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רחל המשוררת

כרמלה מנשה

"גן נעול ,לא שביל אליו לא דרך" -נשמע לכם מוכר?

עיתונאית ישראלית שידועה בתור "האמא של החיילים" בעקבות
חשיפות רבות על מחדלים ושערוריות במערכת הביטחון וטיפול
בבעיות החיילים באמצעות שידוריה בתחנת קול ישראל .במשך
שנותיה הרבות כמומחית ופרשנית לענייני צבא וביטחון ,הוכיחה
בכל פעם מחדש כי אפילו בתפקיד כזה אין כל צורך לוותר על
נשיות ,אמפתיה ואימהות.

רחל בלובשטיין-סלע ,שהיא לא אחרת מרחל המשוררת ,ידועה
בתור אחת שלא תבחר לסבך את החוויות שעברה ,ותעדיף לספר
אותן בדרך צנועה ,פשוטה ובהירה להבנה .היא אחראית על
קלאסיקות של הזמר העברי המוכרות לכל דור ,וביניהן" -גן נעול",
"זמר נוגה" ו"רק על עצמי".

צילום :גל חרמוני

צילום :מתוך ויקיפדיה

רונה רמון

מינה בן צבי

חקוקה בלב של כולנו כאישה חזקה שלא נתנה לשכול הכבד למשוך
אותה לתהום ובחרה לתעל את הכאב לעשייה חברתית למען
האוכלוסייה של היום ולמען הדורות הבאים .הייתה אחראית על עשרות
מיזמים וביניהם "קרן רמון" ,אשר הובילה שורה של אולימפיאדות
ותחרויות חקר בחלל ,הפעילה מרכזי מדעים בפריפריה חברתית
וגיאוגרפית וחילקה מלגות לחוקרים מצטיינים.

הקצינה הראשונה בצה"ל .בזמן מלחמת העולם השנייה ,הייתה בין 66
המתגייסות הראשונות לחיל העזר לנשים של הצבא הבריטי (,)ATS
שם עברה קורס קצינות ופיקדה על פלוגה מעורבת של חיילות בריטיות
וארץ-ישראליות .בהמשך ,הייתה ממקימי חיל הנשים של צה"ל (ח"ן)
והמפקדת הראשונה שלו ,בדרגת סגן-אלוף.

צילום :מתוך ויקיפדיה

צילום :תמי בר שי

רחל כהן כגן

חברת הכנסת הראשונה שפעלה למען קידום מעמד האישה במדינה
ויו"ר ויצו ישראל .הייתה אחת משתי הנשים היחידות החתומות על
מגילת העצמאות ,יחד עם גולדה מאיר.

צילום :מתוך ויקיפדיה
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לאורך כל דרכה הפוליטית בחרה בעשייה פמיניסטית ונאבקה ללא
הרף למען הצעות משנות תודעה וביניהן החרפת ענישת המינימום על
אלימות של גברים בתוך המשפחה ופתרון למסורבות גט .היא תמכה
בשירות קרבי לנשים וטענה כי האישה הישראלית עדיין לא זכתה
למקומה הראוי בחברה .כהוכחה לכך -הצביעה על ייצוגן הזעום של
נשים בכנסת.

מרסל ניניו

מגיבורי "מבצע סוזנה" ,שנודע בשם "העסק הביש" .הייתה חברה
ביחידה  ,131חוליית ריגול יהודית במצרים שהופעלה על ידי המודיעין
ֶ
הישראלי .ניניו סיכנה את חייה בָ פעילות החשאית למען מדינת
הצבאי
ישראל ,ו ּלאחר חשיפת הרשת הייתה אסירה בָ כּ לא בקהיר במשך 14
שנה .לאחר מלחמת ששת הימים שוחררה במסגרת עסקת חילופי
שבויים .גם אחרי שחזרה לארץ נשמרה פעילות רשת הריגול בסוד
במשך שנים ,ולכן רבים לא ִהכירו את פועלה.

צילום :מתוך ויקיפדיה

שירה האס ,צילום :נטפליקס
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10 07
11 08
12 09
חנה סנש

צילום :מתוך ויקיפדיה

הייתה לוחמת ומשוררת יהודייה ,מצנחני היישוב ,שהתנדבה לשרת בצבא
הבריטי במלחמת העולם השנייה נגד גרמניה הנאצית .בלילה בו גורשו יהודי
הונגריה ,חצתה חנה את הגבול ,נתפסה על ידי המשטרה ההונגרית ונשלחה
לכלא בבודפשט .במשך חודשים ארוכים עברה חקירות המלוות בעינויים
קשים אך סירבה לשתף פעולה עם חוקריה תוך הפגנת נחישות ואומץ לב.
השירים שכתבה באותה התקופה מציגים אותה כאישה חזקה ואופטימית,
אפילו בסיטואציות הקשות בהן עמדה .היא הועמדה לדין באשמת ריגול
ובגידה במולדת והוצאה להורג כשהייתה בת  23בלבד .בחייה הקצרים
הספיקה להוות השראה לכל הדורות שנולדו אחריה ולהפוך לסמל של
אידיאליזם והקרבה עצמית.

לאה גולדברג

צילום :מתוך ויקיפדיה

הייתה מהמשוררים העבריים המפורסמים ביותר בעת החדשה ,סופרת
מבוגרים וילדים ,מתרגמת ,מבקרת ,ציירת וחוקרת ספרות ,עיתונאית
ומבקרת תרבות ,כלת פרס ישראל לספרות לשנת  .1970אחת הנשים
המשפיעות בחיי התרבות והספרות שעליהם רובנו גדלנו .ב 59שנות חייה
הספיקה ליצור היקף בלתי נתפס של שירים ,ספרים וציורים המהווים השראה
אינסופית ליוצרים של ימינו .תיעוד חייה שהשאירה ביומנים ובמכתבים מלמד
עליה שאהבה לנתח את החיים ולהפוך את החולין שבהם ליצירות הממשיכות
לייצר הזדהות גם היום.

יעל רום

חווה אלברשטיין

הייתה הטייסת הראשונה שסיימה קורס טיס צבאי מלא במסגרת
חיל האוויר הישראלי והוסמכה לקברניטה ,והראשונה שטסה בטיסה
מבצעית מעבר לקווי האויב .שירתה עשר שנים בשירות חובה ובהמשך
בקבע ובמילואים ,בתפקידי הובלה והצנחה .במבצע קדש ,בהיותה בת
 29וסגן במילואים ,היתה רום אחד משני הטייסים במטוס ה"דקוטה"
שהוביל את כוח הצנחנים למעבר המיתלה בסיני.

לא משנה היכן נטייל ולאיזו ארץ נגיע ,שיריה של חווה אלברשטיין יזכירו
לכולנו את הבית והילדות .עד היום היא הוציאה לאור מעל לשישים
אלבומים ,כאשר שמונה מהם על טהרת היידיש ואחד מהם באנגלית.
תוכלו למצוא ביניהם עשרות יצירות מוכרות במיוחד וביניהן "דלת
הקסמים"" ,משירי ארץ אהבתי" ,ו"לונדון".

חווה מופיעה על במות מכל הסוגים כבר למעלה מ 50-שנה ולמרות
שיצירתה זוכה להערכה מתמשכת בישראל ,היא לא מפסיקה
להתחדש ,לשנות סגנונות ולהוציא שירים חדשים ,גם בגיל .74

צילום :מתוך ויקיפדיה

צילום :דודי חסון

עירית אורן גונדרס

צילום :יונתן בלום
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סגן אלוף במיל’ וראש ענף כוח אדם בחיל הנדסה קרבית .מתוקף
תפקידה פגשה את המשפחות השכולות בשעותיהן הקשות ביותר
והחליטה שהיא חייבת לפעול למענן גם בזירה האישית .מתוך הרצון
העז לחבק ,לתמוך ולסייע ,יצרה מפגש למשפחות שותפות הגורל,
בכדי שיוכלו להעצים אחת את השניה .מפגש זה היווה את הבסיס
להקמת עמותת אור למשפחות שחוללה מהפכה בתפיסת השכול
בישראל ואף קיבלה על כך את אות נשיא המדינה למתנדב .עירית
פועלת בעמותה בהתנדבות מלאה ורואה בה מפעל חיים בעל חשיבות
עליונה .לשליחותה נרתמו גם כל בני משפחתה וחבריה שפועלים למען
המשימה המשותפת במסירות אין קץ.

עדינה בר-שלום

צילום :פלאש 90

מייסדת המכללה החרדית ירושלים וכלת פרס ישראל על מפעל חיים
ותרומה מיוחדת לחברה ולמדינה .סללה את דרכם של אלפי חרדים
ללימודים אקדמיים מלאים ,תוך שמירה על אורח חייהם .פועלת רבות
גם לקידום השלום בין ישראל לאויביה ,לצמצום השסעים החברתיים
בישראל ,לקירוב לבבות בין חרדים לחילונים ולקידום כבוד האדם.
פעילותה בתחומים המגוונים מעניקה השראה לפעילים חברתיים
שונים ובכך תורמת לחיזוק הסולידריות והדאגה לאחר במדינה.
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16 13
17 14
18 15
אליס מילר

צילום :מתוך ויקיפדיה

היא בכלל חלמה להפוך לאסטרונאוטית ,אך בדרך לחלום הפכה לאחת
הנשים הפמניסטיות הזכורות במדינת ישראל .עוד בנעוריה למדה
תעופה ואווירונאוטיקה ולאחר שקיבלה רישיון טיס אזרחי ,ואף למדה
איך להטיס מטוס בדרום אפריקה ,ביקשה להתקבל לקורס טיס של חיל
האוויר .להפתעתה הרבה ,בקשתה נדחתה על הסף .בשנת  ,1994בהיות
סטודנטית ,עתרה לבג"ץ נגד משרד הביטחון ונגד צה"ל בעניין אי קבלתה
למיונים לקורס טיס וזאת רק משום היותה אישה .שנה לאחר מכן עתירתה
התקבלה ובג"ץ הורה לצה"ל להשוות את זכויותיהן של נשים לאלו של
גברים .בעקבות העתירה נפתחו בפני נשים הכשרות שונות שעד אז יכלו
רק לחלום עליהן וביניהן -קורס טיס ,קורס חובלים ,קורסים שונים בחיל
התותחנים ,מערך הנ"מ בחיל האוויר הישראלי ומשמר הגבול.

מריומה בן יוסף

מרים בן-פורת

האישה הראשונה שמילאה את תפקיד שופטת בית המשפט העליון ואת
תפקיד מבקרת המדינה בישראל.

למרים הוענקו פרסים רבים על פועלה ובין השאר הוענק לה פרס ישראל
למפעל חיים בשנת  1991והתואר "יקירת ירושלים" .בזכות האמונה הרבה
שלה בחלומותיה ופעילותה המתמידה הצליחה לפרוץ את תקרת הזכוכית
של נשים בתחום המשפט במדינת ישראל.

צילום :מתוך ויקיפדיה

ג'סיקה מאיר

כשהייתה בת  20בלבד תיעלה את תקופת נעוריה הקשה לעשייה
חברתית ענפה ,ובמרכזה פתיחת "בית השנטי" ,מוסד מוכר וחשוב
בארץ המשמש כבית לנוער בסכנה ,נוער שנפלט מביתו בגלל
התעללות מילולית ,פיזית או נפשית וכזה שאף מסגרת אחרת לא
הצליחה לעזור לו .עד היום הוא הצליח לעזור ללמעלה מ 30-אלף בני
נוער בין הגילאים  14-21שמקבלים ממריומה מסר זהה -אדם שנמצא
בקרקעית יכול להראות את עצמו כמסכן ,אבל יש בידיו את היכולת
להרים את הראש ,ולבחור בחיים .קליטת הנערים מתבצעת  24שעות
ביממה וכיום זהו המקום היחידי בארץ המטפל בבני נוער בסיכון
בצורה מיידית ,ללא תקופת המתנה.

אסטרונאוטית אמריקאית ממוצא יהודי-ישראלי ,דוקטור לביולוגיה
ימית ,ופיזיולוגית.

צילום :יונתן בלום

כבר בגיל  5היה לה ברור שהיא תגיע לחלל כשתגדל 36 .שנה
אחרי היא מצליחה להגשים את החלום ,ולוקחת חלק במשלחות
 62/61לתחנת החלל הבינלאומית .בנוסף ,מצאה את עצמה
מחליפה חלק שבור במערכת החשמל של תחנת החלל הבינלאומית
במשימה שארכה כשבע שעות והפכה אותה ואת חברתה ,כריסטינה
קוך,לראשונות שביצעו הליכת חלל בהשתתפות נשים בלבד .מאיר
היא דוגמא מצוינת לאישה פורצת גבולות שבחרה לעבוד בתחום
מתוך תשוקה אמיתית ,דבר אשר בולט בחשבון האינסטגרם הצנוע
שלה ,אחריו עוקבים  358Kבני אדם המשתוקקים לגלות אילו צעדים
חדשים תעשה בחלל הפעם.

שולמית אלוני

גולדה מאיר

צילום :מתוך ויקיפדיה
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גולדה מאיר היתה מנהיגה ציונית ומנהיגת פועלים ,דיפלומטית
וראש הממשלה הרביעית של ישראל .היא הייתה האישה היחידה
שכיהנה כראש ממשלה בארץ והאישה השלישית שנבחרה לראשות
ממשלה בעולם כולו .בתפקידה בחרה למקד את רוב מאמציה בחזית
הדיפלומטית ושילבה בכישרון בין דיפלומטיה אישית לבין שימוש
מיומן באמצעי התקשורת .היא נהגה להשתמש ברטוריקה פשוטה אך
אפקטיבית ויצרה לעצמה תדמית של סבתא חמה .יחד הן עזרו לה
לגייס סיוע כספי וצבאי בקנה מידה חסר תקדים .הרוגע שלה ,עמידתה
בסיטואציות של לחץ ופריצת הדרך עבור נשים רבות לתפקידי מפתח
בפוליטיקה ,הפכו אותה לאחת הנשים הזכורות בהיסטוריה של ישראל.

צילום :מתוך ויקיפדיה

כלת פרס ישראל לשנת תש"ס על תרומה מיוחדת למדינה ולחברה .את
דרכה החלה כמגישה של תוכניות רדיו פופולריות וביניהן" -מחוץ לשעות
הקבלה"" ,הנושא בטיפול" ו"הכירו את החוק" ,שעסקו בעיקר בזכויות
האזרח .בהמשך ,החלה את פעילותה הפוליטית במפא"י ,הקימה את רצ
 התנועה לזכויות האזרח ,והנהיגה את מפלגת מרצ .היא פעילה חברתיתהמזוהה כלוחמת למען זכויות האדם וכדוברת בולטת של מחנה השמאל.
כיהנה כחברת כנסת ושרה בממשלות ישראל .בנוסף ,חיברה מספר ספרים,
בהם ספר האזרחות הראשון במדינת ישראל והייתה בעלת טור שבועי
בעיתון "ידיעות אחרונות" ובשבועון "לאישה" במשך  22שנה.

צילום :מתוך ויקיפדיה
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22 19
23 20
24 21
לילך צור בן משה

צילום :רמי זרנגר

מרים פרץ

זוכת פרס רפפורט לעשייה נשית פורצת דרך לשנת  . 2020החוויות שצברה
בתקופת מגוריה בדרום תל אביב גרמו לה להקדיש את מרב מאמציה לסיוע
לנשים ממעגל הזנות שפגשה בדרכה לעבודה .כיום היא המייסדת והכוח
המניע מאחורי "הופכות את היוצרות" ,עמותה המסייעת להן לצאת ממעגל
הזנות באמצעות תוכנית שיקום מקיפה ,הכוללת הכשרה מקצועית בתחומי
דיגיטל ,שיווק ואופנה ,הדרכה כלכלית ,סיוע בריאותי ,פסיכו-סוציאלי
ותמיכה רגשית .בנוסף ,כל המועסקות בסטודיו נהנות מהכנסה עצמאית
המסייעת להן להישאר מחוץ למעגל הזנות ,גם בטווח הרחוק.

אשת חינוך ישראלית ששניים מבניה ,קציני צה"ל ,נהרגו בקרב בעת
שירותם .היום היא מרצה בקרב בני נוער וחיילי צה"ל ,נחשבת כסמל
למסגרת הרוח היהודית והישראלית ,ומהווה מופת לנתינה לחברה
ולקהילה .עבור הציבור בישראל ,היא כבר מזמן מקור השראה,
מדליקת משואה ,כלת פרס ישראל ,ויש גם הרואים בה מועמדת
להיות נשיאת המדינה הבאה.

צילום :מיכאל טופיול

מרסל מחלוף

רות דיין

בניית לב מהונדס במעבדה -נשמע כמו מדע בדיוני? לא בשביל מרסל.
היא הצליחה לפצח מנגנון לבניית רקמות איברים מהונדסות בזכותו
ניתן להשתיל רקמות חדשות לצרכי הצלת איברים שלא ניתנים לשיקום.
היא מבכירות החוקרות בתחום הננוטכנולוגיה המפתחת בין היתר
אמצעים להנדסת רקמות ולטיפול במחלת הסרטן ומכהנת כדקאנית
הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון .היא מקדמת את רפואת
העתיד ובגדול -הופכת את העולם למקום מעודד יותר עבור האנושות
כולה .הרצון המתמיד שלה להתפתח ולתרום מהידע שלה מקדם את
עולם המחקר והופך את מדינת ישראל לחדשנית עוד יותר.

הייתה יזמית ,פעילה חברתית ישראלית ואשתו הראשונה של משה דיין.
ייסדה את חברת האופנה והטקסטיל "משכית" ,שהגדירה והובילה את
האופנה הישראלית ,כדי לתת עבודה לעולים חדשים ולהעניק להם
תחושת ערך .כמו כן ,הייתה שותפה בייסוד ארגון הצדקה "וראייטי
ישראל" המסייע לילדים עם צרכים מיוחדים ולמשפחותיהם .נהגה
לחיות תחת המוטו של "אהבת אדם באשר הוא אדם".

צילום :אריק סולטן

צילום :רמי זרנגר

שושנה דמארי

מורן ציפר גולדנברג

הייתה זמרת ושחקנית ישראלית ,ילידת תימן ,בעלת אישיות
בימתית כובשת וקסם בלתי רגיל ,כלת פרס ישראל לשנת תשמ"ח
( ,)1988שזכתה לכינויים "מלכת הזמר העברי" ו"שגרירת התרבות
הישראלית" .התפרסמה עוד לפני קום מדינת ישראל ,סמוך לתקופה
שכבר איפשרה להקליט ולשמר לדורות הבאים את יכולותיה הקוליות,
ונהנתה מפופולריות ארוכת שנים .שיריה" -כלניות"" ,צריך לצלצל
פעמיים"" ,אור" ורבים אחרים ,הפכו לנכסי צאן ברזל של הזמר העברי.

צילום :מתוך ויקיפדיה
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פעילה חברתית למען בני הגיל השלישי ומייסדת פרויקט "מסביב
למדורה" המפגיש בין דור המייסדים של ישראל ,לוחמי המחתרות ,ובין
צעירים ישראלים ,במטרה לשמוע ולהשמיע סיפורי מורשת וקומזיצים.
בנוסף ,היא מנהלת פעילות בארגון דור לדור הפועל למען קשישים,
וכחלק מתפקידה יזמה סטארט-אפ חברתי בשם "עזרה בדרך",
שמטרתו לחבר בין קשישים שצריכים סיוע נקודתי ,לצעירים הנמצאים
בקרבת מקום.

צילום :טל גולדנברג
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אנה טיכו

גל גדות

אחות מוסמכת ,ציירת ישראלית וכלת פרס ישראל בתחום הציור .רוב
יצירותיה נעשו בסגנון רישום בטכניקה של דיו ופחם על נייר ,והיא נהגה
לצייר בעיקר את נופי העיר ירושלים וסביבותיה ,כמו גם את תושבי ירושלים
ומטופלים של בעלה .עבודותיה של טיכו הוצגו במספר רב של תערוכות,
ורבות מהן נמצאות היום באוספים חשובים ברחבי העולם.

צילום :רויטרס

צילום :מתוך ויקיפדיה

מארי נחמיאס

שחקנית ,מפיקה ודוגמנית ישראלית .היא חברת האקדמיה האמריקאית
לקולנוע ומלכת היופי של ישראל לשנת  .2004זכתה לפרסום עולמי לאחר
שגילמה את דמותה של ג'יזל ישר בסדרת הסרטים האמריקאית "מהיר
ועצבני" ומוכרת במיוחד בתור גיבורת-העל וונדר וומן בסרטים "באטמן נגד
סופרמן :שחר הצדק"" ,וונדר וומן"" ,ליגת הצדק" ו"-וונדר וומן  ."1984מעבר
לשבחים על כישורי המשחק שלה ,גדות הפכה לסמל פמיניסטי ,פרזנטורית
מבוקשת ונציגה ישראלית מכובדת בהוליווד.

רחלי פרנקל

ניצולת שואה ששימשה אם אומנת ל 52-ילדים ,חלקם הגיעו מבתים
הרוסים וחלקם היו ילדים שנולדו עם צרכים מיוחדים ,וזכו לטיפול
מסור ממנה עד שהלכו לעולמם .לכל אורך השנים האחרונות ,למרות
גילה המתקדם ,ממשיכה מארי בפעילות עבור הקהילה .היא מהווה
דוגמא לנתינה טהורה לאחר ללא תנאים.

יועצת הלכה ומורה לתלמוד ולהלכה בבתי מדרש לנשים .נכנסה
לתודעה ציבורית בעיקר לאחר חטיפת ורצח בנה יעקב נפתלי,
בפרשת רצח שלושת הנערים .מאז האירוע פעלה במיזמים רבים
לטובת אחדות במדינת ישראל ,ביניהם יום האחדות ושלל ימים נוספים
שקשורים לנתינה ולערבות הדדית .היא מסמלת בעבור רבים את
הסמל לסובלנות ושואפת לאחד את עם ישראל עד כמה שניתן.

בדיוק בגלל זה היא קיבלה את אות הנשיא למתנדב והשיאה משואה
בערב יום העצמאות ה 71-למדינת ישראל.

צילום :מתוך מאקו

צילום :אריאל בשור

נעמי שמר

צילום :שמואל רחמני
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הייתה מוזיקאית ופזמונאית ישראלית ,כלת פרס ישראל לזמר עברי.
היא כתבה שירים רבים ,בהם גם כאלה שהפכו לנכסי צאן ברזל
במורשת הישראלית ,כמו "חורשת האקליפטוס"" ,לו יהי"" ,על כל
אלה" ו"שירת העשבים" .אחד מרגעי השיא בקריירה המוזיקלית שלה
היה בשנת  ,1967כאשר כתבה את השיר "ירושלים של זהב" .שלושה
שבועות לאחר הופעת הבכורה של השיר בפסטיבל הזמר ,פרצה
מלחמת ששת הימים ,שבעקבותיה אוחדה ירושלים בשלטון ישראל.
בעקבות כך ,היא הוסיפה לשיר בית חדש בו הנגידה את המצב לפני
ואחרי המלחמה ,דבר שהפך את השיר למעין המנון-משנה ,כאשר
רבים אף קראו להגדירו כהמנון הלאומי החדש.

יעל ארד

צילום :רמי זרנגר

אשת עסקים ומנכ"לית במקצועה ,נחשבת לאחת מהג'ודאיות
הישראליות הטובות ביותר בכל הזמנים .בין תאריה הבולטים :סגנית
אלופה אולימפית (ברצלונה  ,)1992סגנית אלופת העולם (המילטון
 ,)1993אלופת אירופה (אתונה  )1993ואלופת ישראל .הישראלית
הראשונה שזכתה במדליה אולימפית ,מדליית כסף ,במשחקים
האולימפיים בברצלונה ,שהוקדשה לזכר י"א חללי מינכן שנרצחו 20
שנה קודם לכן.
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אסתר רוט-שחמורוב

לונה צ'מטאי-סלפטר

אתלטית ישראלית ילידת קניה .כבר שנים שהיא מייצגת את ישראל בכבוד
רב בתחרויות משמעותיות ברחבי כל העולם .היא הספורטאית הראשונה
מישראל שזכתה במדליית זהב בתחרות אירופית ואלופת אירופה (ברלין
 )2018בריצת  .10,000בנוסף ,היא שיאנית אירופה בריצת  10ק"מ (כביש),
בתוצאה שדירגה אותה כשנייה בכל הזמנים כשנקבעה.

בגיל  14המחנך שלה מסר לאמה פתק מהמורה לחינוך גופני ,שעליו היה
כתוב :עמיצור שפירא – הפועל תל אביב .לאחר שמצאה אותו ,הם רצו יחד
 60מטר והיא ניצחה .השאר -היסטוריה.

צילום :תומריקו

היא נבחרה מספר פעמים כספורטאית המצטיינת של ישראל וזכתה
במדליות רבות בתחרויות מקומיות ובינלאומיות .נחשבת כאחת הספורטאיות
הגדולות בתולדות ישראל וכלת פרס ישראל לספורט ותרבות הגוף ה'תשנ"ט.

צילום :ניר קידר

נעמי סטוצ'ינר

עפרה חזה

יזמית חברתית עם ניסיון רחב בפיתוח שירותים חברתיים למגוון רחב
של אוכלוסיות .מייסדת תנועת "בית איזי שפירא" ,הפועלת למתן
הזדמנויות שוות ושילובם של אנשים עם מוגבלויות בחברה .במשך
כ 16שנים פעלה גם כמנכל”ית התנועה .תחת הנהלתה הפך בית איזי
שפירא לכוח מוביל למען קידום שינוי חברתי בישראל בתחום הנכויות
ההתפתחותיות ,פעילות שכללה פיתוח שירותים ,הדרכה ,כנסים
בינלאומיים ,מחקר ,גיוס משאבים ,לובי חברתי וחינוך מנהיגות בני
נוער .כלת פרס ישראל למפעל חיים לשנת .2020

צילום :עדי אדר

הייתה זמרת ומבצעת ישראלית שזכתה לא רק להצלחה מקומית אלא
גם להצלחה בינלאומית .ארבע פעמים ברציפות הוגדרה "זמרת השנה"
בישראל ,פעם אחת כזמרת השנה בגרמניה ואף הייתה המועמדת
הישראלית הראשונה לפרס גראמי כ"זמרת מוזיקת עולם" .במהלך
הקריירה המצליחה שלה שילבה הופעות בטלוויזיה ובסרטי קולנוע,
הצלחה בתחרויות זמר (לרבות האירוויזיון) ומבחר עצום של להיטים
בסגנונות שונים שהפכו לנכסי צאן ברזל בזמר העברי וביניהם" :יד ביד",
"חי"" ,מישהו הולך תמיד איתי" ,ו"שיר הפרחה" .זכורה עד היום כזמרת
הייצוגית של ישראל בעולם.

ירדנה ארזי

רות ארנון

צילום :האקדמיה הישראלית למדעים
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זוכת פרס ישראל למדעי הרפואה ,ביוכימאית מומחית לאימונולוגיה,
פרופסור מן המניין במכון ויצמן למדע ונשיאת האקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים בין השנים  .2015–2010במשך שנים רבות עסקה
יחד עם מיכאל סלע ודוקטור דבורה טייטלבאום במחקר אשר הביא
לפיתוח הקופקסון ,התרופה לטרשת נפוצה.

צילום :ארכיון עפרה חזה

צילום :עידו לביא

זמרת ,שחקנית ,מנחת טלוויזיה ישראלית וכלת פרס כינור דוד .הלהיטים
הרבים עליהם חתומה ,השתתפותה בקדם אירוויזיון ובפסטיגל ושלל
התארים בהם זכתה ,הופכים אותה לאחת מכוכבות הפופ המרכזיות
שישראל ידעה .היא הייתה חברה בלהקת הנח"ל עליה גם פיקדה,
וחברה בשלישיית שוקולד מנטה מסטיק .הוכתרה כזמרת השנה במצעדי
הפזמונים השונים חמש פעמים ,ארבע מהן בשנות השמונים של המאה
העשרים והחמישית שבהן ב ,2013-ואף הוכתרה כ"זמרת העשור" .בנוסף,
הייתה מנחת האירוויזיון הראשון שנערך בישראל.
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ציפי שביט

אווה מדז’יבוז’

אחת מכוכבות הילדים הבולטות מישראל .היא שחקנית ,קומיקאית,
סטנדאפיסטית ,מדבבת ,זמרת ,ומנחת טלוויזיה שגידלה דורות שלמים של
ילדים .היא נחשבת לאחד הסמלים התרבותיים האהובים ביותר במדינה
שאין בית ישראלי שלא מכיר .הערכתה האינסופית לקהל וגישתה האנרגטית
והאופטימית לחיים מהווה דוגמא והשראה עבור רבים.

אשת ניהול ותקשורת ישראלית שמכהנת כמנכ"לית הרשות לקידום מעמד
האישה ופועלת בנושא ללא הרף .במסגרת פעילותה הובילה שני קמפיינים
ציבוריים בקריאה להענקת פרס ישראל לנשים והגישה רשימה של למעלה
מ 70-מועמדות לפרס ישראל תשע"ט ,יצאה נגד ההסדרים המקלים
לנאשמים בעבירות מין ,יזמה שיתוף פעולה עם שבוע האופנה בתל אביב
להעלאת המודעות לנושא מודל היופי ודימוי גוף בקרב נערות ונשים ,קראה
למנות לראשונה בישראל מפכ"לית למשטרת ישראל ולמנות יותר נשים
לבית המשפט העליון ולתפקידים ציבוריים.

צילום :רונן אקרמן

צילום :ענבר מרמרי

רחלי גנות

נאוה ברק

אשת היי-טק חרדית הפועלת למען שילובן של נשים חרדיות בתחום.
כשעבדה כראש צוות פיתוח בחברת הייטק בינלאומית ,נתקלה
בקשיים רבים בגיוס מהנדסים טובים והחליטה להקים את ,Rachip
חברה המספקת שירותי פיתוח מורכבים לחברות הייטק בישראל,
ברמת התוכנה והחומרה ,ומעסיקה נשים חרדיות .באמצעות המיזם,
היא תורמת מצד אחד לחברות ההייטק ,הצמאות להון אנושי ,ומצד
שני לנשים רבות המשתלבות במקצועות עם רמת השכר הגבוהה
ביותר במשק.

צילום :מיכה לובוטון

אשת חינוך ופעילה חברתית ישראלית .הייתה אשתו של אהוד ברק
ובתקופת כהונתו כראש ממשלת ישראל ,בחרה לא לשאת באופן
רשמי בתפקידים ציבוריים .במקום ,בחרה להתנדב כמה שיותר עם
אוכלוסיית הנוער בסיכון .היא החלה ללוות את פעילות עמותת עלם
וליוותה את הקמתם של מספר פרויקטים הממשיכים לפעול גם היום:
בתי קפה "הפוך על הפוך" המפגישים בין בני נוער ואנשי מקצוע,
ניידות לילה לאיתור בני נוער בסיכון ופרויקט לחינוך לזוגיות נכונה
בבתי ספר .כיום היא נשיאת העמותה העוזרת ללמעלה מ20,000
נערים בסיכון מדי שנה.

צילום :איציק בירן

נטע ברזילי

זמרת ,מוזיקאית ותקליטנית ישראלית .מוכרת בעיקר בזכות ניצחונה
באירוויזיון  2018עם השיר " "Toyאיתו ייצגה את ישראל .מעבר לכשרון
ולמקוריות בהם ניחנה ,צבעוניותה וייחודה הפכו אותה לסמל לאהבה
ללא תנאים ,פתיחות אינסופית וקבלת השונה -ערכים שטוב שישתלבו
יחד עם ישראל ,במיוחד בזירה הבינלאומית .כל אלו עוזרים לה להביא
למדינה יחסי ציבור מעולים ,שהם זכייה גדולה אפילו יותר מהזכייה
באירוויזיון.

נאילה עוואד-ראשד

צילום :דניאל קמינסקי

צילום :פלאש 90
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נקודת המשבר שלה הייתה ב ,2010-כאשר ארגנה את ההפגנה הראשונה
נגד אלימות ורצח נשים .הגיעו אליה כ– 1,000איש ,כולל פעילי ציבור
ומנהיגים שהסכימו עם מניעי ההפגנה ,אך כאשר באותו ערב נרצחה
בנצרת אישה שסבלה מאלימות ,ההנהגה לא גינתה את האירוע ואף
ניסתה להרגיע את הרוחות מול משפחת הרוצח .אז -הבינה את הפער
בין המילה למעשה בפועל .היום היא מנכ"לית עמותת נשים נגד אלימות-
אחד הארגונים המובילים והוותיקים בחברה הערבית בתחום קידום מעמד
האישה ,מאבק וטיפול באלימות נגד נשים ושינוי חברתי ,ופועלת ללא הרף
בתחומים החברתיים הרלוונטיים.
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לאה טוניק ,עלמה בק ודניאל קנטור

צילום :גלובס

אין מקום לאדישות בחברה שלנו בשנת  .2021דווקא היום ,יותר מתמיד,
נדרשות מאיתנו תכונות שיש בכל קהילה -מילה שקצת נשכחה מהעולם-
סולידריות ,חמלה ואמונה זה בזה .למזלנו ,קמו  3נשים אמיצות שלקחו את
היוזמה בידיים והפכו את תקופת הקורונה למוארת קצת יותר עבור אלו שהיו
צריכים את זה יותר מכולם .לאה טוניק ,עלמה בק ודניאל קנטור ,יזמו רשת
של קשרים בשם "תרבות של סולידריות" .הן הזמינו חברים ,גייסו מתנדבים
ונהגים דרך הפייסבוק ויצרו קהילה שהפכה למשענת תומכת עבור כל מי
שזקוק לעזרה באמצעות מענה על הצרכים השוטפים -מזון ,אוזן קשבת
ומציאת דיור הולם .יחד ,הוציאו השנה למעלה מ 15אלף סלי מזון לאנשים
ומשפחות מהקהילות המוחלשות.

ציונה תג'ר

שירה האס

צילום :שרבן לופו

הישראלית הראשונה שהייתה מועמדת לפרס אמי בקטגוריית "השחקנית
הראשית המצטיינת במיני-סדרה או בסרט" ,זוכת שני פרס אופיר ומועמדת
לפרס גלובוס הזהב בשנת  .2021תפקידה בסרט ההוליוודי ״אשתו של שומר
גן החיות״ אליו הצטלמה בפראג הביא אותה לצעוד על השטיח האדום בלוס
אנג׳לס כבר בגיל  ,21ומאז ,היא פשוט לא עוצרת :״סיפור על אהבה וחושך״
שביימה נטלי פורטמן ,״מארי מגדלנה״ וכמובן ה'ביג ברייק'  -״המורדת״
בנטפליקס .העשייה הרבה שלה בזירה הבינלאומית קוטפת לא מעט שבחים
וגורמת לכולנו לשאול בגאווה עצומה את החברים שלנו בחו"ל -ידעתם
ששירה האס ישראלית?

ליא קניג

הייתה ציירת ישראלית הנמנית עם גדולי אמנות הציור בארץ בתקופת
היישוב ובימי קום המדינה .זוכת תואר "יקיר תל אביב" .השתייכה
לקבוצת האמנים של "אסכולת ארץ ישראל" ,שעמה נמנו ישראל
פלדי ,ראובן רובין ונחום גוטמן .נושאי הציור של אמני הקבוצה היו
ארץ ישראל ,נופיה ואנשיה .האמנים האמינו כי דמותם של ערביי ארץ
ישראל היא הקרובה ביותר לדמות תושבי הארץ העבריים מתקופת
התנ"ך ,והרבו לצייר נופים ודמויות מהווי הכפר הערבי .הדגש
ביצירותיהם היה על הצבעים העזים והאור הבוהק של הארץ.

שחקנית תיאטרון וקולנוע ישראלית שהספיקה לקטוף אין ספור
תפקידים מרכזיים.

צילום :מתוך ויקיפדיה

כלת פרס ישראל לתיאטרון לשנת  ,1987הידועה גם בתור "הגברת
הראשונה של התיאטרון הישראלי" .היא אחראית על ייצוג ושימור
התיאטרון ותרבות היידיש ,שכמעט ונכחדו מן העולם .בשנת 2008
הוענק לה תואר דוקטור לשם כבוד מטעם אוניברסיטת תל אביב.
בנימוקים להענקתו ,צוין כי התואר ניתן לה "על תרומה שאין דומה לה
לחברה ולתרבות בישראל ועל יכולת וירטואוזית על הבמה".

צילום :אריק סולטן

נגה ארז

צילום :שי פרנקו
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זמרת ,כותבת ומפיקה ישראלית .יוצרת בז'אנר ה EDM-במוזיקה
האלקטרונית שהסינגלים שהוציאה צברו חשיפה וכבוד רב בזירה
הבינלאומית .השיר "Off the Radar" -מהאלבום הראשון נכלל
בפסקול של סדרה גרמנית מבית נטפליקס בשם "-איך למכור סמים
באינטרנט (במהירות)" .בנוסף ,"Dance While You Shoot" ,נבחר
להוביל את הפרסום של חברת אפל ל .Apple Music-ואם זה לא
מספיק -השיר " "Viewsהופיע בפרסומת ארצית בצרפת ונכנס
למצעד  50השירים המחופשים ביותר בעיר .בקיצור -יש לנו בילי
אייליש משלנו ,והיא עושה לנו יחסי ציבור ממש ,אבל ממש טובים
בעולם המוסיקה הבינלאומי.

ד"ר הלה הדס-עבו

צילום :עופר חג'יוב

מנכ"לית המכללה האקדמית אחוה ( )2006–2000ומנכ"לית אנוש –
העמותה הישראלית לבריאות הנפש .העמותה פועלת לקידום רווחתם
של מתמודדי הנפש בישראל ולשילובם בחברה ותחת הנהגתה של
הדס ,הצליחה לקדם מהפכה בתחום זה בישראל בתחומי החקיקה,
התעסוקה והדימוי הציבורי .בנוסף ,היא חברה בשולחן העגול הבין
מגזרי של משרד ראש הממשלה משנת  2016ויושבת ראש משותפת
מ.2019-
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פסקל ברקוביץ'

צילום :עידו לביא

ספורטאית פאראלימפית ,מרצה ,עיתונאית ,במאית וסופרת ישראלית.
בגיל  15צפתה בפרק מהסדרה "אישה ושמה גולדה" שחשף אותה למוצאה
היהודי ולמדינת ישראל .היא שכנעה את הוריה להתיר לה להתנדב
בחופשת הקיץ בעמותת שר-אל וזכתה לפגוש את תת-אלוף אהרן דוידי ואת
הרמטכ"ל דאז משה לוי שהתרשמו מאוד מנחישותה לעלות לישראל ולשרת
בצה"ל שירות מלא .ב ,1984-בדרכה לבית הספר החליקה על רציף רכבת,
נפלה מתחת לגלגלי רכבת נוסעת וכתוצאה מכך נקטעו שתי רגליה .פסקל
הבינה מהר מאוד שלא תיתן לתאונה להפריע לתוכניותיה והפכה למתנדבת
הראשונה בצה"ל שיושבת על כיסא גלגלים .התאונה גם לא עצרה אותה
מלהמשיך להתאמן במגוון תחומי ספורט ואף לייצג את ישראל במשחקים
פאראלימפיים ואולימפיאדות.

עדה מימון

רב"ט ליאן הרוש

צילום :יואב זייתון

חיילת בודדה שהגיעה לבדה לארץ מבריטניה כדי להתגייס לצה"ל .היא
משרתת כלוחמת בפיקוד העורף ומנעה בינואר האחרון פיגוע דקירה בצומת
גיתי אבישר סמוך לעיר אריאל .המחבל שהגיע חמוש בסכין לא ציפה לעמוד
מול ליאן ,שהדפה אותו באומץ ומנעה פגיעה בלוחמים נוספים .בהתנהלות
הפיקחית ובחיבורה העמוק לשירותה הצבאי ,הראתה לכולנו את עוצמת
הקשר בין יהודי התפוצות למדינת ישראל.

יונה וולך

מהמייסדות ומהמובילות של מפלגת הפועל הצעיר ותנועת הפועלות,
חברת הכנסת הראשונה והשנייה מטעם מפא"י ומהיוזמות של חוק
שיווי זכויות האשה .פמיניסטית שנלחמה למען זכויות נשים ,שומרת
מצוות ,שנודעה בחריפות לשונה ובאישיותה החזקה וסירבה לקבל
שכר עבור כהונתה בכנסת .נחשבת לאחת המתעדות המרכזיות של
תולדות תנועת הפועלות בארץ ושל התנועה לשחרור האישה בישראל
בשנים שקדמו להקמת המדינה.

הייתה משוררת ישראלית בולטת בהשפעתה ובייחודה .היא עסקה
בנושאים חדשים חסרי קשר לזמן ,למקום ,לתרבות ולסביבה,
ובנושאים מנותקי קונטקסט תרבותי ,בניגוד לשירה המקובלת,
ולמשוררים שיצרו באותה העת .את יצירותיה שילבה עם "שפת
הרחוב" ,דבר אשר הפך אותן לבלתי נשכחות .בשנות השישים ,שבהן
התגברו בחברה הישראלית מגמות מתירנות וליברליות בכל הנוגע
למין ושימוש בסמים ,הייתה וולך דוגמה נועזת ויוצאת דופן ,נועזות
שבאה לידי ביטוי גם בשירתה ,המביעה חילופי מגדר וזהות מינית.

צילום :מרים שרון יח"צ סלילים

עדה מימון  /צילום :מתוך ויקיפדיה

שחר פאר

יונתן זינדל
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טניסאית עבר ישראלית ,המצליחה ביותר בתולדות הטניס הישראלי
בכל הזמנים .הטוטאליות ,האנרגטיות והפרפקציוניסטיות שלה הביאו
אותה להיות הישראלית היחידה שהעפילה לשלב רבע הגמר ליחידות
בטורניר גראנד סלאם ,באליפות אוסטרליה הפתוחה ובאליפות ארצות
הברית הפתוחה והישראלית היחידה שהעפילה לגמר הזוגות לנשים
באליפות אוסטרליה הפתוחה .בנוסף ,שיחקה בנבחרת גביע הפדרציה
של ישראל משנת  2002ועד שנת  ,2016והייתה שותפה בכירה להישג
השיא של הנבחרת בשנת  ,2007העפלה לבית העליון של גביע
הפדרציה ,שבו משחקות שמונה נבחרות הנשים בעלות ההישגים
הטובים ביותר בעולם.

שרה אהרונסון

צילום :מתוך ויקיפדיה

הייתה מראשי מחתרת ניל"י ,רשת ריגול יהודית שפעלה למען
הבריטים ונגד הטורקים שליטי ארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה,
במטרה לקדם את הקמתה של ריבונות יהודית עצמאית בארץ ישראל.
היא ניהלה את פעולותיה של רשת הריגול ,והעבירה מידע לסוכנים
בריטיים מעבר לחוף .בנוסף ,פיקחה על העברת זהב ,שנתרם
מארצות הברית ,ליישוב היהודי ,שסבל ממחסור כלכלי ומרעב .גם
כשהטורקים תפסו ועינו אותה במשך שלושה או ארבעה ימים ,היא לא
גילתה דבר מסודות הארגון .כדי להימנע מעינויים נוספים ,וכדי לא
למסור לטורקים את שמות חבריה למחתרת ,היא ניסתה להתאבד,
נפצעה אנושות ,ושלושה ימים לאחר מכן נפטרה.
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נעמי פולני

כלת פרס ישראל לשנת  .1975הייתה רופאת ילדים ישראלית  -האישה
הראשונה בארץ ישראל במקצוע זה ,פעילה חברתית ומראשי ויצו .לאחר
שד"ר אלברט טיכו גויס לצבא הטורקי-גרמני-אוסטרי והעביר את מרפאתו
ואת הציוד שבה לידי כגן ,היא הפכה אותה לבית החולים היהודי הראשון
בארץ ישראל לטיפול בילדים ,באמצעות תקציב דל שקיבלה מ'המשרד
הארצישראלי' .לאורך השנים רכשה את אמון הקהילות היהודית והערבית,
חרף היותה אישה ,צעירה וחסרת ניסיון .היא טיפלה וריפאה דורות של ילדים
יהודים ,נוצרים ומוסלמים ונודעה במקצועיותה ובמסירותה.

צילום :מתוך ויקיפדיה

זמרת ,שחקנית ,מפיקה מוזיקלית ,כוריאוגרפית ובמאית ישראלית.
הייתה ממקימי להקת הבידור של הפלמ"ח ,הצ'יזבטרון ,ואחת הכוכבות
הבולטות של הלהקה .במאית הלהקות הצבאיות בראשית דרכן ,מייסדת
ובמאית להקות "התרנגולים" ו"החמציצים" .כלת פרס ישראל בתחום
התיאטרון והמחול.

צילום :קובי קלמנוביץ

גלילה רון פדר

נורית הירש

סופרת ישראלית ,שפרסמה כארבע מאות ספרים ,מרביתם
ריאליסטיים ,מתרחשים כאן ועכשיו ,ובמרכזם ילדים ובני נוער
שנאלצים להתגבר על קושי בחייהם הפרטיים או בחיי המשפחה.
נכתבו לעיתים קרובות מתוך גישה חינוכית המבקשת להקנות
לקוראים ערכים וכלים להתמודדות פסיכולוגית עם מצוקות
ההתבגרות .אחדים מהם עובדו לסדרות טלוויזיה ,סרטים והצגות.

מוזיקאית ,מנצחת ,מעבדת ,פסנתרנית ומלחינה ישראלית .כלת פרס
ישראל בתחום הזמר העברי לשנת תשע"ו .הלחינה למעלה מ1,600-
שירים ,וביניהם" :בשנה הבאה"" ,ללכת שבי אחרייך"" ,כבר אחרי
חצות" ו"ושוב איתכם" .שיא הצלחתה היה "אבניבי" שייצג את ישראל
באירוויזיון  ,1978אותו הלחינה ועיבדה .הוא זכה במקום הראשון
ובעקבות כך תורגם לשפות נוספות והפך ללהיט עולמי.

זכתה בפרסים רבים ,בהם אות מסך קסם "על תרומתה לילדי ישראל
לדורותיהם בתחום הספרות ,הקולנוע והטלוויזיה".

צילום :דן פורגס

צילום :מיכל פתאל

ליה ון ליר

רבקה גובר

מחלוצות הקולנוע בישראל ,מייסדת ומנהלת סינמטק ירושלים
ופסטיבל הקולנוע ירושלים ,הפותח לצופים חלון אל הקולנוע העולמי
של השנה האחרונה ומציג את מיטבו .פעלה בדרכים מגוונות כדי
לחשוף בארץ את תרבות הקולנוע ,תוך שימת דגש מיוחד על שימור
ואיסוף של קולנוע בינלאומי ,יהודי וישראלי .זכתה להערכה והכרה
מקומית ובינלאומית ניכרת ,כלת פרס ישראל.

פעילה חברתית ואשת חינוך ישראלית ,שכונתה ע"י דוד בן גוריון בשם
"אם הבנים" לאחר ששכלה את שני בניה בהפרש של ארבעה חודשים
במלחמת העצמאות .היא הפכה בעיני רבים בעם לסמל של מי שאינה
נותנת לשכול הכבד לעצור אותה ופועלת ללא הרף למען קליטת
העולים ותחומי החינוך וההתיישבות .לאחר מותה ,הקדישה יחד עם
בעלה את משקם למדינה .כלת פרס ישראל תשל"ו ( )1976על מפעל
חייה בקליטת עלייה.

צילום :לע"מ
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צילום :מתוך ויקיפדיה
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אלונה טל

ארכיאולוגית ישראלית ידועה ,שהתמחתה בארכיאולוגיה של העת העתיקה
בארץ ישראל .השתתפה וניהלה מגוון חפירות משמעותיות ביפו ,ירושלים,
בקעת עובדה ,מגדל דוד ועוד..

ספרה על הקרמיקה הקדומה של ארץ ישראל הפך מיד עם פרסומו לספר
החשוב ביותר בתחום ,והוא שומר על מעמדו ככזה עד היום .זוכת פרס
ישראל בתחום חקר ארץ ישראל לשנת .1982

צילום :ראובן קסטרו

צילום :מתוך ויקיפדיה

יהודית ארנון

חנה מרילוס

כלת פרס החברה הבינלאומית לאמנויות הבמה וכלת פרס ישראל
למחול ,כוריאוגרפית ורקדנית ישראלית .במהלך שהותה באושוויץ רקדה
בפני אסירות המחנה ,תוך סירובה לרקוד בפני שומרי המחנה .לאחר
ששרדה את השואה ,עברה להתגורר בבודפשט והחלה לפעול בתנועת
"השומר הצעיר" ,שם נישאה לידידיה הרנפלד .על השניים הוטל מטעם
התנועה טיפול במאה ילדים ניצולי השואה באיטליה ,איתם עלו לקיבוץ
געתון .בשנת  1956ייסדה בקיבוץ סטודיו למחול ,אשר היווה יחד עם
להקת הגליל המערבי את הבסיס להקמת להקת המחול הקיבוצית אותה
ניהלה עד  .1996בית הספר וסדנת המחול שייסדה ,הוציאו רקדנים
וכוריאוגרפים רבים אל להקות הארץ והעולם.

צילום :ארכיון הלהקה

צילום :מגד גוזני

שחקנית קולנוע וטלוויזיה ישראלית ,הידועה בשל משחקה בסיטקום
הילדים "הפיג'מות" ,ובסדרות "ילדי ראש הממשלה"" ,על טבעי" ו"אריות
הים" .בשנת  2004עברה ללוס אנג'לס ,ומאז הספיקה לבנות קריירה ושם
בינלאומי בזכות התפקידים הרבים שקטפה בסדרות שונות וביניהן "ורוניקה
מארס"" ,"Taking 5" ,חצי מת ב ,"2-ו" ."CSIגם היום היא ממשיכה לפתח
את הקריירה הבינלאומית שלה ולייצג את ישראל בכבוד על המסכים בכל
העולם.

הכירו את השגרירה הישראלית בתחום האופנה .מגזין  Vogueהבין כבר
מזמן שהיא הדבר החם הבא בתעשיייה והציג אחת משמלותיה ברשימת
הפריטים המומלצים לחג המולד  .2020אמנם היא לא למדה עיצוב אופנה
באופן פורמלי אף פעם ,אך כבר בתור ילדה חרדית היה ברור לכל מי
שהציץ בסקיצות שיצרה שהיא תשתלב בתחום די בקלות .סגנונה הצנוע
והפשוט בשילוב עם תפירה עילית מהבדים הכי איכותיים גרמו לה לכבוש
לאחרונה גם את רשימת " 30המעצבות שצריך לשמוע עליהן" של מגזין
האופנה הנחשב  .Harper's Bazaarהיום ,כשכבר פרצה לעולם של
הגדולים והציגה את שמלותיה בשבועות אופנה בינלאומיים ,היא מוכרת
שמלות כלה בעשרות אלפי דולרים ללקוחות בכל רחבי העולם -אירופה,
ארה"ב ,כווית ואפילו -איראן.

צילום :טל עבודי

ד"ר מרים אדלסון

מלכה ברוורמן

רופאה פנימית ,מייסדת מרכז מחקר לטיפול בהתמכרויות
באוניברסיטת רוקפלר ,מומחית בתחום התמכרות לסמים,
מיליארדרית ופילנתרופית אמריקאית ישראלית .החל מ 2018היא
מכהנת כמו"ל "ישראל היום" ,במקומו של אשר בהרב ,שהיה המו"ל
הראשון של העיתון .בני הזוג אדלסון הם תורמים גדולים לארגונים
ומוסדות יהודיים ,בהם פרויקט תגלית ,המממן ביקורי בני נוער
בישראל ,ארגון "יד ושם" ואוניברסיטת אריאל.

הייתה מבכירות קהילת המודיעין הישראלית והאישה הראשונה
שכיהנה כסגנית ראש "המוסד" ,בו הייתה אחראית על כל נושאי
הלוגיסטיקה .היא נטלה חלק גדול בגיבושו ב 13-שנותיו הראשונות,
מכיוון שלכל המשימות המבצעיות היו היבטי מנהלה ,תקציב,
לוגיסטיקה וכוח אדם .במסגרת תפקידה לקחה חלק במשימות מוכרות
ומשמעותיות רבות וביניהן" :הנאום הסודי" של ניקיטה חרושצ'וב,
לכידת אדולף אייכמן והבאתו למשפט בישראל ,העלאת יהדות צפון
אפריקה ,פרשת יוסל'ה שוחמכר ועוד..

צילום :מתוך ויקיפדיה
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תמר אשל

צילום :מתוך ויקיפדיה

דיפלומטית וחברת כנסת לשעבר ,נציגת ישראל באו"ם ,פעילה למען זכויות
האדם וקידום מעמד האישה .עוד לפני קום המדינה שירתה כקצינת מודיעין
בשירות הידיעות של ההגנה והייתה אחראית על עליה ד' -אגף שהעביר
ארצה עולים בניירות מזויפים .היא ייצגה את ישראל בשבע עצרות כלליות
ובגופים שונים של האו"ם .בין הנושאים הקבועים שטיפלה בהם היו זכויות
אדם וסיוע טכני .בשנת  1968הוענק לה תואר שגרירה .תמר בת ה 100היא
חברת הכנסת לשעבר המבוגרת ביותר שחיה כיום ואנו נאחל לה עוד הרבה
שנים של עשייה וגאווה!

אקטיביסטית חברתית ועיתונאית עצמאית -כלומר ,אינה ממומנת על ידי
שום גוף תקשורתי .היא לוחמת את מלחמותיהם של אחרים למען ההוגנות
והצדק החברתי ומקדישה את מרצה על מנת לקדם מחאות שהיא מאמינה
בהן ,כמו המאבק נגד מתווה הגז והמחאה החברתית.

צילום :תומר אפלבאום

קירה רדינסקי

מדענית מחשב הידועה כמי שיש לה יכולות לניבוי העתיד .תחילה,
ניבאה את התנהגות הקונים ב ,eBay-ואז הסבה את פעילותה
לתחום הניבוי הרפואי .בהיותה רק בת  ,33מייעצת למשרד הבריאות,
מתכננת לחזות באמצעות הסטארט אפ שייסדה את היישוב הבא שבו
תתפרץ הקורונה ,ונחשבת לאחת מחוקרות תחום המידע המובילות
והמפורסמות בישראל.

מושקי לנדאו

מחנכת ,מרצה ,בלוגרית ,אשת תקשורת ומאמנת מוסמכת בשיטת
 E.C.Cלאימון הורים לילדים עם צרכים מיוחדים .מייסדת ומנהלת את
ארגון "הנני" – מרחב נשי לאימהות של ילדים מיוחדים .כאמא ל3-
ילדים ,שהאמצעי ביניהם ,שניאור ,הוא ילד עם אוטיזם ,היא מצליחה
לייצר הזדהות ,לספק מעטפת תומכת ומעצימה לאימהות ,ולהוות
מקום למפגש ולתחושת שייכות.

צילום :ארגון הנני

מרב מיכאלי

פוליטיקאית ישראלית ,יושבת ראש מפלגת
העבודה וחברת הכנסת מטעמה .היא הקימה
את השדולה "עזרת נשים" לקידום מרכזי
הסיוע לנפגעות תקיפה מינית בישראל ,והציעה
מספר הצעות שנכנסו לספר החוקים וביניהן:
חוק ההוצאה לפועל ,חוק השיפוט הצבאי וחוק
ההטבות לניצולי שואה.

שרון ברק

הייתה מהנדסת בכירה בתעשיית הפלסטיק ,עד שיום אחד החליטה
שהיא לא מסוגלת להמשיך לתת יד לשימוש בחומר שמייצר כ"כ הרבה
נזק לדורות הבאים .למרות הקשיים הרבים שפגשה בדרך ,הצליחה
להקים את סטארט-אפ " -"Solutomשעובד על תחליף אקולוגי
לפלסטיק ,המתכלה לגמרי במגע ממושך עם מים .הפתרון שהמציאה
כבר מעניין חברות ענק ,וייתכן שבקרוב יחליף לחלוטין את שקיות
ובקבוקי הפלסטיק.

צילום :אורית פניני
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צילום :ענבל מרמרי

צילום :רמי זרנגר

דנה אינטרנשיונל

זמרת ישראלית וזוכת אירוויזיון  1998בו ייצגה את ישראל עם
השיר "דיווה" שהביא לזכייה השלישית בתולדותיה .היא הזמרת
הטרנסג'נדרית הראשונה שהשתתפה באירוויזיון והראשונה שזכתה בו.
בעקבות הזכייה פצחה בקריירה מוזיקלית בינלאומית מצליחה וסיפור
חייה זכה לתהודה רבה בישראל וברחבי העולם.

צילום :נמרוד סונדרס
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אנה
פסטרנק
תמונת השער של המגזין ,שלוש
נשים ודגל ,2002 ,שמן על בד
פשתן 81X85 ,ס"מ ,לקוחה
בהשאלה מסדרת הציורים מראות
ים-תיכוניים של הציירת-אמנית,
אנה פסטרנק.

אנה ,שהחלה לצייר בשמן כבר
בגיל  ,8הספיקה לזכות בתחרויות
ולהקים תערוכות יחיד ברחבי הארץ
בגלריות ובמוזיאונים נחשבים ואף
ברחבי העולם.
ציוריה מציגים רגעים אנושיים
חולפים שנתפסו בעיניה ונלכדו אל
הבד.

הסדרה מראות ים-תיכוניים ,ממנה
נלקח ציור השער שלנו ,מתארת
את חיי היום יום שלנו לצד הים
במזג האוויר הארצישראלי.
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אם תשאלו אותה ,היא תספר
לכם על קרבה מיוחדת לציורים
המתארים התרחשויות על החוף.
השיר הליכה לקיסריה התנגן
בראשה לכל אורך הדרך ולנו נותר
רק לבקש שלא ייגמר לעולם  -לא
החול ,לא רשרוש המים ובטח שלא
האומנות.
המון תודות לאנה.
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