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שלחו להדפסה
גודל פונט

דיבידנדים :על מה הסתכסך השר עזרא עם החברה
להגנת הטבע?
וגם :הקבלן ישעיהו שקד מארח להרמת כוסית ,ג'וזף גרינקורן מעביר
הלאה את הכרטיס לאירוע ההצדה להוליווד ,אלישע ינאי וסגנו מוציאים
את הארנק ואליעזר פישמן בונה את העתיד של חיפה
רון גרנות
10:23 ,17.09.08

חברים יש באגד
אתמול בערב קיים המשרד לאיכות
הסביבה אירוע הצדעה בקיסריה לכבוד 60
שנה למדינה .הנשיא שמעון פרס התייצב,
אות מפעל חיים הוענק לתורמים הגדולים
לאיכות הסביבה ,ורק אנשי החברה להגנת
הטבע נעדרו משם בהפגנתיות .מדוע?
משום שהשר להגנת הסביבה גדעון עזרא
החליט לתמוך בהקמת יישוב חדש באזור
חבל לכיש .לטענתם ,הקמתו תפגע
במרקם האקולוגי של האזור .גם העובדה
שלחמישה מעובדי החברה הוענק האות
לא שינתה את דעתם.

עזרא .לא מקובל

צילום :אלכס קולומויסקי

מודאגים מהמשבר
בשעות הערב של יום שני התכנסו בווילה של הקבלן ישעיהו שקד ואשתו שושנה בכפר
שמריהו חבריהם הטובים לרגל הרמת כוסית לכבוד ראש השנה .הקייטרינג של פוד
ארט דאג להאכיל בין השאר את שלמה וזיוה להט ,פרופ' זאב רוטשטיין ,מנכ"ל תל
השומר פרופ' בולק גולדמן ,יו"ר טבע אלי הורביץ ואשתו דליה ,נילי קריב ורני רהב.
ברקע :כולם מדברים בינם לבין עצמם על המשבר האמריקאי ומקווים שלא יגיע
לישראל .ב"  ,23:30הנוכחים התפזרו לדרכם.
מדעי החיים של פישמן
יום שני .שעת שקיעה .אליעזר פישמן מניח
את אבן הפינה לפארק תעשייה חדש.
הלוקיישן :פארק מדעי החיים בכניסה
לחיפה .שותפיו לעסק  -נציגי החברה
הכלכלית לחיפה ,שחברו למבני תעשייה
שבשליטתו של פישמן  -נהנים מכיבוד
שהוגש להם בתוך מבחנות לאורך כל
הערב ,כך ששבעים הם לא יצאו משם.
נאמו ,כל אחד בתורו :חנוך ויניקמין ,יו"ר
החברה הכלכלית לחיפה ,והמנכ"ל אבי
פפרקורן ,דלית בראון ,מנכ"ל מבני
תעשייה ,עו"ד רינה פרידור ,מנהלת תוכנית החממות הטכנולוגיות בלשכת המדען
הראשי ,וראש עיריית חיפה יונה יהב ,שלא פספס את ההזדמנות והודה לפישמן על
תרומתו לתעשייה המקומית .לקינוח יצא פישמן בהצהרה לתעשיינים המקומיים" :אנו
מניחים כאן הערב יסודות לפרויקט שמבחינתי יהווה חלוץ אמיתי להפיכת חיפה לאבן
שואבת עבור כלכלת העתיד של ישראל".
פישמן .מניח יסודות

צילום :יובל חן
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פורום באווירה חמה
שורה של סמנכ"לי כספים ,מהבכירים במשק ,נפגשו אמש במלון דן אילת לכנס של
פורום  .CFOלצד הארוחה המרשימה נהנו הסמנכ"לים מנגינתה של תמר לוסטיגר,
אשתו של סמנכ"ל הכספים של שיכון ובינוי ,דני לוסטיגר .יו"ר הפורום נגה קינן פתחה
את הערב בברכה לדן זיסקינד ,סמנכ"ל הכספים הפורש של טבע .היא התנצלה על כך
שנבצר ממנה להשתתף במסיבת הפרידה שנערכה לו במקביל במשכנות שאננים,
והתנחמה בברכה המצולמת ששלחה לאירוע .בחדרים חיכתה למשתתפים הפתעה —
ערכות פיקניק וכיסאות מתנפחים ,והנשים שבין הנוכחים הוזמנו לטיפול בספא המלון.
הכרטיס המיותם של ג'וזף
בתחילת השבוע פורסם ב"כלכליסט" שאיש העסקים ג'וזף גרינקורן רכש לעצמו כרטיס
בסכום של אלף דולר לאירוע ההצדעה שעורכת הוליווד לישראל מחר בערב.
גרינקורן מבקש למסור כי בשל עיסוקים סביב הסרט "לחיות מחדש" ,קו"פרודוקציה
ישראלית"צרפתית שהופקה על ידי פול מון פרודקשיין ,הוא ייעדר מהאירוע הנוצץ
לטובת פסטיבל הסרטים בטורונטו .זה לא מונע ממנו לשלוח את אנשי קרן ההון סיכון
שלו לייצג אותו באירוע שינחה יאיר לפיד.
ינאי ופורת נרתמים
אלישע ינאי ,נשיא ומנכ"ל מוטורולה
ישראל ,ויהודה פורת ,סגן נשיא מוטורולה
ישראל למשאבי אנוש ,שלפו את הארנקים
ביום חמישי ביריד עמותות .השניים יצאו
עם שקיות עמוסות צעצועים .ההכנסות
הועברו לסיוע לאוכלוסייה חלשה .ינאי אף
דאג לעדכן שהחברה מתגייסת כל השנה
למען הקהילה ונזקקיה.
שי לחג  -במגזר הפרסום
 במקאן אריקסון יקבלו עובדי המשרד
תלושים של  350שקל וכמו בכל שנה,
חולצה קריאטיבית שהמשרד הכין.
 באדלר חומסקי יהנו העובדים מתלושבים בסך  300שקל.
 זרמון גולדמן מחלקים לעובדים צ'ק אבל מסרבים לנקוב בסכום.
 בגלר-נסיס הסכימו להודות שמדובר בתלושים אך לא פירטו.
 ינון לנדנברג ,מבלע משרד האינטראקטיב אידיאולוגי'ק ,רק חזר עם עובדיו מבילוי
של כמה ימים באילת ולהשלמת המתנה הוא יעניק להם מצלמה דיגיטלית של
אולימפוס באיכות של  8מגה פיקסל.
 במשרד הפרסום אקספרט מקבוצת באומן-בר-ריבנאי העובדים יכולים לבחור בין
תלושי קנייה לסופר פארם ,לאייס ,לקרביץ או ל H&0-בשווי של  350שקל.
 עובדי הבצפר ,בית הספר למקצועות הפרסום ,מעניקים לעובדיהם תלושים של 250
שקל .מקורי.
 גם עובדי חברת ג.יפית יקבלו תלושים במתנה .בנוסף ,בערב החג יתכנסו כל עובדי
החברה לארוחה חגיגית במשרדי החברה בנמל תל אביב.
ינאי .תורם גם בעבודה וגם
בבית

צילום :אורן
אגמון
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