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  2009-במספר בקשות המעסיקים לפיטורי נשים בהריון ב 36%גידול של 

 חיים ביאור  16:39  |  08.3.10

המשבר  -הסיבה לגידול "; מתוכן 46%ת אישר "התמ; בקשות לפיטורין 1,855-הוגשו כ
 " הכלכלי

  ת"תמ,   נשים,   ת"תמ,   הריון :תגיות תגובות 2| 

חות "מחר ישבתו העובדים העוסקים בהכנת הדו: הסלמה בסכסוך בדיסקונט
  השנתיים של הבנק

 חיים ביאור  17:52  |  08.3.10

נציגות עובדים הפוגעת בבנק ובעובדיו מועלת בתפקידה : "גיורא עופר, ל דיסקונט"מנכ
 " ופוגעת בכולנו

  עובדים,   הסתדרות,   שביתה,   בנק דיסקונט :תגיות תגובות 11| 

  שקל 7,952-ל 2.8%-ירד ב 2009-השכר הממוצע ברוטו ב: ס”הלמ

 חיים ביאור  15:34  |  08.3.10

: בתחתית הטבלה; שקל 20,285עובדי חברת החשמל שהשתכרו : בראש טבלת השכר
 שקל  3,849עובדי האירוח והאוכל עם 

  ס"הלמ,   משכורת,   חברת החשמל,   שכר :תגיות תגובות 4| 

 

גלולות רעל נגד השתלטות עוינת והעברת החברה: הפיתוח המתוחכם של טבע  
 ... מחוץ לגבולות 

 דונם במקום 400פרויקט אקווריה יתפרס על : דיסנילנד הישראלי מתכווץ
1,300  

 בעקבות מידע שהגיע למנהלת המחלקה הכלכלית -החקירה נגד דני דנקנר 
 בפרקליטות 

 עסקים קטנים; חשבתי שהמשבר הכלכלי זה סוף העולם: "עופרה שטראוס
 ... בבבעלות נשים הם אלו 

 לא נוכל לרחוץ, אם תהיה רעידת אדמה -נכשלה  38א "תמ: השר אטיאס
 בניקיון כפינו 
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 על סדר היום

 עוד במדור

 ? סיבה לאכזבה מתפרקים מנכסים 

 קהילות בלוגים אנשים וידאו

... ספרו לנו על החומוסיה האהובה

כתבו ביקורת על החומוסיה הטובה ביותר לדעתכם וקבלו מאיתנו 
... כרטיסים

 ברלים

? רוצים ללמוד בישול צרפתי

... בואו לשאול. השף רן ראש ייתארח כאן היום ויענה על שאלות בכל עניין

 ששת שצ

>> נוספים דיונים

 

   הפופולריות במדור

 

 היום
 

 השבוע
 

 החודש

בשיטת השיווק של "
מחירי הקרקעות -המנהל

 " רק עולים

 דקות  5:00 | 08.03.2010

רמי לוי באולפן 
TheMarker TV":  מחירי

נשים  20: הדור הבא -הדור הזה 
מובילות בתחומן מפרגנות לדור החדש 

   TheMarkerמגזין    08.3.2010 |  13:04
לרגל יום האשה בהשתתפות  TheMarker Wפרויקט מיוחד של 

סמדר ברבר , אתי רוטר, ברכה זיסר, עפרה שטראוס, יהודית ריכטר
ארנה לין ועוד רבות , קורין אלאל, ציפי פינס, ארנה ברי, צדיק

ומפרגנות 

 

  TheMarker Wמתוך גיליון מארס של מגזין . מפרגנות
 

 

 איליה מלניקוב : תצלומים
 

אבל כששמעתי על מה הפרויקט הזה , אני תמיד מסרבת להשתתף בכל מיני פרויקטים"
אמרה יהודית ריכטר כשישבה על כיסא המאפרת בסטודיו של הצלם שלנו , "מיד הסכמתי

נשים  20מה גרם לעוד . ריכטר לא היתה היחידה. בין מוסכים ונגריות, בדרום תל אביב
מה משך ? מובילות בתחומן בחברה הישראלית להיענות לקריאה שלנו ולהתייצב לצילום

דורין , ציפי פינס, סמדר ברבר צדיק, א"עדנה מזי, נשים עסוקות כמו עפרה שטראוס
רנה שינפלד ורבות אחרות להטריח את עצמן מכל רחבי הארץ עד לדרום תל , פרנקפורט

 . ביקשנו מהן לפרגן, פשוט מאוד? אביב המאובקת כדי להשתתף בפרויקט

ר ארנה "ד) ת"במשרד התמ(ובהן המדענית הראשית הראשונה , כל הנשים הראויות הללו
התייצבו לכבוד יום , ר אורנה בלונדהיים"ד, ומנהלת בית החולים הראשונה בישראל, ברי

שנשים לא , במארס כדי להפריך דעה שרווחת משום מה 8האשה הבינלאומי שייחגג ב 
כדי , ביקשנו להסיט את הזרקור שבדרך כלל מופנה אליהן. אוהבות לפרגן לנשים אחרות

רצינו להשתמש במעמד ובכוח שצברו במהלך השנים כדי להכיר . לגלות כוחות חדשים
 . והתוצאה מדהימה. טוב יותר את הדור החדש של נשים שצומח כאן

אשה מוכשרת . בחרו אשה שלפי דעתכן אנחנו צריכים להכיר. ההנחיה היתה ברורה
הבחירות חשפו לפנינו נבחרת . שברגעים אלה בונה את עצמה בתחום העיסוק שבחרה

שמתפרסם בגיליון מארס  -בפרויקט המלא . של נשים מרתקות בעלות אמביציה וכישרון
תמצאו עוד המון נשים חזקות בעלות קול רענן שמחכות שתגלו  TheMarker Wשל 
אז הישענו לאחור ותפרגנו לעצמכן היכרות עם כמה מההבטחות הנשיות של הדור . אותן
 . הבא

  1קליפ . צפו במאחורי הקלעים של צילומי הפרויקט
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גרסת הדפסה 

שלח לחבר 

שתף בטוויטר

שתף בפייסבוק

 עוד 
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