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,,קדימה גדול וצעד שינוי הוא
עילית, מנצרת ערבייה ליבם, ארי

כש מופת. היא דוגמה- ,-^אינה "/0\
חשמל הנדסת לימודי את סיימה // ן י

כפ לעבוד התחילה היא בטכניון -----(
// U מלא נצרת "חשמל בחברת קידה

 ובהתמדה, בעקביות בהדרגה, ומסחר". כה
 כישורים חשפה ניסיון, רכשה ידע, צברה היא

 להבחין לא יכול היה לא איש אשר ויכולות,
 וראמי חנא עם יחד הקימה 2013 בשנת בהם.
 בשם בת חברה האם, חברת של הבעלים גרייב

 חשמל לעבודות בע״מ" הנדסה נצרת "חשמל
חשמל. לוחות ולייצור

 40 מפרנסת החברה ומנכ״לית. שותפה היא
 מעולם משנה. קבלני עובדי 20ל- ועוד עובדים

 בה, נתקלה לא גם הסתם ומן מארי, חשה לא
 על ומקשה ראשה מעל ניצבת זכוכית תקרת כי

מכ וכל כאתגר קושי כל רואה "אני צמיחתה.
 מארי. אומרת בסיכוי", שול
 אל אנשים נכנסים כאשר אחת, לא היום, עד

 המנכ״ל, היכן המזכירות את ושואלים המפעל
 אל פונה מתרגשת, ואינה נעלבת אינה היא

השא את כי להם ואומרת קטן בחיוך השואלים
הח לוחות לייצור מפעל אליה. להפנות יש לות

וב איכות תקני לשלושה בכפוף עובד שמל
 התקנים, מכון של ומחמירים מחייבים טיחות

 החשמל. לתחום הייחודיים
 עלית לנצרת המפעל את להעתיק בחרה היא

אפש שלא רגולטוריים קשיים בשל מנצרת
 זה מציון לבד בה. והרחבתו התפתחותו את רו

אפ על לדבר לא ומעדיפה בלשונה נזהרת היא
 הם כי ויודעת מודעת שהיא אף קיפוח, ועל ליה

קיימים.
 ותובענית מחייבת קריירה לנהל ניתן -כיצד

 בית? משק ניהול עם יחד
 אם בעיה. כל אין אז נכון סידור עושה אתה "אם
 מסתדר. הכל נכון, שלך היומן את מסדר אתה

 לי יש ועצמאיים אחראים הם התרגלו. הילדים
 נתון רגע בכל יודעת אני מהבית. גדולה תמיכה
שלי". הילדים איפה

 קושי? המושג לך אומר -מה
 כשהכול קושי. כל שמגמד גדול סיפוק לי "יש

 בכלל, לקושי. משמעות אין ומסתדר, יפה הולך
 אתה אם קשה. שהוא דבר אין כי טוענת אני

 הקושי מכשול. מהווה לא הקושי משהו, רוצה
 חזק רצון לעצמם. שמים שאנשים מחסומים הוא

 כל להשיג אדם להוביל יכולים ברורה ומטרה
מטרה".

הניהול? על מקשה אישה היותך -
 בטבע זה מגבר. יותר לעשות יכולה "אישה
דב הרבה לעשות יכולות הנשים, אנחנו, שלה.

 לניהול, והכרחית חיונית תכונה זמנית, בו רים
לתפקי ישאפו נשים שיותר סיבה שום אין לכן
ניהול". די

 משחקייה מנהל (לאוסאמה, נשואה ,45 מארי,
 רואה לא )10 ,21,18( לשלושה ואם לילדים)

 הוא בכיר ניהולי לתפקיד שהגעתה כמי עצמה
 חתחתים. דרך של סיומה מפרך, מסע של סופו

בת עוסקת היא פשוטים. מבחינתה, הדברים,
המאפשר בתפקיד נמצאת ומאתגר, מספק חום

 מקצועי ידע של שילוב - מחייב לדייק, ואם -
 הנכון הדבר את עושה היא ניהוליים. וכישורים
והמספק. המהנה הדבר את לה, והמתאים

 חשמל לוחות ייצור בתחום בלעדיים אתם -
באזור?
 עוד יש ובסביבה עלית בנצרת רק לא. "בכלל
מתח לא אני אבל מפעלים. שמונה או שבעה

 לקוחות מחפשת אני בעצמי. רק אחד. באף רה
לי". שיתאימו

חברתי בשימי מאמינה פעו ומשתפים עובדים מנהלת שמארי בחברה
הש ורמות החברתיים הרבדים מכל אנשים לה

 מהבית רחוק לחפש צריך "לא שונות. כלה
בפ גם בכבוד ולחיות ולהתפרנס לעבוד אפשר

 מוסיפה: נשימה ובאותה אומרת היא ריפריה",
 בהתאחדות חברים אנחנו כי לציין לי "חשוב

 מוסף ערך לי נותן וזה שנים הרבה התעשייניים
חברת אני היום , בכלל וכייצרן לוחות כייצרן

ליבס מארי משפחה. גידול לצד קריירה

 בפורם הנהלה וחברת הצפון במרחב הנהלה
 לכל ממליצה מאוד במרכז, הלוחות ייצרני

התע בהתאחדות לחברות להצטרף תעשיין
שנו הרחב השירותים בסל ולהשתמש שיינים
תנים".
 לדיון באחרונה שעולה נושא על דעתך -מה

 מיניות? הטרדות ציבורי-
 מאוד. קשה שאלה זו וקשה. רגיש נושא "זה

 אלא להתמודד צריך לא ולדעתי להתמודד קשה
 להתגבר הדרך זו המטרידים. את להעיף פשוט

 לסבול, שאפשר דברים יש המינית. ההטרדה על
המי ההטרדה נושא אבל אותם, ולשפר לתקן

 כזה במקרה נתקלים כאשר מהם. אחד אינו נית
 מהחברה האדם את לסלק הוא היחיד הפתרון

.מהארגון״ או
 זה? נושא עם להתמודד נדרשת כמנהלת -

 קל". היה לא זה "נתקלתי.
הדופק פעימות את חשה חיה, היא עמה בתוך

היש החברה של
כשכינתי, ראלית.

 לשון שגרת מתוך
 הערבים את רווחת

נכון "לא ואמרה קנה תי־ היא במגזר
הער החברה אלא הערבי במגזר אותנו להגדיר

בית".
 יודעת והיא קשובות ואוזניה פקוחות עיניה

 הערבית. החברה של ואפליה קיפוח שקיימים
והמ והמגבלות הקשיים כל עם שלנו (ההצלחה

 האמיתי). השוויון לכיוון דרך פריצת היא חסומים
שלך? החלום -מה
 לא מהלך כל חברתי. בשינוי מאמינה מאוד "אני

בס כזה מפעל לנהל שינוי. הוא מוצלח שגרתי
הח קדימה. אחד וצעד שינוי הוא גברית ביבה

 אני להתפתח. לגדול, להתרחב, הוא שלי לום
מח בלי שאוהבים מה לעשות שצריך מאמינה
בו". ולהצליח אתגר דבר בכל לראות סומים.


