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שלחו להדפסה
גודל פונט

דיבידנדים :דן חלוץ סגר את הקיץ
וגם :קבוצת עזריאלי נפשה בפטרה ,יעקב הוניגמן חוגג נכד בכור ומי
ביקש שייפתחו לכבודו בשעה  7:00את חדר הכושר במלון דן אילת
רון גרנות
09:38 ,18.09.08
 8תגובות

על גלגלים :המסיבה של ב.מ.וו
חברת קמור ,יבואנית ב.מ.וו ,סגרה את הקיץ במסיבה ראוותנית .בניצוח היו"ר דני ברנר
ומנכ"ל קמור מוטורס דן חלוץ נערכה המסיבה באווירה רוחנית עם הופעה של מוש בן
ארי וים חברים כדוגמת יגאל בריטמן ונחשון קיויתי .ברנר ניגש בשלב מסוים לחלוץ כדי
שזה יסדר לו את העניבה ,אך בהמשך ויתר על התענוג ובחר להישאר בלוק הלא
פורמלי .בשלב מוקדם יותר של הערב התקיימה ההגרלה של ליגת העל בכדורסל
לעונת  ,2008/9שלה נותנת ב.מ.וו חסות .יו"ר מינהלת ליגת ווינר אבנר קופל פתח
בדברים לזכרו של רלף קליין .את מרב תשומת הלב והמבטים משך גיא כהן ,בנו של
איזי כהן ,מנכ"ל אפריקה ישראל ,שגרף מחמאות מלא מעט דוגמניות שכרכרו סביבו.
גם ליטל ויליגר ,בתו של צבי ויליגר ,זכתה למחמאות ,הרבה בזכות הפרזנטור הפרטי
שלה  -הדוגמן של קסטרו יונתן ווגמן.
האתגר הכפול
בקבוצת עזריאלי נסחפו לטרנד ,ולקחו
בסוף השבוע האחרון את העובדים
לחופשה בפטרה .פאר נדיר ,מנכ"ל קבוצת
קניוני עזריאלי ,שראל קרת ,מנכ"ל ביזנס
פארק ,ויובל ברונשטיין ,סגן נשיא הקבוצה
הלהיבו את העובדים בתחרויות ספורט,
טקס העובד המצטיין ומסיבת דיסקו .ביום
שני הופתעו העובדים לגלות כי זומנה להם
רכיבה על סוסים ,גמלים וכרכרות .למחרת
הם חזרו לעבודה עם שרירים תפוסים.
דן חלוץ .עוזר לסדר
עניבות

צילום :מיכאל
קרמר

השקה עולמית
ביום שני השיקו בהוניגמן את הקולקציה
החדשה לעונה הקרובה .כל צמרת החברה באה לסניף בקניון גבעתיים ,למעט הבעלים
יעקב הוניגמן .זה התפנה לבית היולדות כדי לחזק את בתו ,שהשיקה באותו זמן את
נכדו הבכור .הנואם המרכזי של הערב היה מנכ"ל החברה יוסי מלכא ,שתרם כמה
דגמים מהקולקציה החדשה לעמותת לב אוהב.

רוח ספורטיבית
יום שלישי .פורום  CFOיוצא לדרך במלון דן אילת בתקרית מהסוג שכושר ניהולי אינו
יכול לעבור עליה לסדר היום .כמה בכירים ,בראשם מולי רבינא ,מנכ"ל קרדי סוויס ,טל
רז ,סמנכ"ל הכספים של סלקום ,וחן שרייבר מ ACE-אוטודיפו דרשו שיפתחו במיוחד
עבורם את חדר הכושר בשעה  7:00במקום ב .8:00-לאחר בקשות חוזרות ונשנות נענו
במלון לבקשותיהם.
מצא את ההבדלים
יצחק גולדמן ,מנכ"ל לדיקו ,נציגת מצברי
בוש ,כינס את עובדיו ולקוחותיו על גג
משרדי החברה .מופע לייזר והצגת כלי
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עבודה חדישים היוו את מסמר המסיבה,
לצד הרצאה של ד"ר חיים שפירא שדיבר
על תורת המשחקים והשווה בין
ההתנהגות שלנו כצרכנים ,כמחזרים אחרי
בני זוג וכרוכשי מניות .שפירא היה נחרץ
כשאמר שבעלי המניות מתנהגים בדרך
שונה מהיועצים :לדבריו ,ההתאהבות של
הרוכשים במניות מביאה אותם
להתרסקות ,בעוד שיועצים מחלצים את
לקוחותיהם קודם לכן.
בחצר של בירן
עו"ד שרגא בירן פתח שלשום את שערי
ביתו בשכונת יפה נוף בירושלים ,וערך
קבלת פנים לאדריכל הבינלאומי פרנק גרי .הסיבה :פרויקט סביבתי משותף של השניים
בסיאטל .באחוזת בירן התארחו בכירי המשק ,ואלה נהנו מארוחת ערב ומבריזה
ירושלמית ,שנמשכה עד שעות הערב המאוחרות .בין הנוכחים :אלפרד אקירוב ,פרופ'
ארנון צוקרמן נשיא בצלאל ,צבי אפרת ראש בית הספר לאדריכלות בבצלאל ,חיים יבין,
אורית ארליכמן מדור אלון ,תמיר דגן המנכ"ל הנכנס של שיכון ובינוי יזמות נדל"ן,
המעצב דוד טרטקובר ,אברהם בורג ואורי בן נון.
שרגא בירן .אירוח
ירושלמי

צילום :בועז
אופנהיים
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