"" והימין מנגד על כך שבנט ושקד
לוקחים את כל מחנה הימין להרפתקה
מסוכנת ,שעלולה להביא לאיבוד רוב גוש
הימין בכנסת ,אך דווקא בתוך הציונות
הדתית העדיפו פחות להשמיע ביקורת,
להסתכל קדימה ואפי' לפרגן לחברים,
כאשר החברים ב'בית היהודי' אמרו כי
המהלך היה צפוי וזו לא הייתה שאלה של
אם אלא של מתי.
ב'בית היהודי' ו'איחוד הלאומי' – תקומה
התכנסו מיד במוצ"ש עם פרסום פרישת
בכירי המפלגה בבית הרב חיים דרוקמן
שהורה בסופו של דבר לבני הציונות הדתית
לתמוך אך ורק ברשימת 'הבית היהודי'.
במפלגה אוספים את השברים וממשיכים
קדימה ,כאשר לתפקיד יו"ר הרשימה
יתמודדו מספר חברים ,כשעד עתה הודיעו
ארבעה על כוונתם לכך .אלי בן דהן ומוטי
יוגב .בתוך האיחוד הלאומי מתקיים
פריימריז נפרדים הן על הרכב הרשימה
והן על תפקיד היו"ר עליו מתמודדים אורי
אריאל ובצלאל סמוטריץ' .יתכן כי מביניהם
שיבחר ינהיג בסופו של דבר את מפלגת
'הבית היהודי' כולה.
מלבד שתי סיעות אלו המרכיבות כיום את
'הבית היהודי' ,עלה רעיון לצרף לגוש זה
אף את מפלגת 'עוצמה לישראל' של מיכאל
בן ארי וברוך מרזל ואת מפלגת 'יחד' של
אלי ישי ,כאשר כל הצדדים הביעו נכונות
לכך .ישי אף אמר בראיון ל YNETכי
"בארה"ב יש חמישים מדינות ושתי מפלגות
ופה בכל יום מפלגה נוספת מתפצלת .נכון
יהיה ש'הבית היהודי' ותקומה יתאחדו עם
תנועת יחד ובכך נשמור על גוש הימין".
אך יש גם מי שלא שש להביע תמיכה.
בראיון ל'חברת החדשות' ,נשאל הרב חיים
דרוקמן ,מבכירי רבני ומנהיגי הציונות
הדתית ,האם צריך להזמין גם את 'עוצמה
לישראל' ואלי ישי למפלגה? הרב דרוקמן
ענה ,כי "אני לא מתייחס באופן אישי .איך
שלא יהיה צריך להזמין ציונים דתיים ,ולא
מי שאיננו ציוני דתי".
מנגד ,גם בימין הלא דתי יש מי שמנסה
ליצור גוש מאוחד .ראש הממשלה בנימין
נתניהו העלה רעיון בימים האחרונים לאחד
את רשימת הליכוד עם מספר מפלגות
נוספות כמו 'ישראל ביתנו' ו'כולנו' ואף
החל לבדוק זאת באמצעות סקרי עומק
בכדי ללמוד כיצד ישפיע צעד כזה ,כך על
פי פרסום ב'חברת החדשות'.
במהלך מסיבת העיתונאים שנערכה ביום
שני בברזיל ,אמר נתניהו בהתייחסו למפלגת
"הימין החדש" ,כי יש סכנה שהיא תרסק
את גוש הימין לרסיסי מפלגות שלא יעברו
את אחוז החסימה" והוסיף ,כי "אעשה כל
מה שביכולתי כדי למנוע את הדבר הזה כדי
לשמור על כוחו ולא לסכן את גוש הימין".
אפשרות זו ,מגיעה לאחר ניסיונות חוזרים
ונשנים שנעשו על ידו להורדת אחוז
החסימה במהלך השנה האחרונה ,כשאף
לאחר פיזור הכנסת ניסה לקדם זאת ,אך
נתקל בהתנגדות של סיעות ש"ס ,אגודת
ישראל ,ישראל ביתנו ועוד ,כשגם את רעיון
האיחוד דוחים ב'ישראל ביתנו' ובכולנו'.

תזוזות פנים מפלגתיות
היציאה המפתיעה למערכת הבחירות,
גוררת בעקבותיה תזוזות בתוך הסיעות
השונות ,כמו גם סיום פרק פוליטי של אי
אלו מהחברים .כפי שהצהיר בשבוע שעבר
עם פיזורה של הכנסת ,חבר הכנסת יצחק
וקנין מש"ס הודיע כי אין בכוונתו להמשיך
לקדנציה נוספת ,זאת לאחר  15שנה שכיהן
בתפקיד .במהלך השבוע הוא אף מונה לשר
הדתות עד לבחירות ,לאחר שתיק זה הופקד
בידי השר דרעי מאז פטירתו של השר דוד
אזולאי ז"ל לפני כחודשיים.
במפלגת 'כולנו' הצעירה נרשמים תזוזות
רבות ,כאשר הבולט שבהם הוא שר הבינוי
והשיכון יואב גלנט ,שביום שני השבוע
הגיש את התפטרותו מהכנסת והממשלה
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לקראת התמודדות בפריימריז של הליכוד.
מיד עם התפטרותו ביקש ראש הממשלה
למנותו לתפקיד שר העלייה והקליטה –
שרק לפני כשבוע קיבל זאת לידיו השר יריב
לוין – מינוי שבין היתר בא במטרה לאפשר
לו להמשיך ולהיות חבר בקבינט המדיני-
ביטחוני.
מלבד גלנט ,כפי הנראה גם חברת הכנסת
רחל עזריה הגיעה לסיום דרכה במפלגה ולא
תשובץ ברשימת המפלגה לכנסת הבאה.
מלבד זאת גם חברם לסיעה חבר הכנסת
מייקל אורן החליט לפרוש מהמפלגה
וההערכה היא גם הוא בדרך לליכוד ,כך
פורסם ב'ישראל היום' .סיום דרכם של
שלושת אלו מצטרף להצהרתו זה מכבר של
חבר הכנסת אלי אלאלוף אף הוא מ'כולנו',
על כך שהוא פורש מהפוליטיקה וכי לא
יתמודד לכנסת הבאה.

הדחה נוסח גבאי
מלבד הפיצול בבית היהודי ,גם במחנה
הציוני התרחשה השבוע סערה אחרי שהיו"ר
אבי גבאי הפתיע ופירק את השותפות של
מפלגת 'העבודה' עם 'התנועה' של חברת
הכנסת ציפי לבני.
עוד קודם לכן התרחשה סערה במחנה
הציוני ,לאחר שהתברר כי ח"כים מתוך
שורותיה מתכננים פוטש ועריקה מהמפלגה
לטובת מפלגת מרצ ומפלגות נוספות.
בנוסף ,פורסם כי בשל מצבה הקשה של
המפלגה בסקרים יו"ר המחנ"צ אבי גבאי
ביקש מהרמטכ"ל לשעבר בני גנץ  -שהכריז
על הקמת מפלגת 'חוסן לישראל'  -להתמנות
ליו"ר המפלגה ,אך האחרון סרב לכך.
סאגה זו הגיעה לסיומה השבוע ביום שלישי
בבוקר ,כאשר בפתחה של ישיבת הסיעה
שהתכנסה ,הודיע יו"ר 'המחנה הציוני' אבי
גבאי במפתיע ,כי הוא מאחל לציפי לבני
הצלחה בבחירות ,בכל מפלגה בה תהיה,
כשהוסיף ואמר ,כי "אנחנו נמשיך להילחם
ולהיות מחויבים לשינוי שעם ישראל רוצה".
גבאי הוסיף לתקוף את לבני באופן פומבי
ואף הסביר את פשר פירוק האיחוד ואמר:
"קיוויתי והאמנתי שהשינוי והשותפות
החדשה יובילו לצמיחה שלנו ,לחיבור של
ממש ,לפרגון הדדי ,אבל הציבור חכם הוא
רואה שזה לא מצב הדברים והתרחק".
לבני הגיבה וכתבה" :טוב שהותרו הספקות
ואפשר להתמקד באתגר הלאומי החשוב
שעומד לפנינו ,כל המאמינים באמת בדרך
 מהפך בבחירות הקרובות".על אף הטענות לחתירת לבני תחתיו ,אחרי
ההדחה הפומבית פורסם ב ,ynetכי ביום
ראשון השבוע פנו שבעה ח"כים מהמחנ"צ
ליו״ר ועדת הכנסת מיקי זוהר ובדקו
אפשרות לפיצול מהסיעה ,אך לא הצליחו
להשיג חבר שמיני שיצטרף אליהם ויאפשר
פיצול של שליש סיעה ,כאשר במסגרת
מאמצים אלו הם אף פנו לציפי לבני
שהתבקשה להוביל מהלך זה אך סירבה.

סקרים
כצפוי ,הכרזתם של בנט ושקד פרנסה את
מכוני הסקרים שנתבקשו לבדוק את השפעת
המהלך .בפניכם טבלה עם חמישה סקרים
שפורסמו במהלך יום ראשון השבוע.
בשקלול כל הסקרים ניתן לחזות כי המפלגה
הכי יציבה היא יהדות התורה שבאופן
עקבי מקבלת  7מנדטים ובנוסף הרשימה
המשותפת ,המחנה הציוני ,מרצ ,ישראל
ביתנו וגשר שיחסית יציבות ומתנדנדות בין
שתי ספרות צמודות.
המפלגה החדשה 'הימין החדש' נוגסת את
מירב המנדטים שלה כצפוי מ'הבית היהודי'
ואת השאר בעיקר מהליכוד .מפלגת חוסן
לישראל לוקחת בעיקר את המנדטים
האבודים של 'המחנה הציוני' ,אך מעט גם
מ'כולנו' ,ומפלגת 'גשר' של חברת הכנסת
אורלי לוי אבקסיס מושתת אף היא על שתי
מפלגות אלו.

הוקם "פורום בכירי ההיי-טק
לשילוב חרדים בתעשייה"

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

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".
עוד לדברי פינדרוס" ,אני מבקש להודות לכל

התחום
אנשי
שנרתמו לשיתוף
הפעולה ומסייעים
לנו להשביח את
ההכשרה
רמת
ה מ ק צ ו ע י ת
בהם
בסמינרים,
מייקל אייזנברג ,דב
מורן ,פרופ' שלמה
עמותת
קליש,
סטארט-אפ ניישן
סנטרל ((,SNC
אייל 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 שהבעלים יוכלו 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 ,כ 3%-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.

בירושלים

21

