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שירלי לגזיאל

"ההתאחדות זה כמו בית"
שירלי לגזיאל עברה לא מעט
תהפוכות בחייה ,מאז שהתייתמה
מאביה בגיל  ,5דרך מסע לדת
וחזרה בתשובה ,בשאלה ועד למינוי
האחרון עליו התבשרה לאחרונה,
מנהלת ביקורת החלב בהתאחדות.
שירלי אישה חייכנית ,הרואה תמיד
את חצי הכוס המלאה ,אומרת לנו
מיד בתחילת הראיון "אפשר לומר
שגדלתי עם ההתאחדות" •

ראובן זלץ

בשנת  ,99מיד לאחר שהשתחררה מהצבא ,הגיעה שירלי
לגזיאל להתאחדות מגדלי הבקר ומאז למעשה היא
שם ,בהפסקה מתודית של  3שנים .אפשר לומר שגדלתי
עם ההתאחדות אומרת בחיוך שירלי ומוסיפה "הגעתי
להתאחדות אחרי הצבא והתחלתי לעבוד כקלדנית המקלידה
למערכת תוצאות מעבדה של המחלבות .לאחר כשנה ,אחת
מהלבורנטיות במעבדה עזבה וחיפשו לה מחליפה ומכיוון שיש
לי תעודת מקצוע כלבורנטית התחלתי לעבוד גם במעבדה וגם
במשרד" .כל מי שמכיר את שירלי יודע עד כמה היא מחויבת
לעבודתה .בזמנו כשהמעבדה החלה להיערך לקראת כניסה
והסמכה ל ,Iso 9001-שירלי התנדבה לכתוב נהלים והוראות
עבודה לקראת ההסמכה .לאט לאט נכנסה שירלי לעניינים
וככול שהשנים עברו הפכה שירלי למנהלת אבטחת איכות של
המעבדה וההתאחדות .שירלי ״בנוסף למנהלת אבטחת איכות
קבלתי בזמנו גם את הטיפול בהיתר הרעלים של המעבדה
ויצאתי לקורס אחראי רעלים והייתי אחראית גם על נושא
הבטיחות במעבדה והטיפול והשימוש בחומרים מסוכנים.
במקביל נכנסה לעבודה מערכת ממוחשבת של רכש והכנסתי
את כל מערך הרכש של המעבדה לתוכנה כך גם הפכתי
לאחראית רכש".

בעצם את גדלת לתוך המשרה ויחד איתה?

״כן ,ללא ספק ,תוך כדי התפתחות המעבדה והשינויים
הטכנולוגיים כך גם המשרה שלי הלכה והשתנתה וגדלה לתוך
המערכת כחלק בלתי נפרד מההתפתחות של המעבדה ובכלל.
צריך לזכור כי לאורך השנים ההתאחדות בכלל והמעבדה
בפרט עברו שינויים מפליגים בכל הקשור לטכנולוגיה,
התקדמות מדעית ומערכתית .כך גם מערכת האיכות במעבדה
הלכה והשתפרה וכיום ללא ספק המעבדה שלנו נחשבת לבין

גדלה עם התפקיד .שירלי לגזיאל
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המובילות בתחומה״ .שירלי הפכה לבורג מרכזי בתפעול
המעבדה וצברה וותק ומקצועיות לאורך השנים שם .היא גם
הפכה לאחת העובדות החביבות בהתאחדות ,תמיד עם החיוך
ותמיד מוכנה לעזור ולתרום .שירלי ״המעבדה בעצם הפכה
לסוג של בית שני עבורי וכשאני מביטה אחורה אין לי ספק כי
עצם העבודה שם הכינה אותי לקראת התפקידים הבאים ועל
כך אני מאוד מודה״.

וכנראה שהייתי צריכה לעבור אותה ,זה לימד לא מעט על
החיים וקיבלתי תובנות העוזרות לי גם עכשיו .כיום אנחנו
מאושרים היכן שאנחנו ויש לי משפחה תומכת ,אוהבת ועל
כך אני מודה בכל יום מחדש״.

הקידום המיוחל

"..אני נמצאת במערכת כבר
שנים ורואה את ההשתדלות
הגדולה של כולם וגם אם לא
תמיד רואים את זה .אני יכולה
לומר בוודאות כי הרפתן נמצא
בראש סדר העדיפויות של כל
העובדים בהתאחדות..״

בספטמבר האחרון התבשרה שירלי כי הבוס אביתר והנהלת
ההתאחדות החליטו לקדם אותה לתפקיד מנהלת ביקורת חלב
במקומו של יאיר זליגר הפורש לגמלאות .מזכיר ההתאחדות
אביתר דותן אמר לנו ״אנחנו שמחים לקדם את שירלי ,עובדת
וותיקה וחרוצה במערכת ואין לי ספק כי היא תמלא היטב את
התפקיד במקומו של זליגר הפורש״ .שירלי ״כשאביתר קרא לי
לשיחה והודיע לי על המינוי שמחתי והתרגשתי .זה לא
מובן מאליו מבחינתי שחשבו עלי כעל אדם מתוך המערכת
ולא הביאו אדם מבחוץ .וכמו שכבר הבנת אני תופרת לעצמי
עוד ועוד במסגרת התפקידים ואני מתכוונת להכניס את
מחלקת ביקורת חלב כהתחלה ,למערכת האיכות כפי שנעשה
במעבדה .יש לציין כי אני אמשיך לתת שירותים למעבדה
בענייני איכות ורכש״.
סיפור חייה של של שירלי הינו מורכב ,מגיל  5גדלה ללא אבא
שנהרג במלחמת לבנון
ומאז עברה שירלי לא מעט בתים ושישה בתי ספר .כיום,
כשמביטים בה ,אי אפשר להבחין בשום סוג של מרירות
או פסימיות .שירלי מחייכת ואומרת ״הכל בסדר ,החיים
חישלו אותי והפכו אותי למי שאני ,אופטימית וחייכנית
הרואה תמיד את חצי הכוס המלאה ,יש לי משפחה נהדרת,
עבודה טובה ,חברים ואני מודה כל יום מחדש״ .פרק נוסף
בחייה מעברה של שירלי ,חזרה בתשובה לתקופה של חמש
שנים ולאחר מכן חזרה בשאלה ובחזרה לעולם החילוני ״זה
קרה אחרי השחרור מהצבא ,הכרתי את אלפא ,בעלי לעתיד
וביחד התחלנו מסע לעבר הדת ולאט לאט התחזקנו ובסופו
של התהליך עברנו לעיר החרדית ,אלעד .חיינו שם כשנתיים
ובעקבות המעבר לאלעד עזבתי את ההתאחדות לתקופה של
 3שנים .לאחר אלעד ,חזרנו לחדרה ובעצם אז החל התהליך
של החזרה בשאלה יש לציין כי היו לנו כבר את שלושת ילדינו
המקסימים .לאחר כחמש שנים לערך בעלי ואני הבנו כי אנחנו
יכולים להמשיך ולהיות אנשים טובים ללא קשר ללבוש וחזרנו
לחילוניות .כשאני מביטה אחורה זו היתה תקופה מורכבת

כמי שנמצאת במערכת כבר לא מעט שנים איך
את רואה את השינויים בהתאחדות ?

״הדבר הראשון שעולה לי בראש בעקבות השאלה שלך,
זה הרצון התמידי של המערכת להתקדם ולהתייעל ולענות
מיידית לכל הצרכים של הרפתן .זו לא סתם אמירה ,תאמין
לי .אני נמצאת במערכת כבר שנים ורואה את ההשתדלות
הגדולה של כולם וגם אם לא תמיד רואים את זה .אני יכולה
לומר בוודאות כי הרפתן נמצא בראש סדר העדיפויות של כל
העובדים בהתאחדות״.

בתפקיד החדש שלך ,מה האתגרים?

״אני מאוד רוצה להקדיש זמן רב לאיכות הנתונים והתוצאות
וכמובן התייעלות .תפסת אותי בדיוק בזמן ההכנות שלי
ולהכנת לתוכנית העבודה לשנה הקרובה ואני נמצאת בשיאה
של בחינת המערכת והתפקיד אליו בעצם נכנסתי בתחילת
החודש (ינואר) אין לי בכלל ספק כי יש המון עבודה לפניי
וכמו שאמרתי קודם ,חייבים להתקדם כל הזמן כי הענף אינו
עוצר לרגע״▲ .
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