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שלחו להדפסה
גודל פונט

דיבידנדים :רוקדים על שלוש חתונות
מיקי דורסמן חגג עם יותר מאלף אנשים את נישואיו לטלי זקס ,גדעון
המבורגר חיתן את בתו טליה במלון הילטון בתל אביב וגם  -פוליטיקאים
ואנשי עסקים התערבבו בחתונת בתו של אורי שני
רון גרנות
11:18 ,21.09.08

אלי הורביץ מתמודד
יו"ר טבע אלי הורביץ העביר ביום חמישי
האחרון דקות ארוכות בניסיונות לכבות את
מכשיר הסלולר שלו ,במהלך פורום CFO
שהתקיים באילת .זה קרה רגע לפני שעלה
להרצות בפני הנוכחים על עתיד הכלכלה
בישראל בעשור הבא .רק אחרי שהחלה
ההרצאה והפלאפון רטט ורטט ,הוא שיתף
את הקהל בקשיים שבהם נתקל במהלך
ניסיונות הכיבוי" :זו מין חיה כזו שאי אפשר
להפסיק .כיביתי אותו כבר  17פעם".
הורוביץ .מתמודד עם
סלולרי סורר

צילום :גלעד
קוולרציק

שטראוס בתפוצות
את החגים תעביר עירית שטראוס במיאמי ,בחברת בנה שון שהחל השנה בלימודי
מינהל עסקים.

חתונה טבעית
יותר מאלף איש באו לחגוג עם מיקי
דורסמן את נישואיו לטלי זקס .הלוקיישן
הנבחר  -אתר פי גלילות ,הוסב לגן
אירועים מעוצב לכבוד האירוע .האורחים
השאירו את הרכבים בחניות ,והוסעו
לשטח האירוע בקלנועיות .די.ג'יי תוצרת
חוץ הרקיד את האורחים עד השעות
הקטנות .זיקוקי דינור האירו את השמים,
לצד מיצגי אש .ברקע הוקרן סרט שתיעד
את טקס הנישואים שערכו השניים ברחבת
צילום :ראובן
דורסמן .חוגג עם אלף אנשים,
הכותל לפני כשלושה חודשים .בין
שוורץ
באיחור של  3חודשים
המוזמנים :יגאל שרמייסטר ,יונתן בן ארצי,
מיקי ברקוביץ' ,ספי שקד ,נציגים משפחות
קסטיאל ולייטרסדורף וכמובן גם בנו של החתן ,דניאל אריסון ,שחגג אתמול בר מצווה.
עדי קייזמן  -בן זוגה של עפרה שטראוס )שנעדרה מהאירוע( בילה את הערב בחברתם
של הזוג רונית רייכמן ודן להט )שבעצמו היה נשוי בעבר לשטראוס(.
בתפריט החתונות :המבורגר
ועוד בשרשרת חתונות העשירון העליון ביום חמישי האחרון :גדעון המבורגר ,נשיא
קבוצת הראל ,שחיתן את בתו טליה במלון הילטון בתל אביב עם בן זוגה טל .רמי
קליינשטיין ודנה אינטרנשיונל הקפיצו את  700האורחים ,ובהם :נוחי דנקנר ,יצחק
תשובה ,שמעון מזרחי ,צבי זיו וגליה מאור.
הצדעה בצרפתית
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רביעי בערב .החברים הטובים של יגאל וקלוד בריטמן מתייצבים לצדם בחצר ביתו של
שגריר צרפת בישראל ג'אן מישל קאזה ביפו .הסיבה להתכנסות :אות כבוד שהוענק
לקלוד בריטמן על חיזוק היחסים בין ישראל לצרפת בשנים האחרונות ,מה שגרם לה
להזיל דמעה ברגע בו האות ניתן לה .עזרו לה לנגב את הדמעות :יגאל אהובי ,בני ואניס
שטיינמץ ,רוני מילוא ,דוד ומיכל פורר ,יגאל שרמייסטר ,רון ואורלי לובש וגדי ואתי
פרופר.
משתלמים בבריכה
עובדי בית ההשקעות דש איפקס בילו את סוף השבוע במלון מרידיאן באילת ,עם
אלכוהול ועם מסיבות בריכה צוהלות .מדובר במסורת שנתית של החברה ,והאירוע כולל
גם השתלמות .בשנה שעברה הם בילו בטורקיה ,והפעם  -על רקע קריסת השווקים,
הלכו על קונספט קצת יותר סולידי.
חתונה מדינית
חתונת בתו של אורי שני ,יום חמישי ,האנגר  ,11נמל תל אביב
 .סידורי האבטחה לקראת בואם של שמעון
פרס ואוהד אולמרט גרמו לשיבושים כבדים
בתנועת המכוניות בכניסה לנמל .צביקה
פיק הופקד על התוכנית האמנותית,
המשפחה הקרובה הקליטה במיוחד שיר
לזוג הצעיר ,ועל גבי מסכים ברחבי
ההאנגר שודר סרט שתיעד את מלאכת
ההקלטה .בשלב מאוחר של הערב באו גם
ציפי לבני ובעלה נפתלי שפיצר .אחרוני
האורחים עזבו את המקום בשעה שתיים
בלילה ,כשהם מתבדחים ותוהים מתי יגיע
זר הפרחים מארקדי גאידמק.
שני .גם ציפי הגיעה

צילום :שאול גולן

הפרחים אמנם לא הגיעו ,אבל מי שכן באו ,מצוידים במעטפות :נוחי ואורלי דנקנר,
מיכאל שטראוס ,איתן רף ,צבי זיו ,שלמה נחמה ,רוית בר ניב ,מאיר שמיר ,עופר גלזר
ללא שרי אריסון ,רוני שטן ,עדי קייזמן ,אלי פפושדו ,פיני וציפי רובין ,דב וייסגלס ,צחי
וורד פישביין וכן אורי ונחמה דורי.
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