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אקירוב נגד פדרמן :איפה תישן פמלייתו של בוש?
 09.1.2008 | 11:42עירית רוזנבלום

מאת עירית רוזנבלום ,חיים ביאור ,גיא ליברמן ,זוהר בלומנקרנץ ואבי בר-
אלי
סערה בענף המלונאות :איש מאנשי ג'ורג' בוש ,המגיע היום לירושלים ,לא ילון
במלון מצודת דוד ,המלון היוקרתי של אלפרד אקירוב שמול חומות העיר
העתיקה .מקורות בענף טוענים כי אקירוב סירב להקצות למשלחת חדרים מכיוון
שנעלב מהעובדה שהנשיא עצמו מתארח במלון המלך דוד של המתחרה ,מיקי
פדרמן.
"הם החליטו וזהו .שיהיה להם לבריאות .גם אחרים צריכים לחיות" ,אמר אקירוב
ברוח ספורטיווית ,המאפיינת בעיקר ספורטאים מפולין" .מבחינה כספית ,אירוח
המשלחת האמריקאית הוא הפסד .כדי לתת את כל החדרים שביקשו מאיתנו,
היינו צריכים לפנות אורחים .אם זה היה בוש עצמו ,אז היה הסבר לאורחי המלון
מדוע מפנים אותם ,אבל בגלל חלק מהמשלחת אין סיבה לפנות את החדרים".
ממונה מכל צד
שלושה ממונים על השכר בעבר ובהווה מעורבים בעימות המתחולל ברשות
השידור ,על רקע התוכנית לפטר או להביא לפרישה מרצון של מאות עיתונאים
ותיקים ועוד מאות עובדים מינהליים .לקבוצת העיתונאים מייעץ במאבק הממונה
לשעבר על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר ,יוסי קוצ'יק ,המשמש כיום יועץ
ארגוני להנהלות ונציגויות עובדים .מי שמסייע לעובדים המינהליים הוא היועץ
הארגוני שלום גרניט ,שקדם לקוצ'יק בתפקיד הממונה על השכר והסכמי עבודה.
קוצ'יק וגרניט מאחדים כוחות בימים אלה נגד הממונה הנוכחי ,אלי כהן ,המצדד
בתוכנית הקיצוצים הגרדנדיוזית ברשות השידור.
בחמשת החדרים של חני
אם אתם מבקשים לשכור דירה ברמת השרון ,יכול מאוד להיות שהשחקנית
ושופטת הריאליטי חני נחמיאס תהיה בעלת הבית שלכם .בחודשים הקרובים
תסיים חברת אזורים לבנות את פרויקט המגורים שלה בשכונת נווה גן ,הנמצאת
על גבול רמת השרון ותל אביב ,שבו יש לנחמיאס ולמשפחתה שש דירות ,שאת
רובן הם מתכוונים להשכיר .חלק מהשטח שעליו נבנה הפרויקט היה בעבר
בבעלות סבה של נחמיאס ,ובעסקת קומבינציה עם אזורים ,שרכשה את השטח,
קיבלו היא ומשפחתה את הדירות ,כמו בעלי קרקע אחרים.
נחמיאס" :אני אקבל שתי דירות של חמישה חדרים שאותן אשכיר .הורי יקבלו
דירת גן ודירת שלושה חדרים וגם אחי יקבל שתי דירות" .דמי השכירות באזור
לדירת שלושה חדרים אפשר לקבל כ 950-דולר.
כשר ,בהשגחת מופז
פרופ' אסא כשר חיבר תקנון אתיקה למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים .שר
התחבורה ,שאול מופז ,ומנכ"ל משרדו ,גדעון סיטרמן ,היו הראשונים לחתום
השבוע על מסמך הערכים החדש ,הכולל ביטויים רבי השראה ,שרובם
מסתיימים באות ת' :חופש העיסוק וצמיחה חברתית; שילוביות; אחריות;
מקצועיות ,יושרה בשירות וצוותיות .בערך "יושרה" נכתב" :עובד במסגרת
המשרד יקפיד על התקינות של כל פעילות שלו במסגרת המשרד ,מבחינת
עקרונות המקצוע ועקרונות המשטר הדמוקרטי ,ובמיוחד  -השמירה על כבוד
האדם ,בהתאם לערכי המשרד ,האתקיה המקצועית והדין ובהתאם למדיניות
הממשלה"...
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פואד חוסך לדוגמה
בישיבת הממשלה שנערכה שלשום פנה שר התשתיות ,בנימין )פואד( בן
אליעזר ,אל עמיתיו השרים בבקשה להוות דוגמה לאזרחים ולהתקין
"חסכם" )אביזר חוסך מים( במשרדיהם ובבתיהם הפרטיים .פרויקט החיסכון
הלאומי במים מנוהל כפיילוט ביישובי המרכז והדרום ,בהם רמת השרון,
הרצליה ,חולון ,ראשון לציון ,באר שבע ומודיעין ,וכולל הדרכה לחיסכון במים לצד
התקנת "חסכמים" ,המפחיתה באופן משמעותי את צריכת המים הביתית.
רז במונטה קרלו
מנהל הכספים הראשי של סלקום ,טל רז ,הוזמן להרצות בכנס בינלאומי
שיתקיים בסוף החודש במונטה קרלו ,תחת הכותרת .Telecoms Financing
בכנס משתתפות כל חברות הסלולר הגדולות וידונו בו בפיננסים של עולם
התקשורת .זו פעם ראשונה שחברה ישראלית תציג בכנס .רז ,המרצה הראשון
בכנס ,יציג את מינוף סלקום והנפקתה על רקע העברת השליטה לאי.די.בי .רז
קיבל השבוע את אות ההוקרה לאיכות ולמצוינות של פורום ה CFO-למנהלי
כספים ראשיים בישראל לשנת  .2007הוא צוין על גיוס אג"ח של  3מיליארד
שקל ,הנפקת סלקום בפברואר  2007לפי שווי של  2מיליארד דולר והקמת
מערך קשרי המשקיעים של החברה.
נסרדישי יורד נמוך
ההנהלה המורחבת של רשות המסים פצחה אתמול בשלושה ימים של עבודה-
מנוחה במלון נובוטל ים המלח .מ"מ מנהל הרשות ,יהודה נסרדישי ,יציג בפני
המתכנסים את תוכנית העבודה השנתית .יקפצו להגיד שלום ולהרצות :מנכ"ל
האוצר ,ירום אריאב ,מנכ"ל האוצר לשעבר ומי שעמד ברבעון הראשון של 2007
בראש הרשות ,ד"ר יוסי בכר ,ומנהלים במגזר הציבורי והפרטי .הדיון יעסוק ,בין
היתר ,בסוגיות בניהול ובמנהיגות ,על רקע המשבר הניהולי שעוברת הרשות
מאז החלה בשנה שעברה חקירת הבכירים .רשות המסים ,בניגוד למשרד
האוצר ,אינה נוהגת לדווח לציבור על תוכניותיה לשנה הקרובה.
עוברים
אלון כרמלי מונה למנכ"ל בבילון .שימש בעבר כסמנכ"ל שיווק ומכירות בחברה.
גיא קהילה מונה למנהל לקוחות במגזר בנקאות ופיננסים במלם-תים .בתפקידו
האחרון כיהן כמנהל לקוחות  Enterpriseב EMC-ישראל.
רונן גינתון מונה לסמנכ"ל מכירות בישיר בית השקעות .בתפקידו האחרון שימש
סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי בקבוצת זברה תקשורת.
נעם זיגרסון מונה למנהל טכנולוגיות ) (CTOבחברת גילון .לפני כן שימש מנהל
תחום ומנהל פרויקטים עתירי ידע בסביבות טכנולוגיות מורכבות.
עו"ד דב ויסגלס נבחר ליו"ר אגודת הידידים של האוניברסיטה הפתוחה ,בניהולה
של נעמי גורדון-חן.
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