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בשטח וקורים זרקורי□

 סרלזשנס׳ ׳ספירל חברת
 החדש עונה לס עברה

לב בר ן3ה״-ט בפארק
 "ספירל הגלילית ההיי-טק חברת

 למעונה השבוע עברה סולנשנם"
 שבאזור הדש ה תהיי־טק לפארק התדש

 ההברה של המעבר לב, בר התעשייה
 מעבר חרכה וזינו התרשים למשרדים

 של חזון בהגשמת מדובר פיסי. לשינוי
 באזור היי-טק חברת של הצלתה יצירת
 לקהילת, עמוק חיבור תוך הגליל,

 עמוקה דבור" ולמת למצוינות לשאיפה
 תחברת, מושתתת שעליה□ לערכים

 שנת, 18 לפני - תקמתה נרו□
 מועסקים סולושנס" "טפירל בהברת

 מתמחה והיא עובדים 100 כ- ביום
 e Lllliig - שיתק מערכות בפיתות

מתקדמות.
 סנכ״ל אמר באירוע תמרנשים בדבריו
 יעד ("עד) זקנדר מתי החברה, ומייסד

 "אני בארך: המובילים היזמים ואחד
 בפריפריה, נאן, לייצר שניתן מאמין
 שבהשראת מאמץ אני ייהוד, משהו
 לתלר ליתן סביבנו, והעמקים התרים

 הדדי כבוד תוך חיוביות אנרניות
 ולייצר - להצלחה משותפת ושאיפה

 יהודים בין הצלחה של משותף מכנה
 לרות□ מוסלמית נוצדם, ערבית, ובין

 איתנו נמצאים כולם ואשר ־ זצ׳רקסים
 בין הבאים, בצעדם ביספיריל. כאן

 המחר אתנרי של ותנבעות ההרים
 למצדנות החתירה כל מאמינים אנו

 שיתוף ויצירתיות, יזמות תוך זלהצלהה
 את להפוך יעזרו האדם, ואהבת אמיתי
 יצירת ושל הצלחה של לאזור הגליל
יותר". סוב עתיד

 והמעוצבים הסיוהדים המשרדים
 משרד ידי על עוצבו חברה ר של

 רינן & זינלסן ״דבי הסשנבי האדריכלות
 התל העיצוב מסודו עם בשיתוף קינף,
 דרך פריצת מתווים והם ,hu-be אביבי

 להיבטי הקשור בכל העיצוב בתחום
 בנוף. והשתלבותם עבודה סבילות

 התקיים ההברה משרד ת תנדב אידוע
 הצהרים. אהר -12/9/17 שלישי ביום

 השתתפו זוגם ובני ההברה עלבדי מלבר
 מתארך רבים אורחוים גם באירוע
 משקיעים, נמנים ועליהם ומחדל,
 לדרך* לשותפים ספקים

 מובילת תלומון, ליזי הפיקה האירוע את
 שילבה אשר בארך, מהטובות אירועים

ואמנותיים עיצוביים אלמנשים בז

 והטכנולוגית החזון את המחברים
 עם ההכרה, שמביאה החדשנית

 בין המקום. של הייחודית ההיסטוריה
 כיכב באירוע, הופיעו אשר האמנים יתר

 את המוביל טל, אופיר של הדז הרכב
 משגל. בקונמרבטודק תג׳אז תחום

 מדם הזמרת בו הפליאה לן, נמו
 תבנו־ית לצד המרגשת בשידתה טוקן

 הופיע עור דניקנר, טנית והיוצרת
 תושב זרח, שוקי תלרזל אמן באירוע

 היוחודות םעבודזתיו הלק אשר יער,
 ניגנו אלו, כל המשרד. בחללי מוצגות

 על "פירומניה", מקבוצת אמנים לצד
השף קומרלבסקי, ארז ניצח התפרים

 הקולינריים. בביצועיו הנלילי,
 ניזצא מרגש בביצוע הסתיים האירוע

 ליבב נילי שהוביל "יתד" לשיר דופן
 בהשתתפות "גאיה", להקת סייםד ־

 שהוכן בעיבוד והאורחים, האמנים כל
האירוע, עבור במיוהד

 ישראל ZEI5S חבות
 החדשיח משרדיה את השיקה

לב 11 היי-טק בפארק
 carl Zeiss sms חברת השיקה השבוע

Ltd. היי- בפארק החדשים משרדיה את 
 מהחיבור תיהנה חחבלה לב, בר טק

ומהתכונה באזור האקדמית למוסדות

» המשך

 puna □nip דבו־ים
לב 1a היי-סק



» בשטרו וקותם זרקורים
י

 מהזיקה כהוצאה בקמפוס שתיווצר
 השכניק; מ: כימה הללו, לסומרות

 כראורה מכללת תימה, אוניברתישת
ועור, בכרמיאל
 ישראלי בסשארנואס שהחלת החברה,
 העולמית; zeiss קבוצת עיי ונרכשה
 ייחודיות מכונות בפיתוח מתמחת

 ע□ להתמודד ללקוחות המסייעות
 שבבים. בייצור המזעור תהליך

 ציין ישראל zeiss מגכ״ל פרך, יובל
 בחרה החברה כי ההשקה באירוע
 המשלב איכותי, היי-שק במתחם
 טובה נגישות עם אטרקטיבי מיקום

 לגו חשוב "היה גבוהים. וביקושים
 טווח ארוך שבירות חוזה על לחתום
 ההתרחבות למנסת מענה שייתן

 חלק להוות לה ויאפשר החברה של
 שמייצר הייחודי מהאקו-סיסשם

 כולו", לאזור הפארק
 מתח□ מחוזה לב בר היי-סק פארק

 עם חברות, 25ב< לאכלס שצפר פעיל
 מעלה לתת הפארק צפר בנייתו, השלמת

 3ב־ היי־שק,. עוברי 5,000לב- תעסוקתי
כולל ונששח גבוה בססנדרש מבנית

 ר<נור. בריטטיאן לוינסון, פלץ,ום יובל למא. יעל הנצה, לשמאל:בריפטו^ טיפין
ורו!רוק איטר פ:1ציל אברהם. קרן

>> המשך



r
י» בשטרו וקורים זרקורים

 לפארק החברה מעבר ה ם" £7,000 של
 משמעותית עסקה וה1םה ברלב תיי-שק
 ירע עתירות לחעשיות בפארק מנופת

 המערבי, הגליל בדרום הממוקם
בכיר נשיא סנן באירוע: חלק לקתו
 הנתלה והבר sms חשיבת וראש

zeiss סגן הוציה, בריטטוף גרמנית 
 5ms בתשיבת ותפעול נספים נשיא

 מכירות נשיא סגן ריכטר, כריסשיאן
 יו״ר זיבולד, קטל א ,רר,5ms השיבם
 מנכ״ל לביא, יעל לב בר היי-שק פארק

zeiss פארק מנב״ל ,4פרן יובל בישראל 
 מוהלת לדוםון, רם לב בר טק תיי

 ישראל zeiss ותשתיות אנוש משאבי
 מטעם למתחם המעבר פרויקש ימנהלת
 3 אומנה מנכ׳יל אברהם, קרץ תחברה

 בן ניא בישראל zeiss וממייסדי גליל
איתי. ירון ישראל jabil מנכ״ל בבי,

ספריית
 קרה וחוא כזח, רבר יש בתיבה? משיכת
 האזורית בספרייה שעבר בשבוע אבלם
 יסט״בת הנחת - א<נה!׳■רנןוכמה חג, לבשה הספרייה משגב.

השנב נסנר־יונ הנתינה

 ותמלטים סקרנים מילים, אוהבי עשרות
 ובאו, התקבצו כתיבה וככלי במחברות

 - זיירמן אילנה הנחתה תמרנה את
 "סרנאות מטעם כתיבה סדנאות מנתת
 שדלי. ואורית נבו אשכול של 1הבית׳
 משותף אהבה שסר יחד בולנו כתבנו

 חיברנו וייחודי, מעניין יצירה בתחליף
 מילים מספר בעזרת קצרצרים סיפורים

 הוצאנו אלא בחרנו, שלא ומשפשים
 פי על קראנו, שטרם קריאה מספרי

 המנחה, של חמדויקות הוראותיה
 יצירתם פרי את קראו אמיצים מתנדבים

 אתניים מרנינות היו והתוצאות בקול
ולב,
 להפסקה יצאנו חערב תלקי שני בץ

 ותה קפה משובחת, סנברייה של קצרה
 חרדית. והיברות נעימה שיחה צמחים,

 נתיבה, של שילוב תייתה המסיבה
 הביב א והרבה הקשבה

 העוזרות ולשתי זיירסן לאילנה תורה
קורונה, ושירה רון יעל שלה"

 הספרייה תם,1שלם-נו נטע כתבה:
טשנב האזורית


