
 2.5מיליון שקל לטובת אנשים עם מוגבלות
מי הגיע לערב הגאלה השנתי של ארגון שלוה, וגם: הנשיא ריבלין מארח את סר פרנק לואי, קובי ריכטר מתאמן בקפיצות ראווה על סוסים 

ומי מציע למכירה את הפנטהאוז שלו ב-65 מיליון שקל. רכילות עסקית

יעל ולצר פורסם:  91.21.2013:48 , 

 2.5מיליון שקל לשלוה
 EUNEV מעל 5.2 מיליון שקל נאספו בערב הגאלה השנתי של ארגון שלוה שהתקיים אתמול )א'( בנוכחות של כ-000,1 מוזמנים במתחם האירועים

Aשבקריית שדה התעופה. הארגון המסייע לאנשים עם מוגבלות הוקם לפני כ-03 שנה על ידי קלמן ומלכי סמואלס, שכמובן הגיעו לאירוע.

הערב היווה את אירוע הפתיחה של חודש ההתרמה המיוחד למען שלוה, במסגרתו מתקיים קמפיין שמטרתו גיוס 04 אלף טיפולים למטופלים, כשעלות כל 
טיפול

כ-180 שקל. באמנותי: להקת
שלוה והראל סקעת, שהנחה את

הערב. בנוכחים: איש העסקים
אודי סביון, יו"ר אגודת הידידים
של עמותת שלוה; פרופ' שלמה

מור-יוסף, מנכ"ל רשות
האוכלוסין וההגירה; איש
העסקים רוני דואק; אשת

העסקים שרי אריסון, לשעבר
בעלת השליטה בבנק הפועלים,

שפגשה באירוע את אריק פינטו,
לשעבר מנכ"ל בנק הפועלים;

עתליה שמלצר, מבעלי קבוצת
שלמה; הדסה פתאל, מבעלי
מלונות פתאל ובן זוגה מאיר

אוזן; אנדרו דנוס, הבעלים של
ג׳יימס ריצ׳רדסון.
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קלמן סמואלס ושלמה מור יוסף )צילום: אביב חופי (צילום: אביב חופי הדסה פתאל, מאיר אוזן ואודי סביון

ריבלין ולואי פורצים גבולות

נשיא המדינה, ראובן )רובי( ריבלין, לקח הפוגה מענייני הפוליטיקה הבוערים ואירח בלשכתו את איש העסקים, סר פרנק לואי, לרגל יציאת ספרו 
האוטוביוגרפי "פורץ גבולות - מסע החיים של פרנק לואי". הספר, שראה אור בעברית בהוצאת "ידיעות ספרים", מתעד את עלייתו של לואי ארצה כנער 

פליט שואה, את הגירתו לאוסטרליה שם הקים אימפריית קניונים, ועד עלייתו בחזרה לישראל בגיל 88. בפגישה נכח גם האלוף )במיל'( עמוס ידלין, ראש 
המרכז למחקרי ביטחון לאומי, שייסד לואי.

( צילום: לע"מ) סר פרנק לואי, ראובן (רובי) ריבלין, ועמוס ידלין
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קופצים על הפנטהאוז של נענה
חמישי בערב: מועדון השגרירים בישראל מארח את שגריר גיאורגיה בישראל, לשה זבניה, שמפגין עברית שוטפת, ואנשי עסקים. הלוקיישן: דירת 

הפנטהאוז ביפו של חבר כבוד של המועדון, עו"ד ארז נענה, שמשתף את הנוכחים בעובדה שהפנטהאוז מוצע למכירה בימים

השגרירים; קונסול הכבוד ש קונסול הכבוד של רפובליקת נאורו בישראל ואיש הרדיו דוד בן בסט; קונסוליות הכבוד של לטביה וגואטמלה, שרה 
אללוף ועו"ד רות עמית; ועל הדרך הצטרפו לאירוע גם יונה אליאן וששי קשת, פשוט כי הם מתגוררים באותו הבניין.

(צילום: יעקב מהגר) יצחק אלדן, ארז נענה ולשה זבניה

וולף בשח עם סניורים
לפני כשבועיים עזב מנכ"ל חברת הביטוח מימון ישיר, ערן וולף, את העבודה ושם פעמיו לבוקרשט שברומניה, כדי להתחרות באליפות העולם בשחמט 

ל"סניורים" )מתחרים שעברו את גיל ה-50(. מי ששכנע אותו לעשות כך הוא מארק רובינשטיין בן ה-80, ניצול שואה, ושחקן שחמט מקצועי, הנמצא 
עימו בקשר. וולף הפגין גם כישורים ונצחונות בתחרות.

(צילום: יפעת זוהר, התאחדות הרכיבה בישראל) האנס הורן, קובי ריכטר, ירון דבלדאם 



משקיעים בחברות מזהמות?
בכירים משוק ההון והעולם העסקי התכנסו בסופ"ש האחרון במסגרת אירוע שערכה הקרן להשקעות האחראיותVALUE   2שמשקיעה בשווקים 

הפיננסיים, בגלריה של האומנית נירית לבב פקר ביפו. בנוכחים: יובל הברמן ונגה לבציון נדן, שותפים ומנהלים בקרן; דורית סלינג'ר, לשעבר ראש 
רשות שוק ההון; מרלה וגדעון שטיין, מבכירי חברת מובילאיי ומהמשקיעים הראשונים בקרן; יהודה בן אסייג, מנכ"ל מנורה-מבטחים; ואורי פקר, 

מנכ"ל הגלריה.

(צילום: גבריאל דובסקו) ערן וולף ומארק רובינשטיין

"על פי הערכות, 75% מהון הציבור מושקע בשוק ההון, ולכן מה הטעם להפסיק להשתמש
בקשיות שתייה או כלי פלסטיק במקום העבודה, בשעה שכספי הפנסיה שלנו מושקעים בחברות מזהמות או נצלניות?", שאלה לבציון נדן את 

הנוכחים. המדור מחכה לתשובה אופרטיבית.

(צילום: יוסי אלטרמן) יהודה בן אסייג, אורי פקר, נגה לבציון נדן



חוגגים 20 למלכה
מי שהיה באילת בחמישי האחרון, יכול היה להבחין בעשרות אנשים שיצאו ממלון מלכת שבא בעיר לטיילת והפריחו בלונים. הסיבה: תחילת חגיגות ה- 

20למלון שבבעלות יצחק תשובה, לאחר שנתיים בהן שופץ וחודש בעלות של יותר מ- 40מיליון שקל. הסתכל  לשמיים: מנכ"ל המלון, מיקי שניידר.

משקיעים בטכנולוגיה ישראלית
GoforIsrael , שמטרתו  רכבת אווירית של משקיעים, אנשי עסקים בכירים ודיפלומטים מאירופה, סין וארה"ב, נחתה בישראל כדי לקחת חלק בכנס

קוקירמן וקרן קטליסט בת"א. עידוד השקעות ושת"פ בינלאומיים בדגש על חברות טכנולוגיה ישראלית. אירוע הפתיחה של הכנס התקיים בבית השקעות 

המארחים: אדוארד )אדי( קוקירמן, יו"ר קוקירמן בית השקעות ושותף מנהל בקרן קטליסט; ויאיר שמיר, שותפו בקרן. נראו: הנרי רוטשילד, נשיא הקרן 
לשיתוף פעולה קנדה ישראל; שגריר צרפת בישראל, אריק דנון; רוג'ה קוקירמן, לשעבר מנכ"ל בנק רוטשילד וסגן נשיא הקונגרס היהודי העולמי וכיום 

חבר דירקטוריון בבית ההשקעות ואביו של אדוארד; האם
.Dell EMC שושנה קוקירמן; וד"ר יניב הראל, מנהל קבוצת פתרונות הסייבר ב-

(צילום: שי בלם) מיקי שניידר (במרכז) ועובדי מלכת שבא

(צילום: דרור סיתהכל ) הנרי רוטשילד, אדוארד קוקירמן, יניב הראל

הפסטיבל של וירג'ין
בערב הפתיחה של פסטיבל וירג'ין אטלנטיק לונדון בתל אביב, שהתקיים במשכן לאומנויות הבמה בת"א בחסות חברת התעופה הבריטית, נכחו בין 
היתר: ראש עיריית ת"א, רון חולדאי; מנהל הפעילות של חברת וירג'ין אטלנטיק בישראל, ניק בטלס; לאה פרץ, לשעבר ראש מחלקת עיצוב אופנה 

בשנקר; ואיש העסקים הבריטי שמתמחה בייעוץ כלכלי, מרק וורת', שידוע גם כפילנטרופ וחובב ישראל, שיזם את הערב ביחד עם המפיקים טלי ויואב 
צמח.



זכתה בפיס
דפנה נעים שאול, סמנכ"לית שיווק, מכירות ופרסום במפעל הפיס, נבחרה לאשת השיווק של חודש נובמבר 2019 ע"י איגוד השיווק הישראלי. זאת 

על הובלת תהליך מיצוב מחדש של מנויי הפיס, תוך הפיכתו למועדון צרכנות בנוסף להגרלות.

(צילום: איציק בירן) לאה פרץ ומרק וורת'

(צילום: שי וידר) דפנה נעים שאול



שריקי דואג לעור
הקבלן עודד שריקי, הבעלים של חברת הבנייה ארזי הנגב, יעמיד כמה מיליוני שקלים לטובת המרכז הרפואי סורוקה, לבניית מרפאת עור חדשה 

במרכז. על הדבר הוחלט לאחר פגישה של שריקי עם ד"ר שלומי קודש, מנהל המרכז הרפואי, ופרופ' אלכס זבולונוב, מנהל מחלקת העור.

בקצר
ארגון ה-FATF, כוח המשימה הבינלאומי המוביל את המאבק העולמי בהלבנת הון ומימון הפצה של נשק להשמדה המונית, בחר בד"ר שלומית ווגמן-

רטנר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים, שמובילה את המשלחת הישראלית לארגון, ליו"ר קבוצת העבודה האופרטיבית 
הלבנת ההון ומימון הטרור, ולנתח דרכי פעולה של עבריינים ומממני טרור. של הארגון. תפקידה: לזהות את הסיכונים והאיומים בתחומי 

מיזם הקלינטק UBQ מקיבוץ צאלים, יספק מוצרים דמויי פלסטיק למסעדות של רשת מקדונלד'ס בדרום ומרכז אמריקה, המיוצרים מפסולת ביתית של 
Arcos Dorados , הזכיינית הגדולה בעולם של מקדולנד'ס.  UBQנוסדה בשנת 2012  תושבי ישראל. זאת בעקבות עסקה שהמפעל חתם עם חברת

ומספקת מוצרים לחברות עשה זאת בעצמך, יצרני רכב ועוד חברות, שמשלבות את חומר הגלם במוצריהן.

ד"ר מאיר כהן, יו"ר האיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית ואסתטית בהסתדרות הרפואית, וד"ר אריאל טיסונה, סגן מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית 
בשיבא, העניקו תעודת הוקרה לד"ר חיים קפלן, על עיסוק של 35 שנה בתחום. שוק ההזרקות הישראלי מגלגל כ- 400 מיליון שקל בשנה.

(צילום: צילום: אריה קליינמן, פרופ' רלי הרשקוביץ, ד"ר שלומי קודש, עודד שריקי, פרופ' אלכס זבולונוב
דוברות המרכז הרפואי סורוקה)
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