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שלחו להדפסה

רק  2.2%מהיו"רים בישראל  -נשים

נשים מנהלות

עפ"י נתוני  ,D&Bשיעור המנכ"ליות עמד ב 2007-על  ,8.4%לעומת  6.6%בשנה
הקודמת .בתפקידי הניהול המשניים ניתן לראות שיעור גבוה יותר של נשים ,בעיקר
בתחום משאבי אנוש
ynet
שיעור הנשים בקרב היו"רים של החברות הגדולות בישראל עמד בשנת  2007על  2.2%בלבד  -ירידה
של  0.3%לעומת  .2006כך עולה מסקירה של חברת דן אנד ברדסטריט בקרב  1,400מהחברות
הגדולות במשק .זאת בשעה שכ 50%-מהעובדים במשק הן נשים.
בין היו"ריות המוכרות ,צביה לבייב  -יו"ר אפריקה ישראל מגורים ,שרי אריסון  -יו"ר אריסון השקעות,
עפרה שטראוס  -יו"ר שטראוס גרופ ,רוית בר ניב  -יו"ר קבוצת הנדל"ן של אריסון השקעות ,נגה קינן -
יו"ר פורום ה CFO-ויונה אדיר  -יו"ר חברת דנאל.

צביה לבייב  -יו"ר
אפריקה ישראל מגורים
צילום :סיון פרג'
לחצו כאן להגדיל
הטקסט

עם זאת נרשם שיפור בשיעור נשים בתפקידי מנכ"ל וסמנכ"ל בשנה החולפת  8.4% -מהמנכ"לים
בחברות המובילות הם נשים לעומת  6.6%בשנה הקודמת 15.9% .מהסמנכ"לים בחברות המובילות
הם נשים ,עלייה של .4.1%
בין המנכ"ליות החדשות ,אירה פרידמן  -מנכ"ל תמיר פישמן ניהול השקעות ,לינדה בן-שושן  -מנכ"ל
קבוצת הדס ארזים וסמדר ברבר -צדיק  -מנכ"ל הבנק הבינלאומי.

בתפקידי ניהול משניים
בתפקידי הניהול המשניים ניתן לראות שיעור גבוה יותר של נשים .בקרב מנהלי הכספים 16.6% ,הן
נשים ,גידול של  .2.6%בקרב מנהלי תחום משאבי אנוש כ 47.1%-נשים לעומת  45%אשתקד .עם
זאת השיעור הגבוה של נשים בתחום ניהול משאבי האנוש ,אינו מפתיע שכן מדובר במקצוע הנחשב
"נשי".
ירידה נרשמה בשיעורן של נשים בתפקיד מנהלות שיווק ומכירות 15.3% .בלבד לעומת  17%ב-
 .2006גם בתפקידי הניהול ה"גבריים" לא חל שיפור בקליטת נשים .מתוך המנהלים טכניים הבכירים
בחברות המובילות במשק אף לא אישה אחת ,מתוך מנהלי תפעול רק כ 5.4%-הם נשים  -ירידה של
 ,1.6%מתוך מנהלי לוגיסטיקה רק כ - 9.7%-ירידה של .2.3%

הרוב בענפי המסחר והשירותים ובענף הפיננסים
הענפים בהן יותר נשים בתפקידים בכירים הם ענף המסחר והשירותים עם  10.9%מנכ"ליות17.2% ,
סמנכ"ליות ו 2.4%-יו"ריות ,וענף הפיננסים עם  7.5%מנכ"ליות 16.5% ,סמנכ"ליות אך רק 0.7%
יו"ריות.
בענף הבניה  2.6%יו"ריות 4% ,מנכ"ליות ו 14.7%-סמנכ"ליות .אולם בתפקידי הניהול בענף הבנייה
מככבות מנהלות השיווק והמכירות  .42.9% -בין המנהלות בענף הבנייה ,מרים דורון ועליזה יפו
מנכ"ליות משותפות ובעלות רמט ,סיגי איתן בחברה לנכסים ובניין ,ועופרה חדד מנכ"לית חברת יורו
ישראל.
בענף התעשייה ,שרשם את הנוכחות הקטנה ביותר של ייצוג נשי ,מציג את הנתונים הבאים2.1% ,
יו"ריות 3.4% ,מנכ"ליות ו 13.7%-סמנכ"ליות.
בדן אנד ברדסטריט מציינים כי את שרי אריסון ,יו"ר אריסון השקעות ,כאחת הנשים שהובילה בשנה
האחרונה את שילובן של הנשים בתפקידים בכירים .בין היתר את אפרת פלד כדירקטורית בבנק
הפועלים ומנכ"לית אריסון החזקות והשקעות ,איריס דרור כדירקטורית בשיכון ובינוי ,ואירית איזקסון
ופנינה דבורי כדירקטוריות בבנק הפועלים.
כלכלני דן אנד ברדסטריט מציינים כי התחושה כי יותר ויותר נשים מתמנות לתפקידים בכירים במשק
הישראלי היא תחושה שנוצרה בתקשורת אך אין לה ביטוי מספרי מהותי במצבת החברות .המין הגברי
עדיין שולט בתפקידי הניהול במשק הישראלי ונראה כי בשנים הבאות המצב לא ישתנה באופן
משמעותי.
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