
כ"ו טבת תעש"ט 663/1/19 ברחובות

כבוד: 'גן נעמי' מרחובות הוכרז 
כגן החרדי המצטיין ביותר

'גן נעמי' של 'רשת הגנים' הוכרז גן החרדי המצטיין בארץ לשנת הלימודים 
תשע"ט • "הזכייה מוכיחה פעם נוספת את מה שידענו, כי ניתן להיות הטובים 
מהוראותיהם  נימה  כמלוא  לחרוג  מבלי  וזאת  ביותר,  החדשניים  ביותר, 

והכוונתם של מרנן גדולי ישראל על כל צעד ושעל"

לתפילת  מביתו  כוכבא  בר  חנניה  יצא  ראשון,  ביום  ודאגה:  מתח  ימים של 
ערבית ומאז נעלמו עקבותיו • עם סגירת הגיליון – אותר חנניה בחורשה

מאת: חיים גולדברג

'תחרות'  ואף  דריכות  ציפייה  של  שבועות 
עם  האחרון  שני  ביום  לסיומם  הגיעו  סמויה, 
הכרזתה החגיגית של ועדת 'פרס החינוך' שע"י 
ברחוב  יהושע',  נעמי  'גן  על  החינוך,  משרד 
ביותר  הטוב  החרדי  הילדים  כגן   ,20 נורדאו 

בארץ ומועמד לתחרות הארצית.
ספורים  שבועות  לפני  רק  מהר.  די  קרה  הכול 
של  קיומה  על  הארץ  ברחבי  הגננות  התבשרו 
ביותר  הטוב  הגן  יזכה  בסיומה  'תחרות'  מעין 
חינוכי  למוסד  הערכה  ותעודת  חינוך  ב"פרס 
לשנת הלימודים התשע"ט", כשהשנה לראשונה 
מתווספת קטגוריה מיוחדת של 'המחוז החרדי', 

עליה התמודדו גני הילדים החרדיים.
ועדת  'חרשה'  האחרונים  השבועות  במהלך 
'סיורי  ערכה  המדינה,  את  היוקרתי  הפרס 
פתע' בגנים והתרשמה מקרוב מהתנהלות הגן, 

מהצוות ומתפקודו. 
נעמי"  ב"גן  התלמידים  אוכלוסיית  כי  יצוין 
תלמידים  גם  בתוכה  ומשלבת  מגוונת  הינה 
בעלי צרכים מיוחדים המתחנכים תחת מסגרת 
לחיות  "ללמוד  הייחודית  הלימודים  תוכנית 
רגשי  אקלים  בגן,  לבנות  המסייע  ביחד", 
מקומו  את  למצוא  ילד  לכל  המאפשר  וחברתי 
תורניים  'ערכים  תכנית  וכן  הילדים  בחברת 
וחיבור למורשת','כישורי חיים לגיל הרך' ועוד.
במשרדי 'רשת הגנים' בבני ברק, הביעו סיפוק 
וקורת רוח מאז קבלת הבשורה המשמחת ביום 

שני האחרון. הרב ישראל גולומב, מנכ"ל רשת 
כי  ואמר  הגן  צוות  ואת  הגננת  הגנים, ברך את 
לנו  שידוע  מה  את  שוב  מוכיחה  הזו  "הזכייה 
משכבר הימים, כי  ניתן להיות הטובים ביותר, 
נימה  כמלוא  לחרוג  מבלי  ביותר,  והחדשניים 
מהוראותיהם והכוונתם של מרנן גדולי ישראל 

שליט"א על כל צעד ושעל". 
"אנו מודים מעומק לב לבורא עולם על הסיעתא 
צעד  בכל  אותנו  המלווה  העצומה  דשמיא 
מיוחדת  בשיחה  גולומב  הרב  מוסיף  ופעולה" 
והנפלא,  המסור  הגן  "לצוות  וברכה',  ל'מזל 
הגב' נעמי יהושע והגב' מוריה איטח, למעטפת 
העירונית המקומית המסייעת - עיריית רחובות 
והעומד בראשה, ראש העיר מר רחמים מלול,  
אשר  בחינוך',  'מצוינות  דגלו  על  חרט  אשר 
יחד עם צוות הפיקוח של משרד החינוך הגב' 
ביד  יד  חריר,  יעל  הגב'  המדריכה  גלר,  אסתר 
עם מפקחת ה'רשת' הגב' זהבה מונדרי, הובילו 

בהצלחה לתוצאה ברוכה זו".

אחרי 3 ימים של חיפושים 
אינטנסיביים: הנעדר אותר

מאת: איציק גרוס

במסע  לסייע  התגייסו  תושבים  עשרות 
כוכבא  בר  חנניה  העיר  תושב  אחר  החיפושים 
ברחוב  מביתו  בערב  ראשון  ביום  שיצא   )67(
חס"מ לתפילת ערבית בבית הכנסת בו הוא נוהג 

להתפלל, אך לא שב הביתה.
פנתה  לשלומו  ודאגה  שחרדה  משפחתו 
למשטרה בבקשה שזו תפתח בחיפושים אחריו 
ותנסה לאתר אותו, אך משחלפו השעות והנעדר 
לא אותר, הוכנסו לעובי הקורה מתנדבי איחוד 
חפ"ק  פתחו  אף  שבהמשך  רחובות  הצלה 
רחובות,  ומשטרת  רחובות  עיריית  בשיתוף 
משולם  מעלות  הספר  בית  של  החניה  ברחבת 
ברחוב לח"י שהועבר בהמשך לרחבת הכורכר 
וכן הלאה, בהתאם ליעדי  ניל"י  בסמוך לרחוב 
הערכות  בתום  לעת  מעת  הנקבעים  החיפוש 

המצב.
 4 לשעה  סמוך  שלישי  ביום  סמוך  כי  יצוין, 
ליחידת  החיפושים  הועברו  בוקר,  לפנות 
ג' בשעות  ביום  ישראל.  הכלבנים של משטרת 

אחרי  החיפושים  חידוש  על  הוחלט  הצהריים 
מטעם  שהתפרסמה  בהודעה  כאשר  הנעדר 
של  דחוף  סיוע  נדרש  כי  נכתב,  הצלה  איחוד 

עשרות מתנדבים רגלית.
עם סגירת העיתון נודע, כי הנעדר אותר באחת 

החורשות סמוך לכביש 40.
דותן רם חובש באיחוד הצלה שאיתר את הנעדר 
סיפר, "תוך כדי סריקה רגלית איתרתי את הנעדר 
שוכב בשדה בקרבת כביש 40 בסמוך לרחובות 
וסובל מהיפותרמיה עקב  בינוני  כשהוא במצב 
שהות של כיומיים באוויר הקר והגשום. עדכנתי 
את מוקד איחוד הצלה שאיתרתי את הנעדר והם 
שהעבירה  נמרץ  טיפול  ניידת  למקום  הזעיקו 

אותו לאשפוז בבית החולים קפלן ברחובות".
יוני רוטנברג ראש סניף איחוד הצלה ברחובות 
מסר: "שמחתי לשמוע כי מתנדב באיחוד הצלה 
חילוץ  יחידת  עם  יחד  בחיפושים  שהשתתף 
עציון-יהודה של משטרת ישראל וצוותי עיריית 
ברצוני  יציב.  במצב  הנעדר  את  איתר  רחובות 
איחוד  של  המתנדבים  לעשרות  גם  להודות 
מזמנם  שהקדישו  והסביבה  מרחובות  הצלה 
ביום  החיפושים  תחילת  מאז  ארוכות  שעות 

ראשון בערב בנסיון לאתרו".  בחפ"ק

הנעדר מובל לטיפול רפואי

בגן של נעמי

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 
היי-טק מהמובילות  חברות  עם  יחד  מדיניות" 
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 
ונצ'רס ופרופ' שלמה  הסיכון הישראלית גרוב 
גלובל  ג'רוזלם  קבוצת  ומייסד  מנכ"ל  קליש, 
להוביל תהליך  הוקם במטרה  ונצ'רס. הפורום 
מקצועי  אדם  בכוח  משמעותי  גידול  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 
כי "כ-90% מהנשים החרדיות  מדיניות", ציין 
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 
אנו  ומוכשרות.  מיומנות, מקצועיות  מעובדות 
כ-2,500  להכשרת  להגיע  שנוכל  מאמינים 
בחורות סמינר מדי שנה בתחום מדעי המחשב 

ושילובן בשוק העבודה".

לדברי  עוד 
"אני  פינדרוס, 
להודות  מבקש 
התחום  אנשי  לכל 
לשיתוף  שנרתמו 
ומסייעים  הפעולה 
את  להשביח  לנו 
ההכשרה  רמת 
ת  י ע ו צ ק מ ה
בהם  בסמינרים, 
אייזנברג,  מייקל 
פרופ'  מורן,  דב 

שלמה קליש, עמותת סטארט-אפ ניישן סנטרל 
נשיא  יו"ר,  )מייסד,  ולדמן  אייל   ,SNC((
מרקל  שלמה  ד"ר  מלאנוקס(,  חברת  ומנכ"ל 
)סגן נשיא חברת ברודקום העולמית(, כרם נבו 

)מנהלת פורום חברות 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 
על שינוי מגמה: לצד התפקיד ה"מסורתי" של 
וטיפול  הילדים  גידול  החרדי,  במגזר  הנשים 
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 
של  מקצועית  בהכשרה  שנה  מדי  לומדות 
תכנות, ובנוסף כמה מאות לומדות בסמינרים. 
בנוסף, אם בעבר הנשים עבדו בעיקר בתחומי 
גיוון  חינוך והוראה בתוך הקהילה – כיום יש 
גדול יותר במגוון המקצועות ונשים רבות יותר 
יוצאות 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 
יו"ר הוועדה ח"כ משה גפני אישרה לקריאה 
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 
ההון. במהלך  רשות שוק  פיקוח מצד  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  וגישה למידע ולמסמכים, 
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 
והוא חוק  חושב שזה חוק שניתן לחיות אתו 

טוב"
ההצעה צפויה לעלות להצבעת מליאת הכנסת 

השבוע.

היסטוריה: 


