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הוקם "פורום בכירי ההיי-טק 
לשילוב חרדים בתעשייה"

פעילות הגמ"חים הוסדרה בחוק

לפי נתוני "המכון החרדי למחקרי מדיניות": רק כ-3% מהמועסקים בהיי-
טק בישראל כיום – חרדים • הצעד הראשון של הפורום: יצירת תכנית 

שמטרתה הכשרת כ-2,500 תלמידות סמינר מדי שנה שישולבו בענף

אלי כהן

ההכשרה  את  ולגוון  לשפר  הרצון  לאור 
בסמינרים  הלומדות  הנשים  של  המקצועית 
במגזר החרדי, ועל רקע מצוקת כוח האדם בענף 
למחקרי  החרדי  "המכון  בישראל,  ההיי-טק 
מדיניות" יחד עם חברות היי-טק מהמובילות 
בכירי  "פורום  הקמת  על   מודיעות  בישראל 

ההיי-טק לשילוב חרדים בתעשייה".
למחקרי  החרדי  "המכון  יוזמת  פרי  הפורום, 
מהמגזר  מובילים  מאנשים  מורכב  מדיניות", 
החרדי יחד עם למעלה מתריסר יזמים ומנהלים 
הפורום  את  ההיי-טק.  בתעשיית  מובילים 
בקרן  שותף-מנהל  אייזנברג,  מייקל  מובילים 
הון הסיכון אלף, דב מורן, שהקים את קרן הון 
הסיכון הישראלית גרוב ונצ'רס ופרופ' שלמה 
גלובל  ג'רוזלם  קבוצת  ומייסד  מנכ"ל  קליש, 
ונצ'רס. הפורום הוקם במטרה להוביל תהליך 
גידול משמעותי בכוח אדם מקצועי  שיאפשר 
בישראל  החרדית  מהאוכלוסייה  ומיומן 
המגזר  לטובת  הצומחת,  ההיי-טק  בתעשיית 
בפגישה  כאחד.  ההיי-טק  ותעשיית  החרדי 
לאחרונה,  שהתקיימה  הפורום,  של  הראשונה 
הוא  לנקוט  שיש  הראשון  הצעד  כי  הוחלט 
מדעי  במסלולי  הלימודים  בתכנית  רפורמה 
במהלך  החרדיים.  הסמינרים  של  המחשב 
החודשים הקרובים יעבוד צוות היי-טק במכון 
על מנת למפות ולהגדיר את הצרכים והמטרות 

של הרפורמה. 
יצחק פינדרוס, מנכ"ל "המכון החרדי למחקרי 
מדיניות", ציין כי "כ-90% מהנשים החרדיות 
התיכון,  לאחר  העל-יסודי  בחינוך  ממשיכות 
ולא  בסמינרים  זאת  עושות  רובן  כאשר 
ובלתי- אדיר  פוטנציאל  פה  יש  באקדמיה. 
ממומש, והזדמנות טובה לשני הצדדים; שדרוג 
החרדי  מהמגזר  נשים  של  המיומנות  רמת 
להשתלב  להן  יאפשר  ההיי-טק  בתעשיית 
בכלכלה הישראלית ולהתפרנס בכבוד בחברות 
ייהנה  ההיי-טק  וענף  עלית,  טכנולוגיות 
ומוכשרות.  מקצועיות  מיומנות,  מעובדות 

אנו מאמינים שנוכל להגיע להכשרת כ-2,500 
בחורות סמינר מדי שנה בתחום מדעי המחשב 

ושילובן בשוק העבודה".
להודות  מבקש  "אני  פינדרוס,  לדברי  עוד 
הפעולה  לשיתוף  שנרתמו  התחום  אנשי  לכל 
ההכשרה  רמת  את  להשביח  לנו  ומסייעים 
אייזנברג,  מייקל  בהם  בסמינרים,  המקצועית 
דב מורן, פרופ' שלמה קליש, עמותת סטארט-

אפ ניישן סנטרל ))SNC, אייל ולדמן )מייסד, 
ד"ר  מלאנוקס(,  חברת  ומנכ"ל  נשיא  יו"ר, 
ברודקום  חברת  נשיא  )סגן  מרקל  שלמה 
חברות  פורום  )מנהלת  נבו  כרם  העולמית(, 

הצמיחה( ועוד".
במקביל, ועדת המדע והטכנולוגיה בכנסת דנה 
הנשים  של  בשכרן   )24.12.2018( לאחרונה 
החרדיות המועסקות בתעשיית ההיי טק. בדיון 
ליו"ר  המשנה  קסיר,  )קלינר(  ניצה  הציגה 
המכון החרדי לחקר מדיניות, ממצאים שהראו 
ה"מסורתי"  התפקיד  לצד  מגמה:  שינוי  על 
הילדים  גידול  החרדי,  במגזר  הנשים  של 
נוסף,  תפקיד  התווסף  הבית,  במשק  וטיפול 
חדש יחסית - דאגה לעול הפרנסה, בין היתר 
כדי שהבעלים יוכלו להתפנות ללימודי תורה. 
הנשים  תעסוקת  שיעור  כי  עולה  מהנתונים 
היום  וכבר  בהדרגה,  עולה  החרדית  בחברה 
שנה  מדי  לומדות  חרדיות  נשים  כ-800-700 
כמה  ובנוסף  תכנות,  של  מקצועית  בהכשרה 
בעבר  אם  בנוסף,  בסמינרים.  לומדות  מאות 
והוראה  חינוך  בתחומי  בעיקר  עבדו  הנשים 
יותר  גדול  גיוון  יש  כיום   – הקהילה  בתוך 
יוצאות  יותר  רבות  ונשים  המקצועות  במגוון 
לעבודה מחוץ לקהילה. ועדין - מרבית הנשים 

רוכשות את הכשרתן בסמינרים.
מעניינים  ממצאים  הציגה  קסיר  )קלינר(  ניצה 
מועסקים  כ-320,000  מתוך  לפיהם  נוספים, 
כ-3%  בישראל,  היי-טק  בתחום  כיום 
מהמועסקים הם חרדים )כ-9,100 סך הכל, מהן 
כ-5,200 נשים(. 44% מהנשים החרדיות בהיי-

טק משתכרות 10,000 ₪ ומעלה, וכ-25% מהן 
זוכות לשכר שנע בין 8,000 ל-10,000 ₪. 

איציק מצרפי

לצד  עיכובים,  של  וחצי  כשנתיים  לאחר 
בהובלת  הכספים  ועדת  מורכבים,  דיונים 
גפני אישרה לקריאה  יו"ר הוועדה ח"כ משה 
הצעת  הגמ"חים'.  'חוק  את  ושלישית  שנייה 
החוק להסדרת הגמ"חים הוגשה בתום עבודה 
נרחבת של ועדה מקצועית בראשות היועמ"ש 
להשית  ונועדה  בריס,  יואל  האוצר  במשרד 
במהלך  ההון.  שוק  רשות  מצד  פיקוח  עליהם 
השוטפים  הדיונים  כדי  תוך  הזו,  התקופה 
בה  בוצעו  הכספים,  בוועדת  החוק  הצעת  על 
שינויים מקלים מהותיים שהובילו את הממונה 
כי  לקבוע  ברקת  משה  ההון  שוק  רשות  על 
עדיף  כבר  החוק,  הצעת  של  הנוכחי  במצבה 
למשרד האוצר למשוך אותה ולוותר כליל על 

פיקוח. 
פיקדון  שירותי  מתן  להסדרת  החוק  הצעת 
ידי מוסדות לגמילות  ריבית על  ואשראי בלא 
פעילות  את  לראשונה  להסדיר  נועדה  חסדים 
הגמ"חים כמוסד פיננסי למתן שירותי פיקדון 
פעילות  רישיון  המקבל  ריבית,  ללא  ואשראי 
מצד המדינה ונתון לפיקוחה ונדרש לדווח על 
פעילותו. את הפיקוח תוביל רשות שוק ההון. 
ח"כ  הבריאות,  שר  עם  תואמה  החוק  חקיקת 

יעקב ליצמן שלקח חלק במאמצי ההסדרה.
לאישור  הדרך  את  בעצם  סולל  החוק  אישור 
ואת הסדרת  תקנות ה-CRS בהמשך השבוע 
מעמד הגמ"חים לעניין החוק לאיסור הלבנת 

הון. 
גפני  כי  טוענים  הכספים  בועדת  המתנגדים 
דיווח  חובת  שעיקרם  בחוק  סעיפים  נטרל 
וכן את סמכויותיה  ולמסמכים,  וגישה למידע 
של ועדה מייעצת לרשות שוק ההון כשהחשש 
שלהם שגפני יעניק לוועדה סמכויות נרחבות, 
וינטרל מהותית את כוחה של רשות שוק ההון 
כרגולטורית. מהלך שמן הסתם יביא להגבלת 
גמ"חים  על  עיצומים  להטלת  באשר  הרשות 

שיבצעו הפרות.
את  שקידם  גפני  משה  ח"כ  הוועדה,  יו"ר 
החוק לאורך כל תקופת חקיקתו, סיכם: "אני 
לעניין  לי  שנתן  הגיבוי  על  ליצמן  לרב  מודה 
בשאלה  מתחבטים  מאוד  שנינו  הזה,  החוק 
את  להעביר  הכרענו  דבר  של  הזו,  בסופו 
החוק. פעלנו בתיאום מלא עם הגמ"חים ואני 
חוק  והוא  לחיות אתו  חוק שניתן  חושב שזה 

טוב"
ההצעה צפויה לעלות להצבעת מליאת הכנסת 

השבוע.

היסטוריה: 

שלושה חודשים וחצי לפני חג פסח ומאות משפחות 
והמפואר  הענק  בריזורט  חדרים  להזמין  מיהרו  כבר 
הסמוכה  קאראס  בפורטו  תיירות’  ’שינפלד  של 

לסלוניקי שביוון.
אלו שמיהרו להזמין מקומות יודעים כי הם מקבלים 
את התמורה המלאה לכספם. הם יודעים שעל שינפלד 
תיירות ניתן לסמוך בעיניים עצומות. הם יודעים שהם 
שמשתרע  מפואר  בריזורט  חלומית  חופשה  מקבלים 
על שטח של למעלה מ-17 אלף דונם שמציע אינספור 
הם  המשפחה.  לכל  חווייתיים  ומתקנים  פעילויות 
למעלה  של  ניסיון  עם  לחברה  תחליף  שאין  יודעים 
תיירות  שבשינפלד  יודעים  הם  שנה.  משלושים 
ליעדים  ולא  בטוחות  אירופיות  למדינות  רק  נוסעים 
שיש לגביהם אזהרת מסע ביטחונית. בקיצור, חופשה 

חלומית בראש שקט.

לא מתפשרים על הרמה
כבר 30 שנה ברציפות שחברת ’שינפלד תיירות’ היא 
סמל לרמה בלתי מתפשרת. אלפי הלקוחות החוזרים 
מידי שנה לחופשות הקיץ ולחופשות הפסח, מעידים 

על כך כאלף עדים.
מחופשות  שנה  מידי  נהנים  תיירות’  ’שינפלד  אורחי 
בעולם.  היפים  במקומות  ביותר  המפוארים  במלונות 
לחוויה  החופשה  את  הופכת  פרט  כל  על  החשיבה 
בלתי נשכחת. החל מחדרי המלון, דרך מתקני המלון, 
הבריכות, הספא, המגרשים הסובבים את המלון, חדר 
האוכל המרווח, הארוחות המפנקות, הטרקלין האירי 
המגיש כיבוד ושתיה בכל שעות היום, ההופעות של 
מדריכים  בליווי  המרתקים  הטיולים  הזמר,  גדולי 

מנוסים ועוד מגוון גדול של אטרקציות.

אווירה משפחתית וביתית
כמו בבית, גם בחו”ל מגיע לכם ליהנות מאווירה יהודית 
מהיכן  חשוב  לא  חמימה.  ביתית  ומתחושה  מסורתית 
אתם במקור, מה הרקע שלכם, מהו מעמדכם ומאיזה 

ארץ מוצא אתם, ב’שינפלד תיירות’ תרגישו בבית. 
ביותר.  החשוב  הנכס  היא  המלון  אורחי  בין  האווירה 
בטיולים,  בפעילויות,  במופעים,  בארוחות,  בתפילות, 
בימי חול, בשבתות, בכל רגע ובכל מקום במרחבי המלון. 
חוויה בלתי נשכחת שגורמת לרבים מהאורחים לשמור על 
קשר חברי עם יתר האורחים גם בשובם לישראל. ככה זה 
כשהאווירה נעימה באופן יוצא מגדר הרגיל והכל נעשה 

עם חיוך. ככה זה כשכולם מרגישים משפחה.

ריזורט רחב ידיים
כבר בשנה שעברה הבטחנו לכם חופשת פסח במקום 
והיפים  הגדולים  הריזורטים  באחד  ומרהיב,  ייחודי 
סלוניקי.  ליד  קאראס  פורטו   - כולו  ובעולם  ביוון 
דונם.   17,630 של  עצום  שטח  על  שמשתרע  ריזורט 
באירופה יש עוד מלונות, אבל אף אחד לא יציע לכם 
עם  קאראס,  פורטו  כמו  ידיים  ורחב  מפואר  ריזורט 

מרינה וחוף ים צמוד.
מאות  עוד  היו  איתנו  יחד  שעברה.  שנה  שם  היינו 
החופשה  את  ולשבח  להלל  הפסיקו  שלא  אורחים 
אורחינו  בין  בדיקה  שעשינו  לאחר  החלומית. 
חייבים  אחד:  פה  הסכימו  ככולם  רובם  הקבועים, 
המושלמת  החופשה  זוהי  קאראס.  לפורטו  לחזור 
שמאפשרת לכל המשפחה ליהנות במתחם ענק אחד 
את  למצות  כדי  הספיקו  לא  חופשה  ימי  עשרה  שגם 

שפע האטרקציות שהמקום מציע.
שבו  למקום  חוזרים  אנחנו  תשע”ט  בפסח  למעשה, 
היה הפסח הטוב ביותר של שינפלד תיירות. הריזורט 
נמצא בבעלות חברת פורטו קאראס בעלת שם עולמי 
החברה  מנהלי  באירופה.  והידועות  הגדולות  ואחת 
נוהגים להטיס את לקוחות העשירון העליון במסוקים 
פרטיים משדה התעופה לסוויטות היוקרה בשני בתי 

המלון הממוקמים בריזורט.
פרטיים,  ים  חופי  משלו,  במרינה  מתהדר  הריזורט 
מגרשי גולף, מגרשי ספורט, טניס, רכיבה על סוסים, 
ובו  עצום  קונגרסים  אולם  אתגרי,  וספורט  צלילה 
מ”ר   4700 של  ענק  וספא  ישיבה  מקומות  כ-3000 

מהגדולים באירופה עם מגוון רחב של טיפולי יוקרה, 
אולם באולינג, מועדון כושר, אינטרנט אלחוטי ועוד.

אוכל כיד המלך
המשמעותי  אולי  הוא  הפסח,  בחג  בייחוד  האוכל, 
בחו”ל.  במלון  להתארח  שמגיע  מי  עבור  ביותר 
דגש  נותנים  חופשה,  כמידי  תיירות’,  ב’שינפלד 
מיוחד ופרטני בנושא האוכל. הן בארוחות העשירות 
בכל  האירי שפתוח  בבר  והן  האוכל  המוגשות בחדר 

שעות היום.
פרמטרים:  שלושה  פי  על  עצמנו  את  בוחנים  אנחנו 
איכות, כמות וכשרות שהפכו לשם דבר עולמי. אנחנו 
משתמשים במוצרים ברמה הגבוהה ביותר שנבחרים 
המזון.  ואיכות  טיב  את  להבטיח  מנת  על  בקפידה, 
גבינות   - שונות  מדינות  מ-6  המגיעים  משלוחים 
צרפתי  יין  בטיבן,  הידועות  ושוויצריות  צרפתיות 
מיוון,  טריים  ועגלים  בקר  איטלקי,  ברטנורא  וכמובן 
מצות  של  רבים  משלוחים  ועוד  טרי,  נורבגי  סלומון 
שיש  זה  ככה  ומישראל.  מארה”ב  פרודוקטים  ושאר 

פנסיון מלא כל החג.
ניקוי  ויערכו  החג  לפני  למלון  יגיע  המשגיחים  צוות 
ויכשירו  האוכל  וחדרי  המטבחים  של  וצחצוח  יסודי 
וללא  שרויה  לא  כשר  גלאט   - כשרות  לפסח.  אותם 
נחשוני  משה  הרב  הרה”ג  של  פיקוחו  תחת  קטניות 

שליט”א.
את הסדרים המרכזיים ינהלו עורכי הסדר המכובדים 
ארוחה  יכלול  הסדר  ליל  החג.  ומנהגי  סימני  כל  עם 
המטעמים  כל  עם  המסורת,  מיטב  פי  על  המלך  כיד 
הנהדרים שמכינים השפים והקונדיטורים של שינפלד. 
לילדים,  אפיקומן  מתנות  יחולקו  ההגדה,  את  נקרא 
לשעות  עד  היהודי  הזמר  גדולי  עם  בצוותא  ונשיר 

הקטנות של הלילה.
והשיעורים,  ההרצאות  הארוחות,  התפילות,  מלבד 
למבוגרים  בהופעות  עמוסה  תכניה  לכם  מכינים  אנו 
ולילדים. גם השנה ישהו איתנו גדולי הזמרים והחזנים 
נפרדים.  סדרים  בשלושה  הסדר  ליל  את  שיעבירו 
ובהם:  והמוזיקאים  החזנים  גדולי  איתנו  ישהו  השנה 
והזמר  מאוסטרליה  פרקש  ושמעון  דב  אדלר,  חיים 
במהלך  האורחים  יהנו  כמו”כ  דביר.  עמירן  החסידי 
קלה  בן  החושים  אמן  של  מרתק  ממופע  חוה”מ 

ומהרצאה מרתקת של העיתונאי עמית סגל.

להכיר את האזור
יוון  מדינת  והאיים.  כרתים  רודוס,  רק  לא  זה  יוון 
מציעה הרבה יותר! אלו מבינכם המחפשים ואוהבים 
טיולים  הרפתקאות,  נופים,  שפע  עם  עוצמתי  טבע 
שילוב  המושלם.  המקום  הוא  יוון  צפון   – וחוויות 

מיוחד של אירופה והמזרח התיכון במקום אחד. 
ביוון ההררית והפראית תזכו לחוות אטרקציות רבות 
לקהילה  שגם  כמובן  המשפחה.  לכל  המתאימות 
היהודית חלק נרחב בצפון יוון, ובין הטיולים מומלץ 
כאן  שחיו  המיוחדות  הקהילות  סיפורי  את  להכיר 

בעיקר בחלק היהודי עתיר המורשת של סלוניקי. 
המתאפיין  מקום  לחלקידיקי,  גם  להגיע  ניתן 
מגיעים  אליהם  יוקרה  ומלונות  ענקיים  בריזורטים 
עשירי העולם בכל ימות השנה. בחבל ארץ זו ניחשף 
ביופיים.  מדהימים  ים  חופי  של  קילומטרים  ל-550 
מכל  ימי  ספורט  של  שפע  כמובן  תמצאו  ברובם 
הסוגים, סקי מים, אופנועי ים, בננות, מצנחי רחיפה, 

סירות מרוץ, צלילה ועוד.
ההרשמה  ומהנים,  איכותיים  מטיולים  שתיהנו  וכדי 
לפני מועד  נעשית מבעוד מועד, עד חודש  לטיולים 
הטיסה. כך נוכל להיערך בצורה הטובה ביותר למספר 
ומפוארים  חדישים  ולאוטובוסים  מתאים  מדריכים 

לרווחת האורחים ולחוויית טיול מושלמת.

לא  משפחות  מאות  מדוע  יודעים  אתם  גם  עכשיו 
מוותרות על חופשת הפסח עם שינפלד תיירות.

הזמנות מתקבלות במשרדי החברה 
בטלפון: 03-6189999 

www.shainfeld.com :או באתר האינטרנט

למה כולם בוחרים 
שינפלד תיירות?

מאות משפחות כבר נרשמו לחופשת הפסח החלומית עם ”שינפלד תיירות” 
בריזורט המפואר בפורטו קאראס הסמוכה לסלוניקי שביוון  תהיו בטוחים 

שעם שינפלד תיירות תרגישו במהלך חופשת החג בני חורין אמיתיים


