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יושבות על הקופה
לא מעט נשים מוכשרות מוותרות מרצון על תפקידי הנהלה בכירים ,בגלל
המחיר הגבוה .זאת אולי אחת הסיבות שרק ב 13%-מהחברות הגדולות
בישראל אפשר למצוא סמנכ"ליות כספים .אלה שכן מחזיקות בתפקיד ,דווקא
נהנות ,אבל מבינות למה לא כולן רוצות" :השאיפה היא להתקדם ולהשפיע,
אחרת מאוד קשה לעבוד כמו שאנחנו עובדות"
מאת אפרת נוימן

לפני שש שנים ,כשנולדה בתם השלישית של רון ושמוליק מי-טל וינפלד ,הבינו בני הזוג כי
אחד מהם ייאלץ לוותר על הקריירה התובענית שלו .בניגוד למקובל ,דווקא שמוליק היה זה
שלקח חופשה מחברת ההיי-טק שבה עבד .בסופו של דבר ארכה החופשה חמש שנים והוא
חזר לעבוד רק לפני כשנה ,הפעם כעצמאי.
בזמן ששמוליק ניהל את הבית המשיכה רון לשמש סמנכ"לית הכספים של חברת האופנה
קסטרו ,תפקיד שאותו היא ממלאת מאז " .1996אני יודעת מתי אני מתחילה את היום אבל
לא מתי הוא יסתיים ,כשמדי פעם יש גם נסיעות עבודה לחו"ל" ,היא אומרת" .זו עבודה
מאוד תובענית .מצד שני ,אני מכורה לעבודה וקמה שמחה כל בוקר".
תפקיד סמנכ"ל הכספים ) (CFOנחשב אחד הבכירים והמשפיעים בארגונים .סמנכ"ל
הכספים אחראי על תקציב החברה ועל כל ענייני הכספים והחשבונאות .הוא חתום על
הדו"חות הכספיים ,אחראי על קשרי משקיעים ) (IRודיווחים ומפקח על הניהול הכספי של
כל החברות הבנות .בנוסף ,הוא מעורב בעסקות ומטפל בסוגיות פיננסיות וכלכליות,
בהנפקות ,ברכישות ובעניינים שקשורים לרישום בבורסה .סמנכ"ל הכספים כפוף למנכ"ל
והוא משתתף בישיבות הדירקטוריון.
כמו בתפקידי הנהלה בכירים אחרים ,גם בקרב סמנכ"לי הכספים שיעור הנשים הוא נמוך
יחסית .מנתוני פורום מנהלי כספים ראשיים ) ,(CFOעולה כי מבין  154סמנכ"לי כספים
בחברות גדולות )עם מחזור מכירות של יותר מ 200-מיליון דולר( רק  20הן נשים ).(13%
ב 260-חברות ,שהמחזור שלהן הוא  40-200מיליון דולר ,מהוות הנשים  14%מסמנכ"לי
הכספים וב 69-חברות היי-טק קטנות  19%הן נשים.
בבנקים משמשת רק אשה אחת ראש אגף חשבות )המקביל לסמנכ"ל כספים(  -מיכל
עבאדי-בויאנג'ו מהבנק הבינלאומי ,שמכהנת בתפקיד בשנתיים האחרונות .במקרה זה לבנק
יש גם מנכ"לית  -סמדר ברבר צדיק.
מי-טל וינפלד סבורה כי נשים מתרחקות מהמקצוע מפני שהוא מאוד תובעני" .יש לי חברות
מוכשרות שלא מוכנות לעשות את זה" ,היא אומרת" .זה תלוי גם בסביבה שלך .אני הצלחתי
לארגן סביבה תומכת :אמא שלי גרה צמוד אלי ,יש לי מנקה ,מבשלת ,גנן  -וכמובן בעל
שמשתתף בנטל".
סמנכ"לית כספים בחברה גדולה ,שהעדיפה להתראיין בעילום שם ,מסכימה כי מדובר
בתפקיד שלא תמיד מאפשר איזון בין חיים פרטיים לעבודה" .זאת עבודה שמצריכה הרבה
יכולת נפשית ,כי כל הזמן יש לחצים ובעיות" ,היא אומרת" .אני רואה אותנו כפנס של
הארגון .אני עובדת עד שמונה-תשע בערב ואז ממשיכה בבית .אני אוהבת אתגרים ופשוט
נהנית .קריירה זו סתם מלה .השאיפה היא להתקדם ,להשפיע ולהצליח  -אחרת מאוד קשה
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לעבוד כמו שאנחנו עובדות".
מי-טל וינפלד ,41 ,רגילה לסביבה מאתגרת כבר מגיל צעיר .היא היתה הבחורה היחידה
בכיתה בבית הספר להנדסאים ובצבא שירתה בתחום המחשבים .הקריירה שלה
כסמנכ"לית כספים החלה באייס ,שם עבדה שלוש שנים .היא עברה משם לקסטרו לאחר
שדני ועקנין ,כיום מנכ"ל מנופים פיננסיים ואז רואה החשבון של אייס ושל קסטרו ,המליץ
למנכ"ל קסטרו גבי רוטר לבחון אותה.
לפני ארבע שנים היא קודמה לתפקיד משנה למנכ"ל ובאחרונה הורחבה האחריות שלה גם
לפעילות המסחרית הבינלאומית של החברה .היא מתוגמלת היטב :לפי דיווחי קסטרו
לבורסה ,את  2006היא סיימה עם שכר שנתי של  1.6מיליון שקל  135 -אלף שקל בחודש.
קידומה של מי-טל וינפלד לא היה מפתיע :תפקיד סמנכ"ל הכספים משמש לעתים מקפצה
לתפקידים ניהוליים בכירים יותר .כך למשל ,מנכ"לית איפקס ישראל ,זהבית יוסף כהן,
הגיעה לתפקיד לאחר שהיתה סמנכ"לית הכספים של קבוצת  IDBומנכ"לית נכסים ובניין,
סגי איתן ,היתה לפני כן סמנכ"לית הכספים של אזורים.
לא מנסה להיות גבר
גם דגנית פלטי ,סמנכ"לית הכספים של חברת גרנית הכרמל ,מסכימה כי מדובר בתפקיד
קשה" .לא כל אחת רוצה להיות בסרט הזה" ,היא אומרת" .התפקיד לא קל  -גם מבחינת
השעות וגם מבחינה נפשית ,כי הוא כרוך באחריות ולחץ .אני כפופה ללוחות זמנים .צריך
לפרסם ,לסגור עסקה ,אי אפשר לדחות .כבר הרבה שנים אני מתחילה לעבוד בשבע בבוקר
וחוזרת אחרי הביתה רק אחרי  14-15שעות .לפני פרסום דו"חות או כשעובדים על עסקה
גדולה מדובר על יותר שעות .גם בזמן העבודה צריך לתקתק.
"הדרישות גדלות והולכות .כל הזמן יש תקנים חדשים וצריך להתעדכן ולהיות מקצועיים.
נשים יותר פוחדות מהשעות ומכך שיקדישו פחות לבית .לכן גם חשוב שיהיה בן זוג תומך.
אם בן הזוג שלי היה בבית ומחכה לארוחה בשבע זה היה יותר קשה" .בעלה של דגנית הוא
נדב פלטי ,מנכ"ל חברת הטלנובלות דורי מדיה.
פלטי ,45 ,מכהנת בתפקיד רק תשעה חודשים ,אבל מכירה היטב את הקבוצה אחרי ארבע
שנים בתפקיד זהה בסונול  -חברה בת של גרנית .לפני כן היא שימשה במשך שלוש שנים
סמנכ"לית כספים בחברת הסטארט-אפ טרה-אופ )מקבוצת ניסקו( ,ועבדה תשע שנים
בפירמת רואי החשבון בריטמן אלמגור.
פלטי מודה שאין לה הרבה זמן לפנאי ולתחביבים ,אבל לדבריה העניין שבתפקיד מפצה על
כך" .אני רואה את הארגון בכל האספקטים השונים .זה תפקיד מולטי דיסיפלינרי  -ובזה גם
נשים טובות .הוא כולל קשר עם לקוחות ,ספקים ,עובדים ,בנקים ,משקיעים ,יועצים
חיצוניים .צריך לטפל בהרבה נושאים בבת אחת .אני לא מנסה להיות גבר בתפקיד .תכונות
נשיות הן יתרון ואני לא מנסה להיות אגרסיווית".
מי-טל וינפלד מצאה פתרון לעומס העבודה :היא מנצלת את שעות הבוקר המוקדמות
לפעילויות שונות .בכל יום שלישי בשבע ורבע בבוקר נערך ביוזמתה שיעור יוגה במשרדים
של קסטרו בבת ים .את אחיה היחיד היא פוגשת בימי רביעי בשש בבוקר .הם הולכים שעה
וחצי על חוף הים ,מתעדכנים במה שקורה ,ואוכלים ארוחת בוקר לפני שמתחיל עוד יום
עבודה לחוץ.
"אני לומדת לשלב" ,היא מספרת" .ימי שישי ושבת מוקדשים למשפחה וגם אם אני טסה
לחו"ל בענייני עבודה אני הופכת עולמות כדי להיות בסוף השבוע בבית .אני גם ישנה מעט
מאוד בלילה ,מקסימום חמש שעות ,ולא אוהבת לראות טלוויזיה".
פחות זמינה למשפחה

03/02/2008

http://www.haaretz.co.il/hasite/objects/pages/PrintArticle.jhtml?itemNo=950330

Print

Page 3 of 6

נעמה זלדיס ,44 ,סמנכ"לית הכספים של נטפים ,אינה חושבת שקיימת תקרת זכוכית אשר
מונעת מנשים להתקדם לתפקידים בכירים" .אני לא חווה את זה וגם לא רואה את זה
סביבי" ,היא אומרת" .תפקידים ניהוליים בכירים הם תובעניים .בתפקידים כמו סמנכ"ל
תפעול ,טכנולוגיה או מכירות רואים אפילו פחות נשים .זה עניין של בחירה .יש נשים
שבוחרות לא להתקדם כי הן נרתעות מהמחיר שהן משלמות .התפקיד גם כפוי טובה במידה
מסוימת .סמנכ"ל הכספים הוא הרבה פעמים 'השליח שיורים בו' אם משהו לא בסדר".
את השכלתה החשבונאית השלימה זלדיס בגיל המאוחר יחסית ,32 ,לאחר שכבר סיימה
תואר ראשון בכלכלה ושני במינהל עסקים ועבדה הרבה שנים בקבוצת רד" .סימנתי את
הכיוון של סמנכ"לית כספים והרגשתי שחסר לי הידע בחשבונאות .זה לא היה פשוט לחזור
ללימודים כשבכיתה כולם הרבה יותר צעירים" ,היא נזכרת.
לפני כשנתיים ,לאחר ארבע שנים כסמנכ"לית כספים ב EDS-ישראל ,החליטה זלדיס שהיא
רוצה קצת חופש לעצמה וזמן להיות עם הילדים .היא עזבה את העבודה והחלה לחפש את
האתגר הבא  -אך התפקיד הגיע יותר מהר משחשבה .היא מספרת שכבר לאחר חודש וחצי
היא קיבלה דרך חברת השמה את התפקיד בנטפים ,העוסקת בהשקייה בטפטוף  -והחליטה
שלא לוותר על ההזדמנות.
הראיון עם זלדיס מתקיים בשש בערב במשרדי נטפים  -ונראה כי יום העבודה שלה רחוק
מסיום .היא מתנצלת כשהיא צריכה לצאת מדי פעם כדי לחתום על מסמכים לקראת שלב
הסגירה של עסקת רכישה .בחדרה המרווח נחים קלסרים רבים שעליהם רשום IPO
)הנפקה ראשונה לציבור(  -סימן לאחד האתגרים החשובים של זלדיס :הכנתה של נטפים
להנפקה בבורסת נאסד"ק.
"צריך לבנות את המעבר נכון" ,היא אומרת" .עברנו לשיטת דיווח לפי כללי החשבונאות
האמריקאיים ואנחנו בתהליך מתקדם של התאמה לתקנות סרביינס אוקסלי ,שחלים על
חברות שנסחרות בארה"ב .חשוב להיות בשליטה ובקרה טובות על החברות הבנות בכל
העולם .בשנה הראשונה לתפקיד החלטתי לבקר בחברות הבנות המהותיות בחו"ל .נסעתי
שמונה-תשע פעמים בשנה וזה היה מתיש ושוחק .בשנה השנייה כבר הורדתי את המינון".
אם ההנפקה של נטפים אכן תצא לפועל ,זלדיס לא תהיה סמנכ"לית הכספים הראשונה
בחברה ישראלית הנסחרת בוול סטריט .היא תצטרף לסמנכ"ליות נוספות ,בהן דפנה גרובר
מנייס ,אפרת מקוב מאלווריון )שהחליפה את גרובר בתפקיד( ,תמר רפפורט-דגים
מאמדוקס ,טל פיין מגילת ,רינת רמלר מאלרון ואירית אילוז מאמפל.
עבודה בחברה שנסחרת בוול סטריט מעלה את דרישות התפקיד ,אך זלדיס ,אמא לנערה
בת  16ותאומים בני  ,11מודעת לכך שלרצון להתקדם יש מחיר" .אני פחות זמינה למשפחה
וצריך להיות בנויים נפשית לכך .מצד שני לילדים שלי יש גם אמא וגם אבא" ,היא אומרת.
מי שגייס את זלדיס לנטפים בסוף  2005היה ארז מלצר ,אז מנכ"ל נטפים .זה היה קצת
אחרי שקרן מרקסטון השקיעה בחברה .מלצר פרש כעבור שמונה חודשים לטובת תפקיד
מנכ"ל אפריקה ישראל ,שאותו סיים באחרונה .מלבד זלדיס גייס מלצר עוד שתי סמנכ"ליות:
סמנכ"לית השיווק עליזה תמיר וסמנכ"לית  ITאיילת שפירא .בחברה סמנכ"לית נוספת -
עינת רוט ,האחראית על משאבי אנוש.
הנהלה מוטת נשים מאפיינת גם את קסטרו  -אתי רוטר היא מנכ"לית משותפת עם בעלה
גבי ,אילי זינגר היא סמנכ"ל משאבי אנוש ויפעת קרני היא סמנכ"ל שיווק" .רוטר מאמין
בנשים" ,אומרת מי-טל וינפלד" .הוא חושב שהן פחות מתעסקות באגו ואין אצלן מלחמות
מיותרות .ההרגשה היא מאוד משפחתית".
איזו מזכירה עליזה
בדומה לזלדיס ,גם רינת רמלר ,סמנכ"לית הכספים של
חברת אלרון ,מציינת כי העובדה שהיא אשה מעולם לא
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הפריעה לה בדרכה המקצועית .רמלר נמצאת באלרון
מאז  2000ובתפקיד הנוכחי היא מכהנת שנתיים ,מאז שחזרה מחופשת לידה" .בסופו של
דבר התקדמתי בזכות שאפתנות ויכולת מקצועית" ,היא אומרת" .בסביבה שאני עובדת בה
ובקבוצת  IDBיש נשים בתפקידי ניהול בכירים".
רמלר ,35 ,שמגיעה לעבודה כל בוקר מחיפה )"שעה של חשיבה ברכבת"( ,מציינת כי
לאנשים שאוספים בדרך תפקיד מכריע בהצלחה המקצועית" .אני מנסה ליצור סביבת
עבודת שגם נשים עם משפחה יוכלו להתמודד אתה" ,היא מספרת" .המסר הוא שלא חייבים
לצאת מאוחר ואם צריך עושים השלמות מהבית .זה נכון גם לגברים".
את אלרון ,שנסחרת בתל אביב ובוול סטריט ,הכירה רמלר כשעבדה במשרד רואי החשבון
לובושיץ קסירר )שהתמזג בהמשך עם קוסט פורר(" .אלרון היה התיק הכי נחשב במשרד",
היא אומרת" .עשיתי ביקורת בחברה והייתי נשארת שעות נוספות אחריהם ,עד שבשלב
מסוים קיבלתי מפתח .לכן המעבר מתפקיד מבקרת לתפקיד בתוך אלרון היה טבעי.
הצטרפתי כחלק מצוות הכספים ולאט לאט תפסתי תפקיד יותר מרכזי  -עד שהנהגתי את
המחלקה שכללה חמישה אנשים".
עפרה בראון ,53 ,נכנסה לתפקיד סמנכ"לית הכספים של ויזארטי בשלב מאוחר בקריירה.
"כשנכנסתי לתפקיד ב 2001-הילדים שלי כבר התגייסו לצבא" ,היא אומרת" .עם ילדים
קטנים צריך לשלם מחיר יותר כבד .בכל מקרה ,מדובר בתפקיד תובעני בצורה בלתי רגילה.
תמיד צריך להיות נגיש ,מחובר וקשוב .בחברה בינלאומית זה גם כרוך בנסיעות".
בראון היא כלכלנית ,שעבדה אחרי הלימודים במשך  20שנה בבנק לפיתוח התעשייה" .ב-
 1998חזרתי לבנק לאחר שהייתי שלוש שנים בתאילנד עם המשפחה" ,היא מספרת.
"כעבור חצי שנה הבנתי שאני צריכה לזוז הלאה .הציעו לי להיות סמנכ"לית כספים בחברת
 ,BVRשבין השאר החזיקה בויזארטי .לאחר שלוש שנים ,בסתיו  ,2001ביקשו ממני להיות
סמנכ"לית הכספים של ויזארטי ומאז אני שם .במקביל גם מונתה הנהלה חדשה לויזארטי,
שנהפכה מחברה מפסידה לרווחית".
בראון מרוצה מהשיפור במעמד הנשים בעולם העסקים ,אך חושבת כי עדיין יש מקום
לשיפור" .אני זוכרת מקרה שקרה לי כשעבדתי בבנק לפיתוח התעשייה :בוקר אחד זימזמתי
שיר במעלית ,ואז נכנס אחד המנהלים ואמר לי 'איזו מזכירה עליזה'" ,היא אומרת" .המצב
כיום יותר טוב ממה שהיה לפני  25שנה ,אם כי נשים עדיין צריכות להוכיח את עצמן ואף
פעם אין להן זמן.
"רק בשבוע שעבר אמר לי המנכ"ל הנורווגי של החברה ,ביירנה ברג ,כי הוא היה שמח
לראות יותר נשים בהנהלה .בצוות הפיננסי של החברה כבר יש דומיננטיות לנשים .החל ב-
 2007המדיניות של החברה קובעת כי עובדות שיוצאות לחופשת לידה מתוגמלות במשך
שישה חודשים  -שלושה חודשים מעבר לתשלום מהביטוח הלאומי".
לדברי בראון ,לנשים יש תרומה מיוחדת בתפקידי ניהול" .יש משהו בלתי אמצעי בתקשורת
הנשית שגורם לנוחות מאוד גדולה" ,היא אומרת" .נשים הן בבסיסן יותר נאמנות ופחות
מאיימות על מי שמעליהן .הן גם יותר יציבות במקום העבודה .נראה שהן יותר חוששות
ונמנעות משינוי ומרגישות נוח בסביבה המוכרת .יש בהן משהו פרקטי ,הן יודעות לחבר מיד
בין דברים ולהתנייד ביניהם".
 24שעות בתפקיד
שלושה ימים לאחר שילדה את בנה הקטן כבר חזרה אירית אילוז ,סמנכ"לית הכספים של
אמפל ,לעבודה" .ביום שישי ילדתי וביום שני הייתי כבר בפגישת עבודה" ,היא מספרת" .עם
הבת הבכורה החזקתי מעמד יותר זמן  -שלושה שבועות".
אילוז ,40 ,נחשבת ליד ימינו של יוסי מימן ,בעל השליטה בחברת האחזקות אמפל .לדבריה,
התפקיד שלה הוא מאוד תובעני" :אני  24שעות בתפקיד ,כי צריך לעקוב אחרי אירועים
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בשווקים בארה"ב .אני גם לא מכבה את הטלפון בסופשבוע ובחגים .עם זאת ,התפקיד
מספק אתגרים ומאפשר יזמות .הוא מחייב לשמור על רמה מקצועית ולהיות מעורב בשוק
ההון".
את דרכה המקצועית החלה אילוז בהתמחות במשרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן .כעבור
שנה מינה אותה אהרון אחיעז לחשבת בחברת קמור ,שבה הוא החזיק יחד עם דני ברנר.
"כיום אני דירקטורית חיצונית בקמור ,כך שבמובן מסוים נסגר מעגל" ,היא אומרת .את מימן
הכירה אילוז כשהוקמה שותפות בין קמור למרחב  -חברה פרטית שבבעלות מימן .לאחר
שעבדה בקמור שלוש שנים היא החליטה לעזוב  -ומימן הציע לה להצטרף למרחב.
ב 2002-קנה מימן את אמפל ואילוז תפסה את תפקיד סמנכ"לית הכספים בחברה" .אמפל
היא חברה שעברה פריצת דרך" ,היא אומרת" .זה היה אתגר גדול להפוך אותה
לפלטפורמה של השקעות ריאליות ולחשוף אותה לישראל .התפקיד כולל גם הרבה נסיעות
וזה לא פשוט .אני משתדלת לרכז הכל במינימום זמן".
לדברי אילוז ,מעולם לא חסמו את התקדמותה משום שהיא אשה" .מצד שני ,מעולם גם לא
עשיתי לעצמי הנחות" ,היא מוסיפה" .התפקיד דורש ממני להיות בדיוק באותה רמת מוכנות
כמו כל גבר במשרה דומה .נשים לא מגיעות לתפקיד הזה כי הן לא מוכנות לתת את הכל.
זה בא מהן ולא מהממונים".
שינוי אטי מדי
סמנכ"לית כספים באחת החברות הגדולות בישראל אומרת כי המקצוע עובד שינוי .גם
במשרדי רואי החשבון רואים כיום יותר שותפות .לדבריה" ,בכל תחום נשים מתקשות להגיע
לראש הפירמידה .כשאשה מגיעה לתפקיד בכיר היא נתקלת בעולם גברי .אולי מקצוע
הכספים מזוהה פחות עם המין הנשי ולכן לנשים יש רתיעה ,אף שיש להן יכולות כמו
לגברים .אולי עוד חמש-שש שנים יהיה שינוי .המערכות נהפכות בהדרגה לנשיות ואני די
אופטימית".
לא כולן חושבות שמיעוט סמנכ"ליות הכספים נובע מבחירה של נשים ,שנרתעות מתפקיד
כה תובעני" .צריך לזכור שסמנכ"ל כספים זו משרת אמון מול המשקיעים ,הדירקטוריון
והמנכ"ל  -ונראה שזה גורם בעייתי ,שמעכב קידום נשים" ,אומרת יו"ר פורום  CFOנגה
קינן" .הממנים הם בדרך כלל גברים והם מחפשים דומים להם".
"קשה להתגבר על נקודת התחלה שבה רוב הממנים הם גברים ,אבל כיום לא רואים בנשים
פחות טובות" ,אומרת פלטי" .יש הרבה יותר מועמדים גברים ,כך שככל שיותר נשים ירצו
להגיע לתפקידים האלה גם הסטטיסטיקה תשתנה .כיום הרבה נשים הולכות ללמוד ראיית
חשבון ,כך שהמספרים יגדלו .גם החשיבות של הקריירה שונה מבעבר .כיום יותר נשים
בוחרות בקריירה מאשר בתפקיד של עקרת בית".
קינן לא חושבת כי השינוי טמון במספר הנשים שלומדות ראיית חשבון" .זה שינוי אטי מדי,
שקשור למינוי נשים והימצאות נשים בדרגים הממנים .שם יש קושי .זה משתנה אבל מאוד
לאט" ,היא אומרת.
רגינה אונגר ,סמנכ"לית כספים ומשנה למנכ"ל בשרם פודים גרופ ,מסכימה עם קינן" :אם
נסתכל על משרדי רואי חשבון ,אז בדרג של מנג'ריות יש הרבה נשים ,על אף שהתפקיד
תובעני .בשלב השותפות כבר אין הרבה .הבעיה היא אינהרנטית ולא קשורה רק לתובענות
של התפקידים".
אונגר ,44 ,הגיע לשרם פודים לאחר שהיתה שותפה במשרד רואי החשבון בריטמן אלמגור.
"הכרתי את אביגדור קלנר ,שהיה אז אחד השותפים בקבוצה ,והוא שיכנע אותי שיכולות
להיות הזדמנויות מעבר למשרד רו"ח" ,היא מספרת" .הוא ייעץ לי כחבר אישי לעשות צעדים
וכך הגעתי לשרם פודים".
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אונגר נמצאת בקבוצה מאז  2001והשתכרה ב 1.9 2006-מיליון שקל  160 -אלף שקל
בחודש .לדבריה" ,נשים מצטיינות באינטליגנציה רגשית מפותחת .הן יותר נקשרות לארגון
וממעטות לבצע החלפות תפקידים .רוב הגברים רוצים לזוז .כשנשים מגיעים למקום נוח הן
נשארות יותר מגברים".
לרוב הנשים שהתראיינו לכתבה אין אג'נדה אישית בענייני קידום נשים .ואולם אצל אונגר
המצב שונה .לדבריה" ,בפירוש יש לי העדפה לעבוד עם נשים ,מסיבות כמו נאמנות,
שקדנות ,רגישות ומשפחתיות .לעתים תכונות 'נשיות' ,כמו רגשנות ,יכולות לשדר חולשה -
אבל זה אינו כך .זו פשוט התנהלות אחרת .תפקידן של נשים לקדם נשים .נשים בכירות
צריכות לקדם אחרות .זה מתבקש מהן והן לא עושות מספיק .גליה מאור מינתה את רקפת
רוסק ,שהיא מוכשרת וצעירה ,והפכה אותה לבכירה .גם לשרי אריסון חשוב למנות נשים
לתפקידים בכירים".
אונגר חושבת שנשים צריכות להתאמץ יותר כדי להגיע להזדמנות" .הן צריכות להעז ,לא
לחכות שיפנו אליהן" ,היא אומרת" .יכול להיות שההתחלה תהיה קשה ,אבל ברגע שמגיעים
להזדמנות אין סיבה שהקידום יהיה אטי .זה רלוונטי לכל מקצוע תובעני וכוחני".

כל הזכויות שמורות ",הארץ" ©
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