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השער לכלכלה חדשה

ציטוט ביום

“מה שפוסל בעיניי אנשים זה לקיחת כסף ציבורי 
לכיס הפרטי ושערוריות מין. לא היה לי את זה ולא 

יהיה לי את זה. אז יגידו שאני לא נחמד, ריכוזי 
ויהיר. מנהיגות לא נבחנת ביכולת להיות אהוב”

< שני אשכנזי והילה ויסברג, עמ' 16 

נתון ביום

סומכים על הילדים 
של המהגרים

s מאמציו של ראש ממשלת 
יפן שינזו אבה לעודד ילודה 

לא נשאו פרי עד עכשיו, וכך 
אחת המדינות המבוגרות 

בעולם הופכת תלויה יותר 
ויותר במהגרים שימנעו את 
הדלדול המהיר באוכלוסייה. 

מספר הלידות ב־2019 צנח 
ביותר מ־50 אלף, ל־865,234, 

השפל של אחרי מלחמת 
העולם השנייה.

גלובלי )1(

הייטק

לדני גלוטר, שעשה 
אקזיט באופטימל פלוס, 

יש עצה ליזמים
שלומית לן, עמ' 48 <

גלובלי )2(

אחרי שנים שנלחמה 
בהם, ממשלת סין מחזירה 

את דוכני הרחוב
אופיר דור, עמ' 39 <

מחקר ומדע

איך חוקרים השפעה של 
אירוע על החברה? תכירו 

את "האתנוגרפיה הבהולה"
חזית המדע, עמ' 40 <

מדיה

הדיגיטל של גנץ מול 
 הדיגיטל של נתניהו: 

נחשו מי לוקח
איתי צמיר, דעה, עמ' 54 <

כלכלת הגזענות: הנתונים 
שמאחורי המחאה בעקבות 

המוות של ג'ורג' פלויד 
רועי ברק, עמ' 34 <

10.6.2020

מאז תחילת השנה מדובר על 936
פצועים. במונחים שנתיים מדובר 

על 1,853 איש
שייפגעו מתאונות דומות ויגיעו 

לבית החולים איכילוב לבדו

13
פצועים בתאונות 

קורקינט או אופניים 
חשמליים הגיעו 
למיון באיכילוב

 "גלובס" ואיכילוב מפרסמים
מדי יום את מספר הנפגעים 

בר 30 שנה שיוסי הלסמן, בעברו כ
מורה לחינוך גופני, מפעיל טיולי 

ג'יפים. בחודש מרץ האחרון, עם 
פרסום תקנות הקורונה, הפעילות 

של החברה שלו, "היי הג'יפ", נפסקה 
באחת. "אנחנו עובדים בכל הארץ. 

אני מעסיק כ–50 ג'יפאים פרילנסרים 
שמוציאים טיולים בכל מקום - גם 

במרכז הארץ. כך שלא רק אני, גם הם 
נפגעו בגלל הקורונה.

"כמו כולם, מיד ביטלנו את 
הטיולים. אני מוציא גם ימי כיף 

לחברות וימי גיבוש, ויש לנו כמה 
לקוחות גדולים כמו בנקים - שכמובן 

גם הם ביטלו את הפעילויות בשטח. 
כשזה קרה, אני אישית לא יכול 
לשבת בבית, והתנדבתי לארגון 

'השומר החדש', שזה אומר שיצאתי 
לעבוד בשמירה על שטחי חקלאות 

בשטחים. זה היה המפלט שלי 
מהשגרה החדשה".

עד כמה נפגעה הפרנסה שלך? ¿
"עבדתי על חסכונות. מהמדינה 

קיבלתי 700 שקל. אני לא יודע למה 
לא יותר, אבל לא היה קל לתפעל 

את הבקשה במחשב. בטח לא הרגשתי 
שהמדינה כיסתה לנו את ההפסדים 

הקשים או נתנה די אמצעים. לעצמי 
לא דאגתי, לי יש פנסיה ממשרד 

החינוך, דאגתי לכל הפרילנסרים 
שעובדים איתי".

זוכר תקופות דומות של הדממה? ¿
"הפעילות עצרה למשל ב'צוק 

איתן', אבל לא ברמות כאלה".
לדברי הלסמן "בימים האלה יש 
התעוררות טלפונית. אנשים מאוד 

רוצים לצאת לטיולים וצמאים לזה. 
אנחנו עושים אירועי סיום שנה 

למורים, ימי הולדת למשפחות. בכולם 
אנחנו מחטאים כל ג'יפ ומחייבים 

מסכות". ¿

שירי דובר

 להשתתפות במדור 
 אפשר לפנות למייל:

 i-can-help@globes.co.il
עצמאים, בעלי עסקים קטנים ושכירים 

בעלי שליטה - אנחנו רוצים לשמוע אתכם.

דאגתי לא לעצמי 
אלא לכל הפרילנסרים 

שעובדים איתי"

עצמאים במשבר

יוסי הלסמן, בן 68, בעלים של חברת 
"היי הג'יפ"

יום א', 14.6

מוזמנים לשאול שאלות 
ולהצטרף לשידור החי 
בעמוד הפייסבוק שלנו

משבר הקורונה בשווקים: עורך 11:00
שוק ההון באתר, גיא בן סימון, 

מארח בשידור חי

גלובס מהבית

ממשלת יפן נכשלה במאמץ 
להעלות את שיעור הילודה

מספר לידות בשנה, מיליונים
נל

ור
ג'
ט 

רי
ט
ס
ל 

וו
ר: 

קו
מ

1.43
1986

0.86
2019

הסטארט־אפים 
המבטיחים בצל 
הקורונה: מנכ"ל 
ג'וי טיונס מדבר
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