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Atenţie! În mijlocul pandemiei
cu coronavirus, Poșta Israeliană
funcționează. Abonamentele la „Revista
Familiei” și la „Gazeta Românească”
sunt un mod sigur de a primi în fiecare
săptămână publicația preferată la
domiciliu.
Sunați acum la 0524-716004
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Monitorizarea populației
Cu mult înaintea izbucnirii epidemiei de coronavirus, serviciul
de securitate Shabak a urmărit în secret telefoanele mobile ale
israelienilor, în cadrul unui program de combatere a grupării
teroriste Statul Islamic care a durat doi ani și jumătate,
potrivit unei știri TV difuzate duminică

P

rogramul secret a fost aprobat de o echipă de înalți oficiali ai Ministerului de Justiție condusă de avocatul statului la acea vreme, Shai Nitzan,
dar și de Procurorul General Avichai Mandelblit, dar nu a fost supus supervizării Knessetului, legislației sau vreunei reglementări,
după cum s-a relatat duminică pe Canal 13 TV. Conform
LUNI, la chioșcuri - nr. 2792 al
programului, telefoanele mobile ale majorității israelieFAMILIEI
Revistei Familiei!
nilor au fost urmărite de Shabak. Nu s-a precizat ce tip
de date au fost colectate, dar s-a menționat că serviciul
Citiți în revista dvs. preferată:
de securitate a accesat bazele de date deținute de com• Edy Grossman: Știri pe scurt
paniile de telefonie mobilă, aparent fără știrea acestora.
• Matan (IV)
În știre s-a mai menționat că Ministerul Justiției a per• Pe o stradă umbroasă și rece (3)
• Un computer la două schimburi
mis serviciului de securitate să acceseze date personale
• Salvatorul
ale israelienilor pe o perioadă inițială de șase luni, după
• Sunt tată!
care ulterior a prelungit în mod repetat perioada respec• Prințul George a împlinit 7 ani
tivă cu cel puțin 2,5 ani — posibil până în prezent. Scopul
• Viața tumultuoasă a lui Jim Carrey
declarat al programului a fost combaterea activității gru• James Dean, rebelul avid după sex
Pentru încheierea unui
pării Stat Islamic în Israel, potrivit aceleiași știri.
• Ducesa Camilla, cinci nepoţi adorabili abonament puteți suna la:
Lunea trecută, Knessetul a adoptat o lege prin care
• Nicola Peltz, fiica unui miliardar
0524.716.004
Shabak e autorizat să folosească datele din telefoane și
• Îngerii nu se îmbracă totdeauna în alb
alte informații sensibile pentru a-i urmări pe israelienii
• Mel Gibson, pozitiv la coronavirus
ce contractează coronavirusul și cei cu care au avut deja
• Gregor Von Rezzori: „Memoriile unui antisemit”
contacte. Controversata legislație care va fi în vigoare
• Căsătorie între o prințesă și un pilot
până în ianuarie, permite Ministerului Sănătății să folo• Kate și William, plimbare în grădină
sească datele de monitorizare Shabak atât timp cât există
• Rețete: Supe-creme de vară
• Sănătate: Cum recunoşti anevrismul cerebral
peste 200 cazuri noi zilnice de infectare cu COVID-19.
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În magazinele unde nu se
percepe I.V.S. revista costă
18.80 şekeli
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Procurorul intransigent
Avichai Mandelblit, procurorul general al Israelului, a
cerut Înaltei Curți de Justiție ca Comitetul de control
al statului să-l oblige pe prim-ministrul Benjamin
Netanyahu să plătească suma de 300.000 de dolari
pe care familia lui a primit-o de la un alt membru al
familiei fără autorizație

T

oți apropiații lui Netanyahu sunt convinși că „toate aceste
acțiuni ale avocatului general
arată că scopul său este să-l
împiedice pe premier să ajungă la un proces echitabil.”
La începutul anului 2019,
membrii comitetului de con- Avichai
trol au fost informați că Ne- Mandelblit
tanyahu a primit suma de
300.000 de dolari de la vărul său, Natan Milikowsky care, conform procuraturii, are „legături financiare suspecte și potențial
problematice”.
Comitetul i-a mai permis lui Netanyahu să primească bani în
mod legal dar a și respins de foarte multe ori donații care erau
oferite primului ministru.
De curând, comitetul a respins o cerere ca Netanyahu să
primească 10 milioane de șekeli de la un magnat american, bani
care să-i servească la plata avocaților. Surse spun că Netanyahu
ar avea o avere de 50 de milioane de șekeli și nu ar trebui să-și
pună problema plății avocaților pentru propria apărare.
Fostului premier, Ehud Olmert, i s-a permis să primească
donații pentru apărare, dar numai după ce și-a dat demisia și a
devenit cetățean particular.

Noi alegeri?
Premierul Benjamin Netanyahu face presiuni
pentru organizarea de noi alegeri anul acesta, a
declarat un înalt oficial din guvern, potrivit unei
știri difuzate luni dimineața de Canalul 12 TV

O

ficialul care susține că a discutat recent cu Netanyahu, a declarat că premierul încearcă să pună
capăt alianței politice de scurtă durată cu partidul
Alb-Albaștrilor și să antreneze Israelul în al patrulea scrutin de alegeri într-un interval de un an și jumătate. „Netanyahu pare interesat în organizarea de alegeri anticipate
la toamnă”, a declarat oficialul.
Luni, ministrul informațiilor Eli Cohen (Likud) a spus
că dacă nu se poate ajunge la un acord cu Alb-Albaștrii pentru adoptarea bugetului pe anul următor, guvernul se va
prăbuși și se va impune organizarea de noi alegeri. „Singura cale de evitare a alegerilor e adoptarea bugetului anual”,
a spus Cohen.
Pre m i e r u l
Benjamin Netanyahu a catalogat ca „absurdă” știrea
conform căreia
intenționează
să declanșeze
noi alegeri în
noiembrie.
În contradicție, o serie de alți membri Knesset consideră că de data aceasta Alb Albaștri ar fi aceia care forțează
declanșarea unui nou tur de scrutin.

Din nou la Tribunal
Judecătorii comisiei care ar fi trebuit să audieze
cazurile lui Netanyahu, au anunțat duminică data
următoarei audieri în procesul premierului, care va
avea loc pe 6 decembrie anul acesta

J

udecătorii au decis în timpul audierii că acuzații vor trebui să răspundă la rechizitoriu și la argumentele
preliminare ale părților după depunerea documentelor scrise.
Judecătorii au notat în decizie că
audierea va avea loc în prezența acuzaților și a reprezentanților părților astfel
încât, spre deosebire de ultima audiere, premierul Netanyahu va fi nevoit să

apară la tribunal.
La sfârșitul ultimei
audieri, judecătorii au
decis că părțile trebuie
să pregătească începutul audierii dovezilor în ianuarie 2021, iar audierile
probatorii vor avea loc în trei zile ale
fiecărei săptămâni, lunea, marțea și
miercurea.
Pe de altă parte, reprezentarea pre-
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mierului Netanyahu nu a fost încă stabilită, după ce Comitetul de Autorizare
a refuzat să-i acorde permisiunea de a
fi finanțat de asociații săi pentru a se
apăra, în urma poziției exprimate de
Procurorul General pe această temă.
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G

ranița de nord a
țării e în alertă
maximă, soldații
israelieni au descoperit câteva tentative de infiltrare a
unor grupuri înarmate iar
tensiunea în zonă a atins
cote alarmante.
Deși Tzahalul nu a dat
publicității totul despre
incidente, s-a aflat că un
grup de militanți înarmați
au încercat să se infiltreze din Liban. Se pare că
atacul eșuat era răspunsul
Hezbollah la o acțiune Tzahal de lângă Damasc în care au fost distruse
arme și muniții care sosiseră din Iran.
Se pare că liderul organizației, Hassan Nasrallah, a fost atât de dezamăgit de
pierderea armelor încât a trimis o celulă
teroristă să se răzbune însă grupul terorist
nu a dorit să-i forțeze pe liderii noștri să
răspundă militar adânc în Liban. Din interogatoriile preliminare s-a aflat că teroriștii
trebuiau să acționeze numai asupra soldaților, fie lovind un tanc sau un post militar, și să evite vătămarea civililor, obținând
astfel un succes militar, fără a produce un
răspuns dur din partea Tzahal.
Detectarea timpurie a infiltratorilor
le-a permis forțelor israeliene să aștepte
până când teroriștii au trecut peste graniță și abia apoi să deschidă focul. Tzahalul
s-a abținut de a întreprinde orice acțiune
înainte ca celula să treacă granița internațională (linia albastră), pentru a evita să îi
dea Hezbollahului un motiv să declare că
am încălcat convenția ONU.

Întrebarea acum este ce urmează? Este
clar că Hezbollah nu dorește să provoace
victime în rândul civililor israelieni, motiv pentru care Tzahalul a anunțat rapid
că drumurile de-a lungul frontierei sunt
deschise pentru traficul civil și locuitorii
din zonă nu trebuie să stea închiși în case.
Însă grupul terorist libanez nu poate
vedea această operațiune ca un succes și
poate încerca totuși să obțină răzbunarea
dorită, căutând punctele slabe de-a lungul
frontierei.
Zilele următoare vor rămâne încordate și militarii vor menține alertele ridicate
de-a lungul frontierei până când se lămuresc intențiile grupului terorist. Israelul nu
are niciun interes să crească tensiunile în
zonă, mai ales că turismul în nordul țării
cunoaște zilele acestea o adevărată explozie.
În prezent, israelienii nu pleacă în străinătate din cauza pandemiei așa că toate
locațiile turistice au fost luate cu asalt,
în special nordul înverzit al Înălțimilor
Golanului.

ABONAMENTE LA PRESA ROMÂNEASCĂ
Revista Familiei: 330 șekeli/3 luni
Gazeta Românească: 285 șekeli/3 luni
Sunați la 0524-716004
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Trauma alegerilor

e pare că oricâte înțelegeri și acorduri au făcut primul ministru
Benjamin Netanyahu și ministrul
Apărării, Benny Gantz, din nou suntem în pericolul de a participa la alegeri
anticipate.
În loc ca alegerile să fie un motiv de
bucurie că ne putem alege conducătorii
în mod democratic, în Israel procesul
electoral a devenit un coșmar pentru cetățeni și o gaură neagră în bugetul țării.
De ce suntem în situația să ajungem
iar la urnele de vot? Până la sfârșitul lunii august, trebuie făcut bugetul de stat.
Mărul discordiei este perioada pentru
care se va calcula bugetul: un an ca de
obicei sau doi ani cum se propune acum.
Actuala coaliție îi obligă pe guvernanți să facă planuri pe termen lung. În
această cadență, Netanyahu este premier
iar miniștrii sunt majoritatea din Likud.
În următoarea cadență, Benny Gantz va
fi prim ministru iar echipa sa va fi majoritară din formațiunea Alb Albaștrilor.
De aici încep atât calculele, cât și toate
neînțelegerile, bineînțeles.
Likudnicii lui Netanyahu vor să facă
bugetul pe o perioadă de doi ani pentru
că acum sunt majoritari și pot împărți

banii către ministere așa cum
cred ei de cuviință că este mai
bine. Alb Albaștrii vor ca bugetul să se întocmească pentru un singur an și următorul
să fie luat în discuție în anul
2021. Și uite așa se discută în
contradictoriu iar singura soluție care se
găsește, sunt alegerile anticipate.
Prin urmare, dezbaterea nu este între
două abordări diferite ale economiei țării, ci mai degrabă o chestiune de a profita de o oportunitate politică.
În ciuda a orice ar spune cârcotașii, se
pare că problemele nu pornesc de data
asta de la cei doi lideri. Netanyahu nici
nu vrea să audă de anticipate pentru că
percepția publică este că totul se întâmplă acum din cauza lui iar Gantz nici
atât nu vrea alegeri pentru că poziția sa
politică este serios afectată din cauza
rupturii de Yair Lapid și ar avea șanse
foarte mici să adune destule voturi pentru a reprezenta o forță politică.
Toate semnele indică faptul că liderii
de rang înalt de la Alb Albaștri se tem
că Benny Gantz va accepta să continue
fie Ministrul Apărării, funcție care i se
potrivește de minune, și că îl va lăsa pe

V. MIREUȚĂ

U

Știri pe scurt

n băiețel de patru ani a murit
luni, după ce a fost găsit într-o
mașină abandonată din orașul
Fureidis din nordul țării, în apropiere
de Zichron Yaakov. Un trecător l-a observat pe Muhammad Khalil în mașină
și a alertat autoritățile. Copilul se pare
că a rămas blocat în interiorul vehiculului în plină căldură toridă, pentru o
perioadă lungă de timp.
În ciuda eforturilor făcute de medi-

cii de pe ambulanță,
copilul a fost declarat decedat la spitalul Hillel Yaffe din
Hadera. Khalil este cel de-al treilea copil care a decedat în ultima săptămână,
după ce a fost găsit uitat într-o mașină
în plină căldură.

*

Medicii de la spitalul Shaare Zedek
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Netanyahu să fie prim ministru în continuare. În ultimele două zile s-au vehiculat tot felul de scenarii despre o înțelegere de a se continua guvernarea cu un
guvern alternativ, condus de Netanyahu,
fără noi alegeri și eventual adăugarea de
încă câțiva miniștri de la Alb Albaștri.
Netanyahu lasă impresia că încă nu
s-a gândit ce să facă. Tendința sa de a
amâna deciziile importante la nesfârșit
se confruntă cu calcule politice reci, conform cărora poziția lui se va agrava pe
măsură ce trece timpul. Coronavirusul
face ravagii asupra economiei israeliene,
mai multe persoane își vor pierde locurile de muncă iar, începând din ianuarie,
Netanyahu va avea de-a face cu Tribunalul Ierusalim de trei ori pe săptămână, deoarece vor începe depunerile de
mărturii.
De data aceasta, decizia se află în mâinile echipei lui Gantz care sperăm să nu
ne ducă la alegeri în luna noiembrie.

din Ierusalim au asistat
luni la o întâmplare pe
cât de fericită, pe atât
de rară. Cinci perechi
de gemeni s-au născut
la maternitatea spitalului într-o singură zi.
Se pare că blocajele
coronavirusului global
din 2020 vor provoca
un boom masiv de noi bebeluși, începând cu luna decembrie 2020. Ultimul
boom de nașteri din Israel a fost în vara
anului 2018, când secțiile de maternitate din întreaga țară s-au trezit ocupate
la capacitate maximă.
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Probleme la graniță
Armata a declarat luni că a dejucat „o tentativă de infiltrare
a unei celule teroriste” la frontiera de nord cu Libanul.
Inițial, anunțase că desfășoară lupte în acest sector

„

Am putut dejuca cu succes o tentativă de infiltrare a unei celule teroriste în Israel”, le-a spus jurnaliştilor purtătorul de cuvânt al Tzahalului,
Jonathan Conricus, precizând că are „o
confirmare vizuală potrivit căreia teroriştii s-au întors în Liban”. O echipă
formată din trei până la cinci oameni
a trecut „linia albastră” dintre Israel şi
Liban și „cu siguranţă nu vorbim despre
migranţi sau ceva asemănător. Aceasta
a fost o încercare ostilă, deliberată, de
a trece frontiera”, a mai spus Conricus.
Atacatorii erau înarmaţi cu puşti de

asalt, a mai spus Conricus
în cadrul unei teleconferinţe. „Am reuşit să depistăm
o echipă de terorişti care
a trecut linia albastră cu
câţiva metri. La puţin timp
după ce au trecut linia albastră, am deschis focul şi am reuşit să dejucăm atacul”, a explicat el.
O sursă de securitate libaneză a declarat că mai multe obuze de artilerie
israeliene au căzut la Kfar Shouba şi în
împrejurimi, un sat libanez nu departe de zona disputată Har Dov/Fermele

Israelul va relansa
zborurile internaționale

Premierul Netanyahu a dat intrucțiuni ministrului
turismului Miri Regev să pregătească o schiță a zborurilor
din Israel spre Cipru, Grecia și alte state „verzi” cu
procente scăzute de mortalitate COVID

L

a rândul ei, Regev a
instruit Ministerul
Transporturilor, Autoritatea Aeronautică Civilă și
Rețeaua Națională de Aviație
să pregătească rapid un plan
de redeschidere a cerurilor cu
Ministerul Sănătății și Consiliul Național de Securitate
care să fie supus aprobării Cabinetului pentru Coronavirus.
Potrivit planului de acțiune formulat de Ministerul Transporturilor, pasagerii vor fi împărțiți la sosire, în funcție de țările de unde
vin, cu cod „verde” sau „roșu”, țările cu cod „verde” fiind definite ca
având o rată de morbiditate redusă ce impune carantinarea timp de
doar cinci zile de la aterizare iar cele cu cod „roșu,” sau țările cu risc
ridicat, obligate să efectueze un test COVID înainte de îmbarcare.
Planul va fi prezentat premierului spre aprobare în urma discuțiilor
cu Ministrul Sănătății, Yuli Edelstein, și a înțelegerii cu Direcția Transporturilor și Consiliul Național de Securitate, Sănătate și Autoritatea
Aeronautică Civilă.
Realizarea planului va depinde de rata de mortalitate existentă în
țară.
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Shebaa din partea cea mai estică a frontierei israeliano-libaneze, din apropiere
de Siria.
Armata israeliană le-a ordonat locuitorilor din comunităţile din apropiere de
frontiera cu Libanul să rămână în locuinţe şi a închis drumurile, dar restricţiile au fost ridicate după ce schimbul de
focuri a luat sfârşit.

Pedeapsă
Un tribunal israelian a stabilit o
condamnare pe viață pentru Khalil
Jabarin,ucigașul activistului americanoisraelian Ari Fuld într-un atac brutal la un
centru comercial din Gush Etzion, în 2018

D

upă ce a fost înjunghiat de câteva ori în
spate de palestinianul Jabarin, Ari Fuld
a reușit să plece în urmărirea atacatorului său și să-l împuște, înainte de a se prăbuși
din cauza
rănilor sale.
Actul de
vitejie al lui
Fuld a avut
loc într-un
centru comercial din
Ari
zona interFuld
secției de
(zl)
lângă Gush
Etzion, iar
martorii la incident l-au omagiat pe israeliano-americanul de 45 de ani care, prin gestul său
curajos, l-a împiedicat pe terorist să continue să
atace și alte persoane.
Marți, o instanță israeliană l-a condamnat
pe Jabarin la viață în închisoare și la plata a
1.250.000 șekeli către familia lui Fuld.
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Comandant în lupta cu virusul
Noul „comandant al luptei împotriva coronavirusului” va fi
Prof. Ronni Gamzu care va primi „autoritate deplină” să combată
epidemia de COVID-19, potrivit declarației făcute luni de
premierul Benjamin Netanyahu

L

uând cuvântul la o conferință de
presă organizată la Ministerul
Sănătății, Netanyahu a declarat
că misiunea principală a lui Gamzu va
fi întreruperea lanțului de infectare. În
acest sens, el va avea autoritate deplină
în privința testărilor, anchetelor epidemiologice și carantinelor.
„Guvernul va lua decizii despre izolări
și restricții; vom pregăti politica în coordonare cu recomandările lui Gamzu,”
a precizat Netanyahu pentru a explica
rolul central al lui Gamzu. „Încercăm să
evităm închiderea generală, dar la nevoie
o vom aplica.”

Netanyahu a mai spus că a convenit cu Ministrul Apărării, Benny Gantz, premierul alternativ, să Ronni
reducă la jumătate numărul mi- Gamzu
niștrilor din așa-numitul cabinet
coronavirus, de la 16 la aproximativ 8, Alături de noul director general al Mipentru eficientizarea activității acestuia. nisterului Sănătății, Chezy Levy, „vor fi
El a mai spus că e nevoie „să se acți- o echipă victorioasă,” a spus el.
Potrivit relatărilor de săptămâna treoneze rapid” pentru oprirea lanțului de
infectare, îndemnându-i pe israelieni să cută, guvernul se pregătea să dispună
respecte regulile de carantină și să-și facă închiderea imediată a școlilor de vară în
testul de coronavirus la nevoie. „Împre- cadrul seriei de noi restricții de limitare a epidemiei de coronavirus, dar după
ună putem reuși,” a spus el.
Edelstein a declarat despre Gamzu opoziția exprimată de Gallant, decizia a
că „e omul potrivit la timpul potrivit.” fost amânată pentru săptămâna viitoare.

10% din infectările cu
Covid19 provin din școli

Monitorizarea
combaterii epidemiei

Duminică, Ministerul Sănătății a raportat că două treimi
din cazurile de coronavirus au fost dobândite acasă la
domiciliile persoanelor respective

Luni, legiuitorii israelieni au autorizat
guvernul să dispună măsuri de combatere
a epidemiei de coronavirus cu monitorizare
limitată din partea Knessetului, stârnind în
rândul opoziției temeri pentru sănătatea
democrației din țară

I

nstituțiile de învățământ
au reprezentat a doua sursă de infectare cu coronavirus, aproape 10% din cazuri
provenind din școlile de stat.
Numai circa 5,6% din infectări s-au produs la evenimente în masă. Centrele de agrement, incluzând cafenelele și
restaurantele, au ocupat locul al
5-lea, cu doar 4%, cu puțin sub
numărul cazurilor apărute în instituțiile religioase din țară.
În magazine și kanioane s-au
raportat doar 1,2% din totalul
infectărilor. 34 infectări au fost
confirmate în centrele sportive –
mai puține decât cele apărute în
aziluri și circa jumătate din to-

D

upă succesul timpuriu înregistrat în combaterea pandemiei, premierul Benjamin Netanyahu s-a luptat cu valurile ulterioare ale
epidemiei. Închiderile sporadice ale unor sectoare ale
economiei au adâncit supărarea populației, cauzând
demonstrații zilnice.
Cu 48 voturi pentru și 35 împotrivă, Knessetul a
ratificat „Marea Lege Corona” care va permite guvernului să impună restricții pe care le consideră urgente
– cum ar fi o nouă amenințare cu izolarea – legiuitorii
revizuind deciziile respective după doar 24 ore.
Alte măsuri anti-coronavirus care nu sunt considerate urgente de către guvern, vor intra în vigoare
doar după ce vor fi supuse analizei în Knesset.
Guvernul susține că e nevoie de eficientizarea autorității sale pentru abordarea crizei.

talul infectărilor produse la locul
de muncă.
Doar patru cazuri au fost confirmate a fi apărut pe plajele și la
piscinele din țară – reprezentând
0,2% din numărul total. Cifra e
mult mai mică decât cea pusă pe
seama mijloacelor de transport
public (0,6%) și chiar sub cea
înregistrată la reuniunile private
restrânse (0,3%).
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Acad. prof. dr.
Jean ASKENASY

Tableta zilei
Fără evrei dar nu numai

F

ascismul, pentru a crea o Românie fără evrei, a recurs la exterminarea lor cu ajutorul gărzilor de fier.
Comunismul, pentru a crea o Românie fără evrei, a
recurs la vânzarea lor, înlocuind dezavantajul punerii pe

CARICATURA
ZILEI
NESTEMATE POETICE
culese de Ady Covaliu

RUGĂ
de Sully Prudhomme

foc și îngropării cu avantajul câștigului de dolari. Cot la
cot, visul s-a împlinit; azi România numără câteva mii de
evrei în vârstă medie de peste 70 de ani. În ciuda reușitei,
ura împotriva evreilor înlocuiește bucuria reușitei cu nevoia
de a șterge istoria existenței lor. După demolarea spitalului
Caritas de la București de acum 10 ani, a urmat recent
demolarea școlii Lumina din Craiova, ambele monumente
de patrimoniu, iar procesul continuă.
Am urmat cursurile școlii primare „Lumina” din Craiova
și îmi este viu în memorie profesorul Stăureanu pe care toți
elevii îl iubeam și admiram.
Sub regimul antonescian, pe unul din pereții școlii se
scriu în litere de beton cuvintele „DR. GOEBBELS HAUS”.
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De-ar fi să știi ce greu apasă
O viață de singurătate,
Pe lângă mohorâta-mi casă,
Ai trece, poate...
De-ar fi să știi ce blândă este
În suflet trist o mângâiere,
Tu m-ai privi pe la ferestre
Ca fără vrere.

De-ar fi să știi ce balsam
poartă
O inimă ce-a ta o cheamă,
Te-ai așeza la mine-n poartă
Ca și o mamă.
De-ar fi să știi că ești iubită
Și dacă-n minte-ar fi să-ți
vină,
Cum ai păși pe prag, venită
Fără pricină.

Numele sinistrului ministru al propagandei naziste lasă să
se înțeleagă de ce și pentru ce a fost aleasă tocmai școala
primară israelită.
Dar ca prin minune, școala redevine după 23 august
1944, Școala Israelită „Lumina”. Școala „Lumina”, din anul
1990, funcționează ca Fundația israelo-română „Lumina”,
ea devenind un focar de cultură română și iudaică pentru
populația Craiovei. În anul 1999, Școala „Lumina” a fost
transferată Fundației „Caritatea”, o instituţie ce are ca obiect
de activitate conservarea, administrarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi spiritual al evreilor din România.
În luna ianuarie 2018, tezaurul de istorie cu numele de
Școala „Lumina”, parte integrantă din patrimoniul istoric al
României, este vândut printr-un act de vânzare-cumpărare
D-lui Șerbănescu Constantin, cu mențiunea: „casă de locuit”. Este tragic, dar adevărat.
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Pași spre cultură

Israelienii se vor putea bucura din nou de spectacole,
întrucât Ministerele Culturii și Sănătății au ajuns la un
acord pentru a permite spectacolele în format „drive-in”,
cu până la 200 de vehicule „spectatoare” simultan

D

ecizia a venit după un apel către
Ministerul Sănătății, făcut de
ministrul Culturii, Hili Tropper, care încearcă să adapteze scena culturală a țării la noua realitate pandemică.
Biletele vor putea fi achiziționate
doar online; pentru fiecare 20 de mașini
va fi prezent un vehicul suport și fiecare
mașină trebuie să fie la cel puțin 2 metri
față de celelalte mașini.

Ministerul Sănătății a
stabilit, de asemenea, că utilizarea băilor la fața locului
trebuie să fie coordonată riguros, o singură familie având dreptul să
utilizeze locația la un moment prestabilit. Vânzarea de răcoritoare către public
va fi interzisă în zona de spectacol.
În ceea ce privește echipa de actori
sau cântăreți, doar 10 persoane vor pu-

tea performa simultan pe scenă, iar interpreții vor purta măști pe toată durata
spectacolului - excluzând membrii unor
anumite echipe tehnice, care trebuie să
mențină o distanță de cel puțin șapte
metri față de restul interpreților.

Concediu fără plată

Rată de șomaj uriașă

Luni, Înalta Curte de Justiție a hotărât că
angajații israelieni nu vor avea dreptul la zile de
concediu medical plătit dacă intră în carantină

Cu țara aflată într-un al doilea val de coronavirus,
rata șomajului israelian aproape s-a dublat în
ultima lună, crescând de la 4,5% la 7,6% începând
cu mijlocul lunii iunie, potrivit unui raport publicat
marți de Biroul Central de Statistică

O

directivă emisă de prof. Sigal Sadetzki, la începutul pandemiei le-a recomandat angajatorilor
să compenseze lucrătorii pentru timpul petrecut
în carantină.
Asociația Particularilor din Israel a solicitat însă săptămâna trecută instanței să ceară ca finanțarea acestei prevederi să nu
fie în detrimentul angajatorilor.
Completul judiciar
a decis că,
întrucât cei
c a re s u n t
obligați să
Sigal
intre în caSadetzki
rantină preventivă nu sunt clasificați că au contractat COVID-19,
aceștia nu ar putea fi clasificați ca bolnavi și, prin urmare,
nu ar trebui să fie eligibili pentru compensații de boală.
Curtea a întârziat punerea în aplicare a hotărârii sale,
care va intra în vigoare după 30 septembrie, pentru a da
timp guvernului să pregătească și să adapteze legislația.
„Această schimbare dă ramificări pentru drepturile de
angajare pentru ambele părți și nu este competența exclusivă a Ministerului Sănătății, ci cea a legiuitorului”, a
hotărât instanța.

R

aportul a examinat 1.400 de firme din diverse industrii care au cel puțin cinci salariați și a constatat
o creștere a concedierilor în întreaga economie, cu
cele mai mari creșteri ale șomajului în profesiile tehnice și
de transport.
Industria alimentară și a băuturilor a concediat cei mai
mulți lucrători în primele două săptămâni ale lunii iulie,
reprezentând 13,5% din numărul total de șomeri, în timp
ce disponibilizările din industria construcțiilor au reprezentat 10,8% din noul loc de muncă.
Serviciul Național pentru
Ocuparea Forței de Muncă a
raportat marți
că numărul persoanelor care au
fost concediate
în ultima săptămână, a fost de
peste trei ori și
jumătate mai mare decât numărul persoanelor care s-au
întors la muncă după ce au fost plasate în concediu neplătit.
Analiza relevă că 3.704 israelieni au raportat că au fost
concediați sau plasați în concediu fără plată, comparativ
cu 1.033 de persoane care au raportat revenirea la muncă.
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Plan de salvare economică
Duminică, Guvernul a aprobat un plan de salvare financiară în
valoare de 6,5 miliarde de șekeli, plan inițiat de prim-ministrul
Benjamin Netanyahu și de ministrul de finanțe, Israel Katz

P

lanul este conceput pentru a oferi
compensații israelienilor afectați
de căderea economică datorată
pandemiei și de restricțiile de sănătate
impuse de stat.
Netanyahu a susținut că „va face din
nou economia țării să meargă” iar criticii săi susțin că premierul încearcă să
înlăture protestele în masă împotriva
conducerii sale cu o „pomană” politică.
Compensațiile vor fi oferite în special familiilor cu copii care vor beneficia
de suma de 2.000 de șekeli dacă au un
singur copil la care se adaugă câte 500
de șekeli până la al cincilea copil dintr-o
familie. Pentru familiile cu mai mult de
cinci copii, aceștia vor primi 300 de șekeli fiecare. Adulții care nu sunt încă părinți, vor primi 750 de șekeli în contul

lor bancar.
Un supliment de 750 de șekeli
va fi acordat supraviețuitorilor
Holocaustului, persoanelor cu
dizabilități dobândite în timpul
serviciului militar și celor care au
imigrat în Israel cu mai puțin de
un an în urmă. Beneficiul dublu
valorice, asigurându-se astfel că oamenii
de 1.500 de șekeli este destinat doar ce- nu vor depozita banii în bancă. Spre delor care au nevoie urgentă.
osebire de Israel, Japonia subvenționează
Netanyahu a declarat că a avut ca jumătate din costul vacanțelor interne
model Coreea de Sud și Japonia, două pentru a ajuta industria turistică în timțări care au dat beneficii cetățenilor cu pul crizei coronavirusului.
intenția de a se îmbunătăți economia
națională.
Cu toate acestea,
Israelul s-ar putea confrunta cu o penurie
ambele țări au oferit
de ouă în perioada următoare și în timpul
ajutor prin bonuri
sărbătorilor de Rosh Hashana, avertizează
furnizorii de ouă și lanțurile de supermarketuri

Lipsă de ouă

Schimbări la sănătate

Dr. Sharon Alroy-Preis, directorul general
adjunct al spitalului Carmel Medical Center, o va
înlocui pe prof. Sigal Sadetsky în funcția de șef
al sănătății publice, a declarat marți Ministerul
Sănătății

A

lroy-Preis
deține un
doctorat
în medicină și
un masterat de la
Dartmouth Institute for Health and Practical
Clinic (SUA). De
asemenea, este
absolventă a ProDr. Sharon Alroy-Preis
gramului de gestionare a asistenței medicale Inbar.
Este expertă în medicină internă și sănătate publică și în
prezent finalizează o bursă în bolile infecțioase.
Alroy-Preis a ocupat funcția de conducere la Centrul Medical Carmel din 2015.
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C

omercianții cu amănuntul au început să își exprime îngrijorarea după ce Ministerul Agriculturii a
anunțat săptămâna trecută că importurile de ouă
vor fi limitate
la un număr de
20 de milioane
de ouă înaintea sărbătorilor
evreiești care
au loc în luna
ebraică Tishrei,
care începe la
începutul lunii
septembrie.
Comercianții au subliniat că în ultimele două săptămâni a fost înregistrată o creștere cu 20% a cererii de
ouă, comparativ cu luna iunie, întrucât există pericolul
unei noi închideri totale iar oamenii au tendința de a-și
face provizii. În acest caz, dacă cetățenii încep să cumpere
cantități mari de ouă, există riscul să ne confruntăm cu o
criză fără precedent la acest produs.
Pentru perioada sărbătorilor, guvernul a luat în calcul posibilitatea unor importuri de câteva milioane de
ouă, prin efectuarea unor zboruri de urgență pentru
aprovizionare.
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Cabinet Corona restrâns
Cabinetul guvernamental a votat duminică pentru reducerea
numărului de membri în așa-numitul „Cabinet Corona” (un forum
mai mic de miniștri ale căror portofolii ating domeniul virusului),
de la 16 la 10 membri, provocând furie din partea celor rămași pe
dinafară și critici că niciunul dintre cei 10 rămași nu este femeie

B

iroul Primului Ministru a declarat
că „Cabinetul Corona” va include următorii membrii: prim ministrul Netanyahu, ministrul Apărării,
Benny Gantz, ministrul Sănătății, Yuli
Edelstein, ministrul Finanțelor, Israel
Katz, ministrul securității publice, Amir
Ohana, ministrul de externe Gabi Ashkenazi, ministrul Justiției, Avi Nissenkorn, ministrul Economiei, Amir Peretz,
Ministrul Științei și Tehnologiei, Izhar
Shay și ministrul de Interne, Arie Deri.
Ministrul Transporturilor, Miri Re-

gev, Ministrul Egalității Sociale,
Meirav Cohen, Ministrul Bunăstării,
Itzhak Smuli, Ministrul Turismului,
Assaf Zamir, au fost lăsați în afara „Cabinetului Corona”, la fel ca și ministrul
Educației, Yoav Gallant, care s-a arătat
furios față de această decizie.
Ministrul construcțiilor, Yaakov Litzman, care a părăsit Ministerul Sănătății
în primăvara acestui an, a ieșit din încăpere pentru a protesta că nu a fost inclus
în acest forum.
De asemenea, Netanyahu a anunțat

O altfel de școală

Vacanțe tot mai scumpe
În ciuda promisiunii hotelierilor de a reduce
prețurile în încercarea de a-i convinge pe israelieni
să își petreacă vacanța de vară în țară anul acesta
- prețurile din Eilat au atins proporții considerabile.
Motivul invocat de hotelieri: „Hatav hasagol”
(modul violet) care implică închirierea a mai puține
camere, deci un risc scăzut de infectare

Ș

i cu toate astea, zilele acestea Eilatul este aproape de
capacitatea sa maximă. Cei care au încercat să-și rezerve
vacanța în ultimele zile, au descoperit că prețurile din
orașul de vacanță „s-au umflat” până la proporții enorme
- în ciuda promisiunii hotelierilor că vor scădea prețurile.
O scurtă anchetă efectuată arată că, la hotelul Herods Palace din Eilat, prețul pentru cinci nopți, aferent unui cuplu
cu trei copii, va fi în luna august 12.865 șekeli. La hotelul
Royal Garden, prețul pentru patru nopți este „mai mic”:
11.712 șekeli. Iar problema este că aproape nu mai există hoteluri care să
permită trei copii într-o cameră,
astfel că variantele
de apartament sau
camere premium
fac ca vacanța în
cinci să coste între
15.000 și 20.000
de șekeli.

la ședința cabinetului că armatei i se
va acorda un rol mai mare în campania
națională de control a focarelor de coronavirus și va deveni mai implicată în
investigațiile epidemiologice care includ
urmărirea distribuției bolii prin contactele pacienților. Ministrul apărării, Benny
Gantz, a confirmat că sistemul de apărare
și armata sunt gata să-și extindă imediat
rolul în campania antivirus.

Ministerul Educației a publicat o actualizare a
modului de reluare a anului școlar la 1 sept.

Î

n cooperare cu Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică, Ministerul Educației a decis
ca grădinițele să fie deschise timp de șase zile iar elevii
claselor 1-3 să studieze cinci zile pe săptămână în clase
a câte 18 elevi. Clasele IV vor studia cinci zile pe săptămână, dintre care patru zile în clasă, cu maxim 18 elevi
și o zi pe ZOOM. Elevii claselor 5-12 vor studia timp de
1-2 zile pe săptămână.
Ministerul Sănătății nu crede că e necesară împărțirea copiilor sub 6 ani în „capsule” în lumina datelor
referitoare la procentul de mortalitate în rândul civililor.
Profesorii și cadrele didactice vor munci ca de obicei,
inclusiv la pregătirea examenelor, a planurilor de lecții
și la altele.
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Hiperinflație în Liban
Libanul se alătură Venezuelei care este lovită de
hiperinflație din aprilie, fiind al doilea val din ultimii
ani, potrivit Steve H. Hanke, profesor de economie
aplicată la Universitatea Johns Hopkins

H

iperinflația se întâmplă atunci când
rata inflaţiei a unei
ţări depășește 50% într-o
perioadă de timp, definită de
Hanke drept 30 de zile consecutive. Acest lucru s-a întâmplat în Liban la începutul
săptămânii. „Libanul este prima ţară din Orientul Mijlociu
şi din Africa de Nord care a experimentat o hiperinflație”, a
spus Hanke, care împreună cu colegul său, Nicholas Krus, a
urmărit alte 61 de episoade de hiperinflație în istoria lumii.
Ţara este încercată de cea mai grea criză de la războiul
civil din 1975-90. Situația din Liban s-a agravat din cauza
neplății datoriilor în luna martie. Cheltuielile cu mâncarea
şi îmbrăcămintea au crescut cu 172% în mai faţă de aceeaşi
lună din 2019.
Salariul de 600.000 de lire pe lună pe care o persoană îl
obținea, era echivalentul a 400 de dolari pe lună înainte de
criză. Astăzi, este sub 60 de dolari. Prețul lucrurilor de bază
a explodat. Pâinea care avea preţ fix, fiind subvenționată de
stat, a înregistrat și ea creșteri de preț semnificative.

Amenzi de 1.000 de euro
Autorităţile din regiunea
Campania din sudul Italiei
au decis să aplice amenzi
de până la 1.000 de euro
persoanelor care nu poartă
măşti în spaţiile publice
închise

P

entru a-i face pe cetățeni să respecte gesturile de protecţie şi a-i disciplina, preşedintele regiunii Campania,
unde este oraşul Napoli, a înăsprit amenzile la finalul
săptămânii trecute. Sâmbătă s-au dat primele amenzi de 1.000
de euro proprietarilor a trei afaceri din Salerno, printre care
un bar şi un atelier de coafură, unde poliția a constatat că nu
a fost respectată obligativitatea purtării măștii. „Dacă concetățenii noștri se comportă ca şi când problema ar fi rezolvată, înseamnă că în câteva săptămâni vom reveni la o stare de urgenţă
", a avertizat Vincenzo de Luca, guvernatorul Campaniei.
Potrivit ordonanței, „operatorii de transport trebuie să refuze accesul pasagerilor care nu poartă măşti”.
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Germania a respins
propunerea lui Trump
Germania a respins o propunere a președintelui
american Donald Trump de a-l invita pe
preşedintele rus, Vladimir Putin, să revină în G7, a
declarat ministrul german de externe, Heiko Maas

M

aas a declarat pentru Rheinische Post că nu a existat
o şansă reală ca Rusia să revină în G7, atât timp cât
nu au existat progrese semnificative în soluţionarea
conflictului din Crimeea, precum şi cel din estul Ucrainei.
„Rusia singură ar putea
aduce cea mai mare contribuţie în a deveni din
nou parte a formatului
G7, contribuind la o soluţie paşnică în conflictul din Ucraina”, a spus
Maas.
Vladimir Putin și
Rusia este încă parte
Donald Trump
a G20, un grup mai larg,
care include şi alte economii de piaţă emergente. „G7 şi G20 sunt două formate
coordonate în mod sensibil. Nu mai avem nevoie de G11 sau
G12 ”, a spus Maas cu referire la propunerea lui Trump de a
invita nu numai Rusia, dar şi alte ţări la întâlnirile G7.

Teren periculos
Parlamentul Turciei se pregătește să voteze un
proiect de lege care va bloca site-uri precum
Facebook, Twitter şi YouTube. Autorităţile vor ca
aceste companii cu peste 1 milion de utilizatori
zilnici în Turcia, să aibă un reprezentant în ţară
care să răspundă în 48 de ore la reclamațiile
privind postările care „încalcă drepturile personale
şi de confidențialitate”

L

egea obligă Facebook ,Twitter şi YouTube să păstreze
datele utilizatorilor în Turcia. Dacă nu se conformează la aceste cerinţe, autoritățile turce vor putea
percepe amenzi de până la 1,5 milioane de dolari şi pot
limita lățimea de bandă a site-urilor cu până la 90 la sută,
ceea ce le va face inutilizabile.
Invocând faptul că familia sa ar fi fost jignită de utilizatori în comentarii pe platformele social media, preşedintele
Turciei, Recep Tayip Erdogan, îşi pune astfel în aplicare un
plan mai vechi. Încă din 2014 s-a gândit să strângă șurubul
în mediul online, ultimul loc în care încă nu deţine controlul absolut în Turcia.
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„O armă” în spaţiu
Statele Unite şi Marea
Britanie acuză Rusia
că ar fi lansat în
spaţiu un proiectil cu
caracteristicile unei arme

„Pedepse severe”
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a convocat o
ședință de urgență după ce în țară s-a înregistrat
un prim caz suspect de COVID-19

P

eful Agenției Spaţiale Britanice a spus într-o declaraţie:
„Suntem preocupați faţă de modul în care Rusia testează unul dintre sateliții săi prin lansarea unui proiectil
cu caracteristicile unei arme”. Totodată, el spune că astfel
de acţiuni „ameninţă utilizarea paşnică a spațiului”.
„Solicităm Rusiei să evite orice astfel de teste. De asemenea, rugăm Rusia să continue să lucreze constructiv cu
Marea Britanie şi alți parteneri pentru a încuraja un comportament responsabil în spaţiu”, a completat vice-mareșalul Harvey Smyth. „Este pentru prima dată când Marea
Britanie aduce acuzaţii Rusiei cu privire la un test de lansare
a unui proiectil în spaţiu”. Concluzia este cuprinsă într-un
document de 50 de pagini al comisiei pentru informaţii şi
securitate a Parlamentului, care a declarat că miniştrii au închis ochii în faţa acuzațiilor de imixtiune din partea Rusiei.

ersoana infectată ar fi intrat
ilegal în țară pe
la Kaesong (la granița
cu Coreea de Sud), în
data de 19 iulie. Este
vorba despre un dezertor care în urmă cu trei
Kim Jong-un
ani fugise în Coreea de
Sud, iar acum s-a întors, potrivit agenției oficiale nord-coreene. Kim Jong-un a dat ordin să fie puse în izolare câteva
regiuni din jurul orașului Kaesong, iar într-o „zonă relevantă” a fost decretată stare de urgență.
Comisia Militară Centrală va face o anchetă la unitatea responsabilă de păzirea graniței, pentru a-i găsi pe cei
vinovați de intrarea ilegală a bolnavului în țară. Acestora
„li se va administra o pedeapsă severă”.

Nivel record

Acces la vaccin

Ș

Prețul aurului a crescut semnificativ, investitorii
fiind din ce în ce mai interesați de metalul
galben, pe fondul temerilor că extinderea
pandemiei de coronavirus va încetini ritmul
redresării economiei mondiale, şi al tensiunilor
geopolitice dintre SUA şi China

C

reşterea infecțiilor în SUA
şi în alte regiuni a afectat
speranțele pentru o redresare economică rapidă şi a redus
apetitul investitorilor pentru activele riscante. De asemenea, tensiunile geopolitice sprijină creşterea
prețului aurului, perceput ca o investiţie de refugiu în vremuri de incertitudini.
Pe piață, uncia de aur a urcat luni dimineața cu 1%, la
nivelul record de 1.929,90 dolari, depășind vârful atins în
septembrie 2011. De asemenea, metalul galben este sprijinit de măsurile agresive de relaxare monetară adoptate de
multe bănci din întreaga lume, de când pandemia a dus
la recesiunea economiei globale. Unii investitori se tem că
aceste măsuri de politică monetară ar putea duce în cele
din urmă la inflație.

China va oferi un miliard de dolari împrumut
către țările din America Latină şi Caraibe cu
scopul de a facilita accesul acestora la vaccinul
anti-coronavirus

A

nunțul a fost făcut
de Wanh Yi, ministrul de Externe
al Chinei, în timpul unei
întâlniri virtuale cu liderii
țărilor menţionate. Informația a fost de asemenea
confirmată de autoritățile
mexicane: „Ministerul de
Externe al Chinei a spus că
vaccinul pe care îl dezvoltă,
va deveni un bun public universal, astfel că un miliard de
euro va fi pus la dispoziţie,
sub formă de împrumut,
pentru a facilita accesul națiunilor din regiune la acest
antidot”.
În timpul unei scurte conferinţe de presă, preşedintele
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mexican Andres Manuel Lopez le-a mulţumit chinezilor pentru această măsură.
„Suntem extrem de recunoscători Chinei, guvernului,
dar şi președintelui, cu care
am avut șansa să discut la telefon, atunci când am cerut
ajutor pentru echipament
medical. Ne-au trimis multe
ajutoare de acolo, iar acum
vine această ofertă”.
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Metroul în discuție
Comisia Națională pentru Infrastructuri din Israel a decis să
publice detalii despre secțiunea nordică a liniei M1 a Metroului
din Tel Aviv în vederea depunerii eventualelor obiecții din
partea populației

L

inia M1 planificată de NTA – Sistemul Metropolitan de Tranzit în
Masă și Administrația de Planificare – se va întinde pe 85 kilometri cu
65 stații. Linia va lega din sud Rehovot
și Lod de centrul Tel Avivului și din nord
orașele Kfar Saba și Raanana.
De la depunerea și publicarea planurilor, populația are la dispoziție 60 zile
pentru depunerea eventualelor obiecții.
Planul va avea un impact de anvergură

asupra domeniului imobiliarelor
și asupra mediului și prin urmare se anticipează multe obiecții.
Linia M1 va lega principalele stații de
metro cum ar fi Tel Aviv Savidor Central, Hashalom și Hagana, dar și instituții ca Universitatea din Tel Aviv, Centrul
Interdisciplinar din Herzliya și Spitalul
Meir din Kfar Saba și principalele centre
de angajare a forței de muncă, cum ar
fi parcurile industriale Raanana Nord și

Închirierile de seifuri
au crescut cu 25%

Angajați CFI infectați

În ultimele săptămâni, închirierile de seifuri
private au crescut cu 25%, a dezvăluit Dvir Indig,
directorul complexelor de seifuri Brickstone

B

ăncile mari și-au închis seifurile în cadrul politicii
de închidere a sucursalelor, trecând preponderent la
servicii online și complexele cu seifuri sunt de mult
timp mai curând o povară, decât o sursă de venituri.
În ultimii trei ani, circa 40.000 de seifuri din bănci au
fost închise din cele circa 100.000 existente și se prognozează că în câțiva ani alte zeci de mii de seifuri vor fi închise,
ceea ce a dus la o lipsă în serviciile de depozitare valori.
Prin urmare, Brickstone a deschis recent un depozit
central de seifuri în valoare de 6 milioane de șekeli în Tel
Aviv cu circa 3.000 seifuri în trei zone diferite. Toți pereții
principali ai complexului sunt confecționați din oțel.
În plus, față de complexele din Ierusalim, Brickstone
plănuiește să deschidă alte 10 complexe de seifuri private în
Israel în decurs de cinci ani cu o investiție de 60 milioane
șekeli.
Complexul a fost
construit în colaborare cu firma britanică
Balthorne, specializată în construcția și exploatarea centrelor de
depozite de seifuri și
numără circa 20.000
seifuri în Anglia.
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Kfar Saba est. O parte din stații vor face
legătura și cu linia de trenuri ușoare din
Tel Aviv și celelalte două linii de metro
din Tel Aviv M2 și M3.
Cu ocazia ședinței, primarul din Kfar
Saba, Rafi Saar și-a anunțat intenția de
a obiecta față de planurile de construire
a depoului M1 pe teritoriul Consiliului
Regional de lângă Moshav Gan Haim.

Circa 50 angajați ai Căilor Ferate Israeliene au
ieșit pozitiv la testul de coronavirus, iar 300
angajați sunt la izolare

D

in cauza numărului mare de angajați afectați,
compania a reușit cu greu să respecte mersul trenurilor. Într-o scrisoare adresată angajaților Căilor Ferate Israeliene, s-a precizat: „Dacă se va menține
procentul actual de infectare, în curând compania nu va
mai putea funcționa și există riscul ca guvernul să ne oblige
să încetăm operațiunile.”
Mulți din
cei testați pozitiv cu Covid
ocupă posturi
critice și sunt
esențiali pentru funcționarea sistemului
feroviar, inclusiv manageri,
conductori de
tren și lucrători de la mentenanță, după cum a declarat compania.
Circulația trenurilor s-a redus semnificativ de la debutul epidemiei de coronavirus în Israel. În prezent, sunt în
medie 65.000-70.000 pasageri pe zi, față de aproximativ
300.000 înaintea pandemiei.
Căile Ferate Israeliene și-au reluat programul acum o
lună, după ce au fost închise timp de trei luni din cauza
pandemiei.
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Kashrut mai lejer

Pentru a încuraja importurile de alimente și menținerea prețurilor
scăzute pe rafturile supermarketurilor israeliene, Rabinatul Principal
a decis să-i scutească pe importatori de prezentarea unui certificat
de supervizare din partea unei agenții locale kashrut recunoscute condiția pentru primirea unei ștampile kosher în țară

D

ecizia a fost luată de Consiliul
Rabinic al Rabinatului Principal după ce membrii săi au
aprobat o propunere a președintelui
consiliului, Rabinul Șef Sefard, Yitzhak
Yosef, care a cerut rabinatului să inițieze
un soi de „spionaj industrial” pentru a
se asigura că produsele sunt într-adevăr
kosher.
Principalul motiv al Rabinatului
Principal e ocolirea producătorilor care

adesea pun piedici concurenței pe piața
locală.
Așa-numita inițiativă a „reformei
fulgilor de porumb” a fost lansată acum
circa patru ani în vederea înlăturării barierelor juridice, statutare și de altă natură în calea importurilor care mențineau
monopolul prin exclusivitatea producătorilor locali și a importatorilor.
Până la apariția reformei, produsele
de firmă, gen Coca-Cola nu puteau fi im-

Spital în parcare
Ministerul Sănătății și conducerea spitalului
Assaf Harofeh au fost de acord să transforme
parcarea subterană de la intrarea în unitatea
medicală într-un centru de asistență de
urgență cu 150 paturi pentru tratarea
pacienților săi cu coronavirus

C

entrul Medical Shamir
e al patrulea
mare spital public
din Israel, cu aproximativ 400 paturi
medicale.
Costul transformării parcării în centru de spitalizare de
urgență e estimat la
26 milioane de dolari și include, printre altele, infrastructura electrică, sistemele de comunicații mobile, sistemele de
aer condiționat, ajustarea infrastructurii de apă și canalizare
a spitalului și modificările aduse operațiilor în regim de
urgență și accesibilității în spital.
Directorul Centrului Medical Shamir, Dr. Osnat Levzion-Korach, a declarat: „E o mare ușurare pentru un spital care deservește peste un milion de oameni. Suntem în
centrul luptei împotriva coronavirusului și trebuie să fim
pregătiți pentru o nouă creștere a mortalității, în special la
iarnă. Adăugarea a 150 paturi ne va permite să ne pregătim
pentru ceea ce va veni.”

portate în Israel deoarece un deținător
de franciză locală fabrica deja produsele
companiei împiedicând astfel concurența
care ar fi putut practica prețuri mai mici.
În prezent, produsele Coca Cola pot fi
însă cumpărate de la alt producător oficial din străinătate și importate în Israel.

Testarea instantanee

Ministerul Apărării va trimite o delegație
de cercetători în India să testeze diverse
tehnologii de diagnosticare pentru a putea
stabili aproape imediat dacă o persoană a
fost infectată cu coronavirus

D

elegația condusă de Direcția de Cercetare și Dezvoltare a Apărării (DDRD) se va deplasa în India
săptămânile acestea pentru a experimenta diverse
tehnologii de înregistrare vocală, analizare a respirației, tehnologie izotermală și analiză a poliaminoacizilor.
Experții susțin că testarea în masă e cheia stopării pandemiei. Un test care să permită citirea imediată a rezultatelor
ar ajuta la reluarea mai rapidă a activităților economice în
diverse state din lume.
Șeful DDRD, Dani Gold a declarat că succesul acestor tehnologii ar putea marca un moment de răscruce în
lupta globală împotriva coronavirusului: „Am putea testa
100.000-200.000 oameni pe zi și am obține rezultate în câteva minute, așa încât oamenii s-ar putea întoarce la muncă
dacă ar fi găsiți în regulă.”
India înregistrează un nou vârf al cazurilor de coronavirus, raportând joia
trecută 45.720 cazuri noi confirmate.
Peste 1,24 milioane
indieni au fost deja
expuși la virus.

Jo i , 3 0 i u l i e 2 0 2 0

•

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă 1 5

G A Z E TA B L I T Z
xvcbzfhgkshgkscaneasca
Dr. Ernest HUȘANU		

Cu barca la serviciu

Neparalele

F

O poveste cu două gâște

iecare cu soarta ei. Nu s-au cunoscut. Una dintre ele a trăit în Iași,
în curtea unei case sărăcăcioase
din Târgu Cucului. Nu erau multe gâște în acea mică ogradă. Capul familiei,
evreu credincios, a ales una mai arătoasă. Avea de mers la primăria orașului cu
niște acte. Nu i se făcuse dreptate. În
acea zi, s-a hotărât să ducă gâsca drept
plocon.
Nu i-a fost ușor să aleagă care dintre
gâște îi va purta noroc. Din pragul casei, nevasta lăcrima. Cu inima strânsă,
a luat gâsca aleasă sub braț și cu hârtiile
în cealaltă mână a pornit spre primărie.
S-a întâmplat pe o vreme de demult,
spre sfârșitul celui de-al XIX-lea veac.
Povestea e adevărată.
Nu trecuse mult din drumul său cu
jalba, că s-a întâlnit cu un cunoscut care
mai fusese prin Târgu Cucului și care
avea de obicei o traistă din care ieșeau
multe capete subțiri de lemn. Era pictor.
Îl cunoșteau oamenii din cartier.
— Ce faceți, domn’ Grigorescu?

16

Din vorbă în vorbă, află Nicolae Grigorescu ce treabă avea cunoscutul său
din Târgu Cucului de ținea sub braț o
gâscă dolofană. A ascultat necazul său și
a scos repede un cartonaș din traistă și a
mâzgălit ceva cu un creion gros.
Nu a putut prevedea evreul blajin
și credincios că el și gâsca vor ajunge
celebri pe un tablou scump al cunoscutului său prieten, genialul Nicolae
Grigorescu.
Poate au trăit și alte gâște care ar fi
meritat să ajungă pictate. Una dintre
ele, care trăiește în zilele noastre, s-a
născut în Anglia, într-un oraș din comitatul Kent. A devenit și ea, dacă nu celebră, bine cunoscută în orașul lui James.
Cum au devenit ei doi, James și gâsca
sa, binecunoscuți de locuitorii orașului,
este și aceasta o poveste adevărată.
Începutul poveștii îl știe lumea chiar
din gura tânărului. Primise un ou mare,
de gâscă, cadou. L-a îndrăgit de la început. James susține că el l-a clocit! Nu
avea niciun martor care să-i susțină
afirmația, dar ceea ce a continuat cu
puiul abia ieșit din găoace, a putut vedea toată lumea. Puiul crescuse voinic
și frumos. Mai precis spus, devenise o
gâscă arătoasă. Iar James nu se despărțea de prezența ei. Stau mai toată ziua
împreună. Sunt văzuți la plimbări pe
aleile parcului unul lângă altul, tânărul
potrivindu-și mersul alături de pașii și
trupul legănat al prietenei sale.
Mai multe amănunte au aflat cetățenii orașului chiar din gura lui James. Ei
dorm pe același pat și el are grijă să aibă
la îndemână cârpe și apă dacă în miez de
noapte prietena sa va avea de eliminat
rămășițele digestiei.
Intimitatea aceasta nocturnă este
cunoscută cu denumirea de zoofilie.
Concubinajul cunoscut pentru relațiile
strânse și intime dintre un om și o pasăre domestică. Nu comentez pentru că
evit să bârfesc!
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Noul ministru al transporturilor,
Miri Regev, a dat undă verde
pentru alocarea unei serii de
„navete maritime” de-a lungul
coastei mediteraneene, în scopul
de a ușura blocajele rutiere deja
celebre ale țării

D

upă ce a preluat funcția în luna
mai, Regev a căutat diferite soluții pentru a încerca să ușureze congestia traficului rutier.
Una dintre ideile prezentate a fost
cea legată de o serie de curse maritime
care ar lega orașele de coastă precum
Netanya, Hadera și Ashdod cu Tel Avivul, curse similare cu feriboturile-navetă
din Manhattan, Bangkok și Istanbul.

Miri
Regev

Conform propunerii, cursa unui feribot de la Ashdod la Tel Aviv ar dura
26 de minute, comparativ cu cea a unei
mașini (41 de minute în orele de vârf)
sau a călătoriei cu trenul (51 de minute).
În mod similar, un feribot de la Netanya la Tel Aviv ar dura 20 de minute,
comparativ cu media de navetă de 49
de minute cu mașina sau 29 de minute
cu trenul.
Regev le-a spus oficialilor din minister că dorește ca sistemul navetă să fie
subvenționat de guvern ca serviciile de
autobuz.
Zona de coastă a Israelului, în special
cea din jurul Tel Aviv-ului, se confruntă
cu probleme constante de trafic pe care
o serie de noi autostrăzi și numeroase
măsuri luate în ultima perioadă nu au
reușit să le atenueze.

Jo i , 3 0 i u l i e 2 0 2 0

G A Z E TA Î N S E M NĂ R I
xvcbzfhgkshgkscaneasca
Matei GRISARU

P

Nu ne plictisim...

robabil că fiecare țară se confruntă cu probleme de diverse calibre,
probleme care se pretează la diverse interpretări ale cetățenilor pe de o
parte și ale instituțiilor, mai cuprinzătoare sau mai la obiect, pe de altă parte.
Ce îi lipsea omenirii dacă virusul Corona nu s-ar fi abătut asupra ei? E greu să
spunem că până la apariția virusului, se
trăia pe tot globul precum Adam și Eva
în Rai. De altfel, nu cred că mulți dintre
noi și-ar dori acest lucru, atâta timp cât
acolo nu există săli de sport, restaurante
și alte „focare de cultură”, cu sau fără
ghilimele.
În orice caz, trebuie să recunoaștem
că dacă în multe alte domenii spiritul
de echitate lipsește, în proporție mai
mică sau mai mare Corona Virusul nu a
ocolit pe nimeni. Din cele 193 de state
câte numără O.N.U, numai 10 rezistă
cu vitejie atacului declanșat de virus și
îl opresc să le „viziteze”. Printre ele, vechiul nostru aliat care ne acordă voturi la
O.N.U, Micronezia. Un alt Stat, tot de
același calibru, lovit fiind de o furtună
distrugătoare, a refuzat ajutor extern, de
teamă că acesta ar putea aduce ca „trempist” Coronavirusul.

Noi „ne-am făcut „datoria”: l-am primit cu „onoruri și respect” închizând în
cinstea lui magazine, piețe, săli de spectacol și alte locuri pe care populația le vizita atât din necesități, cât și din plăcere.
Dar Coronavirusul n-a suportat că
acțiunea lui de distrugere a vieții și a sănătății oamenilor să-i fie stăvilită. Și-a
atenuat puțin atacurile și astfel s-a ajuns
la redeschiderea, măcar și parțială a multor locuri de interes public. Acest lucru
i-a acordat virusului un nou și vast teren
de acțiune, numărul îmbolnăvirilor începând să crească.
În cazul războaielor dintre armate se
întâmplă rar ca generalii care conduc divizii să fie schimbați în timpul luptelor.
În „războiul” contra Coronavirusului,
comandanții sunt schimbați cu o frecvență pe care o consider nu numai lipsită
de logică, dar chiar și periculoasă.
Zigzagurile făcute cu închiderea, redeschiderea și a altor manevre privitoare
la activitatea sectorului public în general
și a comercianților în special, a condus la
manifestațiile de protest desfășurate atât
în fața reședinței Primului Ministru, cât
și a locuinței particulare a acestuia.
Adunările de protest sunt desigur o

Biserică veche
Ruinele unei biserici vechi de 1.300 de ani au fost descoperite de
arheologi în nordul țării

M

arţi, AuPotrivit arheolotoritatea
gului Nurit Feig, biIsraeliană
serica include o curte
pentru Antichităţi a
de mari dimensiuni,
dat publicității un
un pronaos şi o sală
comunicat prin care
centrală.
se anunța că biserica
Au fost descoperia fost descoperită în
te şi alte camere aditimpul unor săpături
acente bisericii, desîn satul Kfar Kama, în Galilul Inferior. pre care cercetătorii cred că ar fi putut
Fotografii de la faţa locului arată face parte dintr-o mănăstire care se afla
podele ornate cu mozaic multicolor.
în vecinătate.
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fațetă binevenită o orânduirii democratice. Dar atunci când adunările de protest
depășesc limitele bunului simț, ele devin
manifestări huliganice care nu numai că
sunt potrivnice părerilor exprimate prin
urnele de vot, dar sunt lipsite de logică. Manifestanții, pașnici sau violenți,
cereau demisia Primului Ministru. Ce
s-ar fi întâmplat dacă acesta răspundea
pozitiv acestei cereri și părăsea postul pe
care nu l-a cucerit prin forță, ci prin votul populației?
Ceea ce le-aș recomanda pe viitor
protestatarilor ar fi o acțiune de convingere a populație îndreptată spre candidatul și spre partidul cărora ei doresc
să-i încredințeze conducerea Statului. În
orice caz, fata care și-a scos sutienul și
s-a urcat pe Menoraua din fața Knesetului nu a oglindit decât neseriozitatea
și în special ineficiența manifestanților:
la sondajele de opinie care au avut loc
în aceeași zi sau în zilele următoare,
Benjamin Netanyahu continua să fie pe
primul loc pe lista candidaților la conducerea statului.
Dacă cineva „s-a plictisit” de manifestațiile citate mai sus sau de discuțiile
despre evoluția pandemiei, iată că „bunii
noștri vecini” din nordul țării, respectiv
organizația teroristă Hezbolhah ne-a servit o nouă sursă de „distracții” care ne-a
reținut în fața televizorului poate mai
mult decât ne-au reținut manifestațiile
de protest citate mai sus.
Cred că eroina incidentului armat a
fost observatoarea care a sesizat la timp
infiltrarea grupului terorist, permițând
în felul acesta trupelor speciale să ia măsurile necesare.
L-am considerat pe Beny Gantz erou
atunci când, prin sacrificiul poziției lui
de politician, a evitat cea de-a patra rundă de alegeri. La recentul incident armat,
mă așteptam din partea lui, ca Ministru
al Apărării, să spună niște lucruri mai
clare și mai concrete și în orice caz să nu
apară ca o anexă a Primului Ministru.
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Arie KUPFERSCHMIDT

P

Alte orizonturi

opulația Israelului, din păcate, se
află într-o situație „curioasă”, în
sensul că nu mai are încredere în
orice declarație a Guvernului și, mai ales,
în cele afirmate de premier.
Cu cât trece timpul, ne dăm seama că
în decursul ultimilor 20 de ani, am fost
duși de nas. Premierul a folosit cu iscusință „adevărul dictatorial” adică, dacă o
minciună este repetată timp îndelungat,
devine în public un adevăr concretizat.
Toate cifrele prezentate de premier au
fost „fabricate” așa de frumos ambalate,
încât niciun ziarist conștiincios nu s-a încumetat să le verifice.
În ziarul Maariv din 17.07.2020, apare un interviu al d-lui Beiga Șohat, fost
ministru de finanțe pe o perioadă de 6
ani, apoi președintele comisiei financiare a Knessetului și apoi primar. Această
persoană cunoaște „cifre” în profunzime.
Referitor la propunerea premierului de a
împărți banii la TOATĂ POPULAȚIA,
acesta l-a calificat - citez: „om specializat
în șperțuri încasate și plătite”. La Bituah
Leumi există o listă în care cetățenii care
primesc „completare de alocații” în valoare de 500 șekeli, sunt aceia care nu au
niciun alt venit.
Se pot da „cadouri” numai celor care
au nevoie de ele!!
Datele OECD-ului arată că suntem
PE ULTIMUL LOC cu privire la su-

biectul: CREȘTEREA VENITULUI PE
LOCUITOR. Premierul „trâmbițează”
că suntem printre primele țări de pe glob
în care crește venitul pe locuitor. O mică
diferență!
Mă întreb: unde sunt ziariștii și specialiștii în economie? Domnilor, căutați-vă altă meserie, poate măturători ai
primăriilor!
Și în alte domenii PREMIERUL a reușit să ne încadreze pe ULTIMUL LOC.
Să nu uităm că Netanyahu conduce
guvernul și țara ÎN ULTIMII DOUĂZECI DE ANI și toate cifrele și datele
expuse sunt CREAȚIA SA!
Astfel, în Japonia sunt 8 paturi de spital la o mie de locuitori, în Germania 6 și
în Israel 1,7 (mai puțin de două) paturi
la o mie de locuitori. Suntem încadrați
de dl. Netanyahu PE ULTIMUL LOC al
OECD-ului și este clar că „merită toate
laudele”. O mică remarcă am: aceea că, la
data numirii în funcția de premier, au fost
2.7 paturi la o mie de locuitori.
Nu numai OECD-ul publică date și
cifre statistice. În Elveția este o instituție,numită „Forum Davos” care apreciază
eficiența conducerii guvernamentale a țărilor dezvoltate. În anul 2009, Israelul a
fost pe locul 16 și în anul 2019, pe locul
20. În domeniul pregătirii tehnologice
din anul 2009, am fost clasați pe locul
15 și în anul 2019 pe locul „onorabil” 44.

POEZIE ROMÂNEASCĂ ÎN ȚARA SFÂNTĂ
DE-AŞ FI UN ANOTIMP
de Madeleine Davidsohn

Cu ele să m-asemăn
regenerând în fiecare primăvară
când zemuind de sevă şi culoare
mi-aş scoate mugurii la soare.
De-aş înflori în fiecare vară
vibrând de viaţă şi de energie
ca-n toamnă să dau rod,

18

Acul
lui
BUJENIȚĂ

să dau tărie.
Şi-apoi în tihnă, obosit,
să hibernez sub plapuma de nea
pe lângă soba cea dogoritoare
iar primăvara să-ncolţesc
de s-ar putea
alintat de vânt, iubit de soare.
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FONFLEURI
• Era convins că privirea sa înflăcărată provoacă incendii şi se
mira că de ele nu ţineau cont
nici măcar pompierii.
• O carte posibil bună = cincizeci de lei, o vodcă sigur bună
= zece lei! Alegeţi!
• Oferim inubliabile excursii în
timp la preţ de numai un leu!
Aveţi la dispoziţie tramvaiul 45
care circulă prin periferii.
• Hotel, motel, bordel… Să fie
doar o coincidenţă?
• Ciudat! Nivelul de cultură al
unui om poate fi apreciat, foarte simplu, prin felul în care ţine
furculiţa când mănâncă.
• Autoreclamă disperată: Sunt
încă tânăr(ă)!
• Mă simţeam singur în mica
mea garsonieră. Mi-am cumpărat o casă mare, iar acum mă
simt şi mai singur.
• Cântăream 89 de kilograme
şi am urmat un regim extrem
de eficient care avea fotografii
cu „înainte” şi „după”. Peste
şapte zile aveam 98 de kilograme şi mi-am pus fotografia la
„înainte”.
• Fugi după ispite cât le mai poţi
prinde. Când nu mai poţi, prefă-te că nu te interesează!
• De ceva vreme, femeile sunt
foarte generoase într-o direcţie
care, în tinereţe, mă preocupa
excesiv. Este ca şi cum un analfabet ar primi în dar o carte
de filozofie germană scrisă în
japoneză.
• Senzaţional! A fost descoperit
Guvernul Mondial! Se ascundea sub numele de Made in
China!
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Casa Bibliei

e-a lungul vremii, o seamă de
cercetători ai vieții culturale
care pulsează în TEL AVIV,
s-au preocupat de multitudinea aspectelor orașului cetate-culturală și artistică,
a cărui activitate a fost aproape neîntreruptă. Aici găsim de la școli, universități,
teatre, filarmonică, centre de cercetare
științifice, până la vechi instituții al căror
caracter cultural are ca menire educația
și întreținerea tradițiilor acestui popor
milenar, care se dezvoltă necontenit. O
astfel de instituție o găsim în centrul
Tel Avivului: „CASA BIBLIEI” (BEIT
haTANAH).
În 1932, Dizengoff, primarul orașului Tel Aviv, a inaugurat cu sprijinul unor
artiști plastici - primul Muzeu de Artă al
orașului în clădirea al cărui proprietar
era împreună cu soția sa ȚINA. La început, Casa Dizengoff a găzduit „MUZEUL de ARTĂ TEL AVIV”- instituție
de artă care a fost denumită „Institutul
cultural-casa creației și a creatorilor de
artă plastică”. După ce muzeul a primit
o clădire nouă, amenajată în scop artistic, casa Dizengoff a fost transformată în
CASA BIBLIEI. Această clădire veche de
pe str. Rothschild din centrul orașului a
devenit peste ani Centrul studierii Bibliei, împlinind în acest mod o necesitate
centrală, dar și dorința fierbinte a celui
care a fost întemeietorul Statului Israel
(1948), David Ben Gurion”.
De altfel, ședința istorică în care a
avut loc „DECLARAȚIA INDEPENDENȚEI ISRAELULUI” s-a desfășurat
în sala de la parter „Heihal haAtzmaut”
(Templul independenței) a acestei instituții. Aici, de-a lungul anilor, se mențin
mobilierul, tablourile, microfonul așa
cum au fost în acea zi istorică. În 1978,
Sala Memorabilă a fost renovată iar și la
ședința de onoare a ținut un remarcabil
discurs Rabinul Șef al Israelului - A. Itzhac KUK – afirmând poziția pozitivă
a religiei. „Iahadutul (iudaismul) vede
în artă un mijloc estetic a cărui menire

este să slujească în mod pozitiv și sfânt, să trezească sufletele omului și să le inspire
pozitiv”, a spus atunci rabinul
Kuk.
David Ben Gurion a apelat
– în calitate de Prim Ministru – la membrii „Uniunii Scriitorilor și a Artiștilor”
să aducă la cunoștința poporului israelian „importanța Bibliei”prin mijloacele
artistice care le stau la îndemână.
În anii ’60, „Societatea de cercetări a
Mikralei (lectură a Torei) a inițiat înființarea la „Casa Bibliei” a unui serial de
conferințe în scopul cunoașterii cât mai
depline a Bibliei. Conducerea instituției a conceput noi metode prin care atât
elevii, studenții, cât și populația în general, să cunoască, să fie antrenată prin
diverse mijloace precum articole, reviste,
pictură, sculptură, filme documentare,
conferințe, cercuri de studii la diverse nivele de cunoștință. De asemenea, au fost
antrenați și încurajați elevi de a prezenta
lucrări de cercetare, crearea de versuri,
dezbateri pe subiecte biblice.
După demisia lui Ben Gurion
(1963), noul premier al guvernului s-a
stabilit împreună cu familia la „Sde Boker”. Clădirea respectivă – fiind veche
– a fost propusă dărâmării, dar a rămas
intactă, hotărându-se doar renovarea, în
special a „Sălii independenței”. Cu toate
că Ben Gurion era bolnav, a trimis un
mesaj prin care a subliniat importanța Bibliei – fiind Cartea cărților – și a
amintit de ceremonia istorică a Declarării Independenței.
Filozofi evrei, poeți și scriitori, artiști
și-au adus aportul prin mijloace proprii
profesiei, la cunoașterea Bibliei. Poetul
național H.N. Bialik în versurile „BINECUVÂNTARE”, explică farmecul,
fotografiile și limba unică care înalță
cititorii și le dă posibilitatea de a crea.
Casa Bibliei a avut o bibliotecă pe rafturile căreia au stat înșirate numeroase
volume sosite din toate colțurile univer-
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sului, ale diverselor popoare și în limba
acestora.
Sălile de la primul etaj ale Casei Bibliei într-o anumită perioadă, au fost neglijate, fără expoziții. Din inițiativa lui
Gur Arie Sade – membru al societății
de Cercetarea a Bibliei și cu sprijinul lui
Ben Gurion – Președintele acestei societăți, s-a contribuit la împrospătarea
Galeriei de artă. Permanentizarea expozițiilor ale căror teme erau diversitatea
aspectelor din ISRAEL, s-au bucurat de
colaborarea remarcabilor artiști plastici.
Direcția administrativă a fost încredințată lui Alhanan Avidor, apoi lui Dani
Ofir. Programul cultural a constat din
conferințe, cercuri cu tineri studenți și
elevi, editarea unor reviste precum și o
intensivă colaborare cu universitățile și
școlile din toată țara. Cercetătoarea-istorică Bela Halperin și-a îndreptat atenția
atât asupra conținutului activității culturale, dar și asupra membrilor activi care
au contribuit printr-o muncă intensivă:
conferințe, participarea la cercurile de învăţământ, cercetări, publicistică, diverse
activități cultural-artistice, prezentate la
CASA BIBLIEI. Printre președinții de
onoare: Hana Zemer - ziarist; și miniștrii
Șlomo Hilele, B.Ben Eliezer, Gad Iacobi,
Moșe Nisim, E.Sena. Activitatea culturală-artistică a fost condusă de membri
activi printre care dr. Ben Iehuda, Iehoșua Levi, Eliahu Naui - judecător, și alții.
Dr. Paul Leibovici a fost Directorul
artistic – ocupându-se de expozițiile de
artă prezentate în sălile Casei Bibliei.
Apoi a fost ales Președintele „Beit haTANAH”– răspunzând de activitatea culturală și artistică. De asemeni, a publicat
materiale precum „Sărbătorile noastre”;
„Luptele pentru păstrarea moștenirii și
tradițiilor” ș.a.m.d.
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Noi reguli
la Zidul Plângerii

Plângerii și locurilor sfinte,
Shmuel Rabinowitz, și-a exprimat aprecierea față de Miugăciunile de la Zidul nistrul de Interne, Arie Deri,
Plângerii vor rămâne în pentru eforturile consecvente
continuare restricționate la depuse în slujba pelerinilor
grupuri de maxim 20 persoa- de la Zidul Plângerii.

R

Bandă de hoți

P

ne, pentru a respecta în continuare directiva emisă de guvern, după cum a confirmat
Fundația pentru Patrimoniul
Zidului Plângerii.
În prezent, piața de la
Zidul Plângerii din Orașul
Vechi din Ierusalim, e împărțită prin bariere în mai multe
sectoare pentru a asigura posibilitatea respectării distanțării sociale. Se menține limita maximă de 20 persoane
per sector, conform ultimelor
reglementări ce prevăd limitarea adunărilor la 10 persoane
în interior și 20 afară.
„Conform concluziilor
Consiliului de Securitate
Națională și Fundației pentru
Patrimoniul Zidului Plângerii și cu aprobarea guvernului,
rugăciunile de la Piața Zidul
Plângerii vor continua cu 20
credincioși în fiecare sector al
pieței exterioare,” s-a precizat
într-un comunicat din partea
organizației.
„Fundația pentru Patrimoniul Zidului Plângerii
le cere celor ce vin în zonă
să respecte în continuare cu
strictețe regulamentele impuse pentru sănătatea și binele
fiecărei persoane în parte.”
În plus, rabinul Zidului

20

oliția Israeliană în colaborare cu militari
Tzahal din Brigada
Givati au arestat o
bandă arabă specializată în furturi de
mașini care acționa
în zona Shomron, folosind o
tehnică de înscenare a unui
accident, urmată de comiterea unui jaf armat.
Acum câteva săptămâni,
poliția a deschis o anchetă
după ce a fost sesizată în legătură cu un jaf armat în care
o mamă și o fiică domiciliate

în Shomron care se îndreptau
cu mașina spre Mevo Dotan,
au fost nevoite să tragă pe
dreapta după ce o mașină venită din spate a intrat în mașina lor.
După ce au tras pe dreapta, o persoană care a pretins
că le vrea ajutorul, a început
să le pulverizeze cu spray cu
piper, iar a doua persoană s-a
apropiat de ele, amenințându-le cu o armă. Femeile au
fost târâte afară din mașină,
după care cei doi agresori au
urcat la volan și au fugit cu
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mașina.
Poliția și forțele armate
chemate la fața locului au început să-i caute pe suspecți și
să strângă dovezi, operațiunea
culminând cu arestarea a trei
cetățeni arabi stabiliți în Jadeidi-Makr, care au fost duși
la interogatoriu. Arestul lor
preventiv a fost prelungit.

Program

și interviurile de ocupare a
locurilor de muncă.
Proiectul face parte dintr-o serie de inițiative destinate încurajării angajării în anumite sectoare și la periferie.

O

Curse reluate

peratorul aerian Turkish
Airlines își reia săptămâ-

B

anca Hapoalim, în
colaborare cu
Asociația Chasdei Lev, lansează programul
de formare profesională „Poalim for Employment - Muncim pentru
angajare”.
Programul va oferi gratuit
cursuri de formare profesională pentru a le oferi șomerilor șansa de a reveni în câmpul muncii.
„Poalim for
Employment” va
oferi sprijin printr-un proces bine
organizat începând cu un website unde șomerii
pot parcurge etapele de formare profesională,
inclusiv cunoașterea noului
cadru de ocupare a forței de
muncă și a viitoarelor profesii, căutarea de locuri de
muncă, redactarea CV-urilor
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na aceasta zborurile între Tel
Aviv și orașul stațiune Antalya din sud-vestul Turciei.
Începând de joi, 30 iulie, vor
exista două curse săptămânale duminica și joia între aeroportul Ben Gurion și Antalya.
Turkish Airlines, care înaintea crizei de coronavirus
organiza 10 zboruri zilnice
între Tel Aviv și Istanbul,
și-a reluat cursele aeriene în
Israel pe 24 iunie, având în
prezent 10 curse săptămânale
între Tel Aviv și Istanbul. Patru din aceste curse sunt spre
Aeroportul Internațional Sabiha Gocken din Istanbul, iar
celelalte șase curse spre aeroportul internațional principal
din Istanbul. O a cincea cursă
săptămânală între Tel Aviv și
Sabiha va fi adăugată în luna
august.
Turcia e una
din puținele țări
care-i lasă pe israelieni să intre
pe teritoriul său
fără a le impune
autoizolarea. La
sosire, pasagerilor
li se măsoară temperatura iar celor
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cu febră li se efectuează un
test pentru Covid-19 plătit
de autoritățile turce. Israelienii ce revin din Turcia, dar
și din străinătate, trebuie să
intre obligatoriu timp de 14
zile în autoizolare.
Turkish Airlines înțelege
că israelienii sunt dornici de
vacanțe în străinătate și puține alte țări din Europa îi lasă
să intre pe teritoriile lor din
cauza numărului mare de cazuri noi de Covid-19 înregistrate zilnic în Israel.

Simboluri vechi
de 5.000 ani

G

oogle Arts and Culture
a lansat o aplicație prin
care, cu ajutorul inteligenței
artificiale, cercetătorii pot
traduce hieroglife egiptene
și promova cunoștințele pe
această temă pentru publicul
larg.
Descifrarea hieroglifelor
i-a preocupat pe oamenii de
știință secole la rând. Marea
revelație a fost descoperirea
de către Napoleon a pietrei
Rosetta cu același text scris cu
caractere egiptene și în greaca
veche în 1799. Totuși, după
mai bine de 300 ani, traducerea textelor redactate timp
de 4.000 ani rămâne o lucrare
colosală. Chiar și acum experții sunt nevoiți să descifreze
și să studieze fiecare inscripție
manual.

Fabricius, aplicația lansată de Google în cooperare cu
Centrul Australian de Egiptologie de la Universitatea
Macquarie, compania de
producție digitală Psycle Interactive, compania de jocuri
video Ubisoft și egiptologii
din toată lumea își propun să
schimbe acest lucru.
Aplicația se adresează atât
oamenilor de știință cât și populației. În cazul cercetătorilor, ideea e să se aplice tehnologii de învățare mecanică
pentru a permite recunoașterea vizuală de către computere a diverselor simboluri și
realizarea unei traduceri.
„Mai exact, s-a folosit tehnologia Google pentru a crea
un model de învățare mecanică care să poată înțelege o
hieroglifă,” s-a precizat într-un comunicat de presă de
pe Google. „În trecut era nevoie de o echipă de analiști de
date, o mulțime de coduri și
mult timp; acum, programul
le permite dezvoltatorilor să
instruiască un computer să
recunoască toate felurile de
semne.”

Regăsire emoționantă

Î

ntre puținele zbori care mai
sosesc în țara noastră, a fost
și cursa Israir care a sosit de la
Kiev cu o poveste emoționantă. În respectiva cursă, a sosit
micuța Melaniya în vârstă de
numai 3 ani care
era despărțită
de mama ei din
luna ianuarie.
Ce s-a întâmplat mai
concret? La începutul anului
2020, Melaniya,
cetățean israelian, a plecat cu
bunica ei la Kiev

Copil abuzat

P

în vacanță. Epidemia de Corona le-a prins pe cele două
în Ucraina. Zborurile de întoarcere s-au rărit pe măsură
ce Israelul a impus închideri
pentru a stopa răspândirea
pandemiei, până când n-au
mai fost zboruri deloc. Deși
Melaniya era cetățean israelian, bunica nu
era, ceea ce făcea imposibilă
intrarea ei în
țară iar micuța
nu putea veni
neînsoțită.
Fetița vorbea cu mama ei
prin telefon și
nu înțelegea de
ce nu poate veni
să o vadă. Bunica îi spunea că
avioanele s-au îmbolnăvit și
că din cauza asta nu putea să
zboare să o vadă pe mămica
ei. Lacrimile curgeau de ambele părți și nu se găseau soluții. După multe intervenții,
conducerea Israir a hotărât
să-și asume răspunderea și o
stewardesă să o însoțească pe
fetiță la întoarcerea acasă.
Întâlnirea de pe aeroportul Ben Gurion a fost emoționantă. Mama și fiica s-au
îmbrățișat fericite și și-au
promis să nu se mai despartă
niciodată.
Chiar dacă are o vârstă
fragedă, micuța Melaniya trebuie să stea două săptămâni
acasă la izolare.
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ărinții unui
copil de trei
luni au fost arestați pentru bătaie
și abuzul asupra fiului lor, care a fost
internat la Centrul
Medical Barkilai
din Ashkelon.
Este a doua
oară când părinții
sunt arestați sub suspiciunea
de abuz asupra copilului. În
luna mai, părinții în cauză
au fost arestați după ce se
bănuia că și-au bătut copilul
nou-născut, pe atunci de doar
câteva zile. În cele din urmă,
ei au fost eliberați de instanță.

De data aceasta, bebelușul a fost internat cu vânătăi
și răni pe tot corpul. Părinții,
acuzați de abuz asupra unui
minor, urmează să se prezinte
în fața judecătorului pentru
a li se prelungi strea de arest
până când va avea loc un
proces.
Poliția a arestat-o inițial pe
mama copilului, în vârstă de
26 de ani, pentru interogatoriu după ce aceasta a venit cu
micuțul la spital afirmând că
fiul ei nu se simte bine. Ulterior, copilul a fost internat
în spital întrucât doctorii
au constatat că acesta fusese
bătut bine. Un raport a fost
transmis poliției care a dispus
arestarea ambilor părinți.
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Un fost gardian într-un
lagăr de concentrare nazist a
fost condamnat, ieri, pentru
că a luat parte la uciderea a
peste 5.200 de evrei în timpul celui de-al Doilea Război

Mondial. Bărbatul, în vârstă
de 93 de ani, a primit o pedeapsă de doi ani cu suspendare. Fostul paznic SS în lagărul de concentrare Stutthof,
în perioada 1944 - 1945 a
fost judecat de un tribunal
din Hamburg şi a fost găsit
vinovat de complicitate la
uciderea a cel puţin 5.232 de
persoane.
Procesul a fost judecat de
o instanţă pentru minori deoarece inculpatul avea 17 ani
în perioada în care a lucrat în
Stutthof. În prealabil, Bruno
D. a recunoscut că a fost paznic în lagărul de concentrare,
dar a declarat că nu a avut de
ales atunci i-a fost dat acel loc
de muncă.

tru persoanele care sosesc în
România din ţările/zonele
de risc epidemiologic ridicat
stabilite pe baza criteriului
rata cumulată de incidenţă a
cazurilor noi de îmbolnăvire
din ultimele 14 zile raportată
la 100.000 de locuitori, care trebuie să
fie mai mare ca aceea
înregistrată în România în perioada
similară.
Lista, în ordine
alfabetică, conform
Hotărârii nr. 36
din 21.07.2020, în
vigoare de la data
de 27.07.2020 cuprinde: Africa de
Sud, Arabia Saudită, Argentina, Armenia, Azerbaidjan,
Bahrain, Bolivia, Bosnia şi
Herţegovina, Brazilia, Capul
Verde, Chile, Columbia, Cos-

ta Rica, Ecuador, El Salvador,
Eswatini (Swaziland), Guatemala, Honduras, Insulele
Turks şi Caicos, Insulele Virgine ale Statelor Unite, Irak,
Israel, Kazahstan, Kârgâstan,
STOPSTOPSTOP
Kosovo, Kuweit, Luxemburg,
Comitetul Naţional Ro- Macedonia de Nord, Maldimân pentru Situaţii de Urgen- ve, Mexic, Moldova, Munţă a reactualizat lista ţărilor/ tenegru, Oman, Palestina,
zonelor cu risc epidemiologic Panama, Peru, Puerto Rico,
ridicat, care a intrat în vigoare Qatar, Republica Dominicaîn noaptea de duminică spre nă, Rusia, Serbia, Singapore,
luni, persoanele care vin din Statele Unite ale Americii,
aceste ţări urmând a fi caran- Surinam.
tinate pentru 14 zile.
STOPSTOPSTOP
Conform Hotărârii nr.
36 din 21.07.2020, se instiActorul Moshe Ivgy a fost
tuie măsura carantinei pen- condamnat la șase luni de
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legislativ palestinian condus de
Hamas.
Arestările au
loc în condițiile
în care organizațiile Fatah și
Hamas au făcut
declarații publice de reconciliere
serviciu în folosul comunităuna față de ceații de Tribunalul din Haifa, laltă în ultimele săptămâni,
după ce a fost găsit vinovat ca răspuns la amenințarea isde abuz sexual asupra a două raeliană de a anexa părți din
actrițe cu care lucra.
Cisiordania.
În plus, Ivgy a fost conSTOPSTOPSTOP
damnat să plătească victimeMinisterul Sănătății a
lor câte 10.000 de șekeli drept
„compensație”, o amendă pe anunțat luni o nouă versiune
care mulți o consideră o pal- a aplicației sale de urmărire
mă, întrucât ei cereau cel pu- epidemiologică (HaMagen2),
țin o pedeapsă de 15 luni de care promite o serie de caracteristici noi care vor ajuta la
închisoare.
Creatorul și scenaristul creșterea preciziei sale.
Un instrument cheie în
Reshef Levy împreună cu un
controlul
răspândirii bolilor
grup de actori, au cerut tuturor colegilor este urmărirea epidemiologisă nu colaboreze cu că care încearcă să identifice
Ivgy până când nu și să trimită în auto-carantiîși cere scuze pentru nă pe toți cei care ar fi putut
agresiunile sexuale fi expuși pacienților în zilele
pe care le-a făcut și anterioare diagnosticării lor,
până când își va ispăși sperând să întrerupă astfel
răspândirea bolilor.
pedeapsa.
Noua versiune va permite,
Actorul Moshe
de
asemenea,
utilizatorilor diIvgy își va executa
sentința de serviciu comuni- agnosticați cu COVID-19 să
tar, lucrând la secția de poliție își partajeze în mod voluntar
Zichron Yaacov, începând cu locația pentru a ajuta investigațiilor epidemiologice ale
luna octombrie.
Ministerului Sănătății.
STOPSTOPSTOP
Recomandând israelieniForțele de apărare din Isra- lor să descarce în masă apliel au reținut duminică dimi- cația în telefoane, Ministrul
neață la Hebron doi oficiali Sănătății, Yuli Edelstein afirsuperiori ai Hamasului, Nayif mă că aplicația va permite
Rajoub și Hatem Qafisha.
utilizatorilor să „își protejeze
Rajoub, fratele secretaru- propria sănătate, cea a rudelui general al Fatah, Jibril Ra- lor lor și a cetățenilor cu care
joub, a fost ministrul aface- intră în contact.”
rilor religioase pentru grupul
„HaMagen 2.0”, a spus
terorist din Gaza, în timp ce Edelstein, „este un pas mic
Qafisha este reprezentantul pentru cetățean și un pas uripentru Hebron în Consiliul aș pentru țară”.
Moshe
Ivgy
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Ernest Hușanu „Pe urmele lui Hipocrate”

ram încă sub impresia
volumului „Băieții de
pe Strada Mare” cu
care m-a încântat doctorul
Hușanu cu numai doi ani în
urmă. Acolo intrasem în atmosfera atât de autentică a
vieții evreiești din „șteitlul”
Ștefăneștilor, acolo unde joaca veselă, zburdalnică a micilor elevi se împletea organic
cu problemele de existență ale
părinților și în ultimă instanță cu dinamica din evoluția
politică a României și a tuturor țărilor europene în prag
de război.
Și acum, iată-mă surprinsă
de o nouă aventură literară a
doctorului Hușanu, vizând o
cu totul altă perioadă din viața
sa personală, dar și a lumii întregi. Ne aflăm în momentul
cunoscut de noi toți, ieșiți de
pe băncile studențești, pentru
a efectua un stagiu obligatoriu de 3 ani la țară. Așadar,
aventurile volumului de față
se desfășoară deseori în locul
unde tânărul medic conduce
un cabinet medical, având în
subordine persoane de specialitate, o asistentă medicală, o
soră de caritate, un sanitar, o
moașă. Cu acest colectiv, dispensarul comunei trebuia să
aibă grijă de sănătatea sătenilor, să-i vaccineze, să le dea și
o educație de comportament
de igienă, să aducă pe lume
pe viitorii cetățeni. Descrierea
tuturor acestor acțiuni este
deseori piperată cu momente
umoristice de bună calitate.
Dar nu numai atât: cartea „Pe urmele lui Hipocrate” desfășoară în paralel mai
multe destinații, printre care
în primul rând, am sesizat

latura educativă. Povestirile,
rând pe rând, pot fi considerate a fi un mesaj de medicină
populară sau ca să mă exprim
mai corect, ne dau cunoștințe
despre funcționarea corpului
uman într-o formă ușor de înțeles pentru cititorul neavizat
în probleme științifice. Astfel
ar fi capitolele dedicate organelor omului cărora li se datorează toate simțurile atât de
necesare vieții normale. Totul
fiind în aparență o narațiune
plăcută, ușoară, umoristică,
având însă un scop foarte serios: de a ne învăța să ne cunoaștem pe noi înșine.
Aflăm astfel cum trebuie
să ne alimentăm fără a dăuna
propriei sănătăți: adică, să ne
oprim din mâncat înainte de
a simți nevoia de a deschide
cureaua; cu atât mai mult,
cu cât mâncarea „multă și
gustoasă” a devenit un cult
social la evrei care s-a format
din timpuri îndepărtate și repetate de foamete; învățăm să
discutăm cu persoane străine,
păstrând o anumită distanță,
pentru a nu inhala picăturile
de secreție încărcate poate cu
microbi (sau poate cu Covid
19?); aflăm multe amănunte
utile despre un organ foarte
important,cum este urechea,
„telefonul personal”al fiecărui om, fără de care cu greu
putem comunica cu semenii
noștri, fără de care nu putem auzi muzica sau celelalte
șoapte minunate din natură.
Mi-a plăcut în mod deosebit capitolul despre organul
poziționat în mijlocul feței,
exact la mijloc, pentru a defini cu ceva persoana care îl
poartă. Lăsând la o parte ca-

racterizarea antisemită a formei și lungimii nasului, mai
sunt o mulțime de alte semne
cu care acest organ descrie o
persoană. Ceea ce a și dat naștere diferitelor zicale folclorice: se spune despre cineva că
este „nesimțit” deoarece nu
are bunul simț de a respecta pe alții. Sau urarea „să fii
sănătos” la orice strănut vine
de la realitatea că nasul emite
guturai, devenind organul de
la care începe o boală. Tot așa
se spune despre oameni aroganți și grandomani că „nuși cunosc lungul nasului” sau
că umblă cu nasul „pe sus”.
Iar în situațiile când se simte apropierea unui pericol,
oamenii spun că „nu miroase a bine”. Și multe altele se
mai comentează în legătură
cu acest organ. Mie personal
mi-a trezit o amintire printr-o
asociație de idei. Cu mulți ani
în urmă, am văzut un film
francez, cu prea frumoasa
actriță Michélle Morgan și
talentatul actor de comedie
Bourville. O căsnicie fericită
destrămată de nasul doamnei
care, după o operație estetică,
devine o frumusețe urmărită
de bărbați, dar provoacă și gelozia soțului, determinându-l
să-l împuște pe chirurgul care
„i-a destrămat familia.”
Urmează încă multe întâmplări și probleme serioase de viață care sunt doar
povestite astfel pentru a crea
o atmosferă ușoară, chiar hazlie, spre plăcerea cititorului.
Este destul însă ca noi, cei
care urmărim povestea rând
cu rând, să tragem și învățăturile pe care autorul ni le
sugerează în mod subtil. De
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pildă, în „Învățătura lingurii
de lemn” acțiunea petrecută
chiar în prestigiosul spital
„Sf. Spiridon” din Iași se reia
o idee prea veche și tristă despre nedreptatea lumii: deseori, avansarea în funcție nu
depinde de talentul și inteligența candidatului, ci depinde doar de relațiile și „pilele”
pe care le are acesta. În final,
exprimându-mi bucuria de a
fi citit înțeleptele povestiri și
eseuri ale domnului doctor
Hușanu, mă asociez pe deplin și cu multele cugetări ale
autorului, din care vreau să
citez câteva:
-„Gândesc, deci exist!
Sau ... exist gândind! E bine?
Relativ!
-„Greu să fii înțelept? Mai
greu, să faci pe înțeleptul”.
-„Coada pierdută de predecesorii noștri, ființele humanoide, a permis omului
sapiens să se așeze pe scaun
și astfel a apărut flagelul civilizației: BIROCRAȚIA”.
Nu știu la cine anume
s-a referit autorul, scriind cu
majuscule denumirea acestui flagel. O FI OARE ȘI LA
NOI?
Sau când dezvoltă într-un
eseu subiectul „Gena prostiei” la cine s-o fi gândit în mod
concret? De un singur lucru
sunt ferm convinsă, că „bunul
simț nu este o însușire prostească” iar dacă prostia care
mai există va dispare odată
cu dezvoltarea neurogenezei
și vor rămâne numai oamenii
deștepți, cum se vor înțelege
ei între ei?
Aceasta este întrebarea
autorului; eu nu cunosc
răspunsul.
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Vechiul parfum al Bucureștiului

I

storia brandului de parde insecte. Toate aceste
fumuri Roger Gallet
beneficii au făcut ca acest
începe în anul 1693.
produs să fie recunoscut și
Există mai multe variante
brevetat de facultatea de
ale poveștii începuturilor
medicină din Köln încă
Cameră prevăzută cu scurgere
către un sistem de canalizare
dezvoltării acestui parfum.
din sec. XVIII, de unde și
din cărămidă ce are o parte din
Prima spune că un italian a
bine-cunoscuta denumire
elementele de cheie de boltă din
descoperit o apă cu propride apă de colonie.
blocuri de calcar. Sticluța de
etăți și beneficii deosebite,
În 1806 afacerea cu
parfum a fost descoperită în
cealaltă că italianul ar fi priparfumuri a italianului
umplutura acestei canalizări
mit rețeta de la un călugăr
Gian Paolo Faminis este
oriental pe care a îmbunătăpreluată de nepotul său
țit-o și pe care a denumit-o
Jean Marie Farina. Acesta
Aqua Mirabillis (Apa Minumoștenește formula și desnată). Alte relatări mențio- Sticlă de parfum chide o parfumerie la Paris,
Roger Gallet,
nează că parfumul era deja
iar din acest moment, procunoscut italienilor, încă din Paris din a doua dusul este promovat ca un
jumătate a sec. al
secolul al XIV-lea, formula
parfum personal, și nu ca un
XIX-lea
fiind descoperită la mănăstonic medical.
tirea Santa Maria Novellia din Florența.
În 1862, Armand Roger și Charles
Aqua Mirabillis a fost lansată pe piața Gallet vin la conducerea Casei Farifarmaceutică în 1709 și s-a bucurat de un na reușind să modernizeze universul
real succes, fiind recomandată ca o apă parfumeriei. Treptat, brandul Roger
cu proprietăți terapeutice conținând în Gallet devine din ce în ce mai apreciat și a fost descoperită în umplutura unei
principal esențe de citrice, neroli, lavan- răspândit, parfumurile lor regăsindu-se vechi canalizări din cărămidă și poate
dă și rozmarin. Era recomandată pentru până în zilele noastre în vitrinele maga- fi pusă în legătură cu funcționarea unei
spițerii în zona Hanului Serafimilor.
băut ca un tonic, dar și pentru a fi pur- zinelor de profil.
tată ca un parfum. Când era ingerată, se
Sticluța de parfum din imagini a Cercetările recente de la Marmorosch
presupunea că vindeca greața, vărsătu- fost descoperită în timpul cercetărilor au mai fost prezentate și anterior purile, ulcerul și febra, iar atunci când era arheologice de la Marmorsch Blank, tând fi accesate la adresa https://www.
aplicată pe corp, trebuia să funcționeze care sunt încă în desfășurare. Ea este facebook.com/MuzeulCurteaVeche/
ca antiseptic și împotriva pișcăturilor datată în a doua jumătate a sec. XIX, posts/2629820543943601

Comemorare

A

mbasada Israelului în România
a onorat vineri memoria celor
șapte militari căzuți la datorie
în urmă cu 10 ani, în timpul unui zbor
de antrenament în Munții Bucegi.
Pe 26 iulie 2020 se împlinesc zece
ani de la tragedia care a îndoliat două
David
națiuni. Un elicopter de transport de
Saranga
tip CH-53, care avea la bord șase militari israelieni și unul român, s-a prăbușit în Munții Bucegi,
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ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile. Cei șapte eroi participau la
exercițiul comun româno-israelian
BLUE SKY 2010.
La monumentul eroilor ridicat în
satul Șimon, a avut loc un ceremonial militar și religios la care a participat E.S. Ambasador David Saranga.
În cadrul ceremoniei, David Saranga a depus o coroană de flori și
a rostit Kadiș, una dintre cele mai
importante rugăciuni de doliu și de
comemorare din religia iudaică.
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O lume, o istorie de neuitat

u articolul de mai jos, intru într-un capitol din trecutul Iudaismului care nu a beneficiat de
atenția ce i se cuvenea. Mă refer la procesele intentate sioniștilor de regimul
comunist din România. Reiau relatările
despre simpozionul „Sionismul în anii
50 în România”, organizat de Centrul
pentru Studiul Iudaismului din România, care a avut loc în zilele de 14 și 15
ianuarie 2009 la Universitatea Ebraică
din Ierusalim.
Mă refer la Masa rotundă moderată
de regretatul Dr. Shlomo Leibovici-Laiș,
la care au participat „Asirei Zion” Moșe
Talmon, Dov Por, Menahem Fermo, Ada
Abraham, Mordehai (Filo) Abraham și
Dodi Ben-Ișai.
Moșe Talmon a vorbit despre „procesul celor 13 conducători sioniști”, lot care
i-a inclus pe A.L.Zissu, Mișu Benvenisti,
Jean Cohen, Moți Moscovici, Moșe Talmon (reprezentant al tineretului), Mela
Iancu și alții. Un lot „cosmopolit”, căci
după obiceiul ei, Securitatea îl inclusese
în el și pe avocatul elvețian Charles Phillipe Gyr, curier al organizațiilor evreiești
în timpul războiului și fost agent al Gestapoului. Astfel pregătise Securitatea „dovada activității de spionaj” a inculpaților.
În procesul ținut cu ușile închise, s-au
pronunțat pedepse grave: între 12-25 ani
temniță grea, muncă silnică și confiscarea
averii.
Pe Dov Por și Menahem Fermo îi cunoscusem în cadrul Cercului Cultural de
la Ierusalim, în martie 2005, la o dezbatere despre memorialistica de detenție, cu
tema „Experiența închisorilor comuniste”. La această dezbatere au participat cei
doi sioniști care-și publicaseră memoriile,
alături de mine și de sora mea, care relatasem despre o altă experiență evreiască
de închisoare, cea a tatălui nostru, avocatul Valentin Saxone, făcută publică în
volumul memorialistic „Speranțe în întuneric”. Tata nu a fost legat de mișcarea
sionistă, nici de cea comunistă; a ajuns
în închisoare din cauza convingerilor sale
liberale.

Menahem Fermo s-a referit atunci la
faptul că memorialistica sionistă nu excelează în numărul mare al editărilor. El a
spus: „Adevărul este că ne-am trezit târziu. Am fi putut s-o facem mai din timp.
Nu știu și n-am răspuns la întrebarea DE
CE? În general, nu numai sioniștii, nu numai cei care au fost în închisori, dar în general, evreii din România, aici în țara lor,
au vorbit puțin unii cu alții. S-au studiat
puțin problemele lor, doar în ultimii ani
ne-am trezit. Unii dintre cei care au stat
în închisoare, au scris în mintea lor, nu
pe hârtie. Unii au făcut-o la timp. Noi am
făcut-o cu întârziere. Există motive: criza
de adaptare a noului emigrant a existat și
pentru noi. Toate acestea au făcut ca noi
SĂ DĂM CU ÎNTÂRZIERE RĂSPUNS
APELULUI LUI Simon Dubnov, marele
istoric al evreilor: «Scrieți și consemnați»
(...) Acum, când timpul ne apasă, ne împinge, ne îmboldește, simțim că pierdem
trenul...” (Din volumul „Noi întâlniri la
Ierusalim”, pag.106).
Menahem Fermo a fost arestat în 1952
și acuzat de activitate sionistă, ca membru al organizației „Hashomer Hatzair”
(organizație de stânga, interzisă în 1949).
Versiunea ebraică a cărții sale, întitulată
„Scrisorile pe care nu le-am scris: Evrei și
Sioniști în România dictatorilor” (apărută inițial în limba română) a fost dăruită
de autor publicului prezent la Simpozionul de la Ierusalim. Fermo a citit un
pasaj din carte despre discuțiile pe care
le-a purtat la Jilava cu una din personalitățile sionismului religios, profesorul și
poetul Ezra Fleischer din Timișoara, care
a primit în 1959 premiul Israel pentru
literatură.
În cartea de memorii a profesorului
Dov Por (Bernard Politzer) „O tinerețe
în România”, apărută inițial în limba engleză și ulterior versiunea românească la
Editura „Curtea Veche”, se spune: „Cel
mai mult au suferit sioniștii religioși.
Pentru că, din dorința și imposibilitatea
de a respecta Shabath, foarte repede nu
mai știau când este Shabath, când sunt
sărbătorile religioase și evident, imposibi-

Jo i , 3 0 i u l i e 2 0 2 0

•

litatea păstrării Cashrutului” (citat după
volumul – „Noi întâlniri la Ierusalim”,
pag.112).
Profesorul Dov Por, a vorbit la Simpozion despre „coordonarea” dintre organizațiile sioniste pe timpul prigoanei
comuniste. În închisoare nu erau conflicte ideologice între deținuții sioniști și au
existat relații corecte între aceștia și deținuții legionari (cuziștii erau cei mai înverșunați antisemiți). Câteva rememorări
și considerații au emoționat auditoriul: în
Hashomer Hatzair se cântau trei imnuri,
unul după altul, într-o ordine bine stabilită. Întâi, Hatikva - imnul național, după
aceea, Internaționala și al treilea, Tehezakna-imnul oficial al mișcării halutziene
(mișcarea sionistă de tineret) având ca
text, o poezie de Bialik.
Ada Abraham a povestit despre experiența detenției sale în închisorile antonesciene unde grupului de foarte tinere
sioniste i-a fost dat să conviețuiască alături de grupul comunistelor și cu deținutele de drept comun. Acea experiență
concentraționară i-a folosit în studiile de
psihologie clinică făcute în Israel.
Impresionantă a fost relatarea lui
Dody Ben-Ișai, care a vorbit despre activitatea de la sfârșitul anilor 1950 pentru
ajutorarea familiilor sioniștilor și a celor
care primeau autorizații de emigrare.
Cum plecarea în Israel era condiționată
de faimoasa și costisitoarea „renunțare
la cetățenie” și cum mulți nu dispuneau
de sumele necesare, ajutorul era necesar.
Într-un grup de trei persoane, Dody se
ocupa cu transmiterea banilor primiți
în secret de la legația Israelului. În 1961
grupul a fost arestat și, după o anchetă
cruntă de aproape un an, a fost eliberat
fără proces. Între timp, regimul comunist
„evoluase”, era avid de bani...
Ascultând cu atenție relatările, urmăream pe ecranul sălii figurile sioniștilor
care nu mai sunt printre noi: Iosif Ebercohn, A.L.Zisu, Mișu Benvenisti, Moritz
(Moți) Moscovici, M.Rudich, Mela și
Cornel Iancu și mulți alții.
O lume, o istorie de neuitat!
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Vulpea cea hoață

Deghizarea perfectă

O mască din silicon care schimbă înfăţişarea, un
permis de conducere fals şi informaţii personale
obţinute în mod ilegal pe internet. Aşa a reuşit
John Colletti, un bărbat din Michigan, să fure peste
100.000 de dolari din mai multe cazinouri din
Kansas şi Michigan

C

olletti are
55 de ani şi
s-a deghizat într-o persoană
bătrână pentru a
nu stârni suspiciuni. El a folosit
în mod ilegal informaţii personale
ale victimelor sale şi documente false pentru a retrage bani
din conturile lor personale din automatele self-service din
cazinouri, spun procurorii federali. Automatele solicită utilizatorilor să insereze permisul de conducere şi ultimele patru cifre atât ale cărții de identitate, cât şi ale numărului de
telefon înainte de a fi retrași bani.
Colletti e acuzat acum de fraudă, furt de identitate şi
excrocherie. Ancheta a început după ce 10 victime au reclamat pierderea a aproximativ 98.840 de dolari, între 26
aprilie şi 27 mai 2019. Incidentele au fost raportate poliției
din Michigan.

Hagia Sofia rămâne
„locuința” pisicii Gli
După ce au aflat decizia de a transforma Hagia
Sofia în moschee, turcii au început să se îngrijoreze
cu privire la soarta celebrei locatare a clădirii,
pisica Gli. Autorităţile au anunţat, însă, că Sfânta
Sofia poate rămâne casa lui Gli

I

brahim Kalin, purtător de
cuvânt al preşedintelui Recep
Tayyip Erdogan, a declarat
pentru Reuters că situaţia lui Gli,
precum şi a altor pisici din zona catedralei, va rămâne la fel ca şi până
acum. „Această pisică a devenit celebră şi mai sunt şi altele care nu
au devenit încă faimoase. Această
pisică va rămâne acolo şi toate pisicile sunt binevenite la moscheile
noastre”, a susţinut el.
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Locuitorii dintr-un cartier din Berlin au fost mirați
atunci când încălțămintea a început să le dispară
din case

A

u făcut investigații și la
final au fost ușurați și
amuzați să constate că
hoțul este... o vulpe. Încălțăminte de toate tipurile - sandale, pantofi, teniși - a dispărut
până ca hoțul să fie demascat de un rezident, Christian Meyer.
Bărbatul s-a ambiționat și până la urmă a rezolvat misterul.
A stat la pândă și nu după mult timp a observat vulpea care
ținea un pantof în gură și i-a făcut o poză. Meyer a descoperit
și vizuina vulpii, pe care aceasta căptușit-o cu pantofii furați.
Nu este prima vulpe care face o adevărată pasiune pentru
încălțăminte. În urmă cu 11 ani, un incident aproape identic
s-a petrecut în vestul Germaniei. Atunci, un pădurar a descoperit într-o vizuină mai multe perechi de pantofi pe care
proprietarii le dăduseră dispărute din fața ușilor lor.

Obrăznicie și tupeu
David T. Hines, în vârstă de 29 de ani, a obținut
în mod fals aproape 4 milioane de dolari în cadrul
Paycheck Protection Program (PPP), inițiativă
lansată de statul american pentru a limita
efectele economice provocate de epidemia de
coronavirus, iar o parte din bani i-a folosit ca
să-și cumpere... un Lamborghini

P

rocurorii federali
l-au pus sub acuzare pe bărbatul
din Florida, acesta fiind
învinuit că a obținut în
mod fraudulos banii și
că a folosit o parte din ei pentru a cumpăra un automobil
Lamborghini, în valoare de 318.000 de dolari.
Anchetatorii susțin că Hines a încercat să obțină ajutoare
de 13,5 milioane de dolari de la statul american, solicitând
bani în numele unor companii și depunând declarații false
privind costurile cu angajații.
O bancă i-a aprobat împrumuturi de 3,9 milioane de
dolari în cadrul PPP, iar în câteva zile Hines a cumpărat
mașina de 318.000 de dolari. În următoarele săptămâni,
bărbatul nu a plătit salarii, ci a cheltuit bani pe produse de
lux în Miami. Programul Paycheck Protection face parte
din măsurile luate de statul american pentru a ajuta antreprenorii americani.
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Tom Hanks, după ce a
devenit ortodox
Tom Hans și Rita Wilson au devenit oficial cetățeni
ai Greciei. Cuplul american a luat această decizie
alături de copiii lor care au decis că doresc și ei
cetățenia greacă

C

elebrul cuplu își petrece mult timp în
Grecia, unde și deține o proprietate pe insula Antiparos. „Rita Wilson
şi Tom Hanks sunt acum
mândri cetățeni greci”, a
Tom Hanks și
scris prim-ministrul grec.
premierul grec, Kyriakos
Amintim că cei doi au Mitsotakis, împreună cu
soțiile lor
trecut printr-o perioadă mai
puțin bună la începutul lunii martie, după ce ambii au fost diagnosticați cu coronavirus. Aceștia se aflau în Australia la momentul acela. Din
fericire, Rita și Tom s-au vindecat și s-au întors la desfășurarea normală a activităților de zi cu zi.

În stare stabilă
Prințul danez Joachim a fost operat de urgenţă
vineri seară în Franţa pentru un cheag de sânge
la creier. El se află în stare stabilă şi „se simte
bine, având în vedere circumstanțele”, conform
unei declarații a casei regale daneze

J

oachim, 51 de ani, se afla
în vacanţă alături de familie la Chateau de Cayx, în
sud-vestul Franței, o proprietate
a familiei regale daneze situată în
regiunea Lot, în momentul când
a suferit un accident vascular
cerebral.
Contrar versiunii inițiale oferite de presa daneză care susţine
Prințul Joachim
că prințul a fost transportat cu
elicopterul, fiul cel mai mic al
reginei Margrethe II a fost dus cu ambulanța la Spitalul
Universitar din Toulouse, la 130 de kilometri de castel, a
declarat palatul regal.
În ceea ce priveşte durata spitalizării, „este prea devreme pentru a spune ceva acum", a declarat purtătoarea de
cuvânt, Lene Balleby.

Nou portret
Ministerul de Externe al Marii Britanii a dezvăluit
un nou portret al reginei Elisabeta a II-a realizat
de artista Miriam Escofet, pe care suverana l-a
putut vedea vineri în timpul unei întâlniri online

T

abloul o înfățișează pe regina Elisabeta purtând o
rochie albastră până la genunchi, perle şi pantofi
negri cu tocuri joase, așezată pe un scaun poleit cu
aur, alături de o masă pe care se află o ceaşcă de ceai şi o vază
cu trandafiri mov. Pe peretele din spatele reginei se poate
vedea partea de jos al unui portret mai vechi al suveranei
britanice.
„Mă bucur că am avut
șansa să îl văd. Sper să îl
pot vedea în realitate într-o
bună zi”, a declarat regina
Elisabeta după ce a văzut
portretul în cadrul unei
videoconferințe.
Două portrete ale reginei
Elisabeta a II-a au fost realizate de artista Miriam Escofet,
născută în Barcelona, dar care şi-a petrecut cea mai mare
parte a vieţii în Marea Britanie şi a câştigat cel mai prestigios premiu britanic pentru portretistică în 2018.

Bolsonaro,vindecat
Preşedintele brazilian Jair Bolsonaro a anunţat
sâmbătă că a fost testat negativ pentru noul
coronavirus, după ce a fost diagnosticat
pozitiv pe 7 iulie

B

olsonaro a făcut anunțul pe contul său de Twitter după
ce a făcut un nou test. „RT-PCR pentru SARS-CoV 2:
negativ. O zi bună tuturor”, a scris el sub o fotografie în
care apare zâmbind şi cu o
cutie cu hidroxiclorochină
în mână.
Preşedintele, în vârstă
de 65 de ani, a spus că a
folosit acest medicament
anti-malarie controversat,
a cărui eficienţă împotriva
Jair Bolsonaro
coronavirusului este pusă
la îndoială de majoritatea
comunității științifice, de când a fost diagnosticat cu COVID-19. Iniţial, el a minimalizat această boală, etichetând-o
drept „gripă” şi provocând astfel confuzie în rândul populației
cu privire la gravitatea acesteia.
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Trompeta 
(această rubrică este un pamflet și trebuie tratată ca atare)
BEEP



BEEP

Dintre-atâtea fete tute,
Vrând să-i afle vieţii rostul,
A ales - la senectute Una... şi-a murit ca prostul.

Râsul (Lynx lynx)

E

UMOR
Englezii se hotărăsc să intre în rândul țărilor europene și să circule și ei pe
dreapta. Îi roagă pe francezi să îi ajute.
Răspunsul francezilor:
- E prea complicat, după atâția ani de
mers cu mașinile pe stânga... Duceți-vă
la nemți. Ei sunt cei mai ordonați.
Răspunsul nemților:

28

Selecţii: Laurențiu Ghiță
George Ceauşu (Cârna, Dolj)
Mire la optzeci de ani

Mihai Batog BUJENIȚĂ

ste un fel de cotoi scăpat la smântâna bugetară, prin urmare, plin
de fiţe şi figuri. Atacă vehement şi
motivat tot ce nu-i place, reuşind uneori
performanţe de neimaginat. De unde şi
respectul anticilor pentru el, ajuns la noi
în formula: „ridendo castigat mores”,
ceea ce dovedeşte forţa sa distrugătoare.
Însă, în vremurile cunoscute nouă, în
dictatură, de exemplu, râsul a fost prigonit şi chiar omorât de tovarăşi special
selecţionaţi dintre cei mai încuiaţi şi mai
stupizi. Ei erau perfecţi ca vânători, întrucât nu înţelegeau de ce avem noi nevoie de râs când lozinci erau la tot pasul,
iar construcţia epocii de aur era o treabă
serioasă în care nu era nimic de râs. Mai
ales că unii indivizi dubioşi, insuficient
pregătiţi ideologic, se porneau pe râs,
spunând sau ascultând bancuri tâmpite
despre tovarăşii din conducere care aveau
metode infailibile pentru a se face de râs.
Intolerabil!
Numai că, după ani şi ani, vremurile
s-au mai schimbat şi râsul a crezut că îi
venise şi lui vremea să iasă la lumină.
Încercările sale penibile au stârnit râsul
tuturor pentru că nu era nimic de făcut

INCURSIUNI ÎN
UNIVERSUL EPIGRAMEI
ROMÂNEŞTI

În noaptea de ajun

Noaptea, pe la cântători,
Când e cerul ca sineala,
Au trecut colindători
Şi mi-au luat… agoniseala.

Unui funcţionar corupt
La un cap de acuzare,
În curând o să ajungă
Un funcţionar ce are
Mâna excesiv de lungă.

Măscărici
într-o societate în care tot tovarăşii mai
sus pomeniţi făceau glume. Prin urmare,
în zilele noastre, râsul este de tot plânsul,
el fiind pe cale de dispariţie.
Este adevărat că unele mici grupuri,
mai mult clandestine, de umorişti, prepară tot felul de ingrediente pe care le
doresc nutritive pentru amărâtul acesta
de râs. Însă, de regulă, nu prea reuşesc
decât nişte ciorbe slabe sau tocane atât
de indigeste, încât nici cel mai hămesit
râs nu pune botul.
În consecinţă, sloganul nostru este:

Salvaţi râsul, că altfel ne-a luat dracu’!
- Aici nu e vorba de o chestie simplă,
asta e reformă în toată regula. Vă sfătuim să cereți ajutorul românilor. Ei s-au
specializat în reforme.
Răspunsul românilor:
- Este vorba de o schimbare mult
prea mare ca să poată fi făcută peste
noapte. Vă propunem o perioadă de
tranziție de 6 luni în care să circule doar
camioanele pe partea dreaptă...
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Ce vă spun eu nu e banc;
Regii, la amuzament,
Aveau doar un saltimbanc
Noi... avem un Parlament!

Zeno Millea (Cluj Napoca)
Unor parlamentari „salvatori”
De vreţi lumea să vă creadă,
Nu uitaţi nici un moment:
Parlamentul nu e stradă –
Dar nici strada Parlament!

La groapa unui parlamentar

Mă opresc şi cad pe gânduri:
Zeci de ani păduri a ras –
Şi acum cu ce-a rămas?
A rămas cu patru scânduri!

Zis-a o parlamentară

„Ţara doar atunci se-ndreaptă
Când, pe fiecare treaptă,
Treaba-şi face fiecare!”
(Treabă mică... treabă mare?)

Altfel spus

La „Înalte Porţi”
Se decid iar sorţi –
Noi ni le-nsuşim
Fără să crâcnim!
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Federer
după operații
Roger Federer, operat de două ori la
genunchi în primul semestru al anului
2020 şi indisponibil până la finele
sezonului, a reluat antrenamentul fizic şi
ar putea reveni pe terenul de tenis peste
15 zile

D

upă mai multe săptămâni de convalescență, Federer a reluat pregătirea doar de
manieră fizică, conform antrenorului Severin Luthi. Jucătorul elveţian va împlini 39 de ani
pe data de 8 august, iar sezonul viitor ar putea fi
ultimul din cariera sa.
Federer, cu 20 de trofee de Mare Şlem în palmares, a anunţat recent că nu va reveni în circuit
(al cărui sezon este programat să se reia în august
după cinci luni de pauză forțată), decât în 2021,
după cele două operații la genunchi efectuate în
primul semestru al anului 2020.

Drapelul olimpic,
vândut

Patroană de echipă feminin
Mai multe persoane, printre alţii, jucătoarea de tenis
Serena Williams şi actriţa Natalie Portman vor sponsoriza
o nouă echipă feminină de fotbal, cu sediul în Los
Angeles, care va evolua în sezonul 2022
al Ligii Naţionale nord-americane

N

umele echipei şi terenul propriu nu sunt
stabilite încă, dar
grupul de proprietari se numește Angel City. În prezent,
în NWSL nu există o echipă
cu sediul în California. Comisarul NWSL, Lisa Baird,
Serena
spune că liga a căutat de mult
Williams
timp o echipă cu sediul la Los
Angeles, unde există deja un
interes „masiv” pentru fotbalul feminin.
„Astăzi facem un pas emoționant prin anunțarea primei echipe
finanţate şi conduse în proporţie majoritară de femei. Sunt încântată
de oportunitatea de a fi partener cu acest grup incredibil de oameni
pentru a aduce o echipă profesionistă de fotbal feminin în Los Angeles. Împreună ne propunem nu doar să construim o echipă câștigătoare pe teren, ci şi să dezvoltăm o bază de fani loiali şi pasionați”,
a declarat Natalie Portman.

Desenul original al inelelor olimpice,
realizat de fondatorul Jocurilor Olimpice
moderne, Pierre de Coubertin, a fost
vândut pentru 185.000 de euro în cadrul
unei licitații care a avut loc la Cannes

Agnieszka Radwanska
a născut un băiețel

Desenul a fost
vândut unui colecționar brazilian,
un particular, pentru
prețul de 185.000 de
euro, plus 27% cheltuieli, respectiv 234.950
euro”, a precizat Alexandre Debussy, responsabilul casei de licitații.
Realizat în 1913 de baronul Pierre de Coubertin, desenul respectiv a fost donat unuia dintre susţinătorii săi elvețieni şi a rămas în aceeaşi familie
până la achiziționarea sa recentă de către un colecționar care l-a pus în vânzare duminică.
Estimat la 80.000-100.000 de euro, acest desen
originar realizat în grafit şi acuarelă pe hârtie, măsurând 21x27,5 centimetri, a fost pus în vânzare la
prețul de 50.000 euro.

Fosta jucătoare poloneză de tenis Agnieszka Radwanska
a născut un băiețel, a anunţat soțul său Dawid Celt, luni
dimineața, pe rețelele de socializare

„

„

Jacob este deja alături de la Wimbledon în 2012 şi a disnoi”, a scris Celt pe Twit- putat patru semifinale de Mare
ter, adăugând o fotogra- Şlem în carieră.
fie cu mânuţa bebeluşului.
Radwanska (31 ani) s-a retras din tenisul profesionist
la finalul anului 2018, iar
acesta este primul său copil.
Agnieszka Radwanska este considerată cea mai bună jucătoare
de tenis poloneză din istorie, cu
20 de turnee WTA câştigate, inclusiv Turneul Campioanelor
din 2015. Ea a jucat finala de
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Magdalena BRĂTESCU

„Luminița de la capătul tunelului”

A

la Teatrul Național

utorul piesei, Radu
F. Alexandru (F fiind
inițiala numelui său de
familie Feldman), este dramaturg, prozator, eseist și politician, membru PNL. A făcut
studii de matematică și filosofie, apoi postuniversitare de
regie și un doctorat în estetica
filmului. Deține numeroase
titluri legate de afilieri, printre care cel de vicepreședinte
al Asociației culturale de prietenie România-Israel, e profesor la UNATC, realizator de
emisiuni radio și TV și are o
bogată activitate publicistică.
Scrie teatru din 1980 fiind considerat unul dintre cei mai jucați autori
români atât pe scenele bucureștene
(Odeon, Metropolis, Comedie, Național, Teatrul evreiesc) cât și în alte orașe
mari. E aplaudat, apreciat de spectatori
și de critică, face săli pline! Are la activ nu mai puțin de șaisprezece lucrări
dramatice.
Titlul „Luminița de la capătul tunelului” e o ironie amară. Nici pomeneală
de sensul inițial al expresiei, cel pozitiv, de încurajare și speranță. Luminița
este unul din cele patru personaje, toate
veroase, ale piesei. „Îi cunosc bine pe
toți cei care se bălăcesc în burta cașalotului unde trăim. Pe cei de azi și pe
cei de ieri: președinți, prim-miniștri,
înalți demnitari- leadership-ul, cum i
se spune acum. Au făcut și continuă să
facă tot ce le stă în putere ca lucrurile
să rămână așa cum sunt de când e lumea”, declară autorul care, politician
fiind, vorbește în cunoștință de cauză
despre „Românica”.
Cvartetul Delia&Virgil Neacșu și
Luminița&Doru Maxim întruchipează
tarele protipendadei postrevoluționare
combinate cu parazitismul și manipu-

30

lațiile apropiaților săi, toți purtători de
„măști”. Valorile autentice, dragostea,
prietenia și încrederea sunt falsificate
de un prezent în care îmbogățiții, deținătorii puterii politice împreună cu
micii ariviști ai contextului nu mai au
nimic sfânt. Trădarea, traseismul, imoralitatea, șantajul ordinar, comerțul cu
conștiința, absența oricărui scrupul
sunt tot atâtea trepte de cățărare rapidă
pe treptele unui succes invidiat de vulg
și promovat de mass-media ca model.
Montarea regizorului Mircea Cornișteanu aduce pe scenă o distribuție
eterogenă dominată de personalitatea
lui Constantin Cotimanis (Virgil),
perfect în rolul politicianului corupt,
artist în manevre, amoral, deținător al
secretului reușitei: „Sunt darnic. În politică important e cât dai din ce aduni
pentru tine, ca să fii prieten cu toți!” E
cameleonic exact cum îi cere rolul, când
lingușitor, când amenințător, când cuceritor, când respingător.
Alături de el, Iuliana Moise (Delia)
e tipul femeii trădătoare care-și folosește banii, poziția și inteligența în
scopuri meschine. Fosta miss Tulcea
saltă prin sexappeal la rangul de secretară-amantă-soție într-o căsătorie des-
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chisă. Schimbă partenerii de
alcov, dar își păstrează locul
alături de bărbatul legal care-i
oferă vile cu piscină, haine de
firmă, concedii de lux. Casa
familiei Neacșu e un muzeu.
Excelentul decor al scenografului Puiu Antemir, cu
mobilier sculptat, cămin din
marmură, lustre de cristal și,
ca recuzită, sfeșnice de argint
și tablouri valoroase, alături
de fotolii moderne și bar cu
băuturi străine, reprezintă
chintesența parvenitismului.
Alexandra Poiană (Luminița) oferă una din puținele surprize dramatice ale textului, ea fiind și
declanșatoarea intrigii. Tânăra actriță,
inițial cucerește simpatia publicului
pretinzând că-și iubește soțul, pe Doru
care o înșală cu Delia și că-l vrea înapoi.
Pretinde că acesta ar fi motivul șantajului politic de care se folosește împotriva
lui Virgil. Din momentul când își dă
arama pe față, țigăncușa sedusă minoră
de profesorașul de sport Doru Maxim
se înregimentează instantaneu în categoria negativilor. Jeep, vile la munte și
la mare, excursii în străinătate, croaziere de lux și un cont în bancă o fac să
uite instantaneu de iubirea conjugală.
Mircea Cornișteanu deține arta de
a schimba ritmul jocului, de a crea atmosfera vieții noilor îmbogățiți, de a-i
arăta cu mască și fără mască într-o piesă
bine scrisă despre viața și oamenii României de azi care se declară democrată.
Replici ca: „Legile le facem noi, pentru noi!” rostită drastic, sau „tânără,
frumoasă, inteligentă și cu caracter, te
bag în politică, pe noul val, conducător al României de mâine”, spusă cu
sarcasm și finalul, „Oda bucuriei” în
aranjament de manea, încununează un
spectacol de succes.
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Eveniment online la ICR Tel Aviv

Arhitectul care se formează astăzi, trebuie să
aibă o viziune asupra
treptelor urcate sau parcurse de arhitectură în decursul
istoriei, dar trebuie să fie ancorat și în prezentul prezent”
a afirmat prof. emerit dr.
arh. Sorin Vasilescu despre
studenții pe care i-a instruit
de-a lungul îndelungatei sale
cariere academice.
Cadru didactic la Universitatea de Arhitectură și
Urbanism „Ion Mincu” din
București, prof. Vasilescu a
participat la o discuție despre
„Repere în arhitectura românească”, alături de Cleopatra
Lorințiu, director al ICR Tel
Aviv.
Întrebat dacă există o
continuitate între ceea ce a
învățat pe băncile facultății
și cunoștințele pe care le-a

Răzvan VONCU

S

transmis studenților săi,
acesta a subliniat un aspect
foarte important al instruirii
sale universitare și anume că
„școala românească de arhitectură, chiar după tulburările profunde de după război,
și-a păstrat o doză de libertate, a fost într-un fel o oază de
libertate datorită faptului că
profesorii pe care i-am avut
eu, erau oameni formați dintr-o lume normală care trebuiau să funcționeze într-o lume
anormală”.
Profesorii care i-au format
aptitudinile arhitecturale, au
fost „fundamentale nume ale
școlii de arhitectură”, adăugând că „trebuie să recunosc
că aceste repere au fost și îmi
vor fi până în ultima clipă
esențiale”.
În continuare, invitatul
român s-a referit și la cel mai

Cleopatra Lorintiu

recent proiect ICR Tel Aviv
la care a participat și care a
fost reprezentat de itinerarea
expoziției documentare „7
Pionieri Evrei ai Arhitecturii Moderne din România”
la Galeria Casei Arhitecților
din Israel, în luna septembrie
2019. Acesta a afirmat că „expozitia este o demonstrație a
modului în care acești arhitecți de origine evreiască au
contribuit în mod masiv la întreg fenomenul de modernitate românesc, care este unul
dintre cele mai interesante”.
Întrebat de către Cleopa-

Sorin Vasilescu

tra Lorințiu despre experienţa
acestuia în Țara Sfântă, unde
și-a pus amprenta pe diferite
lăcaşuri de cult, prof. Vasilescu
s-a referit la proiectul arhitectural din Bethleem și la cel mai
amplu proiect arhitectural de
cult pe care l-a realizat și anume Așezământul Românesc
de la Ierihon, „un demers în
care am incercat să fie într-un
fel recognoscibil opera ca operă românească, dar în același
timp să fie respectuoasă pentru locul încărcat cu atâtea
elemente de tradiție orientală
cum este Ierihon”.

Curcubeu peste nelininiștit

pre deosebire de majoritatea scriitorilor israelieni de limbă română de azi, Bianca Marcovici era
deja o poetă cunoscută în România, în
momentul în care a făcut Alia (în anul
1991). Debutase editorial în 1985,
prin concurs, în condițiile restrictive de
atunci iar ulterior, mai tipărise, înainte
de plecare, încă două volume de autor.
Componentă a „Ramurii ieșene” a generației optzeci, a avut parte atât de premii
literare, cât și de receptare critică.
Activitatea ei literară din Israel a fost,
prin urmare, o continuare firească a celei
din țară, chiar dacă, stabilită la Haifa,
a beneficiat, firește, de un alt context
cultural și politic. Lista ei de titluri publicate este impresionantă și la fel de
respectabil este repertoriul cronicilor și
recenziilor de care s-a bucurat în publi-

cații literare profesioniste.
Trebuie precizat și că, deși profund
ancorată în realitățile Israelului, pe care
le interiorizează în poezia ei, Bianca
Marcovici menține o legătură strânsă
cu viața literară din România, publicând
periodic volume și grupaje de versuri sau
trimițând criticilor cărțile pe care le tipărește, în limba română în Țara Sfântă.
Volumul „Curcubeu peste Haifa”,
apărut recent la Editura Junimea din
Iași, face parte din acest itinerar al prezenței simultane în două spații literare.
Chiar titlul culegerii poate fi interpretat
ca o metaforă a legăturii, curcubeul pe
care poeta îl străvede deasupra orașului
ei (și care este un curcubeu al păcii, al
mângâierii sufletești, într-un ev tulburat
de cataclisme) purtând fi și puntea de
legătură dintre Haifa în care trăiește și
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Iașii în care s-a născut și s-a format ca
om și ca scriitoare.
Bianca Marcovici este, în volumul de
față, sfâșiată dureros de conflictul dintre
lumea imaginației ei nemărginite, capabilă de viziuni diafane sau de o delicată
survoire a „universului mic”, domestic,
și convulsiile prin care trece umanitatea:
războaie, incitare, deplasări de populație, genocide periodice, molime. Multe
(în special războaiele, incitarea și amenințarea cu genocidul) constituind nu
ipoteze, ci realități de care se lovește zilnic cetățeanul israelian.
Volum al deplinei maturități creatoare, „Curcubeu peste Haifa” ne propune o
poezie aspră, cu accente amare, în care se
simte latura contestatară a personalității
Biancăi Marcovici.
preluare Realitatea Evreiască
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Regatul sălbatic
Pescar hoinar
Ferma
Discover Romania
Mic dejun cu un campion
5 minute de istorie
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• Adio, mamă!
• Sus cortina!
• Nerușinatul
Doctor Mesmer
• Ca’n filme
Patru cărți pentru numai 190 de șekeli!
Sunați acum la editură la tel. 0524-716004
și comandați pachetul Alexandru Andy!
(Prețul unui singur volum este 80 de șekeli)

SCORPION

Simți pe propria piele vibrația pe care ți-o
transmit astrele. Majoritatea deciziilor pe care
le iei în această perioadă, te aduc mai aproape
de autenticitatea la care visezi dintotdeauna.
Amintirile fiecăruia dintre noi construiesc
drumul pe care noi am pășit zi de zi pentru a
ajunge ceea ce suntem astăzi. Tu alegi întotdeauna să lupți de partea dreptății.

BALANTĂ

22.10 - 22.09

21.11 - 23.10

SĂGETĂTOR
20.12 - 22.11

TAUR
GEMENI
RAC
LEU
FECIOARĂ

CAPRICORN
19.01 - 21.12

În zilele care urmează, totul în jur ți se pare
covârșitor și parcă nu mai ai energia necesară
pentru a face ceea ce ți-ai propus. Ai nevoie de
susținerea și afecțiunea celor din jur.

Deși consideri că timpul este aliatul tău,
această săptămână îți demonstrează contrariul. Emoțiile tale sunt complet dezorganizate; așa și cariera are și ea de suferit.

19.02 - 20.01

22.08 - 23.07

În fața ta se așterne o lume întreagă ce se lasă
explorată. Zilele acestei săptămâni se află sub
influența lui Saturn care va intensifica dorința ta de a călători.

Dacă mingea este la tine în teren în ceea ce
privește o anumită persoană, „șutează” sau
renunță definitiv. Nu te mai agăța de ideea
că trebuie să lupți până la epuizare.

VĂRSĂTOR

22.07 - 22.06

Ești mai determinat ca niciodată să atingi
apogeul propriei cariere. Vorbești deschis
despre modul în care urmează să acționezi
și faci cercetări amănunțite în acest sens.

Ai nevoie de intimitate, iar toți cei din viața
ta par că nu înțeleg acest lucru. Această simplă cerință duce la conflicte nesemnificative,
mai ales spre mijlocul săptămânii.

PEȘTI

21.06 - 22.05

A scoate la iveală chiar și cele mai ascunse
gânduri și dorințe este de fapt precursorul
vindecării emoționale. Nu mai încerci să te
ascunzi în spatele propriilor minciuni.

Crezi cu tărie în propriile idei. „Agonia emoțională” în care ai trăit o bună perioadă de
timp, s-a dispersat. Ai recâștigat controlul
asupra propriei vieți.

20.03 - 20.02

21.05 - 21.04

Ai în jurul tău oameni fideli pe care te poți
baza în orice context. Familia pare uneori
că te instigă la conflicte pentru că nu este
de acord cu modul în care îți trăiești viaţa.

BERBEC

20.04 - 21.03

Ești intrigat cu privire la anumite acțiuni
ale celor apropiați. Schimbarea este prezentă mereu în viața ta deoarece îți place să faci
lucruri neconvenționale.

21.09 - 23.08

G A Z E TA - H O R O S C O P
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Ouă umplute cu cremă de
brânză şi brânză cheddar
Ingrediente: 12 ouă fierte tari, 2 linguri maioneză, 100 g cremă
de brânză, 50 g brânză cheddar, sare, piper, 1 linguriţă paprika
dulce, 1 linguriţă muştar Dijon, 1 linguriţă pătrunjel tocat
Mod de preparare: Tai
ouăle în jumătăți. Scoți
gălbenușurile şi le pui
într-un bol. Le mixezi cu
maioneza, crema de brânză, paprika dulce, muștarul Dijon, sare şi piper,
după gust.
Împarți umplutura în
mod egal pentru fiecare
albuș şi le umpli cu grijă.
Presari brânză cheddar dată prin răzătoarea mică, apoi decorezi
cu paprika şi pătrunjel tocat.

Vara se schimbă
ghiveciul pentru orhidee
Orhideea nu este pretențioasă, dar trebuie să știi când
este momentul potrivit să o transplantezi într-un vas nou

A

șteaptă de obicei trei
sau patru ani de când
ai cumpărat o orhidee
pentru a-i schimba ghiveciul.
Nu te grăbi să transplantezi orhideea în anul în care ai cumpărat-o, decât dacă vezi că a
apărut mucegai pe rădăcini și
trebuie tratată. Așteaptă lunile
de vară, după ce s-au ofilit florile, să transplantezi orhideea
în alt vas, dacă aceasta a făcut

34

flori pe timpul iernii.
Cumpără un vas transparent, cu găuri mari de scurgere
a apei, și cu un diametru cu cel
mult 2-3 cm mai mare decât
cel în care se află acum planta.
Cumpără substrat special
pentru orhidee, compus din
mușchi, scoarță de copac și
turbă. Orhideele sunt plante
parazite, care cresc pe scoarța
copacilor. Ele nu pot fi plantate în pământ obișnuit pentru
flori de apartament.
Substratul se așază printre
rădăcini cu grijă, dar nu se tasează cu palma. Se lasă mici
goluri din loc în loc pentru o
bună aerisire a rădăcinilor.
Orhideea se mută după
două zile în care nu a fost deloc udată.
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Trucuri despre cafea
Cafeaua are
mult mai multe
întrebuințări decât
ne-am imaginat! Te
ajută să te menții
frumoasă nu doar
dacă o bei, ci și dacă
o folosești pentru
piele
Cafeaua, un odorizant eficient
Dacă ești băutoare de cafea măcinată, știi deja cât
de plăcut este parfumul ei și ce repede alungă din
bucătărie mirosurile mai grele de ceapă sau de carne
prăjită. Folosește așadar cafeaua pe post de odorizant,
pentru că aroma ei are capacitatea de a neutraliza alte
mirosuri acide și înțepătoare.
Pune o ceașcă de cafea proaspăt măcinată, cu două
cuburi de zahăr în ea, în frigider, să alungi mirosurile
persistente de la alte mâncăruri. Ține o ceașcă plină
de cafea măcinată sau cu boabe de cafea în bucătărie,
lângă fereastră. Stropește cafeaua respectivă cu câteva
picături de vanilie și vei obține un odorizant eficient
pentru casa ta.
Trucuri despre cafea, pe post de praf de curățat
Dacă nu știai, îți spunem noi! Atât cafeaua măcinată,
cât și zațul de cafea degresează suprafețele murdare
de ulei. Este suficient să le ții câteva minute la înmuiat în apă caldă și apoi să combini zațul de cafea cu
detergentul tău lichid de vase și vei vedea ce bine se
curăță ceștile, bolurile, tigăile sau orice alt obiect din
bucătărie plin de grăsime. Este unul dintre cele mai
bune trucuri despre cafea.
Zațul de cafea poate fi oricând folosit pe post de praf
de curățat. Nu zgârie, dar este suficient de bun pentru
a curăța depunerile de sosuri, ulei, săruri sau alte pete
pe care nu le poți curăța doar cu buretele.
Utilizări inedite pentru cafea
Ține un tocător de lemn pătat și uzat în cafea fiartă
timp de două zile. Cafeaua va intra în fibra lemnului
și acesta va căpăta un aspect de lemn vechi, iar petele
nu vor mai fi ușor de observat. Lustruiește cu o soluție
de cafea concentrată mobila din lemn maronie. Vei
îndepărta petele și lemnul va fi mai lucios.
Poți închide la culoare obiectele din lemn natural,
înainte să le lăcuiești. Pictează-le cu o cafea concentrată până când vei obține nuanța dorită. Colorează
cu puțină cafea rămasă în ibric o coală de hârtie, să
capete un aspect de hârtie veche pentru un mesaj.
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Vaccinul - o speranță
Societatea Moderna a primit încă 472 de milioane de dolari din
partea Autorității pentru Cercetări Avansate şi Dezvoltare în
Domeniul Biomedical (BARDA), pentru susținerea dezvoltării
vaccinului său împotriva Covid-19. Compania farmaceutică a spus
că fondurile vor susţine studiul său clinic, în faza a treia, pentru
vaccinul împotriva noului coronavirus

F

ondurile suplimentare vin
după ce, în aprilie, Moderna primea 483 de milioane
de dolari de la agenția federală. Pe
atunci, dezvoltarea vaccinului era
în faza preliminară.
„Încurajați de datele din prima
fază a studiului, considerăm că
vaccinul nostru mRNA ar putea
ajuta la rezolvarea pandemiei de
Covid-19 şi la prevenirea viitoarelor epidemii”, spune directorul general Stéphane Bancel. Vaccinul intră
în faza a treia.
Ultima fază a studiului vaccinului, primul din SUA care va fi tes-

Shai Efrati a constatat că dacă adulții
sănătoși cu vârsta de peste 65 ani
urmează o terapie specială cu oxigen,
funcțiile lor cognitive se îmbunătățesc,
la fel ca și funcția țesutului creierului

„
tat pe oameni şi care este dezvoltat
în colaborare cu Institutul pentru
Boli Infecțioase şi Alergii, va începe
pe 27 iulie şi va implica 30.000 de
participanţi.

Șase tipuri de COVID-19
Un nou studiu al COVID-19, bazat pe date dintr-o aplicație
de urmărire a simptomelor persoanelor bolnave, a stabilit că
există şase „tipuri” distincte de boală în funcţie de diferitele
simptome pe care le au pacienții. Descoperirea ar putea
deschide noi posibilităţi pentru modul în care medicii pot trata
mai bine pacienții şi pentru a prezice
ce nivel de îngrijire spitalicească ar avea nevoie

C

Inversarea
îmbătrânirii

ercetătorii de la King’s College
London au studiat datele de la
aproximativ 1.600 de pacienţi
din Marea Britanie şi din SUA care
şi-au înregistrat în mod regulat simptomele în aplicația COVID Symptom
Tracker în perioada martie – aprilie.
Autorii studiului spun că au identificat şase tipuri diferite de COVID-19
şi că acestea pot varia în funcţie de
gravitate şi pot veni cu propriul set de
simptome.
• Nivelul asemănător gripei fără
febră: dureri de cap, pierderea mi-

Inversează îmbătrânirea,” a spus Efrati, profesor asociat la Universitatea din
Tel Aviv și medic specialist la Centrul
Medical Assaf HaRofe. „Ameliorează funcția
cognitivă, nu doar îi încetinește declinul.”
Unul din voluntarii implicați în experiment, Avi Rabinovitch (69 ani) a spus că „a
intrat în acest studiu sănătos și a ieșit tigru”,
adăugând că memoria și cunoașterea i-au
fost îmbunătățite.
Efrati
a recrutat
63 persoane cu
vârsta peste 65 ani,
le-a făcut RMN-uri și le-a testat abilitățile
cognitive. Apoi le-a prescris unora dintre
ei un tratament timp de 60 zile, incluzând
șederi a câte 2 ore într-o cameră presurizată și respirarea oxigenului pur o parte din
timp. La încheierea experimentului, Efrati
a raportat o diferență semnificativă la cei ce
au primit terapia cu oxigen și a constatat că
îmbunătățirile s-au menținut la testele efectuate după șase luni.

rosului, dureri musculare,
tuse, dureri în gât, dureri în piept,
fără febră.
• Nivelul asemănător gripei cu febra:
durere de cap, pierderea mirosului,
tuse, dureri în gât, răgușeală, febră,
pierderea poftei de mâncare.
• Gastrointestinal: dureri de cap,
pierderea mirosului, pierderea poftei de mâncare, diaree, dureri în gât,
dureri în piept, tuse.
• Nivel sever unu, oboseala: dureri de
cap, pierderea mirosului, tuse, febră,
răgușeală, dureri toracice, oboseală.
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• Nivelul sever doi, confuzie: dureri
de cap, pierderea mirosului, pierderea poftei de mâncare, tuse, febră,
răgușeală, dureri în gât, dureri în
piept, oboseală, confuzie, dureri
musculare.
• Nivelul sever trei, abdominal şi respirator: dureri de cap, pierderea mirosului, pierderea poftei de mâncare,
tuse, febră, răgușeală, dureri în gât,
dureri în piept, oboseală, confuzie,
dureri musculare, probleme respiratorii, diaree, dureri abdominale.
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A

2

T

3

T

4

A

5

R

10

6
7
8

I

9

N O

10

ORIZONTAL: 1. Cum s-ar zice, făcut una!
2. Ochi de drac! — Are precizată vremea
când a fost făcută. 3. Buchete de cereale —
Teme! 4. Dres la coadă! — Sică n-are cap!
— Iarbă braziliană. 5. Fără să ştie unde
se duce — Vopsea pe faţă. 6. Comună în
Suedia — Partea ascuţită a unui cuţit. 7.
Transportat — Vechi locuitori ai Traciei. 8.
Primii paşi dintr-un tact! — Unul care ghiceşte gândurile altora. 9. Substanţă toxică
mortală — Personaj mitologic. 10. Unul
care nu numai că vorbeşte, dar şi face!
VERTICAL: 1. Are un spirit pătrunzător.
2. Case cu mansarde. 3. Insulă în Pacific
— Pe legea mea! — Zeu egiptean. 4. Copac din neamul bradului — Loc anume la
parterul unui teatru. 5. Bine crescut — Împărat al medianiţilor. 6. Răsuflătoare la
nas! — Ţesătură de mătase lucioasă. 7. A
se ivi — Fibre textile. 8. Ochi de lanţ —
Măcelărit. 9. Ued în Algeria — Navigator
portughez, însoţitor al lui Magellan. 10.
Vindecător popular.
CUVINTE RARE: CAA, VRA, ONO, EVI,
CANO.

Soția către soț:
- Itzik, tu înțelegi ce-ți spun?
- Nu, dar sunt foarte atent.

Un bărbat se prezintă la pompele
funebre.
- Ştiţi, mi-a murit soacra şi aş dori
*
să ştiu ce posibilităţi există pentru a
La dentist:
o conduce cât mai onorabil pe ulti– Vă rog să mă scuzați, v-am scos
mul drum.
un dinte sănătos. Acum îl scot pe
- Păi, domnule dragă, întâi si-în- cel stricat.
tâi, există varianta obişnuită: o pu– Ok! Bine că nu sunteți
nem într-un sicriu şi o înhumăm. oftalmolog!
Mai există încă o variantă: incinera*
rea. Pe care o doriţi?
Polițistul către șofer:
- Pentru siguranţă, dacă este posi- Vă rog, să coborâți din mașină!
bil, aş dori ambele variante...
- Sunt prea beat, urcă tu!

*
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Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: a, c, ogari, alar, etici, agat, p, a, stana,
criticate, odata, ole, amic, iar, l, ilar, misi, statuie, am,
a, oratori, etira, iran, ot, lirica, presari, et.
Pag. 36: rostogolit, orbiculari, deal, se, im, ol, ha,
arsi, d, salata, d, epurat, sti, nud, coafat, drac, trapa,
ritos, itit, umilitoare.
Pag. 37: a) demonstrat, edil, aride, cinic, avat, afa,
rasa, r, pita, talpa, ic, stat, ll, tactic, lao, ato, natang,
rodat, eroi, irigatoare. b) cens, bigam, emancipata, ris,
rastit, etalat, ape, mala, aa, im, oting, daca, noe, atacat,
ia, arama, i, ararat, rac, legaturica. c) periferica, apuca,
adam, ricini, ate, oca, ann, al, xu, argat, i, iran, erato,
siluire, ir, tebana, apa, in, lesinat, cimilitura. d) potop,
toba, oxigen, cid, d, paparude, udare, apos, rar, noian,
itite, tt, c, ata, ca, cu, a, ulla, aur, marearosie, amarate, ba.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ORIZONTAL : 1. Ţinut 1
care are mine
de cărbuni. 2. 2
Cinste mare
— Cu gust de 3
pelin (pl.). 3. 4
A
Rămâne peste
T
noapte — Pa- 5
săre de pradă. 6
A
4. Prospect ale
R
A
cărui foi se 7
pot desface —
N
Plantă comes- 8
tibilă. 5. Gră- 9
I
madă confuză
A
— A pune un 10
arbore în pământ. 6. Rege evreu — Nota DO de altădată — La capăt de
cer! 7. Căzute din coş! — În formă de raze (f.). 8. Băţ la
biliard — Caieţel de însemnări. 9. Indicat — Rege în Wessex.
10. Curaj deosebit.
VERTICAL: 1. Încheiat, din punct de vedere al locurilor
libere. 2. Instrumente de analiză. 3. Corp de călăreţi de
elită în vechea armată română — Aproximativ. 4. Brom —
Localitate în Mauritania — Pe tine. 5. Singură — Lucrător
la calea ferată. 6. Înalt, dar mai scurt! — Stropiţi cu apă.
7. Pronume — Plantă de... borş! 8. Toate animalele unei
regiuni — Specie de orhidee. 9. Bucăţi de fier! — Care se
lipeşte. 10. Introducerea de aer în plămâni şi eliberarea
bioxidului de carbon.
CUVINTE RARE: MAS, EZRA, INI, ATAR, ANIA.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ORIZONTAL:
1. Întreţine şi
1
N
supraveghează.
2. În fond, nişte 2
I
ipocrite. 3. Dat
O
cu vopsea — 3
Îi place să nu 4
B
facă nimic. 4.
E
C
La începutul 5
abecedarului —
6
A
Orăşel în Peru
— Monedă în 7
L
Siam. 5. Şterse,
P
fără culoare — 8
Cot gol! 6. Pe 9
vremuri — Ruteniu ca sim- 10
bol. 7. Scriitor
german — Căsuţă la mobilă! 8. Limbă vorbită în special de
evreii din Europa de mijloc şi răsărit, un fel de dialect german — Sabie nobilă! 9. Făcută una cu pământul — Livadă
(reg.). 10. Îi încurcă minţile.
VERTICAL: 1. Nu poate fi învinsă. 2. Personaj mitologic
— Primul om. 3. De culoare cenuşie — Aduse în sclavie. 4.
De forma unei mingi — Poziţie (reg.). 5. Plantă textilă —
Indică vremea — Cap de tigru! 6. Insulă în Pacific — Grămădit. 7. Râu în Germania — Fals (vorbind de monedă). 8.
Regiune — Patrie. 9. Lichid de gust acru — Mijloc tehnic de
detectare a avioanelor. 10. Monumente readuse la starea
de... nou!
CUVINTE RARE: UCO, UTT, BAB, SIT, JOLA, ISE.

ORIZONTAL :
1.
Face gălăgie
1
S
(fem.). 2. Drug
2
I
de fier — Făcut
alb. 3. Antipatie
S
3
profundă — Mari
în volum. 4. A
4
I
se urca pe ceva
D
I
5
— Râu în Africa.
5. Aşezat în orI
6 U V R A B
dine. 6. Lucrare
7
O
(franţuzism) —
Spetează la răz�
8
R
boiul de ţesut.
7. Notă muzicală
9
I
— Localitate în
T
10
Iran — Armăsar.
8. Fruntaşi între
fruntaşi — Oraş mare în nordul Italiei. 9. Simţ al măsurii
în comportare — La începutul vieţii. 10. Pantaloni ţărăneşti
— Puternici.
VERTICAL: 1. Frământaţi, tulburaţi. 2. Popas pentru tre�
nuri — Plăsmuit în imaginaţie. 3. Vorbitor în public — Oraş
în Peru. 4. Chemare familiară — Localitate de dezvoltare
în Israel — Perete! 5. Avut în grijă. 6. Locuitor rural — Mod
de exprimare a voinţei populare. 7. Prefix — Rocă grăunţoasă. 8. Cu moralul scăzut — Nume de fată. 9. A scoate
un sunet asemănător cu un S prelungit — Localitate în Iran.
10. Fac tentative criminale spre a omorî pe cineva.
CUVINTE RARE: TIN, DIVO, ANAR.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ORIZONTAL:
1. Cinci la nu1
E
măr pe suprafaţa pământu2
C
lui. 2. Făcut pe
3
A
altă cale decât
naturală. 3.
4
R
Pronume — Pantofi de soldat!
5
T
4. Firicel-sub6
E
A ţirel... — Unul
7
U după altul, în
ordine — Com8
S plex de săptămâni. 5. Dele9
E
gaţie solemnă
I acum câteva
10
sute de ani —
Dinastie chineză. 6. Un fel de hocus-pocus! — A măguli la figurat şi
a şterge la propriu. 7. Platou în sudul Franţei — O carte
tare! 8. Nemărginire de ape... — Întruchipa dragostea la
vechii greci. 9. Una din cele opt — Producţie de fiinţe vii.
10. Neînsemnate vase plutitoare.
VERTICAL: 1. Nenorocire la superlativ. 2. Bun de gură!
— Pe aproape... 3. Nota traducătorului — Turceşti sau americane! 4. Râu în Irak — Chip sfânt. 5. Un fel de umflare în
pene — În vremuri de demult se ocupa de anume textile.
6. Îl întăreşte pe NU — Capre! — Scoase din sac! 7. Joc
de cărţi — Romancier portughez. 8. Pe harta Sloveniei —
Munte biblic. 9. Care merg cu paşi mărunţi. 10. Locuitor
din Elada de mult — Păsărele din familia piţigoiului.
CUVINTE RARE: TAN — NOIR — TIB — ECA — NIN.
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Aprinderea lumânărilor de Șabat
Pericopa Vaethanan
VINERI
31.07.2020

SÂMBĂTĂ
01.08.2020

Tel Aviv

19:17

20:17

Ierusalim

19:01

20:15

Haifa

19:11

20:18

București

20:24

21:30

Timpul trece mai plăcut când citești o carte bună!

Ratele de CURS VALUTAR
Valabile pentru data de 30.07.2020
șekeli
Monedă

Cumpărare

Vânzare

1 dolar
american

3.38

3.44

1 euro

3.95

4.03

1 liră
sterlină

4.34

4.42

1 leu
românesc

0.83

0.85

PROGNOZA METEO
30 iulie - 1 august
Zonă

joi,
30 iulie

vineri,
31 iulie

sâmbătă,
1 august

Haifa

32°

30°

31°

Nazareth

38°

34°

34°

Tveria

42°

39°

39°

Tel Aviv

32°

31

31°

Ierusalim

36°

32°

32°

Eilat

44°

42°

42°

Martin Buber - Legende Hasidice. . . . . . . . . . . . . . 35
Șulhan Aruh - Codexul sfânt al comportării evreilor
potrivit Talmudului (în română).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80
Jamie Oliver - Carte de bucate (300 pag.) .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
O masă într-o farfurie - rețete din întreaga lume .  .  .  .  .  .150
I. Schechter - Schechterezada .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80
Stela și Arșinel - O pereche fără pereche.  .  .  .  .  .  .  .  .  80
Ștefan Mitroi - Guantanamo.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
Trei etaje de Eshkol Nevo (roman din societatea israeliană) .  .80
Istoria ca viitor de Ana Blandiana (conferințe și texte uitate).  .  80
Căderea din timp de David Grossman (autor israelian).  .  .  .  80
Vin din Alep (itinerariul unui refugiat sirian).  .  .  .  .  .  .  .  .  50
Siria - de ce s-a înșelat occidentul .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40
Iranul meu - gustul amar al revoluției.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .70
Moscova și lumea - Ambiția grandorii.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80
Ariel Sharon și bătăliile lui politice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .100
Orizonturi roșii de Ion Mihai Pacepa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130
Klaus Iohannis - Eu.Ro dialog despre Europa.  .  .  .  .  .  .  65
Bibliotecara de la Auschwitz (pov. adevărată) .  .  .  .  .  .  .  80
Povestea miracolului economic israelian națiunea start-up.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .80
Marin Sorescu - Unde fugim de acasă (copii) .  .  .  .  .  .  .  .  80
Dracula de Bram Stocker .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  45
Calistrat Hogaș - Pe drumuri de munte.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50
Alexandru Macedonski - Poema rondelurilor .  .  .  .  .  .  .  .  .50
1000 de evenimente care au modelat lumea
(ediție National Geographic în limba română).  .  .  .  .180

Comandă acum la telefon 0524-716004

* valorile reprezintă media zilei

38

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă

•

Jo i , 3 0 i u l i e 2 0 2 0

șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.

G A Z E TA A N U N Ț U R I
xvcbzfhgkshgkscaneasca

OPORTUNITATE DE AFACERI ÎN LUNCŞO
OARA
Luncsoara reprezintă o
comunitate restrânsă, un
sat mic din comuna Auseu,
situat în județul Bihor, în
partea de nord-vest a României, la
aproximativ 50 km de granița cu Ungaria.
Formele de teren ale
satului nostru sunt
reprezentate de câmpuri
simple, înconjurate de
păduri verzi, făcând satul nostru potrivit
atât pentru industria agricolă, cât și pentru
extragerea și prelucrarea lemnului.
În ceea ce privește
infrastructura, Luncsoara
are ieșire directă pe șoseaua
europeană E60, care este
într-o stare excelentă pentru transport.
De asemenea, satul este
situat între două orașe
importante ce dispun de
aeroporturi, Cluj și Oradea,
facilitând astfel călătoriile pentru posibili
investitori..
Luncsoara poate
asigura pentru cei
interesaţi, locaţia
necesară desfăşură
rii activităţii, fie spre vânzare, fie spre
închiriat, constând din câmpuri pe care se
pot cultiva culturi sau se pot construi săli
de producție .
Utilităţile nu
reprezintă o problemă,
deoarece satul nostru
dispune de apă curentă,
sistem de canalizare și
electricitate .

În ceea ce
privește resursele
umane,
comunitatea
noastră poate
oferi forță de
muncă loială, muncitoare și ieftină. Din
cauza lipsei locurilor de muncă, oamenii
de aici ar fi mai mult decât recunoscători
să aibă un job sigur. Dacă numărul
necesar de lucrători îl depășește pe cel
existent în sat, mai mulți muncitori pot fi
aduși din satele din apropiere și din
orașul Alesd.
Datorită faptului
că este o comunitate
mică, dar unită și
entuziastă, toată
lumea va participa și
va susține investitorii,
în principal Primăria
și Consiliul Local. Primarul a sprijinit
comunitatea până acum și va fi mai mult
decât bucuros să ofere sprijin
suplimentar partenerilor noștri, inclusiv
în privinţa facilităților fiscale.
Iată câteva exemple de afaceri de
succes care au avut succes în ultimii ani
în comuna noastră:
 Compania Arfungo, al
cărei obiect principal de
activitate este colectarea și
prelucrarea ciupercilor și
fructelor sălbatice
 Trei restaurante, unul în
Auseu și două în
Gheghie, care servesc ca
hală pentru petreceri și
evenimente majore
 Patiseria Tunduc din
satul Grosi
 Două companii din
industria metalurgică: Metalsim Grosi
și Betsum Gheghie

Pentru informaţii, vă rugăm să ne contactaţi la adresa: adibotici@gmail.com
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Timpul trece greu în timpul pandemiei?
Colecția de integrame a
Revistei Familiei vă ajută
să vă relaxați și să practicați
cel mai sănătos sport:
sportul minții!
7 reviste de integrame doar 210 șekeli

Sunați la 0524-716004

IA

