
אנה שביט: "אירוע רפואי 
שעברתי גרם לי לחשוב 

ברצינות על החיים"
אנה שביט, בת 53, מתל מונד, בזוגיות פלוס 
3. עובדת בתחום מערכות מידע בחברת ביי
טוח. בעלת תואר שני בכלכלה. החלה השנה 
ללמוד במסלול הסבת אקדמיים בבית הספר 

יהאקדמי לאחים ואחיות ע"ש "שיינבורן" במ
רכז הרפואי איכילוב תל אביב. 

מתי החלטת לעשות הסבה?
י"לפני שנתיים, בעקבות אירוע רפואי שע

ברתי הבנתי שאין לנו שליטה על הזמן. אם 
רוצים לעשות משהו בחיים האלה – אז כדאי 
לעשות אותו. הרבה שנים חשבתי על ההסבה 
זה. הגעתי  זרז את  הזאת והמקרה שקרה לי 
להבנה שאני רוצה להרגיש שאני עושה משהו 

יותר משמעותי". 
בטח  חולים  בית  במסדרונות  להתרוצץ 

יהיה קשה יותר, לא?
י"נכון. אמנם העבודה שלי במשרד לא פשו

טה, היא תובענית וגוזלת ממני שעות רבות, 
אבל הסביבה באמת סטרילית ואין בה רגש. 
אחרי המקרה שקרה לי, שלמזלי הסתיים בכך 

ישאני בריאה היום והכל בסדר, התחלתי לע
שות חשבונות של מה אני עושה בחיים. לא 
רציתי להיות במצב שבו אצטרך להצטער על 

החלטה שלא לקחתי".

לא קשה לעשות שינוי בגיל 53?
"להיפך. אני חושבת שאנשים צריכים ללמוד, 
לעשות דברים חדשים ולצאת מאזור הנוחות 

כל הזמן. זה מאוד מרענן וחשוב לדעתי".
איך התחושה של לחזור להיות סטודנטית?

"כיף לא נורמלי. הקבוצה שלנו של ההסבה 
מרתקת ומאוד מגוונת במקצועות ובגילאים, 

הייטק, מש אנשי  פנים לשעבר,  מעצבי  ייש 
מורה  איתנו  לומדת  הכל, אפילו  יש  פטנים, 

לצרפתית".
מה הכי מעניין אותך בלימודים?

החיים  סודות  אותי,  מרתקת  "אנטומיה 
פתאום מתגלים והכל מתחבר"

באיזה תחום תרצי לעסוק?
י"ארצה לעשות משהו שהוא וואו. אולי אע
יבוד במרפאת עיניים או במקומות דומים שמ

שתמשים בטכנולוגיה מתקדמת".
איך את משלבת את העבודה עם הלימודים?
"סידרתי את זה עם הבוס שלי, צמצמנו את 
המשרה ל60% ואני משלבת את השניים. אני 
ובינתיים  ללימודים  הישר  מהעבודה  יוצאת 

מסתדרת".

מאור כהן: "לימודי הסיעוד 
מחברים אותי לילד שבי"

מאור כהן, בן 42, אב לארבעה ילדים, מתל 
יאביב, ידוע בכינויו "איש הלגו", מחלק בהת

נדבות מזה שנים משחקים לילדים חולי סרטן. 

2021 זומן להדליק משואה ליום העצי  בשנת
מאות הי73 למדינה. בעל תואר שני ביחסים 

בינלאומיים.
לפני כמה חודשים פרש כהן, בדרגת רס"ן, 
משירותו הצבאי בתפקיד ראש מדור שירות 
קיבל  כשהשתחרר  )בקו"ם(.  במיטב  ייחודי 

יהצעות עבודה רבות בתחום הניהול, אך הח
הסבה  ללימודי  ולצאת  לכולן  לסרב  ליט 
ע"ש  ואחיות  לאחים  האקדמי  הספר  בבית 

"שיינבורן" בתל אביב.
איך הגעת ללימודי ההסבה?

י"במהלך שנות ההתנדבות שלי בבתי החו
עבודת  על  בהערצה  הסתכלתי  תמיד  לים, 

יהקודש של האחים והאחיות והתמלאתי בר
צון להיות כמותם. התחלתי לבדוק בתי ספר 
לאחים ואחיות, נכנסתי לפגישה עם מנהלת 
בית הספר האקדמי לאחים ואחיות - ד"ר נאוה 
גרוס פלדמן וסגניתה איסנה דמרי - ויצאתי 

משם בהחלטה שזה המקום שלי".
מה הכי מעניין אותך בלימודים?

י"הכי מעניין אותי הוא הניסיון הרב של המ
רצים, אם זה עובד סוציאלי או אפילו מרכזת 
הקורס שלנו שהיא אחות בהוספיס. הסיפורים 
שלהם, איך הם מתנהלים בשטח מרתקים אותי. 
אני מוקף במרצים שכל אחד מהן הוא אישיות 
בפני עצמה ואני מקבל הרבה תוכן שהוא לא 
רק תיאורטי אלא לגמרי מעשי שמלמד אותך 

איך להתמודד עם מצבים".
איפה אתה רואה את עצמך בעתיד?

"החלום הוא להיות אח בטיפול נמרץ ילדים".

למה אתה נמשך כל כך לעזור לילדים?
"כשהייתי בן 5 אבא שלי חלה במחלת לב 
ואושפז, ויצא שהייתי הרבה לבד בבית. אני 
בילדים  ולטפל  לשמח  הזה  שהרצון  חושב 
ובבני משפחותיהם שלהם התחיל אז,  חולים 

ממאור הילד".

נילי וילף צור: "הרגשתי 
 שעריכת דין היא לא 

הייעוד שלי"
נילי וילף צור, בת 44, מגבעתיים, נשואה 
פלוס 3. משפטנית במקצועה, עבדה במשרד 
עורכי דין בתחום האזרחי-מסחרי. כיום עובדת 
באלו"ט, האגודה הישראלית לילדים ובוגרים 
עם אוטיזם. החלה השנה ללמוד במסלול הסבת 
אקדמיים בבית הספר האקדמי ע"ש שיינבורן. 

־למה החלטת לעשות הסבה ממשפטים לא
חיות מוסמכות?

כשעבדתי  וגם  משפטים  כשלמדתי  "גם 
בתחום לא הרגשתי שזה החלום האמיתי שלי 
והדבר הכי נכון עבורי. אחרי שילדתי את בני 

יהחלטתי להתפטר ממשרד עורכי הדין בו עב
דתי לטובת הטיפול בו. לאחר מכן  גמלה בי 

ההחלטה למצוא אפיק התפתחותי חדשי".     
מה הקשר שלך לעולמות הרפואה?

"הקשר לעולם הרפואי הגיע מהבית, כיוון 
שאמא שלי רופאה ויש עוד כמה אנשי רפואה 
במשפחה, וזה גם משהו שקשור לאישיות שלי".

באלו"ט  העבודה  בין  לשלב  מצליחה  את 
ללימודים?

שגם  מרגישה  אני  עובד.  זה  בינתיים  "כן, 
יבאלו"ט, למרות שהעיסוק שלי שם יותר מש

פטי, אני נמצאת באזורים של נתינה".
בסיום לימודייך, באיזה תחום תרצי לעסוק?
י"אני חושבת על כיוונים של מיילדות, בעי

קר בגלל החוויות שלי כשאישה בלידות, אבל 
גם האקשן של טיפול נמרץ מרתק אותי".

איך הלימודים? 
י"הסגל והמרצים ברמה מאוד גבוהה והלי

גם החברים  מודים נעשים באווירה מכבדת. 
נהיינו  מדהימים,  שאיתי  הלימודים  לספסל 
ממש חבורה. ממרומי גילי, אני סטודנטית לכל 

דבר ועניין וזה מאוד כיף".

להרשמה 
בית הספר האקדמי לאחיות ע"ש 

 "שיינבורן" המרכז הרפואי איכילוב 
ת"א, רח' מנחם בגין 146, מתחם מיד 
טאון, תל אביב, טלפון: 6973549־03 

lioraz@tlvmc.gov.il
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 פתאום 
באמצע החיים

 שלושה אנשים שעזבו קריירה של שנים והתחילו ללמוד השנה 
במסלול הסבה ללימודי אחים ואחיות אקדמאיים
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