נוכחות נשים נקודה

השאיפה
שלנו

 50%נשים

hadarac@supersonas.com
www.supersonas.com

בכל צמתי ההשפעה לרבות :ממשלה  /כנסת /
עיריות  /מועצות  /דירקטוריונים  /הנהלות  /ועדות /
כנסים  /תקשורת  /בנקים וכו' וכו'

מה השאיפה שלך?

ישראל בת + 70

השנה  .2018אחוז הנשים הוא 51

חמש מי יודעת? ישראל בת + 70

 5%מספר השרות בממשלות ישראל לדורותיהם  26מתוך 495
 5%ראשות עיריות ומועצות בבחירות 11.2018
 5ניצבות במשטרת ישראל מתוך 141
 5מנכ"ליות בתל אביב  100מתוך 100

ארבע מי יודעת? ישראל בת + 70

 4שופטות בבית המשפט העליון מתוך 15
 4יו"ר בתל אביב  100מתוך 100
 4דיקניות פקולטות בטכניון מתוך 18
 4דירקטוריות באל על מתוך 10
		
 4דירקטוריות בחברת חשמל מתוך 12

שלוש מי יודעת? ישראל בת + 70

 3שרות בממשלת ישראל מתוך כ19-
 3שרות חינוך מתוך  28שרים עד היום
 3נשיאות בבית המשפט העליון מתוך 12
 3מנהלות בתי חולים ממשלתיים מתוך 13
 3נשים בועד המנהל של הטכניון מתוך 24
 3נשים בועד המנהל של אונ' תל אביב מתוך 13
 3מנהלות של תיאטרון רפרטוארי מתוך 13
 3חברות הנהלה בכי"ל מתוך 12

שתיים מי יודעת? ישראל בת + 70

 2פרקליטות מדינה מתוך 11
 2מפקחות על הבנקים מתוך 11
 2ניצבות בבתי הסוהר מתוך 17
 2נשיאות לאונ' הפתוחה מתוך 9
 2דירקטוריות במרכז הבינתחומי בהרצליה מתוך 15
 2נשיאות במכללת אחווה מתוך 7

אחת מי יודעת? ישראל בת + 70

 1ראש ממשלה מתוך 12
 1שגרירת או"ם מתוך  17עד היום
 1מנכ"לית משרד האוצר מתוך 27
 1מבקרת מדינה מתוך 8
 1נגידת בנק ישראל מתוך 11
 1בפורום מטכ"ל מתוך 28
 1רקטורית באונ' חיפה מתוך 14
 1נשיאה באונ׳ בן גוריון מתוך 6
 1דיקנית באונ' בן גוריון מתוך 6
 1מנכ"לית בחברה להגנת הטבע מתוך 9
 1מנכ"לית בזק מתוך 8

אפס מי יודעת? ישראל בת + 70

אפס נשים בצילום עם קנצלרית גרמניה הגב' אנגלה מרקל  33גברים
אפס נשיאות  10 -נשיאים
אפס שרות אוצר ,אפס שרות ביטחון ,אפס . . .
אפס יועצות משפטיות לממשלה מתוך 14
אפס ממונות על התקציבים –  22ממונים
אפס רמטכ"ליות  22 -רמטכ"לים
אפס מנהלות התעשייה האוירית מתוך 8
אפס מנכ"ליות של חברת החשמל –  9מנכ"לים
אפס יו"ר מועצת המנהלים התעשייה האוירית מתוך 13
אפס נשיאות באונ׳ העברית מתוך 12
אפס נשיאות באונ׳ תל אביב מתוך 8
אפס נשיאות באונבירסיטת חיפה מתוך 11
אפס נשיאות באונ׳ בר אילן מתוך 11
אפס נשיאות בטכניון –  12נשיאים
אפס מנהלות אומנותיות בתיאטרון הבימה –  14מנהלים
אפס מנכ"ליות של ערוצי הטלויזיה המסחריים מתוך 3
אפס יו"רית קק"ל –  13יו"רים
אפס נשים בהנהלת קק"ל המונה  7חברים

