
 

 
 

 

 'הלאונג
 ןויצמ את פוגש וולדמן
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אגודת הידידים של מכון ויצמן ערכה בראשון אירוע חברתי משותף למועצת המנהלים של המכון ואגודת 
 תגלית חוגגת עצמאות בברלין: וגם, הידידים הותיקה והצעירה

 מיכל גלנטי | 06:08  07/05/2019

לחברי אגודת הידידים , אגודת הידידים של מכון ויצמן ערכה בראשון אירוע חברתי משותף למועצת המנהלים של מכון ויצמן
בנוכחות ידידי , א"בת" בשבע"האירוע נערך במתחם  . WeizmannVibe - ולחברי מועדון הידידים הצעירים של המכון, הוותיקה

 -לית אגודת הידידים "ומנכ', ישראל-אמריקה'מבעלי , שמשון הראל -ירקטוריון המכון ר ד"ובהובלתם של יו, המכון מהארץ ומחו״ל
 .וגמן-יעל גורן

ל חברת מלאנוקס איל "את נשיא ומנכ, על הבמה, קרן מרציאנו, במהלך הערב ראיינה הפרשנית הכלכלית של חברת החדשות
, כלת פרס ישראל בחקר מדעי החיים -עדי קמחי ' פרופ -ט"זוכי פרס ישראל לשנת תשע, ואת מדעני מכון ויצמן למדע, וולדמן
 .חתן פרס ישראל בתחום מדעי כדור הארץ -דן יקיר ' ופרופ

 -' אורמת'מייסדי ; ואשתו עו״ד נעמי אסיא' יק'מג'מייסד  -דויד אסיא , נשיא מכון ויצמן למדע -דניאל זייפמן ' פרופ: התיידדו והאזינו
 -יאיר המבורגר , ורעייתו חנה' הראל'נשיא חברת הביטוח  -גדעון המבורגר ; חתני פרס ישראל אף הם -דיתה ויהודה ברוניצקי 

ל "מנכ -אבי לוי ; ר רוני רוס"יזמית ההייטק ד, דן פרופר'; אלדן'יוסי דהן בעלי , ד חנינא ברנדס"עו, ילנה מנטופסקל וא, יו״ר הראל
 .יק ורבים נוספים'בתיה ועידו דיסנצ'; סטודיו סי'לית "מנכ -סמדר אשכנזי , גליה מאור; יו״ר אלדר -עמיר שאלתיאל ; מליסרון
 בברלין עצמאות חוגגת תגלית

באירוע השתתפו . ציינו בשני את חגיגת יום העצמאות השנתית של הארגון עם הקהילה היהודית בברלין" תגלית"בכירי ארגון 
באירוע . ר דירקטוריון תגלית בגרמניה"יו, חבר בדירקטוריון הישראלי ויורם רוט, זיו אבירם, ון תגליתר דירקטורי"יו, מאיר שמיר

שהתעטפה , החלק האמנותי כלל הופעה של שרית חדד. השתתפו ראשי הקהילה היהודית בברלין וצעירים רבים בוגרי התכנית
 .פלהלתושבי הדרום והש" עם ישראל חי"בדגל ישראל והקדישה את השיר 

 אביב בתל עוצרים עבודה לאשרת בדרך

דה בכנס השקת אשרת יזמים ואנשי עסקים ישראלים הגיעו בשני לשמוע איך יוכלו להשקיע בארצות הברית ולקבל אשרת עבו
הכנס שנערך במלון דן תל אביב עסק ופירט אודות . ב"אמריקה ושגרירות ארה -ביוזמת לשכת מסחר ישראל E-2העבודה

שגריר  -דיוויד פרידמן. הנהלים והשיקולים שעומדים מאחורי ההחלטה האם לאשר או לדחות בקשה לקבלת אשרה, הדרישות
מנהל אגף מרשם ומעמד  -עמוס ארבל, אמריקה -ר לשכת מסחר ישראל"נטל ישראל ויול אי"מנכ -יניב גרטי, ב בישראל"ארה

 -ל לשכת מסחר ישראל"מנכ -ועודד רוז, אמריקה-ר ועדת האשרות בלשכת מסחר ישראל"יו -ד צבי קן תור"עו, ברשות האוכלוסין
 אמריקה

 בפקולטה ייסר'צ

והרצה בראשון בפני בוגרות ובוגרי אוניברסיטת תל , חזר לאוניברסיטה בה למד, רסקו-נער החידות מנווה, ייסר איתי הרמן'הצ
איש בידור וטלוויזיה וכוכב , בוגר הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב, הרמן .אביב בנושא זיכרון ויכולות לימוד

בפני חובבי . אף היא בוגרת הפקולטה שלמדה במקביל אליו, הגיע עם רעייתו דנה, 11בכאן ( ייסר'הצ" )המרדף"התוכנית 
התפתח ביניהם הקשר , הרומנטיקה שבקרב הבוגרים התוודו השניים שרק שנה לאחר שסיימו את לימודיהם בפקולטה

בחידון טריוויה שערך . יוהרמן חלק עם הבוגרים את סודות הזיכרון הפנומנלי אותם הוא מציג שוב ושוב בתוכניות .הרומנטי
 .הסטודנט לרפואה איתי מנור, זכה ואף קיבל תעודה, ייסר בין הבוגרים'הצ

 לגליל מקוון מסחר 

התכנסו השבוע לציין את , וינט תבת'לית ג"ועובדי ומנכ, בישראל ,eBay יחד עם בכירי הנהלת, בעלי עסקים מאזור הגליל 05 -כ
במסגרת המפגש הציגו בעלי העסקים את חנויות . בנתניה eBayבמרכז המחקר והפיתוח של', גליל, מסחר מקוון'סיום התוכנית 

 -יונס -עינב אהרוני ,eBay ל"מוטי אליאב מנכ: נכחו ובירכו על הצלחת הפעילות. האונליין החדשות שפתחו בחודש האחרון
מנהלת  -אנה פלקין ; רקסים במשרד העבודה והרווחה'ם דרוזים וצמנהלת אגף תעסוקת ערבי, אלה בר דוד; וינט תבת'לית ג"מנכ

 .ל תפעול פארק הייטק בר לב"סמנכ -ושרון גרינברג , מחלקת פיתוח עסקי ישראל ומרכז אירופה

 ומתכנסים עסקים

ביוזמת לעסקית קטנים ובינוניים שהתקיימה אתמול  11-לקחו חלק בוועידה ה, לים ומנהלים"סמנכ, בעלי עסקים, לים"מנכ 005 -כ
מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד  -רן קויתי : נכחו. שבקריית שדה התעופהAvenue במרכז הכנסים, "מידע כנסים"

ד מיכה "עו, ל מידע כנסים"תומר ישראלי מנכ, ל כלל ביטוח אשראי"שחר אושרי מנכ, ב"נשיא לה -רועי כהן , הכלכלה והתעשייה
 .לית פסגות קופות גמל ופנסיה ועוד"מנכ -ויפעת מזרחי , ר איגוד חברות האשראי בישראל"ולה ויול פנינס"מייסד ומנכ -אבני 
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