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שלישי
אפריל

שלחו להדפסה
גודל פונט

דיבידנדים :עמיקם כהן חוגג ,בכירי המשק מתייצבים
וגם :צבי זיו מתאכזב מביטול הופעה של שלום חנוך ,ונגה קינן משאירה
את כל האפשרויות פתוחות
רון גרנות
09:46 ,07.04.09

חודשיים אחרי כניסתו של יו" ר דירקטוריון אל על עמיקם כהן לתפקידו ,התכנסו ראשי
החברה פלוס נבחרת מכובדת של חברים מהעולם העסקי בביתו של דדי בורוביץ'
ברמת גן ,להרמת כוסית לרגל החג וכניסתו לתפקיד .הוזמנו חברי ההנהלה ,בראשותו
של המנכ"ל חיים רומנו ,וחברי הדירקטוריון ,ובהם יודי לוי ,נדב פלטי ועמי סגיס.
מלבדם ,באו גם בעל המניות בכנפיים פויו זבלדוביץ' )שמבקר בארץ לרגל החג( ,עופרה
שטראוס ועדי קייזמן ,צביה לבייב־אלאזרוב ,ארז ויגודמן ,אברהם ביגר ,יעקב פרי ,גליה
מאור ,דני דנקנר ,שלמה זוהר ,אלי עזור וגיורא רום.
איטלקית כחול־לבן
מסעדת פרונטו התל־אביבית חגגה
שלשום  20להיווסדה ,וקהל הלקוחות
הקבוע התייצב למסיבה שהתקיימה
ברדינג  3שבנמל תל אביב .חלק גדול
מהלקוחות היו מובילי תעשיית המוזיקה
בארץ ,מה שמסביר את העובדה שהליין
אפ באירוע כלל בין השאר הופעות של
יהודית רביץ ,מאור כהן ,עמיר לב ונקמת
הטרקטור.

צבי זיו

צילום :עמית שעל

אכזבת הערב נרשמה כשהבעלים רפי אדר
בישר לנוכחים שחברו הטוב שלום חנוך ביטל את הופעתו עקב גרון נפוח .עם היוודע
הבשורה עזבו ג'ו וצבי זיו את המקום .עוד במבטלים :אנשי העסקים רמי אונגר ,שמעון
קדם ודני זלקינד ,שהתנצלו על ההיעדרות.
מי שכן פרגנו לאדר ושותפו עופר זמיר היו גדעון ויאיר המבורגר ,יולי תמיר ורוני
פיינשטיין ,ישראל מימון ,איציק אלשיך ,דוד קוליץ ,משה גאון ,אבי פילוסוף ,ראובן
אדלר ,אייל חומסקי ,אודי פרידן ,משה ראובני ,יוסי ריגר ,גיורא ארדינסט ואלי פפושדו.
מתחילים מחדש
האירוע השנתי של פורום  .CFOראשון,
מכללת פו"ם ,מחנה גלילות
בפתיחת אירוע השנתי של פורום ,CFO
שנערך בסימן "אמץ לוחם" של האגודה
למען החייל ,אמרה היו"ר נגה קינן כי
תקופת הקמת ממשלה חדשה היא כמו
התחלת מחברת חדשה  -ללא הערות של
המורה ,ללא סימנים לכך שלא הכינה
שיעורי בית ,הכל עדיין פתוח ואפשרי .קינן
אמרה כי היא מקווה שהנוכחים ייתנו צ'אנס
לממשלה החדשה ויתגייסו לעזור לה ,כדי

רמי גוזמן ,נגה קינן ורון

צילום :יובל חן
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שאולי נצליח להגיע לארבע שנות ממשל
יציב .אבי הוכמן ,מנכ"ל הדואר ,ענה לקינן
ואמר שהוא לא מאמין שהיא היתה
תלמידה גרועה .צחקקו בקהל :רון איילון ,אוריאל רייכמן ,אורי מסר ,יצחק ניסן ורמי
גוזמן.
איילון

סבסטיאן ויינשטיין נושם אוויר צלול
הכושר של מנכ" ל חברת התעופה  bmiבישראל סבסטיאן ויינשטיין" :בשביל הכושר אני
משחק טניס וסקווש באזור ביתי במושב חוגלה שבשרון .לפעמים יוצא לי רק פעם
בשבוע ,אבל אני משתדל להתמיד .כשאני לא מספיק אני מנסה לצאת לרכיבה על
אופניים בשטחים הפתוחים של מושבי עמק חפר וליהנות מאוויר צלול וכושר בו־זמנית.
זה הזמן שלי לנקות את הראש מהלחץ היומיומי לאחר שהבנות שלי הולכות לישון".
הוזמנתם לוועידה לאדריכלות?
האירוע :ועידת ישראל הראשונה לאדריכלות ולעיצוב המתקיימת בשיתוף מגזין העיצוב
העולמי .DOMUS
הפרטים 7 :במאי ,14:00 ,היכל התרבות ,תל אביב.
המזמינים והמוזמנים :שגריר איטליה בישראל לואיג'י מטוליו ,נספח התרבות של
איטליה בישראל אנג'לו ג'ואי ,נשיאת מגזין  Domusג'ובאנה מזוקי וכן יזמים ,אדריכלים
ומעצבים מקומיים כדוגמת מיכאל אזולאי ,שי דותן ,מור יסקי סיון ,עודד חלף ופרי
דוידוביץ.
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