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מגזין 

אושרה אורן שמעיה,
שלמה ביטוח

להתחיל במערכת החינוך. 
צווי הרחקה, שינוי חקיקה, 

תקציבים משמעותיים לטיפול 
באלימות, ענישה הולמת

אלינור לוינסון גפני,
איילון

החמרה בעונשים ובפעילות 
המשטרה. הקצאת תקציב 
מהמדינה והרחבת העיסוק 

בנושא במוסדות חינוך

ורד בנו,
איאון )Aon( ישראל

לזהות את האלימים ולהביא
למודעות טיפול בהם. 

חשובה ערנות והתייחסות 
הסביבה לסימני אזהרה

מירב דותן,
בססח

לדבר, לתת מקום לתופעה. 
הסברה, השקעה בחינוך ומניעה. 

הכשרת אנשי מקצוע, חקיקה 
ותקציבים ממשלתיים

סיון לוין,
קוואליטי

לעודד נשים לדבר יותר, לשתף, 
לא לפחד לפנות לגורמים 
מוסמכים שיכולים להגן. 

להחמיר את העונשים

עדי סולמי להב,
הלמן-אלדובי

השיח הציבורי חשוב מאין 
כמוהו. הוא יניע את הרשויות 

להוביל חקיקה ואכיפה שיתנו 
מענה לנושא 

לילך הירשהורן,
אלטשולר שחם

שינוי חקיקה, הקצאת תקציב, 
הצבת הטיפול בבעיה בראש סדר 

העדיפויות. פעולות מניעה בחינוך, 
הגנה, טיפול ושיקום

לימור קצב,
קופל גרופ

החברה צריכה לשים לב 
לנקודות אדומות ולסימני 

מצוקה. לנהוג באפס סבלנות 
וסלחנות כלפי גברים אלימים

רון רגב,
מגדל

באמצעות החינוך נוכל לייצר 
שינוי בתפיסות מגדריות 

מגבילות וליצור מרחב בטוח 
לכל אדם ללא הבדלי מגדר

רוני ליבוביץ,
קוואליטי

הכבדה בעונשים. לזהות אלימות 
מהמקרה הראשון ולהתריע כמה 
שיותר מהר. לא לתת עוד צ'אנס, 

כי אלים יישאר אלים

רעות אבירם,
אינפיניטי

שינוי בתפיסה, חקיקה, הקצאת 
תקציבים משמעותיים ובעיקר 

הצבת הטיפול בבעיה בראש 
סדר העדיפויות במדינה

ורד כהן רובין,
מיטב תכלית קרנות נאמנות

העלאת המודעות בכל המדיות  - 
לא רק בפרסום לנשים הנפגעות, 
אלא לסביבה התומכת. מערכות 

סוציאליות תומכות

חני הדס מימון,
מחוץ לקופסא

הענשה כבדה וכואבת. לעודד
נשים לא לפחד ולבקש מקלט.

על המדינה לתת לאישה
להרגיש שהיא מקבלת הגנה

ליאן עופרי,
שגריר

חיזוק מעמד הנשים והשוואתו 
לזה של הגברים, חיזוק יכולת 

ההשתכרות של נשים והוקעת 
ביטויים כוחניים כלפי נשים

עוזית ויינשטיין,
כלל ביטוח ופיננסים 

חינוך של גברים חשוב, ראוי 
ונכון. אבל הענישה היא חלק 
בלתי נפרד במיגור האלימות. 

העונשים אינם מספקים

פריסילה יוסף,
קופר נינוה

לחנך ילדים צעירים להתייחס 
לאישה בכבוד - מילולית ופיזית. 

הכרחי ללמד ההיפך משנאת 
נשים ולחנך לשוויון ולצדק

צופית זוהר אלון,
מנורה מבטחים 

חקיקה מחמירה, סיוע כלכלי 
לנשים שלא פעם נשארות במעגל 

האלים מחשש או היעדר
יכולת כלכלית להתמודד לבד

מיכל מורנו,
הכשרה

הכשרה חברה לפורום הנושא 
את שמה של מיכל סלה, 

ולפרויקט הכלבים של מיכל 
שיזמה אחותה לילי בן עמי

מיכל פז,
הראל פיננסים

נוכל למגר תופעה זו באמצעות 
הסברה בקרב הגיל הצעיר 

וללמד שוויון מגדרי וסמנטיקה 
אשר חפה מאפליה

שירלי שרון,
דיוידשילד

רק חינוך מגיל צעיר יביא את 
הפתרון. החמרת ההרתעה 
והענישה. הענישה חייבת 

להשתנות דרמטית בכל נושא

שרון אגוזי,
מור גמל

ללא ספק הנושא הכאוב הזה 
מטריד אותי, לא מעט נוכח 

הצמיחה בהיקף התופעה 
הנוראית הזו

שרון כלפון,
פסגות

כחברה חובה עלינו להיות 
קשובים למתרחש בסביבה, 

להשקיע בחינוך והסברה, לא 
להקל ראש ולהחמיר את הענישה

כיצד ניתן למגר את תופעת האלימות נגד נשים?





ודאו שיש ללקוחות שלכם אלטשולר שחם,
מקום ראשון בתשואות ב-5 השנים האחרונות במסלולים תלויי גיל*

*הנתונים לקוחים מתוך אתר "פנסיה נט" של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומתייחסים לתשואה 
נומינלית ברוטו מצטברת לתקופה שמיום 1.2.2016 ועד ליום 31.1.2021 של קרן הפנסיה המקיפה של החברה 
במסלולים תלויי גיל עד גיל 60 בהשוואה לכל קרנות הפנסיה המקיפות במסלולים תלויי גיל עד גיל 60 בשוק 
בתקופה זו. אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.





המנטורים שלנו

ביטוח עושים רק
עם סוכן ביטוח

*5676
kopellgroup.co.il

סמדר מנחםורד כשרייניב צדוקלימור קצב
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מי הבוס?
"בנות - תגדלו להיות הבוס של עצמכן". זו הייתה הקריאה הנחרצת של העיתונאית דנה וייס, 
ימים ספורים לאחר הרצח המזעזע של דיאנה רז על ידי בן זוגה, רצח שהדהד ועודנו מהדהד בכל 

בית, בכל ערוץ ובכל שיח.

זוועה  הגשם.  לאחר  כפטריות  הפציעו  תקשורתיים  וקמפיינים  הרצח  מאז  נצפו  רבות  מחאות 
המצטרפת להתגברות מקרי הרצח והאלימות במשפחה, שרק הלכו ותפסו תאוצה בחסות מגפת 

הקורונה.

"תגדלו להיות הבוס של עצמכן". קריאה טריוויאלית לכשעצמה, אולם מבחינתי היא מייצגת את 
שורש העניין. בידינו הכוח לשנות ולהשפיע. לחנך את הילדים שלנו, את הבנות שלנו לעצמאות 

ולעוצמה ולנהל את חייהן ללא תלות בבן הזוג שלצדן. במילים אחרות: לקחת שליטה.

מנצלת את הבמה להדהד כאן את המסר הכל כך חשוב ביום המיוחד שמזכיר לנו שעדיין, לצערנו, 
אנו זקוקות לתאריך משלנו כתזכורת לכוחו של המין הנשי ולהוקרתו.

נכון, אין בכוחנו למנוע מהרוצח הבא להניף את נשקו ביום הדין. אנחנו כן יכולות ויכולים לחנך 
את ילדינו, ולבטח את בנותינו, להבין שגורלן נתון במידה רבה בידיהן. לצעוד בראש מורם, לפתח 
עצמאות כלכלית וחברתית, להתפתח, לשגשג, לא לוותר על חלומות, להבין שגלגלי הצלה שייכים 

בעיקר לתכניות ריאליטי ולדעת שאהבה היא חשובה, אבל אפילו היא לא עולה על ערך החיים.

המגזין הנוכחי הוא נקודת אור לכולנו - נשים וגברים כאחד.

ומופת  דוגמה  שהן  נשים  והפיננסים.  הביטוח  תעשיית  נשות  את  הבמה  בקדמת  השם  מגזין 
לעשייה, מובילות, שגשוג ועצמאות. נשים שבחרו לפעול, להתפתח, לתרום ולשים במידה רבה 

את עצמאותן כערך מרכזי.

ולנסוך אופטימיות,  כולנו כהשראה  כזו הראויה לשמש עבור  נשים אלה הן ההוכחה לעוצמה. 
תקווה והבנה שאפשר גם אחרת.

קריאה מהנה ומועילה.
הדס דרור,

סמנכ"ל תוכן, עדיף 



 

שלמה ביטוח מאחלים יום האישה שמח ומעצים 
לכל העובדות, הסוכנות והנשים בישראל!

ביום הזה כולנו נשים!
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לכתוב  עדיף  מערכת  ידי  על  כשנתבקשתי 
יום  לרגל  המיוחד  למגזין  פתיחה  מאמר 
מאמר  לכתוב  יכולתי  הבינלאומי,  האישה 
מספריים  נתונים  יכלול  אשר  רבים  מני  נוסף 
חברות  של  בדירקטוריונים  הנשים  אחוז  של 
סוכנות  מספר  ההשקעות,  ובתי  הביטוח 
פערי  הביטוח,  סוכני  מספר  לעומת  הביטוח 
אך  ועוד.  בענף  לנשים  גברים  בין  השכר 
בזיכרוני צף ועלה פוסט שהעלתה לפני שבע 
שנים בפייסבוק, סוכנת ביטוח מקסימה בשם 
זהבה קוסטה, פוסט אשר ניסח בצורה יוצאת 
בכל  שלי  העולם  את תפיסת  בעיני  הכלל  מן 
בפרט.  נשים  ולהיותנו  בכלל  לחיים  הקשור 

מניחה אותו בפניכן, ככתבו וכלשונו. 

״לחיות לא מסורקת״
הבאה  לשנה  לעצמי  מאחלת  שאני  מה  "זה 

ובעצם לכל מי שאני כ״כ אוהבת ומוקירה:
היום למדתי שצריך לאפשר לחיים לפרוע לך 
מהחיים  ליהנות  החלטתי  וכך  השיער,  את 

במלואם.
מה  השתגע.  בהחלט  הוא  השתגע,  העולם 
ביוקר.  עולה   - שיפה  מה  משמין,   - שטעים 
השמש שמאירה את פנייך, גם מקמטת אותם. 
וכל מה שבאמת טוב בחיים, פורע את שיערך.

לעשות אהבה פורע את שיערך.
לצחוק בקולי קולות, פורע את שיערך.

את  פורע  לים,  להיכנס  לרוץ,  לטוס,  לנסוע, 
שיערך.

להתפשט, פורע את השיער.
לשחק, פורע את השיער.

לשיר עד שנגמר לך האוויר, פורע את השיער.
לכן בכל פעם שנתראה, שיערי יהיה פרוע.

מהרגע  שאהנה  ספק  לכם  יהיה  שלא  אולם 
המאושר ביותר בחיי.

האישה  של  שיערה  תמיד  בחיים:  הכלל  זה 
שתבחר לעלות לקרון הראשון ברכבת ההרים 
יהיה פרוע יותר מזו שתבחר לא לעלות לרכבת.

אולי ארגיש את הפיתוי להיות אישה ללא רבב, 
מודעת  ומבחוץ.  מבפנים  וחלקה  מסורקת 
מסודר:  מראה  מחייבת  בעולמנו  הדרושים 
תסתרקי, תלבשי, תפשטי, תקני, תרוצי, תרזי, 

לכי בגב זקוף, תהיי רצינית.
ואולי אני צריכה לפעול על פי ההוראות. אבל 

מתי יתנו לי פקודה להיות מאושרת?
הדבר היחיד שחשוב הוא, שכשאביט במראה, 
לכן  להיות.  צריכה  שאני  האישה  את  אראה 

עצתי לכל הנשים היא:
תחבקי,  תנשקי,  מטעמים,  תאכלי  תתמסרי, 
תיסעי,  תירגעי,  תתאהבי,  אהבה,  תעשי 
תקפצי, תקומי מוקדם, תרוצי, תטוסי, תשירי, 
תתייפי, תרגישי בנוח, תתפעלי מהנוף, תיהני

ובעיקר, תני לחיים לפרוע את שיערך!!!
הוא,  לך  לקרות  שיכול  ביותר  הגרוע  הדבר 

להסתרק  תצטרכי  המראה,  מול  שכשתחייכי 
מחדש.

זהבה...".

רכבת  על  ושוב  שוב  עליתי  חיי  במהלך 
ההרים, הן בחיי האישיים והן בחיי העסקיים. 
כשהחלטתי בגיל 51, לאחר 39 שנות עבודה 
כשכירה )לכל מי שטרחה לעשות את החשבון, 
מהאנשים   99%  ,)12 מגיל  עובדת  אני  אכן, 
העולם  לחלל  וזרקו  גבה  הרימו  בענף  סביבי 
יחזיק מעמד  זה  אז  נו,  "טוב  בסגנון:  אמירות 
לחזור  תצטרכי  מה?  כך  ואחר  חודשים   6-7
לחפש עבודה וזה לא פשוט בגיל הזה" )נאמר 
ההסדר  מנהלי  של  מהמנכ"לים  אחד  ידי  על 
האמירה  את  לו  הזכרתי  בענף.  הגדולים 
האומללה הזו כשהזמין ממני הרצאה במסגרת 

אחד מימי העיון לסוכניו(. 
כן, גם לא חסרו נשים בדרך שטרחו לצקצק 
איומה  טעות  עושה  שאני  ולטעון  בלשונן 
שכירה  להיות  להמשיך  לי  היה  ושעדיף 

בתנאים המצוינים ובתפקיד אותו מילאתי.
ולילדיי  שוב,  לעצמי  להקשיב  החלטתי  אבל 
)4(, שתמכו ברעיון בכל מאודם למרות שידעו 
מה המשמעויות של מפרנסת יחידה הפותחת 

עסק עצמאי, ויצאתי לעצמאות. 
ולרגע אני לא מצטערת על הצעד שעשיתי.

אני בטוחה שכמוני מרגישות כל הנשים שלא 
את  המרפים  המנמיכים,  לקולות  מאפשרות 
במקום  לא"  ה"למה  על  רק  המצביעים  היד, 

על ה"איך כן".
הנתונים היבשים מצביעים על חוסר שוויון 
גברית.  שליטה  על  פערים,  על  מגדרי, 
אומר  רק  נתונים,  עם  אתווכח  לא  אני 
ולשבת  שההחלטה אם לעלות על הרכבת 
בראש  תלויה  תהיה  לעולם  הראשון  בקרון 
ובראשונה - בנו. ואין זה משנה אם מדובר 

בגבר או אישה.
ואסיים בציטוט קטן מפיה של אחת ש"עשתה 

את זה": 
"יש נשים שבוחרות ללכת אחרי גבר, יש נשים 
שבוחרות ללכת אחרי החלומות שלהן. אם את 
תוהה באיזו דרך לבחור, תזכרי שהקריירה שלך 
לעולם לא תקום יום אחד בבוקר ותגיד לך שהיא 

לא אוהבת אותך יותר". )ליידי גאגא, זמרת(

לכו לפרוע את שיערכן.

יועצת   ,ISSUE מנכ"ל  הינה  הכותבת   *
ארגונית לסוכנויות ביטוח, מרצה ומלווה 

לפיתוח עסקי

טל דן

לכו לפרוע 
את שיערכן
ולשבת  הרכבת  על  לעלות  אם  ההחלטה 
בקרון הראשון לעולם תהיה תלויה בראש 
ובראשונה - בנו. ואין זה משנה אם מדובר 
בגבר או אישה   טל דן החליטה להקשיב 

לעצמה ובחרה לצאת לעצמאות



א.נשים לשירות א.נשים

הסרטון הבא הוא בשבילך <<

https://youtu.be/wpZVUZ03Rcw
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מניתוח שערך אגף הכלכלה באיגוד לשכות 
הבינלאומי  האישה  יום  לקראת  המסחר 
שחל היום, עולה כי מספר הנשים המוגדרות 
בכ-3%  ירד   2020 בשנת  כעצמאיות 
של  בירידה  מדובר   .2019 לשנת  בהשוואה 
כ-4,400 נשים העובדות כעצמאיות, שמספרן 
הסתכם בשנה החולפת בכ-167,200 נשים. 
מסך  כ-35%  מהוות  העצמאיות  העוסקות 
כ-471,800  על  העומד  בישראל  העצמאים 
במספר  הגידול  שיעור  כן,  כמו  ואישה.  איש 
 2010 השנים  בין  העצמאיות  המועסקות 
גידול  שיעור  לעומת  ל-2020 עמד על 68% 
תקופה.  באותה  הגברים  בקרב   21% של 
הלשכה  נתוני  סמך  על  מבוסס  הניתוח 

המרכזית לסטטיסטיקה.
 2020 בשנת  כי  מהנתונים,  עולה  עוד 
נרשמה ירידה של 1% במספר סה"כ הנשים 
המועסקות, שהן כ-13,100 מועסקות, כאשר 
בכ-1.88  הסתכם  זו  בשנה  המועסקות  סך 

מיליון נשים.
לשכות  איגוד  נשיא  סגנית  שטיר,  ישראלה 
בקשר  ציינה  י.שטיר,  קבוצת  ויו"ר  המסחר 
שהשנה  לעובדה  "בהתייחס  לממצאים: 
העולמית,  הקורונה  מגפת  בצל  האחרונה, 
והתעסוקה,  העבודה  בתחום  קשה  הייתה 
המועסקות  הנשים  במספר   1% של  ירידה 
בישראל מצביעה דווקא על העובדה שהנשים 
המועסקות חיוניות ואוחזות במשרות הכרחיות, 
אלף  כ-700  בישראל  יש  בו  במצב  בייחוד 
מבקשי עבודה. בנוסף, העלייה במספר הנשים 
השכלה  נדרשת  בהם  בתחומים  המועסקות 
אקדמית גם היא נסמכת למשבר הקורונה, שכן 
כוח  של  בתוספת  צורך  היה  האחרונה  בשנה 
אדם במקצועות נדרשים כגון רופאות או מורות".
הפרישה  גיל  להעלאת  התייחסה  אף  שטיר 
כתופעה  החיים  בתוחלת  "העלייה  לנשים: 
ברירה  מותירה  לא  במיוחד  ובישראל  עולמית 
מבחינה כלכלית וחברתית, אלא להעלות את 
חיובי  במהלך  מדובר  לנשים.  הפרישה  גיל 
לנשים ולמשק בכלל, שיתרום להגדלת שיעור 

השתתפותן של הנשים בשוק העבודה, ובעת 
נחוץ  המהלך  הקורונה,  משבר  נוכח  הזאת, 
גיל הפרישה,  בדחיפות. לצד ההכרח בהעלאת 
והאילוצים  החיים  תוחלת  הארכת  בשל 
מכך,  הנובעים  והאקטואריים  התקציביים 
לנשים  תאפשר  מהעבודה  הפרישה  דחיית 
המועסקת הכנסה מעבודה שהיא על פי רוב 
מדיניות  מהפנסיה.  משמעותי  באופן  גבוהה 
ראיה  מחייבת  הפרישה  גיל  בנושא  אחראית 
לטווח ארוך, שתאפשר לדורות הבאים ליהנות 

מרשת ביטחון סוציאלית מספקת ויציבה".
 3% של  גידול  נרשם  כי  עולה,  מהבדיקה 
במקצועות  )מועסקות(  נשים  בתעסוקת 
)מרצות,  אקדמאית  השכלה  הדורשים 
רו"ח  עו"ד,  רופאות,  מהנדסות,  מורות, 
ובסיכום  משרות  כ-16,300  שהוא  וכו'( 
מועסקות כ-643,200 נשים אקדמאיות. עוד 
בעבודות  )מועסקות(   1% של  ירידה  נרשמה 
ב-2,400  הסתכמו  אשר  ופקידות  משרד 
המקצועיות  העובדות  בקרב  מועסקות. 
ירידה של  והבינוי נרשמה  בתחומי התעשייה 
מועסקות  ובסיכום  מועסקות(   1,700(  5%

בתחומים אלה 35,500 נשים.
ניהול  בתפקידי  המועסקות  נשים  בקרב 
של  ירידה  המהווה   ,11% של  ירידה  נרשמה 
המועסקות  הנשים  סך  מועסקות.  כ-9,900  
בשנת  ב-82,000  הסתכם  ניהול  בתפקידי 

4% מסך הנשים המועסקות.  2020, ומהווה 
לעומת זאת, סך הגברים המועסקים בתפקידי 
ניהול  מהווה 10% מסך הגברים המועסקים, 

ומספרם עומד על כ-211,100.
הנשים  במספר  נרשמה   2% של  עלייה 
הנדסאיות,  של  בתפקידים  המועסקות 
מקצועיות  ובמשרות  סוכנות,  טכנאיות, 
הסתכמו  והן  נשים,  כ-7,500  שהן  אחרות, 
המועסקות  מספר  מועסקות.  ב-315,400 
בתחומי מכירות ושירותים רשם ירידה של 2% 

שהן 10,400 נשים והסתכם ב-442,800.
בחקלאות  המקצועיות  העובדות  בקרב 
 200 של  )גריעה   7% של  ירידה  נרשמה 
מועסקות( ובסיכום מועסקות כ-2,300 נשים 
הלא  בתחומים  המועסקות  מספר  זה.  בענף 
  9,000 של  גריעה  ב-10%,  ירד  מקצועיים 
מועסקות.  בכ-85,500  והסתכם  מועסקות, 
מספר המועסקות בעלות משלח יד לא ידוע, 
רשם ירידה של 4%, שהם 3,400 מועסקות, 

והסתכם ב-92,800 מועסקות.
מניתוח תעסוקת נשים לפי אזורים )על פי נתוני 
מועסקות  מהנשים   24% כי  עולה,   )2019
 12% אביב,  תל  במחוז   22% המרכז,  במחוז 
במחוז   11% דרום,  במחוז   12% צפון,  במחוז 
ו-3% ביהודה ושומרון,  10% בירושלים  חיפה, 
ויותר.  מחוזות  בשני  מועסקות  מהנשים   1%

לגבי 5% מהנשים לא ידוע מחוז התעסוקה.

למרות הקורונה: ירידה של 1% בלבד 
במספר הנשים המועסקות ב-2020

1% במספר הנשים המועסקות בישראל  ירידה של  ישראלה שטיר, סגנית נשיא איגוד לשכות המסחר: 
מצביעה דווקא על העובדה שהנשים המועסקות חיוניות ואוחזות במשרות הכרחיות, בייחוד במצב בו יש 
בישראל כ-700 אלף מבקשי עבודה  ירידה של 11% בקרב נשים המועסקות בתפקידי ניהול  4% מסך 

הנשים המועסקות מכהנות בתפקידי ניהול, בהשוואה ל-10% מהשיעור אצל הגברים

 עלייה של 3% במספר המועסקות במקצועות הדורשים השכלה אקדמאית

 עלייה של 2% במספר המועסקות בתפקידים של הנדסאיות, טכנאיות, 
     סוכנות ובמשרות מקצועיות אחרות

 ירידה של 11% במספר הנשים המועסקות בתפקידי ניהול

 ירידה של 10% במספר המועסקות בתחומים הלא מקצועיים

 ירידה של 7% במספר העובדות המקצועיות בחקלאות

 ירידה של 5% במספר העובדות בתחומי התעשייה והבינוי

 ירידה של 4% במספר המועסקות בעלות משלח יד לא ידוע

 ירידה של 1% במספר המועסקות בעבודות משרד ופקידות
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משמעות השוויון אינה להשוות בכוח את מספר הנשים 
לגברים בכהונה בתפקידים בכירים או שכל אישה 

צריכה להיות קרייריסטית. הכוונה היא לתת הזדמנות 
שווה ויחס שווה לנשים בכל אספקט של החיים

שם: אושרה אורן שמעיה

גיל: 44

מצב משפחתי: נשואה + 3 ילדים

מקום מגורים: תל אביב

תפקיד: סמנכ"ל, יועצת משפטית בש. שלמה חברה לביטוח

השכלה: עורכת דין, בעלת תואר ראשון במשפטים 

ובמנהל עסקים עם התמחות במימון, 

בוגרת המרכז הבינתחומי הרצליה

תעודת זהות

 מעניין בתחום 
מעמיק  ידע  ומחייב  מאוד  רחב  הינו  התחום 
חשיבה  מגוונים,  בתחומים  היקף  ורחב 
המשפטית  המחלקה  ויצירתיות.  מתמדת 
המקצועי  מהמארג  נפרד  בלתי  חלק  מהווה 
של החברה, רואה לנגד עיניה תמונה רחבה 
והמטרות,  האתגרים  החברה,  צרכי  של 
ובהתאם מגבשת דרכים מסחריות, משפטיות 
היכולת  כן,  כמו  בעיות.  לפתרון  ואסטרטגיות 
והמגבלות  האילוצים  שלל  עם  להתמודד 
עבור  לפתרון  הדרך  את  ולפלס  הקיימות 
החברה נותנת לי סיפוק רב ותחושת הצלחה.

 ההחלטה לעסוק בתחום 
העבודה  ומרתק,  מורכב  הינו  הביטוח  תחום 
ואספקטים  רבים  משפט  תחומי  מערבת  בו 
הראשונות  בשנותיי  ורגולטוריים.  עסקיים 
כעורכת דין ייצגתי, בין היתר, תובעים שעתרו 

לעסוק  הרצון  הביטוחיות.  זכויותיהם  למיצוי 
התמונה  את  לראות  מהרצון  נבע  בתחום 
הכוללת הגדולה של שוק הביטוח והפיננסים 

בישראל ולהשפיע על המערכת הזאת.
 

 שאיפות מקצועיות 
בקצב  ומתקדמת  צומחת  ביטוח  שלמה 
להמשיך  היא  שלי  השאיפה  מסחרר. 
ולהתקדם מקצועית בחברה הן בפן המשפטי 
והן בפן העסקי, שני תחומים שאינם שוקטים 
על השמרים ויש בהם חידושים וצורך בלמידה 
שלי  העיקרית  השאיפה  בנוסף,  מתמשכת. 
וההצלחה  סיפוק עצום מהעשייה  היא לחוש 

של החברה.
 

 אם לא בתחום 
החשוב  התחום  זה  לדעתי,  והוראה.  חינוך 
בוחרת.  הייתי  ובו  הישראלית,  לחברה  ביותר 

אני  מאוד.  לי  חשוב  שלי  הילדים  של  החינוך 
בדבר  ברורים  מסרים  להם  להעביר  דואגת 
ערכיים,  כאנשים  ולגדול  לצמוח  החשיבות 
מוסריים, אכפתיים מעורבים ותורמים לחברה, 

וכן בדבר חשיבות ההשכלה.
אני זוכרת ומעמידה לנגד עיני כל יום מחדש 
בלימה,  על  שעומדת  מדינה  אנו  כמה  עד 
שאנו מעטים מול רבים, ושהאיכויות האנושיות 
שלנו: החכמה, היצירתיות, כמו גם האכפתיות 
וזה  אותנו,  שהחזיקו  הן  ההדדית,  והערבות 
מאכזב  בעתיד.  אותנו  ויקדם  שיחזיק  מה  גם 
בראש  עומד  אינו  החינוך  שמשרד  להיווכח  
ואני  ישראל,  ממשלות  של  העדיפויות  סדר 

מקווה שזה ישתנה.
חינוך,  אשת  הינה  שאמי  אוסיף,  האישי  בפן 
תיכון  ספר  בית  רבות  שנים  במשך  שניהלה 
והייתי  והתחנכתי,  גדלתי  בה  אשקלון,  בעיר 
עדה לסיפוק שהסבה לה העבודה ולהשפעה 

צילום: שלמה ביטוח
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של  דורות  על  לה  שהייתה  המשמעותית 
תלמידים.

 שילוב העבודה עם החיים הפרטיים 
המוסדות החשובים  שני  והעבודה הם  הבית 
ביותר בחיי, הם ממלאים את ימיי ומחשבותיי, 
להשקיע  משתדלת  ואני  בזה,  זה  משתלבים 

בהם את המיטב האפשרי. 
אני רואה במשפחה שלי אבן יסוד עיקרית, 
משנה  לא  ועניין.  דבר  בכל  מעורבת  אני 
עם  אשב  תמיד  הביתה,  מגיעה  אני  מתי 

כיצד את רואה את מעמד הנשים בעולם התעסוקה בישראל?
השתלבותן של נשים בתפקידי ניהול בכירים היא תהליך ארוך והמצב עדיין 
במהירות  משתנה  התמונה  האחרונות  בשנים  זאת,  עם  אופטימלי.  לא 
ונשים מכהנות בתפקידים בכירים בתחומי הבנקאות, הביטוח והפיננסים. 
אני מאמינה שהנראות הציבורית של כך פורצת את הדרך לנשים אחרות 

וגורמת לשיפור הולך ומתמשך במעמד הנשים בעולם התעסוקה.
שהשתלבות  דרך,  ופורצות  מוכשרות  חכמות,  נשים  הרבה  כך  כל  יש 

שלהן בתפקידים הבכירים ביותר תיטיב ותשרת את כולנו.

 כיצד פועל מקום העבודה לקידום נשים?
בשלמה ביטוח קיימת תרבות ארגונית רחבה של שוויון, יוזמה ויצירתיות. 
למגדר אין חשיבות בעת קבלה לעבודה ובעת מינויים לתפקידים, אלא 
כמחצית מהנהלת  והכישורים האישיים.  הידע  לניסיון,  רק  יש חשיבות 
קבלת  לתהליך  אקטיביות  שותפות  שהן  נשים,  הינן  ביטוח  שלמה 
ההחלטות וממלאות תפקידים בעלי השפעה על החברה. החברה גם 
מאפשרת גמישות ועבודה מהבית על מנת לאפשר את ההשתלבות של 

נשים בתפקידים בחברה.

 האם העולם צועד בכיוון של שוויון מגדרי?
כן. ראשית, ישנה מודעות משמעותית לנושא ותשומת לב ציבורית, הן 
של התאגידים הגדולים והמשפיעים במשק והן של הממשלה ומשרדיה. 
יש  הציבורי.  השיח  על  ומשפיע  ומחלחל  היום  סדר  על  נמצא  הנושא 
נשים להשקיע  נכונות מצד  יותר  ויש  נשים  לקבל  ונכונות  יותר הכרה 

ולהשתלב במערך הזה.
שנית, החינוך היום לנשים הינו לפרוץ קדימה, ליזום, לנהל ולהנהיג. בתי 
הבכורה תלמידת תיכון ואני רואה את ההכוונה של הבנות למקצועות 
מתמטיקה,  כגון  הגברי,  המין  של  מחוזות  כבעיקר  בעבר  שנתפסו 
מחשבים, פרויקטים מדעיים, תוך הצבת התלמידות כמנהלות הפרויקט. 

הדברים הללו יובילו לשינוי.

 מה את מציעה כדי להגביר את השוויון בין המינים?
ראשית, השקעה בחינוך לשוויון מגדרי בשימת דגש על שינוי תבניות 
בבית  שהחינוך  מאמינה  אני  חברתיות-תרבותיות.  מגדריות  חשיבה 
העניין,  תחומי  העצמי,  הדימוי  על  צעיר  מגיל  משפיע  ובבית  הספר 

ההתנהגות והשאיפות האישיות והמקצועיות. לכן, מכאן יבוא השינוי.
לשינוי,  הזדמנות  יוצר  ומובילים  בכירים  לתפקידים  נשים  מינוי  שנית, 
למקבלי  הנותנות  לחיקוי,  נשיות  דמויות  הציבור  בפני  מציב  הוא  שכן 

ההחלטות לגיטימציה ועידוד למנות נשים לתפקידים בכירים. כמו כן, זה 
מוביל נשים לראות את עתידן בתפקידים בכירים.

בנוסף, אני חושבת שגם לנשים יש כאן תפקיד מכריע ושעלינו לעבוד 
את  התואם  קבלת שכר  ועל  לקידום  הזכות  על  להיאבק  להעז,  קשה, 
התרומה לארגון. עלינו גם להקריב ולשלם את המחיר הנדרש. תפקידים 
בכירים הינם תובעניים מטבעם וכרוכים בהשקעה, במחויבות ובעשיית 

ויתורים מסוימים לטובת העבודה על חשבון החיים האישיים.
   

 כיצד ניתן למגר את תופעת האלימות נגד נשים?
כל  את  המאפיינת  בחברה,  ביותר  הקשות  התופעות  באחת  מדובר 
שכבות הציבור, חוצה מגזרים ותרבויות. חובה לשים אותה בראש סדר 
להתחיל  הוא  המתבקש  הראשוני  השינוי  בה.  ולהיאבק  העדיפויות 
במערכת החינוך, שכן הילדים של היום יהפכו בבוא היום למבוגרים של 
ולמידת  הספר  לבתי  פסיכולוגיים  צוותים  להכניס  יש  לדעתי,  החברה. 
הידברות.  באמצעות  לפתרונות  והגעה  כעסים  עם  התמודדות  דרכי 
משפטיים,  הרחקה  צווי  של  באמצעים  להשתמש  יש  כמובן,  בנוסף, 
שינוי חקיקה, הקצאת תקציבים משמעותיים לטיפול באלימות, ענישה 

הולמת ועוד.
  

 מהי העצמה נשית מנקודת מבטך?
העלאת מעמד האישה ומתן הזדמנויות לנשים להצליח באופן המתאים 
ולרצונות האינדיווידואליים שלהן, לתת לנשים לממש  ביותר לכישורים 

את עצמן ללא חסמים  מגדריים.
העצמה נשית עיקרה במתן לגיטימציה ועידוד הבחירה החופשית של כל 
אישה באשר היא ולא מתוך השוואה לגברים ולבחירות שלהם. לדעתי, 
משמעות השוויון אינה להשוות בכוח את מספר הנשים לגברים בכהונה 
בתפקידים בכירים או שכל אישה צריכה להיות קרייריסטית. הכוונה היא 

לתת הזדמנות שווה ויחס שווה לנשים בכל אספקט של החיים.
הזדמנות  שווה לנשים בשוק התעסוקה  תוביל לכך שנשים תמלאנה 
תפקידים בכירים, וזאת לא בשל הקצאה של מקומות על בסיס השתייכות 
קבוצתית מגדרית, אלא חד משמעית  בשל הכישורים והיכולות האישיות 
הגבוהות שלהן, שאינם נופלים ולא פעם אף עולים, על אלו של הגברים. 
לסיכום, אני יכולה לומר שהעולם הולך ומתפתח ואנו צועדים לקדמה 
ולשינויים. מה שהיה נראה כאוטופיה לפני כחמישים, שישים שנה ביחס 
מאמינה  אני  חיינו.  למציאות  אט  אט  והופך  וגידים  עור  קרם  לנשים, 
כל משמעות מגדרית  לא תהיה  ובעתיד  ותגבר,  שהמגמה הזאת תלך 
בבחירת נשים לתפקידים בכירים, והחברה האנושית תצא נשכרת מזה. 

שמעסיק  מה  בכל  ואתעדכן  וילדיי  בעלי 
יודעים שאני תמיד  ונדרש להם. הם  אותם 
להוריי,  בנוגע  גם  אגב,  כך,  עבורם.  פנויה 
עימם אני מקפידה לשוחח מדי יום ולבקרם 

תכופות.
באותה הרצינות והחשיבות אני מתייחסת גם 
האחריות  את  מבינה  אני  העבודה.  למקום 
מעניקה  שלו,  ההשפעה  ואת  התפקיד  של 
ועושה  לתפקיד  הנדרשת  הלב  תשומת  את 
את  ולקדם  להצליח  ורצון  שאיפה  מתוך  הכל 

החברה.

 תחביבים 
הימים האינטנסיביים והמלאים אינם מותירים 
זמן רב מדי לתחביבים. הדברים שאני אוהבת 
וספורט,  קריאה  הם  עליהם  מוותרת  ואיני 
שאותו אני עושה עם האנשים שאני אוהבת - 
טיולי אופניים עם הילדים, אימון בחדר הכושר 
החברות  קבוצת  עם  יוגה  ואימון  בעלי  עם 

הטובות שלי.
  

 מוטו בחיים 
אופטימיות, הערכת הטוב שיש וכיבוד הזולת. 
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העצמה נשית צריכה להיות פרקטיקה יומיומית 
טבעית ולא החלה של הגדרה. אישה היא אישה - 

ואישה היא לא "אחלה גבר" אם היא מצליחה

שם: אלינור לוינסון גפני

גיל: 38

מצב משפחתי: נשואה + 1 

מקום מגורים: גני יהודה

תפקיד: מנהלת מחלקת דיגיטל וחדשנות באיילון

השכלה: BA במנהל עסקים, התמחות בשיווק 

ותקשורת שיווקית, MBA במנהל עסקים

תעודת זהות

 סדר היום 
אני מתחילה את היום בשעה 5:30, לא שותה 
לכיוון  יוצאת  שלי,  הבן  את  מארגנת  קפה, 
להשלמת  הנסיעה  את  ומנצלת  העבודה 

שיחות טלפון.
מגיעה למשרד ב-8:00 ושנייה לפני שמתחיל 

עומס הפגישות, "מנקה מיילים". 
בין  הזמן  אני מחלקת את  היום  במהלך שאר 
פגישות עם קולגות ושותפים לבין ישיבות עם 

הצוות שלי.
אחה"צ-ערב  העבודה  יום  את  מסיימת 
וממהרת הביתה כדי להספיק לבלות עם הבן 

שלי )לא נותנת לו ללכת לישון בלי זמן איכות( 
ולאחר מכן מחלקת את הזמן בין בעלי לקריאת 
חומרים וידיעות בתחום החדשנות - וכמובן לא 

מוותרת על נטפליקס. 

 מעניין בתחום 
על  וההשפעה  ההתחדשות  קצב  הדינמיות, 
הדיגיטל  תחום  שלנו.  הלקוחות  של  החוויה 
והחדשנות שהכרתי לפני מעל עשור לא דומה 
למה שקיים היום - וזה נכון לכל שנה שעוברת. 
בניוזלטרים,  היה  העיסוק  עיקר  פעם  אם 
אנחנו  היום  תדמית,  ואתרי  שירותי  מידע 

ליעדים  אמיתי  מענה  לתת  מנת  על  פועלים 
החברה  של  האסטרטגיה  וקידום  עסקיים 
עמוקה,  דיגיטלית  טרנספורמציה  באמצעות 
אי-קומרס,  מלאים,  עצמיים  שירותים  פיתוח 
יצירת  ידי  על  פתרונות  ויישום  אוטומציה 
חדשניים  סטרטאפים  עם  פעולה  שיתופי 

בתחומי האינשורטק והפינטק.

 ההחלטה לעסוק בתחום 
לתואר  הלימודים  תחילת  על  כשחשבתי 
מנהל  לבין  פסיכולוגיה  בין  התלבטתי  ראשון, 
עסקים עם התמחות בשיווק. אני לא חושבת 

צילום: יאנה טובבין
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בין שני  אז את הקשר העמוק שיש  שהבנתי 
כוללים  ודיגיטל  שיווק  שכן  הללו,  התחומים 

המון פסיכולוגיה והבנת הלקוח.
המשרה הראשונה שלי בתחום הייתה במגדל 
תקשורת  כמנהלת  גויסתי  כאשר  הון,  שוקי 
גם  כלל  התפקיד  לשמחתי  ובפועל,  שיווקית 
והתפתח  שהלך  הדיגיטל  תחום  ניהול  את 

באותם ימים.

 שאיפות מקצועיות 
להיות  תמיד  היא  שלי  המרכזית  השאיפה 
משמעותית  השפעה  לי  יש  בהם  במקומות 
וקידום  החברה  יעדי  השגת  על  ואמיתית 
של  החוויה  על  גם  וכמובן  בה,  החדשנות 

לקוחות החברה ועל האנשים סביבי. 

 כיצד את רואה את מעמד הנשים בעולם התעסוקה בישראל?
מסוימים  בתחומים  משמעותי  שיפור  לראות  ניתן  האחרונות  בשנים 
ובתחומים אחרים פחות. אין ספק, לעולם התעסוקה בישראל יש עוד 
של  למעמדם  שווה  יהיה  נשים  של  שמעמדן  עד  לעבור  דרך  כברת 
גברים. השינוי יקרה כאשר נלמד את הילדות שלנו שהן יכולות להיות כל 
מה שהן רוצות. אגב, לצערי, המקום הבולט ביותר בחוסר השוויון שלו, 

הוא דווקא המקום שצריך לשמש דוגמה בנושא - ממשלת ישראל.

 כיצד פועל מקום העבודה לקידום נשים?
אני גאה לעבוד בחברת איילון בה קיים רוב נשי מובהק )76%!( ומעל 
שאיילון  מרגישה  אני  מנשים.  מורכב  הבכירה  הניהול  לשליש משדרת 
היא מקום עבודה שמקדם את ערך השוויון ומקפיד לאייש תפקידי מפתח 
משמעותיים בנשים מוכשרות והכי חשוב - תמיד יש נשים בחדרים בהם 

מתקבלות החלטות קריטיות בחברה. 

 האם העולם צועד בכיוון של שוויון מגדרי?
שמעמד  ספק  אין  פחות.  ישראל  ולצערי  יותר  מתקדם  אכן  העולם 
האישה הוא חלק מסדר היום הציבורי. יותר נשים נמצאות בצמתי קבלת 
והמשמעותיות  הגדולות  בחברות  וגם  ציבוריים  בגופים  גם  ההחלטות, 
במשק, והמדיה החברתית מאפשרת לנשים להיות חלק מקהילות שונות 
נתקלים  אנו  האחרונות  בשנים  אחרות.  מנשים  וסיוע  תמיכה  ולקבל 
האישה.  של  קולה  את  להביע  מטרתן  אשר  ומחאות  תנועות  ביותר 

תנועות אלה נותנות גב לנשים שבעבר חששו להביע את דעתן. 
מאמינה  ואני  כיום,  לי  שיש  הבחירה  חופש  את  היה  לא  שלי  לסבתא 

שעלינו לפעול כדי שלילדות שלנו יהיה חופש אפילו גדול יותר. 

 מה את מציעה כדי להגביר את השוויון בין המינים?
בשנה  רק  צעיר.  מגיל  שוויון  ערכי  והטמעת  השיח  בשינוי  מתחיל  זה 
החולפת שמענו על נשים שנאבקות בצבא כדי להשתלב באופן שווה 

- אבל  ידי גברים בלבד  ומלא בתפקידים המאוישים באופן מסורתי על 
להיות  אמור  לא  זה  שכן  יותר,  צעיר  בגיל  להתחיל  צריכה  ההטמעה 

מאבק אלא חלק אינטגרלי וטבעי של החיים.
העולם היום מתוכנן לגברים במגוון היבטים שאנחנו אפילו לא חושבים 
עליהם ביומיום. רוב התרופות שאנו מכירים נוסו רק על גברים, חגורות 
בטיחות בנויות להגן על מבנה גוף גברי ונמצא שהן פחות יעילות עבור 
נשים, ערים תוכננו עם מחשבה על סדר היום הגברי ועוד. בכל מקום 
שבו נביט יש עבודה לעשות – צריך לחשוב יותר על נשים ועל הצרכים 

שלהן ולפעול כך שהם יענו. 
השנה האחרונה שיקפה עד כמה כתפיה של האישה בבית סחבו עוד 
ועוד. נטל הדאגה לילדים בתקופת הקורונה הדגיש שוב את הפערים 
בין הציפייה מהאימהות לציפייה מהאבות. השוויון המגדרי צריך להיות 

נוכח וקיים לא רק במשרד אלא גם בבית.

 כיצד ניתן למגר את תופעת האלימות נגד נשים?
ראשית, חשוב לזכור שלא מעט מקרי אלימות נגד נשים שהסתיימו ברצח 
לנשים.  מספק  מענה  סיפקו  שלא  ולרשויות  למשטרה  בדיווח  התחילו 
אני מאמינה כי החמרה בעונשים ובפעילות המשטרה יסייעו להפחתה. 
בנוסף, הקצאת תקציב להתמודדות עם התופעה על ידי המדינה לתמיכה 
במעונות לנשים מוכות, במעגלי תמיכה אחרים והרחבת העיסוק בנושא 
הממשלה  שולחן  על  התופעה.  לצמצום  מאוד  יתרמו  חינוך,  במוסדות 
יושבת תכנית למאבק באלימות נגד נשים ולצערי התכנית טרם תוקצבה 

בפועל. זה מסביר היכן הנושא מצוי על סדר היום הממשלתי.

 מהי העצמה נשית מנקודת מבטך?
עצם המושג "העצמה נשית" הוא חריג בעיניי. כמו שאין העצמה גברית 
להיות  צריכה  נשית  נשית. העצמה  גם העצמה  להיות  אמורה  לא  כך 
פרקטיקה יומיומית טבעית ולא החלה של הגדרה. אישה היא אישה - 

ואישה היא לא "אחלה גבר" אם היא מצליחה.

 אם לא בתחום 
עוסקת  הייתי  לא  אם  קודם,  שציינתי  כפי 
כנראה  והדיגיטל,  החדשנות  בתחום  היום 
או  הפסיכולוגיה  בתחומי  עוסקת  הייתי 
מה  להבין  אותי  עניין  תמיד  הקרימינולוגיה. 
יכולה  מניע אנשים והיכולת לסייע ככל שאני 

להכווין אותם למקומות הנכונים. 

 שילוב העבודה עם החיים הפרטיים 
בשנה  )שגדל  באתגר  שמדובר  ספק  אין 
תחום  הקורונה(.  מגפת  בשל  האחרונה 
השעון  סביב  עבודה  מחייב  שלי  העבודה 
והקולגות  שאני  ואכפתיות  מחויבות  ודורש 
כשהעבודה  גם  הביתה,  איתנו  לוקחים  שלי 
מקפידה  אני  זאת,  עם  יחד  נגמרת.  במשרד 

תמיד להשאיר זמן למשפחה שלי ואפילו טיפה 
לעצמי. 

 תחביבים 
את שעות הפנאי אני מנסה להשאיר לבילוי 
משפחה   – אליי  הקרובים  האנשים  עם 
אם  ובין  טובה  בארוחה  אם  בין  וחברים. 

בטיולים ובילויים.

 מוטו בחיים 
יש משפט שאני מאד אוהבת ואפילו תלוי אצלי 

במשרד:
Life isn’t about waiting for the storm 
to pass; it’s about learning to dance 
in rain.
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להאמין ביכולת ובביצוע של הכוח הנשי ולקבל אותן 
כשותפות אקטיביות להחלטות בפועל בכל התחומים

שם: ורד בנו 

גיל: 59

מצב משפחתי: אמא לבת ובן, סבתא לשתי נכדות 

מקום מגורים: חיפה 

תפקיד: מנהלת סניף  חיפה, איאון )Aon( ישראל 

השכלה: המכללה לביטוח 

תעודת זהות

 סדר היום 
תמיד יודעת מתי יום העבודה מתחיל, אבל לא 
 – הפנויות  בשעות  מסתיים.  הוא  מתי  יודעת 

ענייני בית ותחביבים. 

 מעניין בתחום 
התמודדות  שדורש  תחום  הוא  ביטוח 
וחשיבה יצירתית למציאת פתרונות יצירתיים 
מאתגרים.  וללקוחות  מורכבים  לביטוחים 
הלקוחות שאני מטפלת בהם הינם מתחומי 
קבלני  וההייטק,  הטכנולוגיה  התעשייה, 

בנייה ותשתיות. 
לצרכים  מענה  בקבלת  כרוכה  העבודה 
הביטוחיים של הלקוחות מול המבטחים בארץ 
סניפי  של  בגיבוי  בחו"ל,  הביטוח  שוק  ומול 

מאתגר  הבינלאומי  שהפן  כך  בעולם,  איאון 
ומעניין מאוד.

את  אוהבת  אני  בביטוח,  העיסוק  לצד 
בסניף  העובדים  צוות  עם  האינטראקציה 
מקום  עבורי  יוצר  המכלול  בכלל.  ובארגון 
מבחינה  הן  עצמי  את  לממש  לי  שמאפשר 

אישית והן מבחינה מקצועית.

 ההחלטה לעסוק בתחום 
ללמוד  והחלטתי  לתחום  במקרה  הגעתי 
בק,  אילן  של  ומבטיח  צמוד  בליווי  ולהתפתח 

יו"ר החברה.

 שאיפות מקצועיות 
אני  בהם  בתחומים  שניתן  ככל  להתמקצע 

בחיפה  המשרד  בניהול  ולהמשיך  עוסקת 
בהצלחה. 

 אם לא בתחום 
בתחום הטיפול הפסיכולוגי. 

 שילוב העבודה עם החיים הפרטיים 
אני משתדלת לעשות הפרדה וליהנות מכל עשייה. 

 תחביבים 
טיולים, ספורט וריקוד. 

 מוטו בחיים 
וליהנות  ביותר  הטוב  הצד  על  דבר  כל  לבצע 

מהדרך. 

צילום: דוריאן קרידו
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 כיצד את רואה את מעמד הנשים בעולם התעסוקה בישראל?
מעמד הנשים די חזק בתחום הביטוח. הייתי שמחה לראות את הנשים 
מתברגות יותר בתחומים אחרים במשק בתפקידים מרכזיים של קבלת 

החלטות. 

 כיצד פועל מקום העבודה לקידום נשים?
לקדם  ופתוח  בשוויון  דוגל  הארגון  שיקול.  מהווה  אינו  המגדר  באיאון 
עובדים מוכשרים בהתאם להזדמנויות הקיימות בארגון. לראייה, באיאון 

ישראל מעל ל-75% נשים, כולל בעמדות מפתח.  

 האם העולם צועד בכיוון של שוויון מגדרי?
בגדול כן, אך עדיין נדרשת הפנמה של היכולות והביצועים של הנשים, 

לצד שינוי תרבותי של דפוסי החברה בה אנו חיים. 

 מה את מציעה כדי להגביר את השוויון בין המינים?
להאמין ביכולת ובביצוע של הכוח הנשי ולקבל אותן כשותפות אקטיביות 

להחלטות בפועל בכל התחומים. 

 כיצד ניתן למגר את תופעת האלימות נגד נשים?
לזהות את האלימים ולהביא למודעות לטיפול באותם אנשים. חשובה 
ערנות  והתייחסות של הסביבה לאותם סימני אזהרה במטרה לעזור 
לאותם  הענישה  חוקי  את  להחמיר  יש  הבא.  המקרה  את  למנוע 

אלימים.

 מהי העצמה נשית מנקודת מבטך?
כדי  תוך  ובקריירה,  במשפחה   – החיים  תחומי  בכל  ועצמאות  הצלחה 

שמירה על ה"אני שלי" עם קבלה עצמית.
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שם: ורד כהן רובין

גיל: 51

מצב משפחתי: גרושה  + 2

מקום מגורים: מודיעין

תפקיד: סמנכ"ל רגולציה במיטב תכלית קרנות נאמנות

פעילות אחרת: בעבר דירקטורית בכפר הירוק. אחת 

מנבחרת הדירקטורים של החברות הממשלתיות. חברה 

בשני ארגונים קשורים - דירקטוריות מובילות שינוי ונבחרת 

הדירקטורים החברתית

השכלה: תואר ראשון ושני במנהל עסקים – ראשון 

התמחות במימון, שני התמחות במערכות מידע ושיווק. 

תואר ראשון במשפטים

תעודת זהות

 סדר היום 
והן  אפשר לומר שהקצוות, הן בתחילת היום 
בסוף היום מוקדשים לילדים - הכנת הילדים 
לסדר היום שלהם וקבלת עדכונים על הלו"ז 
שלהם למשך היום וכמובן קבלת עדכון בסוף 
היום ל"איך עבר יומכם?". במהלך היום, הזמן 

מוקדש רובו ככולו לעבודה.

 מעניין בתחום 
בקשר עם רשות ני"ע והבורסה לניירות ערך 
– להשפיע על אופן החקיקה הרלוונטי לתחום 

שבו החברה עוסקת.

 ההחלטה לעסוק בתחום 
שנים   20 מעל  כבר  ההון  שוק  בתחום  אני 

שוק  שנים.   18 הגלגולים  בכל  דש  ובמיטב 
מספר  מבצעים  לרוב  שבו  תחום  הוא  ההון 
תיקים,  )ניהול  שונים  בתחומים  תפקידים 
אני  נאמנות(.  קרנות  סל,  תעודות  חיתום, 
מידה  באותה  בי  בחרה  שהקריירה  מניחה 
שאני בחרתי בקריירה הזו. שוק ההון הוא שוק 

דינמי צעיר ותמיד מאתגר. 

העצמה נשית היא קודם כל היכולת להשפיע על תהליכים 
בכל תחום אפשרי. הדבר הנוסף, אך לא פחות חשוב, זה 

אישה לקידום אישה או נשים למען נשים
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 שאיפות מקצועיות 
להשפיע. בכל תפקיד קיים ופוטנציאלי.

 אם לא בתחום 
להקים בית ספר לשוק ההון לבני נוער.

 שילוב העבודה עם החיים הפרטיים 
מנסה למצוא את האיזון הנכון בין הבית לעבודה. 
מופר  תמיד  האיזון  שלי  שבתפקיד  לומר  אפשר 
לטובת העבודה, אבל איכשהו תמיד מנסה לפצות 
"הפליה  נדרשת  ואם  הבית  של  מרחוק  בניהול 
מתקנת" לטובת הבית, אז כמובן זה מה שעושה.

 תחביבים 
ריצה, ספינינג, ולאחרונה גם רכיבה על אופניים.

 מוטו בחיים 
לחתור עד כמה שניתן להיות מאושר, גם אם 

האושר מגיע מהדברים הקטנים.

 כיצד את רואה את מעמד הנשים בעולם התעסוקה בישראל?
תקופת הקורונה בהחלט שיקפה באופן ברור את מעמד הנשים בעולם 

התעסוקה. ניתן לאפיין את זה באמצעות חלוקה לשני סוגי נשים:
1. נשים בתפקידים בכירים – המשיכו לתפקד ולנהל את העבודה, בין 
נשים  דעתי,  לעניות  בעבודה מהמשרד.  אם  ובין  מרחוק  בעבודה  אם 
צמחו  אלא  הקורונה,  בתקופת  נפגעו  שלא  רק  לא  בכירים  בתפקידים 
וניהלו משברים ביד רמה – ולדעתי הסיבה לכך היא שנשים בתפקידים 
ולכאלה  לבית  קריירה  בין  איזון  של  תמהיל  ליצר  ידעו  תמיד  בכירים 
שהיו להן ממילא מערכות תמיכה וכמובן יכולת כלכלית ויצירתית לייצר 

מערכות תמיכה.
לנשים   – עצמאי  בעסק  נשים   / ומנהלה  סגל  בתפקידי  נשים   .2
התקופה,  את  להכיל  קשה  מאוד  שהיה  חושבת  אני  אלו  בתפקידים 
הצמיחה שלהן נעצרה, השאיפות שלהן נעצרו – אצל חלקן ראינו חזרה 
בין  ונזיל האיזון  של  מעמד האישה שנים אחורה ששיקפה כמה עדין 

תעסוקה לאימהות.

 כיצד פועל מקום העבודה לקידום נשים?
מיטב דש הוא בית השקעות מוטה קידום נשים, ובאופן פרטני בחברת 

ניהול הקרנות קיים רוב נשי ברמת ההנהלה.

 האם העולם צועד בכיוון של שוויון מגדרי?
ניתן לחלק את התשובה  ניתן להבין ממה שכתבתי לעיל,  כפי שבטח 

לשניים:

לכיוון  ובטוח  לאט  צועד  שהעולם  אומרת  הייתי   – הקורונה  לפני   .1
של שוויון מגדרי בכל ההיבטים, הן מבחינת פעילות ענפה של ארגוני 
נשים וגם מבחינת הפליה מתקנת שבאה לידי ביטוי בקבלת החלטות 

בדירקטוריונים, חקיקה וכו'.
2. לאחר הקורונה – אני חוששת שקרו שינויים שבאו לידי ביטוי גם בתפיסת 
"חזרו"  לדעתי,  רבות,  נשים  עצמה.  האישה  בעיני  האישה  של  מעמדה 
והתאהבו באימהות מחדש או בתפקיד "עקרת הבית". על כן אני חושבת 

שלאחר הקורונה יש לתת עדיפות לעידוד נשים לחזור למעגל העבודה.

 מה את מציעה כדי להגביר את השוויון בין המינים?
חקיקה, חקיקה ועוד חקיקה, כדוגמת חובת מינוי שיעור מסוים של נשים 

בדירקטוריון.

 כיצד ניתן למגר את תופעת האלימות נגד נשים?
ברובה,  לא  אם  בעיקר,  הנובעת  כאוב  נושא  היא  נשים  נגד  אלימות 
כפתרון  להגיע  צריך  לבעיה  הפתרון  ולכן  זוג  בני  בין  יחסים  ממערכת 
אומרת  הייתי   – האפשריות  המדיות  בכל  המודעות  העלאת  מערכתי: 
המודעות  העלאת  אלא  הנפגעות,  לנשים  שמופנים  פרסומים  רק  לא 

לסביבה התומכת )מעגל ראשון(. כמו כן, מערכות סוציאליות תומכות.

 מהי העצמה נשית מנקודת מבטך?
קודם כל היכולת להשפיע על תהליכים בכל תחום אפשרי. הדבר הנוסף, 

אך לא פחות חשוב, זה אישה לקידום אישה או נשים למען נשים.
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למקצוענים בביטוח

מוסיפים לך ערך

שומר אותך 
מעודכן ומקצועי 

בכל מקום ובכל זמן

קבלת מידע מקצועי ועדכונים חשובים בזמן אמתדוחות, חוזרים והנחיות, פסקי דין ועוד...
גישה לפורטל עדיף

מרכז את אירועי היום

ניוזלטר יומי
שירות מבזקים בנושאים 

ותחומים על פי בחירה

עדיף עכשיו
מרחיב ומעמיק נושאים 

אשר על סדר היום
מתחם תוכן המרכז שידורי 

לייב, תכני וידאו ופודקאסטים

עדיף TVשבועון עדיף

עדיף ב-WhatsAppאיתור מידע מקצועי
מומחים עונים על שאלות מקצועיות שלכם

מרכז מומחים משיבים

הנחות והטבות 
על כל מוצרי עדיף



חדש בבית החולים רפאל! 
מרכז רב תחומי ומתקדם לבריאות השד

אבחון מהיר וטיפול מקצועי במכשור חדשני ובטכנולוגיות מהמתקדמות בעולם	 
צוות רפואי מקצועי ותומך	 
שירות ויחס אישי לאורך כל הדרך	 
הכוונה וטיפול המשך רב תחומי, במידת הצורך	 

דוגמאות לשירותים שניתנים במרכז:
ממוגרפיה, אולטרה סאונד, ביופסיות שד ועוד.

למידע נוסף ולתיאום תור: 
03-7752000  

  משלוח הודעות בווטסאפ: 03-7752090
womenshealth@raphaelhospitals.co.il  

raphaelhospitals.co.il  

הטבה מיוחדת ללקוחות הראל – זמינות גבוהה לקביעת תורים והתחייבות לפיענוח מיידי 

אל
הר

דיו
טו

ס

יובהר כי החברה רשאית לשנות מעת לעת את פרטי ההטבה המפורטת לעיל. הטבה זו תהיה בתוקף, כל עוד לא הוחלט על ידי החברה להפסיקה. 



יום האישה 
הבינלאומי 2021

  |  גיליון 92  |  מרץ 2021
ביטוח | פנסיה | פיננסים

מגזין 

24
ביטוח | פנסיה | פיננסים

לצערי, בישראל לא נותנים מספיק מקום ליכולות הנשיות. 
דווקא בענף הביטוח אני שמחה להיחשף לעובדה שיש 

המון נשים, גם בתפקידים בכירים ומובילים

שם: חני הדס מימון

גיל: 49

מקום מגורים: גני תקוה

תפקיד: מנהלת שיווק ומותג, מחוץ לקופסא סוכנות לביטוח

ניסיון: 24 שנות ותק בענף הביטוח

תעודת זהות

 סדר היום 
בתקופת הקורונה ולאור הסגרים, אני מתחילה 
ואני  בבית  הוא  עתה  אשר  במשרדי  יומי  את 
דרך  פגישותיי  היום  רוב  המדיה.  דרך  עובדת 
אפליקציית זום. לאחרונה, עם פתיחת הסגר 
בכל  בחוץ  בפגישות  ו/או  במשרד  מתחילה 

רחבי הארץ.

 מעניין בתחום 
התחום בו אני עוסקת הינו תחום מאוד מעניין 
את  מייצגת  אני  תפקידי  במסגרת  ומיוחד. 
סוכנות מחוץ לקופסא אשר בהגדרתה מהווה 

סוכני  בעבור  ושיווקית  מקצועית  פלטפורמה 
בתחום  בעיקר  פתרונות,  למציאת  הביטוח 
החבויות באמצעות נציגי חתמי לוידס. יודגש, 
ומובילה אותו  זה  ייחודית בתחום  כי הסוכנות 

מזה תקופה ארוכה. 

 שאיפות מקצועיות 
אדגיש כי זהו תחום יחסית חדש בעבורי ואני 
נהנית לגלות יום יום כי יש מקום גדול לפתח 
נושא זה ולשים דגשים על נקודות שאין להן 

פתרונות יצירתיים בישראל. 
הסוכנות,  של  הבעלים  סרי,  יגאל  של  לזכותו 

שהוא פתח עבורי דלת ונותן לי את כל החופש 
מטבעי  בתחום.  ולצמוח  לפתח  הנדרש 
בזמן  ויחסית  ופרפקציוניסטית  סקרנית  אני 
כלילות  ימים  של  למידה  תוך  הסתערתי  קצר 
וממשיכה תוך למידה מתמדת, ללמוד את רזי 
התחום מתוך כוונה להמשיך ולפתח עם יגאל 

תחום ייחודי זה בענף הביטוח.

 אם לא בתחום 
אני בתחום הביטוח מזה 24 שנים, כך שבשלב 
זה של חיי מרגיש לי מוקדם לראות עצמי מחוץ 

לתחום.
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 שילוב העבודה עם החיים הפרטיים 
סביב  סובבים  חיי  בענף,  שלי  הוותק  לאור 
העבודה בהנאה גדולה. חשוב לציין, כי מאחר 
ועבדתי  מכירות  כמנהלת  עסקתי  רבות  ושנים 
מול סוכני הביטוח באופן רציף וצמוד, צמחה גם 
חברות יפה המלווה אותי גם בתחומים אחרים. 
יש לי ארבעה ילדים אשר מאז ומתמיד גם הם 
מן הסתם הם נחשפו  כי  "ביטוח",  מדקלמים 
לעבודתי ולקשרים שנוצרו לי משם. אני גרה 
בגני תקוה ומשפחתי היא הדבר היקר לי מכל. 
אני אישה דתיה בעלת ערכים ונותנת משקל 
ובמקביל  אחד  מצד  ולמצוינות  לעבודה  גדול 
מקפידה לשמור על האווירה המשפחתית, על 
הקשר בין ילדיי ושמה דגש גדול על זמן איכות 

לי ולילדיי.

 תחביבים 
ומשפחתי  חבריי  כל  במטבח.  מצטיינת  אני 
"הפסיכולוגית".  יודעים שהמטבח הוא עבורי 
מיוחדים  במתכונים  להתנסות  נהנית  אני 
"תולעת  אני  בטעמים.  להצליח  ובעיקר 
כל  במהלך  עצמי  למצוא  ויכולה  ספרים" 
ספרים  שני  גם  לפעמים  מסיימת  השישבת 

ברציפות. 

 מוטו בחיים 
אם ניסית וגם אם במקרה נכשלת – הצלחת! 

אבל אם לא ניסית – נכשלת!
כך לימדתי גם את ילדיי. אין דבר שאי אפשר 
כל  את  ולתת  בעצמי  להאמין  בו.  להצליח 
ביותר  הטובה  המתכונת  לדעתי  זו  כולי. 

להצלחה.

התעסוקה  בעולם  הנשים  מעמד  את  רואה  את  כיצד   
בישראל?

הנשיות.  ליכולות  מקום  מספיק  נותנים  לא  בישראל  לצערי, 
כאשר  גם  מגברים,  פחות  הרבה  מרוויחות  שנשים  סוד  לא  זה 
שמחה  אני  הביטוח  בענף  דווקא  זהים.  תפקידים  ממלאות  הן 
בכירים  בתפקידים  גם  נשים,  המון  שיש  לעובדה  להיחשף 

ומובילים.

 האם העולם צועד בכיוון של שוויון מגדרי?
בהחלט כן וטוב שכך. אינני חושבת שיש תפקיד שאישה איננה 
בעיה  כל  לי  ואין  שוביניסטית  אינני  זאת,  עם  יחד  למלא.  יכולה 
למטבח,  הקשור  בכל  האחריות  מלוא  את  לקחת  האישי  בביתי 
לניקיון וכו'. כל עוד חלוקת התפקידים נעשית באופן מוסכם, אני 

מברכת על כך.

 כיצד ניתן למגר את תופעת האלימות נגד נשים?
על ידי הענשה כבדה וכואבת. לא יעלה על הדעת שכאשר בעל 
רוצח את אשתו, עד גמר המשפט בו יוכרז כי הוא הרוצח, הוא עדין 

המחליט על ילדיו. 
עידוד בתקשורת ובכל מדיה אחרת – לעודד נשים לא לפחד ולבקש 
מקלט. המדינה חייבת לתת לנשים מסוג זה להרגיש ולדעת שביום 
שאישה תחשוף שהיא אישה מוכה, יש לה לאן ללכת והיכן להסתתר 

ולקבל ביטחון והגנה.

 מהי העצמה נשית מנקודת מבטך?
ביום שיהיה שוויון מוחלט ונשים תקבלנה את אותה ההזדמנות – 
כי  ההעצמה הנשית תתבטא באופן מיידי. עצם השאלה מוכיחה 
אין שוויון ומקום האישה לא קיים באופן טבעי. עוד לא נשאלתי מהי 

העצמה גברית? 
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שם: ליאן עופרי

גיל: 39

מצב משפחתי: נשואה + 2

מקום מגורים: גני תקוה

תפקיד: סמנכ"לית ארגון ושיטות וחדשנות, שגריר

פעילות אחרת: משתדלת לבצע פעמיים בשנה 

התנדבות באופן אישי משפחתי. השנה שיפצנו בית 

של עמותת אלין בית נועם

השכלה: תואר ראשון משפטים, תואר שני מנהל 

עסקים - התמחות בייעוץ ארגוני

תעודת זהות

 סדר היום 
מתחילה  אני  ב-6:00.  מתחיל  שלי  הבוקר 
להתארגן עם עצמי ועם הילדים, לארגן ולפזר 
למסגרות. מגיעה לעבודה או עובדת מהבית 

– תלוי ביום. 
בניית  מפגישות,  מורכב  שלי  העבודה  יום 
קולגות,  עובדים,  עם  שיחות  עבודה,  תכניות 
טיפול בבלת"מים, בחינה של תהליכי עבודה 

קיימים וחדשים.
15:30 - יוצאת לאסוף את הילדים ומשם ועד 

20:00 אני 100% איתם. משחקים, מבקרים 
את הסבים והסבתות, פוגשים חברים בגינה.

פינות  סוגרת  בעבודה,  מתעדכנת   -  20:00
ובסיום  שיצאתי,  מהרגע  שעלו  ודברים 
מתחילה את הערב שלי, ערב עם יאיר בעלי 

או פוגשת חברות.

 מעניין בתחום 
הובלת  פרויקטים,  ניהול  הוא  שלי  התחום 

תהליכים לשיפור וייעול תהליכים חוצי ארגון.

הוא  פרויקט  כל  היצירה.  זו  אותי  מה שמושך 
לאט  ולאט  מרעיון/צורך  מתחיל  הכל  בייבי, 
הוא  תהליך  של  ובסופו  צורה  מקבל  הרעיון 
ומציאות  חלום  של  והרגע   - חיים  מקבל 

שנפגשים זה הסיפוק בתחום.

 ההחלטה לעסוק בתחום 
לעסוק  רוצה  שאני  שהחלטתי  הסיבה 
בתחום הפרויקטים, תהליכים והתייעלות היא 
הפרויקט הראשון שהייתי חלק ממנו. זה היה 

העצמה נשית היא לאו דווקא לצפות מנשים להשתוות 
לגברים, אלא לחזק ולהעצים את המאפיינים הנשיים 

ככאלו ששואפים אליהם ולא כאלו שמבטאים חולשה
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בצבא כשהייתי מ"מ בבסיס טירוניות. התנסות 
ראשונה שלי בהקמת פעילות חדשה לגמרי. 
משם ידעתי שזה מה שמעניין אותי. אני רוצה 
שאני  )פרויקטים(  חדשים  אתגרים  הזמן  כל 

נהנית ליצור ולהקים דברים מאפס.

 שאיפות מקצועיות 
עצמי  את  רואה  אני  למעלה.  לצמוח  תמיד 
הארגוני  הייעוץ  לעולם  חוזרת  מסוים  בשלב 
חברת  להיות  היא  נוספת  שאיפה  לחברות. 

דירקטוריון. 

התעסוקה  בעולם  הנשים  מעמד  את  רואה  את  כיצד   
בישראל?

למרות ההתקדמות הרבה שנעשתה בעבור נשים ועל ידי נשים במקום 
העבודה, מתפיסתן ככוח עבודה משני ביחס לגברים ועד למעמדן היום 
עדיין  העבודה  בעולם  נשים  ארוכה.  עוד  הדרך   - מז'ורי  עבודה  ככוח 
מתמודדות עם "המשמרת הכפולה", הציפייה מהן להיות נשות קריירה 

מצליחות ואימהות מסורות וביתיות.
בסטנדרטים  יעילות  ושופט  מאוד  פטריארכלי  עדיין  העבודה  עולם 
גבריים  בסטנדרטים  לעמוד  נדרשות  שנשים  לכך  שגורם  מה  גבריים, 
שעמיתיהן  כפול  עומס  עם  מתמודדות  ולכן  בבית,  ונשיים  בעבודה 

הגברים לא צריכים להתמודד איתו. 
משרות  בין  גבוהים  שכר  פערי  עדיין  לראות  אפשר  כמובן  בנוסף, 
שנחשבות נשיות - עולם משאבי האנוש, החברה והרווחה, לבין השכר 
מאמינה  אני  אך  וכו'.  כלכלה  הייטק,   - גבריים  הנחשבים  במקצועות 
ונשים  עבודה  מקומות  של  יוזמות  מאוד  ומעריכה  הנשי  בכוח  גדולה 

לפעול למען השינוי המיוחל.

 כיצד פועל מקום העבודה לקידום נשים?
 - נשים  לקידום  ובאשר  שלה,  העובדים  לכלל  חם  בית  היא  שגריר 
בראש ובראשונה על ידי איזון בית עבודה. הידיעה שזה לגיטימי לצאת 
נקיפות  להרגיש  מבלי  המשפחה  עם  ולהיות  סבירה  בשעה  הביתה 
במקומות  אותה  חוויתי  תמיד  חשובה שלא  מאוד  אמירה  היא  מצפון, 

עבודה קודמים.

 האם העולם צועד בכיוון של שוויון מגדרי?
לצערי העולם לא צועד מספיק, אבל המין הנשי נותן מיני פייט. יש יותר 
בגדול,  ולחלום  הסיכון  את  לקחת  מפחדות  שלא  צעירות  יזמיות  ויותר 
מנסות ומעיזות להגשים את החלומות שלהן. יש גם לא מעט מקומות 

המשחק  חוקי  את  להשוות  מנת  על  מבניים  שינויים  שעושים  עבודה 
התעסוקתי עבור נשים וגברים.

 מה את מציעה כדי להגביר את השוויון בין המינים?
בתור התחלה לא להסתכל על המין, אלא לבחור אדם באשר לתכונותיו 

וכישוריו. עצם היותי אישה לא מגדיר כטובה יותר או טובה פחות.
הדרכים להגדלת השוויון רבות, אך לא מיושמות בצורה מספקת. למשל, 
לפי  תפקידים  עבור  שכר  של  סטנדרטיזציה  לייצר  הינה  אחת  דרך 
ובכך לא לאפשר להטיה של מגדר להשפיע. התאמת  מאפייני משרה 
יום העבודה ביחס לתפקידים בבית לשני המינים וכמובן השוואת השכר 

במשק לנשים וגברים כאחד.

 כיצד ניתן למגר את תופעת האלימות נגד נשים?
בחברה  ביותר  מטרידה  תופעה  היא  נשים  כלפי  האלימות  תופעת 
הישראלית. כל פעם שאני רואה או שומעת על מקרה כזה, אני נזכרת 
עד כמה הדרך עוד ארוכה לשוויון ביחסי הכוחות בין המינים. זו תופעה 
שבעיני היא ביטוי לתופעה הרחבה יותר של אי שוויון מגדרי. חיזוק מעמד 
יכולת ההשתכרות  חיזוק  לזה של עמיתיהן הגברים,  והשוואתו  הנשים 
של נשים ועבודה משותפת של כלל החברה בהוקעת ביטויים כוחניים 
כלפי נשים, בכל הספירות החברתיות, פוליטיות, תרבותיות ותעסוקתיות 

- הם בעיני הדרך למיגור התופעה.

 מהי העצמה נשית מנקודת מבטך?
לגברים,  דווקא לצפות מנשים להשתוות  לאו  העצמה נשית בעיני היא 
אלא לחזק ולהעצים את המאפיינים הנשיים ככאלו ששואפים אליהם ולא 
כאלו שמבטאים חולשה. שנשים ימצאו כוח וערך לתפקידים והמאפיינים 
הנשיים וכך גם החברה כולה. להעצים נשים זה לאפשר להן מרחב בטוח 

לגדול ולהתפתח ביחד עם עמיתיהן הגברים ולא לעומתם.

 אם לא בתחום 
רווחיות  להיות  לחברות  לסייע   – ארגוני  ייעוץ 

יותר, יעילות יותר שירותיות יותר.

 שילוב העבודה עם החיים הפרטיים 
יעילות וג'ינגול. 

ממוקדות  פגישות  לקיים  משתדלת  אני 
מיותרות  פגישות  על  זמן  לבזבז  לא  ויעילות, 
משחררת  אני  אותי.  צריך  שלא  במקומות 
לעובדים שלי להוביל ואני מתערבת בצמתים 

קריטיים. 

וההורים,  יאיר  של  פעולה  שיתוף  עם  בבית, 
שעוזרים ככל שנדרש.

 תחביבים 
שהיה  )בתקופה  בעולם  לטייל  ריצה, 

אפשר(.

 מוטו בחיים 
1. יש סיפורים ויש הצלחות.

2. החיים הם כמו רכיבה על אופניים – תכוון 
לאן שאתה רוצה להגיע. 



להיות מקצוען 
בקליק

שולחים הודעת וואטסאפ למספר 03-9076010
*יש לשמור קודם באנשי הקשר

ומקבלים מידע מקצועי ועדכונים חשובים, ללא עלות!
העדכונים יסייעו לכם להיות מקצוענים בתחומי הביטוח, הפנסיה והפיננסים 

WhatsApp-מצטרפים לעדיף ב

איך מצטרפים?

http://bit.ly/2RhXzcJ


+972  3  7621820 972+   |   פקס.   3  7621810 טל. 
 info@cooper-ninve.com | www.cooper-ninve.com

אצלנו הסוכנת 
היא מרכז העולם
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קידום שוויון מגדרי הינו כלי לשיקום החברה ולבניית 
חוסן ממשי בעת ההתמודדות עם משברים בעתיד

שם: לילך הירשהורן

גיל: 48

מצב משפחתי: נשואה + 4

מקום מגורים: נופית

תפקיד: מנהלת מערך מכירות לקוחות 

עסקיים ופרטיים באלטשולר שחם

השכלה: תואר ראשון כלכלה וניהול, 

רישיון סוכן ביטוח

תעודת זהות

 סדר היום 
העיניים  את  פוקחת  מושלם  כמעט  בתזמון 
מצלצל  בנייד  המעורר  שהשעון  לפני  דקה 
ומשימות  באתגרים  רווי  חדש  ליום  ומחייכת 
חדשות. מבט חטוף ללו"ז היומי, כביסה, כלים, 
שאינה  בשגרה  הספר  לבית  לילדים  כריכים 
את  עבודה.  ליום  והתארגנות  קורונה  שגרת 
למשרד. בדרכי  לארגן  אוהבת  המחשבות 

בצפייה  מלווה  הבוקר  של  הראשון  הקפה 
היום  של  העסקיות  התוצאות  של  וניתוח 
הקודם. יום העבודה עמוס בפגישות שמכורח 
אתגר  בזום,  ברובן  התקיימו  השנה  הנסיבות 
ולחסוך  הזמן  את  לייעל  שמאפשר  חדש 

קילומטרים של פקקים.
מיקוד  מחייב  אפקטיבי  מכירות  מערך  ניהול 
ותפקוד אופטימלי. אני מקפידה על  במטרות 
העצמת ממשקי עבודה ומרבה לקיים מפגשי 

סיעור מוחות עם העובדים והמנהלים. 
יעדים  בהצבת  ביטוי  לידי  באה  האחריות 
גיבוש  יומיים(,  חודשיים,  רבעוניים,  )שנתיים, 

היעדים,  להשגת  כלים  הטמעת  תכניות, 
משוב איכותי להתנהלות של כוח אדם מצוותי 
המכירה ושיח משמעותי עם האנשים בשטח. 
טכנולוגיות  ניצול  תוך  מתקיימים  אלו  כל 
מתקדמות ומתוך מטרה להשביח תפקוד של 
מנוסים  עובדים  מנהלים,  הצוות,  אנשי  כלל 

ועובדים חדשים.
מנהלי  עם  יומית  במתכונת  ושיחות  מפגשים 
המערך מאפשרים לקבל תמונת מצב מפורטת 
ומלאה, לזהות חסמים ולאתר בעיות שעלולות 
לצוץ עוד לפני שהן פוגמות בתפקוד. שיחות 
הזדמנות  עבורי  מהוות  העובדים  עם  אישיות 
לשיח מכוון לשיפור ביצועים של העובד בפרט 

והמערך בכלל.
עושים  ומה  איך  על  פוסקת  בלתי  חשיבה 
רווי  נוסף  לבוקר  מחר  להתעורר  בכדי  היום 

במשמעות ותחושות סיפוק.

 מעניין בתחום 
במהלך  מאוד  התפתח  הפנסיוני  החיסכון 

בשוק  רפורמות  האחרונים,  העשורים  שני 
את  והגבירו  הריכוזיות  בהפחתת  סייעו  ההון 

התחרות בין הגופים המנהלים. 
עבור  הזדמנות  מהווה  שנוצרה  המציאות 
ניהול  איכותיים.  לפתרונות  החוסכים  ציבור 
מיומנים,  מעובדים  שמורכב  מכירות  מערך 
אותם בתהליך  ומלווים  לקוחות  פוגשים  אשר 
חשוב ובעל השלכות משמעותיות על החיסכון 
הפנסיוני, הינו אתגר יומיומי. בנוסף, כניסתם 
של מוצרים חדשים לשוק, כמו חיסכון לכל ילד 
וגמל להשקעה, מאפשרים התנהלות מגוונת 
מציאות  בתוך  הלקוח  לדרישת  ומותאמת 

משתנה.

 ההחלטה לעסוק בתחום 
ציטוט מעורר השראה של קונפציוס מסכם את 
החלטתי לעסוק בתחום ניהול מכירות: "האדם 
שמזיז הרים, התחיל בלסחוב אבנים קטנות". 
בשלהי 1998 כשהשחקנים המרכזיים בשוק 
קופות הגמל היו הבנקים, התחלתי את דרכי 
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כסוכנת בעלת רישיון בסוכנות שעסקה בעיקר 
בשיווק קופות גמל והשתלמות חוץ-בנקאיים. 
שלנו  שהכספים  וההבנה  לתחום  החשיפה 
ותואמת  מיטבית  בצורה  מנוהלים  תמיד  לא 
הרצון  את  אצלי  חיזקה  הלקוח,  צרכי  את 
לקוח  עם  מפגש  כל  מהשינוי.  חלק  להיות 
שליחות.  ולצדו  אתגר  היווה  עסקי  או  פרטי 
מגיבוש  חלק  להיות  הרצון  המכירה,  לצד 
אסטרטגיית המכירה, ניהול הביצועים ומקסום 
התפקיד  שזה  להחלטה  אותי  הובילו  הרווח, 

הנכון עבורי.

 מהן השאיפות המקצועיות שלך? 
"השמיים הם הגבול". להיות הכי טובה במה 
הארגון  עם  לצמוח  להמשיך  עושה,  שאני 
המדהים שמבחינתי הוא הבית, ובמקצוענות 

ורגישות להתמודד עם אתגרים חדשים.

 כיצד את רואה את מעמד הנשים בעולם התעסוקה בישראל? 
במקומות  הנשים  מעמד  התחזקות  מורגשת  האחרונים  בעשורים 
העבודה. יותר ויותר נשים משלבות בין קריירה למשפחה, דבר המעיד 
על חוזקן ועצמאותן של נשים ביחס למעמדן בעבר. המעסיקים למדו 
כי כוח העבודה הנשי והאינטליגנציה הנשית הם מקור חשוב והכרחי 
לפי  להימדד  צריכים  וגברים  שנשים  מאמינה  אני  החברה.  להצלחת 

תרומתם ולא לפי המגדר.

 כיצד פועל מקום העבודה לקידום נשים?
אלטשולר שחם פועלת לקידום עובדים בהתאם לאיכויות וליכולות ולא 
מורכבת  קבוצת אלטשולר שחם  פי המגדר. שדרת המנהלים של  על 
בכירות בחברה  ניהול  ונשים, כאשר משרות  גברים  דומה של  ממספר 

מאוישות כיום על ידי יותר נשים מגברים. 
בסביבה  העבודה  השתנתה.  העבודה  סביבת  הקורונה,  במציאות 
טכנולוגית ביתית חיזקה את תפיסת איכות העשייה. תרבות כזו דורשת 
עובדים שיודעים לעבוד בסביבה של אמון, בעלי מחויבות אישית, יושרה 
ועצמאות. ההבנה של כל אלו מחזקים את הארגון כבעל גיוון של ההון 

האנושי.

 האם העולם צועד בכיוון של שוויון מגדרי? 
נדבך  גם  מהווה  הוא  עצמו.  בפני  כערך  רק  לא  חשוב  מגדרי  שוויון 
והצלחה. בעשורים האחרונים  ולשגשוג  כלכלי  לחיזוק החוסן החברתי 
עברנו כברת דרך ואין ספק שהעולם צועד לשוויון מגדרי. יחד עם זאת, 
הדרך ארוכה; למרות חלקן באוכלוסייה, נשים עדיין נמצאות בתת ייצוג 

בתחומים מסוימים. 
למקרי  בפרט  ישראל  ואת  בכלל  העולם  את  חשפה  הקורונה  תקופת 
אני סבורה שקידום  לו.  ומחוצה  אלימות קשים בתוך התא המשפחתי 

בעת  ממשי  חוסן  ולבניית  החברה  לשיקום  כלי  הינו  מגדרי  שוויון 
ההתמודדות עם משברים בעתיד.

 מה את מציעה כדי להגביר את השוויון בין המינים? 
בצמתים  מעורבות  הבטחת  הינה  נשים  להעצמת  האפקטיבית  הדרך 
הבאים:  בהיבטים  לפעול  נדרש  שוויוניות  להגביר  כדי  משמעותיים. 
ראשית, שוויון הזדמנויות למנהיגות בכל רמות קבלת ההחלטות )פוליטי, 
כלכלי, ציבורי(. שנית, יש לשים קץ לכל צורת אלימות נגד נשים במרחב 
"נשיים"  מקצועות  בין  ההבחנה  טשטוש  שלישית,  והפרטי.  הציבורי 

למקצועות "גבריים".

 כיצד ניתן למגר את תופעת האלימות נגד נשים? 
אין ספק כי הכרחי להגביר את הטיפול בתופעה, לרבות שינוי חקיקה, 
סדר  בראש  בבעיה  הטיפול  והצבת  אלימות  למיגור  תקציבים  הקצאת 
בפעולות  נשקיע  שאם  מאמינה  אני  והמשפטי.  החברתי  העדיפויות 
את  משמעותית  נקדם  ושיקום  טיפול  הגנה,  חינוך,  באמצעות  מניעה 

מיגור התופעה או הפחתתה לכל הפחות.

 מהי העצמה נשית מנקודת מבטך?
יותר.  רב  מקום  מקבלת  נשית  העצמה  מתחזק,  הנשים  שמעמד  ככל 
במרוץ החיים אסור לשכוח את חשיבות ההגשמה העצמית והשליטה 

המלאה בחיינו. 
מספר דגשים מנקודת מבטי: בראש ובראשונה נתינה ללא תמורה, שכן 
אם אנו עוזרים לאחרים אנו זוכים להעצים את עצמנו. כמו כן, מודעות 
עצמית גבוהה מסייעת לנו בהכרת החוזקות והחולשות שלנו. בנוסף, 
הגדרת מטרות לטווחי זמן קצרים וארוכים, מהסוג שיאפשרו לנו להמשיך 
לשאוף ולחלום. והחשוב מכל, להאמין בעצמך ולא לפחד לחלום בגדול.

 אם לא בתחום 
ספורט,  אוהבת  שמאוד  ולמרות  שופטת, 
הצבאי  בשירותי  משפט.  לבתי  הכוונה 
במגוון  ולקחתי חלק  כחוקרת מצ"ח  שימשתי 
רחב של חקירות. החשיפה לעולם החקירות, 
החל מאיסוף מידע, ניתוחו ועד לחקר האמת, 
המאתגרת  להתנהלות  אותי  וחשפו  אתגרו 
החוקה  על  הגנה  של  שילוב  בבתי המשפט, 

וערכיה, תוך התאמת המשפט למציאות.  

 שילוב העבודה עם החיים הפרטיים 
פועל  היא  בעבודה  שהצלחה  מאמינה  אני 
הפרטיים  החיים  בין  לשלב  היכולת  של  יוצא 
זה  בבית  טובים  פרטנרים  כשיש  לעבודה. 
בחיי  אני מעורבת מאוד  מצוין.  ועובד  אפשרי 
הדברים  את  בחשבון  לקחת  דואגת  ילדיי, 
שחשובים להם ולשלב בלו"ז הצפוף. יובל, בתי 

בת ה-12, מתעמלת תחרותית באקרובטיקה 
זו  את  לא  גם  תחרות,  פספסתי  לא  ומעולם 

שהתקיימה בחו"ל. 
הרצון לפעול נכון בבית ובעבודה גוזל לעיתים 
קרובות שעות שינה ופנאי, אך זה מחיר שאני 
מוכנה לשלם למען הסובבים אותי, משפחתי, 

החברים והעובדים המדהימים שלי.

 התחביבים 
בחיק  וטיולים  לנשמה  ספורט  טובה,  מוזיקה 

המשפחה. 

 מוטו בחיים 
ששום  מאמינה  הרצון".  בפני  העומד  דבר  "אין 
מטרות  להשיג  רוצים  ואם  מאליו  מובן  לא  דבר 
צריך לכוון נכון, להתמודד עם האתגר ולעיתים גם 
הפחד, לנסות מתוך כוונה להצליח עד שנצליח. 
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נשים צריכות להעז ולא להתבייש לדרוש את מה 
שמגיע להן. ברגע שיבינו שנשים יודעות בדיוק 

מה הן שוות, אנחנו נהיה בדרך הנכונה

שם: לימור קצב

גיל: 47

מצב משפחתי: גרושה + 2

מקום מגורים: יקנעם

תפקיד: מנטורית בחברת קופל גרופ )סטארט שירותי רכב(

השכלה: 12 שנות לימוד

תעודת זהות

 סדר היום 
קפה,  כוס  לעצמי  מכינה  אני  בוקר  בכל 
שלי  הלו"ז  על  ועוברת  במטבח  מתיישבת 
לאותו יום. לאחר מכן עונה על מיילים לסוכנים 
ארוחת  להם  מכינה  הילדים,  את  מעירה  ואז 

בוקר ויוצאת לעבודה.
לפגישה,  מפגישה  עוברת  אני  היום  במהלך 
הגרירה  ממוקד  לטלפונים  עונה  כדי  תוך 

ולסוכנים שצריכים את עזרתי.
סוף היום שלי משתנה. לעיתים הוא מסתיים 

ב-17:00 ולעיתים ב-20:00 בערב אני נכנסת 
הביתה אחרי יום מלא עשייה.

 מעניין בתחום 
עם  האישי  הקשר  את  אוהבת  מאוד  אני 
הסוכנים בשטח, לשבת איתם אחד על אחד, 
הסוכן  למשרד  מוסף  ערך  שהבאתי  להרגיש 
לבעיה  יצירתי  פתרון  או  חדשה  חבילה  עם 

שנתקל בה עם לקוח. 
יושבת  לא  אני  דינמי,  מאוד  שלי  המקצוע 

לדקה, כל הזמן בעשייה וזה מה שנותן לי את 
הדרייב כל בוקר.

 ההחלטה לעסוק בתחום 
בתור  ביטוח  בסוכנות  דרכי  את  התחלתי 
חתמת. יצרתי קשרים מאוד חזקים עם סוכני 
מאוד  קשר  לי  שיש  הסוכנים,  ואחד  הביטוח 
השיווק"  "חיית  את  זיהה  היום,  עד  איתו  טוב 
שבי וחיבר אותי עם מיקי קופל, מנכ"ל קופל 
גרופ  לקופל  שהגעתי  הראשון  מהיום  גרופ. 

צילום: דיגיטל קופל גרופ
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 כיצד את רואה את מעמד הנשים בעולם התעסוקה בישראל?
לאחרונה אני מרגישה במגמת שינוי, יותר ויותר נשים נכנסות לתפקידי 

מפתח מובילים ועל כך אני שמחה.
בתחום שלי אני פוגשת לא מעט נשים שמובילות סוכנויות ביטוח גדולות 

וחזקות, עושות זאת בהצלחה רבה וזה טבעי ונכון.

 כיצד פועל מקום העבודה לקידום נשים?
מפתח  תפקידי  מקבלות  נשים  בה  בחברה  לעבוד  וגאה  שמחה  אני 
מובילים, החל מהמשנה למנכ"ל, מנהלת הכספים, כלכלנית, מנהלת 

תפעול ועוד מגוון תפקידים רחב שנשים מאיישות בחברתנו.

 האם העולם צועד בכיוון של שוויון מגדרי?
אני רוצה לקוות שכן, למרות שאנחנו עדיין לא שם.

 מה את מציעה כדי להגביר את השוויון בין המינים?
להן.  שמגיע  מה  את  לדרוש  להתבייש  ולא  להעז  צריכות  נשים 

ברגע שיבינו שנשים יודעות בדיוק מה הן שוות, אנחנו נהיה בדרך 
הנכונה.

 כיצד ניתן למגר את תופעת האלימות נגד נשים?
תופעת האלימות נגד נשים היא תופעה בזויה שאנחנו צריכים להוקיע 
טוב  ממקום שלא  וללכת  לקום  כוחות,  לאזור  צריכות  נשים  מחברתנו. 
להן בו, ממקום שמשפילים אותן בו, ממקום שנוהגים כלפיהן באלימות. 
לא לחכות למכה הבאה - לקום וללכת. ואנחנו כחברה צריכים לפקוח 
לנקודות  לב  לשים  לסביבה,  רגישים  להיות  אוזניים,  ולפתוח  עיניים 
אדומות ולסימני מצוקה ולא לעמוד מנגד. עלינו כחברה לנהוג באפס 
סבלנות וסלחנות כלפי גברים אלימים. גם אלימות מילולית היא אלימות.

 מהי העצמה נשית מנקודת מבטך?
תלויה  להיות  מבלי  עצמי  בפני  חזקה  לעמוד  זה  בעיני  נשית  העצמה 
באף אחד. לעבור מכשולים שבדרך בכוחות עצמי, לפרנס את עצמי ואת 

ילדיי בכבוד, להיות שלמה עם עצמי ולא להתפשר על מה שמגיע לי. 

לשטח.  ויצאתי  מנטורית  לתפקיד  גויסתי 
התאהבתי בזה.

 שאיפות מקצועיות 
השאיפות שלי הן להמשיך להתמקצע בתחום 
שירותי הרכב, לגדול בקופל גרופ ולהגיע לכל 

יעד שהחברה מציבה לנו.

 אם לא בתחום 
ללא ספק, עיצוב פנים. יש לי חיבה לאסתטיקה 
ועיצוב, ואם לא הייתי אשת שיווק הייתי בוחרת 

בתחום זה. 

 שילוב העבודה עם החיים הפרטיים 
מודה  אך  איזון,  על  לשמור  משתדלת  אני 
שלא תמיד זה מצליח. אני אדם מאוד טוטאלי 
נשאבת  אני  פעמים  והרבה  שלו  בעבודה 
שני  גידלתי  לשמחתי  השעון.  סביב  לעבודה 
ילדים בוגרים ונבונים, שמבינים את המקצוע 

שלי ושכל מה שאני עושה, הוא עבורם.

 תחביבים 
ספורט בעיקר. אני גם מאוד אוהבת מוזיקה, 

לרקוד, לשיר, ובגדול ליהנות מהחיים.

 מוטו בחיים 
מחשבה חיובית יוצרת מציאות.



בקרוב פרק ראשון בסדרה 

 בשיתוף שגריר רשת מוסכים משיקות
סדרה חודשית עם טיפים פרקטיים

איך מגדילים רווחיות בתחום הרכב

עם רן גבאי, סמנכ"ל תפעול ושירות, שגריר

טיפול מקיף
סוכנים, מבוטחים והרכב שביניהם
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העצמה נשית נמדדת בכמה אספקטים: אישה היא 
חכמה, חזקה, מלאת עוצמה ויודעת להתאים עצמה 

למצבים שונים ולא מסתפקת בלעשות רק דבר אחד

שם: מיכל מורנו

גיל: 47

מצב משפחתי: נשואה + 4 בנים

מקום מגורים: קרית אתא

תפקיד: מנהלת מחוז צפון בהכשרה חברה לביטוח

השכלה: בעלת תואר ראשון בביטוח, בעלת תעודת סוג 3 

בהנה"ח, מאמנת לקשב וריכוז, מאמנת לתזונה נבונה 

תעודת זהות

 סדר היום 
לחמש,  רבע  בשעה  מתעוררת  בוקר  מידי 
בכל   - שחייה/רכיבה/ריצה  לאימון  יוצאת 
השעות בין  שמתקיים  אחר  אימון   פעם 

הביתה,  חוזרת  לאחריו  ל-06:45,   05:30
ארוחות  כולל  הקטנים,  הילדים  את  מארגנת 
הלימודים.  למסגרות  כתיקונם  ובימים  בוקר 
יוצאת  מכן  ולאחר  הבעל  עם  קפה  שותה 

למשרדי הכשרה בחיפה.
לפחות  ללו"ז  לי  מכניסה  גם  כתיקונם  בימים 

שתי פגישות בחוץ עם סוכני החברה, שהיום 
מתקיימים בזום עד שעות הערב.

 מעניין בתחום 
ומעניין  מורכב  תחום  הוא  הביטוח  תחום 
לי את האפשרות  יש  מאוד. בתפקידי הנוכחי 
ולקדם דברים שאני מאמינה בהם.  להשפיע 
לאנשים  ומתחברת  אוהבת  בעיקר  אני 
שעמם אני עובדת - הן העובדים, הן מנהלות 
משמעות  הסוכנים.  והן  והחתמות  המשרדים 

הקשבת,  האוזן  להיות  היא  בעיניי  התפקיד 
גלגל הצמיחה  הכתף התומכת, המניעה את 
במינוף  סיוע  ידי  על  הסוכנים  של  וההצלחה 

העסק.

 ההחלטה לעסוק בתחום 
בחברת  זמנית  כעובדת  בענף  התחלתי 
אך  בארכיב,  זוטר  בתפקיד  אמנם  הפניקס. 
תחום  הוא  הביטוח  תחום  כי  זיהיתי  אז  כבר 
ולקדם  להשפיע  האפשרות  את  ויש  מעניין 
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דברים שאני מאמינה בהם. 
לפני כ-24 שנים הגעתי להכשרה, למקום 
שהפך לימים הבית השני שלי, בעיקר בזכות 
במקום  שיש  החיובית  והאנרגיה  האנשים 
תביעות,  מסלקת  בתפקיד  התחלתי  הזה. 
למחלקת  עברתי  שנים  ארבע  לאחר 
החיתום כחתמת  פרט ולאחר כשנה מוניתי 
מוניתי  לימים  במחוז.  פרט  צוות  לראש 
השנים  ובשמונה  המחוז  מנהל  לסגנית 
של  צפון  מחוז  את  מנהלת  אני  האחרונות 

החברה.

 שאיפות מקצועיות 
להצליח  היא  שלי  המקצועית  השאיפה 
הטוב  הצד  על  שלי  הרווח  יחידת  את  לנהל 
מענה  ומתן  מתמדת  צמיחה  כדי  תוך  ביותר, 
מקצועי ואנושי לסוכנים. להמשיך להוות עבור 
בזכות  ומכיל  מחבק  משפחתי  מחוז  הסוכנים 
בעל  ומיומן,  מקצועי  איכותי,  עובדים  צוות 
תודעת שירות גבוהה וגאוות יחידה ברמה הכי 

גבוהה שניתן.

התעסוקה  בעולם  הנשים  מעמד  את  רואה  את  כיצד   
בישראל?

נשים  כי  עולה,  ויצו  ידי  על  שהתפרסמו  האישה  ליום  נתונים  מתוך 
 32% מרוויחות  עדיין  אך  האוכלוסייה,  מכלל  כמחצית  מהוות  בישראל 
פחות מגברים. זה נתון שצריך לטפל בו. נתוני המדד משקפים פערים 
זה  נשים  כי   - וחבל  תחומים,  במגוון  וגברים  נשים  בין  נתפסים  בלתי 
 42% 73% נשים,  כוח. כך למשל, אצלנו בהכשרה חברה לביטוח יש 

בהנהלה מהמורחבת. 

 כיצד פועל מקום העבודה לקידום נשים?
בהכשרה מקדמים כל עובד שמעוניין ונמצא בעל הכישורים המתאימים 
ואנחנו מחפשים קודם  או אישה  אין הבדל אם מדובר בגבר  לתפקיד. 
בהעשרה,  בהם  משקיעים  אנחנו  המערכת.  מתוך  אנשים  לקדם  כל 
סדנאות, השתלמויות וסדנאות ניהוליות, על מנת להכשיר את העובדים 

כדור הבא של המנהלים.

 כיצד ניתן למגר את תופעת האלימות נגד נשים?
כי  לספר  יכולה  כן  אני  חשובה.  כה  לשאלה  תשובה  מלתת  קטונתי 
נרצחה  מיכל סלה אשר  לפורום הנושא את שמה של  הכשרה חברה 

באכזריות מול בתה על ידי בן זוגה, ולפרויקט הכלבים של מיכל שיזמה 
אחותה לילי בן עמי, ואנחנו מפיקים עבורם פוליסה ייחודית, לראשונה 

בישראל.
הכשרה חברה לביטוח תספק פוליסת ביטוח צד ג' עבור נשים הנעזרות 
מיכל"  "כלבי  הפרויקט  אלימות.  מפני  חייהן  על  להגן  במטרה  בכלבים 
מספק כלבי הגנה מאומנים בידי בוגרי יחידת 'עוקץ', במטרה להגן על 
הנשים החיות בצל אלימות וכאלו שבן זוגן נמצא תחת צו הרחקה ויש 
חשש לחייהן ולביטחונן האישי. הכיסוי הביטוחי הכרחי, מכיוון שבמידה 
ובמקרה התוקף  ומונע את התקיפה  וכלב "הגנה" עושה את עבודתו 
נפגע, יש לו הזכות לתבוע את האישה ואת הכלב, מפני שכלב ההגנה 

מוגדר בעצם כרכושה של האישה. 

 מהי העצמה נשית מנקודת מבטך?
חזקה,  חכמה,  היא  אישה  אספקטים:  בכמה  נמדדת  נשית  העצמה 
מסתפקת  ולא  שונים  למצבים  עצמה  להתאים  ויודעת  עוצמה  מלאת 
מנהלת  גם  היא  רעיה,  גם  היא  אם,  גם  היא  אחד.  דבר  רק  בלעשות 
קריירה ומשלבת בין כל אלה גם חיים פרטיים, תחביבים ומקום לעצמה. 
בדיוק בדומה ללביאות שבטבע שגם מגדלות את גוריהן, אך גם יוצאות 

וצדות את המזון שלהן, של בן זוגן ושל ילדם. 

 אם לא בתחום 
מניחה  אני  בתחום,  עוסקת  הייתי  לא  אם 
לייעץ,  המנטורינג,  בתחום  עוסקת  שהייתי 
ללוות לעסוק בעזרה לאנשים להשגת יעדים 
אישיים, בהעצמה, בהכרת הערכים האישיים 
את  למקסם  ובכך  ומימושם,  אותם  המניעים 

יכולותיהם בדרך לכל יעד שיבחרו.

 שילוב העבודה עם החיים הפרטיים 
בחיים הפרטיים שלי אני אמא ורעיה ואישה 
נוספת  קריירה  לצד  קריירה  שמנהלת 
ברזל.  ואשת  כטריאתלטית  הספורט  בתחום 
היותי  למרות  לי  מתאפשר  זה  דודי  בזכות 
כי הוא לוקח חלק פעיל  אם לארבעה בנים, 
לכל  דואג  בבנים,  וטיפול  בגידול  ומשמעותי 
מפתחת  מתפתחת,  שאני  בזמן  צרכיהם 
לוקח  גם  דודי  מתאמנת.  לומדת,  קריירה, 
לעבודת  הקשור  בכל  ופעיל  משמעותי  חלק 
אחראי  הוא  בהכשרה.  צפון  במחוז  הרווחה 
על כל הכיבוד והפינוקים לעובדים בגיבושים 

ובסופי חודש.

אני  לקריירה,  בית  בין  שלי  האיזון  בזכות 
משמעותית  קריירה  ולנהל  לעבוד  מסוגלת 
נולדו  ילדי  כ-24 שנים. כל ארבעת  בהכשרה 
לתוך המערכת וגדלו בתודעה שאמא עובדת 

בהכשרה. זה חלק משמעותי ממי שאני.

 תחביבים 
בשלוש השנים האחרונות  אני מתאמנת מידי 
אני  רוכבת.  – רצה, שוחה,  יום כטריאתלטית 
זכיתי  משתתפת בתחרויות. בשנה האחרונה 
בשני תארים חדשים: אשת ברזל וישראמנית. 
כן, אני אוהבת מאוד ללמוד. כמעט הכל  כמו 

מעניין אותי.

 מוטו בחיים 
"הכל אפשרי" - זו לא קלישאה. אני מקפידה 
יכולה בכל נקודת  לעשות את הכי טוב שאני 
קשה  היא  אם  גם  מהדרך.  ליהנות  וגם  זמן 
ומפותלת, עדיין יש מטרה ויעד להגיע אליהם. 
מיקוד במטרה והתמדה מייצרים את התוצאות 

הרצויות.
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אני מאמינה שנשים צריכות לחוש ראויות 
לכל משרה ולכל פוזיציה בכירה ככל שתהיה, 

אם ירצו בכך ועל סמך רצון והצלחה

שם: מיכל פז

גיל: 42

מצב משפחתי: נשואה + 2

מקום מגורים: סביון

תפקיד: מנהלת פרסום בהראל פיננסים

תעודת זהות

 מעניין בתחום 
עולם הפיננסים בהשוואה לעולמות של מוצרי 
צריכה אחרים, נתפס כפחות נגיש והרבה יותר 
בולטות,  ביצירת  צורך  ישנו  כך  בשל  מורכב. 
מציאת שיתופי פעולה מעניינים, ערוצי מדיה 
חדשים, יצירת חוויה חדשה בהנגשת המסרים 
של  הייחודיות  והן  הפיננסים  עולם  הן  וכו'. 
פיננסים  בהראל  הפרסום  כמנהלת  תפקידי 

מעניין ומאתגר אותי בכל פעם מחדש. 

 ההחלטה לעסוק בתחום 
עבדתי  הפרסום,  לעולם  שנכנסתי  לפני 

בעולם המכירות. לאחר מכן עבדתי במשרד 
תקציב  על  כאחראית  היתר  בין  פרסום, 
קבוצת הראל ביטוח ופיננסים. כאשר הוצע 
הראל  מתוך  התקציב  את  לנהל  לעבור  לי 
ומעניין  מאוד  לי  קסם  התפקיד  פיננסים, 
שנים.   14 מעל  כבר  מחדש  יום  בכל  אותי 
משלבת  פיננסים  בהראל  לעבוד  החוויה 
בין היתר הרבה למידה, תוך התמודדות עם 
וכו'.  תגובה  מהירות  רגולטוריים,  אתגרים 
תומכת  מדהימה,  עבודה  סביבת  לצד  זאת, 
ומחבקת, אך יחד עם זאת דורשת מקצועיות 
השילוב  זהו  כי  מאמינה  אני  וחדשנות. 

את  מפיקה  אני  ממנו  אשר  עבורי  המנצח 
המיטב.

 שילוב העבודה עם החיים הפרטיים 
לשלב  קל  מאוד  שכיום  מרגישה  אני  בקלות. 
כחלק  הפרטיים,  החיים  לבין  העבודה  בין 
מיישום האסטרטגיה של קבוצת הראל בשנים 
רקע  על  ובפרט בשנה החולפת.  האחרונות, 
הראל  בקבוצת  הושקעו  הקורונה,  משבר 
של  עצום  מגוון  המאפשרים  רבים  משאבים 
עבודה  המאפשרים  דיגיטליות,  ויכולות  כלים 
יעילה מרחוק מהבית. הלכה למעשה, היכולות 

צילום: איתי פז
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פיננסים  בהראל  לנו  אפשרו  הדיגיטליות 
להמשיך ולהעניק סטנדרט שירות מצוין, זמין 
וגם  בשגרה  גם  ליועצים,  והן  ללקוחות  הן 

בתקופת הסגר. 
לצד זאת, הניסיון המקצועי שלי תורם לקיצור 
משימות  קידום  שמאפשר  מה  זמנים,  טווחי 
והוצאתן לפועל. אני משתדלת שלא להשאיר 
לטפל  בכדי  בריפים  כמו  פתוחות  משימות 
במשימותיי במקצועיות ובמלוא הרצינות. יחד 
חשוב  ערך  הוא  בית-עבודה  איזון  זאת,  עם 
בהראל  להטמיע  התחלנו  אותו  אשר  עבורי, 
המאפשר  איזון  כשנתיים,  לפני  כבר  פיננסים 
לעובדים לבחור יום אותו הם מקדישים לטובת 

המשפחה ולפנאי.
 

 תחביבים 
שיותר  כמה  ולהיות  לארח  סוסים,  ספורט, 
עם החברים הקרובים והמשפחה המהממת 

שלי. 

 מוטו בחיים 
אל תיקחו את עצמכם כל כך ברצינות.

 כיצד את רואה את מעמד הנשים בעולם התעסוקה בישראל?
אישי,  באופן  היום.  סדר  על  הוא  האישה  מעמד  שנושא  לראות  נפלא 
בכל מסגרת שאני פועלת בה אין עיסוק מגדרי. חשוב להיות טובה במה 

שאת עושה ולהיות מעורבת.

 כיצד פועל מקום העבודה לקידום נשים?
בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים פועלים רבות לקידום נשים. הדבר בא 
לידי ביטוי בכך שישנן  מנהלות רבות בפוזיציות בכירות ושיעור הנשים 
בדרגת סמנכ"ל ומעלה הינו 41%. אני גאה שאני חלק מארגון שבוחר 
אפשר  ולכן  נשים,  להעצים  משותפת  וציבורית  חברתית  מטרה  מתוך 
לראות כי נשים מהוות חלק משמעותי בהראל. כמו כן, אני מאמינה כי 

הפנייה למשרות לא תלויות במגדר כאמור, אלא בביצועים והצלחה.

 האם העולם צועד בכיוון של שוויון מגדרי?
לצערי, אנו עדיין רחוקים משוויון מלא, אך תחושתי היא שאנחנו כנשים 
עלולות  נשים  לעיתים  לפיו    - המתחזה"  מ"אפקט  להימנע  צריכות 
לחשוב שהצליחו לא בזכות עצמן ובדרכים לא הוגנות. אפקט זה נותן 
אני  מסוימים.  ולתפקידים  למעמד  מתאימות  אינן  כי  לנשים  הרגשה 

מאמינה שנשים צריכות לחוש ראויות לכל משרה ולכל פוזיציה בכירה 
ככל שתהיה, אם ירצו בכך ועל סמך רצון והצלחה. 

 כיצד ניתן למגר את תופעת האלימות נגד נשים?
הגיל  בקרב  הסברה  באמצעות  זו  תופעה  למגר  שנוכל  חושבת  אני 
גאה  אני  מאפליה.  חפה  אשר  וסמנטיקה  מגדרי  שוויון  וללמד  הצעיר 
לעבוד בארגון שלאורך השנים לוקח חלק במאבק כנגד אלימות כלפי 

נשים ופועל ביוזמות שונות בכדי להעלות מודעות לנושא חשוב זה.
הנשים  ארגון  עם  הפעולה  שיתוף  הינה  לליבי  שקרובה  לכך  דוגמה 
ליאו ברנט מקבוצת פובליסיס בנובמבר האחרון,  ומשרד הפרסום  ויצו 
למלחמה  מסרים  שהעביר  ייחודי  פרסומות  מקבץ  עלה  במסגרתו 
אחריות  ומתוך  עולם  מתפיסת  כחלק  בנוסף,  נשים.  כלפי  באלימות 
באמצעות  גם  המודעות  להעלאת  פועלים  בהראל  בקבוצת  תאגידית, 
הרצאות ואיגרות לעובדים, כך שגופן של נשים ונערות לא יהיה הפקר.

 מהי העצמה נשית מנקודת מבטך?
ילדיי ואת אלי בתי, ששום דבר לא יעמוד בפניה אם תרצה  לחנך את 

אותו ותעבוד קשה עבורו.



יום האישה 
הבינלאומי 2021

  |  גיליון 92  |  מרץ 2021
ביטוח | פנסיה | פיננסים

מגזין 

40
ביטוח | פנסיה | פיננסים

אני אופטימית שהבנות שלי יפגשו עולם שוויוני יותר. 
אני מרגישה בניצני שינוי מלבלבים ומקווה שישראל 

בדרך לשוויון מגדרי אמיתי

שם: מירב דותן

גיל: 48

מצב משפחתי: נשואה + 3

מקום מגורים: אבן יהודה

תפקיד: סגנית מנהלת אגף שיווק, בססח

השכלה: תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל 

עסקים מאוניברסיטת תל אביב

תעודת זהות

 סדר היום 
מתעדכנת  שלי:  בזמן  הבוקר  את  מתחילה 
הייחודיים  הדברים  אחד  הכלכלה.  בחדשות 
ענפי  לכל  הממשק  הוא  בבססח  בעבודה 
ידיעה  שכל  כך  התחומים,  ולכל  הכלכלה 
את  מתכננת  בהמשך  ורלוונטית.  מעניינת 
הבית  בני  שכל  ומוודאת  בעבודה  היום  סדר 
מאורגנים גם הם. את הזמן בדרך לעבודה אני 

מקדישה לשיחות בענייני עבודה ומשפחה.
מול  בסנכרון  מתחיל  בוקר  כל   – במשרד 
לטיפול  נשאבת  מכן  ולאחר  העובדים 
החריגים.  ובאירועים  בלקוחות  האינטנסיבי 
בסיום יום העבודה משתדלת לפנות זמן לכל 

בהכנת  מסייעת  בפרטיות,  מהילדים  אחד 
שיעורי בית ולמידה. בערב מתעדכנת במיילים 

חשובים ומוודאת שהלקוחות מטופלים.

 מעניין בתחום 
שהוא  משום  מרתק  תחום  זה  אשראי  ביטוח 
ישראל  כלכלת  שונים:  תחומים  בתוכו  משלב 
והעולם, חולש על מגוון רחב של ענפים בהם 
ממשק  מחייב  הוא  מעמיקה.  היכרות  נדרשת 
יצירתית  מחשבה  במשק,  החברות  בכירי  עם 
מייצרים  שאנחנו  בכך  וייחודי  לקופסה,  מחוץ 
פתרונות המאפשרים ללקוחותינו לצמוח ולגדול 
בביטחון. העובדה שאני מנהלת בכירה בחברת 

מאפשרת  בישראל  המובילה  האשראי  ביטוח 
לי היכרות מעמיקה עם מגוון רחב של חברות 

מובילות מהשורה הראשונה במשק. 

 ההחלטה לעסוק בתחום 
כשסיימתי את לימודי התואר הראשון בכלכלה 
התגלגלתי לעבודה בחברת בססח כאנליסטית 
וההיכרות  השנים  עם  חיתום.  באגף  צעירה 
וההתמקצעות,  הלקוחות  מגוון  עם  הגוברת 
אותי,  מרתק  האשראי  ביטוח  שנושא  גיליתי 
מקצועית  התפתחות  מאפשרת  שהחברה 
ואישית. במקביל, פניתי גם ללימודי תואר שני 
ניהולי  בתפקיד  והתחלתי  עסקים,  במנהל 
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ניהול  בצד  קדנציה  לאחר  בחברה.  ראשון 
בצד  שמצאתי  הרב  העניין  ולאור  הסיכונים, 
רוחב,  בתפקידי  להתקדם  בחרתי  הלקוחות, 
ולהתקדם  ניהול שונה  מזווית  להביא חשיבה 

בצד הפוליסות והשיווק.

 שאיפות מקצועיות 
קידום  בתחום  ייחודית  חברה  הינה  בססח 
אישה  מנכ"לית  ידי  על  מובלת  ואף  הנשים 
מרובות  אופציות  ונותנת  ציטיאט-לוין(  )חגית 
להתפתחות מקצועית. אני רואה את עצמי חלק 
החלטות  בצמתי  משפיעה  החברה,  מהנהלת 
לעשור  אותנו  שתביא  אסטרטגיה  והתוויית 
הבא. אני רואה את עצמי בהמשך לוקחת חלק 
באתגרים ניהוליים נוספים של החברה, מובילה 

שינויים ומרחיבה אופקים לתחומים חדשים.

 אם לא בתחום 
בתחום  אולי  באנשים,  לעסוק  רוצה  הייתי 
לאחר שנים  ילדים.  בעיקר של  הפסיכולוגיה, 
לילדים  לסייע  שמחה  הייתי  כאמא,  רבות 
הכוונה,  שצריכים  להורים  לעזרה,  שזקוקים 
שינוי  ולהוביל  והשונה  האחר  לקבלת  לחנך 

בתחום החברתי. 

 שילוב העבודה עם החיים הפרטיים 
פשוט  אינו  ומשפחה  לבית  קריירה  בין  האיזון 
לנשים.  יותר  מאתגר  ועדיין  אחד,  לאף 
הבנה  בה  שיש  בחברה  עובדת  אני  למזלי, 
אני  יש מקום.  לכך שגם למשפחה  וסובלנות 
העדיפויות  סדר  מה  להבין  שחשוב  מאמינה 
ולהגשמה  למימוש  מקום  ולתת  עבורך  הנכון 

העצמיים.

 תחביבים 
משתתפת  אני  לשבוע  אחת  לפחות 
ועל  הצבא  מאז  רוקדת  אני  עם.  בריקודי 
אני  זה,  לתחביב  שותף  אינו  זוגי  שבן  אף 
לא מוותרת ומקפידה ללכת. פרט לכך, אני 
חשוב  עם המשפחה.  לטייל  אוהבת  מאוד 
לי שילדיי יכירו את שבילי ארץ ישראל. לכן 
אנחנו מקדישים את סופי השבוע לטיולים, 
אשר מאפשרים חוויות משפחתיות והקניית 

ערכים.

מוטו בחיים 
בחצי  כבר  ואתם  יכולים  שאתם  "תאמינו 
בטוחה  אני  רוזוולט.  תיאודור  אמר  הדרך", 
לעשייה  תוביל  וביכולותיי  בעצמי  שהאמונה 

וליצירת הזדמנויות חדשות ואתגרים.

 כיצד את רואה את מעמד הנשים בעולם התעסוקה בישראל?
לנשים  מלא  הזדמנויות  שוויון  אין  עדיין  בכיוון,  צעדים  שנעשו  למרות 
על  השכר  בפערי  שלהן,  התעסוקה  במאפייני  בולט  הדבר  בישראל. 
עבודתן ובאפשרויות הניצבות בפניהן בשוק העבודה. מצד אחד, הרבה 
ארגונים גדולים עדיין שבויים במודלים של מנהיגות מהעבר. מצד שני, 
גם לנשים יש מקום לקדם עצמן תוך שילוב קריירה לצד משפחה וילדים. 
אינטליגנציה  המשלבות  מוכחות  ניהול  יכולות  שלנשים  מאמינה  אני 

רגשית גבוהה ויכולת להוביל משימות במקצועיות.
למרות זאת, אני אופטימית שהבנות שלי יפגשו עולם שוויוני יותר. אני 
מגדרי  לשוויון  בדרך  שישראל  ומקווה  מלבלבים  שינוי  בניצני  מרגישה 

אמיתי, שנראה עוד נשים בתפקידים בכירים בכנסת ובכלל.

 כיצד פועל מקום העבודה לקידום נשים?
בססח הינה מחברות הביטוח המובילות בארץ בתחום השוויון המגדרי, 
מנהלות  משפטית,  יועצת  סמנכ"לית,  מנכ"לית,  בתפקיד  נשים  עם 
מחלקה ועוד. לשמחתי, קיים בבססח שוויון הזדמנויות אמיתי. תהליכי 
סוג.  מכל  אפליה  ונטולי  ומקצועיות  מכישרון  מונעים  פנימיים  קידום 
בססח מקפידה לתת מקום לכל העובדים לצמוח באופן אישי ומקצועי, 

תוך שמירה על כבוד ואיזונים בין העסקי והפרטי.

 האם העולם צועד בכיוון של שוויון מגדרי?
בעשורים האחרונים אכן חל שנוי גדול לכיוון שוויון מגדרי, אבל יש עוד 
כברת דרך. עדיין יש הרבה יותר ארגונים עם שליטה גברית בהנהלה, 
עדיין  בכירים  בתפקידים  נשים  ממנכ"לים,  מנכ"ליות  פחות  הרבה 
משתכרות פחות מגברים ולנשים יש פחות ייצוג בממשלה ובכנסת. אין 
ראשת  מרקל,  הקנצלרית  כמו  עדכניות  מרעננות  שדוגמאות  ספק  לי 

ממשלת ניו זילנד שטיפלה במשבר הקורונה במדינתה בצורה מעוררת 
השראה ובגובה העיניים ואחרות, מסייעות בהשגת שוויון שכזה.

 מה את מציעה כדי להגביר את השוויון בין המינים?
נשי,  ורוב  נשית  הובלה  בה  שיש  בחברה  בעבודה  שהתברכתי  מכיוון 
הוא  הפיננסים  שעולם  למרות  בססח.  מודל  את  לאמץ  מציעה  אני 
הביניים.  בדרגי  בייחוד  מנהלות,  נשים  יותר  לראות  ניתן  בעיקר,  גברי 
לנשים אומר שעליהן להעז, לגשת לראיון לכל תפקיד שהן נושאות אליו 
עיניים ולהניח שהמתאים ביותר יתקבל, ללא קשר למגדר. אני חושבת 
שצריך לחנך נשים מגיל צעיר ליזמות, לניהול ולעשייה. בצד הנורמות 
למגדר,  קשר  ללא  התפקיד,  לאותו  זהה  לשכר  לפעול  יש  בתעשייה, 
ועל המדינה לחוקק חוקים של העדפה מתקנת ושריון מקומות עבודה 

לנשים.

 כיצד ניתן למגר את תופעת האלימות נגד נשים?
החשוב ביותר – לדבר, לתת מקום לתופעה, להבין שזה יכול לקרות לכל 
ומניעה. לדאוג  ולהשקיע בחינוך  אחת. לנקוט בהסברה בלתי פוסקת 
להכשרת אנשי מקצוע בטיפול בתופעה גם בקהילה, לחקיקה מתאימה 
ולמתן תקציבים ממשלתיים בהתאם,  והירתמות של מערכת המשפט 

ושוב – לדבר.

 מהי העצמה נשית מנקודת מבטך?
עצמית,  והגשמה  מימוש  סיפוק,  תחושת  הוא  העיקר  מבטי,  מנקודת 
שילוב בין קריירה למשפחה. האפשרות לבחור, להאמין בעצמי וביכולות 
בזכות  לאיפה שאני  ושהגעתי  ובבססח,  בבית  גב  לי  לדעת שיש  שלי, 

המקצועיות והכישורים שלי, כי זה המקום המתאים לי.
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לא לפחד לחלום, לא לפחד להילחם ולא לפחד 
להציב מטרות גדלות מידי. האמונה בעצמי נותנת 

לי את האפשרות להצליח בכל

שם: סיון לוין

גיל: 39

מצב משפחתי: נשואה + 2

מקום מגורים: מודיעין

תפקיד: מפקחת ומנהלת פיתוח עסקי בקוואליטי

השכלה: תואר ראשון  LL.B משפטים

תעודת זהות

 סדר היום 
קמים  מקודמו.  שונה  בצורה  מתנהל  יום  כל 
בוקר,  של  קפה  חיוך(,  עם  )חובה  בבוקר 
בפקקים  שהייה  כדי  תוך  עליו.  מוותרת  לא 
מתחילה להרים טלפונים לסוכנים שלי, שיחת 

בוקר טוב ועדכון על סדר יומם.
וכאן  הלפטופ  את  מדליקה  למשרד,  מגיעה 
צוותי  עם  קצר  עדכון  היום.  מתחיל  בעצם 
עם  עבודה  פגישות  מתחילה  הטלמיטינג, 
סוכנים, עוברים על מכירות ועדכונים של יום 
מדברים  עבודה,  תכניות  על  יושבים  קודם, 
החודש.  לאותו  יעדים  ועל  עסקי  פיתוח  על 

בכל  שמתרחשים  הבסיסיים  הדברים  אלו 
יום. בנוסף לנושאים הנ"ל, ישנן פגישות גיוס 
צמוד  ליווי  וכמובן  שונות  הדרכות  מעסיקים, 

של הסוכנים חדשים.
עם  ממשיכה  אני  הביתה,  בדרך  בערב, 
עבר  איך  על  שמשתפים  לסוכנים  השיחות 

היום, הצלחות ואתגרים.
מגיעה הביתה בשעות הערב וכשאני מגיעה 
שיעורים,  למשפחתי,  נתון  כולו  הזה  הזמן 
קצת משחקי קופסה, ארוחת ערב משפחתית 
אחרי  רק  לוותר.  לא  משתדלת  אני  שעליה 
שהם נרדמים, אני מדליקה שוב את המחשב, 

היום  את  וסוגרת  למחרת  יומי  סיכום  מכינה 
הארוך.

 מעניין בתחום 
את  לראות  זה  בעיקר,  אותי  שמעניין  מה 
שהוא  הדרך  את  סוכן,  כל  של  ההתפתחות 

עבר ואת ההצלחה שאליה הוא הגיע. 

 ההחלטה לעסוק בתחום 
לא חשבתי לעסוק בתחום הפיננסי, יחד עם 
השקעות,  לבית  משפטי  ייעוץ  כדי  תוך  זאת 
עזרתי.  את  ביקשו  לסיטואציה שבה  נקלעתי 
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אחרי חודש שבו שהיתי במשרד חלופי בבית 
השקעות הציעו לי שם תפקיד ניהולי - להקים 
ומאז  קטן  לא  אתגר  מאפס,  סוכנים  מחלקת 
ומבינה  שנים   17 כבר  בתחום  עוסקת  אני 

היום שזה היעוד שלי.

 שאיפות מקצועיות 
יש לי שאיפות להגיע גבוה, בלי הגבלה. אני 
בגדול,  אבל  עצמי.  את  להגביל  אוהבת  לא 
השאיפה היא להביא את העסק שלי להצלחה, 
לצמוח, לדעת שכל סוכן תחת יחידת הפיקוח 

שלי יגיע במהרה לעצמאות כלכלית.

 אם לא בתחום 
כיועצת  התחלתי  דין,  עריכת  למדתי  במקור 
משפטית בבית השקעות, אני מאמינה שאם 
עוסקת  הייתי  הביטוח,  בתחום  הייתי  לא 
שמאוד  משהו  הנדל"ן,  בתחום  דין  כעורכת 

מעניין אותי כיום.

 שילוב העבודה עם החיים הפרטיים 
בהחלט לא פשוט, אבל מצליחים. בסופו של 
שעות  הרבה  העסק,  של  המנוע  אני  דבר 
יום  עבודה, הרבה לחץ והרבה אתגרים. בכל 
מאפס,  מתחיל  חדש,  למשהו  מתעורר  אתה 
ועובד מאוד קשה בכדי  בונה לך את הביזנס 

להביא את עצמך להצלחה.
המשפחה.  חשובה  הכי  זמנית,  בו  אבל 
פעמיים בשבוע אני יוצאת מעט יותר מוקדם, 

 כיצד את רואה את מעמד הנשים בעולם התעסוקה בישראל?
התעסוקה  בעולם  יותר  רבה  שליטה  לנשים  יש  כיום  לעבר,  בניגוד 
בישראל, בזכות המודרניזציה ובשילוב הדחף של הנשים לצאת לעבודה, 
על  משפחה  לקיים  המסוגלים  הזוגות  שמעטים  העובדה  לנוכח  זאת 

בסיס משכורת אחת בלבד.
ניתן לראות יותר ויותר נשים בתפקידים בכירים בישראל. למרות שייצוג 
הנשים במערכת השלטונית עדיין לא השתפר, אולי בעתיד נגיע לשוויון 

ואולי נלמד מהניסיון המוצלח במדינות אחרות שמהוות דוגמה עבורנו.

 כיצד פועל מקום העבודה לקידום נשים?
מקום העבודה שבו אני נמצאת בהחלט מעודד שוויון בין המינים. אנחנו 
מגייסים אלינו נשים וגברים כאחד, אין אצלנו שוני בין המגדרים. מאחר 
ואנו מודעים לאילוצים, גם כאן אנו נעזור להן להצליח ובו זמנית לשלב בין 
העסק ובין הילדים. הן יקבלו את כל האפשרויות והכלים על מנת להצליח.

 האם העולם צועד בכיוון של שוויון מגדרי?
אני אתמצת את תשובתי ואומר, מקווה מאוד שכן. 

 כיצד ניתן למגר את תופעת האלימות נגד נשים?
מדובר  לצערנו  אך  התופעה,  את  למגר  שניתן  להאמין  רוצה  הייתי 

בתופעה שנמשכת זמן רב. 
אולי לעודד נשים לדבר יותר, לשתף, לא לפחד לפנות לגורמים מוסמכים 
שיכולים להגן עליך. כמובן שאת העונשים הייתי מחמירה ודואגת לפרסם 

אותם כמה שניתן.

 מהי העצמה נשית מנקודת מבטך?
ההעצמה  מגדירה  אני  אישה".  נעשית  היא  אישה,  נולדת  לא  "אישה 
נשית כמשהו שלי, לא משהו שאף אחד יעשה עבורי. אני שמה לעצמי 

מטרות.
את  מגדירה  אני  רוצה,  היא  מה  יודעת  חזקה  שאישה  חושבת  אני 

המטרות שלי ולא אפסיק עד שאגיע אליהן.
אישה  הכרחי.  הוא  הידע  שהרחבת  חושבת  אני  הזמן,  כל  לומדת  אני 
חכמה היא אישה חזקה וחשוב מאוד להאמין בעצמך. לא לפחד לחלום, 
האמונה  מידי.  גדלות  מטרות  להציב  לפחד  ולא  להילחם  לפחד  לא 

בעצמי נותנת לי את האפשרות להצליח בכל.

על מנת להיות עם ילדיי, הזמן איתם זה הדבר 
ערכים,  להם  להקנות  עבורי,  מהותי  הכי 
משתדלת  איתם.  לכייף  וכמובן  אותם  ללמד 
מאוד לשלב גם חיי חברה, לצאת מידי פעם 
חברים  עם  קפה  לשתות  בערב,  להליכות 

ולצפות באיזו סדרה נחמדה עם בעלי.

 תחביבים 
במשך שנים אני מציירת ציורי שמן על קנבס 

מקליטה  אני  יש(  באמת  )לא  הפנוי  ובזמני 
קאברים לשירים ישנים. אבל התחביב העיקרי 
והכיף הכי גדול שלי זה להגיע לילדים אחרי יום 
ארוך ומפרך ולקבל את האנרגיות המטורפות 

שהם נותנים לי. 

 מוטו בחיים  
והרבה  עמו,  שהתחיל  ממה  מעט  הוא  אדם 

ממה שהשיג בדרך.
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אני מאמינה שלהגשים את עצמי זו הדרך הטובה 
ביותר ללמד את ילדיי להגשים את עצמם 

ולדעת שבעתיד יוכלו לעשות כל מה שרק ירצו

שם: עדי סולמי להב 

גיל: 42 

מצב משפחתי: נשואה + 3 

מקום מגורים: רמת גן

תפקיד: סמנכ"לית לקוחות, הלמן-אלדובי 

קופות גמל ופנסיה 

השכלה: מדעי ההתנהגות וקרימינולוגיה, 

המכללה למנהל

תעודת זהות

 סדר היום 
אחרת  משמעות  קיבל  יום"  "סדר  המושג 
ששם  כשלמדנו  האחרונה,  בשנה  לגמרי 
התרגלנו  בעבר  אם  גמישות.  הוא  המשחק 
לצאת  למסגרות,  הילדים  את  לשלוח  לקום, 
פגישות  שמשלבת  שגרה  ולקיים  לעבודה 
יותר  שאין  ברור  כבר  היום  שוטפת,  ועבודה 
שהילדים  מאליו  מובן  שלא  קבוע,  יום  סדר 
במסגרות, שפגישות יכולות להתקיים גם בזום, 

ובעיקר שתמיד יכול לנחות איזה אירוע בלתי 
בהנחיות,  שינוי  עובדים,  של  )בידוד  מתוכנן 
עומס פניות ועוד( שיביא אותנו "לחשב מסלול 

מחדש" בזמן אמת.

 מעניין בתחום 
יום  שכל  יודע  ומכירות  שירות  שמנהל  מי  כל 
 money"-מחדש הוא, במונחים של ספורט, ה
צריכים  השחקנים  בו  במשחק  הזמן   ,"time

הזמן שיקבע  זה  כי  לתת את המיטב שלהם, 
אם ינצחו או יפסידו. 

 - נמדדים  הזמן  כל  אנחנו  לקוחות  כאגף 
שנעמוד  שמצפה  החברה  ידי  על  אחד  מצד 
ביעדים העסקיים; מצד שני על ידי הלקוחות, 
האמת  ברגע  מענה  להם  לתת  שתפקידנו 
ולגרום להם לבחור בנו מחדש בכל יום, בענף 

סופר תחרותי. 
חווים  אנחנו  כחברה  מספיק,  לא  זה  כל  אם 

צילום: ניר הדר
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מיזוגים,  רכישות,   - שינויים  של  הרים  רכבת 
להיות  הזמן  כל  אקשן,   - בקיצור  רגולציה. 

 בשיא הכוח, ולצפות לבלתי צפוי

 ההחלטה לעסוק בתחום 
בשבילי,  התחום  שזה  ההחלטה  למעשה, 
הגיעה רק אחרי שכבר הייתי "בפנים", והגעתי 
לכך ממש במקרה. לפני 15 שנה פנתה אליי 
לי  והציעה  השקעות  בבית  שעבדה  חברה 
תפקיד זמני. החלטתי ללכת על זה, כי בדיוק 
חזרתי מפסק זמן בחו"ל, אחרי כמה שנים של 
וחיפשתי  תקשורת,  בחברת  ניהול  תפקידי 

לחזור לעבודה.
נכנסת,  אני  אליו  על התחום  הרבה  ידעתי  לא 
אבל כשהכרתי מקרוב את הדינמיות של התחום, 
את התוכן המקצועי ואת ה"אנרגיות" הייחודיות 

לעולם הזה, הבנתי שאני במקום הנכון.

 שאיפות מקצועיות 
בשוק  ניהול  תפקידי  במגוון  להתנסות  זכיתי 

 כיצד את רואה את מעמד הנשים בעולם התעסוקה בישראל?  
נשים  משמעותי,  שינוי  היה  האחרונות  השנים  שבחמש  חושבת  אני 
יותר לתפקידי מפתח, לא צריכות להתנצל על היותן אימהות,  מגיעות 
והוכחנו שאנחנו יודעות לנהל קריירה מצליחה ביחד עם חיי משפחה, 

וכך להגשים את עצמנו אישית ומקצועית.

 כיצד פועל מקום העבודה לקידום נשים? 
בחרה  החברה  נשים.  הן  הבכירה  מההנהלה   43% בהלמן-אלדובי 
במודע להוביל תרבות המאפשרת לעובדים לשלב קריירה ומשפחה, ואין 
ספק שהבחירה הזו הוכיחה את עצמה, במיוחד לאור צמיחת החברה 
וביצועיה. התפיסה הזו באה לידי ביטוי גם בגיוסים של העובדות הטובות 

ביותר והעובדים הטובים ביותר - ללא קשר למגדר. 
שלי  הניהולית  בשדרה  זהה,  דרך  ומובילה  מאמינה  כמנהלת  אני 
זאת  ועושות  קריירה  עם  משפחה  חיי  משלבות  כולן  נשי,  רוב  יש 

בהצלחה.

 האם העולם צועד בכיוון של שוויון מגדרי? 
הדרך עוד ארוכה, אבל אפשר לראות את השינוי, במיוחד בחמש השנים 

האחרונות. 

 מה את מציעה כדי להגביר את השוויון בין המינים? 
מתמקד  הזוג  בני  מבין  מי  שהבחירה  כך  השכר,  פערי  את  לצמצם 

בקריירה, לא תהיה מבוססת על שיקול כלכלי. 
חזקות  לנשים  הבנים,  את  וגם   - שלנו  הבנות  את  לחשוף  במקביל, 
מה  להיות  יכולה  אחת  שכל  התפיסה  את  אצלם  ולהטמיע  ומובילות 
שתבחר, ושבני זוג ש"עובדים ביחד" )תרתי משמע( יכולים לנהל קריירה 

ביחד עם חיי משפחה.

 כיצד ניתן למגר את תופעת האלימות נגד נשים? 
בחברה  כאלו  למקרים  מקום  אין  כולנו.  את  זעזעו  האחרונים  המקרים 
מתקדמת. השיח הציבורי על כך בחדשות וברשתות החברתיות חשוב 
מאין כמוהו. אנחנו כאזרחים צריכים להמשיך ולהציף את הנושא הזה 
בכל פלטפורמה אפשרית כי השיח על כך הוא זה שיניע את הרשויות 

להוביל חקיקה ואכיפה שיתנו מענה לנושא.

 מהי העצמה נשית מנקודת מבטך? 
ולעשות את מה שאת אוהבת בלי רגשות אשם.  היכולת לקום בבוקר 
אני מאמינה שלהגשים את עצמי זו הדרך הטובה ביותר ללמד את ילדיי 

להגשים את עצמם ולדעת שבעתיד יוכלו לעשות כל מה שרק ירצו.

ההון: ניהול שירות, ניהול מכירות, ניהול מוקדי 
המשותף  ועוד.  סוכנים  עם  עבודה  שירות, 
על  האחריות  הוא  האלו,  התפקידים  לכל 
את  מנהלות  דבר  של  שבסופו  היחידות 
גם  שאומר  מה  הלקוח,  עם  היחסים  מערכת 
חלק גדול מהאחריות על התוצאות העסקיות 
של החברה. זה אתגר גדול, אבל גם תחושת 
להיות   - שלי  השאיפה  וזו  אדירה,  משמעות 
והיכולת  בתפקידים בהם יש לי את האחריות 
תהליכים  אנשים,  על  לטובה:  להשפיע 

ותוצאות. 

 אם לא בתחום 
בדמי,  הנראה  ככל  היא  אנשים  עם  עבודה 
טיפולי,  במשהו  עוסקת  הייתי  כנראה  אז 
להיות  ללמוד  חלום  לי  היה  שבעבר  למרות 

קונדיטורית.

 שילוב העבודה עם החיים הפרטיים 
לניהול  במקביל  בכיר  ניהולי  בתפקיד  להיות 

משפחה, במיוחד עם ילדים קטנים, זה בהחלט 
האיזון.  את  למצוא  הוא  בעיניי  הסוד  אתגר. 
המשימה  את  חולקים  ואני  בעלי  לשמחתי, 
)ולהיפך...(,  ומגבים אחד את השנייה  ההורית 
בשעות  ביעילות  להתנהל  מקפידים  ובעיקר 
כי  העדיפויות,  סדרי  את  נכון  ולנהל  העבודה 
חשוב לנו לפנות זמן ליהנות מהמשפחה שלנו.

 תחביבים 
את הזמן הפנוי שלי בדרך כלל אבחר לבלות 
עם המשפחה המורחבת שלנו, זה תמיד היה 
במיוחד  האחרונה  ובשנה  עליי,  מועדף  בילוי 

למדנו להעריך את ה"ביחד" הזה. 

 מוטו בחיים 
יש משפט של אלברט שוויצר שמתמצת את 
המפתח  לא  היא  "הצלחה  מבחינתי:  הכל 
אם  להצלחה.  המפתח  הוא  אושר  לאושר; 
גם  אתה  עושה,  שאתה  מה  את  אוהב  אתה 

תהיה מוצלח". 
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הכדור הוא גם בידיים שלנו, הנשים. לא לפחד, להעז, 
להשמיע דעה. למצוא לעצמנו מקום

שם: עוזית ויינשטיין

גיל: 48

מצב משפחתי: נשואה למיכאל, ואמא של עלמה ותמר

מקום מגורים: הרצליה

תפקיד: סמנכ"לית בכירה, סגנית מנהל חטיבת הבריאות 

ומערך הלקוחות, כלל ביטוח ופיננסים

השכלה: בעלת תואר ראשון במשפטים, 

עורכת הדין, תואר שני במנהל עסקים, 

שניהם מאוניברסיטת תל אביב

תעודת זהות

 מעניין בתחום 
ראשית,  מרתק.  הוא  הבריאות  ביטוחי  תחום 
הבריאות  ביטוחי  חשוב.  מאוד  בנושא  מדובר 
לנו  שברור  כמו  בדיוק  חיוניים.  הם  בישראל 
שכל אחד מאתנו צריך לדעת כמה כסף הוא 
שם בצד לזמן פרישה, כולנו צריכים לדעת אילו 
ביטוחי בריאות יש לנו ולמשפחה שלנו, ולדאוג 
לשבת עם איש מקצוע ולהשלים חוסרים. אני 
בתחום  ביטוח  סוכני  של  שהעבודה  חושבת 

ביטוחי הבריאות היא פשוט שליחות.
בנוסף, הנושא עצמו, כמו כל נושא הביטוח, 

הוא מורכב. צריך להבין בהרבה מאוד תחומים 
שונים, שמשתנים באופן שוטף, דבר שמחייב 
 15 אחרי  הזמן.  כל  ולהתעדכן  ללמוד  אותי 
שנים בתחום אני עדיין לומדת דברים חדשים. 
זו כנראה אחת הסיבות העיקריות שאני נהנית 

מאוד. 

 ההחלטה לעסוק בתחום 
נחשפתי לתחום הביטוח ממש במקרה. שנים 
מסחרי,  דין  עורכי  במשרד  דין  עורכת  הייתי 
ולאחר מכן עבדתי בייעוץ המשפטי של חברת 

די  ופיננסים  ביטוח  לכלל  עברתי  תקשורת. 
המשפטי  בייעוץ  העבודה  כדי  ותוך  במקרה, 
את  אוהבת  מאוד  שאני  גיליתי  החברה  של 
לחטיבה  צד"  ו"עברתי  עצמה  העשייה 
צוות  יש בחטיבה העסקית עבודת  העסקית. 

וחדוות עשייה שאני מאוד מתחברת אליהן. 

 שאיפות מקצועיות 
אני מאוד אוהבת את העבודה שלי, וזה תנאי 
איפה  לי  טוב  מאוד  כרגע  מבחינתי.  הכרחי 

שאני.

צילום: סיון פרג'
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 אם לא בתחום 
הטובה  הילדה  כמו  רופאה.  הייתי  כנראה 
שהייתי, התחלתי בלימודים באוניברסיטה מיד 
ללמוד  רציתי  מאוד  מהצבא.  השחרור  לאחר 
מהעומס  חשש  הביעו  הורי  אבל  רפואה, 
הנפשי הכרוך בכך. הקשבתי ובחרתי בלימודי 

משפטים.

 שילוב העבודה עם החיים הפרטיים 
העבודה והחיים הפרטיים שלי מעורבבים כל 

הזמן, וזה בסדר גמור. 

 תחביבים 
לנשמה  חיוני  צורך  זה  מבחינתי  ספורט. 
שלי  ביותר  הצלולות  המחשבות   - ולרוח 
בזמן  בי  התעוררו  יצירתיים  הכי  והרעיונות 

ריצה. 

 מוטו בחיים 
סיבה- ביחסי   - בקארמה  מאמינה  מאוד  אני 

תוצאה, גם בחיים הפרטיים וגם בעסקים.
אם נעשה טוב - יהיה טוב. 

 כיצד את רואה את מעמד הנשים בעולם התעסוקה בישראל?
ונשים  יותר  אין ספק שעדיין יש מקומות שהאוריינטציה שלהם גברית 
עדיין נאלצות להתאים את עצמן, אבל אני חושבת ומקווה שנתקלים בזה 

פחות ופחות. היום, נשים מוכשרות מקבלות יותר הזדמנויות מבעבר.

 כיצד פועל מקום העבודה לקידום נשים?
ולגברים  לנשים  הזדמנויות  אותן  את  מעניק  עבודה  שמקום  העובדה 
כלל  לשמחתי,  הדרך.  וזו  לשוויון  הבסיס  היא   – תעסוקתי  בגיוון  ודוגל 
וגם בדרג  בו הן נשים  ופיננסים הוא ארגון ש-70% מהעובדים  ביטוח 
הניהולי יש רוב נשי של 60%, כך שהגאווה שלי להיות מנהלת בארגון 

כזה היא גדולה יותר. 

 האם העולם צועד בכיוון של שוויון מגדרי?
בהחלט. בחלק מהמקרים יותר מהר ובחלק פחות, אבל אין ספק שזה 

הכיוון.

 מה את מציעה כדי להגביר את השוויון בין המינים?
להעז,  לפחד,  לא  הנשים.  בידיים שלנו,  גם  הוא  חושבת שהכדור  אני 
שאנחנו  חושבת  אני  כנשים,  מקום.  לעצמנו  למצוא  דעה.  להשמיע 

ולפעמים חוששות להביע דעה.  ביקורתיות כלפי עצמנו מגברים  יותר 
במקביל, אני מצפה מנשים בעמדות בכירות, שמבינות את החששות 

האלו, לתמוך בנשים אחרות ולתת להן מקום. 

 כיצד ניתן למגר את תופעת האלימות נגד נשים? 
ואין  גברים,  אני שומעת את הקולות שמדברים על הצורך בחינוך של 
ספק שזה חשוב, ראוי ונכון. אבל אני גם חושבת שהענישה היא חלק 
אינם מספקים.  לצערי,  היום,  העונשים  האלימות.  במיגור  נפרד  בלתי 
מאוד  ייתכן  שלהם,  הנשים  כלפי  אלימים  שהם  שגברים  מאמינה  אני 

ויהססו יותר, אם ידעו שהם עשויים לקבל עונש חמור. 
ולא הגבר  בכלל, המצב שקיים היום, שנשים מוכות צריכות להסתתר 

המכה – היא סיטואציה לא הגיונית. הקורבן נענש פעמיים.

 מהי העצמה נשית מנקודת מבטך?
העצמה היא העצמה, בין אם לגברים ובין אם לנשים. אני גאה לעבוד 
בארגון שמעצים נשים וגברים כאחד. יש בכלל ביטוח ופיננסים תרבות 
ארגונית שמעודדת קידום של עובדות ועובדים, וההתייחסות היא שווה 
לנשים, לגברים ולכל אדם באשר הוא. כלל ביטוח ופיננסים הוא בהחלט 

ארגון מצוין להתפתחות, למידה וצמיחה. 
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העצמה נשית מתקיימת כאשר הנשים מודעות 
ודורשות את זכויותיהן. זה מבטיח שהן יכולות להישאר 

במודעות לגבי המאבק לשוויון טוטאלי בין המינים 
בהגדרות חברתיות שונות

שם: פריסילה יוסף

גיל: 44

מצב משפחתי: נשואה

מקום מגורים: פתח תקוה

תפקיד: חתמה אחריות )Lloyds( בקופר נינוה

פעילות אחרת: במשך מספר שנים הייתי מעורבת בכתיבה 

בנושא החיים בישראל עבור בלוג ברזילאי. הבלוג הוא 

פלטפורמה שיתופית עם מעל 150 עיתונאים בעלי טור קבוע 

מהעולם. הדרך האפקטיבית ביותר לחפש מידע על מגוון 

מדינות מנקודת המבט של אישה שחווה את החיים בישראל.

MBA + השכלה: עורכת דין, תואר שני במשפטים עסקיים

תעודת זהות

 סדר היום 
אני גרה עם בעלי ושלושת ילדיי )לורן 8, בנימין 
4(. יש לי שגרה עמוסה ככל אישה  ולי-יה   ,6
לבית הספר  ילדיי  את  אני מארגנת  בישראל. 
בכל בוקר, נוסעת לעבודתי בתל אביב. אחרי 
וממשיכה  הילדים  את  אוספת  אני  העבודה 
בשגרה הביתית עם שיעורי בית, ארוחות ערב 

וכו'.
במהלך היום אני מעורבת בפגישות, בשיחות 

ועידה בווידאו ובשגרתי כחתמת.
מאחר ואנו מחזיקי כיסויי לוידס )אנחנו מביאים 

ללקוחות  כפתרונות  חבות  ביטוחי  מלונדון 
במשא  קשורה  מעבודתי   70% הישראלים(, 

ומתן עם מבטחים וברוקרים מלונדון.
הערבים  במהלך  מיילים  לשלוח  אצלי  שכיח 
לא בעיה  וזוהי  סוף השבוע,  או אפילו במשך 

עבורי.

 מעניין בתחום 
קודם כל, להיות בקשר עם אנשים מתרבויות 
אותי.  מלהיב  מאוד  שונות  ושפות  שונות 
בהבאת  עושה  שאני  הגלובלית  העבודה 

היא  הישראלי  לשוק  טובים  ביטוח  פתרונות 
החלק שהכי קוסם לי בעבודתי.

 ההחלטה לעסוק בתחום 
את  וסיימתי  חייתי  שם  מברזיל,  במקור  אני 
במשרד   14 בגיל  לעבוד  התחלתי  התואר. 
חיבבתי  צעיר  מגיל  חשבונות.  להנהלת 
ספר  בית  התחלתי  הפיננסי.  התחום  את 
לי  היה  כבר   23 בגיל   .17 בגיל  למשפטים 
רישיון עריכת דין. המטרה שלי הייתה לעבוד 
בתחום הפיננסי, ואם אפשרי בתחום הגלובלי 

https://www.brasileiraspelomundo.com/israel-e-um-pais-multicultural-581929803
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ספרדית,  פורטוגזית,  שוטף  מדברת  )אני 
אנגלית וצרפתית ועברית ברמה בסיסית(.

ביטוח  בחברת  לעבוד  התחלתי   24 בגיל 
מקומית, ניהלתי תביעות בתחום החיים. בגיל 
של  תביעות  תחום  מחלקת  ראש  הייתי   27
Liberty seguros  בברזיל, שם הובלתי צוות 
החיים,  של  בתחומים  דין,  עורכי  עשרה  של 

אלמנטר, חבויות ורכוש.
אחרי זה עבדתי ב-Chubb Seguros במשך 
 large( משפטיות  תביעות  כמנהלת  שנים   8
 ,D&O, E&O( פיננסים  וערוצים   )losses

ערבות, פשע וכו'(.
במשך כל השנים הללו, הייתי מחויבת לעבודה 
לפתח  כדי  בשוק  שחקנים  עם  משותפת 
כחברה  תפקדתי  בברזיל.  הביטוח  תחום  את 
בוועדת הביטוח המשפטי, באגודה של עורכי 
דין בתחום הביטוח, פגישות עם חתמים ועוד. 

 כיצד את רואה את מעמד הנשים בעולם התעסוקה בישראל?
נשים  הרבה  רואה  אני  חיובית.  בצורה  העניין  את  רואה  אני  בפועל, 
בעמדה של כוח ומנהיגות וזו דוגמה עבור נשים צעירות. למרות שעדיין 
בתחום  נשים  כלפי  היחס  את  מעריכה  אני  המושלם,  העולם  לא  זה 

החיים המקצועיים בישראל.

 כיצד פועל מקום העבודה לקידום נשים?
שוויונית  לעבודה  שווה  שכר  נשים.  קידום  באמצעות  מגוונת  הנהגה 

וניסיון. השתתפות בפעילויות מחוץ לעבודה שמעצימות נשים.

 האם העולם צועד בכיוון של שוויון מגדרי?
בכנות, אני חושבת שיש עוד דרך ארוכה ללכת בה לאור המציאות שאנו 

חיים בה. אבל אנחנו כבר יכולים לראות התקדמות.

 מה את מציעה כדי להגביר את השוויון בין המינים?
אני מאמנת כמנטורית מספר חברים במטרה לעודדם להגיש מועמדות 
לתפקידים טובים יותר ותנאים משופרים. כמו כן, אני מחנכת את שתי 

בנותיי לא לוותר על החלומות שלהן ולהפוך את קולן לכזה שנשמע.

 כיצד ניתן למגר את תופעת האלימות נגד נשים?
להתייחס  צעירים  ילדים  לחנך  לעשות,  מכל  וחשוב  ובראשונה  בראש 

לאשה בכבוד גם מילולית וגם פיזית. בחברה שבסיס מערכות היחסים 
שלה הוא חוויות של שנאת נשים וגבריות מוגזמת, אלימות כנגד נשים 

לפעמים הופכת לנורמליות בחיי היומיום, לצערי.
כדי לשבור את המנטליות הזו, הכרחי ללמד ההיפך משנאת נשים ולחנך 
עצמנו לשוויון ולצדק. זה כולל לגשת לנושא הזה בכיתות ולייצר סטטיסטיקה 
שתומכת בהסכמות פומביות ומימוש קמפיינים המיועדים לאוכלוסייה כולה. 

תקשורת מודעת ואחראית גם חייבת להיות חלק מהתהליך הזה.
האשמת הקורבן, אימוץ מונחים בלתי הולמים שהופכים את האגרסיביות 
לטבעית ואפילו רומנטית, הטיה משטרתית בלבד וללא הקשר - בפירוש 
יש צורך דחוף בהכשרה של אנשי מקצוע בעיתונות בנושא אלימות נגד 
נשים. כמו גם האחריות המשפטית של התקשורת שמאפשרת לאלימות 

להימשך. 

 מהי העצמה נשית מנקודת מבטך?
אני מאמינה שהעצמה נשית מתקיימת כאשר הנשים מודעות ודורשות 
לגבי המאבק  יכולות להישאר במודעות  זה מבטיח שהן  זכויותיהן.  את 
לשוויון טוטאלי בין המינים בהגדרות חברתיות שונות. זה גם כוחה של 
בחירת הכיוון שהן בוחרות להעניק לחיים שלהן. אני גם חושבת שזה 
מאוד חשוב שגם הגברים ישתפו פעולה בבניית השתתפות שווה של 
שני המינים, בתמיכה בהחלטות נשים ובראייה אותן כשותפות גם באופן 

מקצועי וגם בסביבה האישית.

כשהגעתי לישראל לפני חמש שנים, לא הייתי 
בטוחה שביכולתי להמשיך בתחום שהתנסיתי 
זכות  ובעלת  מזל  ברת  הייתי  ואהבתי.  בו 
בקופר  בישראל  שלי  הקריירה  את  להתחיל 

נינוה, אבל הפעם מכיוון החתמות.
שוק הביטוח הישראלי מאוד מיוחד ואני לומדת 
הרבה בכל יום. אני מודעת לכך שעם הרקע 
לעבודה  לתרום  ביכולתי  בתביעות,  לי  שיש 

מדויקת ורהוטה יותר בתחום החתמות.

 שאיפות מקצועיות 
אינסוף  רואה  ואני  חזון  בעלת  אישה  אני 
בשוק  הביטוח  בתחום  לצמיחה  אפשרויות 
ביטוח  במוצרי  להשתמש  מטרתי  הישראלי. 
הכלכלה.  להתפתחות  לתרום  בכדי  חדשניים 
בחזית  יעמוד  שלנו  שהמשרד  מקווה  גם  אני 

בפרויקטים הגלובליים.

 אם לא בתחום? 
ניהול סיכונים והתאמה.

 שילוב העבודה עם החיים הפרטיים 
לי  שמאפשרת  עבודה  לי  יש  הטוב,  למזלי 
יום עבודה אני שמחה לאסוף  גמישות. אחרי 
היום  וליהנות מהמשך  ילדיי מבית הספר  את 

עם משפחתי.

 תחביבים 
לצפות  ילדיי.  עם  לשחק  ובראשונה  בראש 

בסרטים נחמדים ולטייל.

 מוטו בחיים 
כך  וללימודים,  ללמוד  עצומה  מוטיבציה  לי  יש 
שברכישת ידע רב יותר אני יכולה להתקדם מעלה 

בצעדים בחיים, גם באופן מקצועי וגם אישי.
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המונח "העצמה נשית" בעיקר משקף לדעתי את 
הדרך שעוד יש לנו לעשות עד שהמינוח הזה יעבור 

מן העולם, ורק אז אולי נוכל לדבר על שוויון

שם: צופית זוהר אלון

גיל: 38

מצב משפחתי: נשואה + 3 

מקום מגורים: ניל"י

תפקיד: מנהלת חטיבה עסקית, מנורה 

מבטחים פנסיה וגמל

השכלה: M.B.A,  תואר ראשון בניהול 

 B.A מערכות בריאות

תעודת זהות

 סדר היום 
לצד  קריירה  שמנהלות  נשים  הרבה  כמו 
משתדלת  אני  השבוע  במהלך  אמהות, 
עובדת  אני  והבית.  העבודה  בין  לתמרן 
דואגת  אני  הרבה שעות, אבל כשאני בבית 
המשפחה  את  ולפנק  לבשל  נוכחת,  להיות 
זמן  לעצמי  גם  להשאיר  חשוב,  פחות  ולא 
לתחביבים שגורמים לי לנחת ומטעינים אותי 

באנרגיות.
  

 מעניין בתחום 
ונמצא  תחרותי  מאוד  שבחרתי  התחום 
את  להתאים  ממני  המצריך  מתמיד  בשינוי 
המצפן הניהולי והעסקי כדי שנמשיך להוביל 

בעולמות החיסכון.
גדולה  סיפוק  בתחושת  מצויה  אני  בבד  בד 
ולביטחונם  לפרנסתם  הנוגע  בתחום  לעסוק 
הן  מלווים  אנו  רבים.  של  והכלכלי  האישי 
בהחלטות  עובדיהם  את  והן  המעסיקים  את 
העתיד  על  שמשפיעות  וקריטיות  חשובות 

שלהם. 

 ההחלטה לעסוק בתחום 
לעסוק  הייתה  כוונתי  ביותר.  מקרית  החלטה 
כחלק מעבודתי בבנק בתחום ההשקעות. על 
הדרך החלטתי לגשת גם למבחנים הנדרשים 
המבחן  בתום  מיד  הפנסיוני.  בתחום  לעיסוק 
בהצעת  מבטחים  ממנורה  אליי  פנו  האחרון 

עבודה והשאר הוא היסטוריה. 

 שאיפות מקצועיות 
ולהתפתח  להתקדם  להמשיך  שואפת  אני 
מקצועית בתחום. שאיפתי האישית היא לייצר 
המודעות  העלאת  באמצעות  אמיתי  ערך 
לנושא החיסכון הפנסיוני, אשר לצערי מרבית 
הציבור עדיין לא מודע לחשיבותו ולכך שהוא 
בצמתים  משפחתנו  עבור  העוגן  את  מהווה 

החשובים בחיים.

 אם לא בתחום 
כנראה שהייתי עוסקת במגזר השלישי בתחום 

של בריאות או רווחה. 
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 שילוב העבודה עם החיים הפרטיים 
כשמנהלים קריירה לא קל להימנע מהגלישה 
בתכנון  הוא  בעיני  המפתח  העולמות.  בין 
ובאיזונים. לשמחתי, בעלי הנו שותף מלא, כך 

שמתאפשר לי לתמרן בין העולמות.
העבודה תופסת את החלק הארי שביום, אך 
פחות  ולא  למשפחה  להקדיש  מקפידה  אני 
חשוב - מקדישה לעצמי את ההנאות והדברים 
אפילו הקטנים, שמהווים עבורי מקור אנרגיה 

ומטעינים אותי בכל יום.

 תחביבים 
קריאה - בעיקר רומנים היסטוריים, בילויים עם 

המשפחה, אוכל טוב וטיולים.

 מוטו בחיים 
בסופו של דבר מה שמשנה אינו כמה שנים 
בשנותיך!  היו  חיים  כמה  אלא  בחייך  היו 
מתוך  הדברים  את  לעשות  ההחלטה 
פחות  ולא  ומשמעות  שליחות  תחושת 
בד'  נוכח  וכבר  שנמצא  ממה  ליהנות  מכך 

אמותינו.

 כיצד את רואה את מעמד הנשים בעולם התעסוקה בישראל?
בפרט  התעסוקה  ובתחום  בכלל  בחברה  נשים  של  מקומן  לתחושתי, 
נמצא בשינוי מתמיד. אנחנו רואים נשים המתמנות לראשונה לתפקידי 
מפתח שלא היו עד כה. אך לצערי עדיין אין ייצוג הולם לנשים במקצועות 

ובעיקר במקומות בהם מתקבלות החלטות משמעותיות.

 כיצד פועל מקום העבודה לקידום נשים?
הבסיס לקידום במקום עבודתי במנורה מבטחים מתנהל סביב עיקרון 
המצוינות. סביבת העבודה מאפשרת איזון לצרכי הבית לצד הקריירה, 

כך שכל אישה מרגישה שהיא יכולה להתקדם ללא שום חסם מגדרי. 
כשבוע  לעבוד  )התחלתי  מבטחים  במנורה  עבודתי  שנות   12 במהלך 
לאחר חתונתי( ילדתי את שלושת ילדי והתקדמתי בממוצע כל כשלוש 

שנים לתפקיד חדש, עד לתפקידי כיום כמנהלת חטיבה. 
אנחנו בהחלט מסתכלים על היכולות, המוטיבציה והפוטנציאל הגלום 

בכל עובד/ת בתהליך קידום.

 האם העולם צועד בכיוון של שוויון מגדרי?
מגיעות  אכן  רבות  ונשים  נשים  של  זכויותיהן  על  מקפיד  החוק 
לתפקידים בכירים במשק, אך יש עדיין כברת דרך גדולה לעשות. אין 
ספק שמהפכת ה-MeToo השפיעה לטובת קידום שוויון בין המינים 
ולתודעה שהובילה בנושא ההטרדות  בנושאים שונים, מעבר לשינוי 

המיניות.

 מה את מציעה כדי להגביר את השוויון בין המינים?
בעיני זה צריך להתחיל שני צעדים קודם. למערכת החינוך יש תפקיד 
חשוב ביצירת התודעה לשוויוניות, כך שמגיל צעיר אנשי מערכת החינוך 
לכך  ולתת  יסוד  כערכי  וכבוד  שוויון  של  ערכים  להנחיל  לדאוג  צריכים 
מקום, כך שכשילדים אלו ישתלבו בהמשך כמבוגרים בשוק התעסוקה, 

ערכים אלו יהוו חלק מההוויה האישית ומדרך התנהלותם.
נושא ההשכלה הפיננסית חייב להתחיל כבר בתכנית  אגב, בעיני גם 
כלים  לרכישת  נשים  להצמיח  דרך  גם  זו  הספר.  בבית  הלימודים 

ולעצמאות כלכלית כבר בראשית דרכן.

 כיצד ניתן למגר את תופעת האלימות נגד נשים?
אלימות נגד נשים איננה תמיד פיזית, אלא יכולה להיות מילולית, נפשית 
שיש  האזהרה  ולתמרורי  לסימנים  המודעות  הגברת  לצד  כלכלית.  או 
לשקף כל הזמן לכלל הציבור כגורם מסייע, חייבת להיות מעורבות של 
בסיוע  ובפרט  מחמירה,  חקיקה  באמצעות  אחריות  ולקיחת  הממשלה 
כלכלי לנשים שלא פעם נשארות במעגל האלים בשל החשש או היעדר 

יכולת כלכלית להתמודד לבד.

 מהי העצמה נשית מנקודת מבטך?
המונח "העצמה נשית" בעיקר משקף לדעתי את הדרך שעוד יש לנו 
לעשות עד שהמינוח הזה יעבור מן העולם, ורק אז אולי נוכל לדבר על 

שוויון. 
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הדרך לשוויון עוד ארוכה. עלינו לפעול לחקיקה 
שתסייע באתגר של שילוב הורות וקריירה ולפעול 

למיגור הדרת נשים מהמרחב הציבורי

שם: רון רגב

גיל: 47

מצב משפחתי: נשואה ליריב, 

אמא של ענר )14.5(, איתמר ויפתח )12(

מקום מגורים: פתח תקוה

תפקיד: סמנכ"ל תביעות חיסכון ארוך טווח ובריאות במגדל

השכלה: תואר ראשון בחינוך, תואר שני במנהל עסקים

תעודת זהות

 סדר היום 
היום שלי מתחיל בקפה וארוחת בוקר עם בן 

הזוג שלי, ולפעמים גם הילדים מצטרפים.
 8:00 השעה  לקראת  מגיעה  אני  לעבודה 
משתדלת   .19:00 השעה  לקראת  ומסיימת 
פעם בשבוע לצאת מוקדם יותר כדי להיות גם 
עם המשפחה, ואז אנחנו מבלים יחד בארוחת 
אנחנו משתפים  ערב משפחתית שבמהלכה 
באירועי היום של כל אחד מאיתנו – שומעים, 

משמיעים ונהנים מהביחד.
פגישות,  בשיחות,  רווי  שלי  העבודה  יום 
תכנון,  מעט  ולא  הפעילות  ניתוח  משימות, 

חשיבה ויצירה.

 מעניין בתחום 
ושינויים  תמורות  הרבה  עובר  הביטוח  תחום 
ומסורתי  אפור  מתחום  האחרונות.  בשנים 
שבאה  מתמדת  בהתפתחות  רווי  לתחום 
ביטוי במגוון פתרונות ביטוחיים מיוחדים  לידי 

ובחדשנות ודיגיטציה מתקדמת.
הוא  גם  מושפע  הבריאות  ביטוחי  תחום 
עדים  ואנו  הרפואה  בתחום  מההתפתחות 
לניתוחים  רפואיות,  טכנולוגיות  להתפתחויות 
חדשניים  לטיפולים  רובוטים,  באמצעות 

כדוגמת מחליפי ניתוח ועוד.
ההתמודדות היומיומית עם צרכי הלקוחות שלנו 
מחייבת יצירתיות, התפתחות וחשיבה מתמדת 

יכולה  לא  אני  אלה,  לצד  רב.  עניין  המייצרות 
משיתוף  שלי  הגדולה  ההנאה  את  לציין  שלא 
והמנהלים  העובדים  עם  מצוין  וחיבור  פעולה 
הנפלאים שלי. יחד איתם אנחנו מקדמים את 
התחום עליו אנו אמונים במסירות, מקצועיות, 

שירותיות וחוויית לקוח לא פחות ממצוינת.

 ההחלטה לעסוק בתחום 
בלימודי  התמחיתי  שלי  התיכון  בלימודי 
אלקטרוניקה ושירתתי בחיל האוויר כטכנאית 
אלקטרואופטיקה.  בתחום  אלקטרוניקה 
והתמחיתי  חינוך  למדתי  שלי  הראשון  בתואר 
שעניינו  תחומים  שני  מתמטיקה.  בהוראת 
הרגשתי שהם ממלאים  לא  אבל  מאוד,  אותי 
השליחות.  לי  חסרה  הייתה  מספיק.  אותי 
שאני  הרגשתי  הביטוח  תחום  אל  כשהגעתי 
היכולת  קודם.  שחוויתי  החסר  את  ממלאת 
להוביל ולהנהיג מחד ולהיות שם עבור האחר 
- ממלאת אותי בתשוקה ומשמעות. משמעות 
אלה  והן  מבחינתי  המנחה  הקו  הן  ותשוקה 
הפוטנציאל  מלוא  את  למצות  שמסייעות 

והיכולת בכל תפקיד אותו אמלא גם בעתיד.

 שאיפות מקצועיות 
השאיפה המקצועית שלי היא להמשיך לממש 
את הכישורים שלי, להתאתגר ולהתפתח. מדי 
משקל  כבדות  סוגיות  עם  מתמודדת  אני  יום 

שלי  העניין  לרמת  התורמות  ממדים  ורחבות 
ומאפשרות לי להביא עצמי לידי ביטוי. בשלב 
זה אני רואה עצמי ממשיכה להתפתח בענף 

הביטוח בתפקידי ניהול בכירים. 

 אם לא בתחום 
בהוראת  התחלתי  התעסוקתית  דרכי  את 
מתמטיקה. כ-7 שנים הייתי מורה למתמטיקה 
לאמנויות  בבית ספר  ביניים  לתלמידי חטיבת 
בתל אביב. נהניתי מכל רגע. כילדה הערצתי 
את גלילאו גליליי וליאונרדו דה וינצ'י, אנשים 
שאהבו את המחקר והובילו לגילויים חדשים. 
ומעניקים  אותי  מרתקים  חדשים  גילויים 

משמעות לחיים. 
להקים  היה  שלי  המוקדמים  החלומות  אחד 
דורות  חינוך  על  אמון  שיהיה  פרטי  ספר  בית 
שלמים של תלמידים על רזי השוויון בין המינים, 
חלומות  והפיכת  יצירתיות  גבולות,  פריצת 
ומהקיבעונות  מהמסגרת  יציאה  למציאות, 
המאפיינים את מערכת החינוך בישראל. יתכן 

שכשאפרוש אהפוך את החלום למציאות. 

 שילוב העבודה עם החיים הפרטיים 
ראשית אציין כי בן הזוג שלי שותף מלא ופעיל 
לא  הוא  הילדים.  ובגידול  בבית  מוחלט  באופן 
מלא  שותף  כאמור  אלא  "תומך",   או  "עוזר" 
משני  ליהנות  כדי  קשה  עובדת  אני  ושוויוני. 
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העולמות גם יחד. 
שאיפה  ובעל  משקיע  מטרה,  ממוקד  כאדם 
לצד החשיבות  והצלחה  מתמדת להתפתחות 
מחונכים  ילדים  גידול  יציב,  בית  בניית  של 
ועצמאים, אני פועלת לשלב בין השניים. לאורך 
כל הדרך לקחתי חלק פעיל בחיי ילדיי ובן זוגי 
ורגעים  חוויות  לפספס  לא  מאוד  לי  וחשוב 
חשובים ומשמעותיים בחיי בני המשפחה שלי. 
זוכה לתמיכה מלאה והבנה מצדם שללא  אני 

ספק מסייעת לי לצלוח את האתגר.

 תחביבים 
בהתאם  ומשתנה  מגוונת  שלי  הפנאי  תרבות 

התעסוקה  בעולם  הנשים  מעמד  את  רואה  את  כיצד   
בישראל?

בפרט,  התעסוקה  ובתחום  בכלל,  בחברה  נשים  של  מקומן  כי  נראה 
נמצא בתהליכי שינוי ועיצוב מתמידים. נשים איישו ומאיישות תפקידים 
בכירים במשק ובהם נגידת בנק ישראל, נשיאת בית המשפט העליון, 
קבוצה  מהוות  עדיין  נשים  אולם  ועוד.  מפתח  תפקידי  כנסת,  חברות 
בעיקר  מספקת,  במידה  לא  עדיין  השונים  במוסדות  וייצוגן  מוחלשת 
פערי  קיימים  עדיין  משמעותיות.  החלטות  מתקבלות  בהם  במקומות 
שכר משמעותיים בין גברים ונשים ועדיין קיימת הגדרה ל"משרת אם".  
של  באתגר  שתסייע  לחקיקה  לפעול  עלינו  ארוכה.  עוד  לשוויון  הדרך 
הציבורי.  מהמרחב  נשים  הדרת  למיגור  ולפעול  וקריירה  הורות  שילוב 
הוראה דיפרנציאלית המאפשרת גם לבנות להשתלב בתחומי המדעים, 
הדלתות  שבה  חברה  היא  בריאה  חברה  והמתמטיקה.  הטכנולוגיה 

פתוחות בפני כל אדם לפי תחומי עניין וללא הבדלי מגדר.

 כיצד פועל מקום העבודה לקידום נשים?
מגדל היא מהחברות המובילות במשק הישראלי בהעסקה וקידום של 
כ-60%  בחברה,  האדם  מכוח  כ-80%  מהוות  במגדל  הנשים  נשים. 
מקדמת  מגדל  הבכירה.  מההנהלה  וכ-40%  בחברה  הניהול  משכבת 
חלק  להיות  גאה  אני  מגדר.  פערי  ללא  הם  באשר  עובדים  ומעצימה 

מחברה הרואה לנגד עיניה את כישורי העובד ולא את מגדרו. 

 האם העולם צועד בכיוון של שוויון מגדרי?
לידי ביטוי בתחומים רבים, בהם השכלה, תעסוקה,  פערי מגדר באים 
כי נושא השוויון המגדרי  ניכר  ועוד.  ביטחון כלכלי, אלימות כלפי נשים 
צובר מקום בשיח הציבורי וקיימת תרבות שיח המקדמת את צמצום אי 
השוויון בין המינים ואף נראה כי בתחומים מסוימים קיימת מגמת שיפור, 

אולם הדרך עוד ארוכה. 
ולא רק בו. האלימות  הפערים עדיין טבועים במבנה שוק העבודה 
יותר נשים עניות מגברים עניים. למרות  ויש  נגד נשים לא פחתה 
המינים,  שבין  בפערים  ההשכלה  בתחום  משמעותי  שיפור  שחל 
בתעסוקה.  המגדריים  הפערים  לצמצום  בהכרח  מוביל  אינו  הדבר 
נשים במשרות מתגמלות  מביאה להשתלבותן של  אינה  ההשכלה 
למקצועות  "נשיים"  מקצועות  בין  ההבחנה  לטשטוש  או  יותר 
והשפעה  כוח  ובעמדות  העבודה  בשוק  שהפערים  כך  "גבריים", 

נותרו כשהיו. 
הן  מכך  וכתוצאה  נשים,   על  ברובו  מוטל  עדיין  והבית  עול המשפחה 
ובמשרות  העבודה  שעות  מבחינת  תובעניות  פחות  במשרות  עובדות 

חלקיות, הפוגעות גם ביכולתן להתקדם בעבודה, להרוויח יותר ולצבור 
זכויות לגיל פרישה.

 מה את מציעה כדי להגביר את השוויון בין המינים?
אני מאמינה שהכל מתחיל בחינוך מהבית ובדפוסים עליהם אנו גדלים 
צריכים  והמעסיקים  החינוך  מסגרות  המשפחה,  החברה,  ומתחנכים. 
החינוך  המינים.  שני  בין  שווה  ובאופן  שונים  תחומים  ולעודד  לחזק 
לשוויון צריך להפוך לנחלת הכלל. באמצעותו נוכל לייצר שינוי בתפיסות 
מגדר  הבדלי  ללא  אדם  לכל  בטוח  מרחב  וליצור  מגבילות  מגדריות 

בחברה בכללותה.
לא אחת אני נתקלת בעידוד תפקידים "נשיים" בקרב נשים ותפקידים 
"גבריים" בקרב גברים ולא משנה הסיבה לכך. ביום בו השיח הזה יתבטל 
לראות  נוכל  למיניהן,  זכוכית  ותקרות  מגבלות  ללא  פתוח  שיח  ונקדם 
נשים משתלבות בכל התחומים. צריך לזכור שבסופו של יום, הנשים של 
היום מגדלות את הנשים של מחר. הן אלה ששוברות את המוסכמות 
ויוצאות מההגדרות שגדלנו לתוכן וסוללות את דרכן של הנשים של מחר 

לעשות כמוהן ומגיל צעיר. כאן טמון השינוי.

 כיצד ניתן למגר את תופעת האלימות נגד נשים?
רק  מתבטאת  אינה  נשים  היותן  בשל  נשים  סובלות  ממנה  האלימות 
במופעים הפיזיים שלה. לאלימות מגוון ביטויים שהם לאו דווקא פיזיים. 
בקצה הרצף נמצא רצח וסחר בנשים,  אלימות מינית ופגיעות ממשיות 
מילולית,  מנטלית,  אלימות  גם  מופיעות  בהמשכו  נשים,  של  בגופן 

כלכלית והחפצה של נשים.
והנכחת  ידי הגברת המודעות  ובראשונה על  הדרך לשינוי היא בראש 
הנושא בשיח הציבורי. הציבור כולו צריך להכיר בגודל התופעה, בעצם 

קיומה הנרחב והמגוון ולקחת חלק בשינוי. 
חשובה מאוד הפעילות האקטיביסטית, החינוכית והפרלמנטרית בתחום 
זה, בהיקפים רחבים הרבה יותר מהקיימים היום ובהובלת גברים ונשים 

כאחד. המפתח לשינוי, כמו כל דבר, נעוץ בעיניי בחינוך.

 מהי העצמה נשית מנקודת מבטך?
שאת  מה  כל  ולעשות  את  להיות  האומץ  היא  בעיניי  נשית  העצמה 
היכולת של  את הסביבה.  לרצות  צורך  וללא  כל חשש  ללא  בו  בוחרת 
באופן  להיות  בוחרת  שהיא  מי  ולהיות  שלה  הדרך  את  לבחור  אישה 

מנותק ממוסכמות חברתיות כאלו או אחרות. 
אין ספק שהעולם יהיה מקום טוב יותר אם 50% מהבתים ינוהלו על ידי 

גברים ו-50% מהחברות ינוהלו על ידי נשים.

הקורונה,  בתקופת  השתנה  מעט  שלי.  לזמינות 
אבל מה שלא השתנה הוא שאני לא מוותרת על 
שישי משותף עם בן הזוג שלי. אנחנו משתדלים 
בכל שישי לשוטט לנו במקום אחר ומוצאים עצמנו 

בבתי קפה מיוחדים במקומות שונים בארץ.
משפחתי  קרוספיט  אימון  על  מוותרת  לא  אני 
חברות  ממפגשי  ונהנית  בשבוע  פעמיים 
במסגרות חברתיות שונות. קוראת על בודהיזם, 

מדע וחדשנות ונהנית בצפייה בסדרות.  

 מוטו בחיים 
המודל שלי מגיע מהבית בו התחנכתי וגדלתי. 
גורם  היווה  מהוריי  קיבלתי  אותו  החינוך 

מה  שלי.  הקריירה  בהתפתחות  משמעותי 
שמוביל אותי הוא: שאם אפשר לחלום על זה, 
אפשר לעשות את זה, כאמירתו של וולט דיסני: 

.If you can dream it, you can do it
אינו  והמגדר  שווים  בין  רואה עצמי שווה  אני 

אישו עבורי.
המוטו שלי הוא שנחישות, כוח רצון והתמדה, 
התבוננות  מטרה.  כל  להשיג  כדי  בהם  יש 
עם  להתמודד  אותי  מובילה  ה"יש"  דרך 
קושי  לראות  משתדלת  אני  סיטואציה.  כל 
מושלמת,  הזדמנות  אין  ולתפיסתי  כהזדמנות 
אלא יש הזדמנות שהאדם אשר בוחר לקחת 

אותה הופך אותה למושלמת עבורו.
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הנשים הן עם חזק, שאפתני וקרייריסטי. 
נשים יכולות להגיע מאוד רחוק - מי שבאמת רוצה. 

יש לנו כוח-על ותכונות אופי שאין אותן לגברים

שם: רוני ליבוביץ

גיל: 35

מצב משפחתי: נשואה

מקום מגורים: תל אביב

תפקיד: מפקחת סוכנים בקוואליטי

השכלה: תואר ראשון + רישיון פנסיוני 

תעודת זהות

 סדר היום 
לקום  הוא  סוכנים  כמפקחת  שלי  היום  סדר 
מוקדם בבוקר, כמובן לשתות קפה וישר לפתוח 
 - היום של הסוכנים  ולראות מה סדר  מחשב 
יש  פגישות  אילו  אחד,  כל  של  פגישות  כמות 
לכל סוכן ובעצם לדבר איתם באופן רציף כדי 
שלנו  היום  את  ממקסמים  אנחנו  איך  לראות 
על מנת שנגדיל מכירות או בעצם לעזור להם 

במכירה עצמה.
בנוסף, יש את כל העיסוקים הנוספים סביבם 

בנושא התפעולי, מקצועי מול חברות הביטוח, 
מול הסוכנות עצמה, על מנת שהעסק יפעל 
המטרה  רצון.  שבעי  יהיו  יום  של  בסופו  והם 
הינה לתת להם את המעטפת הכי רחבה שיש 
ותוך כדי לחשוב גם על פעולות נוספות עימם 

בפיתוח העסקי של עבודת מפקח.
תמיד  אנחנו  מסתיימת.  באמת  לא  העבודה 
סביב השעון ולכן גם כאשר אני מגיעה הביתה, 
אני בקשר איתם, כי לרוב הם מסיימים מאוחר 
לדאוג  צריכה  אני  ולכן  פרונטליות  פגישות 

שהיום עבר כמו שצריך ולדעת אם היו תקלות 
למיניהן.

 מעניין בתחום 
1. הסיפוק בלמצוא נקודות חולשה של הסוכן 

ומאפס להביא אותו ל-100.
במשך  הסוכן  של  ההתקדמות  את  לראות   .2

החודשים מבחינת הגדלת מכירות.
3. הסיפוק של גיוס סוכנים לסוכנות.

אני  כיצד   - עסקי  פיתוח  של  החשיבה   .4
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שיצליחו  מנת  על  עבודה  עוד  להם  מביאה 
ויהיו מרוצים.

עובדי  את  ולהשיג  מעסיקים  עם  לדבר   .5
העסק.

 ההחלטה לעסוק בתחום 
תחום  המכירות.  בתחום  עסקתי  צעיר  מגיל 
המכירות זה משהו שהוא מאוד אני. אני מאוד 
טיפוס  אני  אנשים,  עם  החיבור  את  אוהבת 
הוא  הגדול  הסוד  בביטוח  לכולם.  שמתחבר 
קודם כל החיבור, בין אם אלו לקוחות ובין אם 
או  הסוכן  מול  האמון  את  ליצור  סוכנים.  אלו 

הלקוח.
חושבת  אני  בתחום.  התאהבתי  הזמן  עם 
מאוד  אדם.  והצלת  שליחות  זה  שביטוח 
משמח אותי לשמוע את הסוכנים שלי מוציאים 

תביעות עם כספים מאוד גדולים ללקוחות.
מאוד  זה  המקצועי  מההיבט  לזה,  מעבר 
מעניין, אם מהבחינה הפיננסית או הביטוחית. 
ההתעסקות אל מול הגופים הגדולים והשגת 

התעסוקה  בעולם  הנשים  מעמד  את  רואה  את  כיצד   
בישראל?

אני רואה את הנשים כעם חזק, שאפתני וקרייריסטי. נשים יכולות להגיע 
מאוד רחוק - מי שבאמת רוצה. יש לנו כוח-על ותכונות אופי שאין אותן 

לגברים.

 כיצד פועל מקום העבודה לקידום נשים?
של  גיוס  כל  נשים.  שיותר  כמה  שיהיו  רוצים  מאוד  בקוואליטי  אנחנו 
אישה הוא שמחה מבחינתנו. זה יותר תחום של גברים, אבל לאחרונה 
המון נשים מתעסקות בתחום הזה ואין ספק שאני רואה את ההצלחה 

שלהן.
פגישות  לאותן  הולכים  הם  כאחד,  והנשים  הגברים  את  רואים  אנחנו 
ונותנים לנשים כמות פגישות בדיוק כמו לגברים. נותנים להן גם המון 
פגישות זום על מנת שיהיו בקרבת הילדים והמשפחה, כי בכל זאת אמא 
זו אמא. יש הצלחה מאוד גדולה בכך ואנו בהחלט רואים תוצאות - ואז 
העבודה עבורן מאוד נוחה מבחינת המשפחתיות. הן גם עושות את מה 

שהן אוהבות וגם נמצאות עם הילדים כמה שיותר.
אין איזושהי אפליה. הנשים עובדות בדיוק כמו הגברים.

 האם העולם צועד בכיוון של שוויון מגדרי?
לגמרי כן, אבל יש תחומים שכן הייתי רוצה שיהיה בהם יותר שוויון. 

 מה את מציעה כדי להגביר את השוויון בין המינים?
כי  יותר מתאים לגברים,  יותר צ'אנס גם אם המקצוע  יש לתת לנשים 
אנחנו יכולות לעשות הכל אם אנחנו רק רוצות - אם לא יותר טוב. יש 

לתת לנשים יותר סמכויות, כי אנחנו עם מאוד אחראי, מסודר ומצליח.

 כיצד ניתן למגר את תופעת האלימות נגד נשים?
לתת עונשים יותר כבדים לגברים האלימים. לדעת לזהות אלימות כבר 
מהמקרה הראשון ולהתריע על המקרים כמה שיותר מהר. לא לתת עוד 

צ'אנס כמה שזה קשה להגיד, כי אלים תמיד יישאר אלים.

 מהי העצמה נשית מנקודת מבטך?
העצמה נשית היא אישה שבטוחה בעצמה, בנשיותה, בכישוריה, דבקה 
ומשיגה  צריך  כאשר  על שלה  עומדת  בהישגים שלה,  במטרות שלה, 
את מה שהיא רוצה. העצמה נשית היא אישה מלאת עוצמה שיודעת 

להתאים את עצמה למצבים השונים.

את  לאהוב  לי  גורמים  שלי,  לסוכנים  דברים 
התחום הרבה יותר, כי לא הכל קל בענף שלנו 

אלא צריך להילחם ואני כזו.

 שאיפות מקצועיות 
ובעצם  מהיום,  יותר  גדולה  קבוצה  לי  לגבש 
הסוכנות  בתוך  סוכנות  מיני  לי  שתהיה 
עצמה, שאוכל לתפעל אותה, שלבסוף יהיו לי 
הללו  הסוכנים  את  שיתפעלו  משלי  מפקחים 

ואני אתפעל את המפקחים.

 אם לא בתחום 
אין לי כרגע העדפות אחרות, כרגע רק בתחום 

הביטוח. 

 שילוב העבודה עם החיים הפרטיים 
במיוחד  לשעון,  מסביב  עבודה  זו  קל,  לא 
אבל  לנהל.  עסק  לנו  ויש  עצמאים  שאנחנו 
יותר  המאוחרות  בשעות  לנטרל  מנסה  אני 
לא  הסוכנים  גם  כי  והמשפחה,  העבודה  בין 

הלילה,  של  הקטנות  השעות  עד  עובדים 
ופשוט לשים סטופ באיזשהו שלב. כמובן לקום 
ליום חדש ולהמשיך עם הדברים שאני צריכה 

לטפל.
כל  יום מבלי שאני עונה על  אני לא מסיימת 
המיילים ומבלי שאני סוגרת פינות עם כל סוכן 
על מנת להתחיל את היום הבא כמו שצריך. 
אני תמיד עם רשימות ומשימות כדי לא לשכוח 

לסיים את המשימות ביום למחרת.
תמיד יש מה לעשות ולדאוג, אבל צריך לדעת 

לנהל את הזמן כמו שצריך, כי אחרת אפשר
העבודה  את  לקחת  וצריך  זה  את  לאבד  גם 

בקלות בסופו של יום.

 תחביבים 
 ספורט בעיקר. לצערי אין לי משהו ספציפי

 מוטו בחיים 
חיוך  עם  בוקר  כל  ולקום  הרגע  את  לחיות 

והצלחות חדשות.
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משבר הקורונה זרק אותנו עשרות שנים אחורה מבחינת 
מעמד הנשים בשוק העבודה. אם הוא לא יטופל 

במהירות, הוא יביא לנזק חברתי בלתי הפיך

שם: רעות אבירם

גיל: 41

מצב משפחתי: נשואה + 3

מקום מגורים: שוהם

תפקיד: סמנכ"לית שיווק בקבוצת ההשקעות אינפיניטי

 השכלה: BA במדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב;

MA במשפטים, אוניברסיטת בר אילן 

תעודת זהות

 סדר היום 
שלושה  של  סידורים  הבוקר,  על  מהיר  קפה 
המחשב  על  מתיישבת  מכן  לאחר  ילדים, 
היום  ומהמשרד(.  מהבית  לחילופין  )עובדת 
ישיבת  שלי,  הצוות  עם  בוקר  בזום  נפתח 
קריאייטיב, סיעור מוחות ומתן הנחיות להמשך 
פגישות  למיילים,  ועונה  ממשיכה  השבוע. 
עבודה, פולואפים, פגישות טלפוניות ולפעמים 
העבודה  יום  קורונה(.  )ימי  פרונטליות  גם 

ממשיך עד הלילה.

 Game Changer היה  הקורונה  משבר 
עבורי. זמן העבודה והבית התערבבו ויש לכך 

יתרונות וחסרונות שאפרט עליהם בהמשך. 

 מעניין בתחום 
העברת  של  יומיומי  אתגר  ושיווק:  ההון  שוק 
מסרים פיננסיים נכונים ונהירים ללקוחות. כמו 
כן, עידן הכלכלה המודרנית בכלל ותחום שוק 
מיומנויות  של  רחב  מנעד  דורש  בפרט,  ההון 
שיווק  פוסק:  בלתי  באופן  אתגרים  ומספק 

חדשנות,  גבוהה,  למידה  יכולת  וקריאטיביות, 
לחץ  מצבי  עם  התמודדות  צוות,  הובלת 
בוקר  כל  לקום  זה  ודינמיות.  גמישות  ובעיקר 
עסקיות  הזדמנויות  ולאתר  התרגשות  עם 
מחוץ  בחשיבה  שלך  ללקוחות  ערך  בעלות 
הגבוהה  התמורה  את  שיקבלו  כדי  לקופסה 

ביותר בכל יום ויום. 

 ההחלטה לעסוק בתחום 
דינמי  אינטנסיבי,  כעולם  ההון  בשוק  שיווק 
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הזדמנות  הגיעה  אותי.  עניין  תמיד  ומורכב 
ולקחתי אותה.

 שאיפות מקצועיות 
לקידום  עמותה שעוזרת  מנכ"לית של  להיות 

נשים במשק. 

 אם לא בתחום 
הייתי מתמודדת לראשות המועצה המקומית 

שאני גרה בה.  

 שילוב העבודה עם החיים הפרטיים
נושא חשוב. איזון בין הבית לעבודה זה אחד 
כל  בפני  שניצבים  המשמעותיים  האתגרים 
הקורונה  מגפת  קריירה.  שמנהלת  אישה 
השתנה,  הקצב  שלי.  בתפיסה  לשינוי  גרמה 

 כיצד את רואה את מעמד הנשים בעולם התעסוקה בישראל?
אני חושבת שנשים הן נכס לכל ארגון, גם בגלל שהן רואות את התמונה 
הרחבה - ובגלל שיש להן שתי קריירות )בבית ובמשרד( הן מתקתקות 

עבודה. בשנת הקורונה ראינו שהנפגעות הגדולות ביותר היו נשים. 
לדעתי, האתגר שלנו כנשים הוא לשבור את הנורמות הנהוגות בשוק 
העבודה, כגון תפיסת "המפרנסת השנייה", לקדם שוויון בשכר ולשלב 
קבוצות  לגבי  נכון  זה  ניהול.  ובתפקידי  חופשיים  במקצועות  נשים 
והנמוך, נשים  לילדים, נשים מהמעמד הבינוני  רבות. למשל, אימהות 

מהפריפריה ועוד. 

 כיצד פועל מקום העבודה לקידום נשים?
כשהגעתי לאינפיניטי לתפקיד בכיר, אישה נשואה צעירה עם שני ילדים 
קטנים ותינוק, קיבלו אותי בחום ובשמחה ודאגו להתחשב בי בכל מה 
קיים  והחיים האישיים. באינפיניטי  בין הקריירה  שנדרש על מנת לאזן 
ייצוג נשי הולם, גם בהנהלה הבכירה וגם בין העובדים והצוותים. זאת 
גם בשל התפיסה שלא קיימת בכל מקום עבודה: אנחנו מאפשרים איזון 

נכון בין קריירה לחיי משפחה. 

 האם העולם צועד בכיוון של שוויון מגדרי?
לא  הגברים,  של  למצבם  שווה  לא  בישראל  נשים  של  מצבן  מספיק.  לא 
בפניהן.  הפתוחות  באפשרויות  ולא  בשכר  לא  שלהן,  התעסוקה  בתחומי 
משבר הקורונה זרק אותנו עשרות שנים אחורה מבחינת מעמד הנשים בשוק 

העבודה. אם הוא לא יטופל במהירות, הוא יביא לנזק חברתי בלתי הפיך.

 מה את מציעה כדי להגביר את השוויון בין המינים?
הדבר המרכזי ביותר בעיני הוא חינוך לשוויון מגיל צעיר ושימת דמויות 

באופן  שלי  הבנים  לשלושת  מקריאה  אני  בפרונט.  השראה  מעוררות 
תדיר את הסדרה המצוינת "נשים קטנות גדולות" על גיבורות תרבות 

כמו פרידה קאלו, רוזה פארקס, מארי קירי ועוד. 
יוציאו  יוזמה חדשה: "אבא בארבע", בה אבות  כן, קראתי שישנה  כמו 
של  שוויונית  חלוקה  תוך  בהם  ויטפלו  הספר  ומבית  מהגן  הילדים  את 
ימות השבוע - ואני חושבת שזו יוזמה מבורכת. ברגע שהטיפול בילדים 
יפסיק להיות תחת האחריות הבלעדית של האם, כל בני המשפחה יצאו 

נשכרים מכך.

 כיצד ניתן למגר את תופעת האלימות נגד נשים?
החל  סופסוף  שהעולם  תחושה  יש   MeToo-ה תנועת  עליית  מאז 
להשתנות לאחר מאות שנים של הטרדה ואלימות מינית ומילולית נגד 
נשים. הקמת פורומים כגון "פורום מיכל סלה" תורמת למודעות. יחד עם 
זה, עדיין תופעות כגון אלימות כלכלית וסחר בנשים אינן זוכות לתהודה 
בבעיה  אמיתי  טיפול  הציבורי.  היום  מסדר  כחלק  ועקבי  בולט  באופן 
מצריך שינוי בתפיסה, חקיקה, הקצאת תקציבים משמעותיים ובעיקר 

הצבת הטיפול בבעיה בראש סדר העדיפויות במדינה.

 מהי העצמה נשית מנקודת מבטך?
בהחלטות  נשים  של  אקטיבית  שותפות  תהליך  היא  נשית  העצמה 

שנוגעות לכלל החברה וקבלת הזדמנות שווה ללא מגבלות.
קריירה,  נשות  אמהות,  "תפקידים":  של  גדול  סט  יש  כנשים  לנו 
לקחת  יכולת  לנו  יש  הזה  המטורף  החיים  במרוץ  ועוד.  זוג  בנות 
אחריות ולהציב בפני עצמנו מטרות, ללמוד, לחלום ובעיקר להאמין 
ויוכלו לפרוץ את תקרת  בעצמנו. הכלים הללו יאפשרו את השינוי 

הזכוכית. 

סדרי  שינוי  מרחוק,  ניהול  של  כלים  פיתחתי 
וטפל  עיקר  של  תיעדוף  ובעיקר  עדיפויות 

מבחינת החיים.
הנסיעות  על  לוותר  לי  אפשר  זה  אחד  מצד 
שעות  את  וקיצר  וממנה  לעבודה  הארוכות 
העבודה במשרד. כך יכולתי להתפנות באופן 
יותר משמעותי לילדים שלי. מצד שני, טשטוש 
הבית  לעולם  העבודה  עולם  בין  הגבולות 
יותר שעות  לעבוד הרבה  לי  גרם  והמשפחה 
העבודה  מעולם  להתנתק  האופציה  ללא 

בערב.
בטוחה  נוצרו אתגרים חדשים, שאני  פתאום 
איתם.  מתמודדות  העולם  בכל  שנשים 
ניהול  המציאות החדשה של עבודה מהבית, 
צוות במשרה מלאה ועוד משרה עם שלושה 
ילדים שנמצאים בבית תקופות ארוכות מאוד 

למרות  אינטנסיבית.  מאוד  היא  ללא מסגרת, 
פה  שנוצרה  חושבת  אני  האתגרים,  כל 
היברידי  עבודה  מודל  של  מדהימה  הזדמנות 
שיכול לאזן משפחה וקריירה וכדאי לאמץ את 

החדשנות שבו ולעודד את השינוי. 

 תחביבים 
שהילדים  ודואגים  מטיילת  משפחה  אנחנו 
בנוסף,  בהליכה.  ישראל  ארץ  את  יכירו  שלנו 
אני רצה שלוש פעמים בשבוע ועושה הרבה 
מגיעה  שהצלחה  מאמינה  אני  ספורט. 
בספורט  וגם  בחיים  גם  והתמדה.  מנחישות 

אני מציבה לעצמי יעדים וכובשת אותם. 

 מוטו בחיים 
נחישות מנצחת הכל.
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מאבק הנשים חייב להימשך בכל החזיתות 
ולא נראה לי שקיים כוח שיעצור אותו 

שם: שירלי שרון
גיל: 39

מצב משפחתי: גרושה + 2

מקום מגורים: קיבוץ העוגן

תפקיד: מנהלת מחלקת מכירות וחתמת רפואית, דיוידשילד

השכלה: תואר ראשון במנהל עסקים

תעודת זהות

 סדר היום 
לפני/אחרי   - תשובות  שתי  שעליה  שאלה 
כוללת פעילויות  ימי קורונה. השגרה הרגילה 
בוקר רבות, ארגון הילדים, סיבוב והאכלה של 
וחתול, התארגנות, נסיעה קצרה  שני כלבים 
למשרד,  הגעה  בוקר.  קפה של  לעבודה עם 
בדיקה  המחלקה,  עובדי  עם  טוב  בוקר 
ניגשת  ומיד  וטוב  נעים  ושלכולם  שהכל תקין 
דומה  בדיוק  לא  יום  כל  השונות.  לפעילויות 

למשנהו.
פעילויות  הביתה,  חזרה  העבודה  יום  בסיום 
צהריים שונות עם הילדים הפרטיים שלי, תוך 
שלי  המטאפוריים  הילדים  של  מתמיד  ליוויי 
במוקד המכירות שממשיך לפעול עד 12 בלילה.

ארוחת ערב ולאחר מכן זמן משפחה בו קוראים 
זהו הזמן החשוב  יחד או משחקים במשותף. 
ביותר במהלך היום. משתדלת להקפיד על כך, 
כי זה בעצם הזמן היחיד שלא כל אחד שקוע 
זה  מודעת,  בצורה  שומרים  לא  ואם  בעצמו 

הולך לאיבוד מאוד בקלות.
בשנה האחרונה השגרה הזו השתנתה מאוד, 
מהבחינה שהעבודה מתבצעת מרחוק, הקשר 
האישי קצת נפגע, לכן נוסף נופך מאוד חשוב 
בצורה  העובדים  עם  הקשר  על  שמירה  של 
הקושי  למרות  שניתן,  קרובה  שיותר  כמה 

בתקשורת שמרחוק. 

 מעניין בתחום 
שבראש  כיוון  מעניין,  הרפואי  הביטוח  תחום 
רוב,  פי  ועל  באנשים  עוסק  הוא  ובראשונה 
ברגעים מאתגרים ורגישים בחיים שלהם. כבר 
בתחילת המסע כאשר הם בוחרים את הכיסוי 
צומת  של  נקודה  תמיד  זו  עבורם,  המתאים 
מקרובי  ניתוק   - רגשית  מבחינה  גם  דרכים 
איתור  לצד  מרוחק,  למקום  נסיעה  משפחה, 
כל השירותים בחו"ל, כששירותי הרפואה הם 

מהחשובים שבהם.
חשוב לציין, כי רוב הישראלים עד אותו רגע לא 
מעלים על דעתם כיצד עובדת מערכת בריאות 
בחו"ל ושעל פי רוב פועלת באופן שונה מאוד 
רגילים  ממערכת הבריאות המסובסדת שאנו 
אליה פה בארץ. גם בהמשך כשהם נמצאים 
אם  גם  רפואית,  סיטואציה  היעד,  במדינת 
מלחיצה  מאוד  להיות  יכולה  דרמטית,  אינה 
ונמצאים  מהמשפחה  כשרחוקים  נעימה  ולא 
במדינה זרה. כאן אנחנו נכנסים לתמונה ויש 
לקל  המצב  את  ולהפוך  להשפיע  ביכולתנו 
גם במרחק של  בית,  ולתת הרגשה של  יותר 

אלפי קילומטרים.

 ההחלטה לעסוק בתחום 
במקרה שלי, קודם התחלתי לעסוק בתחום 
הגעתי  ההחלטה.  באה  מכן  לאחר  ורק 

בעולם  לקוחות  שירות  כנציגת  לדיוידשילד 
מעולם  מעבר  זה  והסלולר.  התקשורת 
שהוא  במוצר  ועוסק  טכני  מאוד  שהוא 
של  השפעה  בעל  אינו  אך  חשוב,  אמנם 

חיים ומוות.
לאנשים  שירות  נותן  אשר  למקום  הגעתי 
משוחחים  אנו  אותם.  ומלווה  האמת  ברגעי 
עם  מבוטח  של  משפחה  או  מבוטח  עם 
טיפול  כדי  תוך  או  שהתגלתה  קשה  מחלה 
רחוקה  כשהיא  בהריון  אישה  מלווים  בה. 
כפי  הבריאות  וממערכת  ממשפחתה 
שהכירה כל חייה בישראל. הרגשת הבדידות 
בסיטואציות כאלה היא גדולה, כי גם אם יש 
קשר עם המשפחה בארץ, הם פחות יכולים 
ופחות  בחו"ל  הרפואה  מערכת  מול  לעזור 
יכולים לייעץ או אפילו להבין את הקושי של 

מי שנמצא בחו"ל.
בטלפון,  כאלה  מלקוחות  שקיבלתי  ההרגשה 
עוגן,  שאני  בשבילם,  משמעותית  שאני  היא 
זר בכל  שאני הדבר היחיד שלא נשמע להם 
האירוע הזה שפקד אותם, בין אם הוא מאתגר 

ובין אם הוא משמח.
שאומר  משפט  יש  ממלאת.  הזו  ההרגשה 
ולא  נהנה לעשותה  לך עבודה שאתה  'מצא 
ההרגשה  זו  בחייך'.  אחד  יום  יותר  תעבוד 
כזה של שירות.  סוג  להגיש  יכולה  כאשר את 
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ביום  לנו  שצוטט  משפט  הוא  הזה  המשפט 
הראשון לקורס בדיוידשילד על ידי אלון קצף, 
הבעלים של החברה, בשיחת היכרות והתגלה 

כמדויק מאוד בהמשך.

 שאיפות מקצועיות 
השאיפות הן להגיע כמה שיותר גבוה, לנהל 
ההון  וטיפוח  שמירה  תוך  גדולים  תהליכים 

האנושי העוסק במלאכה.

 אם לא בתחום 
הייתי  בתחום,  הייתי  לא  שאם  מאמינה  אני 
מנסה את מזלי דווקא בעולם הבמה - משחק 

 כיצד את רואה את מעמד הנשים בעולם התעסוקה בישראל?
ארוכה מאוד  עודנה  בנושא הזה, אך הדרך  אנחנו במגמת התקדמות 
והנושא טעון שיפור משמעותי. מעמד הנשים בעולם התעסוקה אמנם 
במגמת שיפור, אבל עדיין קיים אי שוויון - ביחס לעובדה שנשים מהוות 
50% מהאוכלוסייה - בין אם במילוי תפקידים בכירים בתעשייה ובמוקדי 

קבלת ההחלטות ובין אם על ידי שכר ותנאי העסקה פחותים. 
 

 כיצד פועל מקום העבודה לקידום נשים?
מקום העבודה שלי פועל לקידום נשים על ידי התנהלות נכונה במציאות 
אלא  מתקנות,  אפליות  או  נשים  ימי  מיוחדות,  פעולות  אין  היומיומית. 
או  מיוחדים  ימים  מציון  מונים  בשגרה, שהיא עשרות  שווה  התייחסות 

מתן הטבות מיוחדות לנשים.
ניתן לראות בחברה שלנו נשים שמבצעות את כל התפקידים, מתפקידים 
רונית סגל  ביותר. רק לאחרונה מונתה  ועד התפקידים הבכירים  זוטרים 
למנכ"ל פספורטכארד ודיוידשילד וההרגשה הייתה מאוד טבעית, לא כאילו 
נעשה איזה משהו מיוחד לשם קידום הנשים, אלא פשוט באופן לגיטימי, 

מינוי האדם המתאים ביותר מבחינת כישורים וללא שום קשר למגדר.

 האם העולם צועד בכיוון של שוויון מגדרי?
ההד  את  ויותר  יותר  מרגישים  גם  אנחנו  הזה,  בכיוון  צועד  העולם 
יחד  ובכלל.  החברתיות  הרשתות  דרך  ההתעוררות  את  התקשורתי, 
היו בלתי  זאת, עד לשנות השישים של המאה הקודמת הפערים  עם 
נתפסים והשינוי הוא לא שינוי שיכול לקרות ביום. לשמחתנו, הרשתות 
החברתיות שמאיצות הרבה מאוד תהליכים בצורה פנומנלית, מאיצות 
גם את התהליך הזה, אבל עדיין ייקח עוד שנים רבות עד שלא נצטרך 

בכלל ימים כמו יום האישה, מודעות או פעילות מיוחדת לקידום נשים.

 מה את מציעה כדי להגביר את השוויון בין המינים?
אני חושבת שהנושא צריך להיות מטופל ומועבר ממש מלידה. ילד צעיר 
בפעוטון לא חש עליונות מסוימת על ילדה בפעוטון, אלא לומד על ידי 
מסרים המועברים אליו בצורה בלתי מודעת שהוא חזק יותר, שהוא צריך 

תחומי עניין כמו מכוניות או כדורגל ופחות לבכות כי הוא לא "בת".
יש צורך בלקיחת אחריות של משרד החינוך לבניית תכנית ארוכת שנים 
לאורך כל שכבות הגיל, בדגש על גילים צעירים בהם מתעצבת האישיות, 

מיוחדת אלא  יהיה בגדר התנהגות  לא  כך שהדבר  וההתניות,  הדעות 
ממש המובן מאליו. 

בנוסף, מאבק הנשים חייב להימשך בכל החזיתות ולא נראה לי שקיים 
כוח שיעצור אותו - אם זה על ידי העלאת מודעות, אם בהתעקשות על 
השתלבות בתפקידים צבאיים, בסקטור הפרטי, בפוליטיקה ובכל מקום.

 כיצד ניתן למגר את תופעת האלימות נגד נשים?
הנושא הזה הוא פצע פתוח ומדמם. אנחנו עדים על בסיס יומי למקרים 
שהעין והלב לא יכולים לשאת. וגם כאן, אני חושבת שזה רק חלק מכל 
נושא מעמד האישה. ושוב, רק חינוך מגיל צעיר יביא את הפתרון. אם 
זה מניעה מנשים בעיקר, אך גם מגברים, להפוך לקורבן, על ידי הכנסת 
שיעורים ייעודיים מגיל ילדות, המלמדים כיצד לא לאפשר מצבים מעין 
אלו. שיעורים לאורך כל שנות בית הספר, של זיהוי נורות אדומות, של 
בכלל  עליהם  מדובר  לא  דברים שהיום  אלו  בזוגיות.  אלימה  התנהגות 
במסגרות השונות. מנגד, שיעורים הפונים לצד האלים, שמסבירים על 
לילד עוד בעודו צעיר מה הוא  התמודדות עם מצבי כעס, שמסבירים 
עשוי להרגיש בסיטואציות שונות ולתת כלי התמודדות נכונים עם כעס 

תוך כיבוד האחר.
חייבת  הענישה  והענישה.  ההרתעה  בהחמרת  צורך  יש  במקביל, 
כנגד  ובפרט  בארץ  האלימות  נושא  בכל  דרמטית  בצורה  להשתנות 
את  תמגר  לא  אמנם  ומרתיעה  קשה  ענישה  וקשישים.  ילדים  נשים, 
רבים  שבמקרים  בטוחה  אני  אך  לגמרי,  האלה  העצובות  התופעות 
מקרים  הרבה  ותמנע  פעמיים  לחשוב  המועדים  לעבריינים  תגרום 
באופן  להם  עדים  להיות  נאלצים  שאנחנו  כמו  ומחרידים  מצערים 

יומיומי.

 מהי העצמה נשית מנקודת מבטך?
העצמה נשית היא סוג של אוקסימורון מבחינתי. אני חושבת שהעצמה 
ייעלם  ושהוא  הזה  למושג  עוד  נזדקק  לא  כאשר  אמיתית תהיה  נשית 
מן העולם. כאשר יהיה שוויון אמיתי ובסיסי בין שני המינים, לא נזדקק 
עוד להעצמה נשית כמושג או כעשייה וזו תהיה בדיוק מהות ההעצמה. 
עוד  רק  יהיה  נשית  העצמה  המושג  כאשר  יגיע  הזה  היום  מבחינתי, 
סעיף קטן בספר ההיסטוריה לבגרות בכיתה יא', ממש מיד אחרי הסעיף 

הקצר שמסביר כי פעם לנשים לא הייתה זכות הצבעה. שם מקומו. 

ושירה תמיד היו חלום, אבל מצד שני צריך גם 
להתפרנס, לא?

 שילוב העבודה עם החיים הפרטיים 
מילה  לבחור  צריכה  הייתי  שאם  חושבת  אני 
אחת שתתאר הכי טוב את סוד ההצלחה בכך, 
קריטי  דבר  הוא  איזון  "איזון".  תהיה  המילה 
ובכלל עיסוקים  בניהול קריירה לצד משפחה 
נדרשים  אנחנו  כאשר  בהתחלה,  פרטיים. 
לשמור על האיזון לראשונה )עם הילד הראשון 
משאבים  המצריך  חדש  לתפקיד  בכניסה  או 
שצריך  משהו  וזה  נצליח  תמיד  לא  רבים(, 

לעבוד כדי להשיגו ולהיות מודעים אליו.

יחס  יותר  מצריכה  העבודה  בהן  תקופות  יש 
ליותר.  זקוקה  המשפחה  בהן  תקופות  ויש 
האיזון בא לידי ביטוי בהבנה שזה בסדר גמור 
למי שצריך, על מנת  בזמן המתאים  להעניק 
העולמות  בשני  והצלחה  תפוקה  לאפשר 

ולאורך זמן. 

 תחביבים 
בגיטרה,  נגינה  בבטון,  יצירה  ריצה,  טניס, 

גלישת סאפ ולטייל בחו"ל עם המשפחה. 

 מוטו בחיים 
The show must go on.
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יש כאן אחריות על שני הצדדים לטובת הגברת השוויון. 
על הנשים - לא לפחד להעז, ועל הגברים - לא להפריע לנו בדרך. 

חשוב מאוד ליצור סביבה בטוחה להתפתחות לשני המינים

שם: שרון אגוזי

גיל: 42

תפקיד: סמנכ"ל חיסכון ארוך טווח במור גמל

השכלה: אקדמאית. תואר ראשון במנהל עסקים 

התמחות בשיווק 

תעודת זהות

 סדר היום 
לו"ז העבודה משולב בלו"ז הבית. אין באמת 
ימי  במהלך  לפחות  השניים,  בין  הפרדה 
העסקים. בסופי השבוע אני משתדלת לשמור 
חושבת  אני  הבית.  לטובת  עסקי  ניתוק  על 

שאני מצליחה לשלב טוב בין שתי הגזרות. 

 מעניין בתחום 
עם  בקשר  ומסתיים  מתחיל  שלי  התחום 

עבודה  זו  מחשב,  מול  עבודה  לא  זו  אנשים. 
אין שום דבר  אין שגרת עבודה,  מול אנשים. 
סיפור  זה  יום  בכל  לאחר,  אחד  יום  בין  דומה 
הנוכחי  בתפקיד  שונים.  אנשים  עם  אחר, 
שלי אני עובדת מול סוכנים וסוכנות, ובכל יום 
ואני עובדת  נוספים,  איכותיים  מכירה אנשים 
שהופכים  מקצועי  ועובדים  עובדות  צוות  עם 
יותר מעניינת. אני  את העבודה שלי להרבה 
מאוד  הזו  והדינמיקה  יום  בכל  מהם  לומדת 

מעניינת אותי וללא ספק מעשירה את שגרת 
יומי )שהיא אינה שגרתית(.

 ההחלטה לעסוק בתחום 
עצמי  את  כיוונתי  שלא  לציין  חייבת  אני 
בשוק  עבדתי  בו  עשור  כמעט  אחרי  לתחום. 
להשתלב  עבודה  הצעת  קיבלתי  התקשורת, 
לתחום. אני מודה שבהתחלה חששתי מאוד 
בגלל שלא הכרתי את התחום, אך מהר מאוד 

צילום: אופיר גפקוביץ
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הבנתי שההזדמנות הגדולה עולה על החשש 
ומאותו רגע, ועד רגע זה, ההחלטה ללא ספק 

הוכחה כנכונה עבורי.

 שאיפות מקצועיות 
להיות  יהיו  ותמיד  היו  תמיד  שלי  השאיפות 
בעמדה משמעותית בארגון ואין לשאיפה זו טייטל 
ספציפי. אני חושבת שהצלחתי לעשות זאת עד 

היום ואני אמשיך לעשות זאת גם בהמשך. 

 אם לא בתחום 
שבו  ספציפי  תחום  להגדיר  יודעת  לא  אני 
הייתי רוצה לעסוק. אני מניחה שבכל מקרה 

הייתי בוחרת בעבודה עם אנשים.

 שילוב העבודה עם החיים הפרטיים 
כזו  בצורה  הלו"ז  את  לסדר  משתדלת  אני 
וגם לתחביבים,  לי מקום גם למשפחה  שיהיה 
ימים שהרגעים  יש  וזה משתלב לא רע בכלל. 
דואגת  אני  אבל  הצידה,  נדחקים  הפרטיים 
לפצות בימים שאחרי. יש איזון בריא בין השניים. 

 תחביבים 
נסיעות  סנובורד,  גלישת  בסאפ,  חתירה 
למדבר לצפות בזריחות ושקיעות ולטייל בארץ.

 מוטו בחיים 
להיות הכי טובה בכל מה שאני עושה, בין אם 
אין  במקצועיים.  אם  ובין  האישיים  בחיים  זה 

אצלי בחיים מקום לבינוניות. 

התעסוקה  בעולם  הנשים  מעמד  את  רואה  את  כיצד   
בישראל?

נשים  ויותר  יותר  האחרונות.  בשנים  תאוצה  תופס  שהוא  חושבת  אני 
ההנהגה  בשורות  והן  העסקי  במגזר  הן  מפתח  לעמדות  מתברגות 

בעולם, ואני שמחה לראות את זה.

 כיצד פועל מקום העבודה לקידום נשים?
מה שמדהים במור בית השקעות, שאחוז משמעותי מהעובדות הבכירות 
שוויוני  הוא  היחס  הבית.  בתוך  צמחו  מהן  משמעותי  חלק  נשים,  הן 
לחלוטין ואנחנו מנסים לשמור על איזון מגדרי, למרות שאנחנו פועלות 

ופועלים בתחום שנחשב באופן מסורתי "גברי". 

 האם העולם צועד בכיוון של שוויון מגדרי?
חד משמעית כן, וההשפעה המיידית תהיה כמובן על הילדות והילדים 

שלנו.

 מה את מציעה כדי להגביר את השוויון בין המינים?
יש כאן אחריות על שני הצדדים לטובת הגברת השוויון. על הנשים - לא 
לפחד להעז, ועל הגברים – לא להפריע לנו בדרך. חשוב מאוד ליצור 

סביבה בטוחה להתפתחות לשני המינים.

 כיצד ניתן למגר את תופעת האלימות נגד נשים?
משמיעה  הייתי  כנראה  זה,  לנושא  רצינית  תשובה  את  לי  הייתה  אם 
אותה מזמן. ללא ספק הנושא הכאוב הזה מטריד אותי, לא מעט נוכח 

הצמיחה בהיקף התופעה הנוראית הזו. 

 מהי העצמה נשית מנקודת מבטך?
להיות  צריכה  העצמה  נשית".  "העצמה  למושג  מתחברת  פחות  אני 
אישית, בלי שום קשר למגדר, וברגע שנדאג להעצים את עצמנו ולא 
ניפול לבינוניות, אנחנו נצליח. להצלחה אין מגדר ולכן אין לתלות את 

האשמה באי ההצלחה בו. 
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בשטח אנחנו רואים מנהיגות נשית בולטת בעולם העסקי 
והפוליטי וחשוב לא פחות בעיניי - אנחנו רואים התחלה 

של שינוי בחינוך והבנה שאין יותר מקצועות נשיים וגבריים

שם: שרון כלפון 

גיל: 32

מצב משפחתי: גרושה + 2 )רוני, בת 8 ואור, בת 5(

מקום מגורים: באר יעקב

תפקיד: מנהלת פיתוח עסקי ועוזרת מנכ"ל בפסגות

השכלה: תואר ראשון )B.A.( בכלכלה עם חטיבה 
בחשבונאות 

תעודת זהות

 סדר היום 
שעות  לכמה  שמחה  הייתי  רגישה.  נקודה 

"אקסטרה" ביום. 
שמוקדשת  בשעה  הבוקר  את  מתחילה  אני 
קטנים,  פינוקים  התארגנויות,  שלי:  לבנות 
במציאות  לב.  ותשומת  חיבוק  בוקר,  ארוחת 
שלפני הקורונה, אז כמובן גם פיזור למסגרות.

מתחילה  אני  לאוטו,  נכנסת  שאני  מהרגע 
וישיבות מרובות  מרתון של טלפונים, פגישות 
פרויקטים  ולקדם  להניע  במטרה  משתתפים 

חוצי ארגון.
לעצור  משתדלת  אני  בשבוע  פעם-פעמיים 

הבנות  את  לאסוף  העמוסה,  השגרה  את 
מהמסגרות ולבלות ביחד.

 מעניין בתחום 
עולמות  הם  הפיננסי  והתחום  ההון  שוק 
דינמיים בהיבטים רבים. אין יום שדומה לקודמו 
של  בעולמות  ומאתגרת.  מגוונת  והעשייה 
ברורה  השפעה  גם  יש  ארוך  לטווח  החיסכון 

על איכות החיים של אנשים ועל המשק כולו.
ללמוד  לי  אפשרה  גדול  בארגון  העבודה 
במסלול  ולהתפתח  להתקדם  רבים,  תחומים 
כמנהלת  הנוכחי  בתפקידי  מובנה.  קריירה 

פיתוח עסקי. אני נדרשת לראייה אסטרטגית 
והובלה  ניהול  ממני  דורש  התפקיד  ורוחבית, 
של תהליכי ליבה מרכזיים בחברה ומעקב אחר 

השגתם. 
בסוף, השילוב בין ניהול וקידום תהליכי ליבה 
לבין עולם התוכן של הפיננסים נותן לי סיפוק 
רב בעשייה היומיומית שלי, גם אחרי למעלה 

מעשור בתחום. 

 ההחלטה לעסוק בתחום 
מגיל  כבר  אלי  דיבר  מאוד  הפיננסים  תחום 
כלכלה  ללימודי  עצמי  את  כיוונתי  ולכן  צעיר 

צילום: יח"צ
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וחשבונאות, במטרה לעבוד בחברה פיננסית 
גדולה ומצליחה. היה לי חשוב לעבוד בארגון 
לתפקיד  ולהגיע  להתקדם  כוונה  מתוך  גדול 
משמעותי ובעל השפעה. אני עשור בפסגות, 
ובאמצעות עבודה קשה הגעתי לתפקיד שאני 

נמצאת בו היום.

 שאיפות מקצועיות 
לנהל  אהבתי  עצמי  את  זוכרת  שאני  מאז 
מאוד  אני  כראוי.  יתבצעו  שדברים  ולדאוג 
נבנה"  "הלגו  את  לראות  נהנית  משימתית, 
ואוהבת לפצח את הדרך לרתום אנשים איתי 
להתפתח  להמשיך  לי  חשוב  לכן  לבנייה. 
ולהתקדם בתחום הניהולי, להרחיב את הידע 

שלי בתחומים שונים וליהנות מהדרך. 

 כיצד את רואה את מעמד הנשים בעולם התעסוקה בישראל? 
לידי ביטוי בתקופת  אם נשים בצד אירועים חריגים שחלקם גם באים 
חלה  האחרונות  ובשנים  חיובית  היא  הכללית  המגמה  הקורונה, 
לתפקידי  שמתברגות  רבות  נשים  רואה  אני  משמעותית.  התקדמות 

מפתח, בכל העולמות, ומשמשות כמודל לנשים צעירות. 
עדיין יש עוד דרך לעשות ולתפיסתי, הרבה מזה תלוי בנו, הנשים. 
לאן  נגיע   - רצון  וכוח  עצמית  אמונה  ועם  ייחודיות  יכולות  לנו  יש 

שנשאף.

 כיצד פועל מקום העבודה לקידום נשים?
גאה  אני  ברובו,  הגברי  הפיננסי  לעולם  משתייכים  שאנחנו  למרות 
לומר שבפסגות אנחנו חריגים לטובה בשילוב נשים. נשים הן למעלה 
מנכ"לית  יש  הבכירה.  מההנהלה  ו-50%  הניהולי  מהפורום  מ-40% 
הגמל.  בחברת  ראשית  ומנהלת השקעות  הבת  מחברות  אחת  בראש 
לי, שיש לנו מקום להתברג  זו הוכחה ברורה לכל עובדת בחברה, גם 

בתפקידי מפתח בשוק ההון.
אגב, זה בא לידי ביטוי גם במדיניות ההשקעות של החברה. לאחרונה 
התאגידי  בממשל  המגדרי  האיזון  את  לשנות  שצפוי  מהלך  הובלנו 
בישראל - פסגות דורש מהחברות בהן הוא משקיע להגדיל את שיעור 
הנשים בדירקטוריונים ולהגיע לאיזון מגדרי תוך שלוש שנים. לא מדובר 
אחרי  נשים,  של  הניהול  ביכולות  בהכרה  אלא  מתקנת,  באפליה  פה 
שמחקרים הוכיחו שהתוצאות העסקיות של חברות טובות יותר כשנשים 

מעורבות בניהול ובייצוג בדירקטוריונים. 

 האם העולם צועד בכיוון של שוויון מגדרי? 
מאמינה  אני  תעסוקתי.  שוויון  לעבר  צועדים  שאנחנו  אומרת  הייתי 
שקיימים הבדלים בין גברים לנשים, ולא צריך להעלים אותם. לכל צד 

יש יתרונות שיכולים לבוא לידי ביטוי בכל תחום. כנשים, למשל, אנחנו 
טובות במולטי-טאסקינג וזה תורם מאוד בעמדות של ניהול.

והפוליטי  העסקי  בעולם  בולטת  נשית  מנהיגות  רואים  אנחנו  בשטח 
וחשוב לא פחות בעיניי - אנחנו רואים התחלה של שינוי בחינוך והבנה 
שאין יותר מקצועות נשיים וגבריים. זה לבדו יכול לתרום לצמצום פערי 
השכר ובכלל, להרחיב את האפשרויות העומדות בפני כל אדם – ללא 

קשר למגדר. 

 מה את מציעה כדי להגביר את השוויון בין המינים? 
להטמיע את התפיסה של שוויון תעסוקתי מגיל צעיר באמצעות הובלת 
מהלכים רוחביים של המדינה בחינוך הדור הבא, אבל גם דרך דוגמה 

אישית. 
בנות  שתי  מגדלת  אני  מאיתנו.  אחת  כל  אצל  להתחיל  צריך  השינוי 
שרואות בבית אמא עצמאית, שפועלת לקידום הקריירה שלה, מגשימה 
את עצמה ונהנית. אני מקווה שבאמצעות מה שהן סופגות בבית, הן 
שיעצים  במה  לעסוק  בחירה  חופש  עם  עצמאיות  נשים  להיות  יגדלו 

ויאתגר אותן.

 כיצד ניתן למגר את תופעת האלימות נגד נשים? 
שמתרחש  למה  קשובים  להיות  עלינו  חובה  שכחברה  חושבת  אני 
את  ולהחמיר  ראש  להקל  לא  והסברה,  בחינוך  להשקיע  בסביבה, 

הענישה בנושא. "פעם אחת" היא פעם אחת יותר מדי.

 מהי העצמה נשית מנקודת מבטך? 
ביטוי,  לידי  שלה  והיכולות  עצמה  את  שמביאה  שאישה  מאמינה  אני 
ופועלת  שלה,  הבחירות  עם  ששלמה  אישה  נשית.  העצמה  מציגה 

להגשמתן.

 אם לא בתחום 
משמעותית,  גדולה,  בחברה  ניהולי  בתפקיד 
תפקיד שאני יכולה להשפיע על החלק העסקי 

של החברה בעשייה מגוונת.

 שילוב העבודה עם החיים הפרטיים 
מאוד  שלי  הימים  לכן,  קודם  שציינתי  כפי 
מניחה  אני  מאתגר.  בהחלט  וזה  עמוסים 
למזלי,  איתי.  יזדהו  העובדים  ההורים  שרוב 
ומאפשרת  עוזרת  המורחבת  המשפחה 
איזון  זה  אבל  עצמי  את  להגשים  מרחב  לי 
יותר  מצליח  זה  לפעמים   – להשיג  שמאתגר 
ולפעמים פחות. האמת היא שיש ויתורים, אבל 
אוהבת  מאוד  אני  כי  בשלום  איתם  חיה  אני 
העשייה  לצד  עושה.  שאני  במה  ומאמינה 

סופי  את  להקדיש  משתדלת  אני  המרובה 
השבוע למשפחה, חברים ולזמן עם עצמי.

 תחביבים 
אני אוהבת להתפנק לפעמים במסעדה טובה 
או חופשה, אבל מאוד נהנית גם מזמן משפחתי 
בבית או מפרק של סדרה טובה. מעל לכל אני 
זו  זה בכלל לא משנה אם  אוהבת להיות בים. 
רביצה עם ספר על החוף או הליכה על הטיילת, 

יש שם משהו מיוחד שממלא אותי באנרגיות.

 מוטו בחיים 
הרצון  בפני  העומד  דבר  שאין  מאמינה  אני 
שמסמן  אדם  מציאות.  מייצרת  ושמחשבה 
לעצמו מטרות ונחוש להשיג אותן - יגיע אליהן. 



מערכת עדיף מוסיפה לכם ערך 
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