
ארסו יקדם את קבלת האזרחות הישראלית בספרד
כפי שפורסם ב-ONE לראשונה, בלם בית"ר י-ם שב למולדתו במטרה להוכיח את יהדותו של אביה של אשתו.
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בלם בית"ר ירושלים סזאר ארסו טס במהלך סוף השבוע לספרד במטרה לקדם את אזרוחו בשל
העובדה כי אביה של אישתו יהודי, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE. ארסו המריא בכפוף לאישורו של
המאמן מנחם קורצקי. בבית"ר הודיעו כי הבלם צפוי לשוב מחר לישראל ולהצטרף לאימוני הקבוצה.

עורך הדין שי נמרודי, ממשרד עורכי הדין, קן תור עכו, אשר מתמחה בענייני כניסה לישראל סיפר כי
ארסו צפוי להיות זכאי לתעודת עולה או תושב ארעי אם יוכיח כי אישתו היא בתו של יהודי ולפיכך

זכאית לתעודת זהות ישראלית בהתאם לחוק השבות.

אוהדי בית"ר י-ם קנו 2,700
כרטיסים להפועל ת"א

הירושלמים בטירוף לקראת
המשחק מול האדומים ביום שני

הבא והצפי הוא ל-1,000
אוהדים נוספים. הנהלת הפועל

שיחררה כמות כפולה ממה
שהחוק מחייב

לכתבה המלאה

"המהלך מתבסס על תיקון לחוק שעל פיו, גם אדם שאינו יהודי מלידה הוא זכאי שבות ויכול לבצע
עלייה לישראל. במידה וארסו ואשתו יוכיחו את יהדותו של אביה, היא תוכל לקבל אזרחות ישראלית

ובהמשך דרכון ישראלי".

נמרודי הוסיף לגבי הספרדי: "כבן זוגה של זכאית שבות, ארסו זכאי להגיש בקשה לעלייה בהתאם
לבקשה של אשתו".

בתוך כך, ביום רביעי תקיים בית"ר משחק אימון מול הפועל באר שבע בווסרמיל בו עמנואל סאני
צפוי להמשיך ולהיבחן. בנוסף גם הקשר פיליפה סיימור צפוי לנחות בארץ ולקחת חלק במפגש מול

חניכיו של אלישע לוי.  

לימודי אמנות במכללת
מנשר

המחלקה לאמנות
ב'מנשר' יוצאת מהחומר
אל הצורה, מהנפח אל

המשמעות.
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פיליפה סיימור. יינחת ברביעי (טוויטר)
 

הבעלים אלי טביב לא מתכוון למנות בשלב הזה מנכ"ל במקום עומר עצמוני שסיים את תפקידו כפי
שפורסם לראשונה ב-ONE. מי שנמצא כעת בפרונט במועדון הוא החשב חיים נבון, שעובד באופן

ישיר מול טביב.

עוד לא נכנסתם לאזור בריאות וכושר החדש שלנו? לחצו כאן וקבלו את כל הטיפים לפעילות גופנית, תזונה נכונה וחיים
בריאים

קטעי וידאו מומלצים
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