
  משפחת וקסמן 

  

 רפתי לחוג במועדון הקליעה בקיבוץצטה   11בגיל  . בת שדה נחמיה.  )39(  וקסמן(קן דגן)  יעל  

הבנתי  (ספורטאית מצטיינת)  ות הצבאי  . אחרי השיר שנים  20והמשכתי לעסוק בקליעה במשך  

התאמן עם אני צריכה לעבור ל,  במסגרת הנבחרת הבוגרת  שאם אני רוצה להתקדם בקליעה

ובנוסף  אל ישרבנבחרת כספורטאית המשכתי . . עברתי לגור במרכז הארץהנבחרת בהרצליה

. ברחבי הארץ ואימנתי את נבחרת הקדטים של ישראל  עבדתי כמאמנת קליעה במועדוני קליעה

  מאמנת כורטאית והרגשתי שמיציתי את אורח החיים כספ  31בגיל    .בקליעה גם הכרתי את אקל 

. שנים  3וריכזתי את תחום הנוער במשך  בהנהלת התאחדות הקליעה  הייתי חברה  .  ופרשתי

.  החינוך הביתינחשפתי לעולם  שאלון נולד  כ

בדרך הזו ללכת  ואני החלטנו שננסה   . אקל 

רה מלאה והילדים שלנו  ני אמא במשמאז א

  . בחינוך ביתי

גדלתי   ,נולדתי בארגנטינה  ),45אקל וקסמן (

לחוג    14בגיל  עננה.  בר מועדון  בהצטרפתי 

ברה למטרה  והתאמנתי עננה  קליעה 

סיום שירותי  . לאחר  במסגרת נבחרת ישראל

  עזבתי ,  1999בשנת    פעיל)(ספורטאי    הצבאי

ה ואת  בעסק חלתהספורט  לעבוד  תי 

ממתקים  ושיווק  ליבוא    המשפחתי 

וקסמן" ( של  סיימתי  .  )" הממתקים  במקביל 

במהלך  .  תואר ראשון במנהל עסקים  לימודי

מקצועני   לא  באופן  להתאמן  חזרתי  השנים 

וגם  במוע ברעננה  המועדון  דון  גזבר  הייתי 

המועדון בהנהלת  וחבר  עם  .  (בהתנדבות) 

בחברה בעבודתי  התקדמתי    הזמן

ים  נבשו  שונים  בתפקידים המשפחתית  

  ש כמנהל החברה. ני משמהאחרונות א

  .  . כרגע בחינוך ביתי)2אלה (ו), 4), איתן (6לושה ילדים, אלון (אנו הורים לש

נ קפצנו על ההזדמנותכאשר  בנים"  "שובו  פרוייקט  בקיבוץ. הרגשנו  פתח  לגור  רצינו  . שנינו 

היו לנו קצת חששות בגלל .  דים שלנונהנה לחיות ולגדל את הילהכי  הקיבוץ הוא המקום שבו  ש

לפני שלוש שנים , אבל האמנו שנצליח להתמודד עם הקושי הזה.  המרחק מהעבודה של אקל

ב בקיבוץ  לגור  רגעעברנו  מכל  נהנים  ואנחנו  שלנו  מהבריכה, מהחברה,  .  בית  מהדשאים, 

ההורים  נהנים  והכי    מהשקט,  ,הטבעמ של  אחת  מהעזרה  היתה  שזו  מרגישים  אנחנו   .

בהתאם ולתרום  נשמח להיות חלק בלתי נפרד מהקהילה,    .ביותר שקיבלנוההחלטות הטובות  

     .בכדי שהקיבוץ ימשיך להיות המקום המדהים שהואתינו וכישורינו ליכולו


