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אוהבי סלטים? זו כתבה בשבילכם

תוכן פרסומי

הסלט שלכם יכול להיות טוב יותר! הכירו את
הירקות המגדירים מחדש את המונח טעים

 Sponsored Links by Taboola 

הכי באזזזז

מכרו דלק מהול ויפצו את הציבור באספרסו
או מים מינרליים

 .1

בסניף שופרסל מכרו מארזי ירקות עם עובש  .2

נפרדים ממנכ"ל יוניספקטרל לשעבר שטבע
בחוף דור

 .3

ציבור הנהגים מממן: סבסוד תאונות
האופנוענים זינק ב-67%

 .4

אושר בקריאה טרומית: סוף לגביית עמלה
על רכישת כרטיסי

 .5

חגיגות פנסיות הקבע: 42% מהקצינים  .6

FOCUSON – מוקד ניטור לב חדשני

תוכן פרסומי

עברת או הנך מועמד להשתלה של מכשיר
לבבי? ניטור ומעקב רציף מאפשרים ביטחון

ושקט נפשי.

ליכטנשטיין מקבלים אות מפעל חיים
בנק הפועלים מטיס בשקל, מנכ"ל סמסונג במוזיאון, טל גרנות במועדון,

צעירים פוגשים היסטוריה בירושלים, מתגייסים פוגשים את אדלשטיין
והמנכ"לים יוצאים לחופש. רכילות עסקית

פורסם:  26.07.17 , 12:59 יעל ולצר

שנה וחצי לאחר מותה הפתאומי של מעצבת השיער המיתולוגית ז'קלין ליכטנשטיין ושנה
לאחר החלטת בעלה אביגדור ליכטנשטיין לסגור את המספרה בתל אביב, הוענק לזוג אות
הוקרה על מפעל חיים במהלך תחרות עיצוב השיער טרנדוויז'ן 2017, שערכה חברת וולה

פרופשיונלס ישראל.
 

ליכטנשטיין, שהוזמן כשופט בכיר בתחרות, לא ידע על כוונת המארגנים והתרגש מהמחווה
של מנכ"ל החברה איתי דומב ויו"ר ובעלי חברת דנשר טל ברק.

צילום: גדי סיארה

שתף בפייסבוק

הדפסה

שלח כתבה

הרשמה לדיוור

תגובה לכתבה

עיתון שישי לחודש מתנה!
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תל אביב

מרחבי הרשת
ישראלים שנולדו לפני 1967 וצברו מעל 300 אלף זכאים

להטבת מס
ריאלי - מגזין כלכלי

2,047 ש"ח משכר דירה על בית שעולה 189,000 ש"ח
Real-Invest השקעות

 

Recommend 0

מרחבי הרשת
צברתם חצי מילון שקל –
איפה הכי כדאי להשקיע

אותו?
The Marker

אופנוענים ורוכבי קטנוע:
אפוד זה עשוי להציל את

חייכם! צפו בסרטון וגלו איך!
Helite.co.il

מה צריך לדעת כדי לבחור
חברת גז והשוואה בין חברות

הגז המובילות
Mako

מרכיבים משקפיים ומבלים
שעות מול המסך? אתם

זקוקים להגנה
optistore.net

ההחלטה הגורלית של דייויד
בלאט

 

ynet Like 1M

http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-2,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-6,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-3,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-538,00.html
http://pplus.ynet.co.il/home/0,7340,L-11211,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-1208,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-544,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-4403,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-550,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-598,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-975,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-437,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8315,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8091,00.html?utm_source=ynet.ros&utm_medium=banana&utm_campaign=karyera&utm_content=karyera-banana
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-4880,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-3925,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-3052,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-3262,00.html
http://www.mynet.co.il/home/0,7340,L-5419,00.html
http://www.ynetshops.co.il/Index.aspx?af=2557&olcamp=ros_banana&utm_source=ynet.ros&utm_medium=banana.ros&utm_campaign=general&utm_content=ynetshop-banana.ros
http://www.bigdeal.co.il/heb/default.aspx
http://hot.ynet.co.il/home/0,7340,L-7250,00.html
http://bit.ly/1JJ1Oli
http://www.winwin.co.il/Homepage/Page.aspx?utm_source=ynet_banana_article&utm_medium=component&utm_campaign=ongoing
http://www.alljobs.co.il/?utm_source=ynet&utm_medium=cooperation&utm_campaign=Banana
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-1206,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-201,00.html
http://ymap.ynet.co.il/
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-194,00.html
http://linicom.co.il/audit/api/v1/ads?ch_id=77&lType=Interstitial&a=http%3A%2F%2Fwww.blazermagazine.co.il%2F&u=http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4994639,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-2142,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-1069,00.html
http://www.frogi.co.il/?utm_source=YnetHP&utm_medium=Tapuz&utm_campaign=Frogi
http://z.ynet.co.il/mshort/commerce/2017/specialprojects
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8091,00.html?utm_source=ynet.ros&utm_medium=tapuz.ros&utm_campaign=karyera&utm_content=karyera-tapuz.ros
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-10978,00.html?utm_source=ynet.hp&utm_medium=tapuz&utm_campaign=baaley.miktzua&utm_content=baaley.miktzua-tapuz
http://b.ynet.co.il/?utm_source=ynet.hp&utm_medium=tapuz&utm_campaign=bituach&utm_content=bituach-tapuz
http://myday.ynet.co.il/?utm_source=ynet.hp&utm_medium=tapuz&utm_campaign=general&utm_content=myday-tapuz
http://www.alljobs.co.il/?utm_source=ynet&utm_medium=cooperation&utm_content=Internal%20Page%20Header&utm_campaign=Placements%20-%20Permanent
http://www.ynetalbums.co.il/?utm_source=%20ynet.hp&utm_medium=tapuz&utm_campaign=general&utm_content=ynetalbums-tapuz
https://car.ynet.co.il/?utm_source=ynet&utm_medium=tapuz&utm_campaign=new.car&utm_content=new.car-tapuz
http://www.ynetnews.com/home/0,7340,L-3083,00.html
javascript:openInnewWindow('/Ext/App/YnetRadio/CdaYnetRadio/0,14046,,00.html','Ynet Radio','toolbar=no,location=yes,directories=yes,status=yes,menubar=no,scrollbars=no,resizable=no,width=487,height=296');
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-201,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-201,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-201,00.html
javascript:void(0);
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-6,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-11679,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-11679,00.html
http://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv08tqP9AGouTz1TiBPGACEnC_SyuBQphRXX9_Y-qewYZ5xs3HBkvTqzxw0ZLRjtcfjeM51YWC6ucA5PXHOdYpt4edQ6e2i4J2PPuRapPiPE-UTFfSqKe0QgJ4b8DAjhQAMfc4JwWR2E1OVQS4oPXBfk6ouekw3_7ro1lIGWe0H_OniWECfuxZ2gLacnOELgsmmJsNt4XH2NVPUP_voFlPku49KB5GaTHOE6X-dGH9nX_9acQ8f0UU5lKD1QvMM-BJmCh55s2Q3KPlBNmgL4S1oYZY2agUbqKqCFgKdzX6V&sig=Cg0ArKJSzL_0AwKyW2l9EAE&urlfix=1&adurl=http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4984059,00.html
http://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv08tqP9AGouTz1TiBPGACEnC_SyuBQphRXX9_Y-qewYZ5xs3HBkvTqzxw0ZLRjtcfjeM51YWC6ucA5PXHOdYpt4edQ6e2i4J2PPuRapPiPE-UTFfSqKe0QgJ4b8DAjhQAMfc4JwWR2E1OVQS4oPXBfk6ouekw3_7ro1lIGWe0H_OniWECfuxZ2gLacnOELgsmmJsNt4XH2NVPUP_voFlPku49KB5GaTHOE6X-dGH9nX_9acQ8f0UU5lKD1QvMM-BJmCh55s2Q3KPlBNmgL4S1oYZY2agUbqKqCFgKdzX6V&sig=Cg0ArKJSzL_0AwKyW2l9EAE&urlfix=1&adurl=http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4984059,00.html
http://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv08tqP9AGouTz1TiBPGACEnC_SyuBQphRXX9_Y-qewYZ5xs3HBkvTqzxw0ZLRjtcfjeM51YWC6ucA5PXHOdYpt4edQ6e2i4J2PPuRapPiPE-UTFfSqKe0QgJ4b8DAjhQAMfc4JwWR2E1OVQS4oPXBfk6ouekw3_7ro1lIGWe0H_OniWECfuxZ2gLacnOELgsmmJsNt4XH2NVPUP_voFlPku49KB5GaTHOE6X-dGH9nX_9acQ8f0UU5lKD1QvMM-BJmCh55s2Q3KPlBNmgL4S1oYZY2agUbqKqCFgKdzX6V&sig=Cg0ArKJSzL_0AwKyW2l9EAE&urlfix=1&adurl=http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4984059,00.html
http://popup.taboola.com/he/?template=colorbox&utm_source=ynet-ynet-&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Left%20Rail%20Thumbnails:
http://popup.taboola.com/he/?template=colorbox&utm_source=ynet-ynet-&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Left%20Rail%20Thumbnails:
http://popup.taboola.com/he/?template=colorbox&utm_source=ynet-ynet-&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Left%20Rail%20Thumbnails:
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4992073,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4991385,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4993271,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4993177,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4991555,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4993684,00.html
http://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssuKSi-qOhbY8KpWi59zYh1Xzr9tvUaOZOhjgKI76eyo6NvFGPujDlP8F-C3CiEgnKxstxKKmtv_lKoCt9QUBb9_-B97M2Xcs9UrGMjVvN3j23_pUVQ3fngoRiJvrYC1mdVItiDoczill00QA0IcVY7Uc7400mxeeAOQms0sEQ5fRUGSCE9G2GJ7hHRvzGjnvTF1FLitSP8TfoO_62UtKayC9OM_G9r2dwyGXFo0qhtVtwf3sEn15KU8obSwCz6idmvyEhJcn6gy6YXs7TgnpYGJ7GCY3KNkrhFwzs8Jj7F&sig=Cg0ArKJSzGSlB6nOJKAbEAE&urlfix=1&adurl=http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4990904,00.html
http://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssuKSi-qOhbY8KpWi59zYh1Xzr9tvUaOZOhjgKI76eyo6NvFGPujDlP8F-C3CiEgnKxstxKKmtv_lKoCt9QUBb9_-B97M2Xcs9UrGMjVvN3j23_pUVQ3fngoRiJvrYC1mdVItiDoczill00QA0IcVY7Uc7400mxeeAOQms0sEQ5fRUGSCE9G2GJ7hHRvzGjnvTF1FLitSP8TfoO_62UtKayC9OM_G9r2dwyGXFo0qhtVtwf3sEn15KU8obSwCz6idmvyEhJcn6gy6YXs7TgnpYGJ7GCY3KNkrhFwzs8Jj7F&sig=Cg0ArKJSzGSlB6nOJKAbEAE&urlfix=1&adurl=http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4990904,00.html
http://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssuKSi-qOhbY8KpWi59zYh1Xzr9tvUaOZOhjgKI76eyo6NvFGPujDlP8F-C3CiEgnKxstxKKmtv_lKoCt9QUBb9_-B97M2Xcs9UrGMjVvN3j23_pUVQ3fngoRiJvrYC1mdVItiDoczill00QA0IcVY7Uc7400mxeeAOQms0sEQ5fRUGSCE9G2GJ7hHRvzGjnvTF1FLitSP8TfoO_62UtKayC9OM_G9r2dwyGXFo0qhtVtwf3sEn15KU8obSwCz6idmvyEhJcn6gy6YXs7TgnpYGJ7GCY3KNkrhFwzs8Jj7F&sig=Cg0ArKJSzGSlB6nOJKAbEAE&urlfix=1&adurl=http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4990904,00.html
javascript:;
javascript:openInnewWindow('/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/0,2506,L-4994639,00.html',700,800,1);
javascript:openInnewWindow('/novgnpre/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticleSendtoForm1024/0,14439,L-4994639,00.html',525,480,0);
javascript:LightBoxNewsletter.openLightBoxNewsletter();
javascript:if(typeof(stlkbc)!='undefined')stlkbc.replyTalkback();
http://www.yedioth.co.il/GeneralForms.aspx?gf=28&ref=ynet_article
http://popup.taboola.com/he/?template=colorbox&utm_source=ynet-ynet-&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-b:Right%20Rail%20Thumbnails:
http://popup.taboola.com/he/?template=colorbox&utm_source=ynet-ynet-&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-b:Right%20Rail%20Thumbnails:
http://popup.taboola.com/he/?template=colorbox&utm_source=ynet-ynet-&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-b:Right%20Rail%20Thumbnails:
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CbwUCcYF4WZDNLNajzAastI-gCbeAo4VFzMnCq6gF3by_mfEEEAEgmfugK2D5uvSDnBCgAaPHwNQDyAECqQKlEYyqqcGSPuACAKgDAcgDmQSqBMsBT9BkV37UcAc4Pzpvx2j5O6s0J28Fq-ySEj9NuGlouVBrWb8DPRyQ9ssebb6UGkTAH8UpE6SpudpZISZodj7qqwdXjdWoH1triUWlkUtxnP92ez2PyFkLrjpcMaWJ3JaaVdplQbcvVtc1fjfLbSmRICvPOZ22N_iLtqCkODEvHwiD5rmmi7xg2NeFVMlgaJ9YUe8OBh7G_KN_ByeRIK9MXe8o_kBDbhq1Qd_zG9d08tjOq81ixkzDezAr5rBcAFG6Obm2etrC7PyBaOzgBAGgBgKAB8W4vyuoB6_KG6gHpr4b2AcB0ggHCIAhEAEYAbEJbq1OOrsWsKbYEww&num=1&cid=CAASEuRoUvq4gLbXNIDDUS6GMuxerQ&sig=AOD64_3fCwPOQbrbRpK3VgzGhoSZAQ9AMg&client=ca-pub-9314111824787632&adurl=https://monitor.clickcease.com/tracker/tracker.aspx%3Fid%3DivnBtr2BuitoEa%26kw%3D%26nw%3Dd%26url%3Dhttp://www.myparents.co.il/landing_diur_mugan/4%26cpn%3D198007245%26device%3Dc%26pl%3D9efac91e6dd2179d.anonymous.google
https://www.reali.co.il/?p=908&lm_supplier=9125&utm_source=Tikun190-A-300-Desktop&utm_medium=Taboola&utm_term=ynet-ynet-
http://real-invest.co.il/?p=3776&utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=RealCo_desktop&utm_term=ynet-ynet-&utm_content=RentMoney_HousePIC
http://www.themarker.com/labels/tm/1.2895465?utm_medium=inb_desktop_taboola&utm_source=inb_globes&utm_campaign=inb_what_to_do_with_1m
http://www.helite.co.il/trk.php?pixel=pop&t=6dk65o64x69s61h5fl69t64g3dp36i30u36k36o26x70s3dh31l&serial=ynet-ynet-&utm_source=taboola&utm_medium=referral
http://www.mako.co.il/finances-consumer/Article-3dc90a285468b51006.htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=563116731&utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://www.optistore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=146:%D7%A2%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9C-%D7%A2%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA-defender&catid=8&Itemid=104&utm_source=taboola&utm_medium=article&utm_campaign=defender_t
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4993957,00.html?utm_source=Taboola_internal&utm_medium=organic


26.7.2017 ynet ליכטנשטיין מקבלים אות מפעל חיים - כלכלה

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4994639,00.html 2/8

זירת הקניות

 Sponsored Links by Taboola 

 
דרום קוריאה תופסת מקום של כבוד

מוזיאון ארץ ישראל בתל אביב אירח את פסטיבל הקיי-פופ הדרום קוריאני השנתי, ביוזמת
שגרירות דרום קוריאה וסמסונג ישראל. האורחים במפגש שמחו לשמוע כי בשנים האחרונות

קיבלה תרבות הפופ הקוריאנית מקום של כבוד במערב ואף בישראל קיימת קהילה צעירה,
שבין היתר אחראית להקמת להקות מקומיות שמחקות את הכוכבים הקוריאנים המקוריים.

 
האורחים, ביניהם שגריר דרום קוריאה בישראל לין גון-טה, מנכ"ל סמסונג ישראל קריין קו,

סמנכ"ל השיווק של סמסונג רונן סלם ולהקת הברייקדאנס הדרום קוריאנית ג'ינג'ו קרו, שמחו
מהבשורה.

אוגוסט בSpaVillage חמת
גדר + 2 ילדים חינם מ- 949 ₪

לרכישה >>

עד 30% הנחה בביטוח המקיף
לרכב ו-12 תשלומים שווים!

להצעת מחיר >>

ידיעות אחרונות-מהדורת
סופ"ש לחודש מתנה!

היכנסו עכשיו >>

מיקסר שף טיטניום קערה
1700W בנפח 6.7 ליטר

+אביזרים
לרכישה >>

משווים ומרוויחים! השוואת
מלונות בקליק אחד!

לפרטים נוספים >>

Xplorer - טיסות זולות ליעדים
בכל העולם!

הזמינו עכשיו >>

מחבת ב49 ₪ ציפוי שיש נון
סטיק תחתית אינדוקציה

לרכישה >>

מרחבי הרשת
בדקנו ומצאנו: זו ארוחת הילדים הכי אהובה בישראל

מאקו – חדשות האוכל

כך תוכל לקנות דירה להשקעה בגרמניה ב-12 משכורות.
לקרוא ולהרוויח

MoneyTime השקעות

 

(צילום: גדי סיארה) אביגדור ליכטנשטיין, טל ברק, סופי ברנזון, איתי דומב
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גרנות נכנסה לקלאב

אתי עמיעד וערן יסעור מארגון Superbrands Israel הזמינו את מנכ"לית HOT טל
גרנות-גולדשטיין להעביר כיתת אמן בניהול לכ-30 סמנכ"לי שיווק חברי ה-CMO CLUB של

הארגון. בתחילת המפגש יידעו השניים את המנכ"לית כי HOT נכנסה לרשימת הסופרברנדס
של ישראל. מפה היה טבעי שגרנות-גולדשטיין תשתף את הנוכחים בהרצאתה בחוויות

ובאתגרים שלה.
 

בין המקשיבים: מנהל אגף שיווק ודיגיטל בשופרסל רונן בר שלום, סמנכ"ל שיווק ורגולציה
בחברת החשמל אורן הלמן, משנה למנכ"ל מנורה מבטחים יעל גרינוולד ומנהל השיווק של

דלק מוטורס יוגב ווייס.

 
היסטוריה צעירה

לין גון –טה וקריין קו

(צילום: טלי אלישקוב) טל גרנות – גולדשטיין (במרכז)
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היסטוריה צעירה
חניכי תנועת הנוער יהודה הצעיר בירושלים הגיעו לבית הדיור המוגן, נופי ירושלים, והשתתפו

במפגש היסטוריה בגוף ראשון, בו נחשפו לפיסות היסטוריה משמעותיות מימי הקמת
המדינה.

 
בין החושפים: דיירי הבית המוגן בהם  ח"כ לשעבר תמר אשל, האלוף במיל. אלעד פלד

ומזכירת הכנסת הראשונה ציפורה עופרי.

 
מסיכון לגיוס

יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין אירח בלשכתו את מנכ"ל ארגון מעגלים אסף וייס ושלושה מבוגרי
הארגון שמעצים נוער בסיכון בפריפריות החברתיות והגיאוגרפיות. במהלך שלוש השנים

האחרונות הבוגרים היוו חלק מפעילות הארגון בתיכונים ברחבי הארץ וכעת עומדים בפני גיוס.
הם שיתפו את אדלשטיין במהפך שעברו בזכות הפעילות. הארגון מפעיל כ-8,000 תלמידים

מדי שנה ברחבי הארץ, ועד היום סיימו את המסלול למעלה מ-25 אלף בוגרים.

 
פינברג נרגע על הדשא

עובדי משרד עו"ד נ. פינברג ושות׳ החליטו להירגע מהחום, הלחות והלחץ ולשם כך ניצלו את
הדשא שבין המגדלים ברחוב אבא הלל ברמת גן לפעילות יוגה ופילאטיס. אם לא די בכך, הרי

שמחר העובדים והשותפים הבכירים, בהם עו"ד נחום פינברג, יטוסו לסופ"ש ממוקד סיורי
קולינאריה ואופנה במילאנו כחופשת הקיץ המרוכזת של המשרד.

 
לוי מפשיל שרוולים

בעלי רשת שיווק השקמה רמי לוי הגיע לביקור בכרמים של ענבי טלי במושב לכיש והתחבר
למקום ולאוויר. הסיור החל בסקירה של האגרונום גיא רוזנפלד על זני הענבים, המשיך

בפגישה עם יו"ר החברה חנן שבתאי והמנכ"ל שיקו דומוביץ' והסתיים בהפשלת השרוולים
הקצרים כדי לבצור ולבדוק את הטעם.

(צילום: סיני גז- סללום מדיה אלעד פלד, תמר אשל וציפורה עופרי עם חניכי יהודה הצעיר.
גרופ)

יולי אדלשטיין והנערים

משרד נ. פינברג ביוגה
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שמו מתמקד באוסטריה

מנכ"ל רשת קונדיטוריית שמו יוחאי שמו נסע עם משפחתו לטייל באוסטריה, לאחר שכל כך
נהנו שם לפני שנתיים. "בפעם הקודמת התמקדנו בזלצבורגלנד והשנה נתמקד בחבל טירול",

שיתף שמו, והוסיף שלילדים מתוכנן ביקור בפארק לגולנד שבגרמניה. שמו לא שוכח את
המולדת, ורגע לפני שעלו למטוס, המשפחה ערכה טיול ברוח ישראלית וסיירה בירושלים.

 
סקופ מקפיץ בתאילנד

בעלי ומנכ"ל רשת נעלי SCOOP רוני אינסאז בחר השנה להטיס את משפחתו לתאילנד.
ברגעים אלו ממש הם מקפיצים פד-תאי ומחכים למסיבת הפולמון.

חנן שבתאי, רמי לוי, גיא רוזנפלד, שיקו דומוביץ'

(צילום: רוני כהן) יוחאי שמו ומשפחתו
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שכטר ואסייג מחלקים כרטיסי טיסה

אפליקצית bit של בנק הפועלים להעברת כספים חוגגת 500 אלף הורדות. השמחה כל כך
גדולה, עד שהבנק החליט להעניק מאות כרטיסי טיסה ליעדים שונים לחו"ל על בסיס טיסת

השקל. כלומר, במהלך החודש הקרוב הבנק צפוי לחלק כ-300 כרטיסי טיסה ללקוחות
שיעבירו סכום מינימלי של שקל אחד באמצעות האפליקציה לכמה שיותר מקורבים.

 
כדי ליידע את הציבור על האפשרות לזכות, עולה היום (ד') לאוויר קמפיין דיגיטל באמצעות

משרד הפרסום HapPpy בעלות של כ-1.5 מיליון שקלים, ובו חמישה סרטונים בכיכובם של
עופר שכטר ודניאל אסייג, שלכל אחד מהם יש מעל 150 אלף עוקבים ברשתות החברתיות.

מנהל מטה השיווק והפרסום של הבנק, אסף אזולאי, לקח הפוגה קטנה מספירת השקלים
ותפס רגע של מנוחה עם הצמד.

 

ובקיצור...
חברת יזמות הנדל"ן האמריקנית HAP, שבבעלות הישראלים ניר אמזל, אמיר חסיד וערן

פולק, חתמה על הסכם הענקת חסות ראשית לעונת הכדורגל 2018/2017 עבור קבוצת
הכדורגל בני יהודה תל אביב, עם אופציה לשנה נוספת. במסגרת ההסכם הקבוצה תקבל
תמיכה חודשית וסיוע במימון ציוד מקצועי. בנוסף מתכוונת HAP לסייע לקהילה בשכונת

התקווה, עם דגש על אוכלוסיית הילדים.
ראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ', יו"ר מפעל הפיס אלוף (מיל') עוזי דיין והאמן דוד

וקשטיין השתתפו בחניכת קיר פסיפס השלום שהוקם בסיוע מפעל הפיס, קק"ל ארצות הברית
(JNF) ומשרדי ממשלה.

משפחת אינסאז בתאילנד

(צילום: יעל צור) עפר שכטר ודניאל אסייג. 
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לצפייה בפרויקטים חדשים בנדל"ן לחצו כאן
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בת"א דירת 2 חד'
מדהימה משופצת עם נוף

לים,חניה מקורה,חדר כושר
ובריכה בבניין
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ענק,פרקט
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דירה מעוצבת ברמה גבוהה,5
חד',יוקרתית,חניה,יח' הורים!

פרטים נוספים

מציאה להשכרה
משרד מפואר ומשופץ בבניין
ייצוגי ברחוב שקט בלב העיר

ת"א

פרטים נוספים

השקעה מעולה!
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עד 30% הנחה בביטוח מקיף
לרכב ב-12 תשלומים שווים!

להצעת מחיר >>

קנבס מעוצב ת"ז לתינוק
45/30 ס"מ רק ב-59 ₪

למבצע השקה >>

מבצע!!! מגוון נעלי אסיקס
ב- 50% הנחה!

לרכישה >>

ynet רכב חדש- הדרך
המשתלמת ביותר לרכב

הכנסו עכשיו >>חדש

תבנית סיליקון עמידה
וגמישה להכנת חלה

לרכישה >>

שואב אבק מרובע - רובוט
HOM-BOT חכם

לרכישה >>
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