מעודדת
העצמת נשים
ד"ר רוני גז לנגרמן

אמנה אבו גאנם

נוי אוזן

להיות אישה

אופרה וינפרי אמרה פעם:
״תחשבי כמו מלכה
מלכה אינה חוששת להיכשל .כישלון הוא
קרש קפיצה להצלחה״ ובכך היא סיכמה
את המשמעות של אישה בעיניה .כאישה
בדואית ,אני מנצלת הזדמנות זו לברך
את כל הנשים .במיוחד חברותיי לספסל
הלימודים אשר מגיעות מרקעים לא קלים,
צעירות שמגיעות מרקע סוציואקונומי
קשה ,צעירות שמגיעות מהכפרים הבלתי
מוכרים ואולי עוברות דרך ארוכה כל יום
כדי להגיע לאקדמיה ,אמהות שמשאירות
מאחוריהן פעוטות בבית.
מכאן אני רוצה לנצל במה זו ,ולהזמין
אתכן להסתכל למעלה ולהיות בטוחות
שאת האופק שאתן רואות ,הוא לא כזה
רחוק ואליו אתן בטוח יכולות להגיע אם
לא יותר רחוק.
לכל נשות העולם ,תמשיכו לעשות חייל,
להנהיג ,לעורר עניין ולהפוך עולמות!
אמנה בת  ,31ס טו דנט ית שנה א'
בתוכנית שבילים ,מנהלת עמותת
'בארכה' למשפחות נזקקות ורכזת תחנת
התנדבות בתל שבע.

העצמה נשית ,עוצמה אישית

בכל בוקר אני הולכת בשמחה גדולה
לעבודתי במכללה האקדמית לחינוך ע"ש
קיי ,שרובו מושתת על נשים :נשים מנהלות,
נשים מלמדות ונשים לומדות .מכלול של
נשים שחוקרות את המין האנושי ,מחפשות
את מרכיב ה X-להגשמה אישית ,לצמיחת
האושר גם באדם וגם בחברה.
אלה נשים שבחרו להשקיע את עצמן
במשאב החברתי החשוב ביותר -משאב
החינוך .הבחירה בעיסוק בחינוך היא
בחירה של השקעה במניה שלעולם לא
פוחתת .נשות חינוך ,אינן רק מלמדות,
נשות חינוך נושאות במשמרת שלהן את
האור ומכוונות לכוכב הצפון.
נשות חינוך ,הן ביטוי נשי של מעמד
שלעולם לא ישתנה ,המעמד של שומרת
הסף ,המחנכת .אם תרצו להשקיע
משאבים השקיעו בחינוך.
ד"ר רוני גז לנגרמן ,תושבת בית ניר,
נשואה  ,4 +מרצה במכללת קיי במסלול
לגיל הרך ובמרכז להורות ומשפחה
בתחומי התקשורת הבינאישית לבניית
חוסן אישי וחברתי.

כולנו עושות דברים שנראים לנו קטנים,
והם בעצם גדולים .רובנו עושות דברים
בטבעיות מוחלטת ,בעוד עבור אחרים
מדובר בפרויקט של ממש .מדוע ,אם כך,
כולם מדברים על העצמה? מדוע טוענים
שאנחנו צריכות שיקדמו אותנו ,כשיש בנו
כל כך הרבה עוצמה אישית?
בשביל כל אותן אלה ,נשים יקרות ,שיש
בהן את העוצמות ואלה עדיין חבויות.
בשביל כל אותן אלה ,שחולמות בגדול,
ואולי עושות בקטן .דעו שיש בכן הרבה
משחשבתן .וכשתדעו את זה בפנים ,זה
יפרוץ החוצה במלוא העוצמה.
נוי בת  ,28נשואה  ,2 +גרה בבאר שבע.
ראש מדור מערכת לימודים במכללה.
בוגרת תואר ראשון בכלכלה וניהול ותואר
שני במנהל עסקים.
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