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יש הסוברים שציון מיוחד של יום האישה הבינלאומי מנציח את אי השוויון 
ואינו משרת את טובת העניין. כאילו אלמלא היו מציינים, הסיכויים להשגת 
שוויון הזדמנויות לנשים היו גדלים. אני סוברת את ההיפך. ככל שנשמר את 
הנושא על סדר היום הציבורי, ככל שנתריע, נדון, נפעל, כך נוודא שהוא לא 

יעלם מפני השטח, כי גם במאה ה-21 היעלמות היא עדיין ברירת המחדל 
כאשר מדובר בשוויון מגדרי. בבחינת "רחוק מן העין רחוק מהלב". 

אבל יש סיבה נוספת, לטעמי, לציון מיוחד של יום האישה. זוהי בעיני 
הזדמנות חגיגית להעלות על נס הישגים של נשים באשר הן, בדיוק משום 

שההישגים הללו עדיין אינם מובנים מאליהם. נשים עדיין נאלצות, לא מעט, 
לנפץ תקרות זכוכית בדרכן למיצוי הפוטנציאל הגלום בהן, לעמול קשה 
מגברים על מנת להיות ראויות להכרה ותגמול שווים, ועל כך הן ראויות 

להערכה ולהוקרה ביום אחד מיוחד בשנה, שכולם נחשפים אליו.

וגם – נשים מצליחות חייבות לשמש דוגמה אישית ומודל לחיקוי לצעירות. 
אף כי לכאורה הדור הצעיר מרגיש "שוויוני" יותר מקודמיו, עדיין החיים 

מוכיחים גם לו שהעניין מורכב ואינו מובן מאליו. בעיקר בעידן הרשתות 
החברתיות ותרבות הסלבריטאות, חשוב שנשים שהגיעו להישגים 

משמעותיים יהוו השראה לצעירות לחתור, לפרוץ ולהשיג. אבל המאמץ 
להעניק לנשים שווין הזדמנויות, שוויון שכר וסביבת עבודה מסייעת 

ומעצימה, חייב להיות גם נחלתם של גברים.

גם השנה בחרנו לציין את יום האישה, בין השאר, בחוברת דיגיטלית של 
ארגון בוגרות ובוגרי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, שתחגוג הישגיהן של 

10 בוגרות האוניברסיטה שמייצגות, כל אחת בתחומה, הצלחה, השפעה 
ופריצת דרך. אני בטוחה שישנן עוד בוגרות רבות נוספות שרשמו לזכותן 

הישגים מרשימים ונשמח לארח אותן בפרסומי יום האישה בשנים הבאות. 

אנו גאים בכל בוגרת שלנו ששמה לעצמה מטרה לכוון גבוה ורחוק, 
שהצליחה לממש שאיפות וחלומות, שהשפיעה, שינתה ופרצה דרכים 

חדשות. נשים מביאות לסביבת העבודה יכולות גבוהות ומיוחדות, ומערכת 
שמשכילה לשלב נשים בעמדות בכירות מרוויחה בגדול.

ברכות חמות להצלחה ואנא, המשיכו לשאת בגאון את שמה של 
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב!
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 בוגרת המחזור הראשון של בית הספר
לרפואה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

״בעוד 25 שנה: כשאני רואה את הדור 
שגדל כאן, אני יודעת שנהיה בטוב.״
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קיבלה את צל"ש הרמטכ"ל ב-1973. מנהלת 
האגף ההמטולוגי בית חולים הדסה מ-2001 ודיקן 

הפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית מ-2017.
השנה הוענק לפרופ' בן יהודה אות הבוגר מטעם 

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. 

איך בחרת את התחום שבו את עוסקת? 
החלטתי להיות רופאה "מרפאת סרטן" בגיל 3, כשאחי בן השבע 

נפטר מסרטן.

מהו הערך המוסף שלך? 
חינוך עצמי ורוחבי למצוינות בידע וביחסי אנוש.

מה המוטו שלך? 
חריצות ומוטיבציה לעזור לאחר הם מפתח להצלחה בכל תחום.

מהו סוד ההצלחה?
כוח רצון וחתירה למצוינות.

מהי הצלחה בעינייך? 
לגעת בטוב בכמה שיותר אנשים.

מהו אושר בעינייך? 
הקרובים אלי, ובפרט ההישגים של בנותי: שיר סיימה את לימודי 
הרפואה השנה באוניברסיטה העברית, והיא נשואה לאורי ואמא 

לנילי בת שמונה חודשים; אור, מ"פ החי"ר הראשונה, קיבלה 
צל"ש אלוף פיקוד דרום לאחר שלחמה מול אויב וחילצה את 

הקשר שלה, שנפגע. בפעולה זו נפגעה בעצמה והמשיכה. היא 
נשואה לנדב ואמא לארז ולתאומות בנות שלושה שבועות; 

בבת, מוסיקאית מחוננת שממלחינה וכותבת, תסיים השנה את 
האקדמיה למוסיקה. בעלי, מנהל האגף הפנימי בהדסה, הוא 

מודל החיקוי שלי ברפואה ובחיים, ותלמידי ברפואה )מתמחים, 
מומחים צעירים, סטודנטים לרפואה ולמחקר(.

ספרי על משבר שצמחת ממנו
הרבה משברים בתחום המחקר הבסיסי. רק בשנים האחרונות 
אני רואה פרי לעבודה סיזיפית ומקווה שאנו קרובים לפיתוח 

תרופה מכווננת לטיפול בלימפומה.

מהי המוטיבציה האמתית שלך?
לחנך דור עתיד של רופאים שיתאימו לרפואת העתיד, שהיא 

כבר פה, ובתוך המהפכה הטכנולוגית יבינו שאין תחליף לרופא 
מטפל, במלוא המובן של המילה.

האם יש בעינייך ניהול נשי? ואם כן כיצד הוא בא 
לידי ביטוי על פי ניסיונך? 

אני חושבת שלנשים יש אינטליגנציה נפשית-חברתית גבוהה 
יותר, וזה תנאי הכרחי לניהול טוב. זוהי כמובן הכללה. הכרתי 

גברים עם כישורים גבוהים ונשים עם כישורים נמוכים.

מה תספרי לנכדייך על החיים שחיית עד גיל זה? 
שחייתי ואני חיה חיים טובים של עשייה.

ספרי על מקרה מיוחד שהביא אותך לידיעה שאת 
עוסקת בדבר הכי נכון מבחינתך 

 זה קורה בכל פעם שחולה מתקשר/ת מחדר לידה ומספר שנולד 
לו בן/בת לאחר שהבריא/ה מסרטן.

מה שאיפתך המקצועית והאישית לעתיד? 
להמשיך לתרום לרפואה ולחברה.

היכן תהיה ישראל בעוד 25 שנה מהיום? 
כשאני רואה את הדור שגדל כאן, אני יודעת שנהיה בטוב.



וופאא 
אבן ברי

בוגרת תואר ראשון מהמחלקה לניהול מערכות 
בריאות ובוגרת תואר שני מהמחלקה לניהול 

ויישוב סכסוכים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

"בעיני יש ניהול נשי, וזה מתאפיין 
בהסתכלות על כל מרחב הזמן, ובאיזון בין 
שלושה הקדקודים של המשולש: יחסים, 

תהליכים ותוצאות". 



ראש תחום מדיניות ממשלתית ברשות לפיתוח 
כלכלי למיעוטים, המשרד לשוויון חברתי.

ספרי על עשייתך 
אני פעילה חברתית, שפועלת ביצירת מסגרות תומכות 

ומצמיחות בחברה הערבית בנגב, בתחומים של מנהיגות צעירה 
ונוער, התנדבות וחינוך לא פורמלי, תרומה למרחב המשותף 

ולדיאלוג הערבי- יהודי. 
הקמתי וייסדתי קבוצות מנהיגות, שמטרתן לגעת בסוגיות 

חברתיות שונות, הן במסגרת האוניברסיטה והן בכלל הנגב. 
כצעירה וכאשה שהצליחה להוביל ולנהל את אוהל המתנדבים 

אג'יק, שהפעיל מאות של מתנדבים עם עשרות אלפי ילדים 
שנהנים מהפעילות, אני חשה שאני מהווה מודל לחיקוי.

היום אני עובדת כראש תחום מדיניות ממשלתית ברשות לפיתוח 
כלכלי למיעוטים במשרד לשוויון חברתי. בעשייה שלי אני 

אחראית על תחום התעסוקה של החברה הערבית ועל שילובה 
בשוק העבודה בארץ, ובמיוחד נשים. חלק מהמשימות שלי הן 

יצירת מסגרות תומכות תעסוקה. 
אני עוסקת בהתוויית מדיניות למימוש מטרה זו ובליווי של 
תכניות ממשלתיות בנושא תעסוקה בחברה הערבית, מתוך 

אמונה שפיתוח כלכלי ועצמאות כלכלית עבור החברה הערבית 
הינו חשוב ביותר לפיתוחה ולחיזוקה של החברה הערבית.

 איך בחרת את התחום שבו את עוסקת? 
כשהייתי סטודנטית בשנה א', בשנת 2005, התנדבתי עם 

ילדים חולי סרטן בבית החולים סורוקה. במהלך ההתנדבות 
נחשפתי למציאות הבריאותית הקשה בקרב החברה הבדואית. 
למרות שהחברה הבדואית מהווה שליש מהנגב, כמות הילדים 

שנפגעים מתאונות בית הייתה יותר גבוהה מהחלק היחסי שלהם 
באוכלוסייה. בנוסף, לא היו מתנדבים דוברי השפה הערבית. 

כשנחשפתי למציאות זו, מאוד הופתעתי והחלטתי שאני רוצה 
לחקור את הנושא לעומק ולנסות להבין למה כך הם פני הדברים. 

גיליתי שמציאות זו היא חלון קטן לפערים במציאות החברתית, 
כלכלית, בריאותית וחינוכית בין ערבים ויהודים בנגב. מרגע זה 

החלטתי שאני הולכת להיות פעילה למען שינוי מציאות זו. הבנתי 
שיש לי ערך מוסף וכי יש משמעות גדולה לנתינה שלי בתחום.

 מהו הערך המוסף שלך? 
הערך המוסף שלי מתבטא ביכולת שלי ליזום ולפעול על מנת 
לייצר פתרונות )אשת עשייה(, באמונה ובאהבה שלי לאנשים, 

ובחיבור לקהילה.

 מה המוטו שלך? 
"אדם חי מתוך בחירותיו ולא מתוך אילוציו". וגם "מציאות 

מייצרים ולא מקבלים".

 מהו אושר בעינייך? 
אושר בעיני זה היכולת ליהנות מהדברים הקטנים, הגדולים 

והיומיומיים שנמצאים בחיים שלנו.

 ספרי על משבר שצמחת ממנו 
המוות של אבא שלי, כשהייתי בכיתה י"ב, היה משבר עבורי. 

רציתי ללמוד רפואה ומשבר זה גרם לי לעשות שני דברים: 1. 
להתנדב ולתת לקהילה 2. להחליט שאני רוצה לעשות משהו 

משמעותי בממדים גדולים יותר. שני אלו הובילו אותי לפעילות 
חברתית ולסלילת דרך חדשה המלאה באמונה, חזון ואהבה.

ראש תחום מדיניות ממשלתית ברשות לפיתוח כלכלי למיעוטים, 
המשרד לשוויון חברתי.

 האם יש בעינייך ניהול נשי? ואם כן כיצד הוא בא 
לידי ביטוי על פי ניסיונך? 

בעיני יש ניהול נשי, וזה מתאפיין בהסתכלות על כל מרחב הזמן, 
ובאיזון בין שלושה הקדקודים של המשולש: יחסים, תהליכים 

ותוצאות. 

 מה את אוהבת לעשות בשעות הפנאי? 
אני אוהבת לקרוא, לטייל בטבע, לנסות דברים חדשים שלא 

התנסיתי בהם, למשל לארוג, להסתכל או להאזין ליצירות 
אמנות.

 מה תספרי לנכדייך על החיים שחיית עד גיל זה? 
אני אספר לנכדים שלי על ההורים שלי, שהיו מקור ההשראה 

עבורי, אני אספר להם על האנשים שהכרתי בדרך ועל הייחודיות 
שבהיכרות עם הלא מוכר, על העשייה המקצועית, אך בעיקר 

על האמונה שליוותה אותי בדרך – שתמיד חייב להיות יותר 
טוב, שתמיד יש אפשרות לעשות את הדברים אחרת ושתמיד 

יש פתרון. אני אספר להם, מתוך האתגרים והקשיים שצמחתי 
מהם, על הדרך להצלחה ועל כך שהדרך חשובה יותר מההצלחה 

עצמה.

 ספרי על מקרה מיוחד שהביא אותך לידיעה שאת 
עוסקת בדבר הכי נכון מבחינתך 

באחד מהסיורים שלי במהלך העבודה, פגשתי באישה שסיפרה 
על התהליך שהיא עברה מאז שהתחילה לעבוד. כיצד תהליך זה 
גרם לה לחיזוק הביטחון העצמי, להסתכלות חיובית כלפי עצמה 
ולתחושה שהיא עושה משהו משמעותי עבורה ועבור משפחתה. 

היא סיפרה על השינויים שזה חולל אצל בעלה וילדיה, שבהם 
תמכה בלימודיהם, על השינוי התפיסתי של החברה כלפיה, 

על העצמאות והנוכחות שקיבלה, ובמילים שלה: "אני מרגישה 
שאני שווה". זה אחד הסיפורים המרגשים ששמעתי, והוא הוסיף 

להבנה שלי ששילוב בעבודה הוא כלי חשוב ביצירת חברה 
בריאה.

 מה שאיפתך המקצועית והאישית לעתיד? 
השאיפה שלי היא שלכל אדם יהיו האפשרות והמרחב השוויוני 

להביא לידי ביטוי את מלוא היכולות והחוזקות שלו.



 ורד
גושן 
 

בוגרת תואר ראשון בהצטיינות יתרה בניהול 
מלונאות ותיירות )2003(

בוגרת תואר שני במנהל עסקים )2006(
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

״המשפט מהשיר של דודו טסה:
׳עדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה׳. 

די ממצה את המוטו שלי. להעז״. 



ורד גושן )39( נולדה וגדלה בבאר שבע, נשואה לרון 
ואמא לשי )9( יובל )6( זיו )2.5( וליאור )1.2(. 

ב-5 השנים האחרונות כיהנה כסמנכ"לית הרשות 
לפיתוח הנגב והיתה שותפה להובלת תהליכים 

אסטרטגיים לפיתוח כלכלי אזורי. 
החל מדצמבר 2017 מכהנת כראש צוות חדשנות 

)i-team( בעיר באר שבע. 

ספרי על עשייתך
הגעתי לרשות לפיתוח הנגב, שהייתה לי בית במשך כ-6 שנים, 

אחרי כמעט 10 שנים של עבודה במגזר העסקי. בחוויה שלי, 
כמעט נחתתי על כוכב לכת חדש. הייתי צריכה ללמוד שפה 
ומונחים חדשים, התנהלות ארגונית/עסקית שונה לחלוטין, 

להכיר שותפים ועולמות חדשים ולבנות מאפס מחלקה ותפיסה. 

בהתחלה הייתי די בהלם, ולרגעים לא הבנתי מאיפה היה 
לי האומץ להיכנס לזירה כל כך לא מוכרת. נפעמתי מגודל 

האחריות שניתנה לי ומהאפשרות שלכל מה שאעשה תהיה 
השפעה ממשית על המציאות. ובכל זאת, עם כל הפחדים 

והחששות, בחרתי להפשיל שרוולים כי היה לי ברור שזו 
הזדמנות חד-פעמית – וממש לא התכוונתי לפספס אותה.  

במרוצת השנים ברשות, זכיתי להקים את המחלקה לפיתוח 
כלכלי, להיות חלק מצוות הפיתוח והיישום של החלטת ממשלה 

546, לייסד, ליזום ולהוביל פרויקטים רבים ומגוונים, ובראשם 
יוזמת העסקים "ביזבנגב", שמותיר חותם אמיתי על הכלכלה 

המקומית. בשנים אלו הרשות נבנתה מחדש, הפעילות צמחה 
והתעצמה, יצרנו שיתופי פעולה וטיפחנו את התפיסה האזורית. 

בתום 6 שנים בחרתי לסיים את תפקידי ולהמשיך הלאה לאתגר 
הבא. היום אני מקימה את צוות החדשנות העירונית של עיריית 

באר-שבע, במסגרת מענק שקיבלה העיר מקרן בלומברג. 

זהו צוות ייעודי, פנימי-חיצוני, שנועד לסייע לחולל שינוי על-ידי 
פתרון אתגרים בקנה מידה משמעותי לאור תהליכי שינוי במרחב 

המקומי והעולמי, באמצעות נתונים ומחקרי עומק, רעיונות 
ושיטות חדשות, בשיתוף בעלי ידע, עניין וסמכות. הצוות הנו חלק 

מרשת בינלאומית של צוותי חדשנות בערים ברחבי העולם. 

איך בחרת את התחום שבו את עוסקת?
אני חושבת שמילדות, כמעט, תמיד רציתי לעסוק בעשייה 

ציבורית ובמיוחד בעשייה שנוגעת לבאר-שבע ולנגב – הבית שלי. 

מהו הערך המוסף שלך?
היכולת לרתום אנשים לעשייה משותפת ולעבוד בשיתופי 

פעולה למען המטרה. 

מה המוטו שלך?
הדבר הראשון שעלה לי בראש זה משפט מהשיר של דודו טסה: 
"עדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה". זה די ממצה את המוטו 

שלי. להעז. 

מהו סוד ההצלחה שלך?
מנהיגות שקטה ולא מוחצנת. 

מהי המוטיבציה האמתית שלך?
הרצון להשפיע על איכות החיים שלנו בנגב. 

מה את אוהבת לעשות בשעות הפנאי? 
לטייל עם בן הזוג והילדים בטבע ומדי פעם טיולים משפחתיים 

בחו"ל. ולרוץ - אני רצה בקבוצת ריצה. מבחינתי ריצה זה שחרור 
ופורקן מדהים. 

מה תספרי לנכדייך על החיים שחיית עד גיל זה?
שכמעט כל מה שחלמתי – הגשמתי. 

מה שאיפתך המקצועית והאישית לעתיד?
להתפתח ולהיות בחזית הידע בכל הנוגע לעשייה הציבורית – 

להביא ידע וכלים חדשניים שיסייעו להמשך פיתוח האזור.  



 דנה
לביא

בוגרת תואר שני במחלקה למנהל עסקים. סיימה 
את התואר השני בהצטיינות בשנת 1998.

"המשמעות של אושר והצלחה בעיני היא 
היכולת להתמודד במהירות ובקלות עם 

שינויים בחיים, להתמודד עם קשיים, לנצח 
את הפחדים, ליהנות ולנצור את הרגעים 

הקטנים, היומיומיים והיפים של החיים".  



נשואה + 2, מתגוררת במושב נטעים, ליד ראשל"צ. 
מנכ"לית הדקה ה-90, קבוצת התיירות והפנאי 
מהמובילות בישראל, קבוצת חברות המתמחה 

בשיווק והפצה של מוצרי תיירות, ספא ואטרקציות 
בארץ ובעולם. 

במסגרת תפקידה מנהלת מערך טכנולוגי ודיגיטלי 
גדול ומקצועי ואת אחד ממוקדי הטלפונים הגדולים 

בענף. קבוצת הדקה ה-90 מונה כ-300 עובדים.
לביא שייכת לנבחרת הדירקטורים של הרשות 

לחברות הממשלתיות ומכהנת במסגרת זו 
כדירקטורית במכון הגיאופיסי לישראל. משנת 

2012 מכהנת בהתנדבות כדירקטורית באגודה למען 
החייל ומזה כחצי שנה כיו"ר דירקטוריון מועדון 

"יותר" של האגודה למען החייל.

איך בחרת את התחום שבו את עוסקת?
טרם פעילותי בדקה ה-90, כיהנתי כסמנכ"לית השיווק של 

מועדון "חבר". במסגרת תפקידי אז, נחשפתי לכל תחומי הצריכה, 
ביניהם פיננסים, נדל"ן, רכב, מזון, תקשורת, דלק, פנאי ועוד. 

תחום התיירות נראה לי אז מאוד "נישתי", תחרותי, ובעל "שפה 
מיוחדת" שמדברים בה רק העוסקים בענף. 

התגלגלתי לתחום במקרה, לאחר התלבטות, ותוך זמן קצר הבנתי 
מהו "החיידק" שדבק בעוסקים בתחום. יש משהו קסום בלממש 

חלומות של אנשים, להעשיר את הלקוחות בחוויות, בחופשות 
ובהנאות.

תחום התיירות הוא גם המוביל בצריכת און-ליין בעולם, ולכן רווי 
בטכנולוגיה מתקדמת ומחייב ערנות וחדשנות מדי יום.

מה כאשה בא לידי ביטוי בעשייה המקצועית 
שלך?

לרוב הנשים יש תכונה מובהקת של יעילות, פרגמטיות 
ומשימתיות. היכולת לנהל ולעשות מספר משימות בו זמנית, 

מאפשרת לבלוט ולייצר ערך מוסף בהשוואה לאחרים. אני 
משתדלת לאורך היום לנצל את הזמן בצורה אופטימלית, לנהל 
ישיבות קצרות ותכליתיות עם המנהלים תחתיי ולדרוש עמידה 

בלוחות זמנים ואפקטיביות בביצוע המטלות.
האינטליגנציה הרגשית שרוב הנשים ניחנו בה, מאפשרת לתעל 

את הבנת הצרכים של העובד, המנהל, השותף או גורם חיצוני 
העומד מולך במו"מ, לטובת מטרות הארגון.

מה המוטו שלך?
הדרך להצלחה ולהגשמת חלומות מחייבת, מלבד אמביציה 

וכישורים, את היכולת להוביל ולהשפיע, תוך אנושיות, צניעות, 
מתן כבוד לזולת ואמונה שהמרכיב האנושי סביבך הוא החשוב 

מכל.

מהו סוד ההצלחה?
להקיף את עצמי באנשים טובים ואיכותיים שחשים מחויבות 

ומסירות לארגון וכלפיי. יש לי צוות שניתן לסמוך עליו. ההצלחה 
שלהם היא ההצלחה שלי ושל הארגון ולהפך.

מיהי הדמות המשפיעה עלייך ביותר?
אבא שלי הוא דמות נערצת. הוא אנרגטי, חיובי, אופטימי ללא 
תקנה, תמיד עומד על שלו ומוכן ומוזמן לסייע לכולנו בכל רגע 

ובכל הנדרש. מילדותי אני זוכרת את היכולת המדהימה שלו 
להאמין, לחלום, ליזום, להציב מטרות ולהגשים! 

מהו אושר בעינייך?
המשמעות של אושר והצלחה בעיני היא היכולת להתמודד 

במהירות ובקלות עם שינויים בחיים, להתמודד עם קשיים, לנצח 
את הפחדים, ליהנות ולנצור את הרגעים הקטנים, היומיומיים 

והיפים של החיים.  

מה את אוהבת לעשות בשעות הפנאי?
ספורט: ריצה היא התחביב שלי, אני רצה 4-3 פעמים בשבוע, 10 

ק"מ בכל פעם.
הילדים שלי, עומר 13, נועה 11, הם האושר הגדול של חיי. אני 

מעדיפה כל רגע פנוי לחלוק עם משפחתי.

מה תספרי לנכדייך על החיים שחיית עד גיל זה?
אספר על ההתפתחות הטכנולוגית המהירה שהדור שלנו 

חווה, התפתחות שהופכת את חיינו לקלים ונוחים יותר ויותר. 
אספר על החיים במושב של פעם, על העבודה המשפחתית 

בחקלאות )עוד לפני התקופה שבה ניתן למצוא כמעט רק 
תאילנדים בשדות...( וההבדלים בין העולם הישן לחדש.

מה שאיפתך המקצועית והאישית לעתיד?
להמשיך לחוש סיפוק, הגשמה והנאה מהעשייה שלי, להמשיך 

להציב יעדים ולהצליח לכבוש אותם. להיות מוקפת כל הזמן 
במשפחה ובחברים טובים.



 דנה 
פורטר 
רובינשטיין 

"אושר בעיניי זה היכולת לשלב בין עבודה 
משמעותית ומספקת לבין חיי משפחה בריאים 

ומלאים... אני גם מאמינה שחשוב לתרום 
לקהילה"

בוגרת המחלקה להנדסת 
 תעשייה וניהול, 
מסלול מערכות מידע 
 באוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 1997



מייסדת, שותפה וסמנכ"לית שיווק של חברת 
הסטארט-אפ "אינספשן"

ספרי על עשייתך
ביליתי את רוב הקריירה שלי בחברות גדולות, תחילה בייעוץ 

ואחר-כך בארגונים טכנולוגיים. התחלתי בניתוח מערכות והנדסת 
תהליכים ומשם התפתחתי לניהול מוצרים, שיווק ואסטרטגיה. 

לאחרונה הקמתי ביחד עם שותפים חברת סטארט-אפ 
)Inception( בתחום המציאות המדומה והמרובדת, וזה מביא סוג 

חדש של אנרגיה לקריירה שלי. 

איך בחרת את התחום שבו את עוסקת?
אני אוהבת להיות בנקודת המפגש בין עסקים לטכנולוגיה. מאז 
ומתמיד היה מרתק בעיני לבחון טכנולוגיה מסוימת ולהבין את 

הערך שלה עבור אנשים שונים. אני גם אוהבת את העובדה 
שהטכנולוגיה משתנה ללא הרף, כמו גם מה שנתפס בעיני 

אנשים כבעל ערך.

כיום אני נמצאת בתחום שהוא ממש בחיתוליו, וכמו תמיד, זה 
משהו שהוא גם מבורך וגם מאתגר. הניסיון להבין לאן פונים פני 

התעשייה ואיזה תפקיד נשחק בה, יכול להוות חלק מהריגוש 
שבא עם המקצוע הזה. 

מה המוטו שלך?
כבר שנים המוטו שלי הוא: מי שלא עושה, לא טועה. 

אני מאמינה גדולה בכך שצריך לנסות דברים וצריך לקבל את זה 
שלא תמיד נצליח בכל דבר. החלק החשוב הוא ללמוד ולהמשיך 

לנוע קדימה.

 מהו אושר בעינייך?
אושר בעיניי זה היכולת לשלב בין עבודה משמעותית ומספקת לבין 
חיי משפחה בריאים ומלאים. השילוב הזה של משפחה-עבודה הוא 
אחד האתגרים הבלתי פוסקים עבורי, ואני מקפידה לוודא לא לצאת 

מאיזון, כי כשאין איזון פשוט לא טוב לי. אני גם מאמינה שחשוב 
לתרום לקהילה, כל אחד מהמקום הקטן שלו, ולכן אני מלווה את 

ארגון "עלם" כבר מספר שנים. 

האם יש בעינייך ניהול נשי? ואם כן כיצד הוא בא 
לידי ביטוי על פי ניסיונך?

אני לא בטוחה שיש דבר כמו 'סגנון ניהול נשי', אבל אני כן 
חושבת שאנחנו לעיתים קרובות יותר מכוונות לפן הרך של ניהול 

וגם של עסקים. אני יכולה להעיד על עצמי שאני תמיד מנסה 
להתחבר לעובדים שלי ברמה האישית. אני מאמינה שעובדים 

שמבינים את תפקידם בקונטקסט הרחב יותר של החברה ואשר 
יודעים שאנחנו "רואים אותם", הם עובדים טובים יותר. 



צופית 
שמואל

בוגרת תואר ראשון מהמחלקה לפוליטיקה 
וממשל ומהמחלקה לחינוך, ובוגרת תואר 
שני מהמחלקה למינהל ומדיניות ציבורית 

באוניברסיטת בן-גוריון בנגב 

"הכוח הנשי הוא כוח חזק ואיכותי 
ביותר, ואני מאמינה שכל אישה 

שמאמינה בעצמה יכולה להגיע להישגים 
גבוהים מאוד. אני בטוחה שבעוד כמה 
שנים יהיו יותר נשים בעמדות מפתח 

בעשייה הציבורית ובתעשיית ההיי-טק 
המתפתחת״.
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לאחרונה סיימה את לימודי התואר הראשון 
במשפטים במכללה האקדמית ספיר.

נשואה ואם לשלוש בנות. שמואל היא עורכת דין 
בתחום דיני עבודה, חוזים ורשויות מקומיות, וגם 
ומורה לאזרחות והיסטוריה ומרכזת את פרויקט 

"סטארט" הבית ספרי לקידום תלמידים. היא עוסקת 
בעשייה ציבורית לרווחת התושבים בבאר-שבע, 

פעילה בוועדות עירוניות: ועדת חינוך, הוועדה 
להעצמת נשים ועדת בטיחות בדרכים, והקימה 

לאחרונה קבוצת כדורסל בנות עם הפועל באר שבע.

ספרי על עצמך 
אני עוסקת בתחומים רבים, חלקם בשכר וחלקם בהתנדבות. כל 

תחום נבחר כחלק מהשקפת עולמי ומהאני מאמין שבניתי לי 
לאורך השנים. 

הוראה וחינוך – מתוך רצון אמיתי לסייע בעיצוב נוער איכותי. 
הם העתיד שלנו. 

עריכת דין – מתוך רצון להיות בעלת ידע פרקטי שישמש אותי 
בעשייה הציבורית שלי למען האחר ולמען השכונה. 

התנדבות  – מתוך אמונה שכדי להשפיע אתה חייב להיות 
בעשייה מתמדת. לטעמי, כל אחד חייב להתנדב כדי לשפר את 

איכות החיים ולהביא ערך מוסף לחברה כולה.
העשייה הציבורית תמיד בערה בי ולכן לא נשארתי אדישה 

לצורך שראיתי בפיתוח השכונה החדשה שהתגוררתי בה, שכונת 
רמות הרכס. ולימים כיהנתי כיו"ר נציגות תושבי שכונת רמות 

הרכס. קידמתי נושאים ברמת השכונה, שחלקם אף הביא לשינוי 
בכל העיר ואפילו בכל הארץ: תזונה בריאה בצהרונים, הסרת 

אנטנות סלולריות מעל גגות בתים, הקמת פארקים לילדים 
והצללתם ועוד. 

אין ספק שהתרומה לקהילה גזלה ממני משאבים רבים. מתוך 
חשיבה איך אני יכולה לשלב בין חיי המשפחה שלי לעשייה 

למען האחר, רתמתי את הבנות שלי להתנדבות משפחתית 
בפרויקט סל"ק, שבו ספקים מביאים בהתנדבות אוכל מהשוק 
ביום שישי והמתנדבים ממיינים ומחלקים למשפחות נזקקות. 
אני מאמינה כי חשיפה זו של בנותי, מעבר לגיבוש המשפחתי 

החשוב, מעניקה ערך לחייהן והבנה ששום דבר לא מובן מאליו, 
וכן שהעשייה למען האחר יכולה להתבטא בפעולה אחת פשוטה 

של אדם אחד. ביחד וכל אחד לחוד ניצור עולם טוב יותר.

מהו הערך המוסף שלך ?
הדוגמה האישית שאני נותנת. 

אומרים – "אל תחנך את ילדיך, הם ממילא יהיו דומים לך. חנך 
את עצמך". אני יודעת ומרגישה שמעצם העשייה שלי, הנתינה 

שלי והשמירה על תרבות הדיבור וכבוד האדם – אנשים יידבקו 
ויהיו טובים יותר.

מהו המוטו שלך? 
ביחד וכל אחד לחוד ניצור עולם טוב יותר.

מחשבה יוצרת מציאות. תחשוב חיובי.
אין בעולם משהו שאי אפשר לעשות. 

מהו סוד ההצלחה?
נחישות. התמדה. הקשבה. יכולת הכלה. כבוד הדדי.

מיהי הדמות המשפיעה עלייך ביותר?
ד"ר הלה הדס, כיום מנכ"ל עמותת אנוש, היא הדלאי למה שלי. 

הלה הייתה מנכ"ל המכללה האקדמית אחווה במשך מספר 
שנים, בזמן שהייתי מנהלת לשכתה. היא לימדה אותי ניהול 

נכון וראוי מהו, הבליטה וחיזקה אצלי ערכים של טוהר המידות, 
הקשבה ואהבת אדם.  היכולת שלה להיות מקצועית ב-100% 

ואנושית באותה מידה, הדהימה אותי. 

מהי הצלחה בעינייך?
הצלחה בעיני היא הרבה מעבר להשגת היעד שאותו הגדרתי. 

הצלחה היא לראות את האושר בעיניים של מי שסייעתי לו ואת 
הערכת התודה הניבטת מעיניו. 

מהו אושר בעינייך?
לשמוע את הבנות שלי צוחקות. 

לדעת ולהבין שאני אדם משמעותי עבור אוכלוסייה מאוד רחבה 
והטרוגנית.

מה כאשה בא לידי ביטוי בעשייה המקצועית 
שלך?

אין ספק שעצם העובדה שאני אשה הביא אותי לידיעה מוחלטת 
שאני לעולם לא אוותר לעצמי ולא לאחרים בסביבה שלי רק 

בגלל שההצעה או הרעיון שלי הגיעו מפה של אשה. 
הידיעה שאין השפעה לג'נדר על היכולת שלי להצליח לעשות 
דבר כזה או אחר, מביאה אותי לעשות כל דבר שאני רוצה, גם 

דברים שנתפסים כפחות נשיים. 
בעירייה אני משתתפת בוועדה להעצמת נשים, כי אני מבינה 

שהיכולות של נשים הן עצומות והכוח הנשי הוא כוח חזק 
ואיכותי ביותר, ואני מאמינה שכל אשה שמאמינה בעצמה יכולה 
להגיע להישגים גבוהים מאוד. אני בטוחה שבעוד כמה שנים יהיו 

יותר נשים בעמדות מפתח בעשייה הציבורית ובתעשיית ההיי-
טק המתפתחת.

היכן תהיה ישראל בעוד 25 שנה מהיום?
ישראל תהיה בקדמת הטכנולוגיה ברמה העולמית. הסכסוך 

הערבי-ישראלי יישאר בעינו, לצערי. באר שבע תהיה מרכז הארץ 
ותתעצם, בהיותה בירת סייבר ועיר דיגיטלית. 

האוניברסיטה שלנו תוכפל וייפתחו כאן פקולטות חדשות 
ופרויקטים מדהימים חדשים.



פרופ׳

מאיה 
בר-סדן

חברת סגל במחלקה לכימיה 
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. 
סיימה את לימודי הדוקטורט 
במכון ויצמן ב-2007. 

״אני חושבת שלנשים רבות חשובה הדרך, בעוד שלגברים 
חשובה בעיקר התוצאה הסופית. אני גיליתי על עצמי 
שאני מנסה ליצור מצבים של שיתוף פעולה, לעומת 

הנחתה של משימות, דבר שאינו תמיד אפקטיבי״. 
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ספרי על עשייתך
היום כבר יש הבנה כוללת שחלקיקים בגודל ננומטרי, כלומר מיליונית 

המילימטר, הם חומרים פעילים שיכולים לעזור בהפקה של דלקים 
אלטרנטיביים באמצעות אנרגיית השמש, לשמש לטיהור מים וכד'. 
צוואר הבקבוק הוא ביכולת לתכנן חומר ברמת האטומים הבודדים, 

ולהכין אותו לפי דרישה. אני עוסקת במיקרוסקופיה אלקטרונית חודרת 
ברמה האטומית, שמאפשרת אפיון של חלקיקים כאלה והבנה של 
הקשר בין המבנה והתכונות. אני מסתמכת על האמירה של ריצ'רד 
פיינמן, זוכה פרס נובל ואבי מדע הננו, כבר ב-1960: "אם נדע היכן 

עומדים האטומים, נוכל לדעת כל מה שנרצה על החומר". 

מהו הערך המוסף שלך?
אני חושבת שיש לי יכולת להבחין בין העיקר לטפל, ולמצוא את 

הפוקוס של הפרויקטים שאני עוסקת בהם, למרות שאני משלבת 
שיטות ואלמנטים מכמה דיסציפלינות. 

מה המוטו שלך?
"כשנכנסים לים, צריך את האומץ ההתחלתי לעבור את האזור שבו 

הגלים הם הגבוהים ביותר, אבל בדיוק מאחוריהם יהיה האזור השקט 
ביותר" – אבא שלי, שבצעירותו היה מציל, לימד אותי זאת כשלימד 

אותי לשחות. אני לקחתי את המוטו הזה מעבר לתחום השחייה, ואני 
חושבת שהוא שירת אותי יפה במשך השנים.

מהו סוד ההצלחה?
להבין מה נדרש ממך ולעבוד קשה כדי להשיג את זה. הכי חשוב, לקחת 

אחריות אישית ולא להאשים אחרים שלא הצלחתי. לעבוד קשה זה 
אומר לעבוד עד שהמטרה מושגת, ולא עד שנמאס. במקביל, צריך גם 

לדעת מתי לנוח ולצבור כוחות. מאוד חשוב לאפשר לעצמנו להיות עם 
המשפחה ולקחת חופשות בלי רגשות אשמה כלפי העבודה.

מיהי הדמות המשפיעה עלייך ביותר?
בלי ספק, פרופ' רשף טנא, המנחה שלי לדוקטורט, אחד האנשים שאני 

מעריכה מבחינה מקצועית ומדעית, וגם מעריכה מאד מבחינה אישית 
ואנושית. בעיני הוא שילוב של היכולת להיות האדם התומך והמפרגן 
ביותר בעולם, תוך כדי מתן ביקורת מאד ספציפית ואפקטיבית. הוא 

מסוגל להניח את האגו שלו בצד ולהקשיב גם לסטודנט הצעיר ביותר, 
ולפרגן גם למתחרים הקשים ביותר שלו מבחינה מדעית, בלי לשמור 

טינה או לעשות חשבונות. 

מהי הצלחה בעינייך?
הצלחה היא היכולת לעשות את הדברים שאני אוהבת. 

מהו אושר בעינייך?
אני חושבת שאושר זה משהו קצת גדול, ובעיני האושר הוא בעיקר 

בפרטים הקטנים – לשתות קפה על המרפסת עם החתולה שלי על 
הברכיים, להקשיב לילדים שלי מתבדחים אחד עם השני, שהפרחים 

באדנית לא נבלו. כל אלה מרכיבים את האושר.

ספרי על משבר שצמחת ממנו
בסוף הדוקטורט התגרשתי. זה בהחלט היה קשה אבל אפשר לי לפרוש 

כנפיים. למדתי הרבה על עצמי ועל מה שחשוב לי.

מה כאשה בא לידי ביטוי בעשייה המקצועית שלך?
אני חושבת שנשים נוטות יותר לשתף פעולה ולהתייעץ מאשר גברים, 

וגם אני מאד אוהבת לשתף את הקולגות שלי במחקר שלי ולשמוע את 
דעתם. 

האם יש בעינייך ניהול נשי? ואם כן כיצד הוא בא לידי 
ביטוי על פי ניסיונך?

אני חושבת שניהול נשי מבוסס על קשר יותר אישי עם חברי הצוות. 
נשים בדרך כלל יודעות יותר על הסטודנטים שלהם, ונתפסות כנגישות 
יותר, כך שמתייעצים איתן יותר גם בנושאים אישיים ובנושאי קריירה. 

לעתים גם מצפים מנשים, כמנהלות, להיות יותר מתחשבות כלפי בעיות 
אישיות, אולי מתפיסה בלתי מודעת של נשים כדמות אימהית. באופן 

מאוד כללי, אני חושבת שלנשים רבות חשובה הדרך, בעוד לגברים 
חשובה בעיקר התוצאה הסופית. אני גיליתי על עצמי שאני מנסה ליצור 

מצבים של שיתוף פעולה, לעומת הנחתה של משימות, דבר שאינו תמיד 
אפקטיבי, אבל עם הזמן אני לומדת גם להיות יותר נוקשה לגבי דרישות 

מהסטודנטים. 

מה את אוהבת לעשות בשעות הפנאי?
אני אוהבת ליצור )לסרוג, לנגר, לתפור, לצבוע( וגם אוהבת לטייל. 

אני מאד אוהבת לנסוע לחו"ל ולראות מקומות חדשים, נופים חדשים 
ואנשים אחרים.

ספרי על מקרה מיוחד שהביא אותך לידיעה שאת 
עוסקת בדבר הכי נכון מבחינתך

לפני כמה חודשים היתה תקופה שבה כמעט כל חברי היו מאוד לא 
מרוצים במקום העבודה שלהם. רובם התלוננו על חדגוניות, על מחסור 

באתגרים מקצועיים, על שגרה שוחקת, בוסים מתעמרים, קולגות 
תחרותיים ואינטריגות שלא נגמרות. מצאתי את עצמי מאוד שקטה 

בשיחות האלה, והבנתי שמעבר לקשיים ספציפיים או מקומיים, בסך 
הכל אני נמצאת במקום הטוב ביותר בשבילי – לא יכולתי לדמיין לעצמי 

עבודה טובה יותר.

מה שאיפתך המקצועית והאישית לעתיד?
מבחינה מקצועית, יש לי שאיפה אחת עיקרית – לקבל מימון 

למיקרוסקופ חדש לבניין החדש לכימיה, שנבנה בימים אלה, מה 
שיאפשר לי לעשות את הפרויקטים שכל כך מעניינים אותי, וכרגע 

נדחים. מבחינה אישית, הילדים שלי עומדים לפני גיוס לצבא בשנים 
הקרובות – אני מאחלת לעצמי לראות אותם כמה שיותר ולראות אותם 

מאושרים.



מיכל
חובב

בוגרת תואר ראשון מהמחלקה 
להנדסת תעשייה וניהול 
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב 
)1997(, בוגרת תואר שני 
בהנדסת תעשייה וניהול 
ומנהל עסקים מאוניברסיטת 
MIT בארה"ב.

"הלוואי שפעם ישראל תהיה סתם עוד מדינה מוצלחת שלא 
שומעים עליה במהדורות חדשות ברחבי העולם – אלא 

אם מדובר בזוכי פרס נובל ישראלים או המצאה טכנולוגית 
חדשה ישראלית. הייתי שמחה לראות מהדורת חדשות 

בישראל הדמיונית הזו, שנפתחת בענייני יומיום כמו "נמר 
חדש נולד בגן החיות" . זה לא יקרה בדור שלי״.
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מיכל חובב )45( מתגוררת בגדרה, נשואה לבועז 
ואמא לשלושה ילדים: רון )12(, גל )8( ומאור )5(.

מיכל מכהנת כיום בתפקיד סמנכ"ל אסטרטגיה 
בחברת אינטל ישראל, בחטיבת הייצור והטכנולוגיה 

)הממוקמת בקריית גת(. במסגרת תפקידה, היא 
אחראית על ניהול מגוון פרויקטים אסטרטגיים – 

"מגה פרויקטים" שנמשכים מספר שנים ומאופיינים 
ברמת מורכבות גבוהה.  

איך בחרת את התחום שבו את עוסקת? 
למען האמת, תמיד נמשכתי לניהול פרויקטים גדולים. גם בתפקידים 

קודמים, החלק שאהבתי ביותר היה ניהול וליווי של פרויקטים 
מההתחלה, מרגע לידת הפרויקט, ועד להגעה לסיום, או לפחות למצב 

יציב. עוד בלימודי ההנדסה )וגם בלימודי ההמשך בארה"ב( ידעתי 
שמה שמושך אותי מבחינה מקצועית הם תפקידים בחברות גדולות, 

רב-לאומיות, מכיוון ששם יכולת הצמיחה שלך היא רחבה מאוד ויכולה 
לקחת אותך לכיוונים מגוונים.  

מהו הערך המוסף שלך?
הערך המוסף שלי התעצב והתחזק עם השנים והניסיון. היום אני 

יכולה להגיד בביטחון שהערך המוסף שלי בא לידי ביטוי בשני רבדים: 
1. היכולת לפשט נושאים מורכבים ומצבים מורכבים לרמה ברורה 
ופשוטה, שבה כל אחד יודע מה תפקידו בכוח.  2. היכולת לרתום, 

להכיל ולנהל אנשים שונים, עם מנעד רחב של חוזקות, ניסיון, שאיפות, 
צרכים ורצונות, תוך השגת מטרות ובניית אווירה חיובית.

מהו סוד ההצלחה? 
לזהות את הדברים הספורים שהם קריטיים לך בחיים ובעבודה, 

שעליהם אתה לא מוכן להתפשר – כל השאר גמיש.

מיהי הדמות המשפיעה עלייך ביותר?  
מנכ"לית אינטל לשעבר, מקסין פסברג, שהיתה המנהלת האישית שלי 

שנים רבות ולימדה אותי בדרך הקשה לא לחשוש מלקבל החלטות 
מהירות בעצמי, גם אם יש סיכונים רבים. בתחילת דרכי כמנהלת צעירה, 

הייתי מגיעה אליה בכל שבוע עם דף מלא בנושאים שונים שרציתי 
שהיא תקבל עליהם החלטות. היא היתה זורקת את הדף על הרצפה 

ואומרת לי להחליט לבד, בלעדיה, גם אם זה קשה. הטקס הזה היה 
נמשך כל שבוע, עד שמתישהו הבנתי והתחלתי להחליט לבד. 

מהו אושר בעינייך? 
לבלות כמה ימים של חופש מוחלט עם המשפחה, הילדים והחברים, 

ולהצליח להתנתק מכל משימות היומיום. מומלץ.

ספרי על משבר שצמחת ממנו 
משבר אחד שזכור לי מתחילת דרכי כמנהלת, היה פרויקט אסטרטגי 

שעבדתי עליו בצורה מאומצת במשך כחצי שנה עם הצוות שלי, ולאחר 
חצי שנה הודיעו לנו שהוא מבוטל לאלתר. לקח לי אז זמן להתאושש 

מהאכזבה. מאז היו לי כל כך הרבה שינויים כאלו, שאני כבר חסינה, לא 
נשברת מכלום, מקבלת את השינוי וממשיכה הלאה. 

מה כאשה בא לידי ביטוי בעשייה המקצועית שלך?  
יכולת לנהל 100 משימות במקביל – להכין מצגת במקביל להשתתפות 
בישיבה חשובה, ובמקביל להתכתב עם המורה של אחד הילדים, לארגן 

הסעה לילדה מהחוג, לחפש את שיעורי הבית שאבדו ולענות לטלפון 
דחוף מאחד העובדים. אלו החיים...

 האם יש בעינייך ניהול נשי? ואם כן כיצד הוא בא לידי 
ביטוי על פי ניסיונך?

לא בהכרח נשי – אבל יש מנהלים )גברים ונשים כאחד( שמסוגלים 
לגייס את החוסן הנפשי שלהם לניהול אכפתי ומכיל. כל אחד 

מהעובדים שלנו הוא עולם ומלואו, אישיות בפני עצמה. המנהלים 
הטובים מכילים את השונות וממנפים אותה.

מה את אוהבת לעשות בשעות הפנאי? 
להתבטל! ללכת למסעדות טובות, לשמוע הופעות מוסיקה, לשבת 

לקפה עם חברה, ולא לוותר על שנ"צ!

מה תספרי לנכדייך על החיים שחיית עד גיל זה? 
 "סבתא שלכם, אל תיראו אותה ככה – היא הייתה פעם צעירה, 

"קולית", וידעה ליהנות מהחיים". 

מה שאיפתך המקצועית והאישית לעתיד?  
שאיפה אישית ומקצועית ביחד: להצליח ולגדל דור חדש של מנהלים 

ומנהלות מכל קצווי הקשת בישראל, שישתלבו ויצליחו בחברות היי-טק 
כמו אינטל ואחרות – מנהלים שיגיעו אלינו מהמגזר הערבי, הבדואי, 
מיוצאי אתיופיה, מהמגזר החרדי, עולים חדשים וותיקים, יותר ויותר 

נשים, וכולם מרקעים שונים, שיעשו הרבה טוב לחברות ההיי-טק 
ולתעשייה כולה, וכמובן יעזרו לצמצם במעט את הפערים העצומים בין 

אזרחי ישראל השונים.

היכן תהיה ישראל בעוד 25 שנה מהיום?
הלוואי שפעם ישראל תהיה סתם עוד מדינה מוצלחת שלא שומעים 
עליה במהדורות חדשות ברחבי העולם – אלא אם מדובר בזוכי פרס 
נובל ישראלים או המצאה טכנולוגית חדשה ישראלית. הייתי שמחה 

לראות מהדורת חדשות בישראל הדמיונית הזו, שנפתחת בענייני יומיום 
כמו "נמר חדש נולד בגן החיות" . זה לא יקרה בדור שלי.



גילת לבני 
כהן-אורגד

בוגרת ביה"ס לרפואה 
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב 
1989

 "אני מאמינה שסגנון ניהול נשי הוא רך יותר, מכיל,
יש התייחסות מאוד אישית לקולגות ולכפיפים, וגיוס 
האחרים לעבודה נובע מתוך תחושה של שיתוף ולא 

מתחושה של יראה. את מקור הסמכות שלי אני שואבת 
מדוגמה אישית שאני נותנת וממקצועיות"



גילת היא בוגרת ביה"ס לרפואה באוניברסיטת בן-
גוריון בנגב, שסיימה את הלימודים בשנת 1989.

לפני 27 שנים החלה את עבודתה בבי"ח בילינסון 
כסטאז'רית, את ההתמחות ברפואת ילדים עשתה 

בבי"ח שניידר, שם עובדת עד היום. כמו כן, עשתה 
התמחות-על במחלות זיהומיות.

ב-1.2.18 מונתה למנהלת מחלקת ילדים א' בבית 
החולים. במהלך השנים היתה חברה במספר ועדות 

בבית החולים: ועדת ההכנה לאקרדיטציה, ועדות 
לשיפור השירות והאיכות בבית החולים, זאת מתוך 

ראיית חשיבות השילוב של רפואה פרטנית וכן 
חשיבה תהליכית על מנת לשפר את הטיפול בחולה. 

איך בחרת את התחום שבו את עוסקת?
כבר כילדה בבית הספר היסודי דיברתי על רצוני להיות רופאה. 

כבוגרת, האהבה לילדים קידמה את הגשמת החלום והבחירה 
במקצוע הרפואה.

מהו הערך המוסף שלך?
בהגדרת בריאות יש ספקטרום רחב שאותו אנו יכולים להגדיר: 
הדאגה לבעיה המיידית של החולה, או הרחבת היריעה לראייה 

של מטרת הטיפול כשיפור בשלומות )well being(. כלומר, 
ראייה כוללת יותר של החולה וטיפול לא רק בתלונה שאיתה 

הוא מגיע. הן בעבודתי בבית החולים והן בעבודה במרפאה, אני 
משתדלת להרחיב את היריעה, לבדוק מעבר לתלונה הראשונית, 

תוך ראייה של מערך חייו של החולה, ובהקשר הזה לתת מענה 
טוב יותר לתלונותיו. כנותנת שירות, אחד מיעדי הוא שביעות 

רצון המטופל. הדבר עוזר לי לדבר אל החולים בגובה העיניים, 
בשפה ברורה, ללא שימוש במונחים מקצועיים, לא לשפוט אותם 

ולהיות אמפטית ומכילה.

מה המוטו שלך? 
להקשיב לחולה – קשב אמיתי. 

מהו סוד ההצלחה?
סוד ההצלחה הוא השילוב בין סיפוק בחיי האישיים, הנאה 

מהמשפחה ותרבות הפנאי, בשילוב עם עבודה שנעשית בהנאה 
ובשיתוף בין חברי הצוות .  

מיהי הדמות המשפיעה עלייך ביותר?
שני מורי לדרך הם פרופ' אשכנזי וד"ר רחמל. פרופ' שי אשכנזי 

היה מנהל המחלקה עד לפני כחודש והיה מנטור לי ולרבים 
מעמיתי. אהבתו למקצוע, השילוב המופלא בין עבודה בשיגרה, 

מחקר, וראייה אקדמית, עם התלהבות שלא פגה עד יום פרישתו 

לגמלאות, היוו לי דוגמה. פרופ' אשכנזי גם ראה חשיבות גדולה 
בחינוך דור העתיד וקידומו. הוא דחף וקידם אותי והחזון שלו 

לראות אותי מנהלת מחלקה, טרם אני ראיתי זאת, השפיע באופן 
ניכר על התפתחותי המקצועית.  

מורה ומנטור נוסף הוא ד"ר אבינועם רחמל ז"ל, רופא בכיר 
במחלקה שאיתו עבדתי מתחילת התמחותי בבית החולים. 

הוא שילב יכולות קליניות, סקרנות, התלהבות, כבוד לחולים 
ולעמיתים, ומעל הכול צניעות. הוא היה לי למורה ומכוון במישור 

המקצועי ואף בייעוץ והכוונה בנושאים אישיים רבים במהלך 
השנים.

מהו אושר בעינייך? 
אושר הוא תחושה שקשה להסבירה במילים, אולם "הדרך אל 
האושר" היא למצוא את השילוב הנכון בין חיי משפחה, זוגיות, 

זמן לעצמך, ועשייה ותרומה למען הסובבים אותך. 

מה כאישה בא לידי ביטוי בעשייה המקצועית 
שלך? האם יש בעינייך ניהול נשי? 

אני לא מאמינה שיש הבדל בין גבר ואישה ברפואה מבחינת 
יכולות ומטלות, וכאמא, גם לילדים צעירים, הקפדתי להיות שווה 

בין שווים מבחינת ביצוע מטלות שונות, שעות עבודה וכד'. עם 
 זאת, אני מאמינה שסגנון ניהול נשי הוא רך יותר, מכיל,

יש התייחסות מאוד אישית לקולגות ולכפיפים, וגיוס האחרים 
לעבודה נובע מתוך תחושה של שיתוף ולא מתחושה של יראה. 

את מקור הסמכות שלי אני שואבת מדוגמה אישית שאני נותנת 
וממקצועיות

מהי המוטיבציה האמתית שלך?
אני רואה חשיבות רבה בחינוך ולימוד הרופאים לעתיד. כמחלקה 

בבית חולים אוניברסיטאי, תפקידנו להכשיר סטודנטים 
ומתמחים. 

מה את אוהבת לעשות בשעות הפנאי?
ספורט – ריצה, רכיבה על אופני כביש ושחייה. ובנוסף – קריאת 

ספרים.
 

שאיפה מקצועית ואישית לעתיד?
כיוון שבימים אלו רק התמניתי למנהלת, אני עדיין סוללת את 

דרכי בתפקיד זה ומתווה את המשך עבודת המחלקה. חשוב לי 
לשמור על מקצועיות המחלקה, הלימוד וההעמקה שמביאה 

למקצועיות, חינוך מתמחים, הן לעבודה נכונה והן להתפתחות 
בתחום האקדמי. וחשוב לי מאוד שבתוך כל אלו תהיה אווירה 
נעימה בחיי היום יום במחלקה, עם תחושת שיתוף. אישית – 
אני מתכננת להמשיך ולעסוק במחקר קליני ומקווה להתקדם 

אקדמית לדרגת פרופסור. בעתיד אשמח אף לקחת חלק 
משמעותי יותר בוועדות על תוכנית ההתמחות בפדיאטריה 

ובהחלטות ברמה ארצית ברפואת ילדים  



ד"ר דבי 
הרשמן

בוגרת המחלקה לארכיאולוגיה 
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 
1982

"המוטיבציה שלי היא ליהנות מהעשייה, וליצור 
עשייה משמעותית שמועילה לאחרים. כדברי הפתגם 

האינדיאני: אני תמיד רוצה לעשות את המקום טוב 
יותר."
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 סמנכ"לית ואוצרת ראשית, מוזיאון ארץ ישראל,
תל אביב.

ספרי על עשייתך
אני ארכיאולוגית ואנתרופולוגית בהכשרתי האקדמית, ו"חיית 
מוזיאונים" במקצועי – מנהלת ואוצרת במוזיאונים המובילים 

בארץ. כיום אני מכהנת בתפקיד סמנכ"לית ואוצרת ראשית 
במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב, ובעבר שימשתי כאוצרת 

התרבויות הקדומות במוזיאון ישראל, וכאוצרת מוזיאון מגדל דוד 
בירושלים. במקביל, אני פועלת כיועצת בפרויקטים בינלאומיים 

לשימור מורשת תרבותית, ושותפה להקמת מוזיאונים ותצוגות 
ברחבי העולם. כחוקרת, אני עוסקת באמנות הדת והפולחן, 

ותערוכותי ופרסומי מוקדשים לנושאים אלה, כמו למשל 
"אלילות מקומיות", "בראשית – הסיפור האמיתי", ו"פנים אל 

פנים: המסכות העתיקות בעולם".

איך בחרת את התחום שבו את עוסקת? 
בשבילי, כל הדרכים והנושאים מובילים אל בני האדם. התרבות 

האנושית מרתקת אותי. 

מה המוטו שלך? 
מי שמעיז – מנצח.

מהו סוד ההצלחה? 
לאהוב את מה שאני עושה, ולעשות אותו הכי טוב.

מיהי הדמות המשפיעה עלייך ביותר?
נשים פורצות גבולות. כמו למשל אמליה ארהארט, הראשונה 

שחצתה את האוקיינוס בטיסת יחיד; מדעניות כמארי קירי, 
שגילתה את הרדיום וזכתה בפרסי נובל בפיזיקה וכימיה, וגי'ן 
גודול שצפתה בשימפנזים והרחיבה את ידיעותינו על הקשר 
שלנו לעולם החי; מהפכניות כמו רוזה פארקס, שהתנגדותה 

האזרחית הובילה לתנועת שוויון הזכויות לשחורים. ואני מעריצה 
נשים יוצרות באשר הן. זה הגבול האחרון שאנו מתעקשות 

ומתקשות לפרוץ.

מהו אושר בעינייך?
בכל פתיחה של תערוכה, כשהחלום הופך למציאות. וגם 

השמחה בדברים הטובים של החיים – אנשים שאוהבים, מוזיקה 
וסרט טוב, ללכת לאורך החוף, לנסוע ולחזור הביתה.

מהי המוטיבציה האמיתית שלך? 
ליהנות מהעשייה, וליצור עשייה משמעותית שמועילה לאחרים. 

כדברי הפתגם האינדיאני: אני תמיד רוצה לעשות את המקום 
טוב יותר.

האם יש בעינייך ניהול נשי?
בגלל שנשים-מנהלות הן תופעה חדשה, הן נתפסות עדיין בצורה 

סטראוטיפית. במציאות יש סגנונות ניהול מגוונים, הנובעים 
מאישיות של מנהלים, ופחות מהג'נדר שלהם. מנהל או מנהלת 

טובים הם אלה שיודעים להוביל אנשים לעשייה מוצלחת 
ואיכותית. וזה אתגר גדול למנהלים מכל המינים והסוגים.  

מה את אוהבת לעשות בשעות הפנאי? 
הבילוי האהוב עלי הוא תנועה – להתעמל, לרקוד ולנסוע. מסעות 

הם הפעילות המהנה, המעשירה והמשמעותית בחיי.

מה תספרי לנכדייך על החיים שחיית עד גיל זה? 
שהחיים הם טיול גדול והרפתקה נפלאה. 

מקרה מיוחד שגרם לך להרגיש שאת עוסקת בדבר 
הכי נכון מבחינתך

במשך עשר שנים עסקתי במחקר ובחיפוש אחרי קבוצה קטנה 
ונדירה של מסכות, שנוצרה בארץ-ישראל לפני 9,000 שנה. 
התערוכה שאצרתי במוזיאון ישראל בשנת 2014 כינסה את 

המסכות החידתיות, שחלקן התפזרו ברחבי תבל, והחזירה אותן 
למולדתן. התצוגה אפשרה למיליון מבקרים מהארץ ומחו"ל 

להתבונן פנים אל פנים ביצירות הקדומות ביותר שנעשו בדמות 
אדם. זה היה מקרה דרמטי שכל היבטי העבודה המדעית 

והמוזיאלית שלי נפגשו יחדיו, תרתי משמע, ותרמו להבנת 
המורשת התרבותית האוניברסלית. 

מהן שאיפותיך המקצועיות והאישיות לעתיד?
להמשיך ליצור קשר בין אנשים ובין תרבויות, בתקווה שהכרות 

עם הזהות התרבותית של כל אחד מאתנו תיצור בעתיד מגוון, 
כבוד ואחריות הדדית. ושהסיפורים השונים יהפכו למארג 

שכולנו נוכל לספר, לשמוע ולהוקיר, בארץ ובעולם.     






