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 JCC -סגל של הלישיבת  –עדכון על ישראל 

 

 :הסבר לשליח

  פעמים רבות אנחנו כשליחים נדרשים לתת "עדכון על ישראל" בישיבת סגל או בפגישה כזו אחרת. להלן
  –הצעה שלי לעדכון שונה ומעניין 

  לקחתי שני נושאים אקטואליים–  

o ""חוק מעמ אפס 

o  0088"מכתב הסרבנים של." 

  לסיפורים האלה כתבתי שני סיפורים דמיוניים שמספרים בשביל לחבר את הקהל האמריקאי שמולי
 ומציגים לקורא דילמה/קונפליקט. האמיתי ותר את הסיפורחות או יפ

 רם את ה"תסריט" ואז פותח את זה לדיון  -אני בוחר מישהו מהקהל שיקרא בקול-  
o ?מה אתם הייתם עושים?  אילו אפשרויות עולות לכם בראש בהקשר לדילמה הזו 

 שרויות לבחירה בהקשר לדילמה הזו ומבקש מהם לבחור. אנחנו אפ 3אני מציג בפני הקהל  לאחר מכן
 עושים הצבעה ואני רושם על לוח כמה הצביעו לאיזו אפשרות.

  ומציג להם את הסיפור מספר להם ש"תסריט" כזה מתרחש עכשיו במציאות בישראל אני  –לאחר מכן
 כמו שהוא מתרחש באמת עם תמונה, כותרת ומידע אינפורמטיבי.

 את השיטה הזו אפשר ליישם על כל נושא.

  



Scenario 1 -  

You and your spouse are in your late 20s. Financially you are not doing great. You have a 3 years 

old son, one car, both of you have a job and a bachelor degree. In order to save money you have 

been living in your parents’ house in Denver for the last 3 years. You are now finally ready to get 

a mortgage and buy a house – but wait a minute – there is a problem: 

The United States Congress is about to vote on a bill that will reduce housing prices in 18% all 

over the nation. This bill will only effect couples who never had a house before. 

 

What will you do? 

A. Wait and see how the vote goes. Due to the bureaucratic process, the bill will only be 

effective in a year from now.  

B. Living in your parents’ house is not comfortable. Waiting more time for buying a house 

does not worth the 18% discount. You are not going to wait. 

C. Leave your parents’ house, rent a place in town and wait to see how the vote goes. 

 

 

 

Scenario 2 

You have been working in the Intelligence department of the U.S navy for the last 5 years. Most 

of your work there as to do with the military campaign in Afghanistan. You find yourself deal 

more and more with missions that has to do with gathering intelligence on the local Afghan 

population. Recently you and some other co-workers around have been feeling uncomfortable with 

the tasks given to your department. You see repeatedly how military intelligence lead, directly and 

indirectly, to the killing of Afghan people (not all of them are “bad”). 

 

What will you do about it? 

A. You decide to address your supervisors about the matter and get their official statement 

about the goals and guidelines of such missions. You try to lead for a change. 

B. You leak this story to a major newspaper – using the public media is the only way to 

influence the government policy. 

C. You and your co-workers who feel as you decide to write an official letter to the U.S 

president, the Secretary of Defense and the Navy commander stating that you will no longer 

agree to be a part of such military missions. You also leak the letter to the press. 

 



 

   

  

43 officers and soldiers, graduates of the IDF's elite intelligence unit, 8200, 
say they will no longer report for reserve duty related to the Palestinian 
arena. 

Opposition leader and Labor Party chairman Isaac Herzog has 
criticized the `call for insubordination`– “I also served in that unit, 
this is not the right way to protest” 



  

  

Yair Lapid - Finance Minister of Israel 
He wish to give certain first-time homebuyers an exemption for the 18% value-
added tax on new residential construction (homes of up to NIS 1.6 million) 



 מידע על חוק מע"מ אפס:

 יותר לא מקרה ובכל, אזור לאותו הממשלתי השמאי שקבע מהמחיר גבוה יהיה לא מ"מע כולל הדירה שמחיר הם ההטבה לקבלת הקריטריונים שפורסם כפי

 .שקל אלף 166-מ גבוה אינו שמחירה דירה ירכשו אם רק מההטבה ליהנות יוכלו לאומי או צבאי שירות שירתו שלא אזרחים. שקלים מיליון 6.1-מ

. 53 גיל מעל הזוג מבני שאחד ילדים ללא זוגות או 53 גיל מעל רווקים, לפחות אחד ילד עם בציבור ידועים או מיניים חד או נשואים זוגות הם להטבה הזכאים 

 משרד כי נקבע, ההטבה של לרעה ניצול למנוע כדי. 6993 מאז בבעלותם אחרת דירה הייתה ולא בבעלותם אחרת דירה אין כי להוכיח יצטרכו הזוג בני שני

 .הרוכש לגורם המוכר הגורם בין עבודה יחסי או משפחתית קרבה יחסי אין כי יבדוק השיכון

 


