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 לעשות מעדיפה אחרת ישראליות, ספורטאיות מאמצת אחת חברה
 תרומה קשישים. של דירות משפצת ושלישית סרטן, חולי לילדים פעילויות

העסקים בעולם בסיסי לנדבך האחרונות בשנים הפכה לקהילה

לוי! טליה
 כמעט הפכה לקהילה רומה

 תרבות בכל בסיסי לנדבך
 גדול עסק של ארגונית
 מדובר לרוב, ומצליח.

 לארגונים ואחרוה כאלה כספיות בתרומות
 עסקים האחרונות, שבשנים אלא שונים.
 של ומייסדים מנכ״לים דיוק וליתר רבים,

 להכניס החליטו ומצליחים, גדולים עסקים
 לתוך הקהילתית והאחריות המעורבות את

העסק. של הדנ״א
 קודם מתחיל סבורים, הם כך מצליח, עסק

 הוא ומי עובדיו. של סיפוק בתחושת כל
 עם הביתה שחזר זה לא אם מסופק, עובד

 אלא ,כסף רק לא היום עשה שהוא תחושה
לעולם? טוב משהו גם

 סיפרו מובילים עסקים אנשי חמישה
 בין להקדיש להחלטה אותם הביא מה לנו

 שלא לקהילה, לתרומה מזמנם 20%־ 15%
בכסף. רק מסתכמת
 רב חברת נשיא הוא דורנשטיין שמואל

 במשק, המובילות התעשייה מחברות בריח,
 היה בצעירותו, שנה. 45 כמעט ותעשיין

ולאורך מאז, מצטיין. ספורטאי דורנשטיין

 שיש היא עולמו תפיסת שלו, הקריירה כל
 מה לתעשייה, ספורט בין וגדול מהותי קשר

 ספורטאים לטפח שלו המניע את שמסביר
 אם בין מצטיינות, ספורטאיוה ובעיקר

 אם ובין ומבטיחות צעירות טניסאיות
 לינוי כמו היסטוריה, שעשו ספורטאים

שטילוב. ואלכם ששון אורי אשרם,
 צריכים תעשיין וגם ספורטאי גם "בעיניי,

 אומר. הוא זהות", בתכונות ניחנים להיות
 עבודה רחוק, לטווח חשיבה למשל, "כמו

 נכונות המטרה, למען יומיומית סיזיפית
 שוב. לנסות וכמובן להפסיד מסוגלות ואף
 תרבות של ההיסטוריה את סוקרים אם

 נקודות מגלים המצטיינים, הספורטאים
 תעשיינים של להיסטוריה רבות השקה

מצטיינים".
 בענף דווקא שבחירתו אומר דורנשטיין

 מרגיש "אני מכוונה. היא בספורט הנשים
 הוא במיוחד", הזה בתחום הדרה שיש

 בכדורגל תומכים הספורט "איגודי מציין,
 הגברים, ובקבוצות ובכדוריד ובכדורסל

 זוכה לא הנשים ספורט של שהפעילות בזמן
 את לקחנו שנים שלוש לפני כלל. לתמיכה

 האמנו שלה. ספונסרים והיינו אשרם לינוי
 רק מדובר שלא לעולם להראות במטרה בה,

 מאוד ובעבודה בנחישות גם אלא בכישרון,
קשה".

 משהו היא שלה האדירה וההצלחה
המשרד? בצוות גם בו מתגאים שאתם

 אישית דוגמה היא אשרם כל, "קודם
 לבנות רק ולא ישראל במדינת ילדות לאלפי

 שיש רק לא וכן, מרוסיה. לעלייה השני הדור
 האישית, ברמה מאמין, שאני אלא גאווה,

 התרבות, של הצמיחה מנוע הוא שספורט
 בחברה האחר וקבלת אי־גזענות הסובלנות,

הישראלית. בחברה ובטח בכלל
 של מהערכים חלק זה מבחינתי, לכן,

 אה מחנך אני העסק. מהרבות חלק החברה,
 שאפשר שלי המנהלים ואה שלי העובדים

 גאווה גם אלא לבן, כחול מוצר ליצור רק לא
לבן". כחול

 בתחום בפרט שבישראל, מבין אתה
 של "התקווה" אתה האולימפי, הספורט
המדינה.

 יהיו כמוני שאנשים רוצה הייתי "לא
 שהרבה רוצה הייתי המדינה. של התקווה

 במדינת לדרך ושותפים אחים תעשיינים,
 גם אחר או בזה ספורטאי יאמצו ישראל,

גדולים. לא בסכומים
 כמוני שהרבה לראות אשמח מאוד "אני

 ישראל, ממשלת יד. ונותנים לזה מצטרפים
 בתחום הן דברים הרבה עושה לא לצערי,

 בתחום והן הבריאות בתחום הן הספורט,
זה". את לעשות צריך ומישהו החינוך,

 קרב מסוקי טייס מור, חנן עבור גם
 בנס more ץ הנדל קבוצת ויו״ד לשעבר
 לקהילה התרומה והתחנך, גדל בה ציונה,

 מלגות כספים, לתרומת מעבר בנפשו. היא
 אירוע יזם הוא בחברה, ההתנדבות ועידוד
 בת חגיגית - שנה בכל שמתקיים מסורתי

יהודה". "נווה פנימיית לילדי מצווה ובר

מצווה בר חגיגת
 שותפי עם ביחד הקמתי החברה "את מור:

 שהשאלה זוכר ואני ,2007 בשנת מאור אבי
 עוד השולחן על מונחת שהייתה הראשונה

 אנחנו למה הייתה: העסקי החזון ניסוח בזמן
 לנו היה עושים? שאנחנו מה את עושים

 מעבר משהו ליצור כדי פה שאנחנו ברור
 רק לא העשייה. של והכלכלי העסקי לערך

 שיתלווה מוסף ערך אלא עסקית, פעילות
 כל של הסוד טמון שפה חושב ואני אליה.

שלנו". בפעילות בהמשך שצמח מה
 גם שהוא עסק של הזו החדשה התפיסה

תחרותי? בעולם עובדת היא איך - אג׳נדה
 גם תתרום שחברה לכך מכוון "כשאתה

 אחריות לוקח בעצם אהה עסקי, לפן מעבר
 להצליח אותך ומדרבן לך גורם זה נוספת.

 לעשות פנוי להיות כדי עסקית, יותר עוד
לך שכשיש מאמין אני אחרים. דברים
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חברתית,אחריותלצדעסקיתאחריות

הצטרפובהמשך,זו.אהזומזיניםהם
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הזה,הגדולהעשייהבמעגלפתאום,והנה
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ממשפחותילדיםנמצאיםבפנימייה

הספר,בביתשלומדיםילדיםועדאומנה

להםעורכיםשהםהמצווהברחגיגותואת
הםשלי",הראשונה"הטיסהבמסגרת

שנה.13מזהלשעבר,כטייסיםעושים
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הראשוניםהפרויקטיםאתכשבנינולתרום.

פנימייתאתמצאנוציונה,בנסשלנו

וכיוםועזרה,לתמיכהשנזקקוהילדים

בביתנוסףבפרויקטחלקלוקחיםאנחנו
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בצורהלהתנדבאחזוראניהימיםמןשביום

מספרת.היאקשישים",עםכלשהי
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הואלקהילההתרומה"נושאהקבוצה.של

שהקמתי,העסקמתרבותחלקלחלוטין
שמשתפיםרקלאהעובדיםהרבהולשמחתי

לעיתיםשאנחנואלאפעולה,זהעם
שכולםבגללגדולמאודבעומסנמצאים
אומר.הואלעזור",רוצים

פועלתולתרומות,הכספיתלעזרהמעבר

מישורים,בשניבכרשלבראשותוהקבוצה
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בתחוםלהםותרםמיוחדהתרמהבאירוע

רפואיילדיםגןבבנייתהתחיל"זההבנייה.
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רגעבכלשםלהיותשליחותזוומבחינתי

מציין.הואנתון",
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ידענוהחברה.אתשייסדנוברגעשלנו,

ולאאחר,משהולעשותרוציםשאנחנו

העסקית,לעשייהמעברמשהוכקלישאה
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האדם,כלקודםשעבודנומהתפיסהמתחיל

העדיפויותבסדרשנמצאהואהלקוח.

ומבחינתי,הכסף.כךאחרורקהעליון

היהכמהלאומספרהביתהחוזרכשעובר

לשפץהלךהואאיךאלאבמשרד,קשהלו
והתרגשובכווכולםהדירהאתלמשפחה

מחיר".לזהאין

שעות"סופר"לא
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