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הולכות 
עד הטופ

  מירית קושניר–סטרומצה

“הכל אפשרי 
 והשינוי

מתחיל בך”
56(, חיפאי�, מ�ת (יעל יגרמן לביא 

גורר� בימים אלה ב�ל אביב, יו”ר 
פארק הייטק בר לב

יעל יגרמן לביא החלה את הקריירה 
שנים   17 ובמשך  הפיננסי  בעולם 
מילאה תפקידי ניהול בכירים בבנק 
הפועלים בארץ ובחו"ל. יש לה תואר 
שני  ותואר  וניהול  בכלכלה  ראשון 
תל  מאוניברסיטת  עסקים  במינהל 

אביב. 
עכיו"ר פארק הייטק בר לב היא שות

פה ליצירת שינוי בתחום התעסוקה: 
תעע מקומות   5,000 כ יצר  עהפארק 
ומקדם  סוקה בעיקר לתושבי הצפון 
טכנולוגיים  וסטארטאפים  חברות 
מושל",  "תכנית  ומהעולם.  מהארץ 

מספ ממוביליה,  היא  עשיגרמןעלביא 
מהפריפ צעירים  לאלפי  מענה  עקת 

ריה החברתית ממעמד סוציואקונומי 
מאתגר.

"מה שמניע אותי הוא תיקון עולם", 
בוקר  בכל  קמה  "אני  אומרת.  היא 
את  למנף  הזכות  בגלל  בהתרגשות 

ניסיוני כדי לייצר שינוי חברתי".
שלמד�י:  ביו�ר  החשוב  הדבר 
ערך  מייצרים  מקשיבים  "כשבאמת 
ומגיעים לתוצאות טובות יותר. אני 
ליישם  ומשתדלת  הזמן  כל  לומדת 
בעשייה  שלמדתי  מה  את  יוםעיום 

המקצועית והאישית שלי". 
הטיפ שלי: "הסיפור של ד"ר סוס, 'אם 
נפלאים',  למקומות  מגיעים  יוצאים 
מלווה אותי שנים רבות ומוכיח את 
לזכור  חשוב  מחדש.  פעם  כל  עצמו 
שהכל אפשרי והשינוי תלוי ומתחיל 
ליזום  חשוב  שינוי  לחולל  כדי  בנו. 

ולא לחשוש לטעות".
עוד משהו עלי: "אני רוקדת פלמנקו 

עמדי שבוע מעל עשור, יוצרת בקרמי
קה ופותחת את הבוקר במדיטציה". 

 “תג'נגלי בין הקריירה
לאימהות בדרך שלך”

אורנה הוזמןתבכור )51(, מרמ� השרון, יו”ר נמל אשדוד
כמנכ"לית לשעבר של ארבעה משרדי ממשלה, אורנה הוזמןעבכור מורגלת 
לתפקד בעולם קריירה גברי. אולי לכן לא נרתעה מהכניסה לתפקידה בנמל, 

גם כשכל סביבתה תהתה איך לקחה על עצמה את העבודה. 
"דווקא האתגר מבחינתי היה להיכנס למקום שהוא מאוד גברי ולעשות את 

עהדבר הנכון בזמן הנכון – להכין את הנמל לתחרות מול שני נמלי ים שנפת
חים בישראל. אני לא האישה הראשונה בתפקיד, ואני מקווה שבעתיד תהיה 
חלוקה מגדרית שוויונית גם בהנהלה. אני לא חלילה נגד גברים ואומרת את 
הדברים לא ממקום מתבכיין אלא עוצמתי. נשים מנהלות מביאות ערך 

עמוסף לארגון, וזה מוכח גם בדוחות כספיים. חשוב שנשים ישבו בהנה
לות ובדירקטוריונים גם אם אין אישה בקודקוד. אני מדברת מניסיוני 

עכמנכ"לית לשעבר של המשרד לפיתוח הנגב והגליל, המשרד לשי
תוף פעולה אזורי, משרד התשתיות האנרגיה והמים, ומשרד הפנים, 

שבחלקם הייתי האישה הראשונה בתפקיד מאז קום המדינה". 
הדבר החשוב ביו�ר שלמד�י: "שכל החלטה שאני מקבלת קשורה 
ולעולם לא  וחמלה,  ולכן צריך לגשת אליה עם רגישות  לאנשים 

ממקום של התנשאות". 
הטיפ שלי: "לנשים קשה לשלב בין קריירה לאימהות והטיפ הוא 
לדעת לג'נגל בין שני אלה, כל אחת בדרכה. אני למשל לעולם 
לא נכנסת הביתה מהעבודה עם הטלפון ביד, ובשעה הראשונה 

אני קשובה ופנויה לענייני הבית".
עוד משהו עלי: "המשפחה היא העוגן המרכזי של חיי. יש לי 

עבעל תומך ולא יכולתי לעשות את שורת התפקידים התוב
עניים האלה ללא עזרתו". 

“שווקי את עצמך 
ואת מי שאת”

עו"ד ליא� שוחט )48( מאור יהודה, 
ראש� עיריי� אור יהודה

בראש  העומדות  נשים  מע15  כאחת 
הקיימות  רשויות   257 מתוך  רשות, 
שהיא  חשה  שוחט  ליאת  בישראל, 

לנ וכהשראה  כמודל  גם  עמתפקדת 
שים אחרות. 

ע"העניין הוא לגרום גם לנערות צעי
רות להבין שאנחנו מסוגלות לעשות 
רמה.  ובכל  תחום  בכל  תפקיד,  כל 
דומה  לא  עיר  שראש  להבין  צריך 
למינוי למנהל, זו בחירה אישית של 

עהתושבים וכדי להגיע לשם את צרי
כה לשווק את עצמך ואת מי שאת. 

עיש מכשולים בדרך, יש מחיר משפח
תי גבוה ואובדן האנונימיות. לנשים 
עדיין קשה יותר, אבל קומץ הנשים 
מוכיחות  רשויות  בראש  העומדות 

שהכל אפשרי". 
בתפקיד.  שנים  חמש  חותמת  שוחט 

עלפניו היתה חברת מועצת עיר וסג
נית ראש העיר, ובעלת משרד פרטי 

לעריכת דין. 
שלמד�י:  ביו�ר  החשוב  הדבר 
פעמים  נכשלתי  ונחישות.  "התמדה 

ערבות בדרכי המקצועית, אבל האמ
נתי שאני יכולה להגשים את החלום 

שלי. צריך הרבה אורך רוח".  
:הטיפ שלי "תעזו יותר, תאמינו בעע

צמכן ואל תפחדו להיכשל".
עוד משהו עלי: "אני אוהדת מושבעת 
ולא  בכדורגל  אביב  תל  הפועל  של 
מחמיצה הזדמנות ללכת למשחקים". 

אל תפחדו להעז ‰ אל תחששו לטעות ‰ תסלחו 
לעצמכן כשאתן לא מושלמות ‰ תלמדו לנהל את 
הזמן ‰ וכבו את הטלפון כשאתן נכנסות הביתה 

‰ לרגל יום האישה הבינלאומי סיפרו לנו 12 נשים 
קרייריסטיות מהו הדבר הכי חשוב שלמדו בדרך 

לפסגה ‰ ומה הטיפ שלהן לנשים אחרות

יגרמן־לביא  | 
צילום: פאול 

אורלייב

שוחט | צילום: 
ראובן קופיצ'ינסקי

הוזמן־ 
בכור | 

צילום: רונן 
אקרמן

הכוח הנשי
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"תבחרי בנושא שהוא 
התשוקה האמיתית"

מדעת מעומר,   )68 שושןתברמץ  ורדה  (פרופ' 
הלאומי  והמכון  גוריון  בן  באוניברסיט�  ני� 

לביוטכנולוגיה

פרופ' שושןעברמץ לא שוכחת שיחה שהיתה לה 
לביולוגיה  למורה  אמרה  שבה  תיכון,  כתלמידת 
שהיא רוצה להיות מדענית. "המורה ענתה לי, 'אל 
תפתחי כאלה ציפיות, כי מאוד קשה להגיע'", היא 

עאומרת, "ובכך היא פרצה עבורי את הדרך. כך הג
עתי למחקר אינטרדיסציפלינרי שהתחיל בסרטן 
והגיע לאלצהיימר ולופוס, וזה מחייב אותי ללמוד 

המון נושאים בהמון תחומים, בכוחות עצמי. 
וכתוב,  קרוא  ידעו  שבקושי  להורים  "נולדתי 
אחיי  ובארבעת  בי  תמכו  להם  שהיה  ומהמעט 
ואחיותיי. אמא תמיד סיפרה איך כשחיו במרוקו 

עאחי נשלח לצרפת וכשחזר משם עם תעודת בג
רות וירד מהרכבת, כל השכונה מחאה לו כפיים. 

הכל בא מהבית". 
גוריון  בן  באות  שושןעברמץ  פרופ'  זכתה  השנה 
על מחקר פורץ דרך כהוקרה לתרומה הייחודית 

למדע.
הדבר החשוב ביו�ר שלמד�י: "שהמחקר המדעי 
משול לרכבת הרים וצריך להשתמש בכל ירידה 

עלשם עלייה. כדי להצליח צריך גם אומץ אינט
לקטואלי, לא להירתע ולהמשיך בדרך שבחרת, 
גם אם היא לא מקובלת על האחרים. כל עוד את 

מאמינה, ההכרה היא רק עניין של זמן".   
הטיפ שלי: "השכלה ועצמאות הן יסודות חשובים 
מהפריפריה,  מזרחית  כאישה  עצמית.  להגשמה 
שבנתה בכוחות עצמה קריירה אקדמית מצליחה, 
הקימה משפחה ותרמה לאוניברסיטה ולחברה, אני 
יודעת שהכל אפשרי. צריך לשאוף גבוה, לבחור 
ללמוד  שלך,  האמיתית  התשוקה  שהוא  בנושא 

עלנהל את הזמן נכון ולא להיבהל מקשיים. עם סב
לנות וחוזק נפשי תוכלי להתגבר עליהם".

: "את שעות הפנאי המעטות אני מקדיע ועוד משה
שה לקריאת מחקרים בתחומים שונים מאלה בהם 

אני עוסקת. ואני גם פותרת תשבצים". 

 "אל תפחדי
כי את יכולה"

פרופ' נטע ארז )49( מנס ציונה, חוקר� סרטן, 
סרט גידולים  של  לביולוגיה  המעבדה  תראש 

ניים וראש החוג לפ�ולוגיה בפקולטה לרפואה 
באוניברסיט� �ל אביב

עעל דלת המעבדה של פרופסור נטע ארז תלוי פו
סטר שעליו כתוב Follow your dreams . זו 

עדרך חייה וזו גם העצה שמקבלים ממנה הדוקטור
נטים שהיא מלווה. היא עשתה מאסטר ודוקטורט 

עבמכון ויצמן ופוסטעדוקטורט בסן פרנסיסקו, ול
דבריה "פוסטעדוקטורט בחו"ל הוא תנאי לקבלת 
משרה אקדמית, לכן הוא גם תקרת הזכוכית של 
לנשים,  רוב  יש  הדוקטורט  בשלב  במדע.  נשים 

עובפוסט הנתונים מתהפכים. נשים מוכשרות ומ
עצטיינות מוותרות על קריירה אקדמית כי הסי

טואציה המשפחתית לא מאפשרת לנסוע לארבע 
שנות פוסטעדוקטורט בחו"ל. אני מייעצת להן לא 
לנסוע בלי שתהיה עבודה לבן הזוג. והטוב ביותר 

יהיה להתחתן עם הייטקיסט או מדען". 
קבוצת  "ליצור  ביו�ר שלמד�י:  הדבר החשוב 
תמיכה. המוטו שלי: הצטיין והיה טוב ואדיב. זה 
הסוד הגדול להצלחה. אני קודם כל מדענית, אבל 
אחד הדברים החשובים בעיניי זה המנטורינג. לצד 
אני  שלי,  במעבדה  מלווה  שאני  הדוקטורנטים 

עמעבירה בפקולטה קורס שנקרא "מיומנויות תק
שורת מדעית" על תקשורת ביןעאישית, שחשובים 

כדי להצליח במדע ואף אחד לא מלמד אותם".
הטיפ שלי: "למצוא מישהו שיתנגד לקול בראשנו 
שאומר גם לנשים הכי מצוינות 'את לא יכולה', 
'לא תצליחי', 'את לא מספיק טובה' ויזכיר לך לא 
לפחד, כי את יכולה. זה מה שאני עושה ועל כך 
קיבלתי את פרס המנטורינג במדע לשנת 2020  

.”nature science מעיתון
ויוגה. בכל  עוד משהו עלי: "אני חובבת בישול 
שישי בבוקר עושה אשטנגה יוגה. ובכל שישי שני 
אני מארחת את משפחתי הגדולה ומבשלת לע12 

איש". 

"תמצאי קולגות, 
תצרי רשתות 

חברתיות"
אביב,  מ�ל   )52( הקר  דפנה  פרופ' 
ומגדר  נשים  ללימודי  ה�וכני�  ראש� 

תבאוניברסיט� �ל אביב, חבר� סגל בפ
קולטה למשפטים ופרופסור מן המניין

ברגע אחד במהלך לימודיה הבינה פרופ' 
שחיפשה:  את  בדיוק  שמצאה  הקר,  דפנה 

ע"בתואר השני במשפטים בוושינגטון הת
מחיתי בתחום שהיה אז חדש - תיאוריות 
פמיניסטיות במשפט, וכשהתירו לי ללמוד 

עתיאוריות סוציולוגיות ולהבין משפט בה
קשר החברתי שלו, נפל לי האסימון שזאת 
ללימודי  התוכנית  אל  שחיפשתי.  השפה 
והיום  בתחילתה  הצטרפתי  ומגדר  נשים 
אנחנו חוגגות 20 שנה. תואר במגדר הוא 
מתמקדים  כי  בעולם  מעניין  הכי  התואר 
בתיאוריות פמיניסטיות וקוויריות, וביחסי 
כוח חברתיים שמשפיעים על הביוגרפיות 

גב ושל  נשים  של  והחברתיות  עהאישיות 
רים. זה תואר משנה חיים". 

הדבר החשוב ביו�ר שלמד�י: "לעשות 
אני  תשוקה.  לגביהם  לי  שיש  דברים  רק 
עובדת קשה וניהול הוא משימה תובענית 
שגובה מחירים, לכן אקח על עצמי תפקיד 
רק אם יש לי חזון לגביו וידיעה ברורה איך 

להפוך אותו לטוב ומוצלח יותר".
:הטיפ שלי "ליצור רשתות חברתיות. למע
והמנטוריות  החברות  הקולגות,  את  צוא 
שיהיו שם בשבילך ברגעים הקשים. ויהיו 

רגעים קשים". 
עוד משהו עלי: "אני לומדת שירה באופן 
מקצועי עם מורה פרטית. בנעוריי הייתי 
פרטי  שמורה  עד  הספר,  בית  של  הזמרת 
מסאז'  תמורת  אותי  ללמד  הציע  לשירה 

עשאעשה לו בעירום. ההלם ותחושת הבגי
דה היו כל כך גדולים, עד שהפסקתי לשיר 
למשך רבע מאה. בשנה האחרונה החלטתי 
נהדרת  חוויה  וזו  לשיר,  ולחזור  להתגבר 

בגוף ובנפש". 

פרופ' הקר | 
צילום פרטי

פרופ' ארז | צילום: 
אוניברסיטת ת"א

פרופ'  
שושן־ברמץ 

| צילום: 
דני מכליס, 

אוניברסיטת 
בן גוריון

“בלי נקיפות 
מצפון”

מראש   )49( בריקמן  מירב  �א"ל 
העין, מפקד� מרכז ההספקה האחוד 

באגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה

כחיילת בודדה שהוריה עברו לחו"ל 
כשהייתה בת 18, תא"ל מירב בריקמן 

עבחרה להישאר בצבא, במסלול ייעו
מורעלת  חיילת  "הייתי  לקצונה.  די 
"לא  אומרת.  היא  הראשון",  מהרגע 
כיוונתי לקריירה צבאית, אותי עניינו 
40 הבנע  האתגר והמשמעות. רק בגיל

תי שאני עושה קריירה צבאית". 
בלוגיסטיקה  ראשון  תואר  לה  יש 

עס במינהל  שני  תואר  עוכלכלה, 
קים ותאר שני נוסף במדעי המדינה 
וביטחון לאומי. היא בוגרת המכללה 
הראשונה  והאישה  לאומי  לביטחון 

בתפקידה הנוכחי.
הדבר החשוב ביו�ר שלמד�י: "כל 
בוקר מחדש יש לי אש מטורפת לכבוש 
את העולם ולקדם את הארגון שלי עוד 

עצעד גדול. בכל תפקידיי בצבא למד
עתי שהכל אפשרי אבל התוצאה נקב

עת לפי הדרך, לכן חשוב לבחור בדרך 
האדם". 

הטיפ שלי: "אין נקיפות מצפון. אם 
את בוחרת דרך שאת שלמה איתה, 

עוהיא מאפשרת לך למצות את היכו
לות והייעוד, אז לכל דבר יש מחיר. 
כי  נכון,  יתארגן  שהבית  וצריך 
צמיחה  מאפשרת  מפרגנת  משפחה 

ועשייה". 
:עוד משהו "הפנאי שלי הוא המשע
פחה שלי, כל שנייה פנויה מוקדשת 
ממני  דורשות  האלה  השנים  לבית. 
וזה  יותר מע24 שעות שיש ביממה, 

ממלא אותי". 

תא"ל 
בריקמן 
| צילום: 

צה"ל
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"תאמיני 
בעצמך ותצמחי 

מכישלונות"
הגר פריתיגור )43(, מפרדס חנה 
כרכור, ראש מועצ� פרדס חנה 

כרכור 

בכיתה  למדה  פריעיגור  כשהגר 
למועצת הת נבחרה  לא  היא  עה', 

למידים. "אמרתי לעצמי שזה לא 
נורא ויום אחד עוד אהיה שם", היא 
את  למדתי  "ואכן,  היום.  אומרת 

עהשלטון המקומי ועבדתי כדי לה
גיע לפוזיציה הזאת". אחרי תואר 
ראשון ושני במדעי המדינה, החלה 
לעבוד כפקידת ארנונה בעיריית 

עירושלים, שם התקדמה עד לתפ
עקיד עוזרת מנכ"ל תחת ראש העי

רייה אהוד אולמרט. לפני שנבחרה 
עלראשות המועצה בפרדס חנה כר
עכור, התמודדה שם למועצה וביל

תה באופוזיציה. 
שלמד�י:  ביו�ר  החשוב  הדבר 

תאמי מטרה,  לעצמך  ע"שימי 
מכישלונות.  ותצמחי  בעצמך  ני 
משבר.  רגעי  יש  להצלחה  בדרך 

אל תתייאשי ואל תוותרי". 
הטיפ שלי: "היותך אישה לא צריך 

עלהפוך למחסום. לא ביקשתי שיב
עחרו בי כאישה אלא על בסיס יכו

לותיי. המגדר אינו מגבלה, אצלנו 
יש  לנשים  כי  יתרון  אפילו  הוא 
חוש שישי ורגישות סביבתית. גם 
התמיכה המשפחתית חשובה. פעם 
מצליח  גבר  כל  שמאחורי  אמרו 
עומדת אישה. מאחוריי עומד גבר 
יכולה לעשות  הייתי  ולא  מצליח 

את הדברים בלעדיו". 
:עוד משהו עלי "פעם מכרתי תכע

מתגעגעת.  ואני  שהכנתי  שיטים 
דאגותיי  את  משכיחה  אני  היום 
שהופך  אירוח  ובהפקת  בבישול 

למשתה". 

"אל תחכי, 
פשוט קחי יוזמה 

ותפעלי"
מיכל גור )56( מחיפה, מנכ"לי� 

תחבר� הנדל"ן הציבורי� אלמו
גים אחזקו�

ערק בדיעבד הבינה מיכל גור שה
מבצעים  כפקידת  הצבאי  שירות 
בגולני הכין אותה לעבודה בעולם 
גברי. לאחר שהשלימה תואר שני 
תכננה  עסקים  ומינהל  בכלכלה 
התקבלה  ואף  אקדמית  קריירה 

עלדוקטורט בארה"ב, אלא שאז קו
היס והשאר  נדל"ן,  בחברת  עדמה 

בראש  עומדת  היא  היום  טוריה. 
ובמהלך  עובדים,   100 של  חברה 
של  תואר  גם  השלימה  השנים 

רואת חשבון מוסמכת. 
שלמד�י:  ביו�ר  החשוב  הדבר 
"לייצר ולשמור על קשרים טובים 
עם מנעד רחב של אנשים בעולם 

העסקי".
שיבקשו  תחכי  "אל  שלי:  הטיפ 
אלייך.  שיפנו  לך,  שיתנו  ממך, 

פשוט קחי יוזמה ותפעלי". 
בצילום  "התאהבתי  משהו:  עוד 
והיום  היו קטנות,  כשהבנות שלי 
אני חברה בקבוצת צלמים חובבים 
שיוצאים פעם בחודש ליומיים של 

צילומי טבע ברחבי הארץ". 

“אל תחששי לומר 
'כן' לקידומים 

ולאתגרים”
מרחות  )56 גרובגלד  א�י  (ד"ר 
האקד המכללה  מנכ”לי�  תבו�, 

מי� אחוה

במדע  עוסקת  גרובגלד  אתי  ד”ר 
ניהול  מעדיפה  “אני  מודה:  אבל 
מבחנות”.  ניהול  פני  על  אנשים 
התוכנית "הזדמנות שנייה לתואר 
ראשון" של הפורום לקידום מעמד 

עהאישה, המאפשרת לרכוש השכ
עלה, היא רק אחת הדרכים של גרו

בגלד לפעול להעצמת נשים.  
רוב  בידי  מנוהלת  אחוה  מכללת 
שרה  משנה  גונדר  מובהק:  נשי 
שנים   משך  ששימשה  פרידמן, 
היא  תרצה,  נווה  כלא  כמפקדת 
של  המנהל  הוועד  ראש  יושבת 
המכללה. נשיאת המכללה, פרופ' 

וחו משפטנית  היא  ביטון,  עיפעת 
קרת בעלת שם בינלאומי בתחום 

עמשפט וחברה, שוויון וצדק חלוק
תי וממייסדות "מרכז נגה" לסיוע 

חמו עבירות  לקורבנות  עמשפטי 
"איתך"  עמותת  וממקימות  רות 
מאוכלוסיות  לנשים  המסייעות 

מוחלשות. 
הטיפ שלי:" לא לחשוש לומר כן 
לאתגרים.  לקידומים,  למשרות, 

עאנחנו יכולות, ופעמים רבות אנ
חנו בולמות את עצמנו". 

עוד משהו עלי: "בכל חופשה בחוף 
ההזדמנות  את  מנצלת  אני  הים 
לצפות  כדי  שנורקלים  לשחיית 

במרחב התתעימי". 

"תאזני בין הבית, 
העבודה ועצמך"

 )56( פלאח  פראג'  ג'נאן  ד"ר 
וחוקר� באקדמיה  מעכו, מרצה 

תבארץ ובעולם בנושאי רבת�ר
בו�יו�, מגדר ושלום

הד היא  פלאח  פראג'  ג'נאן  עד"ר 
רוזית הראשונה בעלת תואר ד"ר 

חי היא  ברפואה(.  )לא  עבאקדמיה 
ברה כמה ספרים, ביניהם "האישה 
הדרוזית", ייסדה את עמותת חזון 

הווע כיו"ר  ומשמשת  ענשות עכו 
בין  קשרים  הבונה  האקדמית  דה 
ארה"ב, בודפשט וישראל. בין לבין 

עיזמה את הפקת כתב העת האקד
מיעמדעי "מגדר ושלום". 

שלמד�י:  ביו�ר  החשוב  הדבר 
ע"להיות מסורה למטרה ותמיד לנ

סות לחדש. ולעבוד בדרך היושר, 
הדרך  את  גם  בעבודה  לאמץ 

המק רק  ולא  עהאישיתעהאנושית 
שלי  הסטודנטים  גם  ואז  צועית, 

וכל מי שניצב מולי מצליח".
העבודה  בין  "לאזן  שלי:  הטיפ 
שלושה  אלה  עצמך.  לבין  והבית 
מוקדים שאם האיזון ביניהם מופר 

ע– קשה לתפקד. חשובה גם תמי
משהו  אצלי  כשיש  הסביבה:  כת 
חדש על הפרק אני הולכת להוריי, 
ואז  וברכה  אנרגיה  מהם  מקבלת 
יוצאת לדרך. כנ"ל לגבי בעלי".   
ומשע מציירת  עלי  משהו  :עוד 

תתפת בתערוכות, כותבת ספרות 
ושירה.

הולכות 
עד הטופ

גור | צילום: 
שירן בכר

ד"ר גרובגלד 
| צילום: 

מכללת אחוה

ד"ר פראג' פלאח 
| צילום פרטי

פרי יגור | צילום: 
אילת זיק אל

“תסלחי לעצמך 
כשאת לא מושלמת”

מגבע�יים,   )48( כרמון  עינ�  ד"ר 
תמנהל� מרכז לבריאו� השד והיחי

באסו�א  השד  של  לכירורגיה  דה 
אשדוד

עכבר בתחילת דרכה המקצועית הבי
נה ד"ר עינת כרמון, שהבחירה לנהל 
מכילה  במקביל,  ומשפחה  קריירה 
מובנית.  ופשרה  קונפליקט  בתוכה 
ללמוד  ממנה  מנעה  לא  התובנה 

ולהת ת"א  באוניברסיטת  ערפואה 
היחידה  את  לנהל  יורק,  בניו  מחות 
לכירורגיה של השד בהדסה עין כרם, 
להגיע לתפקידה הנוכחי ולגדל שני 

ילדים שעליהם גאוותה. 
שלמד�י:  ביו�ר  החשוב  הדבר 
"לעבוד קשה, להתמיד וללכת בדרך 
שלי ולהישאר נאמנה לעצמי למרות 
הצלחתי  והמכשולים.  הדעת  הסחות 
גברי  מאוד  בעולם  כאישה  לתפקד 
נתתי  לא  המקצועית  משום שברמה 
להיותי אישה לבלבל אותי ולא את 
מי שמסביב. כלומר, עשיתי כל מה 
שעשיתי באופן הטוב ביותר שידעתי 

והמ הנכונה  שהיא  בדרך  עויכולתי, 
דויקת ביותר מבחינתי. וזה עבד". 

שואפות  אנחנו  "כנשים  הטיפ שלי: 
לשלמות וזה בסדר גמור, אבל עלינו 

עלסלוח לעצמנו כשאנחנו לא מושל
מות. רבות מאיתנו מוצלחות בגילוי 
חמלה כלפי אחרים, אבל פחות כלפי 
עצמנו. זה משהו שמאוד חשוב לעבוד 
עליו, ולהבין שרגשות אשם וייסורי 

עמצפון הם חלק בלתי נפרד ממה שא
נחנו חוות, אבל צריך לנסות להיות 
בעבודה,  כשאנחנו  בעבודה  לגמרי 
ולגמרי בבית כשאנחנו בבית. לקבל 
הכי  אנחנו  תמיד  שלא  העובדה  את 

טובות שא הכי  אנחנו  עטובות, אבל 
נחנו יכולות". 

עוד משהו עלי: "אני יוצאת לריצות 
למדתי  לאחרונה  קבוע.  בסיס  על 

פשוט לפנות זמן לעצמי".  

ד"ר כרמון | צילום: 
אפרת בן יוסף


