלוסייה שצריכה 
תמיכה, ולהושיט יד, 

מתוך צורך לעזור. 

החושבת   ירדנה   אפרים   היא   גננת   ומנהלת   גן 
תדיר   ביוזמות    מחוץ   לקופסה   ומחדשת 
ומחוצה   לה.  היא   פעילה    מעניינות   בעבודה 
חברה   בהנהלת   המושב ,   בקהילה,   מאוד 
ויוזמת   לשבעה   דודה   לחיילים   וסבתא   פעילה 
 נכדים. היא מאמינה   שאדם   שאינו   פועל   למען 
המקום   המקום   שבו   הוא   חי   אינו   אוהב   את 

 שלו,  ומחפשת   כל   העת אתגרים . 

 ירדנה אפרים, עין תמר
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אתה  הדברים  ומטבע  מתבגרת, 
כשהיית  שלך.  בבית  מכונס  יותר 
צעיר יותר, הורה לילדים צעירים, 
אנשים,  עם  יותר  נפגש  היית 
בשבילים  המשחקים,  במגרש 
ובחוגים, והיום הגיל שלנו משאיר 
את האנשים יותר בבתים שלהם. 
אחת לזמן מה מתכנסים, כשיש 
שמאורגן  חג  או  חברתי  מפגש 
נפגשים  פחות  הקהילה.  ידי  על 
על המדרכה. יש עדיין אחווה בין 
אנחנו  והיום  היישוב...  ותיקות 
גדולים  מאוד  מאמצים  עושות 
גם בהנהלה לקרב את הצעירים 
כי  ביניהם,  ולקשר  והמבוגרים 
לא  ניתוק.  של  תקופה  הייתה 
כל  שיתווך.  אמצעי  גיל  היה 
אחד מחברי ההנהלה דאג לצרף 
לתיק שהוא אחראי עליו ביישוב 
מנת  על  צעירים  וגם  ותיקים  גם 

לאחד, וזה מורגש לטובה ביישוב.

מהם הערכים המוספים שאת 

מביאה עמך למקצוע כאישה?

אישה  היותי  שעצם  חושבת  אני 
אִפשר לי, דרך הרגישות הנשית, 
שצריכה  האוכלוסייה  את  לזהות 
צורך  מתוך  יד,  ולהושיט  תמיכה, 
לעזור. זה כנראה צורך סוציולוגי, 
זה  על  חושבת  בהכרח  לא  ואני 
אלא  לא,  או  אישה  של  בהקשר 
יותר בהקשר שלי, של איך שאני. 
במקום  גרים  גם  שאנחנו  מאחר 
קטן, ואתה לא יוצא מכאן הרבה, 
מול  לשבת  בין  לבחור  עליך 
לבין  המחשב  ומול  הטלוויזיה 
או  מישהו  למען  משהו  לעשות 
ואני  למען עצמך בתוך הקהילה. 

בחרתי פשוט להיות פעילה.

בי היא  מצד שני, הרגישות שיש 

נדרשת  חסם.  של  סוג  לפעמים 

לא  כדי  עצמית  עבודה  הרבה 

גם  זאת  עושים  אז  להיפגע. 

מצד  וקורסים:  סדנאות  בעזרת 

ומהצד  אישית;  העצמה  אחד 

השני לומדים לקחת את כל נושא 

הרגישות ולהפוך אותו לכוח ולא 

שנים  כמה  לי  לקח  לחולשה. 

למדתי.  בהחלט  אבל  טובות, 

נכון, נשארה בי רגישות, אבל טוב 

שנשארה, כי אני לא רוצה להיות 

לי  חשוב  אטום,  או  קשוח  אדם 

להיות אמפתית לסביבה שלי.

גאה  את  פועלך  מכל  מה  על 

סיפוק  מרגישה  או  במיוחד, 

בזכותו?

ספק  כל  ללא  המקצועי  הסיפוק 

הוא החינוך בגיל הרך ועצם היותי 

האישית  ברמה  וכמובן  גננת. 

כמו  לקהילה.  והנתינה  התרומה 

כן יש לי שבעה נכדים משלושת 

שמתרוצצת,  סבתא  ואני  ילדיי, 

עם  הפעילות  על  מאוד  וגאה 

הנכדים  עם  המפגש  הנכדים. 

מתקיים לעיתים קרובות בקיבוץ 

כפר גלעדי, על אף הריחוק. בכל 

שנה בחופש הגדול אני מפעילה 

- קייטנת סבתא  קייטנה לנכדים 

- עם נושא וסדנאות וימי כיף. 

הגישו  ובעלה  שלי  כשהבת 

הם  בקיבוץ,  לחברות  מועמדות 

נדרשו להציג את עצמם בפלקט 

בחדר האוכל. החתן כתב שם ׳בת 

חדש  יישוב  שיישבה  למשפחה 

תיאור  שם  ונתן  סדום׳  בכיכר 

שקראתי ומאוד התרגשתי, כי לא 

ראיתי את עצמי כך. לי הכול היה 

מישהו  בא  ופתאום  מאליו,  מובן 

לי  וגרם  מהצד,  הסתכל  מבחוץ, 

להבין עד כמה אני מוערכת. 

המושב.  הנהלת  הוא  אחר  נושא 

לפני כעשרה חודשים התמודדתי 

בבחירות  הראשונה  בפעם 

ונבחרתי.  תמר  עין  להנהלת 

הסיפוק הוא גדול מאוד. זו עבודה 

רצינית ומורכבת, ולעיתים כרוכה 

מלווה  בהחלט  אבל  בעומס, 

בתחושת שליחות. בתוך ההנהלה 

נוי  בינוי,  תיקים:  שלושה  לקחתי 

וצמיחה דמוגרפית ביישוב, וזאת 

עבודה בלי הפסקה.

כל עשייה שלך היא גם למען 

המקום... 

אדם  בן  אני  לי.  חשוב  מאוד  זה 

שלא יכול לשבת. יש לי כל הזמן 

תמיד  לכן  לעשות.  לקום,  צורך 

חושבת  אני  בוועדות.  הייתי 

שאדם שלא עושה למען המקום 

שלו.  המקום  את  אוהב  לא  שלו 

שלושים  שלפני  הסיבה  גם  זאת 

תמר  לעין  הבאתי  שנה  ושלוש 

המשפחות.  טיול  ׳מפעל׳  את 

מאז אנחנו יוצאים כל היישוב מדי 

שנה לטיול, ועד לפני כמה שנים 

ארגנתי את הטיול הזה. אני רואה 

לי  כבית שלי, חשוב  את המושב 

מאוד לפתח אותו, לקדם, להביא 

דברים חדשים, ליזום. 

שהשפיעה  אישיות  צייני 

עלייך או שאת שואבת ממנה 

השראה.

בגנים  סייעת  שהייתי  בתקופה 

עבדתי עם גננת מדהימה, אביגיל 

זאת  היא  זוהר.  מנווה  זוהר  אבי 

שהאמינה בי ונתנה לי את הכוח 

ולצמוח.  ולהתפתח  להמשיך 

נכנסתי להיות  ביום שהיא עזבה 

השנים  כל  ולאורך  בגן,  הגננת 

לסיטואציות  כשנקלעתי  תמיד 

עם  להתמודד  עלי  היה  שבהן 

קושי או כשהיו לי שאלות חשבתי 

את  פותרת  הייתה  אביגיל  איך 

דמות  היא  מצליחה.  והייתי  זה 

נערצת.

צעירה  לאישה  תייעצי  מה 

לתחום  להיכנס  העומדת 

שלך?

אני מציעה לכל אישה להתפתח 

המקצועי  בחלק  שאפשר  ככל 

לפרוש  לעצמה,  בחרה  שהיא 

למצוא  ובנוסף  ממש.  כנפיים 

עוד תחום שבו תוכל להביא לידי 

ביטוי עוד צד שלה מעבר למקום 

או  כזאת  התבטאות  העבודה. 

שייתן  מיוחד,  תחביב  או  אחרת 

ולחיות  להמשיך  הכוח  את  לה 

במקום כזה קטן ומרוחק; לצאת 

לפגוש  בשבוע,  פעם  ללימודים 

רעיונות  לקדם  אחרים,  אנשים 

חדשים... זה יעשיר אותה ובסופו 

הסביבה  את  גם  יעשיר  דבר  של 

שהיא חיה בה.

לקבל  נכון  להיות  גם  צריך 

יש  מבית,  תומכים  יש  ביקורת. 

ממשיך  ואתה  מבחוץ,  תומכים 

ומתחשל. 

עצמך  את  רואה  את  איפה 

בעוד חמש שנים?

הכוחות  לי  שיהיו  מקווה  אני 

יש  שלי  באופי  לפנסיה.  לצאת 

לקבל  וכדי  מסוימת,  שמרנות 

כוח.  צריך  וללכת  לקום  החלטה 

עצם העניין שלא אהיה בגן קצת 

מה  חששות,  עמו  ומביא  מרתיע 

להמשיך  מעוניינת  אני  אעשה? 

נכון  שונה.  בקצב  בעשייה, 

מה  לגלות  הצלחתי  לא  לעכשיו 

יהיה עיסוקי לאחר הפרישה מגן 

לעיסוק  אתפנה  אולי  הילדים. 

הגן,  הבא רק אחרי שאעזוב את 

לגיל  קשור  שיהיה  משהו  אולי 

השלישי... בטוח שזה יהיה באזור 

שלנו ולמען הקהילה.

אני מציעה לכל 
אישה להתפתח 

ככל שאפשר בחלק 
המקצועי שהיא 
בחרה לעצמה, 
לפרוש כנפיים 
ממש. ובנוסף 

למצוא עוד תחום 
שבו תוכל להביא 
לידי ביטוי עוד צד 

שלה מעבר למקום 
העבודה.
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לפרוץ את תקרת 
הזכוכית

שלוש דקות אל תוך הריאיון ואני 
המרואיינת.  עצמי  את  מוצאת 
קורה  מה  מוחה,  אני  רגע,  רגע, 
היא,  ליאת מסבירה שכזאת  פה. 
נהנית מהקשבה, חשיבה וחקירה 
בדבריהם של אחרים וכך מקבלת 
ומעבירה  מסיפוריהם  דבר-מה 
לקבל  יכול  אחד  ״כל  כי  הלאה, 
והיא  אחר.״  של  מסיפור  משהו 
המגזין  מהות  זו  הרי  צודקת, 

שלפניכם.

התחלה, אמצע וסוף

הגיעו  לשעבר  ובעלה  ליאת 
עשרים  לפני  תמר  עין  למושב 
את  שעזבו  לאחר  שנה,  ושתיים 
להקים  רצון  מתוך  הארץ  מרכז 
ערכית  קהילה  ולחוות  משפחה 
לעשייה  לאדמה,  המחוברת 
כרקדנית-בעברה  הארץ.  ולאהבת 
ובחו״ל  בארץ  ייצוגיות  בלהקות 
בחינוך,  ראשון  תואר  ובעלת 
הבחירה הטבעית עבורה באותם 
ימים הייתה ללמד מחול ולעסוק 
עשר  ונפש.  גוף  תנועה,  בשילוב 
מחול,  בהוראת  עסקה  שנים 
החלה  חד,  במעבר  מכן,  ולאחר 
קטנים,  תחילה  פרויקטים.  לנהל 
מכן  ולאחר  סדום,  כיכר  ביישובי 
ומורכבים  גדולים  פרויקטים 
במועצה  עבודתה  במסגרת 

האזורית תמר.

התיירות  בנושא  גם  התמקדה 

לפיתוח  האזורית  והאסטרטגיה 

מרחב ים המלח ומיתוגו. 

בשנים  שלי  ההתמחות  ״עיקר 

של  הובלה  היה  האחרונות 

תהליכי  אסטרטגיים,  תהליכים 

במסגרת  וחדשנות.  מיתוג 

׳היחידה  את  הקמתי  תפקידי 

והתיישבותי׳  כלכלי  לפיתוח 

במועצה, שתהליך הליווי בה הוא 

שניתנו  משאבים  מאוד;  ייחודי 

יחידה אחרת מוקצים  בעבר דרך 

הכלכלית  היחידה  באמצעות 

שמאפשר  מה  התושב,  לטובת 

אישית  מאוד  בהתאמה  להגיע 

לכל אחד ואחד. 

״הקמתי את היחידה מתוך הכרת 

הקושי. נדרשה התבוננות על מנת 

ללמוד את הצרכים, לזהות אותם 

ולהאמין שאנו יכולים לתת מענה. 

את  להשיג  זמן  נדרש  כן  כמו 

התהליך  התושבים.  של  האמון 

אִפשר לדבר עם החקלאי בגובה 

ממחול לניהול פרויקטים, איך 
זה קרה?

המשפחתית  דרכנו  את  התחלנו 
שלושה  לנו  נולדו  תמר.  בעין 
ילדים שאני גאה בהם מאוד, עידו, 
אותי  הובילו  החיים  ורותם.  הגר 
לקושי כלכלי עקב החקלאות ואף 
לשינוי  שהוביל  מה  לגירושים, 

בתפיסת החיים שלי. 

כלכלי  למשבר  כשנקלעתי 

אחר.  נתיב  לבחור  החלטתי 

בתחילת שנת הלימודים הודעתי 

השנה.  את  מתחילה  לא  שאני 

מכרז  התפרסם  ימים  באותם 

היישוב,  ופיתוח  לניהול  פנימי 

שאיני  למרות  למכרז,  ניגשתי 

הכירו  אנשים  מהתחום.  מגיעה 

וידעו שאתאים  את היכולות שלי 

שנים  שלוש  במשך  לתפקיד. 

עסקו  אשר  פרויקטים  ניהלתי 

עין  ביישובים  תשתיות  בפיתוח 

את  וחייתי  הכיכר,  ונאות  תמר 

היישובים,  של  היומיומי  הצורך 

לכל  וקשובה  מחויבת  הייתי 

תושב ובכל עניין שבתחומי.

כמנהלת  בתפקידי  גם  וכך 
הכלכלית  בחברה  פרויקטים 
במועצה. הקשר שלי לפרויקטים 
ישיר  בממשק  מענה  שנותנים 
למשפחה, לתושב, היה קשר עם 
מחויבות ואחריות רציפה. לדוגמה, 

פרויקט ״הבנייה להשכרה״ ביישובי 
משמעותי,  מאוד  היה  המועצה 
אותו  לעשות  דרך  בכל  ודאגתי 
עלי  היה  ביותר.  הטוב  הצד  על 
בכמה  הפרויקט  את  לבחון 
בהיבטים  רבה  במידה  היבטים, 
קהילתיים, חברתיים. ההתנהלות 
שבו  האופן  על  השפיעה  הזו 
כולו.  באזור  פרויקטים  דחפתי 
העבודה  את  שמאפיין  משהו  זה 
החמצן  הם  פרויקטים  שלי: 
שמניע אותי לעשייה, אני אוהבת 
וסוף של  לראות התחלה, אמצע 
בשיתוף  מאמינה  ואני  פרויקט, 
צוות,  בעבודת  האנשים,  של 
משותפת,  אנרגיה  של  ובעוצמה 
זה מה שהיה נר לרגליי לאורך כל 

הדרך. 

היחידה לפיתוח כלכלי 

והתיישבותי

ב-2008 התקדמה ליאת לתפקיד 
הכלכלית  החברה  סמנכ״ל 

תפקידה  מתוקף  במועצה. 
נושאים  מגוון  על  חלשה  זה 
צמיחה  לרבות  אחריות,  ותחומי 

הקהילות,  עם  שיח  דמוגרפית, 
שיתופי פעולה והכוונה של ועדות 
צורכי  בחינת  השונות,  הקליטה 
עם  הקשר  וכן  עצמם,  היישובים 
בהמשך  חוץ.  גורמי  ועם  הרשות 

עד לפני שנה ידע כל תושב במועצה האזורית תמר מי 
היא ליאת ומה היא עושה. היום, שנה לאחר שפרשה 
המלח,  ים  הכלכלית  בחברה  הניהולי  מתפקידה 
המועצה האזורית תמר, כבר סיימה לימודים בתחום 
לתואר  לומדת  והיא  סכסוכים,  ויישוב  ארגוני  פיתוח 
בפיתוח  ועוסקת  בנדל"ן  משתלמת  נוסף,  ראשון 

עסקי ואסטרטגיה. 

 ליאת קורן-ליטבינוף, עין תמר, עין גדי

כל אחד יכול לקבל 
משהו מסיפור של 

אחר.



נובמבר 2017  | תמר�ה  21 

להיות  יכולה  )כשאני  העיניים 

שהוא  ובשעה  בגיל(,  שלו  הבת 

יודע שגם אני הייתי במשבר הזה. 

לאנשים  המתמדת  ״ההקשבה 

כל  לאורך  להם  שניתן  והליווי 

השירות  את  שהפכו  הם  הדרך 

ובעל השפעה בקרב  למשמעותי 

שעמד  פעם  ובכל  התושבים, 

לתת  ידענו  חדש  תחום  לפתחנו 

חליפה  ולתפור  המענה  את 

את  לחפש  צורך,  לאותו  מדויקת 

אנשי המקצוע המתאימים. 

שנים  שלוש-ארבע  ״לפני 

למשבר  נקלעו  רבים  חקלאים 

הפעם  וגם  בחקלאות,  גדול 

מענה  ולתת  לסייע  הצלחנו 

יצירתי  באופן  בעיות  לפתרון 

בסופו  לקופסה.  מחוץ  ובחשיבה 

של דבר הצלחנו, אני והצוות שלי, 

יחד עם משרד ׳שילובים׳ שמלווה 

להקים  הכלכלית,  היחידה  את 

ולתביעות,  להשקעות  קרן 

תמר. האזורית  למועצה   ייחודית 

בחברה הכלכלית היינו ׁשש נשים 

אשר עבדו כיחידה מלוכדת. כולנו 

מנת  על  המיטב  את  נתנו  כאחת 

ביותר  הטוב  המענה  את  לתת 

הכלכלית  היחידה  היום  לתושב. 

היא מנוף מדהים של פיתוח אישי 

מבחוץ.  ויזמים  תושבים  עבור 

על  גאה  ואני  הזדמנות  קיבלתי 

סיפוק  לי  נתנה  העבודה  כך, 

תהליכים  לקדם  היכולת  מעצם 

ולגעת באנשים.״

האחרונות  השנים  בשלוש 

לעבודתה במועצה האזורית תמר 

ממלאת  בתפקיד  ליאת  שימשה 

הכלכלית,  החברה  מנכ״ל  מקום 

ובשל היותה אשת ראש המועצה 

לא  שבו  מקצועי  לשלב  הגיעה 

התאפשר קידומה.  

בחרתי  זכוכית;  לתקרת  ״הגעתי 

והנוח  המוכר  מהאזור  לצאת 

לעצמי  שלי  במסע  אני  והיום 

ייעוץ  שירותי  נותנת  אני  ולביתי. 

פרטיים  לאנשים  אישי  וליווי 

ציבוריים.  ולארגונים  בעסקים 

ומאפשרת  רעיונות  יוזמת  אני 

חדשנות,  מקדמת  עסקי,  חיבור 

וזה פותח בפני אנשים הזדמנויות 

ותנועה בעשייה. 

מאזור  לצאת  שלי  ״ההחלטה 

להכיר  מהרצון  נבעה  הנוחות 

מסוגלת  אני  עוד  מה  בעצמי 

לעשות, אילו תחומי עניין יכולים 

קמה  אני  ואיך  בפניי  להיפתח 

אנרגיה  עם  שגרתי  לא  לבוקר 

הסתכלתי  ומתמיד  מאז  חדשה. 

לאופק, לכן היה לי קשה לתחום 

המועצה  בגבולות  עצמי  את 

במדבר  רואה  אני  תמר.  האזורית 

יחידת שטח אחת. יש בו עוצמות 

כשעובדים  גדולות  יותר  הרבה 

יחד. לא בכדי הובלתי את המיתוג 

מאמינה  אני  לים׳;  מדבר  ׳בין 

ישראל  של  הייחודי  שהמדבר 

ולפרוץ  רבדים  מגוון  לחבר  יכול 

התחדשות מגוונת, בפרט בתחום 

התיירות.״ 

איך קיבלו בבית את ההחלטה 
שלך?

חיוך,  והגניבו  צחקו  שלי  הילדים 
הבינו  לא  הם  האחר,  ומהצד 
)כמו  כלום  אעשה  ולא  אשב  איך 
חברים  שאיתי,  האיש  דב,  גם 
לא  אני  ובאמת  רבים(,  ומכרים 
היום  כלום.  עושה  ולא  יושבת 
אני שנה מחוץ לארגון, וזו הייתה 
חשיפה  עשייה,  המון  של  שנה 
למידה,  כמו  מוספים  לערכים 
אני  תמיכה.  העצמה,  חוויה, 
מדהימים,  שונים,  עולמות  מגלה 
פחות  לא  אבל  חדשים,  אנשים 
את  ומוקירה  מזהה  אני  חשוב, 
איתי  שלקחתי  הכלים  ארגז 
הכיכר,  ביישובי  העשייה  משנות 
בקיבוץ עין גדי ובמרחב המועצה 
עמי  מביאה  אני  ושאותו  כולה 
שמחה  אני  אחרים.  למקומות 
מאוד על ההחלטה שלי, מרגישה 
במובן  רק  לא  עצמאית,  מאוד 
במובן  גם  אלא  שלי,  התעסוקתי 
היצירתיות,  במובן  החשיבה, 
בעצם ההעזה להיכנס לתחומים 
חדשים, לעולמות עסקיים שונים 
מה  על  מלאה  אחריות  וליטול 

שבא בתוך סל העיסוקים. 

מהם הערכים המוספים שאת 
מביאה עמך לתפקיד כאישה?

תמיד  סבב  שלי  העיסוק  עולם 
את  מצאתי  ותמיד  גברים,  סביב 
זה הרגישות  לצד  עצמי במיעוט. 
הובילו  שבי  הנשית  וההקשבה 
לשיקול  טובות,  להחלטות 
יותר.  רגיש  יותר,  מעמיק  דעת 
האישיות  את  הבאתי  לתפיסתי, 
ובכך נמנעתי  שלי לתוך התפקיד 
בתוך  והצלחתי  באגו;  מעיסוק 
לכיוון  לנוע  גברי  עסקי  מפגש 
שטמון  נשית,  ברגישות  המטרות 
בה ערך מוסף של ירידה לפרטים 
אבל  שוליים  נראים  שבהתחלה 
משמעותיים להתקדמות. היכולת 
שקיימת בנשים רבות לראות גם 
הקטנים  הפרטים  את  וגם  בגדול 

היא נוסחה של הצלחה...

שעצם  מרגישה  את  האם 
בפנייך  מציב  אישה  היותך 

אתגרים או קשיים?

בעיניי נשים לא צריכות לפלס את 
דרכן בצורה שונה מגברים. בחוויה 
להגיד  התעקשתי  תמיד  שלי, 
התקבלו  תמיד  לא  דבריי.  את 
באופן  התמודדתי  אבל  הדברים, 
אני  אחר.  אחד  כל  כמו  שווה 
חושבת שנשים שיש בהן רגישות 
מחויבּות  הסתכלות,  ויכולת 
ותחושת אחריות, יכולות להצליח 
לעשות,  שיבחרו  דבר  בכל 
קורה  זה  את  רואות  ואנחנו 
הייתי  השנה  ימינו.  במציאות 
הרבה בחברת נשים, יותר מאשר 
ונוכחתי עד כמה  בשנים אחרות, 
זו מזו  העוצמה שאנחנו שואבות 

היא מחזקת ומצמיחה.

גאה  את  פועלך  מכל  מה  על 
סיפוק  מרגישה  או  במיוחד, 

בזכותו?

אני גאה על החקר והבחירות, על  
החששות  הקושי,  שלמרות  כך 
והנורמות אני נאמנה לעצמי ואני 
בידיעה  שלי,  האמת  עם  הולכת 
ברורה שהעשייה שלי היא בזכות 
נעה  כשאני  היום,  בחסד.  ולא 
מרגישה  אני  יותר,  גדול  במרחב 
שאני מביאה את עצמי לידי ביטוי. 
מופתעת  שאני  רגעים  ישנם 
להכיר  ולומדת  מעצמי  ונרגשת 
גלויים  שאינם  שבי  החלקים  את 
לי  שמאפשרים  הם  כול,  לעיני 

לגלות ולחוות עולמות חדשים. 

צעירה  לאישה  תייעצי  מה 
העומדת להיכנס לתחום שלך?

שנכנס  מי  לכל  מציעה  אני 
עיניים  עם  להיות  חדש  לתפקיד 
קשובות,  אוזניים  עם  פקוחות, 
ללמוד  וחדה.  רגישה  שפה  עם 
הוא  שידע  ולהבין  מהסביבה 
להצלחה.  דרך  היא  וצניעות  כוח, 
חלש  ׳אני  של  במובן  לא  צניעות 
חריף  להיות  יכול  אדם  וקטן׳. 
לעשות,  לדעת,  ללמוד,  מאוד, 

ולצד זה להיות ענו.

היום, כשאני נעה במרחב גדול יותר, אני 
מרגישה שאני מביאה את עצמי לידי ביטוי. 
ישנם רגעים שאני מופתעת ונרגשת מעצמי 

ולומדת להכיר את החלקים שבי שאינם גלויים 
לעיני כול, הם שמאפשרים לי לגלות ולחוות 

עולמות חדשים. 
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להמציא את עצמך מחדש 

הקריירה במלונאות התחילה מיד 
אחרי הצבא. לילך עבדה בעבודה 
מהר  אבל  באילת  מועדפת 
המלצרית  מתפקיד  נחטפה  מאוד 
וחודשים  הביקורת,  למחלקת 
לכיס  הוצמד  כך  אחר  ספורים 

חולצתה תג מנהלת. 

גיבשתי  שנים  מארבע  ״יותר 
וכבר  כמלונאית,  שלי  הזהות  את 
היבטים  מכמה  לטעום  הספקתי 
בשלב  אבל  במלון.  העשייה  של 
מדרון  שזה  הרגשתי  מסוים 
לרכוש  הצורך  בי  עלה  חלקלק. 
השכלה אקדמית. נרשמתי ללימודי 
מלונאות,  בניהול  ראשון  תואר 
בפקולטה  ותיירות  מזון  משאבי 
של  בקמפוס  החקלאות  למדעי 
האוניברסיטה העברית ברחובות.

במקביל  מהנים.  היו  ״הלימודים 
את  שהקים  לצוות  הצטרפתי 
ובמשך  המלח,  בים  קיסר  מלון 
במעונות  גרתי  שנים  וחצי  שלוש 
רחובות  הקו  על  וחייתי  ברחובות 
- ים המלח, מתמרנת בין לימודים 

לעבודה; והתמרון הזה הוא סיפור 
בצורות  והלאה,  רגע  מאותו  חיי 
שונות, אין לעשות משהו אחד, זה 

משעמם ואולי אני לא מתאמצת 
כמה  עושה  תמיד  אני  מספיק. 
במשרה  עבודה  יחד:  דברים 
תואר  ולימודי  ילדים  שני  וחצי, 
חופשת  או  עסקים;  במנהל  שני 

לידה, ארבעה ילדים בבית וכניסה 
לתפקיד סמנכ״ל מלון.״ 

היישר  לידה  מחופשת  ״חזרתי 
השנתיים  היו  ואלה  לתפקיד, 
פעלתי  בחיי,  ביותר  המצמיחות 
מול  הפסקה,  בלי  הרוח  נגד 
שהשתדלה  עין  צרת  קולגה 
החדש  המנכ״ל  ולהפריע.  לחבל 
לא השכיל לתפוס את המושכות, 
מעמדת  התפקיד  את  לקח  הוא 
מאחורי  מתחבא  ההליקופטר, 
כמעט  בסיס  ועל  השיחים, 
את  לצלוח  נאלצתי  יומיומי 
התפקיד, להגיע להישגים ולסיים 
את השורה בקורות החיים למרות 
חייבת  שאני  ידעתי  אף.  ועל 
מה  כל  את  סקרתי  להצליח, 
עוד  שאני  מה  כל  ואת  שעברתי 
תחושת  מתוך  גם  שיהיה,  רוצה 
את  לספק  מאוד  חזקה  אחריות 
חייבת  ואני  בי,  בחרו  הסחורה: 

לעשות את זה הכי טוב. 

״עבדתי שבעה ימים בשבוע מעל 
שתים-עשרה שעות בכל יום, בלי 
שהמלון  כדי  הכול  עושה  אוויר, 
מסוים  בשלב  והצלחתי.  יצליח, 
התחלתי לחפש את דרכי קדימה, 
הקשרים  בכל  אבן  אבן  הפכתי 
לכאן,  הגענו  וכך  בדרך,  שיצרתי 
התפקיד  את  קיבלתי  כאשר 

הראשון שלי כמנכ״לית. 

מלון  את  ניהלתי  שנים  ״שלוש 
הכול  ובסך  המלח,  בים  דניאל 
זאת הייתה חוויה נהדרת. אבל רק 
אחרי שאני מבינה שאני כבר לא 
נושמת ולא אוכלת ושוכחת שיש 
מתעוררת.  אני  וילדים,  בעל  לי 
בחיי  לראשונה  החלטתי  אז 

מסע-מלטף-אגו

בעבר,  מלונאי   - אייל  בעלה  את 
 - הכיכר״  ״תמר  מנהל  והיום 
בשנת  בירושלים  לילך  פגשה 
בעקבות  הגיעה  לשם   ,2000
לתל  עברה  מירושלים  קידום. 
חברה  של  שיווק  לנהל  אביב, 
ומלון,  מסעדות  שבבעלותה 
בעקבות  שוב,   - לאילת  ומשם 

תפקיד במלונאות. 

מי  היו  הקריירה  כל  ״לאורך 
שניסו  ומי  אותי  שהצמיחו 
את  שזיהו  מי  אותי,  להנמיך 
מזה,  ונהנו  שבי,  הפוטנציאל 
כשגילעד  מאוימים.  שחשו  ומי 
מסלול  בתוך  תפנית  הייתה  נולד 
דאז  שלי  המנכ״ל  ברור.  מאוד 
ונפרדו  מאוים,  חש  הנראה  ככל 
למשבר.  שהוביל  מה  דרכנו, 
מה  ידעתי  לא  חודשים  שבעה 
לעשות. זמן מה לימדתי בשלוחה 
של אוניברסיטת בן גוריון באילת, 
כך  ואחר  חוץ,  ללימודי  ביחידה 
ישרוטל.  לרשת  לענף,  חזרתי 
שעליה  מפית  נשאתי  שלי  בתיק 
כתבה לי יועצת ארגונית כשהייתי 
׳את  ושפיץ,  ואחת  עשרים  בת 
לי  היה  ואכן  מלון׳.  מנכ״ל  תהיי 
והיה  בקריירה,  להמשיך  חשוב 
להיות  רוצה  שאני  מאוד  ברור  לי 

מנכ״לית במלון. 

לי מהילטון  זמן מה קראו  ״אחרי 
את  לנהל  באילת,  שבא  מלכת 
ובה  מחלקה  המשק,  מחלקת 
חדש  תפקיד  עובדים,  מאה  מעל 

בשתי  אותו  לקחתי  ומאתגר, 
שבועות  שלושה  אחרי  ידיים. 
המנכ״ל  בהיריון.  שאני  גיליתי 
ומנהל משאבי אנוש חיבקו אותי 
זמן  באותו  בשמחתי.  ושמחו 
התחרטו  ישרוטל  ברשת  ממש 
אחרי.  לחזר  והתחילו  שעזבתי 
המנכ״ל   - משלחת  שלחו  הם 
בכל   - ההיא  והמנהלת  ההוא, 
כדי  השתמשו  הם  התותחים 
במסע- לחזור,  אותי  לשכנע 

להם  אמרתי  כשרק  מלטף-אגו... 
מוחלטת,  דממה   - בהיריון  שאני 

כל המשלחות התפוגגו. 

מעצימה  חוויה  עברתי  ״בהילטון 
מנכ״ל  עם  שנים  ארבע  מאוד, 
ולמרות  המסלול,  את  לי  שסימן 
בזמן  לידה  בחופשת  שהייתי 
התמניתי  התפקיד,  שהתפנה 
התפקידים  אחד  לסמנכ״לית, 
את  לנהל   - שיש  התובעניים 

תפעול המלון האינטנסיבי. 

התמרון הזה הוא 
סיפור חיי מאותו 

רגע, בצורות 
אחרות: אין לעשות 

משהו אחד. זהו. 
זה משעמם ואולי 
אני לא מתאמצת 

מספיק.

תיאטרון  בקבוצת  שיחקה  טבעון.  בקריית  וגדלה  נולדה  לילך 
ורקדה בלהקת מחול. בצבא שירתה ביחידה 8200 במודיעין, כלל 
לא מודעת אז להילת-היוקרה שבתפקיד, והייתה מדריכה בבה"ד 
מפוארת  קריירה  ואחרי  לארבעה,  אם  נשואה,  היא  היום   .15
עין  אגודת  מנכ"לית  חדש,  תפקיד  באחרונה  החלה  במלונאות 

תמר, ובד בבד היא יועצת לעסקים ויזמים דרך "מעוף".

 לילך דמתי, נאות הכיכר
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שאני לוקחת פסק זמן מהטירוף 
ועוד  עוד  לעלות  ומהצורך 
שינוי,  לעשות  רציתי  בקריירה. 
אחרי  המלונאות.  מענף  לצאת 
ההחלטה נשאבתי לתפקיד נוסף 
של ניהול מלון, ובעקבותיו הבנתי 
סופית עד כמה אני צמאה לשינוי.  

דרך חדשה

״שמתי את עצמי שוב על המדף 
דרך  לבנות  והתחלתי  כמרצה 
ומלווה  עצמאית  כיועצת  חדשה 
המלונאות.  בתחום  יזמים 
בשעות  הביתה  להגיע  התחלתי 
שלי  הזמן  את  לנהל  סבירות, 
ולהיות יותר עם הילדים ועם אייל, 
הקהילה.  עם  אמיתי  במגע  יותר 
מדברת  יותר,  טוב  נושמת  אני 
שאני  לי  אומרים  יותר.  לאט 
ואפילו  יותר,  נינוחה  נשמעת 
במימיקה  משהו  אחרת,  נראית 

של הפנים פחות דרוך.

לעשות  אותי  עניין  ״במקביל 
ציבורית,  עשייה  שהוא  משהו 
עם השפעה מעבר לבעל הממון 
לי  דגדג  זה  שלו,  הוא  שהעסק 
הסכמתי  אלי  כשפנו  ולכן  תמיד, 
לתפקיד  מועמדות  לשקול 
מנכ״לית אגודת עין תמר, וזה מה 
שאני עושה היום במקביל לייעוץ. 
וחיבור  אינטימיות  זאת  קהילה 
על  שמחה  ואני  יום,  של  בסופו 

השינוי המבורך.״ 

מהם הערכים המוספים שאת 
הניהול  לתפקידי  עמך  מביאה 

כאישה?

ויותר  יותר  יש  המלונאות  בענף 
ותמיד פעלתי  נשי,  לניהול  מקום 
מתוך היבט טיפולי בתפקיד שלי. 
ידיים  עתיר  ענף  היא  מלונאות 
עובדות. כמנהלת מחלקת משק, 
המלון,  של  לניקיון  שאחראית 
ביום קיץ במלון שבו 500 חדרים, 
כשנכנסים עכשיו אורחים ל-300 
 300 שעה  לפני  ועזבו  חדרים 
הספקים,  של  עניין  יש  חדרים, 
עלינו  שבהן  קרב״  ״שעות  אלה 

ואם  נקיים,  חדרים  להעמיד 
העסק  אחת  שבקומה  מגלה  אני 
שאחד  מבינה  כבר  אני  זז,  לא 
למפקחת  כלומר,  פצוע,  המפקדים 
של אותה קומה קרה משהו אישי 
מטפלת  אני  עליה,  שמשפיע 
למשרד,  אותה  מזמינה  בפצועה: 
שולחת  לפרוק,  לה  מאפשרת 
צוות  מסייעת,  פלוגה  בינתיים 
גיבוי. המחלקה הזאת הכי לימדה 
ולזכור  האנשים  את  לראות  אותי 

שהמשימה היא דרכם. 

נושא  שכל  חושבת  אני  כן  כמו 
פעמים  הסמכויות  האצלת 
בצורה  נשים  ידי  על  נעשה  רבות 
את  לחבר  לדעת  זה  יותר.  יעילה 
ללמד  שקיבלו,  להנחיה  האנשים 
שיבינו  לַמה,  לך  הכפיפים  את 
המשימה,  מאחורי  הרציונל  את 
שאתה  למשימה  מחויבים  שיהיו 
נותן להם ובהמשך יפתחו חשיבה 
מנהלות  גם  חוויתי  עצמאית. 
מנהלת  אותה  אבל  מנמיכות, 
מנמיכה לימדה אותי את הפלאים 
שפתק תודה עושה. אלה צדדים 
יותר רכים, מכילים. זווית הראייה 
הגברית היא מוצר משלים, ראייה 
רגש  פחות  וממוקדת.  יותר  חדה 
וסימפטיה ואמפתיה. זה עניין של 

מינונים ואיזון.

שעצם  מרגישה  את  האם 
בפנייך  מציב  אישה  היותך 

אתגרים או קשיים?

מצויד  קריירה  שמנהל  גבר 
שמאפשרת  שלמה  בפלטפורמה 
שותף  הוא  בעלי  אייל  זה.  את  לו 
שלי.  הגבית  הרוח  הוא  מלא, 
זה  כהוא  להמעיט  ובלי  ועדיין, 
מהערכתי לאופן שבו הוא מלווה 
כשאני   - ותומך  ומאפשר  אותי 
של  ההתנהלות  את  משחזרת 
הבוסים הגדולים שהיו לי, ומנסה 
עשרות  שומרים  הם  איך  להבין 
שנים על אותה עמידות בתפקיד 
לא  שהם  מבינה  אני  התובעני, 
של  המכלול  עם  מתמודדים 
קריירה.  וניהול  בית  ניהול  הורות, 
יואב  הבכור  בני  לידת  לאחר  מיד 
חודש  וכעבור  מהבית,  עבדתי 

תפקיד  את  למלון;  חזרתי  וחצי 
תוך  קיבלתי  בהילטון  הסמנכ״ל 
עלמה  עם  לידה  חופשת  כדי 
שהסתיימה,  לפני  לעבוד  וחזרתי 
לי ספק שגבר לא חש כזאת  אין 

חובת הוכחה.

אותי  שמינה  מהמנהלים  אחד 

תמך  אמנם  מנכ״לית  לתפקיד 
השני  מהצד  אך  חבר,  והיה 
משפטים  ולומר  להקניט  הקפיד 
עם  זקנה  אותה  ״לקחתי  כמו 
לא  אחד  אף  ילדים,  ארבעה 
הסכך״  לי  ״יעוף  שלא  האמין...״, 
שהשגתי לו עוד שני מיליון בשנה 
את  שיפצתי  ובמקביל  לרווח, 
את  משמעותית  ושיפרתי  המלון 
תדמיתו. מראש לא הייתי צריכה 
כמה  אחת  על  דבר,  להוכיח 
כל  את  שסיפקתי  לאחר  וכמה 
הסתובבתי  זאת  ובכל  ההוכחות, 
חייבת  שאני  תחושה  אותה  עם 
להצדיק את קיומי. זהו מסר תת 
הזמן  כל  אותי  שהשאיר  קרקעי 
מסר  לי  העביר  הוכחה;  בחובת 
בשעה  מדי,  יותר  אתלהב  שלא 
מאוד  להתלהב  צריכה  שהייתי 
על  פרחים  ממנו  לקבל  וגם 

הישגיי.

גאה  את  פועלך  מכל  מה  על 
סיפוק  מרגישה  או  במיוחד, 

בזכותו?

לשקם  שלי  ביכולת  גאה  אני 
ארגונים ולהוביל להצלחה. אני גאה 

המקצועיות  היחסים  במערכות 

ונשמרו  בדרך  שגיבשתי  והחברויות 

ביכולת  גאה  אני  שנים.  לאורך 

אשר  ארגונית,  תרבות  לעצב  שלי 

הצלחנו  דניאל;  במלון  לגלות  זכיתי 

שעמדה  ארגונית  תרבות  לגבש 

חדשים  מחלקות  כשראשי  במבחן 

לראות  היה  ואפשר  הצטרפו, 

התרבות  עם  מתיישרים  הם  איך 

הארגונית הזאת. 

צעירה  לאישה  תייעצי  מה 

העומדת להיכנס לתחום שלך?

ניהול מחייב פיתוח אינטליגנציה 

שאל  שתדע  חשוב  הכלה.  רגשית, 

משימה מגיעים דרך אנשים. חשוב 

מאוד להיצמד לערכים שלך כאדם 

כי  לרצות,  ניסיון  מתוך  לפעול  ולא 

כאשר פועלים מתוך ריצוי לעיתים 

זה על חשבון ערכים. הערכים שלך 

ולהצלחה.  הרצויה  לתוצאה  יובילו 

איפה  שאנחנו  להאמין  גם  חשוב 

שאנחנו בזכות ולא בחסדו של אף 

אחד. 

שהשפיעה  אישיות  צייני 

עלייך או שאת שואבת ממנה 

השראה.

שם  הייתה  היא  מאיר.  גולדה 
בשנים שבהן מעמד האישה כלל 
כך  כל  ובעולם  בשיח,  היה  לא 

עם  עדיין  מלחמה,  ניהלה  גברי 
את  שמרה  היא  במטבח.  הסינר, 

ההישרדות  את  שלה,  העמידות 
בעולם כל כך גברי, טסטוסטרונים 

הניצחון  והילת  ומלחמה  באוויר 
נשים  אחרי  נוהה  אני  והגנרלים. 
חזקות. דווקא מהתחום הזה, של 

הפוליטיקה. 

עצמך  את  רואה  את  איפה 

בעוד חמש שנים?

לי  תהיה  שתמיד  שואפת  אני 

את  רואה  אני  לבחור.  הזכות 
עצמי ממשיכה בפעילות ציבורית 
למען הקהילה, פועלת לעצמאות 

וגרה  תעסוקתית  מחשבתית, 
בביתנו החדש בכיכר.

ידעתי שאני 
חייבת להצליח, 

סקרתי את כל מה 
שעברתי ואת כל 

מה שאני עוד רוצה 
שיהיה, גם מתוך 
תחושת אחריות 

חזקה מאוד לספק 
את הסחורה.
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להמציא את עצמך מחדש 

הקריירה במלונאות התחילה מיד 
אחרי הצבא. לילך עבדה בעבודה 
מהר  אבל  באילת  מועדפת 
המלצרית  מתפקיד  נחטפה  מאוד 
וחודשים  הביקורת,  למחלקת 
לכיס  הוצמד  כך  אחר  ספורים 

חולצתה תג מנהלת. 

גיבשתי  שנים  מארבע  ״יותר 
וכבר  כמלונאית,  שלי  הזהות  את 
היבטים  מכמה  לטעום  הספקתי 
בשלב  אבל  במלון.  העשייה  של 
מדרון  שזה  הרגשתי  מסוים 
לרכוש  הצורך  בי  עלה  חלקלק. 
השכלה אקדמית. נרשמתי ללימודי 
מלונאות,  בניהול  ראשון  תואר 
בפקולטה  ותיירות  מזון  משאבי 
של  בקמפוס  החקלאות  למדעי 
האוניברסיטה העברית ברחובות.

במקביל  מהנים.  היו  ״הלימודים 
את  שהקים  לצוות  הצטרפתי 
ובמשך  המלח,  בים  קיסר  מלון 
במעונות  גרתי  שנים  וחצי  שלוש 
רחובות  הקו  על  וחייתי  ברחובות 
- ים המלח, מתמרנת בין לימודים 

לעבודה; והתמרון הזה הוא סיפור 
בצורות  והלאה,  רגע  מאותו  חיי 
שונות, אין לעשות משהו אחד, זה 

משעמם ואולי אני לא מתאמצת 
כמה  עושה  תמיד  אני  מספיק. 
במשרה  עבודה  יחד:  דברים 
תואר  ולימודי  ילדים  שני  וחצי, 
חופשת  או  עסקים;  במנהל  שני 

לידה, ארבעה ילדים בבית וכניסה 
לתפקיד סמנכ״ל מלון.״ 

היישר  לידה  מחופשת  ״חזרתי 
השנתיים  היו  ואלה  לתפקיד, 
פעלתי  בחיי,  ביותר  המצמיחות 
מול  הפסקה,  בלי  הרוח  נגד 
שהשתדלה  עין  צרת  קולגה 
החדש  המנכ״ל  ולהפריע.  לחבל 
לא השכיל לתפוס את המושכות, 
מעמדת  התפקיד  את  לקח  הוא 
מאחורי  מתחבא  ההליקופטר, 
כמעט  בסיס  ועל  השיחים, 
את  לצלוח  נאלצתי  יומיומי 
התפקיד, להגיע להישגים ולסיים 
את השורה בקורות החיים למרות 
חייבת  שאני  ידעתי  אף.  ועל 
מה  כל  את  סקרתי  להצליח, 
עוד  שאני  מה  כל  ואת  שעברתי 
תחושת  מתוך  גם  שיהיה,  רוצה 
את  לספק  מאוד  חזקה  אחריות 
חייבת  ואני  בי,  בחרו  הסחורה: 

לעשות את זה הכי טוב. 

״עבדתי שבעה ימים בשבוע מעל 
שתים-עשרה שעות בכל יום, בלי 
שהמלון  כדי  הכול  עושה  אוויר, 
מסוים  בשלב  והצלחתי.  יצליח, 
התחלתי לחפש את דרכי קדימה, 
הקשרים  בכל  אבן  אבן  הפכתי 
לכאן,  הגענו  וכך  בדרך,  שיצרתי 
התפקיד  את  קיבלתי  כאשר 

הראשון שלי כמנכ״לית. 

מלון  את  ניהלתי  שנים  ״שלוש 
הכול  ובסך  המלח,  בים  דניאל 
זאת הייתה חוויה נהדרת. אבל רק 
אחרי שאני מבינה שאני כבר לא 
נושמת ולא אוכלת ושוכחת שיש 
מתעוררת.  אני  וילדים,  בעל  לי 
בחיי  לראשונה  החלטתי  אז 

מסע-מלטף-אגו

בעבר,  מלונאי   - אייל  בעלה  את 
 - הכיכר״  ״תמר  מנהל  והיום 
בשנת  בירושלים  לילך  פגשה 
בעקבות  הגיעה  לשם   ,2000
לתל  עברה  מירושלים  קידום. 
חברה  של  שיווק  לנהל  אביב, 
ומלון,  מסעדות  שבבעלותה 
בעקבות  שוב,   - לאילת  ומשם 

תפקיד במלונאות. 

מי  היו  הקריירה  כל  ״לאורך 
שניסו  ומי  אותי  שהצמיחו 
את  שזיהו  מי  אותי,  להנמיך 
מזה,  ונהנו  שבי,  הפוטנציאל 
כשגילעד  מאוימים.  שחשו  ומי 
מסלול  בתוך  תפנית  הייתה  נולד 
דאז  שלי  המנכ״ל  ברור.  מאוד 
ונפרדו  מאוים,  חש  הנראה  ככל 
למשבר.  שהוביל  מה  דרכנו, 
מה  ידעתי  לא  חודשים  שבעה 
לעשות. זמן מה לימדתי בשלוחה 
של אוניברסיטת בן גוריון באילת, 
כך  ואחר  חוץ,  ללימודי  ביחידה 
ישרוטל.  לרשת  לענף,  חזרתי 
שעליה  מפית  נשאתי  שלי  בתיק 
כתבה לי יועצת ארגונית כשהייתי 
׳את  ושפיץ,  ואחת  עשרים  בת 
לי  היה  ואכן  מלון׳.  מנכ״ל  תהיי 
והיה  בקריירה,  להמשיך  חשוב 
להיות  רוצה  שאני  מאוד  ברור  לי 

מנכ״לית במלון. 

לי מהילטון  זמן מה קראו  ״אחרי 
את  לנהל  באילת,  שבא  מלכת 
ובה  מחלקה  המשק,  מחלקת 
חדש  תפקיד  עובדים,  מאה  מעל 

בשתי  אותו  לקחתי  ומאתגר, 
שבועות  שלושה  אחרי  ידיים. 
המנכ״ל  בהיריון.  שאני  גיליתי 
ומנהל משאבי אנוש חיבקו אותי 
זמן  באותו  בשמחתי.  ושמחו 
התחרטו  ישרוטל  ברשת  ממש 
אחרי.  לחזר  והתחילו  שעזבתי 
המנכ״ל   - משלחת  שלחו  הם 
בכל   - ההיא  והמנהלת  ההוא, 
כדי  השתמשו  הם  התותחים 
במסע- לחזור,  אותי  לשכנע 
להם  אמרתי  כשרק  מלטף-אגו... 
מוחלטת,  דממה   - בהיריון  שאני 

כל המשלחות התפוגגו. 

מעצימה  חוויה  עברתי  ״בהילטון 
מנכ״ל  עם  שנים  ארבע  מאוד, 
ולמרות  המסלול,  את  לי  שסימן 
בזמן  לידה  בחופשת  שהייתי 
התמניתי  התפקיד,  שהתפנה 
התפקידים  אחד  לסמנכ״לית, 
את  לנהל   - שיש  התובעניים 

תפעול המלון האינטנסיבי. 

התמרון הזה הוא 
סיפור חיי מאותו 

רגע, בצורות 
אחרות: אין לעשות 

משהו אחד. זהו. 
זה משעמם ואולי 
אני לא מתאמצת 

מספיק.

תיאטרון  בקבוצת  שיחקה  טבעון.  בקריית  וגדלה  נולדה  לילך 
ורקדה בלהקת מחול. בצבא שירתה ביחידה 8200 במודיעין, כלל 
לא מודעת אז להילת-היוקרה שבתפקיד, והייתה מדריכה בבה"ד 
מפוארת  קריירה  ואחרי  לארבעה,  אם  נשואה,  היא  היום   .15
עין  אגודת  מנכ"לית  חדש,  תפקיד  באחרונה  החלה  במלונאות 

תמר, ובד בבד היא יועצת לעסקים ויזמים דרך "מעוף".

 לילך דמתי, נאות הכיכר
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שאני לוקחת פסק זמן מהטירוף 
ועוד  עוד  לעלות  ומהצורך 
שינוי,  לעשות  רציתי  בקריירה. 
אחרי  המלונאות.  מענף  לצאת 
ההחלטה נשאבתי לתפקיד נוסף 
של ניהול מלון, ובעקבותיו הבנתי 
סופית עד כמה אני צמאה לשינוי.  

דרך חדשה

״שמתי את עצמי שוב על המדף 
דרך  לבנות  והתחלתי  כמרצה 
ומלווה  עצמאית  כיועצת  חדשה 
המלונאות.  בתחום  יזמים 
בשעות  הביתה  להגיע  התחלתי 
שלי  הזמן  את  לנהל  סבירות, 
ולהיות יותר עם הילדים ועם אייל, 
הקהילה.  עם  אמיתי  במגע  יותר 
מדברת  יותר,  טוב  נושמת  אני 
שאני  לי  אומרים  יותר.  לאט 
ואפילו  יותר,  נינוחה  נשמעת 
במימיקה  משהו  אחרת,  נראית 

של הפנים פחות דרוך.

לעשות  אותי  עניין  ״במקביל 
ציבורית,  עשייה  שהוא  משהו 
עם השפעה מעבר לבעל הממון 
לי  דגדג  זה  שלו,  הוא  שהעסק 
הסכמתי  אלי  כשפנו  ולכן  תמיד, 
לתפקיד  מועמדות  לשקול 
מנכ״לית אגודת עין תמר, וזה מה 
שאני עושה היום במקביל לייעוץ. 
וחיבור  אינטימיות  זאת  קהילה 
על  שמחה  ואני  יום,  של  בסופו 

השינוי המבורך.״ 

מהם הערכים המוספים שאת 
הניהול  לתפקידי  עמך  מביאה 

כאישה?

ויותר  יותר  יש  המלונאות  בענף 
ותמיד פעלתי  נשי,  לניהול  מקום 
מתוך היבט טיפולי בתפקיד שלי. 
ידיים  עתיר  ענף  היא  מלונאות 
עובדות. כמנהלת מחלקת משק, 
המלון,  של  לניקיון  שאחראית 
ביום קיץ במלון שבו 500 חדרים, 
כשנכנסים עכשיו אורחים ל-300 
 300 שעה  לפני  ועזבו  חדרים 
הספקים,  של  עניין  יש  חדרים, 
עלינו  שבהן  קרב״  ״שעות  אלה 

ואם  נקיים,  חדרים  להעמיד 
העסק  אחת  שבקומה  מגלה  אני 
שאחד  מבינה  כבר  אני  זז,  לא 
למפקחת  כלומר,  פצוע,  המפקדים 
של אותה קומה קרה משהו אישי 
מטפלת  אני  עליה,  שמשפיע 
למשרד,  אותה  מזמינה  בפצועה: 
שולחת  לפרוק,  לה  מאפשרת 
צוות  מסייעת,  פלוגה  בינתיים 
גיבוי. המחלקה הזאת הכי לימדה 
ולזכור  האנשים  את  לראות  אותי 

שהמשימה היא דרכם. 

נושא  שכל  חושבת  אני  כן  כמו 
פעמים  הסמכויות  האצלת 
בצורה  נשים  ידי  על  נעשה  רבות 
את  לחבר  לדעת  זה  יותר.  יעילה 
ללמד  שקיבלו,  להנחיה  האנשים 
שיבינו  לַמה,  לך  הכפיפים  את 
המשימה,  מאחורי  הרציונל  את 
שאתה  למשימה  מחויבים  שיהיו 
נותן להם ובהמשך יפתחו חשיבה 
מנהלות  גם  חוויתי  עצמאית. 
מנהלת  אותה  אבל  מנמיכות, 
מנמיכה לימדה אותי את הפלאים 
שפתק תודה עושה. אלה צדדים 
יותר רכים, מכילים. זווית הראייה 
הגברית היא מוצר משלים, ראייה 
רגש  פחות  וממוקדת.  יותר  חדה 
וסימפטיה ואמפתיה. זה עניין של 

מינונים ואיזון.

שעצם  מרגישה  את  האם 
בפנייך  מציב  אישה  היותך 

אתגרים או קשיים?

מצויד  קריירה  שמנהל  גבר 
שמאפשרת  שלמה  בפלטפורמה 
שותף  הוא  בעלי  אייל  זה.  את  לו 
שלי.  הגבית  הרוח  הוא  מלא, 
זה  כהוא  להמעיט  ובלי  ועדיין, 
מהערכתי לאופן שבו הוא מלווה 
כשאני   - ותומך  ומאפשר  אותי 
של  ההתנהלות  את  משחזרת 
הבוסים הגדולים שהיו לי, ומנסה 
עשרות  שומרים  הם  איך  להבין 
שנים על אותה עמידות בתפקיד 
לא  שהם  מבינה  אני  התובעני, 
של  המכלול  עם  מתמודדים 
קריירה.  וניהול  בית  ניהול  הורות, 
יואב  הבכור  בני  לידת  לאחר  מיד 
חודש  וכעבור  מהבית,  עבדתי 

תפקיד  את  למלון;  חזרתי  וחצי 
תוך  קיבלתי  בהילטון  הסמנכ״ל 
עלמה  עם  לידה  חופשת  כדי 
שהסתיימה,  לפני  לעבוד  וחזרתי 
לי ספק שגבר לא חש כזאת  אין 

חובת הוכחה.

אותי  שמינה  מהמנהלים  אחד 

תמך  אמנם  מנכ״לית  לתפקיד 
השני  מהצד  אך  חבר,  והיה 
משפטים  ולומר  להקניט  הקפיד 
עם  זקנה  אותה  ״לקחתי  כמו 
לא  אחד  אף  ילדים,  ארבעה 
הסכך״  לי  ״יעוף  שלא  האמין...״, 
שהשגתי לו עוד שני מיליון בשנה 
את  שיפצתי  ובמקביל  לרווח, 
את  משמעותית  ושיפרתי  המלון 
תדמיתו. מראש לא הייתי צריכה 
כמה  אחת  על  דבר,  להוכיח 
כל  את  שסיפקתי  לאחר  וכמה 
הסתובבתי  זאת  ובכל  ההוכחות, 
חייבת  שאני  תחושה  אותה  עם 
להצדיק את קיומי. זהו מסר תת 
הזמן  כל  אותי  שהשאיר  קרקעי 
מסר  לי  העביר  הוכחה;  בחובת 
בשעה  מדי,  יותר  אתלהב  שלא 
מאוד  להתלהב  צריכה  שהייתי 
על  פרחים  ממנו  לקבל  וגם 

הישגיי.

גאה  את  פועלך  מכל  מה  על 
סיפוק  מרגישה  או  במיוחד, 

בזכותו?

לשקם  שלי  ביכולת  גאה  אני 
ארגונים ולהוביל להצלחה. אני גאה 

המקצועיות  היחסים  במערכות 

ונשמרו  בדרך  שגיבשתי  והחברויות 

ביכולת  גאה  אני  שנים.  לאורך 

אשר  ארגונית,  תרבות  לעצב  שלי 

הצלחנו  דניאל;  במלון  לגלות  זכיתי 

שעמדה  ארגונית  תרבות  לגבש 

חדשים  מחלקות  כשראשי  במבחן 

לראות  היה  ואפשר  הצטרפו, 

התרבות  עם  מתיישרים  הם  איך 

הארגונית הזאת. 

צעירה  לאישה  תייעצי  מה 

העומדת להיכנס לתחום שלך?

ניהול מחייב פיתוח אינטליגנציה 

שאל  שתדע  חשוב  הכלה.  רגשית, 

משימה מגיעים דרך אנשים. חשוב 

מאוד להיצמד לערכים שלך כאדם 

כי  לרצות,  ניסיון  מתוך  לפעול  ולא 

כאשר פועלים מתוך ריצוי לעיתים 

זה על חשבון ערכים. הערכים שלך 

ולהצלחה.  הרצויה  לתוצאה  יובילו 

איפה  שאנחנו  להאמין  גם  חשוב 

שאנחנו בזכות ולא בחסדו של אף 

אחד. 

שהשפיעה  אישיות  צייני 

עלייך או שאת שואבת ממנה 

השראה.

שם  הייתה  היא  מאיר.  גולדה 
בשנים שבהן מעמד האישה כלל 
כך  כל  ובעולם  בשיח,  היה  לא 

עם  עדיין  מלחמה,  ניהלה  גברי 
את  שמרה  היא  במטבח.  הסינר, 

ההישרדות  את  שלה,  העמידות 
בעולם כל כך גברי, טסטוסטרונים 

הניצחון  והילת  ומלחמה  באוויר 
נשים  אחרי  נוהה  אני  והגנרלים. 
חזקות. דווקא מהתחום הזה, של 

הפוליטיקה. 

עצמך  את  רואה  את  איפה 

בעוד חמש שנים?

לי  תהיה  שתמיד  שואפת  אני 

את  רואה  אני  לבחור.  הזכות 
עצמי ממשיכה בפעילות ציבורית 
למען הקהילה, פועלת לעצמאות 

וגרה  תעסוקתית  מחשבתית, 
בביתנו החדש בכיכר.

ידעתי שאני 
חייבת להצליח, 

סקרתי את כל מה 
שעברתי ואת כל 

מה שאני עוד רוצה 
שיהיה, גם מתוך 
תחושת אחריות 

חזקה מאוד לספק 
את הסחורה.
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להעז לחלום

אחרי  דקה  אותה  פוגשת  אני 
מנכ״לית  תפקידה  את  שסיימה 
לפני  ודקתיים  תמר  עין  אגודת 
לתפקיד  וכניסה  בהודו  טיול 
בבד  בד  מצדה.  אתר  מנכ״לית 
תומר  בעלה  עם  מנהלת  היא 
שנבנה  יוקרתי  בוטיק  צימר 
בארבע ידיים ואת מטע התמרים 
שצמח  תמרים  למכירת  והעסק 
בעקבותיו בשותפות עם משפחת 
מגדלת  היא  הכיכר  בנאות  צבר. 
את שלושת ילדיה, ובזמנה הפנוי 
בהתנדבות.  יוגה  מדריכה  גם 

ושוחה. 

שאני  הסיבה  שהוא  תומר,  ״את 
דרך  אביב  בתל  הכרתי  כאן, 
מסוים  בשלב  משותפים.  חברים 
אלי.  הצטרף  והוא  צפונה  עברתי 
כיזמית  שלי  הדרך  התחילה  שם 
לעסוק  כשהתחלתי  ועצמאית, 
המון  לי  היו  מאוד  מהר  ביוגה. 
קבוצות. העסק צמח מפה לאוזן, 
ואנשים התקשרו לבקש שאפתח 
התפרנסתי  קבוצות.  אצלם 
לא  האינטרנט  בזמנו,  יפה.  מזה 
איך  אז  מדי,  יותר  מפותח  היה 
שיווקתי? תליתי מודעות, נכנסתי 
למזכירויות היישובים ושאלתי מי 
הם אנשי המפתח. שלחתי קורות 
חיים ותעודת יוגה לטכניון, למכוני 

כושר... ממש אולד-סטייל. 

פעם  אף  ליוגה  ״במקביל 
העסקי  הפן  את  עזבתי  לא 
מתוך  בניהול,  שני  תואר  ועשיתי 
האלה  הצדדים  ששני  ידיעה 

זה  את  חייבת  הייתי  בבית, 

לי משרה  ואז גם בחרתי  לעצמי, 

שמאפשרת יותר גמישות ולהיות 

מתוך  אבל  הילדים,  עם  נוכחת 

לא  פעם  אף  מושכלת.  בחירה 

הרגשתי שהחיים מכריחים אותי, 

אותי,  מכריחה  שהמשרה  או 

תמיד  זה  שעשיתי.  דבר  בשום 

מבחירה, גמישות, תמיד עם המון 

המון עזרה מבן הזוג, מתוך הבנה 

שאנחנו  שנינו  של  טבעית  מאוד 

חיים בסוג של שוויון, ושזה תמיד 

מאזניים. 

״אחרי שהייתי תקופה לא קצרה 

צימרים,  הקמתי  שבה   - בבית 

הקמנו מטע, קרו כל מיני דברים 

את  לקחת  החלטתי   - פרטיים 

שיש  האלה  והיכולות  הכוחות 

בקהילה  אותם  ולהשקיע  לי 

בעין  לעבוד  והלכתי  המקומית, 

סדום  שכיכר  הבנה  מתוך  תמר, 

ואם  אחת,  ישות  זו  מבחינתי 

אתרום - בין אם פה ובין אם שם - 

זה ישפיע על כולנו. עבדתי שלוש 

הרבה  עשינו  תמר,  בעין  שנים 

ההנהלות  עם  בשיתוף  דברים, 

יפים,  הישגים  והשגנו  והציבור, 

ועכשיו אני עוזבת לטובת תפקיד 

במרחב  מאוד  וחשוב  חדש 

אתר  מנהלת  ישראל,  ובמדינת 

מצדה.״

הצד  חזקים:  מאוד  שלי  בחיים 

יוגה,  פסיכולוגיה,  הטיפולי, 

והצד  הבין-אישי;  החלק  אימון... 

יזמויות  פיתוח  העסקי,  הניהולי, 

ראייה   - בנשמתי  יזמית  אני   -

להוריד  והצלחה  רעיונות  של 

לחלום.  סתם  לא  לביצוע,  אותם 

בחיים  חזקים  צדדים  שני  אלה 

על  תמיד  ללכת  שהחלטתי  שלי 

שניהם.

מציאות אחרת

שנחזור  רעיון  עלה  אחד  ״יום 

נעבוד  חקלאים,  ונהיה  למושב 

מאוד  היה  תומר  האדמה.  את 

להוט על הרעיון, ואני, חוץ מכמה 

יותר  הכרתי  לא  במושב  ביקורים 

הצפון,  את  אהבתי  מאוד  מדי. 

מגוונת;  יוגה  קהילת  שם  בניתי 

להיות מורה ליוגה זה משהו מאוד 

מחבר, משפחתי, אז התניתי את 

המעבר בהצעת נישואין...

אותי  זרק  למושב  ״המעבר 

הייתי  שבה  אחרת,  למציאות 

עצמי  את  לברוא  שוב  צריכה 

מחדש... באתי לכאן כי התאהבתי 

בבן אדם ולא במקום, אבל מבחינת 

כן  זה  מהעולם  והניתוק  השקט 

משהו שאני מאוד אוהבת וצריכה 

הוא  הזה  והמקום  שלי,  בחיים 

לשרוד  בשביל  מאתגר.  באמת 

ולהצליח חייבים להיות יצירתיים, 

זה  חדשים.  דברים  לפתח  להעז, 

תהליכים  הרבה  יש  פשוט,  לא 

הזה  המקום  אבל  ובירוקרטיות, 

ממקומות  יותר  הרבה  מאפשר 

די  שזיהיתי  משהו  וזה  אחרים. 

מהר, ועבדתי איתו.״

הכיכר  לנאות  שהגיעה  אחרי 

יזמים  בקורס  נועה  השתתפה 

החברה  מנכ״ל  שם  במועצה, 

הפוטנציאל  את  איתר  הכלכלית 

הטמון בה, ומיד אחרי שילדה את 

אותה  משך  אליה  הבכורה  בתה 

לחברה הכלכלית. 

״בחברה הכלכלית עבדתי כחמש 

תחומים,  בהמון  ועסקתי  שנים 

ואירועים,  פסטיבלים  ניהול  כמו 

פרסום  במלונות,  החניה  פרויקט 

אותי להמון  ועוד. התפקיד חשף 

אבל  מעניינים,  מאוד  דברים 

בשלב מסוים רציתי לעשות שינוי 

ועזבתי לתקופת חשיבה.

״במהלך כל האופרות והפסטיבלים 

תומר  אותי,  ששאבו  והדברים 

בבית  מאוד  גדול  חלק  לקח 

הילדים  עם  תמיכה  שם  ונתן 

לא  שעות  עד  לעבוד  שאוכל  כדי 

סבירות. הגדרנו שאחרי האופרה 

ואני  תומר,  של  תורו  נבוקו  של 

ביתי,  יותר  שהוא  למצב  חוזרת 

ובאמת כך היה... רואי נולד. היו לי 

והרגשתי  קטנים  ילדים  שלושה 

שנכון יותר שאתקרב לבית. 

חודשים  כמה  הייתי  ״בהתחלה 

פלך,  בתיכון  והתחנכה  בירושלים  דתי-ציוני  בבית  גדלה  נועה 
בית ספר דתי אליטיסטי המכשיר בנות להוביל חברתית. בגיל 
שש-עשרה חזרה בשאלה, אך השלימה את החינוך במסגרת 
יצאה  כך  אחר  פסיכוטכנית.  מראיינת  הייתה  בצבא  הדתית. 
לטיול-אחרי-הצבא, ולמדה לתואר ראשון בפסיכולוגיה וניהול 
ובהמשך לתואר שני במנהל עסקים  באוניברסיטה העברית, 
בהודו  טיילה  יוגה,  למדה  לבין  בין  אביב.  תל  באוניברסיטת 

והוסמכה שם למדריכת יוגה בכירה.

נועה גורדון, נאות הכיכר

צילום: אליה גורדון
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מהם הערכים המוספים שאת 

הניהול  לתפקידי  עמך  מביאה 

כאישה?

לנשים יש רגישות, הבנה עמוקה 

עכשיו,  דברים.  של  יותר  ורחבה 

עם  הנהלה  כשיש  לדוגמה, 

איך  רואים  תמר,  בעין  נשי  רוב 

ואיך  היישוב,  את  מצמיח  זה 

אחרת,  מתקבלות  ההחלטות 

ולאנשים  לקהילה  ההתייחסות 

הבנה  יותר  הרבה  אחרת,  היא 

והזדהות, ופחות החלטות קרות...

גברים  מנהלים  גם  יש  כמובן 

נהדרים, זה לא שרק אנחנו...

הילדים  ארבעים,  בת  אני  היום 

כמו  אותי  צריכים  לא  וכבר  גדלו 

המון  מפנה  זה  נשים  אצל  פעם. 

להשקיע  אנרגיה  והמון  זמן 

במשהו אחר. אני חושבת שנשים 

בנות ארבעים עם ילדים זה הכוח 

אנחנו  במשק.  שיש  חזק  הכי 

רגילה,  בלתי  בצורה  יעילות 

בכל  אותנו  צריכים  לא  הילדים 

משאבים  מפנות  אנחנו  אז  דקה, 

וכל מה שהגשמנו דרכם,  וכוחות 

לכוון  יכולות  אנחנו  בעזרתם, 

המון  קורים  אחר...  לכיוון  זה  את 

בבני  בכלל  הזה,  בגיל  דברים 

בגלל  בדיוק  ובנשים בפרט,  אדם 

אימא  מלהיות  הזה  המעבר 

לילדים  לאימא  קטנים  לילדים 

את  מרגישה  מאוד  ואני  גדולים. 

עכשיו,  אבל  אחלה,  שאוקיי,  זה, 

סופר  מרגישה  אני  האנרגיה,  עם 

ניסיון,  ובעלת  ובכושר,  חזקה, 

אז זה הזמן שלי עכשיו וזאת גם 

להרפתקה  יוצאת  שאני  הסיבה 

חדשה. 

שעצם  מרגישה  את  האם 

בפנייך  מציב  אישה  היותך 

אתגרים או קשיים?

שבכל  להגיד  יכולה  אני  לא. 

בכל  שמילאתי,  התפקידים 

היה  אליהם,  שנכנסתי  החדרים 

גברים.  רק  לא  אם  מוחלט,  רוב 

פורום  לתוך  אישה  וכשנכנסת 

גברי, קודם כול יש זעזוע... ואחר 

את  להוכיח  חייבת  האישה  כך 

שוות  שהיא  להראות  עצמה, 

סיטואציה,  בכל  לי  קרה  זה  ערך. 

גם  מאוד  מהר  אבל  כמעט, 

וחונכתי  גדלתי  אותי...  קיבלו 

שלושה  עם  בבית  כפמיניסטית, 

בחברה  להיות  ומבחינתי  אחים, 

לא  בי  יש  המציאות.  זו  גברית 

לא  אני  ״גבריים״,  צדדים  מעט 

הברורה  ההבחנה  את  רואה 

״גברי״  מה  בין  אלה  בתחומים 

לנגד  רואה  לא  ואני  ״נשי״,  ומה 

עיניי את הצורך לנסות להשתוות. 

מבחינתי  שוות  ויכולות  שוויון 

שלי,  בזוגיות  גם  ככה  ברור.  זה 

הכול...  לילדים,  שלי  בהתייחסות 

שאני  תודעתי  מצב  זה  מבחינתי 

שארצה,  דבר  כל  להיות  יכולה 

בתנאי שבאמת ארצה...

גאה  את  פועלך  מכל  מה  על 

סיפוק  מרגישה  או  במיוחד, 

בזכותו?

הפרטיים  הדברים  כול  קודם 
ולייצר  להתחיל  שהצלחנו  שלנו, 
מאין.  יש  הכיכר  בנאות  פה 
באמת הצימרים, מטע התמרים, 
לתפארת,  בנוי  בית  לנו  שיש  זה 
ילדים מקסימים.  וכמובן שלושה 
מובנים  לא  האלה  ההישגים 
שהושגו  ההישגים  כל  מאליהם. 
להגיד  יכולה  לא  אני  תמר,  בעין 
תמיד  כי  לבד,  הכול  שעשיתי 
ההנהלה  של  פעולה  שיתוף  היה 
בהחלט  אני  אבל  הציבור,  או 
היישוב  את  שהבאתי  בכך  גאה 

מנקודה אחת לנקודה אחרת...

התפקיד  על  מאוד  גאה  אני 
צריכה  הייתי  במצדה.  החדש 
ההחלטות  מקבלי  את  לשכנע 
באתגר  לעמוד  יכולה  שאני 
איתו.  מביא  שהתפקיד  המורכב 
ומעניין.  מורכב  תהליך  היה  זה 
את  להוכיח  רק  לי  נותר  עכשיו 

עצמי בשטח. 

לאישה  מייעצת  היית  מה 

להיכנס  העומדת  צעירה 

לתחום שלך?

לחלום...  להעז  להעז.  כול  קודם 

לא  דברים  חולמים,  לא  אם 

מתגשמים. אם לא יוצרים, דברים 

לא נבראים. ואם אין לך יותר מדי 

להעז  לחלום,  יכול  אתה  גבולות, 

עוד  כל  לך,  שבא  מה  לעשות 

לסביבה,  תרומה  יש  בעשייה 

גם  וצדק.  מוסר  וכמובן  לקהילה 

הבת שלי אליה לא רואה גבולות, 

גננת,  להיות  רצתה  היא  פעם  אז 

ושופטת  דין  עורכת  זה  ועכשיו 

אני  המדינה...  נשיאת  גם  ובסוף 

אצלה  יצוץ  שמחרתיים  מניחה 

משהו חדש.

שפחות  כמה  עם  לחלום  העיקר 

בחיים  הגבולות  כי  גבולות, 

כך  אחר  נוכחים.  תמיד  עצמם 

שרוצים  מה  את  לפועל  להוציא 

לדבר,  פחות  אז  בו.  ושמאמינים 

השראה,  ולקבל   - לעשות  יותר 

מהמקומות  בחלק  חשוב.  מאוד 

שהייתי בהם לא היה לי מנטור או 

מישהו מלווה או השראה כלשהי, 

והייתי צריכה לייצר את ההשראה 

בעצמי או למצוא השראה במקור 

יש מישהו בארגון  חיצוני. אז אם 

שאת מתחברת אליו, לקבל ממנו 

תמיד  אבל  והדרכה.  השראה 

הפנימית  לאמת  בסוף  להקשיב 

מקשיים,  לפחד  לא  שלך. 

אלה  מאוד,  קשה  זה  משינויים, 

מתקופות  לפחד  לא  תהליכים... 

ללמוד.  ותמיד  ארוכות.  זמן 

ממש,  שעושים!  ממה  ליהנות 

בכל - כמה - זמן - לעשות חשבון 

נפש, לשאול, אני נהנית או שאני 

לא נהנית? מי שנהנית מהעבודה 

הרבה  כך  כל  מפיקה  גם  שלה 

סיפוק, וגם יותר כיף לסביבתה... 

של  סיבובים  לעשות  בעיה  ואין 

בתפקיד,  מעלות  שמונים  מאה 

בלימודים, בתקופות חיים שונות 

- אפשר להתחיל כמהנדס ולסיים 

ולסיים  ביוגה  להתחיל  כמורה, 

מה  מצדה...  אתר  כמנהלת 

שלמדת בגיל עשרים לא בהכרח 

ארבעים  בגיל  תהיי  מה  אומר 

גם  ומותר  וחמש.  ארבעים  או 

הכי  המורות  הן  טעויות  לטעות. 

טובות שלנו לחיים. 

שהשפיעה  אישיות  יש  האם 

עלייך או שאת שואבת ממנה 

השראה?

בכל  השראה  למצוא  מנסה  אני 

יוגה  כשלמדתי  שלי.  בחיים  רגע 

מורי  מיני  מכל  השראה  קיבלתי 

גדולים  מורים  או  לי,  שהיו  יוגה 

אבל  כתובים(,  )דברים  ליוגה 

או  ספרים  או  אנשים  רק  לא  זה 

הרבה  מקבלת  אני  לימודים... 

ומהאנשים  מהטבע  גם  השראה 

פה במקום, מחברים.

עצמך  את  רואה  את  איפה 

בעוד חמש שנים?

לטווח  שמתכנן  אדם  בן  לא  אני 

ארוך. אין לי מושג וזה לא מעסיק 

כמה  בעוד  אעשה  מה  אותי. 

טוב  במה  מאוד  תלוי  יהיה  שנים 

רגע. באותו  ולי  לסביבה  ונכון   לי 

כשנכנסת אישה 
לתוך פורום גברי, 

קודם כול יש 
זעזוע... ואחר כך 
האישה חייבת 

להוכיח את עצמה, 
להראות שהיא 

שוות ערך. זה קרה 
לי בכל סיטואציה, 
כמעט, אבל מהר 
מאוד גם קיבלו 

אותי.
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מהנדסת את המסגרות

ילדות  לי  והייתה  בבועה,  ״גדלתי 
לחלום  כאן  למדתי  מושלמת. 
רוצה  שהייתי  מקומות  ולדמיין 
להיות בהם. זה היה אלמנט חזק 
׳אל תשכחי לחלום,  מאוד בבית: 

כי חלומות סופם להתגשם.׳ 

״בצבא נפרצה הבועה, כשהגעתי 
אינטנסיבית.  מאוד  למסגרת 
מאוד גברית. הייתי חמ״שית של 
מטוס פנטום בטייסת קרב, שזה 
אטמים  עם  שלמים  ימים  אומר 
בידיים  כלים  ארגז  האוזניים,  על 
המפגש  היה  זה  רעש.  והמון 
הראשון שלי עם העולם האמיתי, 
הראשון  השיעור  את  קיבלתי 
קשקשים  בהצמחת  לאישה 

בעולם של גברים.

מתוך  דווקא  הגעתי  ״להנדסה 
שאני  מקום  בכל  לטבע.  החיבור 
נמצאת בו אני קודם כול מרגישה 
עליה,  דורכת  שאני  הקרקע  את 
שומעת את הצלילים שנשמעים 
היה  חוקרת  שכילדה  כך  מסביב, 
תמיד  במושב.  מעניין  מאוד  לי 
הסקרנות  את  לקחת  רציתי 
קדימה,  אחד  שלב  לידע  והצמא 
ללימודי  אותי  שהוביל  מה  וזה 

הנדסה. 

דרישות  להשלמת  ״המסע 
לא  היה  הנדסה  ללימודי  הסף 
דבר  שאין  ממנו  ולמדתי  פשוט, 
לפתח  צריך  ללמוד;  אפשר  שאי 
שיטות, להתעקש לדעת - והמוח 

לומד איך לעבוד.״ 

והיציאה  בחיים׳,  איתך  נעבוד 
׳את  עלי,  השוביניסטית החביבה 
המעסיקים  מהנדסת׳.  לא  בכלל 
גם  מאחוריי,  עמדו  תמיד  שלי 
בכירים  קצינים  או  על  כשמפיקי 
זלזלו ברצינות ובנשיות שהכנסתי 

לתחום.

ואז  כשנה  הזה  בתחום  ״עסקתי 
הרצל  בהר  הנורא  האסון  קרה 
שבו נהרגה סגן הילה בצלאלי ז״ל 
בעקבות רשלנות בהקמת הבמה. 
יום מטלטל מאוד בחיים  זה היה 
שאירע  הייתה  התחושה  שלי. 
מאות  וקיבלתי  נורא,  פיגוע 
טלפונים ממפיקים שביקשו אותי 

לבדיקה כפולה של במות. 

כך  כל  שאני  שהתחום  ״גיליתי 

אוהבת אינו מפוקח ושאני עובדת 

שנצמדת  מיוחדת  מאוד  בחברה 

ענק  לשינוי  שהביא  דבר  לספר, 

מהר  איתנו.  שעבדו  בלקוחות 

משרד  עם  לעבוד  התחלנו  מאוד 

משרד  ועם  הממשלה  ראש 

חוויה  לי  הייתה  ושם  הביטחון, 

מדהימה, לאשר אירועים שראש 

ושרים,  בהם,  נוכח  הממשלה 

אנשים בכירים, ואת מריחה שיש 

דליפה של גז, רואה מישהו מדליק 

סיגריה ליד בלון הגז, אף אחד לא 

להרים  צריכה  ואת  כלום,  עושה 

שצריך,  מה  ולעשות  הכפפה  את 

או  הלימוזינות;  כל  את  לעצור 

לעמוד באוהל בידוק כשיש המון 

משימה מורכבת

נעמה  הלימודים  סיום  עם 
קרקע  יועצת  בתפקיד  התברגה 
בהנדסה  העוסקת  בחברה 
בהיכרות  וסביבתית.  אזרחית 
תחת  התעשייה,  עם  ראשונית 
הפחדה ״התחום הזה לא מתאים 
קרקע  בסקרי  עסקה  לנשים״, 
ודוחות יציבות לפרויקטים עתידיים 

וקיימים. 

״התפקיד כלל פיקוח על קידוחים 
לבדיקות  דגימות  ואיסוף  בשטח 
מעבדה, ובהמשך, במשרד, ניתוח 

תוצאות ומתן פתרונות הנדסיים.

״כשלמדתי הנדסה האמנתי שלא 
להיות  או  מבנים  לתכנן  חייבים 
קלאסיים,  בנייה  באתרי  נוכחים 
וחיפוש  בחקירה  תקופה  וביליתי 
אותי.  שמעניין  התחום  אחר 
בטיחות  הוא  הזה  התחום 
להשתלב  שמחתי  באירועים. 
בחברת הנדסה ובטיחות כיועצת 
כתפקיד  שהתגלה  מה  בטיחות, 
מאתגר.  מכך  פחות  ולא  מרתק 
את  לבדוק  היה  שלי  התפקיד 
והאומנים בשטח  בטיחות הקהל 
סופי  אישור  ולתת  הבמות  ועל 

לפתיחת שערים.

עצמי  את  מצאתי  מהרה  ״עד 
גיליתי  הזויות.  בסיטואציות 
שלי  הסמכות  את  שלקדם 
בטיחות  על  המחליט  כגורם 
מורכבת.  משימה  זו  האירוע 

מול  לבד,  בחורה  עומדת,  אני 
מפיקים,  במשטרה,  קצינים 
לעמוד  וצריכה  רשויות  מנהלי 
עלי  לוחצים  כשכולם  שלי  על 
טובה,  מספיק  לא  במה  לאשר 
ברזל  רואה  אני  הוויכוח  כדי  ותוך 
ענק נשבר מהבמה. בריצת אמוק 
הדג  להקת  לחברי  צועקת  אני 
לבלאנס,  בדרך  כבר  שהיו  נחש, 
הבמה,  על  עולה  לא  אחד  שאף 
למה  למפיקים  להסביר  וצריכה 
שערים  פתיחת  מעכבים  אנחנו 
עשה  לא  הקבלן  בפסטיבל: 
הזאת  הבמה  ואם  טובה  עבודה 
לפחות.  הרוגים  מאה  יש  נופלת, 
שעניין  מה  כל  כי  קשה,  היה  זה 
את  לפתוח  היה  המפיק  את 
כאלה  ברגעים  בזמן.  השערים 
׳לא  איומים.  הרבה  סופגת  את 

בכל מקום שאני 
נמצאת בו אני קודם 

כול מרגישה את 
הקרקע שאני דורכת 
עליה, שומעת את 

הצלילים שנשמעים 
מסביב, כך שכילדה 
חוקרת היה לי מאוד 

מעניין במושב.

את פרצי הצחוק המידבקים של נעמה - שלושים-ושישה בשעה 
קלה של ריאיון - לא אוכל  לתאר במילים. אבל בוודאי תאמינו לי 
אם אספר ששמחת חיים והומור הם מאפיינים בולטים באישיותה. 
וכבר  בניין,  בהנדסת  ראשון  תואר  בעלת  היא  נעמה  הרציני  בצד 
הספיקה לצבור לא מעט ניסיון בתחומי הנדסה מגוונים. היא גרה 
הקטנים,  ילדיהם  שני  ועם  יוחאי  בעלה  עם  הכיכר  נאות  במושב 

וחולמת על יוזמות משותפות בקהילה שבה היא חיה.

 נעמה סיטי, נאות הכיכר
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אח״מים ולהתווכח עם המאבטח 
מספיק  להם  שאין  השב״כ  של 
מטפים. אהבתי את עצם העובדה 
נעשה  שלא  סדר  עושה  שאני 
של  העבודה  במערכי  פעם  אף 
המשרדים החשובים האלה. שם 
ראו בי סמכות, נתנו לי הזדמנות, 
כשהיו  וגם  לי,  הקשיבו  תמיד 

ויכוחים ידעו לבוא להתנצל. 

סניף נעמה-דרום

שלוש  אחרי  למושב  ״כשעברנו 
חברת  עם  עבודה  של  שנים 
חבל  לי  היה  במרכז  ההנדסה 
להיפרד, והצעתי לבעלים להקים 
קיבלתי  לחברה.  דרומי  סניף 
חששות,  והמון  פעורות  עיניים 
והתמדה   שלי  העקשנות  אבל 

הובילו למימוש הרעיון. 

התעשייה  של  מיפוי  ״ערכתי 
תהליך  היה  וזה  כאן,  שעובדת 
עד  לגלות  ראשון  דבר  מרתק, 
בו  גרים  שאנחנו  המקום  כמה 
אפילו  תעשייה  כמה  ועד  תוסס 

כבדה מפותחת כאן. 

נכנסתי  כבר  הראשונה  ״בשנה 
אותי,  הגביל  שקצת  להיריון 
כדי  בעבודה  הילוך  הורדתי  אז 
מאמינה  אני  בלידות.  להתרכז 
ואבנה  הזאת  לעבודה  שאחזור 

משהו מחדש.״

שהשפיעה  אישיות  צייני 
ממנה  שואבת  שאת  או  עלייך 

השראה.

השראה  שואבת  אני  בן-גוריון. 
מהידיעה שהוא הלך עם האמונה 
מינף  כמושב  הכיכר  נאות  שלו. 
גוריון, ״בנגב  את האמירה של בן 
ומדינתו״.  בישראל  העם  ייבחן 
שפע  ורואה  קמה  שאני  יום  בכל 
ואני רואה את מטע  גידולים,  של 
אדום,  הרי  נוף  עם  התמרים 
ועגלות  וטרקטורים  אריזה  ובתי 
אני   - פה  הגדול  בחום  והכול   -
נפעמת מחדש לראות את כל זה 
ההורים  את  מעריצה  אני  עובד. 
חקלאי,  עדיין  שהוא  אבא,  שלי... 

ומלונים,  עגבניות  מגדל  עדיין 

המדהים  המפעל  את  וממשיך 

אימא,  דוגמה.  בו  רואה  אני  הזה, 

מהלב  שחלק  בפנסיה,  מורה 

במערכת  פועם  עדיין  שלה 

שלה  באומנות  משקיעה  החינוך, 

החיים  את  לנו  לצבוע  וממשיכה 

תמרים.  ומטעי  מדבר  בצבעי 

ולא  גדולה,  פוליטיקאית  לא  אני 

בהכרח זוכרת את כל ההיסטוריה 

הנבחר  מהלקט  ישראל,  עם  של 

שבן-  מהמסר  התרשמתי  שלי 

שהוא  בידיעה  רק  העביר,  גוריון 

נסע  בוקר,  בשדה  שם  לבד  גר 

למרחקים לעבודה ונתן לי הרבה 

מעט  כשהיו  פה  לגור  לחזור  כוח 

באמונה  במקום,  צעירים  מאוד 

במדינה  גרים  שאנחנו  שלמה 

מפה  לעשות  ושאפשר  קטנה 

הכול, בטח היום בעידן הטכנולוגי, 

ובייחוד עם ראש פתוח ליזמויות. 

ויוחאי חזרנו עליה,  מנטרה שאני 

בוחרים בית ואז מקום עבודה, לא 

להפך.

מהם הערכים המוספים שאת 

מביאה עמך למקצוע כאישה?

מהנדסת בניין צריכה כוחות למלא 
וזה  בהצטיינות,  התפקיד  את 
מחוץ  כשחושבים  רק  מתאפשר 
למסגרת, מאחר שהמסגרת היא 
קביעה  כל  ברובה.  גברית  עדיין 
מקצועית תהיה נושא לדיון ארוך 

וצריך  במהנדסת.  כשמדובר 
הפתרון  על  להתעקש  כוח  המון 
שונה  לפעמים  שהוא  ״הנשי״, 

ויצירתי.

שעצם  מרגישה  את  האם 
בפנייך  מציב  אישה  היותך 

אתגרים או קשיים?

מקום  בכל  כמעט  בהחלט. 

שהגעתי אליו הורמה גבה משום 

אבל  מהנדסת.  הוא  שהמהנדס 

לא נתתי לשום דבר לעצור אותי. 

קרקע  הנדסת  בתחום  עסקתי 

ופיקחתי עם כובע על הראש על 

מיפיתי  מים.  במאגרי  קידוחים 

סדקים  של  התפתחות  בסרגל 

על  עליתי  המלח,  בים  בבולענים 

תאורה  גשרי  על  וטיפסתי  במות 

ולדאוג  ויציבות  חיבורים  לבדוק 

אישרתי  ייפול.  לא  מבנה  ששום 

בטיחות לקהל במתחמי אירועים 

לקחתי  הארץ,  בכל  ענקיים 

אחריות על חייהם של אנשים. 

נכון  לשילוב  שלך  הסוד  מה 

מקצועית  אישית,  הצלחה  בין 

ומשפחתית? 

אחרי  גם  ופרופורציה.  איזונים 

בתעשייה,  השתלבתי  הלידות 

ידעתי  בהתאם.  נערכתי  ופשוט 

בבית  וסדר  בארגון  יד  צריכה  שאני 

ויד בלהוציא את הילדים מהגנים, 

להיטען  העבודה  אחרי  ודאגתי 

בכוס קפה עם חברה עשר דקות 

הילדים.  את  פוגשת  שאני  לפני 

אני  לבד?  הכול  שאפשר  להגיד 

ולהרים  לרוץ  שצריך  חושבת  לא 

ארבע מאות קילוגרם. אם אפשר 

את  צולחים  המשקל,  את  לחלק 

עם  שעבד  ירקות  סוחר  האתגר. 

״ברגע  פעם,  לי  אמר  שלי  אבא 

שאת רואה שאת מצליחה להרים 

להרים  תרוצי  אל  קילו  חמישים 

תוסיפי  הבאה  בפעם  מאתיים. 

עשר.״  עוד  ואז  חמישה,  עוד 

חשוב מאוד לשמור על הדרגתיות 

בעסקים ובחיים. 

על מה מכל מה שעשית עד כה  
מרגישה  או  במיוחד,  גאה  את 

סיפוק בזכותו?

אליה,  שהגעתי  בהבנה  גאה  אני 
שהכול אפשרי וצריך רק להחליט 
התכונה  את  יש  לאישה  ולתכנן. 
אירועים  ברצף   - הזו  המולדת 
בו  מסתדר״  ״לא  דבר  ששום 
הסערה  מעל  מזל״ט  להרים   -
נבונה  שקולה,  החלטה  ולקבל 

וזריזה כדי לא להיתקע במקום. 

צעירה  לאישה  תייעצי  מה 

העומדת להיכנס לתחום שלך?

יש לי הוראות הפעלה. לפני הכול: 
לחלום בצורה מתמדת ולהיות על 
המסגרת  את  להבין  יוזמת.  תקן 
לחשוב  ותמיד  בה  נמצאת  שאת 
איך אפשר להרחיב אותה, לשנות 
לא  להיכנס  אולי  החומרים,  את 
אבל  חלון.  דרך  אלא  הדלת  דרך 
היא  בעיניי  חשובה  הכי  ההוראה 
ואם  למחשבה.  גבול  לשים  לא 
לא מצליחים, אז להמשיך לחלום 
לקום  צריכה  אישה  כל  אותה. 
את  להגשים  ללמוד,  ולעשות. 
הנוחות  אזור  את  למצוא  עצמה, 
לשמור  אותו.  ולאתגר  שלה 
זה  האחר.  לדבר  צמא  ראש  על 
להתקדם,  נשים  שמניע  הדבר 
בתוך  נמצאים  שלנו  היעדים  כי 
מסגרת, ואם לא נפרוץ אותה עם 
נפספס  שלנו,  היצירתי  הראש 

בגדול. 

עצמך  את  רואה  את  איפה 

בעוד חמש שנים?

עוסקת  עצמי  את  רואה  אני 
אני  בהנדסה.  וגם  בחקלאות, 
שאגע  שהפרויקטים  חולמת 
הקהילה  עם  בשיתוף  יהיו  בהם 
שיחד  רוצה  הייתי  במושב.  שלי 
עם שאר המשקים נהיה כוח ויחד 
נתקדם. אני מאוד מאמינה שכדי 
להצליח עלינו להקיף את עצמנו 
לעזור  וגם  מוצלחים,  באנשים 
לאחרים להצליח. נתינה היא דבר 

שחוזר.

מהנדסת בניין 
צריכה כוחות 

למלא את התפקיד 
בהצטיינות, וזה 
מתאפשר רק 

כשחושבים מחוץ 
למסגרת, מאחר 
שהמסגרת היא 

עדיין גברית ברובה.
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אשת לפידות

)״סלף-מייד  יא  בוגרת  היא 
חברת  חקלאית.  לחלוטין״(. 
המליאה הוותיקה ביותר במועצה 
שנה״(,  )״ארבעים  תמר  האזורית 
המועצה,  ראש  סגנית  בעבר 
הכלכלית  החברה  ראש  יושבת 
בשלל  חברה  בה.  ודירקטורית 
אני  אז  אותי,  )״מזמנים  ועדות 
כשנה  בעוד  מסיימת  הולכת״(. 
ציבור  כנציגת  שנייה  קדנציה 
בבית הדין לעבודה; ומאז שבעלה 
עין  בין  זמנה  את  מחלקת  נפטר 
חצבה וחקלאות לבין דירה קטנה 
חברות,  ונכדים,  בן  אביב,  בתל 
תחביב:  וגם  הרצאות  בילויים, 
)״לא  אביב  תל  במוזיאון  קדרּות 
אבל  מוחלט.  באופן  מוכשרת, 

נהנית לשחק בשטויות האלה״(. 

פעילה  הייתי  השנים  כל  ״לאורך 
ובארגונים  במוסדות  מאוד 
החקלאות,  לענף  שקשורים 
כנציגת  אגרסקו,  של  בשולחנות 
ובארגון מגדלי הירקות,  מגדלים, 
כנציגת  פעילה  הייתי  שבו 
שולחן  בראש  ישבתי  החקלאים. 
ראשוני  שהיינו  הצ׳רי,  מגדלי 
מגדלי  שולחן  ובראש  מגדליו, 
תורמת  שאני  וחשבתי  המלונים; 
שאני  העובדה  בתוקף  לא  אבל   -
אישה, לחלוטין לא, אלא בתוקף 
ויודעת  דעתנית  שאני  העובדה 
שלנו  על  או  שלי  על  לעמוד 
צריך.  אם  קירות  לעבור  ויודעת 
הכישורים  יותר  או  פחות  אלה 
אני  האלה.  למקומות  שהבאתי 

השני.  אחרי  אחד  ונשמטים 
אני  הכנסים,  לכל  הולכת  כשאני 
בעיקר  ורואה  מסביב  מסתכלת 
ממשיך.  דור  אין  בגילי,  אנשים 
הצעירים ביותר הם בגיל של הבן 

הצעיר שלי. 

שלום  שכשאפרים  זוכרת  ״אני 
הוא  הירקות,  היה מנכ״ל מועצת 
להתחיל  חייבים  אנחנו  אמר, 
לייצא ירקות. כך אגרקסקו קמה, 

כדי לווסת את השוק המקומי.

״אלא שאז חברו יחד כל כך הרבה 
ללא  הייצוא  את  שהפכו  גורמים 
לפחות,  בעיניי  והראשון,  כדאי, 
שעשתה  היסטורית  טעות  הוא 
לייצא  שאִפשרה  ישראל,  מדינת 
השגתו.  את  מימנה  שהיא  ידע 
המדינה מימנה מכספי מסים את 
הזרעים,  חברות  ואת  המו״פים 
הגדולים,  הפילוחים  כל  את 
ושחררה אותם לכל דכפין... ברגע 
את  לגדל  אפשר  ידע  שמייצאים 
אותו מוצר במדינות עולם שלישי 
על  לדבר  שלא  עלות.  בעשירית 
כמו  גורמים,  של  נוסף  מצבור 
מדינות  מטבעות,  שערי  חרמות, 
ועלות  לענף  שנכנסו  אחרות 
ההובלה בהן יותר זולה, הכול יחד. 

היה  ואפשר  נגמר,  היצוא  ״אז 
לחיות בכבוד מהייצור בארץ, עד 
שנקרא  המפורסם  החוק  שיצא 
כן  לפני  העיסוק.  חופש  חוק 
היה  שמותר  במה  מוגבלים  היינו 
זה  מכסות.  לנו  היו  לעשות.  לנו 

ביטחון.  רשת  ונתן  ויסות,  אִפשר 

לא בוגרת ׳זה או שום דבר אחר׳. 
גדלתי עם המקום הזה.״

ארבע,  בגיל  לארץ  עלתה  רותי 
בת  כשהייתה  הברית.  מארצות 
בעין  ביקרה  וחצי  שש-עשרה 
של  לאומי  שירות  במסגרת  יהב 
הגדנ״ע, ומאז היא בערבה. )״קרה 
טיפשות  לילדות  שקורה  מה  לי 
נחום(.  להלן:  שש-עשרה״;  בנות 
זר  דרכון  בעלת  שהייתה  מאחר 
אמרתי  )״תמיד  לצבא  גויסה  לא 
מקביל  די  משהו  עושה  שאני 
לצבא״(, ובת שמונה-עשרה וחצי 

נישאה לנחום. 

הגעת  אפוא  החקלאות  אל 
לגמרי במקרה...

לי  הייתה  נסיבתי.  היה  ״הכול 
בכלל תוכנית אחרת בחיים, אבל 
כששואלים  כך.  התגלגלו  דברים 
דולר,  המיליון  שאלת  את  אותי 
אחורה,  לחזור  יכולה  היית  ׳אם 
האם הייתי חוזרת על הכול?׳ אני 
׳עד הסוף׳. היו חיים מאוד  עונה: 
שנים  הרבה  מרתקים,  שונים, 
היו  היחידה.  האישה  פה  הייתי 
סיפוק,  הרבה  אתגרים,  הרבה 

הרבה מלחמות. 

דרך  פריצת  של  סוג  כאן  ״עשינו 
לא   1960 עד  כי  עולמית,  ברמה 
חקלאות  על  דבר  בעולם  ידעו 
שממה,  סלש  מדבר  מדברית. 
גדל.  לא  במדבר   - צייה  ישימון, 
ויוטבתה,  גדי  עין  היו  הראשונים 
כגרעין  יהב,  עין  מושב  ואחריהם 

היה  המנוח  זוגי  שבן  נחל, 
ממקימיו.  

נחום  של  חבר  החליט  ״בהמשך 
לתקוע יתד בערבה, והצבא קבע 
בקשר  להיות  חייב  שזה  התניה 
פה  שהיה  מאחר  הצבא,  עם  עין 
התגנבו  ופדיונים  פרוץ,  גבול 
חצבה  לעין  הגיעו  ככה  פנימה. 

יענק׳לה וגיל. 

נחשב  שעזב  מי  ימים  ״באותם 
וחומר  ואיום, קל  נורא  זה  לבוגד. 
אם בחר להתיישב להם מול האף 
ולהיות, לא עלינו, מה שנקרא אז, 
מאוד  תקופה  אחרי  קפיטליסט. 
הצבעה,  יהב  בעין  ערכו  קצרה 
ליענק׳לה  חבר  נחום  מהרה  ועד 
בסוכה  פה  גרו  ושלושתם  ולגיל, 
בתוך  הגדול  לשיזף  מתחת 
אותי  הנה.  שגררו  ישן  אוטובוס 
ביקשו בנימוס לעזוב את עין יהב, 
השבע-עשרה  הולדתי  יום  ואת 

חגגתי פה.

״כשהגענו הנה המחשבה הבסיסית 
הייתה שבחממה הטבעית הזאת 
לגדל  אפשר  ערבה  שנקראת 
מוצר  להביא  בחורף;  קיץ  ירקות 
היה,  וכך  המדף.  על  נמצא  שלא 
יש  היום  בראשית:  סדרי  שינינו 
מאשר  קיץ  ירקות  יותר  בחורף 

בקיץ. 

טעות היסטורית

כל  הן  הזה  בענף  הבעיות  ״היום 
כל  הן  הייצור  ועלויות  גדולות  כך 
הולכים  שהחקלאים  כבדות  כך 

לפני כעשור צלצל הטלפון בביתה של רותי קפלן 
מוכר  לא  קול  הקו  של  השני  ובצדו  חצבה,  בעין 
בטקס  משואה  להדליק  נבחרה  כי  לה  הודיע 
הדלקת המשואות בהר הרצל. התברר שהמליצו 
עליה בלא ידיעתה. בתחילה סירבה, אך בהמשך 
ולבסוף הדליקה את המשואה, ואף  השתכנעה, 

בהתרגשות רבה. 

רותי קפלן, עין חצבה
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במקרה  אם  מינימום.  מחיר  היה 

והארץ  הזוי  יבול  היה  לכולם 

קליטת  הייתה  מוצפת,  הייתה 

יכול  שהוא  ידע  חקלאי  עודפים, 

להתפרנס מיגיע כפיו. 

כולם  יכלו  החוק  שחוקק  ״ברגע 

וכידוע,  רוצים,  שהם  מה  לעשות 

כמו  לעשות  רוצים  חקלאים 

הפלפל,  אסון  אירע  כך  אחרים. 

ב׳שנת הסיני הזקן׳... השנה שבה 

באו הסינים לספרדים ומכרו להם 

הכול׳.  ׳שמדביר  הדברה  חומר 

ההוראות  אבל  קנו,  הספרדים 

דבר  של  ובסופו  בסינית,  היו 

השטחים שלהם היו כל כך נגועים 

בחומרים שאסור להשתמש בהם, 

שהפסיקו להם את השיווקים. כך 

נוצר מחסור נוראי, ומחיר הפלפל 

עלה לגובה מטורף. ברגע שבאה 

׳חבר׳ה,  אמרתי,  הזאת  השנה 

נגמר הענף, תראו מה יהיה בשנה 

הבאה׳. ואכן כולם עברו לפלפל.״

אגודה שיתופית עין חצבה

עין חצבה הוא מקום ייחודי בנוף-

קטן,  מושב  זהו  הערבה.  חקלאֵי 

אגודה  האחת,  ישויות;  שתי  ובו 

אשר  בע״מ,  שיתופית  חקלאית 

במשק  מלאים  שותפים  חבריה 

מקומי  ועד  השנייה,  החקלאי. 

תושבי  כל  לשירותיו  שזכאים 

ארבעת  על  נוסף  ובהם  המקום, 

בעלי  בעיקר  האגודה  חברי 

חברי  בה.  מרכזיים  תפקידים 

ושלישי  שני  דור  הם  האגודה 

ורותי  וקפלן,  סלבין  למשפחות 

המייסדים  מדור  האחרונה  היא 

שנותרה במושב. 

״היינו סוג של התיישבות יחידים 

בארבעים  זמנה  את  שהקדימה 

והמדינה חשבה שהעובדה  שנה, 

מונעת  פה  יושבים  שאנחנו 

לכן  הערבה.  את  ליישב  מבעדה 

היו הרבה מלחמות עם המדינה... 

עד בג״ץ, יותר מפעם אחת. עצם 

משמעותה  פה  שאנחנו  העובדה 

בג״צים  באותם  ניצחנו  שגם 

היום  עד  מקומנו.  על  ונותרנו 

הערבה  בצומת  רואה  לא  אני 

בתור  משתרכים  האנשים  את 

ואומרים אני, אני, אני!״

 - הזאת  היחידים  התיישבות 

והדיסקרטית,  הקטנה  האוכלוסייה 

שטחים  בו  שאין  בערבה  ביישוב 

 - בעבר  לירדנים  שייכים  שהיו 

משרד  לצורכי  בדיוק  התאימה 

עם  השלום  לשיחות  הביטחון 

נציגי  ב-1994.  שהתקיימו  ירדן 

משרד הביטחון התקשרו לתאם, 

ג׳יפים  של  שיירה  מהרה  ועד 

נטולי מספרים חצתה את הגבול 

עם  יחד  חצבה  לעין  והגיעה 

הרמטכ״ל וסגנו וערימת חשובים 

בכל מיני תחומים.

כאן,  השיחות  את  ניהלו  ״הם 

לחוליות,  התחלקו  הזה.  בשולחן 

ודנו  הבית  ברחבי  התפזרו 

מאוד  היה  זה  השונות.  בסוגיות 

חלק  שאת  הרגשת  כי  מרגש, 

מפעמי ההיסטוריה. קיבלנו אחר 

לטקס  מאוד  חגיגית  הזמנה  כך 

השלום.  הסכם  על  החתימה 

גדול.  ממשהו  חלק  הרגשנו 

רגעים  הרבה  פה  היו  ובכלל, 

עושה,  שאת  שהרגשת  גדולים 

שאת תורמת, שאת חלק מ-.״

מהם הערכים המוספים 
שאת מביאה עמך לעבודה או 
לפעילותך הציבורית מתוקף 

היותך אישה?

כן.  כאדם,  חד-משמעית.  כלום, 
כבעלת דעה, כן. כמישהי שיודעת 
ונוהגת לעמוד על דעתה, כן. אבל 
פילסתי  לא  מעולם  לא.  כאישה 
לא  נשיות.  באמצעות  דרכי  את 
לא  אני  הזה.  המקום  את  לי  היה 
אני  כי  ההפרדה,  את  אוהבת 
חושבת שהיא לא נכונה. קראו לי 
לי  יש  לפידות.  פעם אוקלי אשת 
מכיל  יותר  הרבה  שהוא  אחד  בן 

וחומל ממני... 

לזקוף  חייבת  שאני  נוסף  דבר 
הישרתי  שתמיד  הוא  לזכותי 
מבט. לא היה לי את ה-להסתכל 
מלמטה למעלה על אף אחד, וגם 
זה  אם  בין  למטה,  מלמעלה  לא 
ראש  ועד  שלנו  העובדים  אחרון 
השולחן.  ליד  פה  שישב  ממשלה 
שווים  בין  שווה  הרגשתי  תמיד 

ותמיד הישרתי מבט.

שעצם  פעם  אי  חשת  האם 
בפנייך  מציב  אישה  היותך 

אתגרים או קשיים?

קושי  או  אתגר  לא  אף  פעם,  אף 
היותי  שעצם  הרגשתי  לא  אחד. 
אישה בולם אותי או מהווה חסם. 

צעירים  לאנשים  תייעצי  מה 
בתחילת דרכם המקצועית?

אל  לקופסה.  מחוץ  תחשבו 
זה׳,  עושים  ׳כולם  ותגידו,  תבואו 
תמצא  כולם׳.  עם  לעשות  ׳באתי 

לך.  נכון  מה  תמצאי  הנישה.  את 
תחשבו על משהו שעוד לא חשבו 

עליו קודם, ויש דברים כאלה.

עצמך  את  רואה  את  איפה 
בעוד חמש שנים?

מעורבת  עדיין  אני  מקום.  באותו 
פה בסוג של עשייה לא מחייבת. 
עדיין רוצים לשמוע את דעתי ואני 
קשובה  להיות  מאוד  משתדלת 
לקולות הצעירים, לתת להם את 
והם  ובפרגון.  באהבה  המושכות 
את  מנהלים  הם  זה,  את  עושים 

המקום. 

גאה  את  פועלך  מכל  מה  על 
סיפוק  מרגישה  או  במיוחד, 

בזכותו?

ראיתי  לא  שנה  וחמש  ארבעים 
את האנשים שלמדו איתי בתיכון. 
מפגש  התקיים  שנים  כמה  לפני 
ולהפתעתי  האלה  האנשים  עם 
שתמיד  אמרו  מהם  וכמה  כמה 
טענתי שלא אהיה בינונית, אהיה 
משהו אחר - אולי הכי טוב, אולי 
משהו  אעשה  אבל   - גרוע  הכי 
שעשיתי  ספק  לי  ואין  שונה; 
משהו אחר. החיים פה לא קלים, 
 - מצומצמת  מאוד  בחברה  חיים 
היום, כשאני חצי שבוע בתל  לא 
הארוכות  השנים  אלא  אביב, 
שקדמו לזה - אלה היו חיים מלאי 
סיפוק ואתגר, ואני מאוד גאה על 
שהטבעתי  מרגישה  אני  הדרך. 
לא  כשאלך  בחול.  עקבותיי  את 
יגידו, היא עברה. הייתי, השארתי 

משהו... 

חשבתי שאני תורמת 
- אבל לא בתוקף 

העובדה שאני אישה, 
לחלוטין לא, אלא 
בתוקף העובדה 

שאני דעתנית ויודעת 
לעמוד על שלי או על 
שלנו ויודעת לעבור 

קירות אם צריך.
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להשפיע על המקום 
שבחרתי לחיות בו

אותה  פוגשות  אנחנו  זאת  בכל 
במזגן, בביתה, בעשר בלילה. חצי 
ברחצה  הייתה  עוד  קודם  שעה 
הלילית עם שלושת בניה, ועכשיו 
לא  שירי  ישנים.  כולם  דממה, 
במונולוג  ופותחת  רגע  מבזבזת 
רהוט על רשויות ניקוז וחשיבותן.

הרשות  היא  ניקוז  ״רשות 
מפני  הגנה  על  האחראית 
תפקיד  גם  לרשות  שיטפונות. 
הטבע  אוצרות  על  שמירה  של 

היא  הנחלים.  בתוך  שנמצאים 

פה  המון  ומשפיעה  עובדת 

המלח,  ים  מרחב  ובכל  ביישובים 

מהם  מושג  אין  התושבים  ולְרוב 

שהכריע  מה  זה  תפקידיה. 

מבחינתי את הרצון להתראיין. 

ראתה  המדינה  מסוים  ״בשלב 

להתנהל  יכול  לא  הניקוז  שנושא 

המוניציפליות,  הרשויות  ידי  על 

תואמים  לא  שלהן  שהגבולות 

הוחלט  לכן  הנחלים.  גבולות  את 

שהראייה  ניקוז  רשויות  להקים 

של  ראייה  אגנית:  תהיה  שלהן 

שלו  העליון  מהקצה  הנחל,  כל 

ועד התחתית. ליצור סוג של צדק 

במורד  שיושבים  לאלה  סביבתי 

תוצאות  את  וסופגים  הנחל 

שנמצאים  מי  של  המעשים 

מקדמת - כמו פיתוח פארק נחל 
הכיכר  ליישובי  בכניסה  אמציהו 
בשדה  בן-גוריון  טיילת  ותכנון 
בן-גוריון  צריף  בין  שתחבר  בוקר 
לי  יש  לפרויקטים  בנוסף  לקברו. 
אחריות לכל מה שקשור לכספים 
גדולים  סכומים  ולהתקשרויות, 
וזה  בשנה,  מיליונים  עשרות  של 
דרש ממני התמקצעות, כי אני לא 

מגיעה מתחום הכספים.

כלי  הוא  תקציב  ניהול  מבחינתי 
החלטתי  חיובי.  שינוי  ליצירת 
תחום  את  לשלב  הולכת  שאני 
הסביבה שממנו באתי עם ראייה 
שלי,  ה״בוסט״  ושזה  כלכלית 
את  מעצמי  לתרום  אוכל  משם 
ככה,  באמת  וזה  המקסימום. 
בשילוב  בתקציב  שלי  השליטה 
הסביבתי  התוכן  עולם  עם  הידע 
השטח  עם  שלי  וההיכרות 
מאפשרים לי להיות מעורבת בכל 
את  לתת  יכולה  אני  שקורה,  מה 
מה  בכל  ומעורבת  דעתי,  חוות 
אסטרטגית  להסתכלות  שקשור 
אוהבת  אני  עבודה.  ולתוכנית 
את היכולת להשפיע על המקום 
ובכלל על המדבר,  שבו אני חיה, 
צעדים  שני  להסתכל  זה  ובתוך 
דוחפים  איך  ולראות  קדימה 
משהו שנמצא בדמיון כך שיהפוך 

לממשי, למציאות.

להמשך  איתן  בסיס  שיצרתי 
שתגביר  הסברתית   פעילות 
פסולת  לצמצם  האפשרות  את 
והחלטתי  הסביבה,  על  ולשמור 
שאני מחפשת אתגר חדש. ילדתי 
שלוש  מספר  יוגב,  את  בדיוק 
רשות  לחפש.  והתחלתי  שלי, 
המקום  כמו  לי  נראתה  ניקוז 

לממש  וגם  להתפתח  הנכון 
לעשות  אוהבת,  שאני  מה  את 
חיה. אני  שבו  למרחב   טוב 

גזברית  הוא  שלי  התפקיד 
לי  יש  אז  פרויקטים.  ומנהלת 
שאני  מעניינים  פרויקטים  כמה 

שירי בן שחר היא גזברית ומנהלת פרויקטים ברשות ניקוז 
ים המלח, נשואה ואם לשלושה בנים. היא ובעלה הראל גרו 
יחד בבנימינה, וכשביקשו להתיישב חיפשו קהילה ומדבר. 
כך הגיעו לפני שלוש-עשרה שנה לעין תמר, שניהם מדריכי 
לאנשים  אמרתי  הטיולים  מהדרכות  "באחת  אז.  טיולים 
שיש לי שריטה למדבר," מספרת שירי, "מישהו צחק ואמר 
שזאת לא שריטה, זה בקע." ואכן, שירי מעידה על עצמה, 
"אני בכלל סולארית. תני לי חום, תני לי שמש, רק אוויר, לא 

פלורוסנטים." 

שירי בן שחר, עין תמר

אני אוהבת את 
היכולת להשפיע על 
המקום שבו אני חיה, 

ובכלל על המדבר, 
ובתוך זה להסתכל 
שני צעדים קדימה 

ולראות איך דוחפים 
משהו שנמצא בדמיון 
כך שיהפוך לממשי, 

למציאות.

במעלה הנחל. כך חולקה המדינה 
ואחד  היקוות,  אגני  לאחד-עשר 

מהם הוא ים המלח. 

עוסקת  ניקוז  רשות  ״בפועל, 
ברשות  צד  יש   - נושאים  בכמה 
ופיתוח  ניקוז  בהנדסת  שעוסק 
שבהם  למקומות  פתרונות 
כתוצאה  הצפה  סכנת  יש 
ערוץ  הסדרת  כמו  משיטפונות, 
הזרימה של נחל אמציהו שבוצע 
הגנה  בתחום  ואפילו  השנה, 
הרשות  חקלאיים.  שטחים  על 

וביצוע  בתכנון  גם  עוסקת 

פרויקטים של פיתוח כמו טיילות 

ומבואות נחל, פרויקטים יפיפיים 

כמרחב  הנחל  את  שמדגישים 

אנו  בנוסף  בנוף.  משמעותי 

שעוסקים  במחקרים  שותפים 
חינוכיות- בתוכניות  בנחלים, 

תחומים  ובשלל  סביבתיות 

בתוך  עניין  המון  גם  שמייצרים 

העשייה.״ 

איך הגעת לתפקיד?

סביבה  לאיכות  ביחידה  עבדתי 

ואחרי  שנים  שלוש  מזרחי  נגב 

להקמת  הפרויקט  את  שסיימתי 

תשתיות מִחזור בַמרחב הרגשתי 
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המרחב  את  רואה  את  איך 
משתלב  הכיכר  יישובי  של 

באתגרים שבחרת לעצמך?

להרגיש  זמן  הרבה  לי  לקח 
המשפחה  פה.  פשוט  לא  בית. 
והחברים רחוקים. נישאנו, הבאנו 
טיפוס  הוא  גם  והראל,  ילדים, 
טוטאלי, יותר ממני, כך שנשארתי 
בהתחלה.  הילדים  עם  לבד  די 
למציאות  להתרגל  זמן  לי  לקח 
התארים  שני  את  עשיתי  הזאת. 
במקביל  בגיאוגרפיה  שלי 
בחצי  ולעבודה  הילדים  לגידול 
שהצטיינתי  למרות  אבל  משרה, 
את  כשסיימתי  בלימודים, 
המאסטר  עבודת  על  המבחן 
התחום  לא  זה  שאקדמיה  ידעתי 
חייבת  עשייה,  חייבת  אני  שלי. 
מאוד  הרגשה  זו  התכל׳ס.  את 
קורם  פרויקט  לראות  מספקת 
רואה  את  פתאום  וגידים,  עור 
ועבר  פגוע  שהיה  אזור  בשטח 
הציבור;  לטובת  ופיתוח  שינוי 
משינוי  חלק  להיות  מאוד  מרגש 

כזה. 

שעצם  מרגישה  את  האם 
על  משפיע  אישה  היותך 

התפקיד שלך?

זה.  את  הרגשתי  לא  בהתחלה 
לא  שאישה,  בגישה  גדלתי.  ככה 
יכולה  אני  משנה.  לא  זה  אישה, 
לעשות הכול. וזאת תפיסת עולם. 

אין הבדל בין אישה לגבר מבחינת 
גברים  לעשות.  שמסוגלים  מה 
אבל  פיזית,  חזקים  יותר  אולי 

ויכולות  מחשבה  יכולות  מבחינת 
לא  פעם  ואף  הבדל.  אין  ביצוע, 
הבנתי את זה, עד שנתקלתי בזה, 
פעם אחרי פעם. אני יכולה לתת 

נובעות  שחלקן  דוגמאות  הרבה 
אישה,  שאת  מזה  מובהק  באופן 
את  לשאול  מנסה  את  וחלקן... 
עצמך, אם הייתי גבר - האם היה 

כך או אחרת? 

הקטנים  הקשיים  עם  יחד  אבל 
במנהלים  התברכתי  האלו 
אף  נשים.  להעריך  שיודעים 
לא  לי  שהיו  מהמנהלים  אחד 
להפך,  מגדרית.  העדפה  יצר 
תמכו  ואפילו  לקדם  ניסו  תמיד 
כשהבחינו בסיטואציה כזו. זה לא 

ברור מאליו מבחינתי.

נכון, ניכר שיש איזו קליקה גברית, 
גברים  הניהול.  נושא  בכל  בכלל 
נהדרים,  מנהלים  להיות  יכולים 
נשים  פחות.  לא  נשים  אבל 
ארגון  של  יכולת  לניהול  מביאות 
תקשורת  במקביל,  משימות 
האצלת  מפותחת,  בינאישית 
גבוהה.  ופרודוקטיביות  סמכויות 
נגב  הסביבה  לאיכות  ביחידה 
מזרחי עבדתי עם נשים שיודעות 
ואת  שלהן  היכולות  את  לקחת 
אותם  ולהפוך  להשפיע  הרצון 
אני  איתי.  נשאר  וזה  למעשים, 
מנהלים  לראות  אוהבת  מאוד 
שיש  ניהול  בסגנון  שפועלים 
הזה  ובאופן  ורגישות  שקט  בו 
את  ולמקסם  לממש  מצליחים 
עובד.  בכל  שטמון  הפוטנציאל 
פגשתי גם גברים כאלו, אבל אני 
סגנונות  משייכים  שאם  חושבת 
שמאוד  תכונה  זו  למגדר,  ניהול 

מאפיינת נשים.

צעירה  לאישה  תייעצי  מה 
העומדת להיכנס לתחום שלך?

לנשום עמוק. זה אתגר לא פשוט 
למשפחה  העבודה  בין  לתמרן 

וצריכים להיות מוכנים לשלם גם 
אני  זאת,  עם  ויחד  מסוים,  מחיר 
לא רואה את עצמי עושה דברים 
אחרת. אני מניחה שמי שמגיעה 
לתחום הזה מגיעה ממקום פנימי 

רוצה  את  אם  להשפיע.  רצון  של 

משנה  לא  תשפיעי.  להשפיע, 

שאדם  מקום  בכל  דרך...  באיזו 

פועלים  הוא  או  היא  אם  נמצא, 

היא  השפעה  כל  הלב,  מכל 

מבורכת. 

התקדמות  שיש  חושבת  אני 

כלשהי בהכרה באיכויות הנשיות 

שנמצא  הציבורי,  במגזר  גם 

גם  הפרטי.  אחרי  צעדים  שני 

לתפקידים  מקודמות  נשים  פה 

לאישה  מייעצת  הייתי  בכירים. 

כזאת להיצמד למנהל או מנהלת 

נותן  זה  מהם.  וללמוד  טובים 

פרספקטיבה אחר כך לְמה שאת 

היית רוצה מעצמך. 

טובה  הכי  שהעצה  חושבת  אני 

שאני יכולה לתת היא זו שקיבלתי 

בתחילת הדרך כשהייתי מלצרית. 

בנושא  השתלמות  עשיתי 

משעמם  שיהיה  חשבתי  יין. 

אמר  המרצה  לטובה.  והופתעתי 

לי, ״את יודעת למה היה מעניין? 

כי אני עושה מה שאני אוהב.״ אי 

שאוהב  מאדם  להתעלם  אפשר 

הייתה  זו  עושה.  שהוא  מה  את 

החלטתי  שבה  בחיי  הנקודה 

שאלתי  טיולים.  מדריכת  להיות 

אוהבת  אני  מה  עצמי,  את 

לעשות? ולטייל הייתה התשובה.

ששאלתי  כזאת,  בתקופה  הייתי 

רוצה  אני  יום,  כל  עצמי  את 

לעשות את מה שאני עושה? ואם 

לא, אני תמיד יכולה עכשיו לרדת 

מהאוטובוס. כל יום בבוקר בחנתי 

לעשות  רוצה  שאני  מה  זה  אם 

החלטתי  אחד  שיום  עד  בחיי. 

שלא, ועשיתי משהו אחר. 

את אוהבת שינויים?

ששינויים  חושבת  אני  בהחלט. 

ושמתקופות  חשוב  דבר  הם 

ויש  צומחים.  אנחנו  שינוי  של 

לגדל  להתחתן,  בחרנו  מחירים. 

ילדים ולנהל בית, ולנהל במקביל 

ילדים  מחיר?  לזה  אין  קריירה... 

מחיר  זה  ספר  בית  אחרי  לבד 

יומיומי. אבל אני אוהבת את מה 

שאני עושה, ואני חושבת שחשוב 

שלהם  שההורים  לראות  לילדים 

מממשים את עצמם.

יחד עם זאת, כמעט בכל הבתים 

כל  ולמרות  וחברותיי  חבריי  של 

האישה  לשוויוניות,  השאיפות 

גדולה  אחריות  נושאת  עדיין 

ולכן  והילדים  הבית  כלפי  יותר 

להשקיע  שמחליטה  אישה  כל 

את  למצוא  צריכה  בקריירה 

זה.  את  להכיל  שיוכל  הפרטנר 

המשפחה  התחתונה  בשורה 

והילדים הם הדבר החשוב ביותר, 

ונדרש צוות משותף כדי להפעיל 

לשמחתי,  הבית.  שגרת  את 

שהעבודה  אפילו  שם.  הראל 

שלו כמנהל מרחב ערבה ברשות 

הטבע שואבת לא פחות משלי. 

עצמך  את  רואה  את  איפה 

בעוד חמש שנים?

בקידום  לתרום  וממשיכה  עושה 

ופיתוח האזור שלנו.

יכול  אתה  ״אם  אמר,  דיסני  וולט 

לחלום על זה, אתה יכול לעשות 

את זה״, זו השאיפה שלי. בשורה 

התחתונה - אפשר לרשום הרבה 

מבחינתי,  אבל  הנייר,  על  דברים 

אל  יוצאות  כשהתוכניות  רק 

אז  רק  בשטח,  ונראות  הפועל 

הצלחת לעשות באמת. 

בשורה התחתונה - אפשר לרשום הרבה דברים 
על הנייר, אבל מבחינתי, רק כשהתוכניות 
יוצאות אל הפועל ונראות בשטח, רק אז 

הצלחת לעשות באמת.

וולט דיסני אמר, "אם 
אתה יכול לחלום על 
זה, אתה יכול לעשות 

את זה".
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המרחב  את  רואה  את  איך 
משתלב  הכיכר  יישובי  של 

באתגרים שבחרת לעצמך?

להרגיש  זמן  הרבה  לי  לקח 
המשפחה  פה.  פשוט  לא  בית. 
והחברים רחוקים. נישאנו, הבאנו 
טיפוס  הוא  גם  והראל,  ילדים, 
טוטאלי, יותר ממני, כך שנשארתי 
בהתחלה.  הילדים  עם  לבד  די 
למציאות  להתרגל  זמן  לי  לקח 
התארים  שני  את  עשיתי  הזאת. 
במקביל  בגיאוגרפיה  שלי 
בחצי  ולעבודה  הילדים  לגידול 
שהצטיינתי  למרות  אבל  משרה, 
את  כשסיימתי  בלימודים, 
המאסטר  עבודת  על  המבחן 
התחום  לא  זה  שאקדמיה  ידעתי 
חייבת  עשייה,  חייבת  אני  שלי. 
מאוד  הרגשה  זו  התכל׳ס.  את 
קורם  פרויקט  לראות  מספקת 
רואה  את  פתאום  וגידים,  עור 
ועבר  פגוע  שהיה  אזור  בשטח 
הציבור;  לטובת  ופיתוח  שינוי 
משינוי  חלק  להיות  מאוד  מרגש 

כזה. 

שעצם  מרגישה  את  האם 
על  משפיע  אישה  היותך 

התפקיד שלך?

זה.  את  הרגשתי  לא  בהתחלה 
לא  שאישה,  בגישה  גדלתי.  ככה 
יכולה  אני  משנה.  לא  זה  אישה, 
לעשות הכול. וזאת תפיסת עולם. 

אין הבדל בין אישה לגבר מבחינת 
גברים  לעשות.  שמסוגלים  מה 
אבל  פיזית,  חזקים  יותר  אולי 

ויכולות  מחשבה  יכולות  מבחינת 
לא  פעם  ואף  הבדל.  אין  ביצוע, 
הבנתי את זה, עד שנתקלתי בזה, 
פעם אחרי פעם. אני יכולה לתת 

נובעות  שחלקן  דוגמאות  הרבה 
אישה,  שאת  מזה  מובהק  באופן 
את  לשאול  מנסה  את  וחלקן... 
עצמך, אם הייתי גבר - האם היה 

כך או אחרת? 

הקטנים  הקשיים  עם  יחד  אבל 
במנהלים  התברכתי  האלו 
אף  נשים.  להעריך  שיודעים 
לא  לי  שהיו  מהמנהלים  אחד 
להפך,  מגדרית.  העדפה  יצר 
תמכו  ואפילו  לקדם  ניסו  תמיד 
כשהבחינו בסיטואציה כזו. זה לא 

ברור מאליו מבחינתי.

נכון, ניכר שיש איזו קליקה גברית, 
גברים  הניהול.  נושא  בכל  בכלל 
נהדרים,  מנהלים  להיות  יכולים 
נשים  פחות.  לא  נשים  אבל 
ארגון  של  יכולת  לניהול  מביאות 
תקשורת  במקביל,  משימות 
האצלת  מפותחת,  בינאישית 
גבוהה.  ופרודוקטיביות  סמכויות 
נגב  הסביבה  לאיכות  ביחידה 
מזרחי עבדתי עם נשים שיודעות 
ואת  שלהן  היכולות  את  לקחת 
אותם  ולהפוך  להשפיע  הרצון 
אני  איתי.  נשאר  וזה  למעשים, 
מנהלים  לראות  אוהבת  מאוד 
שיש  ניהול  בסגנון  שפועלים 
הזה  ובאופן  ורגישות  שקט  בו 
את  ולמקסם  לממש  מצליחים 
עובד.  בכל  שטמון  הפוטנציאל 
פגשתי גם גברים כאלו, אבל אני 
סגנונות  משייכים  שאם  חושבת 
שמאוד  תכונה  זו  למגדר,  ניהול 

מאפיינת נשים.

צעירה  לאישה  תייעצי  מה 
העומדת להיכנס לתחום שלך?

לנשום עמוק. זה אתגר לא פשוט 
למשפחה  העבודה  בין  לתמרן 

וצריכים להיות מוכנים לשלם גם 
אני  זאת,  עם  ויחד  מסוים,  מחיר 
לא רואה את עצמי עושה דברים 
אחרת. אני מניחה שמי שמגיעה 
לתחום הזה מגיעה ממקום פנימי 

רוצה  את  אם  להשפיע.  רצון  של 

משנה  לא  תשפיעי.  להשפיע, 

שאדם  מקום  בכל  דרך...  באיזו 

פועלים  הוא  או  היא  אם  נמצא, 

היא  השפעה  כל  הלב,  מכל 

מבורכת. 

התקדמות  שיש  חושבת  אני 

כלשהי בהכרה באיכויות הנשיות 

שנמצא  הציבורי,  במגזר  גם 

גם  הפרטי.  אחרי  צעדים  שני 

לתפקידים  מקודמות  נשים  פה 

לאישה  מייעצת  הייתי  בכירים. 

כזאת להיצמד למנהל או מנהלת 

נותן  זה  מהם.  וללמוד  טובים 

פרספקטיבה אחר כך לְמה שאת 

היית רוצה מעצמך. 

טובה  הכי  שהעצה  חושבת  אני 

שאני יכולה לתת היא זו שקיבלתי 

בתחילת הדרך כשהייתי מלצרית. 

בנושא  השתלמות  עשיתי 

משעמם  שיהיה  חשבתי  יין. 

אמר  המרצה  לטובה.  והופתעתי 

לי, ״את יודעת למה היה מעניין? 

כי אני עושה מה שאני אוהב.״ אי 

שאוהב  מאדם  להתעלם  אפשר 

הייתה  זו  עושה.  שהוא  מה  את 

החלטתי  שבה  בחיי  הנקודה 

שאלתי  טיולים.  מדריכת  להיות 

אוהבת  אני  מה  עצמי,  את 

לעשות? ולטייל הייתה התשובה.

ששאלתי  כזאת,  בתקופה  הייתי 

רוצה  אני  יום,  כל  עצמי  את 

לעשות את מה שאני עושה? ואם 

לא, אני תמיד יכולה עכשיו לרדת 

מהאוטובוס. כל יום בבוקר בחנתי 

לעשות  רוצה  שאני  מה  זה  אם 

החלטתי  אחד  שיום  עד  בחיי. 

שלא, ועשיתי משהו אחר. 

את אוהבת שינויים?

ששינויים  חושבת  אני  בהחלט. 

ושמתקופות  חשוב  דבר  הם 

ויש  צומחים.  אנחנו  שינוי  של 

לגדל  להתחתן,  בחרנו  מחירים. 

ילדים ולנהל בית, ולנהל במקביל 

ילדים  מחיר?  לזה  אין  קריירה... 

מחיר  זה  ספר  בית  אחרי  לבד 

יומיומי. אבל אני אוהבת את מה 

שאני עושה, ואני חושבת שחשוב 

שלהם  שההורים  לראות  לילדים 

מממשים את עצמם.

יחד עם זאת, כמעט בכל הבתים 

כל  ולמרות  וחברותיי  חבריי  של 

האישה  לשוויוניות,  השאיפות 

גדולה  אחריות  נושאת  עדיין 

ולכן  והילדים  הבית  כלפי  יותר 

להשקיע  שמחליטה  אישה  כל 

את  למצוא  צריכה  בקריירה 

זה.  את  להכיל  שיוכל  הפרטנר 

המשפחה  התחתונה  בשורה 

והילדים הם הדבר החשוב ביותר, 

ונדרש צוות משותף כדי להפעיל 

לשמחתי,  הבית.  שגרת  את 

שהעבודה  אפילו  שם.  הראל 

שלו כמנהל מרחב ערבה ברשות 

הטבע שואבת לא פחות משלי. 

עצמך  את  רואה  את  איפה 

בעוד חמש שנים?

בקידום  לתרום  וממשיכה  עושה 

ופיתוח האזור שלנו.

יכול  אתה  ״אם  אמר,  דיסני  וולט 

לחלום על זה, אתה יכול לעשות 

את זה״, זו השאיפה שלי. בשורה 

התחתונה - אפשר לרשום הרבה 

מבחינתי,  אבל  הנייר,  על  דברים 

אל  יוצאות  כשהתוכניות  רק 

אז  רק  בשטח,  ונראות  הפועל 

הצלחת לעשות באמת. 

בשורה התחתונה - אפשר לרשום הרבה דברים 
על הנייר, אבל מבחינתי, רק כשהתוכניות 
יוצאות אל הפועל ונראות בשטח, רק אז 

הצלחת לעשות באמת.

וולט דיסני אמר, "אם 
אתה יכול לחלום על 
זה, אתה יכול לעשות 

את זה".



32  תמר�ה | נובמבר 2017

לסגור כל יום בתחושה 
שהספקתי

כל  של  ״ילדה  בחולון,  גדלה  היא 
מדודותיה  ושתיים  המשפחה״, 
בגידולה.  פעילות  שותפות  היו 
כרגילה  מגדירה  היא  ילדותה  את 
וטובה אף על פי שאביה נעדר אז 

מחייה.

שמונה-עשרה  בת  ״כשהייתי 
אימא שלי נפטרה, והייתי בן אדם 
קצת כועס כמה שנים. היה לי בן 
זוג, והוא ליווה אותי בתקופות לא 
הייתה  שלי  כשאימא  פשוטות, 
קצת  והיה  נגמר,  הקשר  חולה. 
קשה, אבל אפשר להגיד שנהייתי 
אחרי  להיות  אמורה  שהייתי  מי 
לראות  התחלתי  ממנו.  הפרידה 
אמורה  שהייתי  כמו  החיים  את 
לראות אותם ולהתפתח בתור בן 

אדם ובתור אישה.

חידשתי  לכעוס  שסיימתי  ״אחרי 
היום  שלי.  אבא  עם  הקשר  את 
סבא  והוא  טוב,  בקשר  אנחנו 
שלא  מה  כל  לילדים.  מקסים 
קיבלתי ממנו הם מקבלים בענק 
מסבא. יש לי דרכו חמישה אחים. 
אבל  החיים,  כל  אותם  הכרתי 
זה.  את  לקבל  פתוחה  הייתי  לא 
קרובים,  מאוד  אנחנו  עכשיו 

הרווחתי בענק.״

ללימודיה  ובמקביל  הצבא  אחרי 
כמנהלת  שלי  עבדה  במכללה 
ושם  ברנר,  במקס  משמרת 
הברמן  את   )ביוזמתה(  הכירה 
בשלב  יוגב.   - זוגה  בן  לימים   -
מסוים התקדמה למטה החברה, 

״אימא שלי הייתה אשת קריירה, 

שאהבה  מה  כל  על  ויתרה  היא 

עניינו  שלא  בעבודות  רק  ועבדה 

הייתי  ואני  לפרנס,  כדי  אותה, 

הייתה  בכלל  היא  מפתח.  ילדת 

שהיא  חושבת  לא  אני  אומנית. 

הנכונות,  הבחירות  את  עשתה 

אבל אני מבינה את האילוצים של 

להיות אם חד-הורית, היא הייתה 

סופרגירל  ערך  )ראו  סופרית 

שלי,  מאימא  בשונה  בפייסבוק(. 

של  שהאימהות  חושבת  אני 

פחות  מכוונות-ילדים,  היו  פעם 

פחות  היו  ילדים  קרייריסטיות, 

במסגרות. מי יודע מה יותר טוב? 

יוגב  עם  עובדת  אני  ״היום 

בחברת מדיה שהקמנו לפני שנה. 

ולעבוד  קשה,  זה  עסק  להקים 

במושב  ואוגוסט  קשה,  זה  יחד 

לילדים  גן  אין  כי  קשה,  הכי  זה 

אנחנו  הנה,  אבל  גיהינום,  וחם 

בספטמבר, אז החיוך חזר. כרגע 

הסיפוק שלי הוא מכך שהתחלתי 

מרגישה  אני  ולהשפיע.  לעשות 

יכולה  ושאני  ומאותגרת,  מועילה 

לעשות עוד משהו שהוא שלי חוץ 

מלגדל את הילדים. 

יוגב  עם  עובדת  כשאני  ״עכשיו 

ותורמת לעסק, אני רוצה להוכיח 

שאני יכולה גם לחיות את החיים 

בקצב  ולא  בוחרת,  שאני  בקצב 

גם  לנהל  ועדיין  בעיר,  שמוכתב 

להיות  מצליחה,  חברה  קריירה, 

והקימה את מועדון הלקוחות.

מאוד  הלקוחות  שירות  ״בתחום 
בדיוק  אלה  ברשת.  בלטתי 
במה  מגלה  אתה  שבהן  השנים 
אתה טוב ובמה לא. גיליתי שאני 
טובה בשירות לקוחות, זו חוזקה 
השתלב  וזה  שלי,  גדולה  מאוד 
טוב מאוד עם הלימודים בשיווק. 
שאני  גם  גיליתי  ברנר  במקס 
רהוטה,  אני  ורבלית,  מאוד  טובה 
ואנשים מתרשמים ומקשיבים לי.

פתחנו  ואני  יוגב  ״בהמשך 
ניסינו  צלח.  כך  כל  שלא  עסק 
מוחשיים  פרסום  בשטחי  לתווך 
למתג  היה  הרעיון  בחניונים. 
אזורי חניה כך שנהגים יזכרו היכן 
אגרות  חוצות.  שלטי  לפי  חנו 
מעיר  השתנו  לפרסום  השילוט 
לעיר, והמודל היה בעייתי. בשלב 
מסוים איבדנו סבלנות ועזבנו את 

זה. לא היה לנו מספיק ניסיון אז, 
אבל זה היה עוד שיעור.״

הכול התהפך

אחרי ההרפתקה בחניונים ובתום 

כמנהלת  ומפוקפק  קצר  פרק 

קוסמטיקה  בחברת  מותג 

היום  )״עד  עבריינית-בדיעבד 

בסיוטים״(  הבוס  על  חולמת  אני 

החלה שלי לעבוד בנילסן, חברה 

העוסקת במחקרי שוק. 

שעובר  מה  כל  מנטרת  ״נילסן 

בישראל,  בסופרים  בקופות 

לחברות  מחקרים  ומספקת 

שלם  עולם  זה  במשק.  הגדולות 

הצרכנות,  בתחום  מחקר  של 

הייתי  שם  מאוד.  מעניין  והוא 

ניהלתי לקוח,  ובנוסף  אנליסטית 

למדתי  נהניתי.  מאוד  מגה.  את 

יכולת  לי  שיש  וגיליתי  המון 

הרווחתי  טובה.  מאוד  אנליטית 

שם בענק עוד כלים לארגז. 

שהתקבלתי  אחרי  ״שבועיים 

בהיריון,  שאני  גיליתי  לעבודה 

שילדתי  אחרי  חודשים  וארבעה 

אימא,  נעשיתי  למושב.  הגענו 

הכול התהפך.

תמיד  היה  בחיים  שלי  ״הכיוון 

שגדלתי  בגלל  אבל  קרייריסטי, 

קונבנציונלי,  לא  משפחתי  בתא 

כנראה שהיו לי חסכים, והחלטתי 

פחות  להשקיע  לביני  ביני 
בקריירה לטובת משפחה יציבה. 

שלי היא בוגרת המכללה למנהל, בוגרת תואר ראשון במנהל 
בני  לתאומים  אימא  היא  בשיווק.  התמחות  עם  עסקים 
שנתיים, עובדת עם בעלה יוגב בעסק המשפחתי ומשמשת 
חברת דירקטוריון בחברה הכלכלית ים המלח. אוהבת לקצר 

תהליכים ושואפת לחיות את החיים בקצב שתבחר.

 שלי חברון, נאות הכיכר

להקים עסק זה 
קשה, ולעבוד יחד 
זה קשה, ואוגוסט 

במושב זה הכי קשה 
כי אין גן לילדים וחם 
גיהינום, אבל הנה, 

אנחנו בספטמבר, אז 
החיוך חזר.
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ולהשפיע  בדירקטוריון  חברה 
ועל  חיה  אני  שבה  החברה  על 
הדברים שחשובים לי בחיים פה.״

מהם הערכים המוספים שאת 

מביאה עמך לעבודה כאישה?

העובדה  ספציפית  ברנר  במקס 

לטובתי  עבדה  אישה  שהייתי 

הנעה  הדרכה.  מנהלת  כשהייתי 

ואנשים  צוותים  של  לפעולה 

עם  להיעשות  צריכה  בתהליכים 

לנהל  אפשר  אי  רגישות.  המון 

את כולם באותו אופן. צריך ללמד 

אני  לנהל.  איך  אחרים  אנשים 

לעצם  קשור  זה  אם  יודעת  לא 

פעמים  הרבה  אבל  אישה,  היותי 

יותר  טוב  שהתקבלתי  הרגשתי 

לעשות  שבאו  אחרים  ממנהלים 

להיות  יכול  עושה.  שאני  מה  את 

יותר  אני  אישיותי,  עניין  גם  שזה 

בראש,  נותנת  גם  אבל  מלטפת, 

ממקום בונה.

ברנר.  במקס  התחת  את  קרעתי 

אני מאוד גאה במה שהשגתי שם. 

סמכות  לי  והייתה  קשה,  עבדתי 

שהקהל  כך  מתוקף  מקצועית 

אבל  מנהלת,  הייתי  גם  בי.  בחר 

אלא  הניהול  מתוקף  היה  לא  זה 

הייתה  זאת  אז  ההנהגה,  מתוקף 

גאווה אמיתית.

שעצם  מרגישה  את  האם 

בפנייך  מציב  אישה  היותך 

אתגרים או קשיים?

במקס  משמרת  מנהלת  בתור 

בדואים,  עם  גם  עבדנו  ברנר 

לחלקם היה קשה לקבל הוראות 

בתרבות  שכיח  לא  זה  מאישה, 

עושים  היו  לא  והם  שלהם, 

אותי  הביא  זה  שביקשתי.  מה 

למקומות קשים, אבל בסוף כולם 

התיישרו לפי רצוני. 

צעירה  הכי  הייתי  גם  לזה  מעבר 

אם  יודעת  לא  אני  אז  במטה, 

ילדה  שהייתי  בגלל  עלי  צחקו 

לא  אבל  אישה.  שהייתי  בגלל  או 
הרגשתי ששמו לי רגליים.

אחד  מצד  כי  מעניינת,  סוגיה  זו 
אל  אז  שווים,  כולם  אם  אומרים, 
תציפו את זה, ואז כולם יהיו שווים. 
נכון?  שווים,  כולם  באמת  לא  אבל 

בהרבה מאוד מקרים. 

האנושי.  המין  של  אבולוציה  זו 
אי  ממציאות  לא  אנחנו  שם.  זה 
יותר.  מרוויחים  גברים  שוויון. 
עושות  להיריון,  נכנסות  נשים 

פעם  שלהן  בקריירה  פאוזה 

קשה  פעם.  אחרי  פעם  אחרי 

יותר להתקדם ככה. אין פה שום 

יותר  מתמודדות  נשים  המצאה. 

פעם  מחזור  מקבלות  פיזית, 

בחודש, יש בנות שבזמן המחזור 

שלהן - אין עם מי לדבר. אז אנחנו 

שוות  נהיה  לא  אנחנו  שוות,  לא 

מתקנת  העדפה  האם  פעם.  אף 

יודעת,  לא  אני  נכון?  משהו  היא 

מצד אחד היא מנציחה אי שוויון, 

מצד שני אנחנו מקריבות יותר.

שהשפיעה  אישיות  יש  האם 

עלייך או שאת שואבת ממנה 

השראה?

אני לא בן אדם של מודלים לחיקוי. 

אחד.  מכל  ללמוד  אפשר  לדעתי 

שעושים  אנשים  שיש  ספק  אין 

דברים באמת גדולים... וזה בדרך 

אבל  הקרבה.  בהרבה  כרוך  כלל 

אני יכולה לקבל השראה גם מכל 

אחד שיושב מולי. ציפי לבני מאוד 

ישרה  מרשימה אותי, היא אישה 

ומגניבה.

על מה מכל מה שעשית עד כה 
מרגישה  או  במיוחד,  גאה  את 

סיפוק בזכותו?

התואר  אבל  מצחיק,  יישמע  זה 
שלי. זה הדבר שגרם לי לתחושת 
סיפוק. הלימודים באקדמיה נגעו 
השיעור  רגישות.  בנקודות  אצלי 
בשבילי לא היה התכנים, שאותם 
איך  היה  השיעור  לקרוא.  אפשר 
החלשים  במקומות  מתמודדת  אני 
שלי. אין ספק שמספרים הם לא 
אימא  אבל  שלי,  החזק  התחום 
שלי לימדה אותי שאין דבר שאני 
אבל  קשה...  לעשות.  יכולה  לא 
רוצה  שאני  מה  זה  יכולה.  אני 

ללמד את הילדים שלי. 

מגיל קטן אמרו לי שיש לי יכולות 

גדולות ושאני ילדה מאוד חכמה, 

ותמיד חשבתי שאני יכולה לעשות 

כך?  כל  להתאמץ  למה  אז  הכול, 

שהיכולות  מבינה  אני  היום  נכון, 

יכולות  לעומת  בולטות  לא  שלי 

יש הכלים  לכל אחד  של אחרים, 

כבר  זה  אבל  שלו,  ויכולות  שלו 

לכן  הזאת.  העצלנות  בי...  טבוע 

וזה   - הלימודים  את  כשסיימתי 

הטקס  ביום   - לי  אופייני  לא  הכי 

את  ממתי  שאל,  יוגב  התרגשתי. 

אבל  כאלה?  מדברים  מתרגשת 

זאת הייתה מלחמה אישית שלי. 

גיליתי  קשב  הפרעות  למרות 

ושאני  מתמטיקה  אוהבת  שאני 

טובה בזה בכלל, ואחרי זה גיליתי 

שיש לי כישורים אנליטיים. תמיד 

תפסתי את עצמי תלמידה מאוד 

היו  כבר  ופה  ועצלנית,  גרועה 

כבר  עצלנית,  הייתי  שלא  רגעים 

הייתי חרוצה ואפילו בין הטובים. 

זה היה ניצחון.

צעירה  לאישה  תייעצי  מה 

העומדת להיכנס לתחום שלך?

צעירה  לאישה  מציעה  שאני  מה 

בעבודה  מאוזנת.  להיות  זה 

התחום  לגבי  הפרטיים.  ובחיים 

הולך  רק  הוא  בו,  עוסקת  שאני 

מכל  אותו  ללמוד  אפשר  וצומח. 

מיני  בכל  ניסיון  ולצבור  מקום 

תתי-תחומים. מי שרוצה תצליח. 

וכושר  סבלנות  אמביציה,  צריך 

התמדה, והרבה חוצפה. 

עצמך  את  רואה  את  איפה 

בעוד חמש שנים?

הזמן  כל  אני  הכיכר.  בנאות 

אני  בלוטו.  אזכה  שאני  חושבת 

אחד  תהליכים.  לקצר  אוהבת 

פעם,  לי  אמר  שלי  מהמרצים 

״שלי, את לא מבינה שאין קיצורי 

כל  את  לעבור  צריכה  את  דרך? 

אותי  שמכיר  מי  כל  השלבים.״ 

יודע, אני - קיצורי דרך. 

בלוטו,  לזכות  מעדיפה  אני  אז 

אני  בלוטו,  אזכה  לא  אם  אבל 

יציב  יהיה  שלנו  שהעסק  רוצה 

לפנות  כדי  עובדים  עם  ועומד, 

יום  כל  לסגור  רוצה  ואני  אותי, 

מה  את  שהספקתי  בתחושה 

קצת  עם  או  לעשות  שרציתי 

טעם של עוד, אבל לא להתחרט. 

פיזית  בעצמי  לטפל  רוצה  אני 

הדברים  את  לעשות  ונפשית, 

ליוגב,  גם  לדאוג  אוהבת.  שאני 

אני  הילדים.  עם  כיף  יותר  ולייצר 

לא  אני  אבל  עוד  שצריך  יודעת 

חוסר  כרגע.  עוד  להכיל  יכולה 

נוראה  דרך  היא  רצון  שביעות 

להעביר את החיים. אני רוצה יותר 

חופש בחירה. שאוכל לבחור בכל 

להרגיש  בלי  עושה,  אני  מה  יום 

שאני מוותרת על משהו חשוב. 

מצד אחד אומרים, 
אם כולם שווים, אז 
אל תציפו את זה, 

ואז כולם יהיו שווים. 
אבל לא באמת כולם 

שווים, נכון?

אני רוצה יותר חופש 
בחירה. שאוכל לבחור 
בכל יום מה אני עושה, 

בלי להרגיש שאני 
מוותרת על משהו 

חשוב. 
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ולהשפיע  בדירקטוריון  חברה 
ועל  חיה  אני  שבה  החברה  על 
הדברים שחשובים לי בחיים פה.״

מהם הערכים המוספים שאת 

מביאה עמך לעבודה כאישה?

העובדה  ספציפית  ברנר  במקס 

לטובתי  עבדה  אישה  שהייתי 

הנעה  הדרכה.  מנהלת  כשהייתי 

ואנשים  צוותים  של  לפעולה 

עם  להיעשות  צריכה  בתהליכים 

לנהל  אפשר  אי  רגישות.  המון 

את כולם באותו אופן. צריך ללמד 

אני  לנהל.  איך  אחרים  אנשים 

לעצם  קשור  זה  אם  יודעת  לא 

פעמים  הרבה  אבל  אישה,  היותי 

יותר  טוב  שהתקבלתי  הרגשתי 

לעשות  שבאו  אחרים  ממנהלים 

להיות  יכול  עושה.  שאני  מה  את 

יותר  אני  אישיותי,  עניין  גם  שזה 

בראש,  נותנת  גם  אבל  מלטפת, 

ממקום בונה.

ברנר.  במקס  התחת  את  קרעתי 

אני מאוד גאה במה שהשגתי שם. 

סמכות  לי  והייתה  קשה,  עבדתי 

שהקהל  כך  מתוקף  מקצועית 

אבל  מנהלת,  הייתי  גם  בי.  בחר 

אלא  הניהול  מתוקף  היה  לא  זה 

הייתה  זאת  אז  ההנהגה,  מתוקף 

גאווה אמיתית.

שעצם  מרגישה  את  האם 

בפנייך  מציב  אישה  היותך 

אתגרים או קשיים?

במקס  משמרת  מנהלת  בתור 

בדואים,  עם  גם  עבדנו  ברנר 

לחלקם היה קשה לקבל הוראות 

בתרבות  שכיח  לא  זה  מאישה, 

עושים  היו  לא  והם  שלהם, 

אותי  הביא  זה  שביקשתי.  מה 

למקומות קשים, אבל בסוף כולם 

התיישרו לפי רצוני. 

צעירה  הכי  הייתי  גם  לזה  מעבר 

אם  יודעת  לא  אני  אז  במטה, 

ילדה  שהייתי  בגלל  עלי  צחקו 

לא  אבל  אישה.  שהייתי  בגלל  או 
הרגשתי ששמו לי רגליים.

אחד  מצד  כי  מעניינת,  סוגיה  זו 
אל  אז  שווים,  כולם  אם  אומרים, 
תציפו את זה, ואז כולם יהיו שווים. 
נכון?  שווים,  כולם  באמת  לא  אבל 

בהרבה מאוד מקרים. 

האנושי.  המין  של  אבולוציה  זו 
אי  ממציאות  לא  אנחנו  שם.  זה 
יותר.  מרוויחים  גברים  שוויון. 
עושות  להיריון,  נכנסות  נשים 

פעם  שלהן  בקריירה  פאוזה 

קשה  פעם.  אחרי  פעם  אחרי 

יותר להתקדם ככה. אין פה שום 

יותר  מתמודדות  נשים  המצאה. 

פעם  מחזור  מקבלות  פיזית, 

בחודש, יש בנות שבזמן המחזור 

שלהן - אין עם מי לדבר. אז אנחנו 

שוות  נהיה  לא  אנחנו  שוות,  לא 

מתקנת  העדפה  האם  פעם.  אף 

יודעת,  לא  אני  נכון?  משהו  היא 

מצד אחד היא מנציחה אי שוויון, 

מצד שני אנחנו מקריבות יותר.

שהשפיעה  אישיות  יש  האם 

עלייך או שאת שואבת ממנה 

השראה?

אני לא בן אדם של מודלים לחיקוי. 

אחד.  מכל  ללמוד  אפשר  לדעתי 

שעושים  אנשים  שיש  ספק  אין 

דברים באמת גדולים... וזה בדרך 

אבל  הקרבה.  בהרבה  כרוך  כלל 

אני יכולה לקבל השראה גם מכל 

אחד שיושב מולי. ציפי לבני מאוד 

ישרה  מרשימה אותי, היא אישה 

ומגניבה.

על מה מכל מה שעשית עד כה 
מרגישה  או  במיוחד,  גאה  את 

סיפוק בזכותו?

התואר  אבל  מצחיק,  יישמע  זה 
שלי. זה הדבר שגרם לי לתחושת 
סיפוק. הלימודים באקדמיה נגעו 
השיעור  רגישות.  בנקודות  אצלי 
בשבילי לא היה התכנים, שאותם 
איך  היה  השיעור  לקרוא.  אפשר 
החלשים  במקומות  מתמודדת  אני 
שלי. אין ספק שמספרים הם לא 
אימא  אבל  שלי,  החזק  התחום 
שלי לימדה אותי שאין דבר שאני 
אבל  קשה...  לעשות.  יכולה  לא 
רוצה  שאני  מה  זה  יכולה.  אני 

ללמד את הילדים שלי. 

מגיל קטן אמרו לי שיש לי יכולות 

גדולות ושאני ילדה מאוד חכמה, 

ותמיד חשבתי שאני יכולה לעשות 

כך?  כל  להתאמץ  למה  אז  הכול, 

שהיכולות  מבינה  אני  היום  נכון, 

יכולות  לעומת  בולטות  לא  שלי 

יש הכלים  לכל אחד  של אחרים, 

כבר  זה  אבל  שלו,  ויכולות  שלו 

לכן  הזאת.  העצלנות  בי...  טבוע 

וזה   - הלימודים  את  כשסיימתי 

הטקס  ביום   - לי  אופייני  לא  הכי 

את  ממתי  שאל,  יוגב  התרגשתי. 

אבל  כאלה?  מדברים  מתרגשת 

זאת הייתה מלחמה אישית שלי. 

גיליתי  קשב  הפרעות  למרות 

ושאני  מתמטיקה  אוהבת  שאני 

טובה בזה בכלל, ואחרי זה גיליתי 

שיש לי כישורים אנליטיים. תמיד 

תפסתי את עצמי תלמידה מאוד 

היו  כבר  ופה  ועצלנית,  גרועה 

כבר  עצלנית,  הייתי  שלא  רגעים 

הייתי חרוצה ואפילו בין הטובים. 

זה היה ניצחון.

צעירה  לאישה  תייעצי  מה 

העומדת להיכנס לתחום שלך?

צעירה  לאישה  מציעה  שאני  מה 

בעבודה  מאוזנת.  להיות  זה 

התחום  לגבי  הפרטיים.  ובחיים 

הולך  רק  הוא  בו,  עוסקת  שאני 

מכל  אותו  ללמוד  אפשר  וצומח. 

מיני  בכל  ניסיון  ולצבור  מקום 

תתי-תחומים. מי שרוצה תצליח. 

וכושר  סבלנות  אמביציה,  צריך 

התמדה, והרבה חוצפה. 

עצמך  את  רואה  את  איפה 

בעוד חמש שנים?

הזמן  כל  אני  הכיכר.  בנאות 

אני  בלוטו.  אזכה  שאני  חושבת 

אחד  תהליכים.  לקצר  אוהבת 

פעם,  לי  אמר  שלי  מהמרצים 

״שלי, את לא מבינה שאין קיצורי 

כל  את  לעבור  צריכה  את  דרך? 

אותי  שמכיר  מי  כל  השלבים.״ 

יודע, אני - קיצורי דרך. 

בלוטו,  לזכות  מעדיפה  אני  אז 

אני  בלוטו,  אזכה  לא  אם  אבל 

יציב  יהיה  שלנו  שהעסק  רוצה 

לפנות  כדי  עובדים  עם  ועומד, 

יום  כל  לסגור  רוצה  ואני  אותי, 

מה  את  שהספקתי  בתחושה 

קצת  עם  או  לעשות  שרציתי 

טעם של עוד, אבל לא להתחרט. 

פיזית  בעצמי  לטפל  רוצה  אני 

הדברים  את  לעשות  ונפשית, 

ליוגב,  גם  לדאוג  אוהבת.  שאני 

אני  הילדים.  עם  כיף  יותר  ולייצר 

לא  אני  אבל  עוד  שצריך  יודעת 

חוסר  כרגע.  עוד  להכיל  יכולה 

נוראה  דרך  היא  רצון  שביעות 

להעביר את החיים. אני רוצה יותר 

חופש בחירה. שאוכל לבחור בכל 

להרגיש  בלי  עושה,  אני  מה  יום 

שאני מוותרת על משהו חשוב. 

מצד אחד אומרים, 
אם כולם שווים, אז 
אל תציפו את זה, 

ואז כולם יהיו שווים. 
אבל לא באמת כולם 

שווים, נכון?

אני רוצה יותר חופש 
בחירה. שאוכל לבחור 
בכל יום מה אני עושה, 

בלי להרגיש שאני 
מוותרת על משהו 

חשוב. 
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הדבר הבא

שרון  גדלה  ארבע-עשרה  גיל  עד 

ממשפחות  לילדים  בפנימייה 

בסיכון שניהלו הוריה בנס ציונה, 

עמוקה  השפעה  שהשפיע  דבר 

שבחרה.  המקצועי  המסלול  על 

בצבא שירתה כמדריכת תותחנים 

מדריכות  שתי  בין  והייתה 

מיד  בצה״ל.  הראשונות  האיכון 

וטיול  אביב  תל  תקופת  אחרי 

באוסטרליה ובמזרח למדה חינוך 

מתוך  אחווה,  במכללת  מיוחד 

נוער  עם  לעבוד  נושנה  שאיפה 

עם  עבדה  עשור  במשך  בסיכון. 

נערים ונערות בסיכון בפרויקטים 

של משרד החינוך.

זקוקה  הייתי  שנים  עשר  ״אחרי 

חופש  שנת  לקחתי  להפסקה. 

משרד  של  גינון  לקורס  ונרשמתי 

שלי  אהבה  היה  גינון  העבודה; 

לימודי  כדי  תוך  הילדות.  מאז 

הגינון היה לי ברור שזה כלי מאוד 

באמצעותו  לעבוד  שאפשר  טוב 

בסמינר  למדתי  נוער.  בני  עם 

הקיבוצים טיפול באמצעות גינון, 

לי ברור שזה הולך  ומאחר שהיה 

לי  היה  שלי,  העבודה  כלי  להיות 

סּופר-מקצועית.  להיות  חשוב 

בהתחלה  גינון,  חברת  הקמתי 

יחד עם בן הזוג שלי, וגיננתי קרוב 

לשלוש שנים. 

הסבתי  הלימודים  את  ״כשסיימתי 

לטיפול  מגינון  העסק  את 

באמצעות גינון, והתחלתי לעבוד 

במסגרת  בסיכון  נערות  עם 

עשו  הן  מהקיבוץ,  נשים  שלוש 
לנוח  לראש  ׳לתת  לשיר  בלאנס 
שזה  והרגשנו  מהפיצוצים׳, 
מרגש,  מאוד  היה  זה  לכבודנו... 
למקום.  קוסמי  חיבור  מין  והיה 
ואסף  רביטל  שבת   בארוחת 
את  פותח  שהקיבוץ  לנו  סיפרו 
והציעו  חדשים  לנקלטים  שעריו 

שנבוא...״

גדי  נוספת בעין  רק אחרי הפוגה 
עשרים  ובו  קשה  שבוע  בתום   -
ורן  שרון  החלו   - ביום  אזעקות 
לעין  המעבר  רעיון  את  לשקול 
הילדים  את  מחנכים  ״אנחנו  גדי. 
שלנו לעצמאות,״ מסבירה שרון, 
״והתחלנו לחשוב שאולי הקיבוץ 
אותם  לגדל  טוב  מקום  הוא 

בדרכנו...״ 

התקבל  רן  מכן  לאחר  שבוע 
צבאית  הקדם  במכינה  לעבודה 
התפנתה  במקביל  גדי.  בעין 
שבועות  ושלושה   - דירה  בקיבוץ 
בקיבוץ  שדרכו  מהרגע  וחצי 
אליו  העתיקו  הראשונה  בפעם 

את מגוריהם.

יכולת  לנו  שיש  מאמינים  ״אנחנו 
באמת  ולהשפיע  למקום  לתרום 
על החיים שלנו וברור לי שכאן זה 
אפשרי. היום, שלוש שנים אחרי, 
פה  שמצאתי  להגיד  יכולה  אני 
חברים בלב ובנפש, וברור לי שזה 
שלי  והמשפחה  שאני  המקום 

רוצים להיות בו. 

לי  היה  הראשונה  השנה  ״בחצי 
לא פשוט. היו לי קליניקות אימון 

כמה  עבדתי  בבד  בד  הרווחה. 

יום,  במרכזי  מכורים  עם  שנים 

ובכלא  שבע  בבאר  דקל  בכלא 

תקופה  הייתה  זאת  מעשיהו. 

מרתקת.

היה  הטיפולי  הגינון  ״תחום 

די  ונחשבתי  אז,  מצומצם 

הטיפולי  הגינון  כי  דרך,  פורצת 

בעיסוק,  בריפוי  בעיקר  התמקד 

למקום  זה  את  לקחתי  ואני 

תוכניות  ופיתחתי  יותר,  הרגשי 

את  להביע  נוער  לבני  שאִפשרו 

רגשיים  תהליכים  לעבור  עצמם, 

ולהתפתח.

ממועצה  אלי  פנו  ימים  ״באותם 

ועניינו אותי  אזורית חוף אשקלון 

תושבי  בין  שיחבר  גינון  בפרויקט 

הוותיקים  לתושבים  ההרחבה 

במועצה.  ובקיבוצים  במושבים 

הקהילתי  לגינון  התגלגלתי  כך 

שנקרא  הזה  בדבר  והתאהבתי 

הדבר  שזה  ברור  לי  היה  קהילה. 

הבא שאני הולכת לעסוק בו.

ללמוד  הלכתי  מסוים  ״בשלב 

ותוצאות,  אימון בתו״ת תקשורת 

החברה.  של  לזכיינית  והפכתי 

הקמתי  הקהילתי  לגינון  במקביל 

ואימון  אישי  לאימון  קליניקה 

לאמן  לי  הזדמן  בהמשך  עסקי. 

חינוכיים,  צוותים  משפחות, 

מייצרת  שאני  שהאימון  והבנתי 

הוא  שרכשתי  הכלים  באמצעות 

מגדירה  אני  היום  חברתי.  מאוד 

את עצמי ׳מאמנת חברתית׳.״

מהפוגה להפוגה למעבר דירה

ניר  ממושב  שניהם  ורן,  שרון 

את  והחלו  התחתנו  ישראל, 

חייהם המשותפים במושב. אחרי 

ארבעת  עם  עברו  שנים  כמה 

ילדיהם להתגורר באשקלון. בקיץ 

2014 נקלעו לחיים תחת הפגזות 

הייתה  שרון  איתן.  צוק  במבצע 

חברתית  פעילה  ימים  באותם 

ימים  חמישה  ואחרי  באשקלון, 

עם  יחד  להפעיל  החלה  בממ״ד 

רן וילדיה מקלטים בעיר. תוך כדי 

כך זרמו אל העיר תרומות, וחלקן 

מקלטים  אל  שרון  דרך  עברו 

באזור.  חיילים  אל  וגם  שונים 

אחד החיילים פרסם פוסט תודה 

סבג,  רביטל  ורן.  שרון  את  ותייג 

חברת עין גדי, ראתה את הפוסט 

להפוגה  המשפחה  את  והזמינה 

בקיבוץ.

לעוצמה  פסיכי,  לשקט  ״הגענו 

מאוד  היו  וכולם  הנוף,  של 

הייתה  בערב  ונחמדים.  אדיבים 

תמר׳,  ׳טריו  להקת  של  הופעה 

אני גאה על 
האופטימיות שלי, 

שכמעט לא נגמרת, 
ועל כך שאני מצליחה 

בכל פעם להעז 
מחדש... 

שרון בר-אל, מאמנת חברתית ומנחת תהליכים, מלווה את קהילות 
החינוך  בעולם  דרכה  את  החלה  תמר.  האזורית  המועצה  יישובי 
את  אתגרה  השנים  במהלך  בסיכון.  ונערות  נערים  עם  בעבודה 
לכיוונים  והתפתחה  שלה  המיומנויות  קשת  את  ִׁשכללה  עצמה, 
ו"התגלגלה"  גינון  באמצעות  בטיפול  רבות  שנים  עסקה  שונים. 
היא  שבו  הקהילתי  בחיידק  נדבקה  שם  הקהילתי,  הגינון  לתחום 

עוסקת עד היום. מאמינה בעשייה, בתעוזה ובהנאה מהחיים.

 שרון בר-אל, עין גדי
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ונסעתי  אביב,  ובתל  באשקלון 
בשבוע.  פעמים  ארבע  לאמן 
חיה  שאני  הבנתי  מסוים  בשלב 
בגן עדן אבל לא זוכה להיות בו... 
וזה נוגד את כל מה שאני מאמינה 
כל  את  סיימתי  לאט-לאט  בו. 

תהליכי האימון. 

קורן-ליטבינוף,  לליאת  ״פניתי 
שלי  הכישורים  את  הצגתי 
שאוכל  מה  לגבי  רעיון  וגיבשנו 
החינוך  לרכז  גם  פניתי  לעשות. 
לצוות  הדרכה  והעברתי  בקיבוץ, 
דרך  כן,  כמו  גדי.  בעין  החינוכי 
חומרי,  שחף  עם  ובשיתוף  ליאת 
ראש  יושבת  את  ללוות  התחלתי 
עמשא,  בהר  המקומי  הוועד 
זה  את  הרחבנו  מה  זמן  ואחרי 
והקמנו פורום צמיחה דמוגרפית, 
ההנהגות  את  מלווה  אני  והיום 

ביישובים ואת הקהילות. 

שחף  עם  יחד  שותפה  ״הייתי 
מחלקת  בהקמת  גם  חומרי 
יישובים. אני מכירה היום את כל 
היישובים במועצה, כל אחד מהם 
עם  ועבודה  ומאתגר,  שונה  הוא 
בכלים  שימוש  כדי  תוך  האנשים 
ה-אתגר  מבחינתי  היא  שרכשתי 

שלי במקום הזה.״ 

שעצם  מרגישה  את  האם 
בפנייך  מציב  אישה  היותך 
אתגרים או קשיים, או לחלופין 

ערכים מוספים?

לא  מעולם  אישה  היותי  עצם 
לידי  עצמי  את  להביא  לי  הפריע 
קשה  זה  איפה  מבינה  אני  ביטוי. 
אני באופן  נשים.  זה עוצר  ואיפה 
הוא  באשר  באדם  מאמינה  אישי 
אדם, בלי שום קשר לעצם היותו 
המציאות  אבל  אישה.  או  גבר 
שרוב  ונראה  שונה,  קצת  היא 
לקבלת  הקשורים  התפקידים 
החלטות מאוישים על ידי גברים, 
בהנהלות של היישובים, במועצה 

ובחברה שלנו בכלל.

השאיפה שלי היא שכמה שיותר 
קבלת  שולחן  סביב  יהיו  נשים 

המון  לנו  יש  כנשים  ההחלטות. 
מעט  לא  יושבת  אני  לתרום.  מה 
מקבלי  שולחן  סביב  פעמים 
או  יחידה  כאישה  ההחלטות, 
אנחנו  מה  ורואה  נשי,  מיעוט  בין 
אנחנו  שבה  הדרך  ואת  מביאות 
פעמים  גברים  זה.  את  מביאות 
בהסתכלות  מנהלים  רבות 
ספציפי,  למשהו  יותר  ממוקדת 
מניפה.  ראיית  לרוב  יש  ולנשים 
יותר  פעמים  הרבה  מנהלות  הן 

בשיתוף ובשיח, ופחות עם אגו.  

המחר״  את  ״מנהיגות  בקורס 
שנת  תהיה   2018 ששנת  הגדרנו 
רצון  מתוך  המגדרית,  המודעות 
את  לנו  שיש  יבינו  פה  שנשים 
להיות  או  שינוי,  לחולל  העוצמה 
הציבורית.  בעשייה  נוכחות 
מכך  נמנעות  נשים  לפעמים 
חוסר  ילדים,  בית,  של  מסיבות 
שלמדתי  מהדברים  אחד  ידע. 
אני  אמיצה.  שאני  הוא  עצמי  על 
לטעות,  להתנסות,  פוחדת  לא 
של  שלי,  הגורל  למען  לעשות 
הקהילה...  ושל  שלי  המשפחה 
ומחכה  יושבת  אותי  תראי  לא 
פעמים  הרבה  יקרה.  שמשהו 
אבל  גורל״.  זה  ״גורל  אומרים, 
נתונה״.  והרשות   - גורל  זה  ״גורל 
אני  אותי,  מפחיד  לא  נודע  הלא 
מאמינה שצריך להעז, ליצור את 

העתיד.  

זה משהו שתמיד הרגשת?

הרבה  חינוך  איש  היה  שלי  אבא 

את  ינקתי  וממנו  שנים,  מאוד 

הוא  הפנסיה  לפני  רגע  החינוך. 

חלה, ותפיסת העולם של ״לחיות 

את הכאן ועכשיו״ התחזקה אצלי. 

אבל  המחר,  על  לחשוב  צריך  כן 

למצות את החיים, לחגוג אותם. 

והנטייה  יפים,  תמיד  לא  החיים 

שלנו היא לראות את הפחות יפה, 

אותו.  להעצים  וכך   - עליו  לדבר 

להתמקד  שצריך  מאמינה  אני 

לדבר  האושר,  רגעי  במעט 

עליהם, להעצים אותם, כך הכול 

נצבע בצבעי האושר האלה.

שהשפיעה  אישיות  צייני 
עלייך או שאת שואבת ממנה 

השראה.

״עליית  מייסת  פראיר,  רֶח�ה 
אישה  הייתה  היא  הנוער״. 
פגשתי  החינוך.  בעולם  נדירה 
את  ניהלו  שלי  כשההורים  אותה 
המון  עשתה  והיא  הפנימייה, 
את  גם  ייסדה  היא  ילדים.  למען 
ישראל׳  ילדי  להכשרת  ׳המפעל 
והיא דמות שהרשימה אותי מאוד 
מאוד  שהייתה  למרות  בילדותי, 
קטנה ולא מרשימה בחזות שלה. 
ובאישיות  שלה  בכריזמה  משהו 
נגמרת  הבלתי  ובנתינה  שלה 

שלה מאוד השפיע עלי. 

גאה  את  פועלך  מכל  מה  על 
סיפוק  מרגישה  או  במיוחד, 

בזכותו?

לתהליך  שותפה  להיות  גאה  אני 
שמתחולל  השירותים  סל  של 
גאה  אני  מזה  יותר  אבל  עכשיו, 
שמתקיים  מהשיח  חלק  להיות 
היישובים  בין  האחרונה  בשנה 
הקשר  ולשיפור  המועצה  לבין 

הזה. זה בהקשר המקצועי. 

הם  שלי,  בילדים  מאוד  גאה  אני 
אסרטיביים  מאוד  ילדים  ארבעה 
כאב  זה  ולפעמים  ודעתניים, 
שתהיה  מעדיפה  אני  אבל  ראש, 
דבר  כל  על  כמעט  דעה  להם 
אני  השולחן.  על  אותה  ושישימו 
מאוד גאה בהם על מי שהם, על 
האנשים  ועל  שלהם  הלב  טוב 

שהם גדלים להיות.

אני גאה גם על האופטימיות שלי, 
שכמעט לא נגמרת, ועל כך שאני 
מצליחה בכל פעם להעז מחדש... 

צעירה  לאישה  תייעצי  מה 
העומדת להיכנס לתחום שלך?

באים  לא  שאנחנו  תזכרי  לחיות. 
שצריך  אלא  הדרך,  על  לכאן 
זה  עם  ויחד  הרגע.  את  למצות 
תסתכלי  הרגע  מיצוי  כדי  תוך 
רוצה  ותחשבי איפה את  קדימה, 
הדרך,  את  לך  ותכווני  להיות 
כנראה  תשתנה  שהיא  בידיעה 
החיים. במהלך  פעמים  עשרות 
כי  מכישלון,  תחששי  אל  ותעזי, 
נסי,  צומחים.  אנחנו  משם  רק 

מקסימום זה יצליח.

שמנחים  מהדברים  אחד 
בן  להיות  השאיפה  הוא  אותי 
חיים  ולחיות  משמעותי  אדם 
משמעותיים. כי אחרת זה פספוס 
תשעים  לשמונים  לפה  לבוא 
שנה, ולא עשינו שום דבר. חשוב 
להשאיר חותם. וליהנות, ליהנות, 
האיזונים  את  למצוא  ליהנות. 

הנכונים בין זה לזה...

את  מבקשים  בבית  אצלנו 
המשאלה מעל עוגת היום הולדת 
את  אומרים  כשאנחנו  רם.  בקול 
השאיפות  ואת  שלנו  הרצונות 
שהם  הסיכוי  רם,  בקול  שלנו 
זה  כי  בהרבה.  גדול  יתממשו 
למשהו  והופך  להתגלגל  מתחיל 
את  רם  בקול  תגידו  אז  ממשי. 

הרצונות שלכם.

עצמך  את  רואה  את  איפה 
בעוד חמש שנים?

בית  עם  עצמי  את  רואה  אני 
שסיימתי  אחרי  גדי,  בעין  מהמם 
ומדיניות  במנהל  שני  תואר 
להשתלב  רוצה  אני  ציבורית. 
משמעותית  בצורה  הזה  בתחום 
לשבת  רק  לא  רוצה  אני  יותר. 
ההחלטות,  מקבלי  שולחן  סביב 
אלא להיות בין מקבלי ההחלטות, 
ולייצר מקום שהוא עוד יותר טוב. 
חולמת  בחלומות,  מאמינה  אני 
הזמן  כל  וחולמת   - מגשימה   -

מחדש.
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 מאת: דורית בן עיון

סיפורה של 
רותי

החולים במרפאה ובביקורי הבית חושפים בפניי חופן ומגוון 

חששות.  מגננות.  אמונות.  דעות.  סיפורים.  של  סופי  אין 

כאבים ומכאובים נפשיים - אוסף של רגעי שמחה ועצבות. 

סיפורים ומפגשים אנושיים מרתקים ומרגשים, כמו לדוגמה 

הסיפור על רותי. 

רותי היא אישה קטנת קומה 

קשת  אישה  עיניים,  וירוקת 

אילוצי  עם  המתמודדת  יום 

החיים עשרים וארבע שעות 

תחת  מתפקדת  ביממה, 

עומס אשר אינו מסב לגופה 

לא  שקט,  לא  ולנפשה 

תמיד  מנוחה...  ולא  בריאות 

כששאלתי לשלומה נאנחה 

וענתה ״הכול כואב״ ודמעה 

בזגוגית עינה.

רותי בת חמישים וארבע, אם לשבעה ילדים. היא מטופלת 

מרתקת ונדירה, שלעיתים לא הבנתי את דרכה, את עולמה 

ואת אופן חשיבתה. ידעתי כי מצבה הסוציואקונומי נמוך, 

וכי כדי לפרנס את ילדיה היא נאלצת לצאת בחמש בבוקר 

ולעבוד בניקיון. רותי מגיעה אלי לבדיקה במרפאה פעמיים 

בשבוע בשעות הצהריים עקב עליית לחץ דם. בנוסף היא 

גב  כאבי  על  מתלוננת 

ולא   - ועייפות רבה  חזקים 

תאמינו, מה רותי מבקשת 

ממני בביקוריה במרפאה?!

תרופה  רוצה  לא  רותי 

ולא  דם  לחץ  להורדת 

בדיקת רופא! אלא העזרה 

מבקשת  שרותי  היחידה 

היא זו: שאתן לה לשכב על 

  - במרפאה  המיטות  אחת 

׳לנוח, לישון צהריים׳!

שהסבל  מספרת  היא 

הגופני שלה ועליית לחץ הדם הם תוצאה של עומס גופני 

הבית  מטלות  מעומס  הן  בניקיון,  מעבודתה  הן  ורגשי 

ילדים  ואנשים,  נשים  של  והמרתק  הקסום  לעולמם  להקשיב  זכיתי  כאחות  השנים  ארוכת  עבודתי  במסגרת 

וקשישים רבים. אני עורכת ביקורי בית לקשת אנושית רחבה של יהודים וערבים, בערים, ביישובים ובאוהלים. 

בתוך כך אני נחשפת לסיפור חייהם של החולים יחד עם חברי הצוות הרב-מקצועי המהווה אוזן קשבת ועוגן 

שיקום  זיכרונות.  פרידות,  והתחלה.  סוף  ואכזבה.  אהבה  ועוצמות.  חולשות  משברים.  פחדים.  להתלבטויות. 

והחלמה. אני מוקירה את כל מטופליי החולים ובני משפחותיהם אשר הופכים להיות חלק ופיסה מחיי; אני תמיד 

אומרת ש"מכל מלמדיי השכלתי ומהחולים שלי יותר מכול", ועל כך להם אני רוצה להגיד תודה!

)שם בדוי(
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והפרנסה ובעיקר עקב הקשיים בתפקיד האימהות ובהיותה 
׳אשתו של׳ ודרישותיו המעייפות של בעלה... 

רותי בוכה ואומרת כי הילדים ובעלה אינם נותנים לה מנוחה 
לה  יש  למרפאה  בורחת  כשהיא  רק  ולכן  אחד,  לרגע  ולו 

אפשרות ולגיטימציה להיות חולה ולנוח! 

וכך פעמיים בשבוע רותי מגיעה אלי למרפאה, נחה וישנה 
בשקט  מוסט,  לווילון  מעבר  הטיפולים  מיטת  על  צהריים 
וברוגע, ולאחר שהתעוררה היא קמה, מחייכת ואומרת לי, 
ירד!  איך לחץ הדם שלי  אני מרגישה חדשה, תראי  ״הנה, 

אבוא שוב מחרתיים לישון! ותזכרי שזה 
נפרדת  רותי  וכך  ושלך״.  שלי  רק  סוד 
עד  המעייף  חייה  במרוץ  וממשיכה 

הביקור הבא במרפאה. 

נגעתי ברותי בזהירות כבפרח מוגן ולא 
מופנמותה  אצילותה,  יופייה,  מוגדר. 
אותי  הביאו  המסקרן  הנעים  והשקט 
כבויות  כה  תמיד  עיניה  מדוע  לשאול 
לחיות  ממשיכה  היא  מדוע  ועצובות. 
לא  רותי  מדוע  בעלה?  דיכוי  תחת 
בוחרת להתחיל חיים חדשים של חופש 
ושקט. ביטחון. הגשמה עצמית? מהם 
אשר  אילוצים  פחדים,  עכבות,  אותם 
מובילים אנשים ונשים להמשיך לחיות 

רותי אשר  ומצוקותיה של  ובכאב? מהו מעגל חייה  בסבל 
שלה,  ורק  שלה  ייחודית  לדרך  להתפשרויות,  אותה  סוחף 
ולא בהכרח על פי היגיון אנושי של הצוות הרפואי המטפל? 

הצצה לחייה של רותי משקפת את חייהן של נשים ואימהות 
רבות בארץ ובעולם המתמודדות עם עומסים וקשיים רבים 
ומימושו.  ובפיתוח העצמי  פוגמים בתחושת האושר  אשר 
קשיים המובילים לדלדול בקשרים חברתיים, לבדידות וכן 

לתחושות שחיקה, תסכול ועצבות.

בעיקר הבחנתי כי מצבם הרפואי והנפשי של נשים ואנשים 

תשישות,  כמו  ולתופעות  לתחלואה  המוביל  באופן  נפגע 

נדודי שינה, עצבות, הפרעות בריכוז, הפרעות  כאבי ראש, 

עלייה  בגוף,  כאבים  המיני,  בחשק  ירידה  ההנאה,  ביכולת 

בלחץ הדם, בעיות בלב. חרדה, פחדים, דיכאון והתמכרויות 

לעבודה, לאוכל, לקניות, לעישון, לאלכוהול ועוד... 

בחרתי לשתף בסיפורה של רותי כדי להמחיש שעולמן של 

הכלכליים  והמשאבים  הכלים  וייעול  שיפור  מחייב  נשים 

בתוצאות  נבחין  ישתפר  לא  המצב  עוד  וכל  שלהן, 

בריאותי,  מחיר  לשלם  יוסיפו  ונשים  העומס  של  שליליות 

להיפגע. תוסיף  והחברתית  הנפשית  הגופנית,   רווחתן 

חובתנו כנשים, כאימהות, כבני אדם וכאנשי רפואה ורווחה 

לשילוב  לפעול  נוסיף  הנשים.  זכויות  את  ולקדם  להמשיך 

מוחלטת  להפנמה  ולחתור  המודרנית  בחברה  אימהות 

נחלתם  הם  הבית  ומטלות  הפרנסה  ההורות,  שתפקידי 

בשוויון,  זאת  לשאת  ועליהם  המינים,  שני  של  ומחויבותם 

הפרטי  במרחב  הן  שוות,  ובהזדמנויות  מלאה  בשיתופיות 

נשים,  של  התעסוקתיות  זכויותיהן  בהרחבת  ובעיקר  והן 

שיפור מצבן הכלכלי והרחבת המשאבים העומדים לרשותן 

ולרשות בני משפחותיהן גם במרחב הציבורי. 

הזכות,  בחלקי  שנופלת  שמחה  אני 

הזאת.  מהעשייה  חלק  להיות  כאחות, 

מלאי  חיים  לחיות  זה  אחות  להיות 

במנגינת  יום-יומית  נגיעה  זוהי  סיפוק, 

יכולת  המוות.  ועד  מהלידה   - החיים 

אך  האושר  את  להכיל  פרידות.  לחוות 

גם את הסבל, ובעיקר ליהנות מהרגע, 

לברך על ה׳כאן ועכשיו׳! 

להיות אחות אלו חיים מלאי משמעות! 

מכפי  יותר  טוב  זאת  לתאר  אוכל  ולא 

שתיארו זאת ד״ר סטיבן סי. לנדין, הארי 

פול וג׳ון כריסטנסן בספרם ״מי יתפוס 

את הדג?״ )בהוצאת מטר(: 

משמעות איננה משהו שנתקלים בו,

כמו תשובה לחידה או הפרס הגדול ב״חפשו את 
המטמון״.

משמעות היא משהו שאתה בונה לתוך חייך.

אהבותיך  מתוך  עברך,  מתוך  אותו  בונה  אתה 
ונאמנויותיך,

מתוך כישרונותיך והבנותיך, מתוך הדברים שאתה 
מאמין בהם, 

מתוך דברים ואנשים שאתה אוהב,

מתוך ערכים שלשמם אתה מוכן להקריב משהו.

הרכיבים קיימים שם.

אתה היחיד שמסוגל לחבר אותם וליצור מהם את 
הדפוס שבו יתנהלו חייך.

ומשמעות  עצמי  כבוד  בהם  שיש  חיים  מהם  בנה 
בשבילך.

בברכת בריאות טובה לכולנו,
דורית 

"עולמן של נשים מחייב שיפור 
וייעול הכלים והמשאבים 

הכלכליים שלהן, וכל עוד המצב 

לא ישתפר אנו נבחין בתוצאות 

שליליות של העומס ונשים 

יוסיפו לשלם מחיר בריאותי, 

רווחתן הגופנית, הנפשית 

והחברתית תוסיף להיפגע.״
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מאת: לילך שקדי

ללכת אחרי הלב
שירלי כהן 

*
הלוואי ולא היינו צריכות

לא יום מיוחד ולא יום של חול

כדי להזכיר כדי לזכור

לעמוד זקופות קומה, גאות.

הלוואי ולא היינו צריכות

דבר מאלה כדי לזכור

לדבר, לנשום, לקחת מקום.

נועי בערגה אחות יקרה

נועי במרחב כולו

וממנו בחזרה

בכאב יוקד, בנשימה אצורה

בעוצמה שאין לה שנייה

כשלל פעמוני רוח כסופים

כשיר ערש בלילות קודרים

בלב כל אלה ואלה, היי את

כל יום מימות השנה

הוא יום שנוצר מצלעך

למענך

כה חכמה את אישה, כה יפיפייה

קולך חשוב

הלוואי ולא תצטרכי להזכיר זאת 

שוב

רק לזכור

אמצע החיים, הילדים גדלו ואני חשה שהתפנה בתוכי מרחב שמאוד רוצה להתמלא 

בתוכן משמעותי.

אחרי התלבטויות רבות מספור אני מחליטה שאף פעם לא מאוחר מדי לתואר אקדמי 

ומחפשת מוסד ותחום לימודים שיתנו מענה לצמא האינטלקטואלי שלי.

מכללת בית ברל מציעה תוכניות לימודים לתואר ראשון המרוכזות ביום אחד בשבוע, 

ואני מבינה שזה ראלי בשבילי, ומכל התוכניות המוצעות מושכת אותי במיוחד התוכנית 

ללימודי מגדר. למה? אני עוד לא יודעת להסביר בשלב זה.

שונות  חברתיות  מקבוצות  נשים  של  הטרוגנית  קבוצה  עם  שאלמד  מבינה  אני 

ולא  דעת  מרחיבת  מאוד  לימודים  בתוכנית  ושמדובר  בחיים  דרך  כברת  עברו  שכבר 

קונבנציונלית בתוך האקדמיה. מתאים לי!

מה הם בעצם לימודי מגדר? 

פיתוח  תוך  שלנו,  המינית  הזהות  של  החברתיות  במשמעויות  עוסקים  מגדר  לימודי 

הנוגעות  שלנו  היסוד  מהנחות  רבות  על  שאלה  סימן  המטילה  ביקורתית  חשיבה 

לנשיות ולגבריות בהקשר הסוציולוגי.

אנו לומדות בקורסים כמו  מבוא לפמיניזם; נשים ופיתוח באפריקה; נשים מחוללות 

הם  הלימודים  ועוד.  ומיניות,  מגדר  וגלובליזציה;  כללה  מגדר,  הערבי;  בעולם  שינוי 

בתחום מדעי הרוח והחברה, וזאת דרך עדשות המגדר.

יכולה  ולקראת תחילת השנה השנייה אני  כעת, עם סיום השנה הראשונה ללימודיי 

ושהקבוצה  מובנים,  בהרבה  משנת-תודעה  חוויה  עבורי  הם  מגדר  שלימודי  לומר 

שאיתה אני לומדת - שהיא מעין מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית - מהווה עבורי 

גם קבוצת תמיכה והעצמה נשית, בשונה כל כך מהריחוק האינטלקטואלי המאפיין 

בדרך כלל לימודים אקדמיים.

מה עושים עם תואר בלימודי מגדר? 

אני  מקיימות  ואני  מדמוני  שבתיה  לנשים  שבוע  בסופי  עתה,  כבר  אך  לומר.  מוקדם 

אני  ובהמשך  בלימודים,  רוכשת  שאני  והכלים  מהתובנות  חלק  ביטוי  לידי  מביאה 

מתכוונת להשתלב בפרויקטים נוספים שבמרכזם העצמה והתפתחות נשית.

לימודים באמצע החיים הם דבר נפלא, ודווקא גיל וניסיון החיים טומנים בחובם יתרונות 

רבים. אני מאמינה שכשאנחנו הולכות אחרי הלב ובוחרות ללמוד מה שמרתק אותנו 

באמת יש לכך השפעה נרחבת על מישורים רבים בחיינו.

האיש  של  תמיכתו  בלי  לקרות  יכול  היה  לא  זה  שכל  לציין  לי  חשוב  נשימה  באותה 

היקר שלי גיל, שמפרגן למרחב הזה שלקחתי לעצמי ומכיל באהבה את כל התובנות 

המגדריות החדשות שלי...

האישה  יום  לכבוד  כהן,  שירלי  הלימודים,  לספסל  חברתי  שכתבה  שיר  מצורף 
הבינלאומי. שירלי מלווה תהליכי בחירה בהתמודדות עם מחלת סרטן השד. 
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נשים מאלף עד תו

אוקטביה אסטל באטלר )2006-1947( 

הנשים  אחת  הייתה  בדיוני אפרו-אמריקאית.  סופרת מדע 

המובילות בתחומה. היחידה מבין סופרי המדע הבדיוני שזכתה 

אי פעם במלגת מקארתור, המכונה גם ״מענק הגאונּות״.

״כל דבר שאתה נוגע בו משתנה, כל דבר שמשתנה משנה אותך.״

בנזיר בהוטו )2007-1953( 

כראש  שכיהנה  הראשונה  האישה  פקיסטנית.  פוליטיקאית 

ממשלה של מדינה מוסלמית. 

רק  הוא  חופש  הסוף.  אינו  ״חופש 

ההתחלה.״

ג'ונקו טאביי )נולדה ב-1939( 

האישה  יפנית.  הרים  מטפסת 

לפסגת  שהעפילה  הראשונה 

והראשונה   )1975( האוורסט 

״שבע  טיפוס  את  שהשלימה 

ובצדק,  אמרה,   .)1992( הפסגות״ 

כל  כנגד  חלום  להשגת  והסמלי  הפיזי  הביטוי  הוא  האוורסט  כי 

הסיכויים. 

״טכניקה ויכולת לבדן לא יביאו אתכם לפסגה; הרי זהו כוח הרצון 

שהינו החשוב ביותר; אותו אינכם יכולים לקנות בכסף או לקבל 

מאחרים. הוא נובע מתוך לבבכם.״

דורית ביניש )נולדה ב-1942(

פרקליטת המדינה לשעבר והאישה הראשונה שכיהנה בתפקיד 

נשיאת בית המשפט העליון. 

רוצה  אני  דעתם,  את  שיקבלו  להם  מספיק  שלא  מאלה  ״אני 

שידעו שאני גם צודקת...״

הילדה שראם )נולדה ב-1936(

בתו של פושע נאצי, אשר נלחמה באנטישמיות ופעלה להנצחת 

זכר השואה. שימשה בעבר סגנית יושב ראש הפרלמנט של ברלין 

את  קיבלה  השואה.  לקורבנות  סיוע  קרן  להקמת  חוק  והעבירה 

פרס משה מנדלסון לסובלנות ופיוס.

״השואה מטילה את צלה הקודר על הזמנים 

של  הגרעינית  למשפחה  עד  הדורות,  ועל 

גרמניה בת ימינו.״

סטיבן;  וירג'יניה  )אדליין  וולף  וירג'יניה 

)1941-1882

פמיניסטית  וסופרת  אינטלקטואלית 

בלומסבורי״,  ל״קבוצת  השתייכה  אנגלייה. 

חוג סופרים, פילוסופים ואומנים רדיקליים.

״לא תמצאו שקט ושלווה בכך שתימנעו מלחיות.״

ז'אן ד'ארק )1431-1412(  

בתהליך  מפתח  תפקיד  מילאה  אשר  צרפתייה  מצביאה 

במאה  השנים  מאה  האנגלי בזמן מלחמת  שחרור צרפת מהכיבוש 

הצבא  את  לימדה  צרפת.  לגיבורה לאומית של  נחשבת  ה-15. 

הצרפתי טקטיקות לחימה שהחליפו את הסתערויות ההתאבדות. 

״איני פוחדת. נולדתי לעשות זאת.״

טובה ינסון ויריג׳יניה וולף מארי קירי

״לא תמצאו שקט 

ושלווה בכך שתימנעו 

מלחיות.״
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ללכת אחרי הלב
שירלי כהן 

*
הלוואי ולא היינו צריכות

לא יום מיוחד ולא יום של חול

כדי להזכיר כדי לזכור

לעמוד זקופות קומה, גאות.

הלוואי ולא היינו צריכות

דבר מאלה כדי לזכור

לדבר, לנשום, לקחת מקום.

נועי בערגה אחות יקרה

נועי במרחב כולו

וממנו בחזרה
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האישה  יום  לכבוד  כהן,  שירלי  הלימודים,  לספסל  חברתי  שכתבה  שיר  מצורף 
הבינלאומי. שירלי מלווה תהליכי בחירה בהתמודדות עם מחלת סרטן השד. 
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נשים מאלף עד תו
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ז'אן ד'ארק )1431-1412(  
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במאה  השנים  מאה  האנגלי בזמן מלחמת  שחרור צרפת מהכיבוש 

הצבא  את  לימדה  צרפת.  לגיבורה לאומית של  נחשבת  ה-15. 
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חביבה רייק )1944-1914(

בניסיונות  השתתפה  היישוב.  מצנחני  ואחת  בפלמ״ח  חברה 

העזרה לקהילות היהודיות, לחיילי צבאות בעלות הברית ולכוחות 

המרד הסלובקי בסוף מלחמת העולם השנייה.

כדי  בוער  בית  לתוך  הפורצת  כאם  אירופה  לתוך  לצנוח  ״עלינו 

להציל את ילדיה.״

טּובֶה ינסון )2001-1914( 

זכתה  ספרי המומינים.  סדרת  מחברת  סופרת וציירת פינית. 

לספרות  היוקרתי  אנדרסן  פרס  את  וקיבלה  בינלאומית  להכרה 

ילדים.

הוא  דבר אם  כל  יכול למצוא  ״אדם 
אם  כלומר,  הזמן,  את  לכך  מקדיש 
יכול להרשות לעצמו להתבונן.  הוא 
חופשי,  הוא  מתבונן,  שהוא  ובזמן 
ציפה  לא  שמעולם  דברים  ומוצא 

למצוא.״  

יהודית פולגאר )נולדה ב-1976(

ילידת הונגריה.  יהודייה,  שחמטאית 
נחשבת לשחמטאית הטובה ביותר בהיסטוריה ולשמינית בקרב 
כלל השחקנים. מעולם לא השתתפה באליפות העולם בשחמט 
לנשים מאחר שהיא מסרבת לשחק בתחרויות המיועדות לנשים 

בלבד.

״אימונים, התמדה ותשוקה - אלה הם רכיבי המפתח להצלחתי.״

כרמן הררה )נולדה ב-1915(

מינימליסטי.  מופשט  בסגנון  היוצרת  קובנית-אמריקאית  ציירת 

שנים רבות חוותה דחייה בעולם האומנות, לדבריה במידה רבה 

בינלאומית  להכרה  זכו  המופשטות  עבודותיה  מגדרה.  בשל 

בשלבים מאוחרים מאוד בחייה - רק בשנות האלפיים.

״כל ציור הוא מלחמה בין הציור וביני. אני נוטה לנצח.״

 לוסי פרסונס )1942-1853(

ואנרכיסטית-קומוניסטית  סוציאליסטית  אדם,  זכויות  פעילת 

וכשרונה  הרטוריות  יכולותיה  בזכות  בעיקר  נודעה  בדעותיה. 

יותר  למסוכנת  אותה  החשיבה  המשטרה  פועלים.  בפני  לנאום 

ואת  ספרייתה  את  החרימה  מותה  ולאחר  חוק,  פורעי  מאלף 

מסמכיה והשמידה אותם.

את  מהם  ליטול  לכם  יניחו  העשירים  כי  עצמכם  את  תשלו  ״אל 

עושרם בהצבעה.״

מארי קירי )1934-1867( 

 )1903( לפיזיקה  נובל  פרס  כלת  מדענית 

גם  מפורסמת   .)1911( לכימיה  נובל  ופרס 

מגדר  מחסומי  באומץ  ששברה  לכך  הודות 

רבים בחייה. 

ויותר  לאנשים  בנוגע  סקרנים  פחות  ״היו 

סקרנים בנוגע לרעיונות.״

נדיה בולאנז'ה )1979-1887(

מחשובי  רבים  לימדה  למוזיקה.  ופרופסור  מנצחת  מלחינה, 

המלחינים והמנצחים של המאה העשרים והייתה בעלת השפעה 

כמה  על  שניצחה  הראשונה  האישה  המוזיקה.  בעולם  רבה 

תזמורות סימפוניות חשובות.

״אל תעשו דבר למען התוצאה. עשו זאת למען האמת.״

סימון דה בובואר )1986-1908(

בהוגות  מהבולטות  צרפתייה,  ופמיניסטית  סופרת  פילוסופית, 

הגל השני של הפמיניזם. קידמה סוגיות פוליטיות שונות.

״שני המינים כאחד הם קורבנות של המין השני ושל עצמם.״

ציפורה זיידלוסי פרסונס סימון דה-בובואר

"שני המינים כאחד הם 

קורבנות של המין השני 

ושל עצמם."
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קורבנות של המין השני 

ושל עצמם."
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עדה יונת )נולדה ב-1939(

מדענית ישראלית העוסקת בביוכימיה, פרופסור מן המניין במכון 

ויצמן למדע, כלת פרס נובל לכימיה )2009( ופרסים רבים נוספים 

המדע  בעולם  גדולות  דרך  לפריצות  הובילו  אשר  מחקריה,  על 

והרפואה.

אלא  כבדרנית  להופיע  רוצה  לא  ״אני 

לעודד מחשבה וסקרנות.״

פלורנס נייטינגייל )1910-1820( 

אחות, סופרת וסטטיסטיקאית אנגלייה. 

למייסדת  נחשבת  חברתית.  מנהיגה 

מקצוע הסיעוד בעידן המודרני. טיפלה 

במלחמת  פצועים  בחיילים  במסירות 

התברואה  תנאי  לשיפור  הובילה  קרים. 

נחשב  סיעוד  בזכותה  ממוות.  רבים  הצילה  ובכך  הפצועים  של 

מקצוע מכובד לנשים. 

אסכולה  ייסד  שאפלטון  בעוד  השניים;  מבין  הגדול  היה  ״משה 

אשר עיצבה את העולם, משה פנה היישר לשינוי העולם.״

ציפורה זייד )1968-1892(  

לחמה  אשר  השומר,  ארגון  ממייסדי  השנייה,  העלייה  אשת 

למען קידום השוויון בין נשים לגברים, במיוחד בשמירה ובעיבוד 

האדמה, ונלחמה נגד תכתיבי החברה. 

״לא ראיתי בבית המשפחתי הפרטי חזות הכל.״

קרנית פלוג )נולדה ב-1955(

נגידת בנק ישראל מ-2013, האישה הראשונה בתפקיד זה. נבחרה 

הטובים  הבנקים  נגידי  משבעת  לאחת  פייננס״  ״הגלובל  ידי  על 

בעולם.

״אולי לא בחרו בי בגלל שאני אישה, אולי בגלל שאני שקטה מדי.״ 

רֶחָה פריאר )1984-1892(

מייסדת מפעל ״עליית הנוער״ ו״המפעל להכשרת ילדי ישראל״, 

אשר הצילה אלפי יהודים ממוות לפני השואה ובמהלכה. עסקנית 

ציונית, סופרת ומשוררת. כלת פרס ישראל על מפעל חיים, על 

תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה בשירותי רווחה, קהילה ונוער.

השני,  בפן  ולפעול  לחיות  עלה  ״בגורלי 

האפלה, והיא מלאת תוגה, יגון וסבל.״

שירלי טמפל )2014-1928(

פרס  זוכת  אמריקאית,  קולנוע  שחקנית 

גילדת שחקני המסך ואחת מילדות הפלא 

הקולנוע.  בתולדות  ביותר  המפורסמות 

פעילה פוליטית ושגרירה בבגרותה.

״אל תשכחו להגיד לאנשים היקרים לכם 

שאתם אוהבים אותם.״

האם תרזה )אגנס ג'ונקסה בויאג'ו; 1997-1910(

פעילה  אלבנית-קתולית,  נזירה  מכלכתה״,  הלבן  ״המלאך 

שסייע  הצדקה  של  המיסיונרים  מסדר  ומקימת  הומניטרית 

לעשרות אלפי אנשים. סמל לצדיקות ויושר בעיני רבים. כלת פרס 

נובל לשלום )1979( ופרס בראט רטנה )1980(. הוכרזה כקדושה 

על ידי האפיפיור פרנציסקוס )2016(.

״החיים הם הזדמנות; תפסו אותם.״

האם תרזהשירלי טמפל עדה יונת

"אל תשכחו להגיד 

לאנשים היקרים לכם 

שאתם אוהבים אותם."
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הרעיון של עפרה גזית, יועצת ראש המועצה לענייני מגדר, נשמע לי מוצלח: לראיין חמש 

לנשים  השראה  לתת  כדי  תמר  האזורית  המועצה  בתחומי  החיות  פעילות  נשים  -עשרה 

אחרות, ובה בעת לאפשר לחברינו ביישובי המועצה להיחשף לנשים החיות ופועלות פה. 

התקבלתי למימוש הרעיון ויצאתי לַדרך מבוהלת למדי. 

ראוי להסביר: אני עורכת ארבע-עשרה שנה בלי הפסקה, והרבה; כתבתי בשמם של אי אלו 

לקוחות... אבל בעיקר ערכתי ספרי לימוד ועיון, ובהמשך יותר ויותר פרוזה לילדים ולנוער. 

בטלפון!  להתקשר  לנשים,  לפנות  ועכשיו,  מעט;  רק  התנסיתי  עיתונאית  ועריכה  בכתיבה 

לתאם, לפגוש, לראיין... - אני?!

לאחר שאזרתי אומץ התחלתי באישה שהיה לי הכי נוח במחיצתה. הרגשתי שהריאיון קצת 

צולע, אבל היא קיבלה זאת בהבנה. בהמשך נעזרתי בעמיתה למקצוע, ואחרי שהמשכתי 

לבד גיליתי שהשד אינו נורא, והרי שד הוא יצור דמיוני. 

נהניתי. החוויה - לשבת ולדבר עם נשים; להכיר אותן; לשמוע סיפורים, מחשבות, עצות - 

הייתה נעימה. שמחתי לראות כל ברק בעיניים, כל לחלוחית של התרגשות. הרגשתי סיפוק 

לנוכח רשימת המטלות ההולכת ומצטמצמת )כל אישה שראיינתי, כל ריאיון שערכתי וכל 

כתבה ערוכה שנשלחה למרואיינת ואושרה(. 

יפחד  שלא  ורדים  לקטוף  שרוצה  ״מי  האיטלקית,  באִמרה  אסכם  התחתונה  השורה  את 

מהקוצים.״ 

ועם  תושייה  בעלות  חזקות,  אמיצות,  וטובות,  חכמות  נפלאות,  נשים  חמש-עשרה  הכרתי 

רצון לתרום לקהילה. קיבלתי השראה מכל אחת מהן, ואני מקווה שגם אתם. 

סוף דבר

ענבל גיל
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"את משיגה אומץ, חוזק וביטחון 
עם כל התנסות שבה את נעצרת 

להסתכל לפחד בפנים. חובה עלייך 
לעשות את הדבר שאת חושבת 

שאינך יכולה לעשות."

אלינור רוזוולט
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לאה גולדברג

יֵׁש בָעֹולָם הַרְבֵה דְבָרים יָפִים.

עֵצִים ּופְרָחִים, אֲנִָׁשים וְנֹופִים,

ּומִי ֶׁשיֵׁש לֹו עֵינַיִם פְּקּוחֹות

רֹואֶה מִדֵי יֹום ֵמאָה דְבָרים 

נִפְלָאִים לְפָחֹות.

http://www.ma-tamar.org.il/

