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ברחובות

BROKER
PRIME

ת חכמות ת להשקעו תבי ת חכמו ת להשקעו בי

לפגישת היכרות חינם
073-2723984

אזהרה: זירת הסוחר מנוהלת ע"י שוקי הון 24 בע"מ; הפעילות 
בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל 

אדם; פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממש של אבדן מלוא כספי 
ההשקעה בתוך זמן קצר. יובהר ויודגש כי האמור בפרסום זה אין 

משום המלצה או חו"ד בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות 
ערך, לרבות רכישה ו/או מגירה של ניירות ערך וכי האמור בפרסום 

זה אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים 
של כל אדם.

תתעורר!
מחפש את ההשקעה הבאה?

השקעה בפולי קפה הניבה 164% תשואה 
בשנת תשע"ה

אל תפספס את ההשקעה הבאה!

hazoneish42@gmail.com

להשכרה חנות
במרכז רח' חזון איש בב"ב 

(ללא תיווך) כ-130 מ"ר, חזית
במיקום 

מעולה!

054-8485990 לפרטים
והזמנות:

15 חדרים 
גדולים

בכל חדר 
שרותים 
ומקלחת 

צמודים
חדר אוכל 

גדול,מטבח 
מאובזר

מבנה ארוח מפואר ברכסים

ישיבות, שבתות חתן, בר-מצוה, קמפים60 מיטות, מתאים לקבוצות,

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

שלוחה 120

פה אחד: מפגן אחדות קומי-היסטורי בסיעת יהדות התורה / בי"ס לפוליטיקה

החל מהשבוע אריה דרעי יכהן כשר הפריפריה הנגב והגליל

המבחן הגדול ליכולתו של דרעי: אחרי למעלה משני 
עם  ממשלתי  משרד  לידיו  ש"ס  יו"ר  מקבל  עשורים, 
הפנים  משרד  את  שמזכיר  צבועים  לא  חלוקה  תקציבי 
בשנות השמונים  בלשכת שר הפריפריה, הנגב והגליל 
חוששים כי שלטון הפקידים והיועצים המשפטיים יקשה 
עליהם להתנהל מול הרשויות  בינתיים, מגמת הטרפוד 
אבי  ליועמ"ש  המשנה  החזיתות:  בכל  ניכרת  המשפטי 
ליכט הבהיר לפרוש ולגפני: "מה שמגיע לכם תקבלו גם 
בלי הסכמים", אך בפועל גם ההבנות שסוכמו בסוגיית 
הגיוס והתקציביים, מטורפדות על ידי היועצים המשפטיים 
שר  החיסכון,  קצבאות  פרשת  אחרי    האוצר  ופקידי 
הבריאות ליצמן שב ומבטיח לעמוד על קוצו של יו"ד 
בקיום ההסכמים הקואליציוניים / בית ספר לפוליטיקה

המבחן של דרעי

דרעי במסיבת עיתונאים השבוע                    )צילום: מרים אלסטר פלאש 90(

פרשת חיי שרה
י-ם
ב"ב
פ"ת

17:22
17:23
17:23

16:10
16:27
16:06

זמני כניסת ויציאת השבת

רחובות – נעים להכיר: תוחלת 
החיים, רכישת בתים וגיל רכבים

 נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו בימים האחרונים מגלים כמה 
דברים מרתקים על העיר רחובות / עמ' 4

שר הביטחון משה יעלון, 
שר החינוך נפתלי בנט 
ושר החקלאות אורי 
אריאל יגיעו לחנוך 
רשמית את המכינה 
הקדם צבאית 'שובו 

אחים' לזכרם של שלושת 
הנערים הי"ד / עמ' 4

השרים יעלון, בנט ואריאל יגיעו 
לעיר רחובות

בהתאם להצעת ראש-העיר רחמים מלול, 
יבוצע איחוד של השכונות 'רחובות על 

הפארק' ו'רחובות הצעירה'  ראש העיר: 
"האיחוד יסייע לנו" / עמ' 6

 כאיש אחד בשכונה אחת
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צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

גרפיקה:  אתי כץ, יעל בראון,  אנה כהן, יו"ר ההנהלה: אריאל קוניק
דיתי קויטנר, שוקי קנר, רונן להט

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

משרדים ראשיים:
דרך בן גוריון 19 ב"ב ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

טל: 02-5385353, פקס: 02-5385352
jerusalem@kav-itonut.co.il

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות
סמדר הירש

עורך ראשי: ינון פלח

צרכנות: הילה פלאחעורך חדשות מקומיות: מנדי ריזל
כתבים ומשתתפים:

אבי בלום, חנני בלייך, עוזי ברק, 
מנדי ריזל,  איתי גדסי, יאיר פלד, 

חברון גרנביץ, שרה פכטר, 
יעקב אמסלם, שמעון דן

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, 
אביחי חדאד, אורי ירושלמי 

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

רחובות – נעים להכיר: תוחלת 
החיים, רכישת בתים וגיל רכבים

 נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו בימים האחרונים מגלים כמה דברים מרתקים על העיר רחובות

שר הביטחון משה יעלון, שר החינוך נפתלי בנט ושר 
החקלאות אורי אריאל יגיעו לחנוך רשמית את המכינה 

הקדם צבאית

 מכינה לזכרם. שלושת הנערים שנחטפו 

מאת: חיים רייך
 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס( 
היתר  בין   – נתונים  מספר  השבוע  פרסמה 
חדשים.  רכבים  ורכישת  האוכלוסייה  על 
שחרר  הישראלי  הבנייה  מרכז  במקביל, 
התושבים  חדשות.  דירות  קניית  על  נתונים 
ברחובות צריכים להיות מרוצים מהתוצאות, 
שכמה מהם מעניינים במיוחד. ובכן, בהתאם 
לנתונים הללו, אם אתם רוצים להאריך חיים 
תמשיכו לגור ברחובות – בה תוחלת החיים 
ועומדת על  היא כמעט הגבוהה בישראל – 
ושנים.  ימים  לאורך  שנים   83.3 ממוצע של 
בדירוג  רחובות  את  שעוקפת  היחידה  העיר 
היא רמת גן, עם שנת חיים אחת יותר: 84.3. 
בבת ים, תוחלת החיים היא הנמוכה ביותר: 

80.5 שנים.
מהנתונים עולים פרטים מעניינים נוספים: 
בשנת 2012 עמד ממוצע התמותה ברחובות 
על 82.7 שנים, מה שאומר שתוחלת החיים 
שנה  בכחצי  התארכה  העיר  קשישי  של 

בממוצע.
יותר  שנים  כ-3.8  חיות  במדינה  הנשים 
מדורגת  שלהן  החיים  ותוחלת  מגברים, 
במקום ה-11 במדינות המפותחות, הידועות 
חודשים  בשמונה  וגבוהה   ,OECD בכינוי 
הגברים  של  החיים  תוחלת  בהן.  מהממוצע 
בישראל, למרות היותה נמוכה משל הנשים 
השלישית   - מפתיע  כמה   – היא  בארץ, 

שנים  ב-2.5  וגבוהה  הללו,  המדינות  מבין 
שהגברים  שאומר  מה   – שלהן  מהממוצע 
יותר  צעיר  בגיל  מתים  האחרות  במדינות 
מהממוצע  יותר  מבוגר  בגיל  והנשים 

הישראלי.

 449 דירות בששה חודשים

מסתבר שרחובות נמצאת במקום טוב לא 
גם באשר  הימים, אלא  אריכות  רק מבחינת 
לרצון לרכוש בה דירות חדשות. בנתון הזה, 
טוב  פחות  במקום  נמצאת  היא  זאת,  עם 
היישובים   20 בדירוג  ה-11  למקום  והגיעה 
במחצית  דירות  הרבה  הכי  נרכשו  שבהם 

הראשונה של 2015.
מחקר שפורסם לרגל 'עיר הנדל"ן 2015', 
שבו נותחו נתוני מכירת דירות בין החודשים 
השנה  תחילת   – למניינם   2015 ליוני  ינואר 
האזרחית הנוכחית עד מחציתה – מעלה כי 
כיום  חדשות.  דירות   449 נרכשו  ברחובות 

הבנייה הרחובות מרוכזת במספר מתחמים.
ובניו'  משה  'אביסרור  חברת  למשל  כך 
במערב  פרויקט 'אביסרור  את  מקימה 
ביותר  הגדול  הפרויקט  הוא  רחובות' אשר 
דיור  יחידות  כ-960  ובו  ברחובות,  שנבנה 
דונם.   77 כ-  של  שטח  על  מגדלים   12 ב- 
חברת  ביצעה  הפרויקט,  הקמת  במסגרת 
רבות  פיתוח  עבודות  בשכונה  אביסרור 

בניית  ודרכים,  כבישים  שדרוג  שכללו 
דונם,  כ-12  פני  על  ציבורי המתפרש  פארק 
מתקני  לילדים,  משחקים  מתקני  הכולל 
פינות  ואופניים,  הליכה  שבילי  כושר, 
ישיבה מוצלות ומדשאות. בצמוד לפרויקט 
ובמרחק הליכה נמצא ביה"ס יסודי ממלכתי 
ע"ש בגין, הנחשב לאחד הטובים ברחובות 
ובשפלה בכלל, כמו גם שטחי מסחר ומבני 

ציבור נוספים, ביניהם בית כנסת וגן ילדים.
אותו  השני  הפרויקט  הוא  זה  פרויקט 
משווקת  היא  במקביל  בעיר.  החברה  בונה 
ברחובות גם את 'פרויקט מגדלי המדע' אשר 
יוקרה  מגדלי   2 ב-  דיור  יחידות   127 כולל 
בני 17 קומות שייבנו למרגלות פארק המדע 

בשכונת גן הפקאן ברחובות.
למרות  כי  עולה  הנתונים  מניתוח 
יחידות- אלפי  של  מכרזים  על  הפרסומים 

גת,  קריית  כמו  הפריפריה,  ביישובי  דיור 
בדירוג  נמצאות  הזו  בקטגוריה  ערים   6 רק 
של  המרבי  המספר  נמכר  שבהן  הערים   20

דירות.
לדברי משה ריקובר, מנכ"ל קהילת הנדל"ן 
נחתמו  האחרונה  "בשנה  הנדל"ן:  ועיר 
במחיר  מכרזים  לצאת  והחלו  גג  הסכמי 
אנחנו   2016 שבשנת  מעריך  אני  למשתכן. 
הביקושים  במפת  השינוי  את  לראות  נתחיל 
ייכנסו לדירוג  גת  נוספות כמו קריית  וערים 
וראש  אשקלון  שבע,  באר  כמו  ויישובים 
העין יעלו למקומות הראשונים. צריך לזכור 

עפולה,  כמו  ליישובים  ביקושים  ישנם  כי 
נמוך  היה  עדיין  ההיצע  אבל  וחיפה  חדרה 

במחצית הראשונה של השנה".
על  שומרת  ירושלים  הנתונים,  פי  על 
דירות   1385 עם  בדירוג  הראשון  מיקומה 
 884 עם  השני  במקום  אביב  ותל  שנמכרו 
יח"ד. במקום השלישי, פתח תקווה ממשיכה 
חלק  המרכזת  כעיר  מיקומה  על  לשמור 
שמלאי  למרות  לדירות  מהביקושים  גדול 
הקרקעות בעיר אוזל. במחצית הראשונה של 

השנה נמכרו בעיר 794 דירות חדשות.
פרסמה  ירוק'  'אור  עמותת  כך,  ובתוך 
של  מחקר  על  המבוססים  נתונים  השבוע 
מתברר  לסטטיסטיקה.  המרכזית  הלשכה 
כלי- מ-37,711  פחות  לא  יש  ברחובות  כי 
שנים.   7 על  עומד  הממוצע  שגילם  רכב, 
ביותר – 13,488 הם  מספר הרכבים הגבוה 
נעות  בעיר   .2009 עד   2005 ייצור  משנת 
10,397 מכוניות בנות עשור ויותר, ו-2,705 
יוצרו בשנת 2014 – השנה בה נערך הסקר 

שתוצאותיו פורסמו כעת.
מנכ"ל 'אור ירוק' שמואל אבוהב אמר כי 
"כיום נוסעים על הכביש כחצי מליון רכבים 
ברכבים  נסיעה  שנים.   10 על  עולה  שגילם 
זיהום  בשל  הן  לציבור,  מסוכנת  ישנים 
שאינן  הבטיחות  מערכות  בשל  והן  האוויר 
גריטה  אפקטיביות. בעבר הממשלה מימנה 
האחרונות  בשנתיים  אך  ישנים  רכבים  של 

חדלה מלעשות כן".

השרים יעלון, בנט 
ואריאל יגיעו לרחובות

מאת: מנחם בן-ישראל

יגיעו  בחשוון,  כ"ט  הבא,  רביעי  ביום 
הממשלה,  משרי  שלושה  ברחובות  לביקור 
הביטחון  שר  בה:  מהחשובים  מהם  שניים 
משה – בוגי – יעלון, שר החינוך ויושב-ראש 
החקלאות  ושר  בנט  נפתלי  היהודי'  'הבית 

אורי אריאל.

השרים יחנכו רשמית את המכינה הקדם-
בשנת  שנפתחה  אחים',  'שובו  צבאית 
 1 חרוצים  ברחוב  הנוכחית  הלימודים 
ישתתף  באירוע  בעיר.  קריית-משה  בשכונת 

גם ראש-העיר רחמים מלול.
המכינה הוקמה לזכרם של שלושת הנערים 
שנחטפו ונרצחו לפני כשנה וחצי בשומרון: 

אייל יפרח, גלעד שאער ונפתלי פרנקל.
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בהתאם להצעת ראש-העיר רחמים מלול, יבוצע איחוד של השכונות 'רחובות על הפארק' ו'רחובות הצעירה'  ראש 
העיר: "האיחוד יסייע לנו לטפל בפניות שחופפות לשתי השכונות כמקשה אחת, תחת שם זהה ונציגות אחת"

כאיש אחד בשכונה אחת
מאת: חיים רייך

ו'רחובות  )צרפתי(  הפארק'  על  'רחובות  שכונות  נציגי 
הצעירה' קיבלו את הצעת ראש-העיר, רחמים מלול, ויתאחדו 
אחד  ותחת שם  אחד  כגוף  אחת, שתפעל  מגובשת  לשכונה 

למען קידום האינטרסים של תושבי האזור. 
בפגישה שהתקיימה לאחרונה בלשכת ראש-העיר בנושא 
איחוד שתי השכונות 'רחובות על הפארק' )צרפתי( ו'רחובות 
אחת,  לשכונה  השכונות  שתי  את  לאחד  סוכם  הצעירה', 

שתפעל כגוף אחד. 
הפגישה נערכה ביוזמתו של סגן ראש-העיר, עו"ד מתן דיל, 
לאחר  שהתבקש על ידי ראש-העיר, רחמים מלול, לבחון את 
איחודן של שתי השכונות, בשיתוף נציגים משכונת 'רחובות 

הצעירה' ומשכונת 'רחובות על הפארק' )צרפתי(. 
הסכם  על  מברך  "אני  אמר:  מלול  רחמים  ראש-העיר, 
האיחוד ההיסטורי שהתקבל פה אחד על ידי נציגי השכונות. 
בפניות שחופפות לשתי השכונות  לטפל  לנו  יסייע  האיחוד 
כמקשה אחת, תחת שם זהה ונציגות אחת שקולה ואחראית, 
שתבחן כל מהלך ותפעל לפתרון קונפליקטים באופן מכובד. 
האינטרסים  את  לקדם  המאוחדת  השכונה  תושבי  יוכלו  כך 
המשותפים להם בצורה טובה יותר ולקיים קהילה מגובשת 

למופת". 
סגן ראש-העיר, עו"ד מתן דיל: "מדובר במהלך שנעשה 
השכונות.  תושבי  עם  להיטיב  במטרה  מלאה  בשקיפות 
המשותפים  הנושאים  לכלל  להתייחס  לנו  יאפשר  האיחוד 

מרוכזת  בצורה  אחת  נציגות  מול  אל  פתרון  שדורשים 
ומיטבית. על כך אני מודה לנציגי השכונות, שגילו אחריות 
ציבורית ופעלו לטובת הכלל, על מנת שנוכל לפעול בצורה 

מקצועית ומכוונת לטובת התושבים".
"קיבלנו  ציינו:  הצעירה'  'רחובות  שכונת  ועד  נציגות 
בקשה מלשכת ראש-העיר לבחינת הצעה לאיחוד בין שכונת 
'רחובות על הפארק'. לאחר  'רחובות הצעירה' לבין שכונת 
בין  ומעמיק  דיון משותף  וקיימנו  שבחנו את פרטי הבקשה 
הפיזית,  הקרבה  לאור  כי  להחלטה  הגענו  השכונות,  נציגי 
העומדים  המשותפים  הנושאים  הציבור,  במוסדות  השיתוף 
נכון  יום,  מידי  בנינו  ונרקם  והחיבור הטבעי שהולך  בפנינו 
נפעל  כולנו  כך  כולם.  לטובת  השכונות  בין  לאחד  יהיה 
מעתה,  כולו.  האזור  להצלחת  להביא  כדי  חץ  כראש  יחד 
אחת  נציגות  דרך  יתנקזו  לאזור  הרלוונטיים  הנושאים  כל 
הדיירים  כלל  לטובת  ותדרג  נאמנה  הדיירים  את  שתייצג 
'רחובות  שכונת  דיירי  את  מקדמים  אנו  המתחמים.  בשני 
כולנו  ואילך  ומעתה  הבאים"  "ברוכים  בברכת  הפארק'  על 

משפחה אחת גדולה". 
נציגות ועד שכונת 'רחובות על הפארק' בירכו אף הם על 
שהרי  ונחוץ,  מבורך  הוא  השכונות  בין  "האיחוד  המהלך: 
שבעה בניינים אינם יכולים להתקיים כשכונה נפרדת. מדובר 
והעשרה  תרבות  חינוך,  מוסדות  יחד  בו  שנחלוק  באזור 
ולכן ראוי שתושבי שתי השכונות ייהנו ממנו. חשוב לזכור 

שבסופו של דבר כולנו שכנים".
מקורה של החלוקה ההיסטורית בין השכונות, החל בהליך 

פרויקט  של  יותר  מוקדמת  בנייה  מהתחלת  שנבע  שיווקי 
'רחובות על הפארק' כשרק במועד מאוחר יותר החלה בנייתו 
של פרויקט 'רחובות הצעירה'. פרויקט 'רחובות על הפארק' 
מהמוסדות  שירות  מקבלים  שתושביהם  בניינים,   7 מונה 
הציבוריים שנמצאים בשכונת 'רחובות הצעירה', החל מגני 
ילדים, דרך מעונות יום ובהמשך גם בתי ספר, מועדונית ובית 

כנסת. בנוסף, דרכי הגישה אל 
שתי השכונות הן זהות וכך 

המופנים  הנושאים  גם 
לטיפול העיריה. מסיבות 

בשיתוף  הוחלט  אלו 
השכונות,  שתי  נציגי 
השכונות  את  לאחד 
אשר  אחת,  לשכונה 

אחד  שם  תחת  תפעל 
ונציגות אחת.

ראש העיר 
רחמים מלול

הפסקתם לישון בלילה?
מזל טוב!

הביטוח הלאומי מרחיב את השירותים באינטרנט. מעתה ניתן לקבל 
מגוון שירותים במהירות ובפשטות, בלי לצאת מהבית:

מחשבוני זכויות לבדיקת זכאותכם לקצבה וסכום הקצבה, באופן זמין, 
ידידותי ונוח, בלי צורך להגיע לסניף. פשוט גולשים למחשבון דמי לידה 
באתר הביטוח הלאומי, מקלידים את הפרטים, ומבררים את סכום דמי 
הלידה המגיע לכם. לרשותכם מחשבונים גם בנושאים: זקנה, דמי אבטלה, 

נכות כללית, תאונות עבודה, מילואים ועוד.
הגשת תביעות לקצבאות אונליין – לדמי לידה, נכות כללית, תאונות 

עבודה, דמי אבטלה, מילואים, ומענק לימודים.
אתר שירות אישי - לאחר הזמנת קוד וסיסמה באתר האינטרנט, תוכלו 
לגלוש באתר האישי ולקבל את כל המידע הנוגע רק לכם, כמו מצב הטיפול 
בתביעה שהגשתם, מידע על קצבאות שקיבלתם, אישורים, מכתבים ועוד.

לצדך, ברגעים החשובים של החייםהביטוח הלאומי

* 6 0 5 0 ∆ w w w . b t l . g o v . i l

ביטוח לאומי אונליין – מתקתקים את זה!

היכנסו למחשבון דמי לידה ותדעו אונליין 
את סכום דמי הלידה שלכם

קבלו עדכוני חדשות לנייד
 חדשותסמסו עכשיו את המילה

072-3999-900למספר

השרות
חינם
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בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

קו הנייעס הגדול ביותר במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר חשיפות! 
יותר שידורים חיים! יותר דיווחים 

מחצרות הרבנים!

חדש!רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444
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מנדי ריזל mendi@kav-itonut.co.ilעל המקום

החדשות המקומיות של    רחובות

יש לכם ידיעה, תמונה או סיפור מעניין? כתבו לנו:

"ההרחקה – כי המערכת בהיסטריה"
א' )שם בדוי, השם המלא שמור במערכת(, 
וחצי  כחודש  לפני  הורחק  רחובות,  תושב 
ושומרון,  ביהודה  לומד  הוא  בה  מהישיבה 
שותף  הוא  כי  שהתעורר  החשש  בעקבות 

לפעילות 'תג מחיר'.
מיד לאחר ההרחקה פרסמנו על כך והשבוע 
כי  מתברר  בגורלו.  עלה  מה  לבדוק  ביקשנו 
הוא עדיין לא שב אל ספסל הלימודים וכמובן, 

לטענתו, אין כל סיבה לצו שהוצא לו.
בו, במקום  ללמוד  אני מחפש מקום  "כרגע 
לא  שלי  שההרחקה  היא  שלי  הדעה  הישיבה. 
אלא  מחיר',  ה'תג  את  לעצור  במטרה  ניתנה 
על מנת להילחם באנשים שפועלים למען ארץ 
למרות  בהיסטריה.  המערכת  פשוט  ישראל. 
המלחמה שלהם בארץ ישראל הם לא מצליחים 
לחסל לגמרי את 'הגבעות', לכן הדרך היחידה 
החבר'ה  כל  את  להרחיק  פשוט  זה  להם  שיש 
צווים  מ-30  למעלה  חולקו  כה  עד  מהגבעות. 

מנהליים, אך לא נרתע".

יום הבטיחות בדרכים
בטיחות  יום  במסגרת  השבוע,  שלישי  ביום 
ראש- יצא  הארץ,  ברחבי  שצוין  בדרכים 

ראש-העיר  סגן  עם  יחד  מלול,  רחמים  העיר 
את  לסקור  בלום,  זוהר  החינוך,  תיק  ומחזיק 
הנעשה בתחום בבתי הספר ברחבי העיר. אחד 
במסגרת  הנעשים  המשמעותיים  הפרויקטים 
הגברת המודעות לזהירות בדרכים הוא פרויקט 
והעצירה  החניה  חיפוש  את  מההורים  שחוסך 
עוזר  ובכך   – מסוכנים  או  אסורים  במקומות 

לילדים להימנע מסכנות בכביש".
התלמידים  בטיחות  את  שמים  "אנו  מלול: 
זהירות  בנושא  פעילויות  ומבצעים  במרכז 
לכל  קורא  אני  השנה.  כל  במשך  בדרכים 
הפרויקט  במסגרת  פעולה  לשתף  ההורים 

ולהישמע להוראות ההורים התורנים".

לומדים ומתמחים
השנה  זו  מוביל,  'עתידים'  הצעירים  מרכז 
סטודנטים  לשילוב  ייחודית  תכנית  הרביעית, 
התוכנית  רחובות.  בעיריית  התמחות  במשרות 
תעסוקתי  ניסיון  לצבור  לסטודנטים  מסייעת 
שיפתח להם דלת לעולם התעסוקה ויקל עליהם 
בה  האחרונות  השנים  בשלוש  עבודה.  למצוא 
פועלת התכנית, התמחו למעלה מ-50 סטודנטים 
בעירייה. משרות ההתמחות  במחלקות השונות 
תפקידים  כוללות  הסטודנטים  בפני  הפתוחות 
לשכות  הדוברות,  לשכת  ראש-העיר,  בלשכת 
תשתיות,  אגף  רכש,  מחלקת  ראש-העיר,  סגני 

אגף משאבי אנוש, ועוד.  
לדברי רה"ע מלול: "תכנית המתמחים מהווה 
צעירים,  לסטודנטים  להעניק  הזדמנות  עבורנו 
רלוונטי,  מקצועי  וידע  ניסיון  רחובות,  תושבי 
שיסייעו להם להתקדם בשוק העבודה ויבטיחו 
שסטודנטים  בכך  גאים  אנחנו  עתידם.  את 
מהעיר משתלבים בעשייה העירונית שמתבצעת 

הקשר  את  מחזקים  השונים,  העירייה  באגפי 
בעבודות  להשתלב  מכן  לאחר  ומצליחים  לעיר 
תיק  מחזיק  ראש-העיר,  סגן  קלות".  ביתר 
צעירים, עו"ד מתן דיל, הוסיף: "התכנית נוסדה 
בעקבות ההבנה שהפרקטיקה חשובה לא פחות 
העבודה  חיפוש  בהליך  האקדמית  מההצלחה 
הסטודנטים  שצוברים  לניסיון  תחליף  ואין 
העירייה  עובדי  לצד  ועבודתם  שהותם  במהלך 
יוצאים  כולנו  שבה  בתכנית  מדובר  ובכיריה. 
המערכת  על  שלומדים  הסטודנטים  מורווחים, 
וסיוע מצעירים  לליווי  ועובדי העירייה שזוכים 
מוכשרים ונמרצים. אין לי ספק שבתום תקופת 
של  העתידיים  המעסיקים  גם  ההתמחות  
המתמחים שלנו יהיו שבעי רצון בדיוק כמונו". 

במסגרת התכנית עוברים הסטודנטים ראיונות 
ולאחר  הלימודים,  שנת  בתחילת  ומיונים 
בכירים  ועובדים  מנהלים  לצד  עובדים  מכן 
בה.ל.ר  העירונית,  בחברה  רחובות,  בעיריית 
"חוויות".  וברשת  רחובות(  לפיתוח  )החברה 
ידע  ניסיון,  צוברים  הסטודנטים  השנה  במהלך 
התוכנית  העבודה.  בשוק  להתמודדות  וכלים 
סטודנטים  בה  ומשתלבים  התנדבותית  הינה 
הטמון  והמקצועי  האישי  היתרון  את  המבינים 
בכתיבת  והכוונה  סיוע  ניתן  לסטודנטים  בה. 
בניית  חיים, התנהלות בראיונות עבודה,  קורות 
דרישות  קידום.  ואפשרויות  תעסוקתי  אופק 
קבלה לתוכנית: סטודנט תושב רחובות, בשנה 
האחרונה ללימודי התואר ובעל זמינות של כ-6 
הלימודים(  לשנת  שעות   100( שבועיות  שעות 

לביצוע ההתמחות. 

הישג למחוננים: הוזמנו ל'ייל' 
ומצטיינים  למחוננים  המרכז  תלמידי 
'ייל'  אוניברסיטת  ידי  על  הוזמנו  ברחובות 
הסופית  בתחרות  להשתתף  הברית,  בארצות 
 world scholar's cup הבינלאומית 

שתתקיים ב'ייל'.
ומצטיינים  למחוננים  המרכז  תלמידי 
בתחרות  חלק  לקחת  הוזמנו  ברחובות 
היוקרתית, בעקבות ההישגים הגדולים אליהם 
בעיר  שעבר  בקיץ  שהתקיימה  בתחרות  הגיעו 

דבלין שבאירלנד. 
זכו ב-64 מדליות אישיות  התלמידים, אשר 
וסיניורים(  )ג'וניור  השונות  בקטגוריות 
להזמנה  זכו  קבוצתיים  גביעים  ובשבעה 
להשתתף בתחרות הסופית באוניברסיטת 'ייל' 

שבארצות הברית.
תיק  ומחזיק  ראש-העיר  סגן  בלום,  זוהר 
רבות  משקיעה  רחובות  "עיריית  החינוך: 
במערכת החינוך העירונית, עם תכניות העשרה 
שנועדו לאפשר לכל ילד לקבל מענה המתאים 
למחוננים  שהמרכז  מאד  שמח  אני  לצרכיהם. 
והעיר  ישראל  מדינת  את  לייצג  זכה  ברחובות 
רחובות באוניברסיטת 'ייל' ואנו נמשיך לפתח 

את המצוינות וההישגיות בעיר".  
האנגלית  בשפה  מתקיימת  ב'ייל'  התחרות 
קונג,  מהונג  תלמידים  חלק  בה  ולוקחים 
ומדינות  סין  תאילנד,  פיליפינים,  טורקיה, 
יצטרכו  זו,  במסגרת  העולם.  מרחבי  נוספות 
של  רחב  במגוון  ידע  להפגין  המשתתפים 
תחומים כגון 'דיבייט', אמנויות, מדעי החברה, 
היתר,  בין  וסוציולוגיה,  ספרות  היסטוריה, 
חיבור,  לכתוב  נאום,  להציג  ידרשו התלמידים 
יכולות של עמידה  ולהפגין  לענות על שאלות 

מול קהל.

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו 
ברחבי הארץ

office@kav-itonut.co.il
קו"ח למייל:

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים מעולים

המודעה מיועדת 
לנשים וגברים כאחד

או לפקס: 03-5796645

מנהלי 
מכירות

דרושים
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מאת: עוזי ברק

לפני מספר ימים התקיימה פגישה חשאית 
בארץ  והשחיטה  הניקור  חיזוק  בענייני 
הקודש, בביתו של הגאב"ד דירושלים, רבי 
יצחק טוביה ווייס שליט"א, בנוכחות גאב"ד 
בד"ץ "יורה דעה" הגר"ש מחפוד שליט"א, 
יאקאב  הגרי"א  ביהמ"ד תבואות שור  ראש 
העומד  שליט"א  הירש  והגרש"י  שליט"א, 
העדה  בכשרות  השחיטה  מערכת  בראש 

החרדית. 
בראש  העומדים  נושאים  לובנו  בפגישה 
בעיקרה  יוחדה  והיא  הכשרות,  עולם 
אינשי  בה  לארץ,  בחוצה  הנוראה  לפירצה 
ידיעה  חסרי  מנקרים  הסמיכו  מעלי  דלא 
בהלכות הסבוכות של תורת הניקור. עובדות 
דעת  קלי  אודות  בפגישה  הועלו  מחרידות 
לרבבות  דאורייתא  חלבים  שהאכילו  אלו, 
שכביכול  שווא  בתואנות  ישראל,  אלפי 
מדובר במנהגים שונים שקיימים אצל אותן 

קהילות.
או אז הועלה זכרו של הגאון ה'קנה בושם' 
זצ"ל נושא משא הכשרות בירושלים, אשר 
של  לאנשים  אף  פנים  נשא  ולא  בעוז  לחם 
צורה ואסר עליהם בכל תוקף לנגוע בקצהו 

של נושא זה.
ספרו  את  הציג  שליט"א  מחפוד  הגר"ש 
הניקור  בתורת  העוסק  שלמה'  'יד  הייחודי 
והדגיש  למעשה,  הלכה  והאחורי  הקדמי 
הינו  זה  ספר  כי  שליט"א  הגאב"ד  בפני 
שנה,  מחמישים  למעלה  במשך  נסיונו  פרי 
וקבלתו מבכירי המנקרים בדורות הקודמים 
השחיטה  דמסורת  שמעתתא  העתיקו  אשר 
בירושלים מאת הגרש"ס והמהריל"ד זצ"ל, 
מסורת אשר נתקבלה על כלל ועדי שחיטה 
הספרדית  השחיטה  ראשי  ובהם  בעיה"ק 
יאיר  הגר"ע  מיוחס  הגר"מ  קדישא  בקרתא 

והגר"י מונסה זצוק"ל.

לדיון  עלה  הקרח"  "העוף  נושא  גם 
התעניין  שליט"א  הגאב"ד  כאשר  הלכתי, 
מחפוד  הגר"ש  העוף.  של  מסורתו  בנושא 
אותו  שעבר  התהליך  את  תיאר  שליט"א 
העוף עד לנשירת נוצותיו, וציין כי זן העוף 
אולם  המסורת,  מסגרת  בתוך  נמצא  הנ"ל 
שר  מרן  ובראשם  ישראל  גדולי  הכרעת 
הייתה  שליט"א  קנייבסקי  הגר"ח  התורה 
להרחיקו, כדי לשמר מסורת השחיטה ללא 

כל שינויים בגוף העופות.  
הבשר,  ניקור  בנושאי  לטיפול  באשר 
דרכי  הותוו   ואכן  שונים  רעיונות  הועלו 
אולם  מיידית,  לפועל  פעולה שונות שיצאו 
הטובה  העצה  כי  הפטיר  שליט"א  הגאב"ד 
הרבה',  תלמידים  'והעמידו  היא  ביותר 
להשקיע  החותם  בשומרי  מפציר  כשהוא 
בהפצת המסורת אצל תלמידים רבים יראים 
ושלמים, ועי"כ תרבה הדעת ובהעלות האור 
הבהיר של המסורת המקודשת ינוס הערפל 

והחושך.
הגר"ש  של  בפעולותיו  התעניין  הגאב"ד 
מחפוד שליט"א כשהגרי"א יאקאב שליט"א 
הקדושה  קהילתו  אודות  אזנו  את  מסבר 
הביע  והוא  בב"ב,  לתפארת  המתנוססת 
סיפוק גדול למשמע הדברים וציוה להמשיך 
האמיתית  המסורה  כל  את  שאת  ביתר 
הנאספים  את  את  מלווה  כשהוא  בטהרתה 
ומרעיף  ביתו  מדרגות  גרם  במעלה  עד 
עליהם ברכות חמות להצלחת מעשה ידיהם.

מאת: חיים רייך

צוות  המשטרה חקרה באזהרה את אנשי 
מרפאת כללית ברחוב הגיא בעיר העתיקה, 
מלסייע  שנמנעו  בחשד  וזאת  רופא,  ובהם 
סמוך  שאירוע  הרצחני  הפיגוע  לנפגעי 
למרפאה ובו נרצחו אהרון בנט והרב נחמיה 
המשטרה  מתשובת  עולה  כך  הי"ד,  לביא 

לעו"ד עדי קידר מארגון חוננו.
בעקבות חשיפת המקרה בערוץ 2, הגיש 
דוד  מרחב  למשטרת  תלונה  קידר  עו"ד 
בדרישה לפתוח בחקירה פלילית כנגד צוות 

המרפאה המונה אנשי רפואה ערבים.
בסוף השבוע האחרון שיגר מפקד מרחב 
דוד סנ"צ דורון תורג'מן, מכתב לעו"ד קידר 
ובו כתב כי אכן נחקרו אנשי צוות המרפאה 
ערבים  לסוחרים  בנוסף  וזאת  רופא,  ובהם 
שחלקם לא סייעו לנפגעים וחלקם אף פגעו 

בהם.

טענו  המרפאה  צוות  אנשי  המכתב,  לפי 
לנפגעים  לסייע  לצאת  רצו  כי  בחקירתם 
מפקד  אך  המרפאה,  מן  לצאת  חששו  אך 
המרחב כתב כי המשטרה נחושה למצות את 
"בדגש  מנגד,  שעמדו  המעורבים  עם  הדין 

על הצוות הרפואי".
אומר  חוננו  מארגון  קידר  עדי  עו"ד 
בתגובה כי "אנו מקווים שאכן ימוצה הדין 
עם אנשי הצוות הרפואי. יש לפעול נגדם הן 
ראינו  האתי.  במישור  והן  הפלילי  במישור 
שבמקרים אחרים שנוגעים לרופאים יהודים 
מסוימות,  התבטאויות  מתבטאים  שרק 
האתיקה  לוועדת  מידי  באופן  הובא  עניינם 
ברופאים  מדובר  כאשר  פוטרו.  אף  וחלקם 
את  ולא מבצעים  אדם  חיי  להציל  שנשבעו 
ולהיבדק  להיבחן  צריך  זה  דבר  תפקידם, 
בשבע עיניים ואני מקווה שאכן ימוצה עמם 

הדין".

ועידה דחופה בירושלים של היושבים ראשונה במסורת הניקור, 
אצל הגאון הגדול הגרי"ט וויס גאב"ד העדה החרדית

בתגובה לתלונה של עו"ד עדי קידר מארגון חוננו, הודיעה 
המשטרה כי חקרה רופא וצוות מרפאה ערבים בחשד 
שנמנעו מלסייע לנפגעי הפיגוע הרצחני ברחוב הגיא

מסורת הניקור בטהרתה

צוות המרפאה נחקר בחשד 
שלא העניק סיוע לפצועים

הפיגוע בעיר העתיקה:

בפגישת הגאב"דים בנושא הניקור
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מאת: יעקב אמסלם

שנים ארוכות החוק התעכב, אלפי מילים 
הצעת  אך  הייחודית,  ההצעה  על  נכתבו 
להניח  סביר  בכנסת.  אושרה  טרם  החוק 
ששמעתם על חוק 'ביטוח חיים לאברכים', 
גדולי ישראל תמכו, הפוליטיקאים החרדים 
במשך  אך  שיבחו  הרווחה  גורמי  עודדו, 
שנים רבות ההצעה לא קודמה ולא אושרה 

בכנסת.
ראשיתה של היוזמה הייתה בתחילת שנות 
נגוזה  זו  מכן  לאחר  קצר  זמן  אך  ה-2000, 
כמו עוד הצעות רבות. סגן שר האוצר יצחק 
כהן )ש"ס( החיה את ההצעה שוב לפני כ-5 
שנים בשנת 2010. על פי ההצעה, כל אברך 
יקבל ביטוח חיים אשר במקרה של פטירה 
חלילה, יוענקו לאלמנה אלפי שקלים למשך 
15 שנים מה שיאפשר לה לחיות בכבוד בלי 

להזדקק לארגוני החסד.
על  גם  להקל  אמורה  הייתה  ההצעה 
לכל  התרמות  המקיימים  החסד  ארגוני 
ואין  נפטר  ל"ע  שאביהם  חרדית  משפחה 
ביטוח  "זה  עצמאית.  להתפרנס  ביכולתם 
קבוצתי", מסביר סגן שר האוצר יצחק כהן 
מוערכת  "העלות  עיתונות'.  ל'קו  בשיחה 
שילקחו  בחודש  שקלים  כ-30  של  בסכום 
על  לאברכים  המועברת  מהקצבה  ישירות 

ידי הממשלה".
שהיא   - החוק  בהצעת  היתרונות  אחת 
בריאים  תכלול אברכים צעירים כמבוגרים, 
כלל  מצריך  איננו  הזה  "הביטוח  כחולים. 
משמעות  כהן.  מסביר  חיתום",  של  תהליך 
הבריאות  בקו  אברכים שאינם  גם  כי  הדבר 
שבביטוח  למרות  בביטוח  להיכלל  יוכלו 
"זה  המבוטח.  במצב  תלוי  המחיר  הרגיל, 
חשוב  ולכן  קבוצתי  בביטוח  היתרון  בעצם 
ללא  האברכים  כלל  את  תכלול  שהיוזמה 

יוצא מן הכלל".
גדולי  בהצעה  תמכו  השנים  במהלך 
ישראל ובהם מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל ומרן 
הגרי"ש אלישיב זצוק"ל. "מרן חתם בכתב 
ידו על המסמך הרשמי 
של המהלך", מוסיף 
במסמך  כהן. 
התהליך  מפורט 
ועליו  וההשלכות 
חבר  הוסיף 
מועצת החכמים 
הגר"ש 

בעדני בכתב ידו: "כאשר אני רואה שבאים 
חושב,  אני  ויתומים,  לאלמנה  כסף  לאסוף 
הרי יש דרך מכובדת, ויש לי צער, ומצווה 
רבה להשתתף בדבר". על המסמך חתומים 
מועצת  וחברי  זצוק"ל  הגר"ע  מרן  כאמור 
כנשיא  כיום  המכהן  כהן  הגר"ש  החכמים, 

המועצת, הגר"ש בעדני והגר"מ מאיה.
דא עקא, במישור הפוליטי נרשמה במהלך 
התורה'  'דגל  יו"ר  של  התנגדותו  השנים 
חבר הכנסת משה גפני. גפני המשמש כיו"ר 
ועדת הכספים טען לא אחת כי במידה ויקחו 
כספים מתקציבם של האברכים, הרי שהדבר 
יורחב לעלויות נוספות שיקוצצו מתקציבם 
הדל - שבלאו הכי עומד על מאות בודדות 
יותר יטען גפני כי  - של האברכים. מאוחר 
ראשי הכוללים מתנגדים למהלך ולפיכך אין 
ביכולתו לאשר את החוק. כהן טוען בנוסף 
בהצעה,  תומכים  התורה'  'יהדות  חברי  כי 

"בשיחות סגורות הם הסכימו איתי". 
גפני  משה  הכנסת  חבר  של  מלשכתו 
נמסר: "חבר הכנסת גפני ועימו חברי כנסת 
בחשיבות  תומכים  וש"ס  התורה  ביהדות 
הנושא, עם זאת, אין מצב שיאפשרו פגיעה 
בתקציב הישיבות. במידה וסגן השר יצליח 
החשוב,  לנושא  תוספתי  תקציב  להשיג 
של  הקיים  בתקציב  יפגע  שהדבר  מבלי 
הישיבות, אין ספק שניתן לקדם את התכנית 

החשובה".
יצחק  השר  סגן  מתייחס  דבריו  בסיום 
לא  שגבה  הנוכחי  הפיגועים  לגל  כהן 
"הרי  חרדיות.  ממשפחות  קרבנות  מעט 
מספר  לפני  מאושרת  הייתה  ההצעה  אם 
לקבל  יכלו  "האלמנות  כהן.  אומר  שנים", 
אלפי  כמה  בת  חודשית  קצבה  לכל הפחות 

שקלים ובכך להקל מעליהם את הצער".
לאברכים  ורק  כיסוי  יש  האזרחים  "לכל 
על  "חבל  כהן.  השר  סגן  חותם  אין", 
גדול  צער  למנוע  יכולנו  שחלפו,  השנים 
החסד  ארגוני  מעל  אף  ולהקל  מהאלמנות 
שהיו מנווטים את הכספים למטרות יעילות 

כאמור  זה  בשלב  יותר". 
שוב,  תקודם  ההצעה 

שהפעם  "מקווה 
ה'  בעזרת  ההצעה 
תאושר ובכך נביא 
לציבור  בשורה 

האברכים".

  במשך שנים הצעת חוק "ביטוח חיים לאברכים" תקועה
סגן שר האוצר יצחק כהן שהחיה מחדש את החוק טוען 
בשיחה ל"קו עיתונות": "לכל האזרחים יש כיסוי ורק 

לאברכים אין. חבל על השנים שחלפו, יכולנו למנוע צער 
גדול מהאלמנות"  לעומתו, יו"ר ועדת הכספים ח"כ 

משה גפני טוען: "במידה וסגן השר יצליח להשיג תקציב 
תוספתי לנושא החשוב, מבלי שהדבר יפגע בתקציב הקיים 
של הישיבות, אין ספק שניתן לקדם את התכנית החשובה"

המלחמה על חוק 
ביטוח חיים לאברכים

יו"ר ועדת 
הכספים ח"כ 
משה גפני

סגן שר האוצר 
יצחק כהן
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