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1ארבוב מנציחים 
המרכז הבינתחומי בהרצליה, המציין השנה 
25 שנים להקמתו, חנך מבנה כניסה חדש 
לקמפוס על שמו של איש העסקים דוד ארבוב 
ז"ל, בתרומת רעייתו דליה ובניו דורון, אלון 
וצחי. יחד עם בני משפחת ארבוב הסירו את 
הלוט בטקס חגיגי פרופ' אוריאל רייכמן - 
נשיא ומייסד המרכז, ומשה פדלון - ראש 
העיר הרצליה. צחי ארבוב, מבעלי אקרו 
נדל"ן, אמר בטקס, "זה אירוע מרגש במיוחד 
עבורי. לאורך חייו, חזונו של אבי היה לעודד 
האוניברסיטה  בשערי  סטודנטים  כניסת 
ובמיוחד את אלה שידם לא הייתה משגת. 
אבי היה בעצמו שער לאלפי סטודנטים שזכו 
בזכותו למלגות, סיימו תואר ורכשו מקצוע. 
במסגרת פעילותם הפילנתרופית של אבי 
ואמי דליה הפכו הסטודנטים שבהם תמך 
להיות קרובים ללבו של אבי, ולכן אין מתאים 
ממבנה זה לסמל את חזונו ולהנציח את זכרו".

2בפנטהאוז של גינדי
מנור גינדי ואורי לוי, מבעלי מגדלי 
גינדי תל אביב, ואלוף (מיל') אבי זמיר - 
מנכ"ל מתחם גינדי TLV, אירחו בשישי 
את חוג הלקוחות של הפרויקט, הנמצא בלב 
תל אביב. המוזמנים עלו במעלית לקומת 
הפנטהאוז, בקומה ה�50 של המגדל, נהנו 
מנוף העיר ללא הפסקה, מארוחת בוקר 
מעשה ידיו של השף גיא פרץ ומטעימות 
של יינות ישראליים מיקבי קסטל, צובה 

ופלם. כתב השטחים של חדשות 12, אוהד 
חמו, סיפר על מאחורי הקלעים של סיקור 
הזירה הפלסטינית מדעא"ש ועד חמאס. 
נכחו: דפנה הרלב - מנכ"ל ובעלי קבוצת 
גליה  סולי סקאל,  מיכאל,  אביב ובעלה 
אלבין, קלוד ברייטמן, אדי כץ - מנכ"ל 
חברת הסטארט�אפ גיקאפס ורבים נוספים.

3מוניקה סקס שרים 
לחיילים הבודדים

ביקב פלאם, הסמוך ליישוב אשתאול, 
נערך בשישי אירוע התרמה, שמח במיוחד, 
עבור חיילים בודדים ללא עורף משפחתי. 
מדובר בתוכנית ייחודית לליווי החיילים 
טרם גיוסם, במהלך השירות הצבאי ועוד 
שלוש שנים לאחר השחרור. את התוכנית 
מפעילה עמותה המלווה נערים ונערות 
שונות,  ממסגרות  נפלטו  אשר  בסיכון 
חלקם אף גדלו ברחוב, שהחליטו לתרום 

את תרומתם לחברה ולהתגייס לצה"ל.
 בעלי היקב - גלעד וגולן פלם - חברו 
לדרורית ניצני - מנהלת קשרי קהילה 
חסרי  בודדים  לחיילים  התוכנית  של 
עורף משפחתי, בעמותה ע�ש מייקל לוין, 
ולמנהלת העמותה ליאורה רובינשטיין - 
ויחד הרימו אירוע אביב שכלל הופעה של 
להקת מוניקה סקס שאירחה את מאור כהן, 
והרבה יין משובח. נהנו ותרמו: דן ודוריס 
שרון  צוקרמן,  ורון  מיכאלה  טוקטלי, 
איילון, עופר איתני - בעלי רשת ביתילי, 
ארז גזית, ניצה ויובל גביש, רונית שרגא, 

אמיר פרשר, אייל כץ, יעקב סיסו ועוד. 

4יוחננוף תורם
ל"משפחה אחת"

רשת יוחננוף תרמה 5,000 סלי מזון לרגל 
חג הפסח למשפחות נזקקות במסגרת מפעל 
התרומות הארצי "משפחה אחת". הפרויקט 
נערך השנה לראשונה בשיתוף עם המכינה 
ברחובות,  אחים"  "שובו  הקדם�צבאית 
שהוקמה לזכר שלושת הנערים יעקב נפתלי 
ז"ל,  יפרח  ואייל  גיל�עד שער,  פרנקל, 
שנחטפו ונרצחו באירוע טרור ב�2014. שווי 

הסל כ�220 שקל.
לאריזת סלי המזון ברשת יוחננוף הגיעו: 
אילנה ומרדכי יוחננוף - מייסדי הרשת 
ומבעליה, שרית יוחננוף - מבעלי הרשת, 
אלעד חרזי - סמנכ"ל סחר ברשת, דגנית 
שוורץ מנהלת השיווק והפרסום, רחמים 
מלול - ראש עיריית רחובות, אורי יפרח 
- אביו של אייל יפרח ז"ל, הרב אודי טמיר 
- ראש מכינת "שובו אחים", צופית גולן 
- יו"ר הנהגת ההורים העירונית ברחובות, 
ושרון איילון - אחראית שיתופי פעולה וגיוס 

משאבים של "גדולים מהחיים".

5הרומנים בסרט
בחמישי בערב התקיים בסינמטק תל אביב 
אירוע הפתיחה החגיגי של פסטיבל הקולנוע 
הרומני 2019, שיתקיים החודש בסינמטקים 

ברחבי הארץ.
אירחו: איריס לקנר - המנהלת האומנותית 
ומפיקת פסטיבל MOVIEMANIA, ומרטין 

סלמון - מנכ"ל המכון הרומני לתרבות בתל 
אביב. נכחו: מירל טאלוש - סגן נשיא המכון 
הרומני לתרבות בבוקרשט, טודור ג'ורג'יו - 
מפיק סרט הפתיחה של הפסטיבל "משפחת 
מורומטה", אשר גרף עשרה פרסים בטקס 
האוסקר הרומני לשנת 2019 - אלכס לנדסברג, 
עו�ד יואל ריפל, יעקב בודו, קולט אביטל, ניקו 

ניתאי, יואל ליבה, צח אוריין ועוד.

6מלכת שלג בגלילות
השבוע  בסוף  ערכו  פילמהאוס  סרטי 
האחרון בסינמה סיטי גלילות הקרנת בכורה 
חגיגית לסרט "לשבור את הקסם – מלכת 

השלג" שייצא לאקרנים בחודש הבא.
הגיעו לצפות עם הדור הצעיר: נורית 
ואלן גרינבלט, הבעלים של פילמהאוס, יחד 
עם משה אדרי, סיוון סבג - סגנית יו"ר 
אגודת הידידים הצעירים של מוזיאון תל 
אביב, יחד עם בתה אמה, רונה דייויס צור, 
יחד עם בנה רפאל, יפעת סמט, עו"ד שרון 

כהנא, אליאור אלשטיין ועוד.

7מתובל בפתחון לב
לקראת חג הפסח חבר אברהם מימון - מנכ"ל 
תבליני מימון, לאלי כהן - מנכ"ל ארגון פתחון 
לב ולדפנה גיא�שטגמן, מנכ"לית "אג'נדות", 
במטרה לגייס תרומות לארוחות חג לנזקקים 
– פרויקט שמרכזת פתחון לב. במסגרת שיתוף 
הפעולה התחייב מימון להעביר לפתחון לב - 
שקל על כל צנצנת תבלין מתוצרתו שתימכר.

5. אלכס לנדסברג ואיריס לקנר
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1תורמים בשלווה
 ערב הגאלה השנתי של ארגון שלוה 
במתחם  בערב  בראשון  נערך  בישראל 
שדה  האירועים AVENUE שבקריית 
התעופה, בנוכחות כאלף תורמים ואורחים.
ארגון שלווה הוקם בשנת 1990 על ידי 
קלמן ומלכי סמואלס, לאחר שבנם יוסי 
סבל מנכות, מעיוורון ומחירשות. כאשר 
הוא חווה פריצת דרך ועבר הליכי שיקום 
במהלך ילדותו, החליטה המשפחה לסייע 
למשפחות המתמודדות עם אתגרים דומים.
ערב הגאלה פתח את חודש ההתרמה 
המיוחד למען ארגון שלוה. במסגרת חודש 
ההתרמה ייערך קמפיין שמטרתו לממן 40 
אלף טיפולים בעלות של 180 שקל לטיפול. 
במסגרת ערב הגאלה הציג האומן דוד 
גרשטיין את מיטב יצירותיו הססגוניות 

למכירה פומבית - למען ילדי שלוה.
באומנותי: להקת שלוה הבלתי נשכחת 
מארחת את נתן גושן, קרן פלס, מאיה 
בוסקילה והראל סקעת - שגם הנחה את 

הערב.
תרמו ונהנו: אודי סביון - יו�ר אגודת 
הידידים של ארגון שלוה, רוני דואק, אריק 
פינטו, אהרון פוגל, ברוריה ודודי ויסמן, 
שרי אריסון, שהגיעה עם כלתה אליטל, 
עתליה שמלצר, פנינית ופיני כהן, הניה 
ומשה נור, שלמה מור יוסף, הדסה פתאל 
ומאיר אוזן, אבי דותן, אנדרו דנוס ורבים 

נוספים. 

2השת"פים החדשים 
של צארום

עמותת  השיקה  השבוע  בראשית 
עסקית  יזמות  המקדמת  יוניסטרים, 
בפריפריה,  נוער  בני  בקרב  וחברתית 
בעזרת  21 מסניפי העמותה הפרוסים 
ברחבי הארץ, שני שיתופי פעולה חדשים 

ומרגשים. 
ם  ע ה  ל ו ע פ ף  ו ת י ש  , ן ו ש א ר ה
חברת Fiverr הישראלית, אשר פיתחה 
בכל  עסקים  בין  המחברת  מסחר  זירת 
המציעים  פרילנסרים  לבין  הגדלים 
שירותים דיגיטליים ב�300 קטגוריות 
הוא עם  השני  הפעולה  שונות. שיתוף 
אריסון השקעות – הזרוע העסקית של 
קבוצת אריסון, בבעלותה של אשת העסקים 

והפילנתרופית שרי אריסון.
הראשון  הפעולה  שיתוף   במסגרת 
חניכי  של  Fiverr  קבוצה  אימצה 
יוניסטרים הלומדים באורט סינגלובסקי 

בדרום תל אביב. 
במהלך אירוע השקת השותפות, אשר 
אביב,  במשרדי Fiverr בתל  התקיים 
סיפר מנכ"ל ומייסד החברה מיכאל קאופמן 
לחניכים את סיפור חייו, ולאחר מכן נערך 
האקתון בנושא נגישות, בליווי ושיפוט 

בכירי החברה. 
במסגרת שיתוף הפעולה השני אימצה 
אפרת פלד,  אריסון השקעות, בהנהלת 
יוניסטרים הלומדים  קבוצה של חניכי 

בבית הספר חן בפתח תקווה. במהלך אירוע 
ההשקה, אשר התקיים במשרדי החברה בתל 
אביב, ראיינו חניכי העמותה את דיוויד 
אריסון - מנכ"ל חברת מודל עשיית הטוב.

3מיהוב מתכבד בפרס
בכירים  עסקים  אנשי  משקיעים, 
ודיפלומטים מאירופה, סין וארה"ב הגיעו 
 ,GoforIsrael השבוע לישראל לרגל כנס
שמטרתו עידוד השקעות ושיתופי פעולה 
בינלאומיים בדגש על  חברות חדשנות 

וטכנולוגיה ישראלית. 
המארגנים,  ציינו  הכנס  פתיחת  את 
בית ההשקעות קוקירמן וקרן קטליסט, 
בקוקטייל חגיגי במשרדיהם שבקומה 23 

במגדלי הארבעה בתל אביב.
בין המארחים: אדוארד קוקירמן, יו"ר 
מנהל  ושותף  השקעות  בית  קוקירמן 
בקרן קטליסט, ויאיר שמיר, שותפו בקרן 

קטליסט ושר החקלאות לשעבר.
ם  ג ס  נ כ ב ת  פ ת ת ש מ ה  נ ש ה  
היוקרתי  הספר  מבית  בכירה  משלחת 
לעסקים INSEAD. בראש המשלחת עומד 
דיקן האוניברסיטה איליאן מיהוב, שקיבל 
תרומתו  GoforIsrael על  פרס  את 
בהכשרת מנהלים בכירים במשק ובהייטק 
הישראלי. אדוארד קוקירמן עצמו הוא 
הצרפתי  מהסניף   ,INSEAD מבוגרי

המקורי.

4המועמד דונרשטיין  
מודה ונואם

ועידת ישראל לתעשייה 2019 נפתחה 
אביב  בתל  התערוכה  בגני  אתמול 
בהשתתפות שר הכלכלה אלי כהן והמשנה 
קאופמן. נשיא  המשרד נעמה  למנכ"ל 
לנשיאות התאחדות  והמועמד  רב�בריח 
התעשיינים שמואל דונרשטיין, שנאם על 
במת הוועידה, הציג את משנתו לתעשייה 
הישראלית והודה לנשיא היוצא שרגא ברוש 
על עשייתו בעשור האחרון למען התעשייה. 
עוד נכחו: חגי שלום, צביקה ליברמן, שלום 
זיידלר, מיכאל אילוז, יהודה הימן, עמירם 
שור, יו"ר מכון היצוא אדיב ברוך, אריק 

גרבלסקי, עמית גולן וגיורא בר דעה.

5שריקי לרפואת העור
עודד שריקי, תושב נתיבות והבעלים של 
חברת הבנייה ארזי הנגב, הכריז על תרומה 
מכובדת להקמת מרפאת עור חדשה במרכז 

הרפואי סורוקה שבבאר שבע. 
שריקי נפגש עם ד"ר שלומי קודש - 
מנהל המרכז הרפואי סורוקה, עם פרופ' 
- מנהל מחלקת העור  זבולונוב  אלכס 
עם פרופ' רלי הרשקוביץ - יו"ר החטיבה 
למיילדות וגינקולוגיה, ועם אריה קליינמן 
- מנכ"ל לשכת המסחר בבאר שבע והנגב, 
שהודו לו על התרומה שתביא למהפך בכל 

מה שקשור לרפואת עור בנגב.

מיכל גלנטימיכל גלנטי הלאונג' הלאונג' 
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2. רוני צארום ומיכאל קאופמן

3. איליאן מיהוב ואדוארד קוקירמן

1. שרי אריסון
1. עתליה שמלצר1. אריק פינטו1. רוני דואק

1. אודי סביון ואהרון פוגל

1. קלמן סמואלס ושלמה מור יוסף

2. אפרת פלד ודיוויד אריסון

5. אריה קליינמן, רלי הרשקוביץ, שלומי קודש, עודד שריקי ואלכס זבולונוב4. חגי שלום ושמואל דונרשטיין

מקבוצת הג'רוזלם פוסט | יום ג' | ה' בכסלו תש�ף | 3.12.2019 | גיליון מס� 22,060 | המחיר 5.00 ש"ח (כולל מע"מ) | המחיר באילת 4.30 ש"ח

יום ג' | ה' בכסלו תש�ף | 3.12.2019

יום ג' | ה' בכסלו תש�ף | 3.12.2019
יום ג' | ה' בכסלו תש�ף | 3.12.2019

גיליון 3341 ׀ יום ג' ׀ ה' בכסלו תש״ף ׀ 3.12.2019 ׀ כתובת: האחים מסלוויטה 15, תל אביב 6701026

www.maariv.co.il
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