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הוקם "פורום בכירי ההיי-טק
בתעשייה"
חרדים
לשילוב
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

צריכים אמירה בנושא הזה".
ליועץ התקשורת ירח טוקר ,יש כיוון הסברה
חדש ומפתיע .לדבריו ,במקום לטאטא מתחת
לשטיח את הפילוג הפנים-חרדי שליווה את
הבחירות המקומיות ,אפשר דווקא למנף
אותו" .הקרע במגזר יכול לשחק תפקיד
מאוד משמעותי .בסוף בסוף ,האזרחים היום
מאד מעורבים ,ערניים ודורשים תשובות .אי
אפשר להתעלם ורק להגיד 'יש לנו אחריות'.
נכון ,מעל הכל יש את הציות ל'ועשית
ככל אשר יורוך' ,אבל כדי לגרום מעורבות
והזדהות ,כדי שאנשים ירגישו שהם מקיימים
את המצווה בהידור כמו אתרוג ,צריך לשתף
בהתלבטויות ,בשיקולים ,אנשים צריכים
להיות מחוברים".
טוקר מצביע על האתגר בין ההתנגדות
החרדית לאינטרנט לבין המעורבות ההולכת
וגדלה ברשת ,בין היתר בקמפיין לגיוס
המונים" .לא אגיד לך שהאינטרנט התחיל
אתמול ,אבל זה מאד התרחב אצלנו בשנים
האחרונות ואין ספק שזה יתורגם בבחירות
הקרובות .זה עולם מאתגר".

אגו ,אינטרסים ,וכסף לפי דרישה
אחרי שיטוט בעולמות התוכן ,חוזרת לטרוד
את שלוותינו מידת המקצועיות והענייניות
של קמפיין ההסברה ,לעומת המעורבות
הפוליטית והאינטרסנטית .לדברי איצקוביץ,

טוקר:
"הקרע במגזר יכול
לשחק תפקיד מאוד
משמעותי .בסוף בסוף,
האזרחים היום מאד
מעורבים ,ערניים
ודורשים תשובות .אי
אפשר להתעלם ורק
להגיד 'יש לנו אחריות'"
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קליגר:
"לקמפיין אסור לדבר
בשתי שפות ,בימינו
הכל משותף ונחשף
ברגע ,אם תוביל טון
תקיף על סוגיית
הגיוס ,למשל ,זה יפגע
במצביעים היותר רכים"
"אם נשווה קמפיין בחירות לחברות
מסחריות ,אפשר לדמות את הח"כים
למנכ"לים ,את צוות ההסברה למנהלי שיווק,
ואנחנו המשרד פרסום .מי שמוביל את הקו
הוא משרד הפרסום .כשראו שאנחנו עושים
את העבודה ,נתנו לנו יד חופשית עם אפס
התערבות .להיפך ,הם מאוד צייתנים,
מתייצבים לצילומים ,כל מה שמבקשים".
בשיחות שלא לציטוט עם אנשי פרסום
וגורמים מפלגתיים המעורבים בהסברה,
מעלים הם שתי נקודות המכבידות בעיקר על
הקמפיין :לוח זמנים קצר ומעורבות של מידי
הרבה גורמים 'מלמעלה'.
"שלא תתבלבל" ,אומר אחד האישים היותר
בכירים במערך ההסברה ,לאחר אינספור
אזהרות לטשטוש זהותו" .קשה מאד לעשות
עבודה מקצועית כשבחדר אחד יושבים כמות
אנשים עם אגו בשמיים ותאוות שליטה .חלק
מהתקציב הולך כ'אתנן' לכל מיני חוגים
וחצרות ,ההוא משכנע שהעיתון שלו יביא
 3מנדטים ,האחר דורש תקציב למטרה שרק
הוא יודע איך היא תחולל פלאים בחוג שלו,
יש פה הרבה מאד ג'ובים וחלוקת כספים
לשימון המערכת הפנים-מפלגתית .מה
לעשות ,ככה זה היה וככה זה יימשך".
"אם הקדקודים מלמעלה יתנו לאנשי
המקצוע לעשות את העבודה" ,אומר חיים
קליגר" ,לא כמו הגשת הרשימות וההסכמים
בשנייה האחרונה ,אלא יתנו זמן לגבש
אסטרטגיה ולהכין תכניות עבודה – האתגר
המקצועי יהיה מרתק ועשוי להביא תוצאות
טובות בהרבה".

לאור הרצון לשפר ולגוון את ההכשרה
המקצועית של הנשים הלומדות בסמינרים
במגזר החרדי ,ועל רקע מצוקת כוח האדם בענף
ההיי-טק בישראל" ,המכון החרדי למחקרי
מדיניות" יחד עם חברות היי-טק מהמובילות
בישראל מודיעות על הקמת "פורום בכירי
ההיי-טק לשילוב חרדים בתעשייה".
הפורום ,פרי יוזמת "המכון החרדי למחקרי
מדיניות" ,מורכב מאנשים מובילים מהמגזר
החרדי יחד עם למעלה מתריסר יזמים ומנהלים
מובילים בתעשיית ההיי-טק .את הפורום
מובילים מייקל אייזנברג ,שותף-מנהל בקרן
הון הסיכון אלף ,דב מורן ,שהקים את קרן הון
הסיכון הישראלית גרוב ונצ'רס ופרופ' שלמה
קליש ,מנכ"ל ומייסד קבוצת ג'רוזלם גלובל
ונצ'רס .הפורום הוקם במטרה להוביל תהליך
שיאפשר גידול משמעותי בכוח אדם מקצועי
ומיומן מהאוכלוסייה החרדית בישראל
בתעשיית ההיי-טק הצומחת ,לטובת המגזר
החרדי ותעשיית ההיי-טק כאחד .בפגישה
הראשונה של הפורום ,שהתקיימה לאחרונה,
הוחלט כי הצעד הראשון שיש לנקוט הוא
רפורמה בתכנית הלימודים במסלולי מדעי
המחשב של הסמינרים החרדיים .במהלך
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
ממשיכות בחינוך העל-יסודי לאחר התיכון,
כאשר רובן עושות זאת בסמינרים ולא
באקדמיה .יש פה פוטנציאל אדיר ובלתי-
ממומש ,והזדמנות טובה לשני הצדדים; שדרוג
רמת המיומנות של נשים מהמגזר החרדי
בתעשיית ההיי-טק יאפשר להן להשתלב
בכלכלה הישראלית ולהתפרנס בכבוד בחברות
טכנולוגיות עלית ,וענף ההיי-טק ייהנה
מעובדות מיומנות ,מקצועיות ומוכשרות .אנו
מאמינים שנוכל להגיע להכשרת כ2,500-
בחורות סמינר מדי שנה בתחום מדעי המחשב
ושילובן בשוק העבודה".

לדברי
עוד
"אני
פינדרוס,
מבקש להודות
לכל אנשי התחום
שנרתמו לשיתוף
הפעולה ומסייעים
לנו להשביח את
ההכשרה
רמת
המקצועית
בסמינרים ,בהם
מייקל אייזנברג,
דב מורן ,פרופ'
שלמה קליש ,עמותת סטארט-אפ ניישן סנטרל
(( ,SNCאייל ולדמן (מייסד ,יו"ר ,נשיא
ומנכ"ל חברת מלאנוקס) ,ד"ר שלמה מרקל
(סגן נשיא חברת ברודקום העולמית) ,כרם נבו
(מנהלת פורום חברות הצמיחה) ועוד".
במקביל ,ועדת המדע והטכנולוגיה בכנסת דנה
לאחרונה ( )24.12.2018בשכרן של הנשים
החרדיות המועסקות בתעשיית ההיי טק .בדיון
הציגה ניצה (קלינר) קסיר ,המשנה ליו"ר
המכון החרדי לחקר מדיניות ,ממצאים שהראו
על שינוי מגמה :לצד התפקיד ה"מסורתי" של
הנשים במגזר החרדי ,גידול הילדים וטיפול
במשק הבית ,התווסף תפקיד נוסף ,חדש יחסית
 דאגה לעול הפרנסה ,בין היתר כדי שהבעליםיוכלו להתפנות ללימודי תורה .מהנתונים עולה
כי שיעור תעסוקת הנשים בחברה החרדית עולה
בהדרגה ,וכבר היום כ 800-700-נשים חרדיות
לומדות מדי שנה בהכשרה מקצועית של
תכנות ,ובנוסף כמה מאות לומדות בסמינרים.
בנוסף ,אם בעבר הנשים עבדו בעיקר בתחומי
חינוך והוראה בתוך הקהילה – כיום יש גיוון
גדול יותר במגוון המקצועות ונשים רבות יותר
יוצאות לעבודה מחוץ לקהילה .ועדין  -מרבית
הנשים רוכשות את הכשרתן בסמינרים.
ניצה (קלינר) קסיר הציגה ממצאים מעניינים
נוספים ,לפיהם מתוך כ 320,000-מועסקים
כיום בתחום היי-טק בישראל ,כ3%-
מהמועסקים הם חרדים (כ 9,100-סך הכל ,מהן
כ 5,200-נשים) 44% .מהנשים החרדיות בהיי-
טק משתכרות  ₪ 10,000ומעלה ,וכ 25%-מהן
זוכות לשכר שנע בין  8,000ל.₪ 10,000-

היסטוריה:

פעילות הגמ"חים הוסדרה בחוק
איציק מצרפי

לאחר כשנתיים וחצי של עיכובים ,לצד
דיונים מורכבים ,ועדת הכספים בהובלת
יו"ר הוועדה ח"כ משה גפני אישרה לקריאה
שנייה ושלישית את 'חוק הגמ"חים' .הצעת
החוק להסדרת הגמ"חים הוגשה בתום עבודה
נרחבת של ועדה מקצועית בראשות היועמ"ש
במשרד האוצר יואל בריס ,ונועדה להשית
עליהם פיקוח מצד רשות שוק ההון .במהלך
התקופה הזו ,תוך כדי הדיונים השוטפים
על הצעת החוק בוועדת הכספים ,בוצעו בה
שינויים מקלים מהותיים שהובילו את הממונה
על רשות שוק ההון משה ברקת לקבוע כי
במצבה הנוכחי של הצעת החוק ,כבר עדיף
למשרד האוצר למשוך אותה ולוותר כליל על
פיקוח.
הצעת החוק להסדרת מתן שירותי פיקדון
ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות
חסדים נועדה להסדיר לראשונה את פעילות
הגמ"חים כמוסד פיננסי למתן שירותי פיקדון
ואשראי ללא ריבית ,המקבל רישיון פעילות
מצד המדינה ונתון לפיקוחה ונדרש לדווח על
פעילותו .את הפיקוח תוביל רשות שוק ההון.
חקיקת החוק תואמה עם שר הבריאות ,ח"כ

יעקב ליצמן שלקח חלק במאמצי ההסדרה.
אישור החוק סולל בעצם את הדרך לאישור
תקנות ה CRS-בהמשך השבוע ואת הסדרת
מעמד הגמ"חים לעניין החוק לאיסור הלבנת
הון.
המתנגדים בועדת הכספים טוענים כי גפני
נטרל סעיפים בחוק שעיקרם חובת דיווח
וגישה למידע ולמסמכים ,וכן את סמכויותיה
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
הרשות באשר להטלת עיצומים על גמ"חים
שיבצעו הפרות.
יו"ר הוועדה ,ח"כ משה גפני שקידם את
החוק לאורך כל תקופת חקיקתו ,סיכם" :אני
מודה לרב ליצמן על הגיבוי שנתן לי לעניין
החוק הזה ,שנינו מאוד מתחבטים בשאלה
הזו ,בסופו של דבר הכרענו להעביר את
החוק .פעלנו בתיאום מלא עם הגמ"חים ואני
חושב שזה חוק שניתן לחיות אתו והוא חוק
טוב"
ההצעה צפויה לעלות להצבעת מליאת הכנסת
השבוע.
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