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מיכל הקטנה לא צמאה .רכילות עסקית
רעיה שטראוס מקדמת מצויינות ,אילן גילאון רוקח ריבה ,חברת החשמל
מפנימה בטיחות ,נתב"ג בקטע ציוני .רכילות עסקית
יעל ולצר
שתף בפייסבוק
הדפסה
שלח כתבה
הרשמה לדיוור

פורסם16:21 , 17.01.17 :

Recommend 1

מיכל הקטנה לא מתלהבת מהחיקוי :כוכבת הילדים מיכל ויצמן פרסמה סטטוס שיוצא נגד
הפרסומת החדשה של ברי המים "תמי  "4של שטראוס מים .בפרסומת מופיעה הכוכבת
הפיקטיבית "סיגל הצמאה" ,עם שיר דומה מאוד לזה של מיכל הקטנה  שטוענת מצדה:
"אפרופו הפרסומת ...אז אני ממש לא צמאה למים שלהם ,ואני גם אספר לכם סוד :אני ,מיכל
הקטנה האמיתית ,בכלל שותה רק מים מינרלים" .ויצמן לא הסתפקה בסטטוס העוקצני ,ואף
הוסיפה תמונה שתוכיח זאת.

תגובה לכתבה

הכי באזזזז
 .1ריבית המשכנתא שוב מזנקת :זה המחיר
שנשלם
 .2מהם היתרונות ברכישת דירה להשקעה?
 .3אושרה הקמת מעון ראש הממשלה
 .4הממשלה תייבא עובדים זרים להייטק
 .5במקום לסייע למבוטחים ,חברי הכנסת
מעדיפים את חברות
 .6אושר בטרומית 1,500 :ש' קנס על הצמדת
פרסומות לשמשת

עיתון שישי לחודש מתנה!

מרחבי הרשת

זירת הקניות
 2לילות באילת ע'ב לינה
וא.בוקר+טיסות ב₪ 409
לרכישה <<

Recommended by

עד  30%הנחה בביטוח המקיף
לרכב ו 12תשלומים שווים!
להצעת מחיר <<

ידיעות אחרונותמהדורת
סופ"ש לחודש מתנה!
היכנסו עכשיו <<

ראלף מלביש מסעדה בלונדון
מעצב האופנה ראלף לורן ,או בשמו האמיתי למי שעדיין לא יודע :ראובן ליפשיץ ,שנולד וגדל
בבית יהודי כשר בברונקס ,מרחיב את עסקי המסעדנות שלו .לאחר שהמסעדה שלו "ראלפ'ס
קפה ובר" הצליחה בניויורק ,הוא החליט לשחזר אותה ,ופותח את הסניף השני שלה ברחוב
ריג'ינט בבירת בריטניה .המסעדה הלונדונית ,כמו אחותה הניו יורקית ,תעוצב בשילובי עץ ועור
כמו במועדון רכיבה ,יהיה בה בר ארוך לשוחרי הוויסקי ,ולכל זה יוסיף ליפשיץ טאץ' לונדוני.

סמארטפון  Huawei P9מסך
32GB ”5.2
לרכישה <<

 4מלכודות שטמנת לעצמך
בראיון עבודה
לקריאה <<

 ₪ 300מתנה בקנייה מעל
 !₪ 1,800עכשיו ב ynetart
היכנסו עכשיו <<

עד  30%הנחה בביטוח המקיף
לרכב ו 12תשלומים שווים!
להצעת מחיר <<
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ראלף לורן ודוגמנית

המסעדה של לורן

היפ הופ ציוני בנתב"ג
נמל התעופה בן גוריון עטה חג ,עת הגיעו אליו עשרות מוזמנים לקחת חלק בחניכת המיצג
הציוני " 120שנות ציונות" .המיצג באולם היוצאים והנכנסים לישראל כולל מאות דמויות ציוניות
וישראליות ,אירועים והישגים ,שהשפיעו על חיי האומה.
נכחו והתרגשו :אברהם דובדבני ,יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית ויוזם המיצג ,יעקב גנות,
מנכ"ל רשות שדות התעופה ,שמואל זכאי ,מנכ"ל נתב"ג ,אלי כהן ,מנכ"ל ההסתדרות הציונית
העולמית ,הלנה גלזר יו"ר הנהלת ויצ"ו העולמית ,והמעצב דודו הראל .ההערכה היא ,שלמיצג
ייחשפו למעלה מ 8מיליון נוסעים במהלך השנה הקרובה.
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שמואל זכאי אברהם דובדבני ,דודו הראל )צילום :נעם שרון(

גילאון ממתיק חיי ילדים
במתחם גאיה קיימה עמותת "קו לחיים" ,שמסייעת לילדים חולים ,בעיקר באמצעות ארגון ימי
כייף ואירועים ,אירוע בר ובת מצווה ל 16ילדי וילדות העמותה .הזמר מוקי עשה שמייח ,כמה
חברי כנסת הגיעו לאחל מזל טוב ,בהם איוב קרא ,ואילן גילאון ,שהביא לילדים  16צנצנות של
ריבה מעשה ידיו.
במתרגשים :רינה עידן ,מנכ"לית העמותה ,שחר כחלון ,מבעלי גאיה ,שתרם את המקום לאירוע,
עמוס רון ,יו"ר אירגון הגג של הנכים בישראל ,בעבר מנכ"ל רשות הנמלים ,דנה פרידר ,עמית
פרקש ,נטלי דדון ,דר זוזובסקי ,טהוניה ועוד.

ח"כ אילן גילאון עם הריבות )צילום :אביב חופי(

בגליל מתמודדים עם ביקורת
רעיה שטראוס בן דרור ,מייסדת מיזם אוצרות הגליל ,יורם ישראלי ,ראש מועצת מטה אשר,
שלמה בוחבוט ,ראש עיריית מעלות תרשיחא ,שמעון לנקרי ,ראש עיריית עכו ,וכ 250בעלי
עסקים ותיירנים מהגליל המערבי ,נכחו בכנס "מצוינות בתיירות" ,שהתקיים באחוזת אסיינדה
במעלות .בתוכנית :הרצאות על מצוינות בתיירות ,דרכי התמודדות עם ביקורת בעידן הדיגיטלי,
חידושים בעולם המזון.

יורם ישראלי ,רעיה שטראוס בן דרור ,שלמה בוחבוט ,שמעון לנקרי )צילום :אוצרות הגליל(

אולמן אחרי הספירה
המנטור אלון אולמן ספר את המשתתף ה 150,000שהגיע לאירוע "פריצת גבולות" ,שהוא
עורך בשנים האחרונות ,במרכזו סיפורו האישי" :סיפורו של איש הברזל" .בין  600המשתתפים
באירוע האחרון ,שהתקיים בגבעתיים ,היה גם השחקן שי אביבי .השחקן ניגש אל מאחורי
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הקלעים והודיע לאולמן כי שמע שהוא נשוי לאותה אשה כבר  26שנים ,ולכן הזמין את הזוג
למופע שלו על זוגיות.

שי אביבי ואלון אולמן )צילום :עננים תקשורת(

טעם של חורף
במסעדת "מלגו ומלבר" הושק תפריט החורף ,מה שהיווה סיבה טובה לכמה אנשי עסקים לעזוב
את המשרד בצהריים ולהגיע לפרגן לטעמים .במפרגנים :ליאת מוליוב ,מבעלי אדידס ישראל,
משה והניה נור ,הבעלים של קבוצת נור ,רונן נמני ,הבעלים של קבוצת "קפה קפה" ,שהגיע עם
נעם צימרמן ,המנכ"ל ,איציק המל ,הבעלים של מסעדות "מסה" ו"קואטרו" ,והשף ישראל
אהרוני.

איציק המל )צילום :אלירן אביטל(
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חשמל בטיחותי
עופר בלוך ,מנכ"ל חברת החשמל ,זימן את חברי הנהלת החברה ,כדי שיקשיבו להרצאתו של
שמואל אבואב ,מנכ"ל עמותת אור ירוק ,בנושא בטיחות בדרכים .זאת כחלק מהגדרת 2017
כשנת הבטיחות של חברת החשמל.

שמואל אבואב ועופר בלוך )צילום :יוסי וייס ,חברת החשמל(

מחדשים את התחתית
בתום שנה של עבודות הכנה וביוזמת יונה יהב ,ראש עיריית חיפה ,וח"כ אראל מרגלית ,הושק
רובע החדשנות בתחום הרפואה הדיגיטלית בעיר התחתית .כ 300יזמים ,פעילים ,בכירי
אקדמיה ובעלי חברות נכחו במעמד ,במהלכו הוצהר ,כי בשלוש השנים הבאות מתוכננים
להיכנס למקום כ 40סטרטאפים 36 ,חברות רב לאומיות ,וקרן הון סיכון ייעודית לחיפה.
בנוכחים :גווידו פרדו ,נשיא פיליפס ישראל ומנכ"ל פיליפס מדיקל ,שמתמחה בתחום הרפואה
הדיגיטלית ,רם וייסבורד ,סגן נשיא לאסטרטגיה בחטיבת המחקר והפיתוח של טבע ,פרופ' רפי
ביאר ,מנכ"ל רמב"ם ,ומולי אדן ,לשעבר סגן נשיא בכיר באינטל העולמית.

רם וייסבורד ,גווידו פרדו ,רפי ביאר ,אראל מרגלית )צילום :זאבי תקשורת(

הצרות של ריצ'י
אריה )ריצ'י( ריכטמן ,מנכ''ל חברת קליל ,תינה את צרותיו בכנס תעשיינים .לדבריו ,הוא
מתקשה למצוא כ 100עובדים ,שיסכימו לעבוד אצלו במפעל .לדבריו ,בראיונות עבודה הוא
שומע את המשפט'' :קשה לי לעבוד בתעשייה ,אני מעדיף עבודה יותר קלה ופקידותית'' .צרות
של תעשיין.
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אריה )ריצ'י( קליל

לצפייה בפרויקטים חדשים בנדל"ן לחצו כאן
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו

לפנייה לכתב/ת
שלחו כתבה
תגיות:

הרשמה לניוזלטר

רכילות עסקית

עיתון שישי לחודש מתנה!

שתף ב

שתף ב

מיכל הקטנה

אולי יעניין אותך גם

כשמחפשים לעשות עסק עם
בעל מקצוע  צריך לדעת
איפה לחפש
)מה חדש(

שוכרים דירה? מתי בעל
הדירה ישלם על התיקון
)כלכלה(
Recommended by

לכתבה זו התפרסמו  8תגובות ב 7דיונים
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מהסוף להתחלה

 .7חחח מיכל יא קרועה
אשקלונית וטוב לי ) , 17.01.17נשלח מהאנדרואיד(

 .6נמאס כבר לשמוע את אלון אולמן עם אותו סיפור  תחדש קצת )לת(
גם איש ברזל )(17.01.17

הרכב מנצח לא מחליפים) .לת(
למה לעבוד קשה? )(17.01.17

 .5אכן מיכל הקטנטנה פיצית ומים מבקבוק/מיכל זה זיהום של פלסטיק
דורון ,תא )(17.01.17

 .4תמיד טענתי שהיא מיכל המפגרת עם מח קטן) .לת(
(michal, hey sham (17.01.17

 .3מה קרה פגעו במליון שלך ,מותר לכולם להתפרסם )לת(
סיוון )(17.01.17

 .2מיכל
אבי ) , 17.01.17נשלח מהאנדרואיד(

 .1היא אמיתית? נפגעת מפרסומת? )לת(
)(17.01.17
כל התגובות לכתבה "מיכל הקטנה לא צמאה .רכילות עסקית"

מומלצים

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

גדולי האמנים הישראלים
בתמונות נוף מרהיבות

נעלי  NIKEהחל מ249
ש"ח!

צימרים למשפחות במחירים
השווים ביותר!

חופשה בגרמניה? לא רק
בברלין ומינכן

מזגן עילי  10,200BTUעם
 ₪ 100הנחה

להצעת מחיר <<

לרכישה <<

היכנסו עכשיו <<

לפרטים נוספים <<

היכנסו עכשיו <<

לרכישה <<

נכסים חמים מתוך

דירות

דירות חדשות

יד שניה

רכב

פרסמו מודעה

מיני פנטהאוז בר"ג

דירת החלומות

וילה ענקית בים

בצפון ת"א

דיל מיוחד!

משרד מעוצב

 5חד' מעוצב ומושקע מאוד,
נוף מרהיב ,ממ"ד ,מחסן 
מדהים

יפהפיה,משופצת  5חד'
בהרצליה,בניין בוטיק,שקטה
ומוארת!

 6חד' יפה ומושקעת ,יח' דיור
נפרדת 3 ,מפלסים ,מרפסות
מהחדרים

דירת  5חד' מושקעת ,גדולה,
עם מ.שמש ,שקטה .מציאה!

משרדים למכירה ,מעוצבים
אדריכלית ,משודרגים ובנוסף
 12חנויות!

 7חד' ובנוסף ,open space
קרוב לקניון איילון ,מרפסת,
בסטייל!

פרטים נוספים
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