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עמיתים יקרים,
הירידה החדה במחירי הנפט בעולם והמשבר העמוק בכלכלה הרוסית היו שני
האירועים הדרמטיים של סוף  - 2014שאת תוצאותיהם ודאי נחוש כבר בחודשים
הקרובים.
אם נוסיף לכך את עליית שער הדולר ,את המשך ההאטה באירופה ,את
התייצבותה של סין כמעצמה הכלכלית הגדולה בתבל ואת הקיצוניות האסלאמית
על כל המשתמע מכך ,הרי שכל אלה לא מבטיחים לנו כי שנת  2015תתנהל על
מי מנוחות .גם אצלנו ,בישראל ,המצב אינו פשוט .פירוק הממשלה וההכרזה על
הבחירות מביאים לשיתוק במערכות ממשלתיות וציבוריות ,שיימשך לא רק עד
חודש מרץ  – 2015מועד הבחירות – אלא עד שתורכב ממשלה חדשה.
אנו בלשכת המסחר ממשיכים בפעילות מגוונת לחיזוק הקשר בין שתי המדינות ומקדמים שיתופי פעולה,
אשר יש בהם כדי ליצור חיבור בעל משמעות וערך .לאחרונה ,נתנו חסות לאירוע לציון השקת שיתוף הפעולה
בין המשכן לבוררות ופתרון סכסוכים  -מוסד מוביל בישראל בתחום הבוררויות והגישורים העסקיים ,לבין
ה - Swiss Chamber Arbitration Institute (SCAI)-המוסד השוויצרי הבינלאומי לבוררויות ,המאגד את שבעת
הקנטונים המסחריים הגדולים בשוויץ SCAI .נמנה על מוסדות הבוררות המובילים והמוערכים בעולם ושיתוף
הפעולה שהושק פותח אפשרויות חדשות בתחום הבוררויות הבינלאומיות.
הפלטפורמה החדשה הושקה בקבלת פנים חגיגית שהתקיימה בשיתוף עם לשכת המסחר ישראל-שוויץ
ואוניברסיטת בר-אילן ,שיוצגה על ידי פרופ' אריה רייך מומחה בינלאומי לבוררויות .אורח הכבוד היה שופט בית
המשפט העליון ד"ר יורם דנציגר .אירוע זה יש בו כדי להמחיש את מעורבותנו בחיזוק ובהעמקת תשתיות לשיתופי
פעולה בילטראליים  -לטובת כל המעורבים ביוזמה.
שוויץ מספקת סטנדרטים גבוהים של איכות ומצוינות ,הבאים לידי ביטוי במגוון עולמות :בתחום הבנקאות  -אנו
מביאים ראיון עם דורון אברבוך ,מנכ"ל קרדיט סוויס ישראל ,המדגיש ,בין היתר את הפעילות העניפה למינוף
ההייטק בישראל .בתחום התעופה  -אנו מביאים כתבה הסוקרת את פעילות  SWISSמול לקוחותיה ,המשלבת בין
טכנולוגיה מתקדמת לבין תפיסת הנוסע כאורח .בתחום האמנות  -התערוכה הבינלאומית השנתית ART BASEL
מספקת לאוצרים ,לאספנים ולשוחרי אמנות ,הזדמנות להתעדכן בכל מה שקורה בסצינת האמנות העכשווית
העולמית .בנוסף לכך ,מציעה העיר מגוון רחב של מוזיאונים העוסקים בעולמות תוכן שונים  -את חלקם אנו
מציגים בכתבה .בתחום הגסטרונומיה  -אנו זוכים עתה לטעימה
ממסורת המסעדנות המוערכת של משפחת בינדלה  -שבבעלותה
 40מסעדות בשוויץ  -עם פתיחת מסעדה תל אביבית טרנדית,
כחלק מרשת המסעדות שבבעלותה .בתחום הלייף סטייל  -ארו-
אסיה מרחיבה את רשת החנויות שלה ואת מגוון מותגי השעונים
inteRelation
השוויצרים  -ובראשם רולקס  -ללקוחות בישראל .תנופת פיתוח
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לעמוד הקודם

לעמוד הבא

בוררויות בינלאומיות בשוויץ:

סביבה ניטראלית ותומכת,
ניסיון עשיר ומוניטין מוערך

"בשנים האחרונות גדל הצורך של המגזר העסקי המקומי בפתרון אלטרנטיבי
להתדיינויות בינלאומיות .צדדים לעסקה מתקשים לעיתים לבחור או להסכים
על מקום ועל בורר .שוויץ מספקת סביבה משפטית התומכת בבוררות ,מעניקה
לצדדים ודאות לעניין תקפות הפסק  -ואף את היכולת לאכוף אותו" .כך אומרת
עו"ד אניטה לבינט ,עם חתימת הסכם שיתוף פעולה בין המשכן לבוררות ופתרון
סכסוכים לבין Swiss Chamber Arbitration Institute

ה

עו"ד אניטה לבינט

משכן לבוררות ופתרון סכסוכים בראשות היו"ר עו"ד דורון
סטריקובסקי והנשיאה עו"ד דליה רבין נחשב למוסד מוביל
בישראל בתחום הבוררויות והגישורים העסקיים .במסגרת
המשכן פועלים למעלה מ 50-בוררים ומגשרים ,ובכללם
שופטים מחוזיים בדימוס ,עורכי דין ,מהנדסים ורואי חשבון.
כחלק מאסטרטגיית הצמיחה של המשכן ,ולאור הגידול
בפעילות הבינלאומית של החברות הישראליות ,שם המשכן דגש בשנים האחרונות
על הרחבת התחום הבינלאומי של הבוררות .לפני כשנתיים הצטרף למשכן כשותף,
בורר ומגשר  ,Michael D. Youngהנמנה עם מייסדי  - JAMsאחד ממוסדות
הבוררות והגישור הגדולים בארה"ב.
לאחרונה חתם המשכן על הסכם בלעדי עם הSwiss Chamber Arbitration -
)  ,Institut ( SCAIהמוסד השוויצרי הבינלאומ.י לבוררויות ,המאגד את
שבעת הקנטונים הפעילים ביותר מבחינה מסחרית בשוויץ SCAI .נמנה על
מוסדות הבוררות המובילים והמוערכים בעולם .המוסד השוויצרי מטפל מזה
כ 10-שנים בבוררויות בינלאומיות בין חברות מרחבי העולם ,ובשנת  2013ניהל
למעלה מ 100-בוררויות בינלאומיות.
לאחרונה ביקרו ראשי המוסד השוויצרי בישראל ,ויחד עם הנהלת המשכן נפגשו
עם משרדי עוה"ד המובילים בישראל .כמו כן הושקה הפלטפורמה החדשה בקבלת
פנים חגיגית שהתקיימה בשיתוף עם לשכת המסחר ישראל שוויץ ואוניברסיטת
בר-אילן ,שיוצגה על ידי פרופ' אריה רייך מומחה בינלאומי לבוררויות .אורח הכבוד
היה שופט בית המשפט העליון ד"ר יורם דנציגר.
000

עו"ד אניטה לבינט ,נשיאת לשכת המסחר ישראל-בריטניה ,הנמנית עם מייסדי
המשכן ,והעומדת מאחורי היוזמה הבינלאומית והפלטפורמה המוצעת למגזר
העסקי בישראל ,אומרת כי בשנים האחרונות גדל הצורך של המגזר העסקי
המקומי בפתרון אלטרנטיבי להתדיינויות בינלאומיות" .צדדים לעסקה בינלאומית
מתקשים לעיתים קרובות לבחור או להסכים על מקום ועל בורר .קיימים ,כמובן,
מספר פתרונות ,אך להבנתנו הם אינם מתאימים לכל סוג של סכסוך ואינם בהכרח
פותרים קשיים פרוצדורליים וכספיים .הפלטפורמה המוצעת מנסה להציע פתרון
פרקטי נגיש ומקצועי לסוגיות הללו".
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לעמוד הקודם

לעמוד הבא

 מדוע נעשה שיתוף פעולה דווקא עם מוסד שוויצרילבוררויות בינלאומיות?
"שוויץ נחשבת כמקום נייטרלי ומועדף על-ידי עסקים לניהול
בוררויות בינלאומיות ,וההסכם בין הגופים מציע פתרון
מקצועי ומוכר ברמה הבינלאומית לפתרון סכסוכים שבהם
מעורבים צד ישראלי וצד זר".
 מה מיוחד בהליך הבוררות העסקית בשוויץ ,וכיצד הפכההמדינה למובילה בתחום בעולם?
"אחד האתגרים העומדים בפני הצדדים בהליך בוררות הוא
סופיות הפסק .לאחר שהשקיעו את זמנם וכספם ,מצפים
הצדדים שהפסק יהיה סופי ומוחלט .פעמים רבות ,כשהצד
המפסיד אינו מרוצה מהתוצאה ,הוא מנסה לערער על תוקפו
 לעיתים קרובות מטעמים שאינם מוצדקים .בשוויץ סביבהמשפטית התומכת בבוררות ,המעניקה לצדדים ודאות לעניין
תקפות הפסק ואף את היכולת לאכוף אותו.
החוק השוויצרי ובתי המשפט המקומיים ידידותיים להליכי
הבוררות ,סופיות הליך הבוררות היא אבסולוטית וערעור,
אם קיים ,מופנה ישירות לבית המשפט העליון בשווייץ .בית
משפט זה ידוע במהירות החלטותיו  -ממוצע של ארבעה
וחצי חודשים .כמו כן ,חוקי הבוררות מעודכנים לסביבת
העסקים של היום והמוסד מציע גם בוררויות בהליך מזורז
שנמשך לכל היותר שישה חודשים".
 מה מציעה השותפות הישראלית-שוויצרית למגזר העסקי?"הפלטפורמה שהקמנו עם המוסד לבוררות השוויצרי ,נהנית
מכלל היתרונות שיש לכל אחד משני המוסדות  -המשכן
ו - SCAI -ומציעה למעשה בוררות לא מסורבלת ,עם מחירים
מוגדרים ומגודרים מראש ,עם שקיפות מוסדית ושקיפות
מבחינת עלות תועלת .בנוסף ,לצדדים יש כתובת נגישה

לפתיחת הליך הבוררות :פתחנו בשוויץ נציגות המסייעת
לצדדים בתהליך בחירת הבורר מתוך מאגר בינלאומי עתיר
בוררים מובילים ,בשיתוף פעולה והתייעצות עם ה.SCAI -
נציגות המשכן בשוויץ מנוהלת על-ידי עו"ד דב רובחנשטיין
בעל ניסיון של למעלה מ 14 -שנה בתחום הבוררויות
הבינלאומיות .הבוררות עצמה מתנהלת על-פי ,SWISS RULES
שהם כללים המכבדים את רצון שני הצדדים ,כתובים בשפה
ברורה ,ומציבים את איכות השירות במקום מרכזי .בנוסף,
האדמיניסטרציה של המוסד קלה ויעילה ועל כן גם חסכונית".
 מה ההבדל בין בוררויות בינלאומיות למקומיות?"קיימים הבדלים רבים ,אך העיקרי שבהם מתבטא בכך,
שבבוררות מקומית אנו מתמודדים על-פי שיטת משפט
בסביבה משפטית מוכרת ,בעוד שבסכסוך בינלאומי ,בין
אם הוא מתקיים בבית משפט זר או בפני בורר ,מדובר
בסביבה משפטית שונה ובלתי מוכרת .גם הטרחה של
הצדדים ומשאבי הזמן והכסף הנדרשים לטיפול בסכסוך
בינלאומי הם שונים .במקרה זה הבוררות הבינלאומית  -אם
מתקיימת ביעילות ומקצועיות  -יכולה לפתור חלק גדול
מהקושי ,והצדדים יכולים ,בין היתר ,לפטור עצמם מכללים
מסוימים על פי שיקול דעתם .בנוסף ,לוח הזמנים שונה,
ובמקום בו הבוררות מתנהלת תחת פיקוח של מוסד יעיל

"בהליכים משפטיים בינלאומיים עדיף לבחור בבוררויות
על פני מערכות משפט זרות ובלתי מוכרות .חברות רבות
העוסקות בתחומים בינלאומיים בוחרות בנתיב הבוררות
כבר בשלב חתימת ההסכם ,מתוך רצון להימנע מהצורך
להיגרר למערכת משפט זרה ולהוציא הון עתק על דיונים
בבתי משפט במדינה אחרת"

© Andreypopov | Dreamstime.com
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ומקצועי ,יהיה גם חסכון משמעותי במשאבים הנדרשים".
 מה מציע הפתרון של שיתוף הפעולה בין המשכן למוסדבשוויץ שאינו קיים בפתרונות האחרים?
"כדי להבין את יתרונות הפתרון המוצע ,חשוב להכיר את
התפישה ואת ערכי הניהול של המשכן בישראל .המשכן
מספק מעטפת שירות לניהול בוררויות  -הוא מבטיח קיום
רשימת בוררים מובחרים ,ניהול התיק ,הקפדה על לוחות
זמנים ,אמינות ,דיסקרטיות ומקצועיות.
אנו מתאימים הרכבים וסוגי הליכים למהות הסכסוך ,מייצרים
נישות ייחודיות וקשובים לצרכי הלקוחות .תהליך הבוררות
מחליף את הדיון המשפטי ,אך הוא הסכמי במהותו .לכן ,הוא
מאפשר לתפור לצדדים את מבנה ההליך ,בהתאמה לצרכי
הצדדים ולסוג הסכסוך .בתהליך איתור השותף המתאים
לבוררויות בינלאומיות ,עמדו נושאים אלה לנגד עינינו .אנו
רוצים לספק את אותה רמת השירות גם בבוררויות כאלה".
000

לדברי עו"ד לבינט ,שיתוף הפעולה בין המשכן לSCAI -
הוא ייחודי ומתייחס לקהל העסקים הישראלי באופן שאינו
קיים בפתרונות אחרים .שני המוסדות מסודרים ומקצועיים,
ומאפשרים הליך בחירה של בורר שיהיה מוסכם על הצדדים
 וכן שיטה נגישה וידידותית לניהול הבוררות .התהליך ברורושקוף ,וגם העלות ידועה מראש.

 כיצד בוחרים נכון בורר עסקי בינלאומי?"בכל בוררות חשוב לבחור בורר שיתאים לסוג הסכסוך,
כלומר שיהיה בעל ניסיון מתאים וידע בנושא  -וכמובן שיהיה
ניטרלי ,כדי שלא ייגרם מצב של ניגוד עניינים .כשבוחרים
בורר בינלאומי ,חשוב שיהיה מסוגל לדון בסכסוך בהתאם
לדין המהותי החל על ההסכם; שיהיה בעל ניסיון בתחום
הבינלאומי ובעל רגישות והבנה לפערים תרבותיים; שתהיה לו
מיומנות לנהל בוררויות בשפה עליה החליטו הצדדים  -ולא
פחות חשוב שיהיה זמין .חשובה גם התאמה תרבותית של
הבורר ,שכן הבנת הלך הרוח והרקע של הצדדים תתרום
לניהול ההליך בצורה יעילה.
גם לאחר שנמצא הבורר בעל הכישורים המתאימים ,מומלץ
לנהל את הבוררות תחת כללים של מוסד מוכר .כללים אלה
אמורים להבטיח פיקוח על ההליך ,שמירה על לוחות זמנים
וכתובת במקרה שעולות בעיות במהלך הבוררות".
 ממה צריך להיזהר המגזר העסקי הישראלי?"חשוב להבין ,כי בהליכים משפטיים בינלאומיים עדיף לבחור
בבוררויות על פני מערכות משפט זרות ובלתי מוכרות.
חברות רבות העוסקות בתחומים בינלאומיים בוחרות בנתיב
הבוררות כבר בשלב חתימת ההסכם ,מתוך רצון להימנע
מהצורך להיגרר למערכת משפט זרה ולהוציא הון עתק על
דיונים בבתי משפט במדינה אחרת .אחת הבעיות הנפוצות
היא היעדר תשומת לב לסעיף הבוררות או הסכם הבוררות.
כסעיף אחד בתוך הסכם עב כרס ועתיר סעיפים עסקיים,
הוא נתפש כטכני ולא מעניין ,אך תשומת לב לפרטים
והתאמה נכונה לפוטנציאל הסכסוך בין הצדדים עלולה

"כשבוחרים בורר בינלאומי ,חשוב שיהיה מסוגל
לדון בסכסוך בהתאם לדין המהותי החל על
ההסכם; שיהיה בעל ניסיון בתחום הבינלאומי
ובעל רגישות והבנה לפערים תרבותיים; שתהיה
לו מיומנות לנהל בוררויות בשפה עליה החליטו
הצדדים  -ולא פחות חשוב שיהיה זמין"
להיות משמעותית ביותר  -ולקבוע תוצאה של דיון במחלוקת
מהותית .לכן מומלץ מאוד לנסח את סעיף הבוררות המתאים
בזמן עריכת החוזה ,כאשר הצדדים אינם במצב של סכסוך.
כמובן שיש לתת את הדעת על מקום הבוררות ,השפה
והכללים ,אך יש גם נושאים ספציפיים שיש לתת עליהם
את הדעת בהסכמים מורכבים ,ולצורך כך מומלץ להתייעץ
בשלב עריכת הסכם הבוררות או הסעיף.
מבחינת מקום הבוררות ,אין ספק ששוויץ מציעה סביבה
ניטראלית ותומכת בהליכי בוררות ,לצד ניסיון עשיר ומוניטין
מצוין בנושא .אגב ,הבורר אינו חייב להיות שוויצרי והדין
המהותי של החוזה יכול שיהיה אנגלי ,איטלקי ,צרפתי או
כל דין אחר".
000

 אילו סוגי בוררויות עסקיות יכולים להתקיים מבחינתההיקף הכספי של הסכסוך (סכסוך גדול  -עשרות מיליוני
דולרים; סכסוך בינוני  -מיליוני דולרים; או קטן מכך)?
"הבוררות המתאימה להתדיינות באמצעות  SCAIוהמשכן
היא בתחום העסקי מסחרי .היקף הסכום יכול לנוע ממיליון
דולר ומעלה – ללא הגבלה .הצדדים ישקלו כמובן את
ההוצאות הכרוכות בהליך ,שעיקרן שכר טרחת עורכי הדין
המייצגים בדיון .ככל שההליך יותר יעיל גם שכר הטרחה
יהיה מוגבל .בסכסוך על סכום נמוך ,מומלץ להסתפק בבורר
אחד ולא בהרכב המייקר את ההליך.
עלות בוררות על-פי ה SWISS RULES-תהיה תמיד נגזרת של
סכום הסכסוך  -אך מגודרת בתקרה .כך ,למשל ,בסכסוך
שסכומו כ 2-מיליון דולר ,עלות הבורר תהיה בממוצע כ58-
אלף דולר בלבד  -אם יתקיים באמצעות המוסד השוויצרי
הבינלאומי לבוררות .אם נשווה את העלות לעלות התדיינות
בבתי משפט ,או אפילו במוסדות בוררות אחרים ,מדובר
בעלויות סבירות בהחלט.
במוסדות בוררות אחרים ,על-פי כללים שונים בדרך כלל,
התמחור הוא שעתי ולצדדים אין יכולת לאמוד מראש את סדר
הגודל של ההוצאות הצפויות .אצלנו ,כאמור ,יש תקרה ,ויעילות
ההליך חוסכת לצדדים הוצאות מיותרות על הליכים מיותרים".
 באופן כללי ,כיצד נבחרים בוררים של המשכן לבוררות -התמחות מקצועית ,ניסיון קודם בסכסוך מסוג זה וכיו"ב.
"נבחרת הבוררים של המשכן בארץ מורכבת בעיקר
משופטים בדימוס .לצד המקצועיות ,הניסיון והכישורים
לנהל דיון  -קיים בשוק הישראלי גם פוטנציאל גדול לניגוד
עניינים .לכן מצאנו ,שחברות רבות מעדיפות להתדיין מול
שופטים ,אשר לא היו חלק מתחום הייצוג הפרטי במשך
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"כנשיאת לשכת מסחר מקבילה  -ישראל-בריטניה  -אני
מכירה ומבינה את הערך העצום שיש ללשכה דו-לאומית
בעלת נוכחות ,עבור העולם העסקי בשתי המדינות.
לשכות המסחר הדו-לאומיות הן ארגונים שחבריהם
מעוניינים ביחסי מסחר טובים ומשגשגים בין המדינות.
הלשכות הן ישויות בלתי תלויות ,ומהוות עוגן ומנוע
להעמקת העסקים והיחסים בין המדינות הרלוונטיות"
שנים ארוכות .כמובן ,שלצד השופטים מציע המשכן בארץ
הרכבים מקצועיים ,ובין שורותיו גם מהנדסים הדרושים
לדיונים מורכבים בפרויקטים של בנייה ,רופאים לנושאי
רשלנות רפואית ,מומחים לדיני עבודה ,לרבות נציגי
ציבור לשעבר בבית הדין לעבודה ,והרכב של פסיכולוג/ית
ושופט/ת לסכסוכים בענייני משפחה .בתחום הבינלאומי,
מצאנו שלעיתים שופטים בדימוס אמנם מבוקשים  -אך
יותר מכך עורכי דין מסחריים המצויים בדינים שונים
ובניהול הליכי הבוררות .כאשר מתאימים בורר לסכסוך
בינלאומי ,מתייחסים לענף בו עוסק הסכסוך ,אך גם ניתן
דעתנו לדין המהותי החל על ההסכם ולניסיון של הבורר
בבוררויות בינלאומיות".

 איך את רואה את חשיבות קיומה של לשכת המסחר ישראלשוויץ  -האם וכיצד היא יכולה לתמוך בפעילות החדשה של
הבוררויות?
"כנשיאת לשכת מסחר מקבילה (ישראל-בריטניה) ,אני מכירה
ומבינה את הערך העצום שיש ללשכה דו-לאומית בעלת נוכחות,
עבור העולם העסקי בשתי המדינות .לשכות המסחר הדו-
לאומיות הן ארגונים שחבריהם מעוניינים ביחסי מסחר טובים
ומשגשגים בין המדינות .הלשכות הן ישויות בלתי תלויות ,ומהוות
עוגן ומנוע להעמקת העסקים והיחסים בין המדינות הרלוונטיות.
בנשיא לשכת המסחר ישראל-שוויץ ,מר גדעון המבורגר ,מצאנו
תומך חשוב ורב-ערך ,להעמקת המודעות לאפשרות להשתמש
במכשיר הבוררות המוצע ,וכן כדי לקדם את השימוש בדין
השוויצרי כדין המתאים לחוזים בינלאומיים  -כפי שכבר מקובל
כיום במדינות רבות באירופה".
 מה יחסם של יועצים משפטיים בחברות בישראל לענייןבוררות בינלאומית לצורך פתרון סכסוכים חוצי-גבולות?
האם ניכרת בשנים האחרונות עדיפות לערוץ זה של פתרון?
"הקהילה המשפטית בכללותה חצויה בדבר התועלת בהליכה
לבוררות על פני הליך בבית משפט .מנסיוני בשני הצדדים  -הן
כיועצת משפטית בחברה והן בסקטור הפרטי  -ברור לי שהתפישה
לפיה בוררות יקרה יותר ומסובכת יותר מהליך משפטי ,מקורה
בניסיון לא טוב של הגורמים המעורבים .יחד עם זאת ,כשמדובר
בסכסוך בהסכם בינלאומי ,גוברת הנטיה להשתמש בבוררות.
ניתן להוכיח מספרית ,כי בוררות הינה הליך זול משמעותית
מהליך משפטי  -ולו רק בשל הזמן הקצר משמעותית
שהיא נמשכת .הפלטפורמה המוצעת  -גם בארץ וגם
בחו"ל – בנוייה על לוחות זמנים ,יעילות הדיון ,ואין להמעיט
בערך הדיסקרטיות של ההליך .בבית המשפט הכל פתוח
לעיניי הציבור .למי שחשוב לשמור על סבב נוסף של דיונים
ומתקשה לוותר על זכות הערעור  -אנו מספקים גם אפשרות
להחליט לפני תחילת הדיונים על ערעור פנימי בפני הרכב".
 האם הבוררות נמצאה כעדיפה על תביעות בבתי משפטזרים ומה היתרונות שיש בה? למשל ,הימנעות מהתדיינות
בבתי משפט מקומיים מתוך חשש להעדפת אזרח המדינה /
החברה המקומית על-פני הזר  /החברה הזרה.
"בתי המשפט במדינה זרה מביאים עמם את כל הסרבול
שיש בהתדיינות בבית משפט ,מבחינת פרוצדורה ,לוחות
זמנים ובנוסף הדין הזר .צדדים לעסקה בינלאומית אמורים
להרגיש נוח יותר במערכת כללים שנבחרה על-ידם בפני
טריבונל שנבחר בהתאמה לסכסוך ובלוחות זמנים ושפה
שהוסכם עליהם מראש .מדובר באנשי עסקים ומנהלי
חברות ,אשר מתקשים להמשיך ולבצע את עבודתם תוך כדי
התנהלות אינסופית בבתי משפט ברחבי העולם.
אין ספק שכאשר מדובר בסכסוך במסגרת הסכם בינלאומי,
גוברת הנטייה להשתמש בבוררות .השאלה החוזרת היא
היכן ועל-פי אלו כללים .אנו מאמינים שנכון לפעול במסגרת
מוסד לבוררות מוכר על פני בוררים אינדיבידואליים ,וסבורים
כי שיתוף הפעולה עם המוסד השוויצרי ,יוכיח את עצמו
כמסגרת איכותית ,יעילה ומשתלמת".
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דיוויד טוקר ,מלונות אלרוב בירושלים:

יש לנו מחויבות כלפי גדולי
העולם המתארחים אצלנו
מנהיגי מעצמות ,אנשי עסקים ותיירים עתירי ממון ,מוצאים מענה לשהות שלהם
בירושלים ,בשני מלונות היוקרה של אלרוב בבירה :מצודת דוד וממילא .כיצד
משמרים את שגרת הפעילות במציאות מדינית-בטחונית-כלכלית כה רגישה ,מי
הם האורחים שמתעקשים להגיע בכל מצב ,ואיך מחליטים על שיפוץ בעלות של
מיליוני דולרים דווקא כשהמלון בתפוסה נמוכה? דיויד טוקר ,סגן נשיא הממונה על
שיווק ומכירות ,מדבר על השילוב בין איתנות פיננסית לבין חזון עסקי

ב

דיוויד טוקר

קומה העשירית של מלון "מצודת דוד" בירושלים ,כבר
אפשר להתרשם מהעיצוב החדש של הסוויטות היוקרתיות
הצופות אל העיר העתיקה .דלתות עץ כהות פותחות בפני
האורח חלל נרחב ,מעוצב קפידה ,בקווים נקיים ,על-פי
מיטב מסורת העיצוב האיטלקי העילי מבית מדרשו של פיירו
ליסוני.
העין אינה שובעת יופי ,הוד ,הדר ,פינוק  -ומדי פעם נחה על טקסטורה
מעניינת המודפסת מתחת ללוח זכוכית בכניסה לחדר ,על מכונת האספרסו
המנצנצת מבית נספרסו ,שהפכה לסטנדרט בכל חדרי המלון ,על הכרים
הרכים או על צלחת פירות מרהיבה המצפה לאורח.
עם תפוסה של לא יותר מ ,40%-30%-כשברקע אי בהירות מדינית-כלכלית-
חברתית שאינה מבטיחה טובות ,ומצב בטחוני נפיץ ביותר בבירה עצמה -
מחליטים באלרוב מלונאות להשלים את מהלך השיפוץ והרענון של מלון הדגל
"מצודת דוד".
כ 20-מיליון דולר כבר הושקעו בחידוש השטחים הציבוריים ובכללם הלובי,
אולם האירועים ,הטרקלין שמחוצה לו ,הלאונג' העסקי המהודר וחדר האוכל.
משם ממשיכים הלאה ,בתנופה ,במעלה  11קומות המלון  -אל החדרים.
" 50,000דולר מושקעים בכל חדר .אם מכפילים את הסכום במספר החדרים
שלנו  - 384 -מגיעים לסכום דומה למה שהשקענו בשטחים הציבוריים",
אומר דיוויד טוקר ,סגן נשיא הממונה על שיווק ומכירות של מלונות ממילא
ומצודת דוד בחברת אלרוב מלונות יוקרה.
"רק לפני ימים ספורים ישבנו עם הבעלים ,דיברנו על התקדמות השיפוץ
והצגנו את תמונת המצב במלון .אנו ,המנהלים ,חווים את המצב הלא פשוט,
מעלים סמני שאלה ,אפילו מביעים דאגה  -אבל לבעלים ,אלפרד אקירוב ,יש
מן תנועת יד כזו שאומרת' :לזה אל תדאגו  -זה עליי.'...
היא באה עם מבט חם ,עם חיוך ,והמסר שעובר אלינו הוא  -תמשיכו הלאה,
אל תאטו אל הקצב ,אפילו הגבירו אותו  -כי עכשיו ,כשהמלון בתפוסה
חלקית ,זה זמן מתאים לחולל בו מהפיכה שתביא אותו לחוד החנית של
המלונאות העולמית בדרגות העילית .המהלך הזה מאפשר לנו כושר תחרות
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"לתפיסתנו ,כל אורח שמגיע אלינו הוא אישיות בכירה.
הוא מצפה למצוא אצלנו בדיוק את מה שהוא מחפש
 אווירה נעימה ,שירות ללא רבב ,תשתית תקשורתומתקנים הנחוצים לו לשהותו ,מזון ומשקאות העונים
על צרכיו והעדפותיו ,דיסקרטיות ועוד"

משופר והגעה במצב מיטבי לתקופות טובות יותר
שהלוואי שיגיעו  -לישראל ולירושלים.
אנחנו אכן נמצאים בנקודת שפל מבחינת הפעילות,
ובמצב לא פשוט מבחינת האופק הנראה לעין ,אבל ,כמי
שנמצא בענף המלונאות כבר שנים רבות ,אני יכול לומר
בוודאות שאי-ודאות היא חלק בלתי נפרד מהעניין .מאז
ומתמיד ידענו שנים טובות יותר ופחות ,הפעילות לעולם
אינה יציבה וסדירה ,היא מושפעת מאינספור גורמים,
והאימרה המוכרת לגבי שפים ,מתאימה גם לנו :אם אתה
לא יכול לעמוד בחום  -אל תיכנס למטבח".
 ועדיין ,נדמה כי סיסמוגרף האירועים רגיש יותרבירושלים ,וכשעוסקים במלונות יוקרה בעלי סטנדרט
תפעול כה גבוה  -הסיכון הכלכלי גדול מאוד...
"מלונאות הוא ענף המושפע בכל העולם ממגוון גורמים
 זה יכול להיות מצב בטחוני ,פוליטי ,כלכלי או חברתי,זה יכול להיות אירוע אקלים דרמטי ,ואפילו אירוע
לכאורה איזוטרי ,אך שיכול להפוך מקום כזה או אחר
לאטרקטיבי יותר או פחות לפרק זמן מסוים .את כל אלה
אפשר לחוש מיד בשיעור התפוסה במלונות ,במספר
הביטולים או להיפך  -בגל של הזמנות.

דווקא כאן בירושלים ,עד כמה שהדבר נשמע מפתיע,
אני חש שיש לנו מספר עוגנים יציבים מאוד ,שמאפשרים
לנו להיות 'רצים למרחקים ארוכים' .כלומר ,לשמר את
המלונות שלנו בסטנדרט הגבוה ,לקחת נשימה עמוקה -
ולא להתרגש.
העוגן הראשי ,כמובן ,הוא ירושלים ,על כל המשמעויות
שלה עבור מיליוני אנשים בעולם .בני דתות שונות ,ברמת
אמונה כזו או אחרת וגם אנשים אינם דתיים כלל  -כולם
מוצאים עניין מיוחד בירושלים ,וההגעה אליה ,ולא משנה
באילו נסיבות  -היא ייחודית ואינה דומה לשום ביקור
שייערכו במקום אחר על פני הגלובוס.
ואז ,אנו נכנסים לתמונה ,עם מה שיש לנו להציע
לאורחים  -החל מנשיאים ומנהיגי עולם ועד לתיירים
בעלי ממון מסין ומברזיל .חוויית האירוח היא שילוב של
כל מה שיש לירושלים ,למתחם ממילא וכמובן למלון
עצמו להציע .וכאן אנו דורשים מעצמנו כל הזמן עוד ועוד
– מעלים את הרף".
 נדמה שחווית הלקוח בתחום המלונאות עברה אף היאמהפיכה .מה מצפה האורח למצוא היום במלון יוקרה?
נדמה שאין גבול לרצונות ולפנטזיות...
"בעיקרון ,כולם רוצים יותר ומהכול .אם ניקח ,למשל,
את תחום מזון ומשקאות ,אפשר לראות בבירור כיצד
כל הטרנדים הקולינריים מגיעים גם למלון ,הציפייה היא
למזון גורמה ובישול עילי מחומרי גלם משובחים ממטבחי
העולם  -בדגש על איכות ,יצירתיות וטריות .למרות
שמדובר בהסעדה של המונים  -הציפייה היא לחווית
בוטיק .לכן ,ההגשה יותר אישית ומוקפדת ויש דגש רב
על נושא הפרזנטציה .בתחום היין אנו מעסיקים סומלייה,
בתחום הקפה  -מכונות אספרסו הן סטנדרט ועוד.
נושא נוסף בו טיפלנו הוא חדר הכושר .אצלנו במלון
הוא היה מופעל על-ידי ספק חיצוני ובתשלום .עם מהלך

"שני המלונות מתקיימים זה לצד זה ונותנים מענה שלם
לפלח לקוחות היוקרה .קשה להגדיר במדויק  -זה מתאים
לכאן וזה מתאים לכאן  -אבל את פוטין ,למשל ,היה ברור
כי נארח במלון מצודת דוד ,ואילו נשיא ארה"ב לשעבר ביל
קלינטון ,שהגיע לבירה כאורחו של שמעון פרס ,השתייך
בצורה טבעית מאוד לאורחי מלון ממילא"
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השדרוג ,החלטנו לקחת אותו לידינו ,לשדרג אותו ,ולהציע
את שירותיו כחלק בלתי נפרד מהשהות במלון וללא
תשלום .אנו מודעים לכך שאורחים רבים אימצו שגרת
יום הכוללת אימון ,ומי שמגיע אלינו מצפה למצוא גם כאן
חדר כושר ברמה שהוא מכיר ,עם מיטב הציוד  -זמין
לשימושו.
אבל ,לדעתי ,המקום בו חוויית הלקוח מושפעת יותר
מכול  -לחיוב או לשלילה  -הוא המפגש האנושי עם
צוות המלון .יש מן סברה כזו ,שישראלים לא יודעים
לתת שירות ,שאין לנו את היכולת הייחודית הזו מוטבעת
בד.נ.א .אני סבור אחרת ,אני חושב שבשירות שאנו
מעניקים יש מידה רבה של קשב ,אמפתיה ורצון טוב.
אדגים זאת דווקא בעזרת אורחים המגיעים אלינו לא
לשם בילוי ,אלא כדי לממש את בקשת יקיריהם להיקבר
בירושלים .אנו פוגשים בהם ברגעיהם הקשים ולמעשה
הם יושבים שבעה אצלנו במלון .במקרים כאלה ,שקרו
לא פעם פעמיים ,אנו יודעים להציע סיוע בארגון השבעה,
לטפל בכל מיני בקשות ולארח את באי השבעה הבאים
לנחם את המשפחה האבלה.
קרה גם ששבעה כזו לא הייתה מתוכננת ,אך התרחשה
בעת שהות של אורח אצלנו במלון .לנוכח זרם המנחמים
הגדול ,הבנו שהחדר צר מלהכיל את כולם והקצינו חדר
נוסף ,ללא תשלום ,לשם קבלתם .המחווה הזו התקבלה
בהתרגשות רבה ,ועזרה ולו מעט למשפחה".

תשומת לב אפילו לצבעי הפרחים...
טוקר מספר ,כי היערכות לאירוח אישיות בכירה היא כבר
חלק בלתי נפרד משגרת מלונות היוקרה מצודת דוד
וממילא  -הנמצאים משני צידי הכביש ,סמוך למתחם
הקניות היוקרתי שדרות ממילא.
מלון מצודת דוד  -הגדול ,הוותיק ואולי אף הרשמי מבין
השניים  -הוקם בשנת  1998ומהווה אכסניה טבעית
למנהיגים ולשועי עולם .אך לא רק" .לתפיסתנו ,כל אורח

"אנו ,המנהלים ,חווים את המצב הלא פשוט ,מעלים סימני
שאלה ,אפילו מביעים דאגה  -אבל לבעלים ,אלפרד
אקירוב ,יש תנועת יד כזו שאומרת' :לזה אל תדאגו.'...
היא באה עם מבט חם ,עם חיוך ,והמסר שעובר אלינו הוא
תמשיכו הלאה ,אל תאטו אל הקצב ,כי עכשיו ,כשהמלון
בתפוסה חלקית ,זה זמן מתאים לחולל בו מהפיכה שתביא
אותו לחוד החנית של המלונאות העולמית"
שמגיע אלינו הוא אישיות בכירה .הוא מצפה למצוא
אצלנו בדיוק את מה שהוא מחפש  -אווירה נעימה,
שירות ללא רבב ,תשתית תקשורת ומתקנים הנחוצים
לו לשהותו ,מזון משקאצת העונים על צרכיו והעדפותיו,
דיסקרטיות ועוד".
 בכל זאת ,בוודאי יש דרישות מיוחדות כשמדובר עלאירוח מנהיג עולמי בכיר...
"בהחלט .פוטין התארח אצלנו ,והביקור שלו כלל הקדשת
חלק מקומות המלון לו לפמלייתו ,הסדרי אבטחה
מיוחדים ובכללם הגעה דיסקרטית ,שימוש במעליות
בלעדיות לקומות העליונות ,כניסה מאובטחת באמצעות
מגנומטר ,וכמובן בקשות מיוחדות בחדרים.
גם סגן נשיא ארה"ב ג'ון ביידן ביקר כאן ,ועבור ג'ון
קרי היינו ממש 'מלון הבית' בלפחות עשר מגיחותיו
לירושלים".
 איזה סוג של בקשות מיוחדות אתם מקבלים?"מגוון רחב  -הכנסת אופני כושר לחדר ,איסור מוחלט
על הכנסת שוקולד לחדרים ,ותשומת לב לצבעי הפרחים,
שכן הם בעלי משמעות שונה בתרבויות אחרות מאיתנו
 פרח לבן במזרח הרחוק ,למשל ,מסמל אבל  -ועוד.אבל גם בקשות מיוחדות יותר .למשל ,בעת אירוח אישיות
בכירה מגיעה מלווה בפמליה של עשרות אנשים  -מי
מקבל איזה חדר .אי אפשר לשכן אדם בכיר בחדר
שהוא 'פחות' מזה שקיבל הכפוף אליו ,והמון תשומת לב
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מושקעת בפרט הספציפי הזה".
 מה לגבי שירות לחדרים הללו? מי מסדר אותם?"גם בנושא הזה יש כללים .מנהיגים רבים מביאים עימם
את צוותי השירות ובכללם חדרנים הדואגים לחדרם ,כך
שאין לנו כלל גישה אליו .במקרים אחרים ,יש לנו צוותים
מיוחדים המוכשרים לתת שירות לאורחים כאלה .הכול
נעשה ברגישות רבה ,תוך שמירה קפדנית על פרטיות
האורח".
 מעבר לכביש נמצא מלון ממילא ,אף הוא שייך למלונותהיוקרה של אקירוב .איך אתה מתאים את המלון לאורח?
"מלון ממילא מציע חוויה אחרת ,אפשר לומר מעט פחות
רשמית ,כזו שמתמקדת יותר בלייף סטייל .יש בו עיצוב
צעיר ודינאמי ,אף הוא של פיירו ליסוני ,ואווירה תוססת.
שני המלונות מתקיימים זה לצד זה ונותנים מענה שלם
לפלח לקוחות היוקרה המגיע לבירה.
קשה להגדיר במדויק  -זה מתאים לכאן וזה מתאים
לכאן  -אבל את פוטין ,למשל ,היה ברור כי נארח
במצודת דוד ,ואילו נשיא ארה"ב לשעבר ביל קלינטון,
שהגיע לבירה כאורחו של שמעון פרס ,השתייך בצורה
טבעית מאוד לאורחי מלון ממילא.
אמחיש זאת בסיפור קצר :בתום יום אירועים ,קלינטון
החליט לעלות למסעדה הפועלת על גג המלון .השעה
הייתה  11בלילה ,המקום היה שוקק אנשים ,ובין
הסועדים היו גם שרון סטון וברברה סטרייסנד  -אף
הן אורחות של פרס .ההגעה של קלינטון למקום הייתה
אטרקציה עבור כולם  -ובמיוחד עבור אורחים אמריקאים
שהתרגשו מאוד לפגוש על הגג של ממילא את הנשיא
הנערץ שלהם...
מאוחר יותר אמרו לי אורחים ששוחחתי איתם ,שכנראה
שבשביל לדבר עם הנשיא קלינטון בחופשיות ,באווירה
נינוחה ,צריך כנראה להגיע לגג של מלון ממילא."...

ביזנס באווירה של פלז'ר

פחות פורמלית ,כמו גם לפסקי זמן של שיחה ומנוחה בין
פגישות וישיבות.

צריך גם כסף וגם חזון
"כדי לקיים שגרת פעילות כמו זו שאנו מקיימים כאן,
בשני המלונות ,נדרש שילוב מיוחד בין כסף לבין חזון",
אומר טוקר" ,בלי כסף קשה לעשות משהו ,גם אם יש
לך חזון ,ובלי חזון – קשה להתמיד בתחום כל כך תובעני
ומאתגר .לשמחתי אצל הבעלים שלנו מתקיים השילוב
המיוחד הזה כתפיסה עסקית ,ולכן ההסתכלות היא
תמיד קדימה ,והשאיפה היא כל הזמן למעלה.
אספר לך סיפור קטן ,שממחיש היטב את המציאות
העסקית שלנו כאן :פגשתי ממש לפני כמה ימים אורח
מוכר שלנו ,שמגיע מסן פרנסיסקו .הוא עמד מול מזנון
ארוחת הבוקר ונפעם מהמגוון ומהאיכות של המזון .ברגע

"כמי שנמצא בענף המלונאות כבר שנים רבות,
אני יכול לומר בוודאות שאי-ודאות היא חלק בלתי
נפרד מהעניין .מאז ומתמיד ידענו שנים טובות
יותר ופחות ,הפעילות לעולם אינה יציבה וסדירה,
היא מושפעת מאינספור גורמים ,והאימרה המוכרת
לגבי שפים ,מתאימה גם לנו :אם אתה לא יכול
לעמוד בחום  -אל תיכנס למטבח"
של גילוי לב הוא אמר לי :דיוויד ,המצב לא מי יודע מה,
איך אתם מציעים כל כך הרבה גם עכשיו? לא צריך
להוריד משהו? השבתי לו שדווקא בזמנים כאלה אסור
להוריד כלום ,להיפך .הודיתי לו על כך שהגיע אלינו שוב,
והסברתי לו שבכל פעם שהוא מגיע אלינו אנו מצפים
לו בדיוק עם הסטנדרט שהוא מכיר ואוהב לקבל פה.
ההמשכיות חשובה מאוד ,ואותה אפשר לקיים רק על
בסיס איתנות פיננסית ונכונות להמשיך להשקיע  -גם
בזמנים מורכבים".

בעת הביקור במלון ,נערך בטרקלין ובאולם הגדול הסמוך
אליו כנס הדיפלומטים של עיתון ג'רוזלם פוסט .זו השנה
שלישית שהמלון מארח את הכנס ,שבין נואמיו היו נשיא
המדינה ראובן ריבלין ,הנשיא היוצא שמעון פרס ושר
האוצר היוצא יאיר לפיד" .אירועים רבים מסוג זה נערכים
כאן והם מנוע צמיחה נוסף שלנו" ,אומר טוקר" .הפנייה
שלנו למגזר העסקי מתבטאת ביכולת להציע מגוון
אפשרויות לעריכת אירועים וכנסים ,בהתאמה מושלמת
לצרכי המזמין ,ותוך הקפדה על אירוח ברמה הגבוהה
ביותר.
לצד אירועים ,אנו מציעים גם שירותי לאונג' עסקי יוקרתי
שלאחרונה הושלם עיצובו מחדש ברוח קוסמופוליטית,
והוא מצויד בספריה ובה כותרים מכל העולם.
האווירה הייחודית ,המזון והמשקאות שנבחרו קפידה,
האינטימיות והדיסקרטיות הופכים את החלל הזה
למתאים ביותר עבור אנשי עסקים  -לפגישה באווירה
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קרדיט סוויס ישראל:

מציעים פלטפורמה תומכת
למינוף ענף ההייטק הישראלי
דורון אברבוך ,מנכ"ל קרדיט סוויס ישראל ,מציג את יכולות הבנק בגיוס הון ובביצוע
עסקאות גדולות ,נדרש לסוגיית אי-השוויון בעושר העולמי ומספר על פעילות
ארוכת שנים למינוף ההייטק בישראל

דורון אברבוך

"קרדיט סוויס ביצע כמה מהעסקאות הגדולות ביותר עבור חברות ישראליות
בחו"ל ,כמו גם עסקאות מימון בשווקים תחת רגולציה אמריקאית ,בריטית,
ובאיחוד האירופי" ,אומר דורון אברבוך ,מנכ"ל קרדיט סוויס ישראל" .אנו
מובילים בענף זה ביכולת שלנו לגייס הון ולבצע עסקאות גדולות ,בין השאר גם
בהנפקות פרטיות ,מימון טרום הנפקה ,הנפקות לציבור ( )IPOוהנפקות משניות
 וגם בעסקאות מיזוגים ורכישות.בארבע השנים האחרונות חטיבת הבנקאות הפרטית שלנו גייסה כ20-
מיליארד דולר בהון ובחוב עבור חברות ישראליות ,וסייעה בעסקאות
מיזוגים ורכישות בהיקף של כ 10-מיליארד דולר ,כשהדגש הוא על סקטור
ההייטק הישראלי.
לא אמנה את כל החברות שאיתן עבדנו ,בין הבולטות תוכל למצוא את טבע,
חברת החשמל ,דלק , ,אלאדין ,סולל ,פרוטארום ,אלון  ,USאינקיה ,ברייט סורס
אנרג'י ,מלאנוקס ,אבן קיסר ,אבוג'ן ,דלק ,מקרו-קיור ,לומניס ורבות אחרות".
 מה חשיבותו של סקטור ההייטק בקרדיט סוויס?"קרדיט סוויס תומך במגזר ההייטק הישראלי זה יותר מ 20-שנה .יש לנו ניסיון
מוכח בייעוץ ליזמים בכל הנוגע לגיוס משאבים ,ומציאת פתרונות הולמים ברמה
הגבוהה ביותר .אנו מבינים היטב את הקו הדק המפריד בין הצלחה לכישלון
בתחום רגיש זה ומסייעים ללקוחותינו לנווט בו בבטחה.
השנה אירחנו לראשונה את פורום ההייטק בישראל .הפורום מעניק פלטפורמה
ייחודית ובלעדית למפגש בין יזמי סטארט אפ המתכוננים לקראת הצעד הגדול
הבא של החברות שלהם ,לבין משקיעים המעוניינים בהזדמנויות עסקיות .בין
דוברי הפורום היו אישים מובילים בתעשיה ,מנהלי הון סיכון ,ומומחים מובילים
מקרדיט סוויס .התגובות החיוביות לפורום מהיזמים ,המשקיעים והמומחים
השונים ,הדגישו את ההערכה הרבה שהם רוחשים לקרדיט סוויס בתחום זה".
 איזה ערך מוסף אתם יכולים להציע ללקוחות הבנקאות הפרטית בישראל?"גישת הבנקאות המשולבת שלנו היא יחידה במינה ובעלת ערך רב ללקוחותינו,
משום שאנו מאפשרים שיתוף פעולה בין בנקאות ההשקעות לבין הבנקאות
הפרטית ועיסקי ניהול הון .כך אנו יכולים להציע פתרונות ייחודיים וחדשניים
המתאימים בדיוק לצרכי הלקוח ,ובעיקר ללקוחות המנהלים הון פרטי בהיקף
גבוה במיוחד.
הפתרונות הפיננסיים שלנו ,המבוססים על תהליך ייעוץ מובנה ,הם תמיד ברמה
הגבוהה ביותר תוך התחשבות ביעדים וההעדפות של כל לקוח.
פעילות הבנקאות הפרטית של קרדיט סוויס בישראל הוכרה כ'שירות הבנקאות
הפרטית הטוב ביותר מכל הבחינות' בדירוג המגזין המוביל בענף ,יורומאני,
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"השנה אירחנו לראשונה את פורום ההייטק בישראל,
המעניק פלטפורמה ייחודית ובלעדית למפגש בין יזמי
סטארט אפ ,לבין משקיעים המעוניינים בהזדמנויות
עסקיות .התגובות החיוביות לפורום  -מהיזמים,
מהמשקיעים ומהמומחים  -הדגישו את ההערכה
הרבה שהם רוחשים לקרדיט סוויס בתחום זה"
לשנת  .2014זו השנה השלישית שזכינו בעיטור זה".
 על-פי דו"ח העושר העולמי שפורסם לאחרונה על-ידיקרדיט סוויס הנתונים מצביעים על עלייה משמעותית
בריכוז העושר בעולם וגם בישראל .האם מגמה זו נראית
לך מסוכנת? אם כן ,מהו הסיכון? האם בכלל ניתן לחלק
את העושר בצורה אחרת במערך הגלובלי הקיים?
"אי השוויון בעושר בעולם לא השתנה באופן כללי מאז
שנת  .2000בארצות הברית ,מדינה שבה יש לנו נתונים
משנת  ,1910אנו רואים הפחתה בפערים אחרי 1920
ועלייה מחודשת אחרי  - 1980אך הפערים עדיין נמוכים
מהשיאים ההסטוריים שלהם.
ברמה הגלובלית ,חוסר השוויון בהון הוא גבוה לא רק
בגלל פערי העושר בתוך המדינות השונות ,אלא נובע גם
מהבדלי רמות העושר בין מדינות שונות.
נכסים פיננסיים התאוששו מהר יותר מנכסים ריאליים
אחרי שנת  .2008מגמה זו היטיבה עם אותם אנשים
שהשקיעו את הונם בעסקים ובשווקי המניות ,ויחס זה הוא
ככל הנראה גבוה יותר במדינות העשירות".
 כיצד משפיעה ההאטה בכלכלה הישראלית עלפעילותכם? האם העובדה שהצמיחה בישראל עדיין
גבוהה מהצמיחה בשווקים אחרים ממשיכה לעודד זרים
להשקיע כאן?
"אנו לא רואים האטה בפעילות הבנקאות הפרטית ובמגזר
ניהול ההון .הכלכלה ככלל עברה האטה ברבעון השלישי,
כפי שפורסם לאחרונה ,והדבר כולל את ההשפעות של
מבצע 'עמוד ענן'.
עם זאת האנליסטים של קרדיט סוויס העוקבים אחר
הכלכלה הישראלית ,צופים ששיעורי הצמיחה ישתפרו ,והם
אף תיקנו את התחזיות שלהם בהתאם ,הן לגבי הרבעון
הרביעי של  2014והן לגבי השנים  2015ו .2016-הציפיות
לשיפור מבוססות על השיפור הצפוי בכלכלות שהן יעדי
היצוא הישראלי ,בעיקר ארצות הברית ואירופה .הירידה
בשער החליפין של השקל בוודאי תתרום לאטרקטיביות
של היצוא הישראלי".

"האנליסטים של קרדיט סוויס העוקבים אחר הכלכלה
הישראלית ,צופים ששיעורי הצמיחה ישתפרו ,והם אף
תיקנו את התחזיות שלהם בהתאם ,הן לגבי הרבעון
הרביעי של  2014והן לגבי השנים  2015ו"2016-
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 :BINDELLAשושלת מסעדנות שוויצרית

הבעלים משוויץ ,האוכל
מאיטליה ,הטרנד מתל אביב

יותר מ 40-מסעדות שייכות למשפחת בינדלה השוויצרית הפועלת בתחום
המסעדנות כבר  100שנים  -ו ...עוד אחת בתל אביב .מי שהביא את בשורת
הקולינריה של בינדלה לישראל הוא כריס ,הבן הצעיר במשפחה ,שהרגיש -
למרות שאינו יהודי  -כי מתאים לו לחיות כאן" .גיבשנו נוסחה מנצחת המשלבת
תפריט איטלקי עם שורשים עמוקים ,כמיטב מסורת בינדלה ,עם עדכונים מודרניים
ואף קריצות לחומרי הגלם הישראליים"

ח

צות יום .במסעדת בינדלה שברחוב
מונטיפיורי ממרקים את דלת הכניסה
הגדולה ,העשויה עיגולי ברזל שחורים.
מנהלת המסעדה מסתובבת בין אנשי
הצוות ,מפנה את זה לכאן ואת זו
לשם ,וניכר כי התכונה בשיאה לקראת
עוד סרוויס של צהריים ,באמצע השבוע.
ההקפדה על הפרטים הקטנים ניכרת בכל פינה :המקום
מעוצב בקו נקי ומתוחכם  -עץ טבעי ,תאורה רכה,
אקוסטיקה משובחת ושבכות ברזל המפרידות בין המולת
הרחוב לבועה הנעימה הנוצרת בפנים .בינדלה מספקת
חוויה של טוב טעם  -בתפריט ,בפס הקול ,בהיצע היינות
ובעיקר באירוח הלבבי של הבעלים השוויצרי.
"אנחנו באים למסעדה לא רק כדי לאכול" ,אומר כריס
בינדלה ,29 ,הצעיר מבין ארבעה אחים  -בניו של מסעדן
שוויצרי בעל שם ,אספן אמנות נלהב ,בעל אהבה בלתי
מרוסנת לתרבות האיטלקית ,שאת מסורת הקלינריה
והיינות שלה הוא מפיץ ביותר מ 40-מסעדות השייכות
למשפחה ופועלות ברחבי שוויץ.
המנגנון העסקי המפעיל את האופרציה הוא קבוצת
בינדלה ,ושורשיה נטועים כמאה שנים לאחור ,עת החל
בפעילות המסעדנות סבא רבא של כריס ,ז'אן בינדלה.
כיום פועלות תחת כנפי הקבוצה מסעדות בטווח הרחב
שבין מסעדות יוקרה קלאסיות בהן משתמרת מסורת
הקולינריה האיטלקית באדיקות ,על רקע מהודר של
שכיות החמדה ויצירות אמנות שאוספת המשפחה;
מסעדות סנטה לוצ'יה הנגישות יותר ,שהקונספט שלהן
סובב סביב תנור לבנים רוחש המוציא מטעמים לוהטים
על בסיס בצקים ריחניים; וסניפי ספגטי פקטורי -
חמישה סניפי פאסט פסטה" .הכל בניהול שלנו ,ללא
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זכיינות" ,אומר כריס" .המחשבה היא כל הזמן על פיתוח
העסק וכניסה לנישות חדשות  -כולן בעולם הקולינריה
האיטלקי ,כי את אבא שלי אי אפשר להזיז משם וזה
באמת האוכל הטעים בעולם גם לדעתי."...
000

כריס מספר כי גדל בבית שוויצרי טיפוסי ,שהתאפיין
בגישה חינוכית נוקשה ,שאיפה למצוינות ,הקפדה
יתרה על נימוסים והערכה רבה לתרבות באשר היא -
אמנות ,מוסיקה וגם קולינריה" .בעניין הקשיחות ,אני
מתכוון בעיקר לאבי (אמא הייתה רכה יותר כטבען של
אמהות ,)...אך בנשימה אחת אומר ,כי הוא היה ועודנו
אדם פתוח לרעיונות ,קשוב לרצונות שלנו כילדים ומאוד
נדיב .הוא חלק עימנו כל מה שהיה לו ,וגם היום הוא
מספק בשמחה גיבוי פיננסי להרבה מהרעיונות שלנו,
הבנים" ,מחייך כריס.
ילדי המשפחה אכן העמידו את הוריהם בניסיונות
לא פשוטים ,עת בדקו כיוונים אקזוטיים כמו קריירה
מוסיקלית בה בחר האח סטפן ,או החיפוש ברחבי
הגלובוס של כריס אחר "מה שהוא רוצה לעשות"
(שקלתי לעבוד בתחום הפקת טלוויזיה ,אבל אז הבנתי
שזה פשוט מדי ,וחיפשתי משהו יותר מאתגר).
"האח הבכור ,רודי ,עשה להורים נחת ,והוא ממשיך
לעבוד בעסק המשפחתי ,כאחראי על פרויקטים חדשים
בקבוצת בינדלה .אחרי שהיה כאן בפתיחה של המסעדה
שלי והתפעל ממה שעשינו פה ,הוא שכר את שירותי
האדריכל פיצו קדם כדי לקדם פרויקט חדש שלנו
במרכז ציריך  -הקמת מסעדת סנטה לוצ'יה בבניין

הדואר הישן ,במתחם שיהיה דומה ,נאמר ,לפארק שרונה
התל אביבי".
אח נוסף ,אדריאן ,מנהל את עסקי תכשיטי היוקרה של
משפחת האם" ,הוא מנהל מעולה ואני לא מהסס להיעזר
בו בנושאים מקצועיים" ,מעיד כריס.
החיבור בין אצולת הקולינריה השוויצרית לתל אביביות
הטרנדית אינו מובן מאליו ,והוא התרחש לגמרי במקרה,
על בסיס אישי ואף אינטימי .כריס הגיע לישראל בעקבות
ישראלי שפגש במילאנו ,בה השלים תואר שנים במינהל
עסקים" .אני מניח שגם היציאה שלי מהארון הציבה
אתגר בפני המשפחה ואולי אף האריכה את החיפוש
האישי שלי  -חיפוש אחר זהות ,מקום ,שייכות .כאן ,בתל
אביב ,מצאתי פתיחות גדולה ,אנשים מקסימים ,ואולי גם
ריחוק מהמשפחה ,שאיפשר לי לראשונה להיות היזם
והמוביל של משהו חדש.
ישראל בשבילי היא חום ,ישירות ותקשורת בלתי אמצעית.
מצאתי שיש בי לא מעט מהתכונות האלה ,גם בלי להיות
יהודי ואפילו לא אוהד ישראל ,שהגיע לכאן מסיבות
אידאולוגיות .פשוט מתאים לי להיות פה והרגשתי כך
מהביקור הראשון כאן  -וגם אחרי שמערכת היחסים עם

מסעדת בינדלה נפתחה במרץ השנה וביולי כבר מצאה
את עצמה תחת טילים ,במבצע צוק איתן" .זה בהחלט
לא היה נעים והירידה בפעילות הייתה משמעותית  -אבל
התאוששנו מאז .מעבר לכך ,לא הגעתי לכאן להרפתקה
קצרת מועד ,ולכן יש לי ולמשפחה שלי את אורך הרוח
הנדרש לגבי המסעדה הישראלית שלנו"

כריס בינדלה
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החבר הישראלי הראשון שלי הסתיימה ,ולכאורה לא היה
לי עוד מה לחפש פה."...
כריס אכן נשאר בתל אביב ,ועד מהרה החל להתגבש
רעיון בינדלה ישראל" .התרשמתי מאוד מסצנת האוכל
התל אביבית  -יש כאן חיי לילה פעילים ,מסעדות טובות
וקהל שמעריך בילוי במקום איכותי".
 מדובר בענף בסיכון גבוה ,ובמקום רווי למדי כמו תל אביב .מההסיכוי להצליח?
"אני מאמין שגיבשנו כאן נוסחה מנצחת שמשלבת
תפריט איטלקי עם שורשים עמוקים ,כמיטב מסורת
בינדלה ,אבל עם עדכונים מודרניים ואפילו קריצות
לחומרי הגלם הישראליים.
אם תוסיף לזה את היינות הנהדרים של היקב המשפחתי
שלנו באיטליה ,את העיצוב המתוחכם של פיצו קדם,
וגם את מסורת האירוח השוויצרית שאני מביא ,עם
תשומת לב רבה לכל פרט קטן  -אפשר להצליח .בנוסף,
הקפדנו גם על תמחיר הוגן שיאפשר לנו להיות נגישים
לקהל רחב יותר ,ובו גם אנשי עסקים הנמצאים באזור
בשעות הצהריים".

"המסעדה קיבלה הרבה מחמאות ,והכי חשוב  -ההורים
שלי ביקרו כאן ,אכלו ומאוד נהנו .מי יודע ,אולי לקונספט
הזה יהיה המשך  -כאן או אולי אפילו בשוויץ .לדעתי ציריך
הייתה שמחה לקבל מסעדה טרנדית ומודרנית כמו שלנו"

000

השותף המקצועי של כריס לדרך הוא השף רועי סופר
אותו הכיר ממסעדת סרדיניה האיטלקית אותה פתח
סופר בסוף  2012ביפו" .כחלק מההיכרות שלי עם
רועי ,עבדתי במסעדה שלו כדי להכיר בעצמי את כל
התפקידים במסעדה .אני רחוק מהמטבח ,לכן כל
האחריות על האוכל היא עליו .לרועי יש הבנה מעמיקה
לגבי הכיוון שאליו אנחנו הולכים .לא פשוט לקחת מנות
איטלקיות קלאסיות מדהימות ולהצליח לעשות להן
טוויסט מודרני .המפתח הוא טכניקה ,דיוק רב וחומרי
גלם מעולים".
חלק צבעוני ומעורר תיאבון בתפריט ,מהווה מנות בר
הקרודו  -מנות מטבח קר ראשונות ,המשלבות מבחר
נקניקים ,דגים ופירות ים ,אנטי פסטי עונתי ,סלטים ועוד.
שם מתגנבת הנענע הישראלית אל מנת קרפצ'יו תמנון,
ומרכיבי הפוטנסקה  -רוטב פסטה מוכר  -משתדכים
לנתחי סרדינים טריים.
מסעדת בינדלה נפתחה במרץ השנה וביולי כבר מצאה
את עצמה תחת טילים ,במבצע 'צוק איתן'" .זה בהחלט
לא היה נעים והירידה בפעילות הייתה משמעותית  -אבל
התאוששנו מאז .מעבר לכך ,אני כאן לא בתור הרפתקה
קצרת מועד ,ולכן יש לי ולמשפחה שלי את אורך הרוח
הנדרש לגבי המסעדה הישראלית שלנו.
המימון לפתיחתה הגיע כולו מהקבוצה וכך גם הליווי
הפיננסי עד להתייצבות .בקבוצת בינדלה אוהבים את
הפירוש החדש שהבאתי לשם שלנו ,שאגב ,התלבטויות
רבות היו סביב השימוש בו  -אבל לי לא היה ספק לרגע.
אני יודע שבעברית אפשר לקרוא את המילה הזו
במספר דרכים  -אבל בשביל זה אנחנו כאן ,ללמד את
הישראלים מה זה בינדלה".
 ואולי זה גם כדי ללמד את משפחת בינדלה המסורתית,לאיזה כיוונים היא יכולה להתפתח?
"אולי ...המסעדה קיבלה הרבה מחמאות ,והכי חשוב -
ההורים שלי ביקרו כאן ,אכלו ומאוד נהנו .מי יודע ,אולי
לקונספט הזה יהיה המשך  -כאן או אולי אפילו בשוויץ.
לדעתי ציריך הייתה שמחה לקבל מסעדה טרנדית
ומודרנית כמו שלנו".
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אפרת דורון ,אחראית השיווק של  SWISSישראל:

"אנו נמצאים עבור הלקוח בכל
אמצעי ,זמן ומקום המועדף עליו"
מתוך מטרה להפוך את הלקוח לאורח  -מציעה  SWISSמעטפת מימשקים
טכנולוגיים יעילים ושירותים מתקדמים .היבטים וצרכים אישיים של הנוסעים
זוכים לפתרונות מותאמים במסגרת שירות חדש SWISS Choice -

"כ

אפרת דורון

מו מטוס ,כל מטוס  -שמכוון תמיד קדימה,
גבוה ,מהר ,ליעד הבא  -כך גם אנו כחברת
תעופה ,מביטים תמיד קדימה ,אל עבר
היעד הבא ,הכיוון החדש והאופק הנמצא
מולנו" ,אומרת אפרת דורון ,אחראית השיווק
של  SWISSישראל" .אנו מנסים להפוך את
המושגים 'לקוח' או 'נוסע' לבעלי משמעות עמוקה הרבה יותר  -ומבחינתנו
הוא אורח לכל דבר.
אנו ב SWISS -מארחים את לקוחותינו כמיטב מסורת האירוח השוויצרית
המוכרת ברחבי העולם בסטנדרטים הגבוהים שלה ,ומשמרים את המטען
הגנטי שלנו  -מורשת תעופה איכותית ומדויקת ,מבית מדרשה של SWISS
העולמית.
אלה נכסי מותג יקרים המאפשרים לנו להציע ללקוחות שלנו חוויה שלמה,
הוליסטית ,ששמה אותם במרכז ,וסובבת אותם למן הרגע בו החליטו לטוס
איתנו.
בנוסף ,הטכנולוגיה מאפשרת לנו 'לארח' את לקוחותינו בכל רגע בו יחפצו,
בכל מקום בו ישהו ,בנוחות ובזמינות המתאימות להם ,ותוך קיצור פרק זמן
אותם היו שואפים לקצר  -ואולי אף לבטל .וכך ,במקום 'לעמוד' לרשותם -
טרמינולוגיה שירותית השייכת לעבר  -אנו 'נמצאים' עבורם בכל אמצעי ,זמן
ומקום המועדף עליהם.
בעולם הדיגיטל השועט קדימה  -האפשרויות פתוחות בפנינו ואנו רק צריכים
להחליט מה רלוונטי לעולם שלנו וכיצד ליישם ידע טכנולוגי קיים לטובת
צרכי האורח שלנו.
היום אנחנו כבר לא מתמקדים רק ב'מה הלקוח רוצה' או ב'מהם הצרכים
שלו' אלא מביטים רחוק הרבה יותר  -כדי להציע לו הרבה יותר .אנו
מתפעלים מערכת שירות מורכבת מאוד ומגייסים תשומות אדירות ,רק
כדי להגיע למקומות מרחיקי לכת ,גם כאשר עיסוקנו הוא בפעולה פשוטה,
לכאורה :העברת אנשים (וכבודה) ממקום אחד בו הם נמצאים למקום אחר
בו הם רוצים  /צריכים /חולמים להיות".
 כיצד מצליחה הטכנולוגיה לתמוך בכך?"יכולות ארגון ,תכנון ,זיכרון ,התאמה  -כל אלה מבוצעות בשילוב ובתקשור
עם אמצעים טכנולוגיים ,ולכן היום זה כבר טבעי שלקוח שלנו יעשה שימוש
נוח במידע זמין ,למשל כזה הנמצא ב SWISS.com -או יוריד את האפליקציה
של  SWISSלנייד וישתמש בסמארטפון כמנהל הטיסה הנייד שלו.
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בדרך זו הוא יכול לבדוק את מצב הטיסה בה הוא
מעוניין ,לעיין בלוח הזמנים המעודכן ,להזמין מקום
בטיסה ,ולהתעדכן בנושאי כבודה ,בידור על המטוס
ועוד .הרישום נעשה בעזרת מכשיר נייד ,טאבלט או
דומיו ,והנוסע המצטייד בכרטיס העלייה למטוס שלו
למעשה פוגש בנו פיזית רק בנקודת הזמן הזו".
 הטכנולוגיה אכן מתקדמת ,יעילה ומקדמת אתהמטרה :מהירות ונוחות מרביות .אבל איך הטכנולוגיה
יכול לסייע גם במימד האישי ,כלומר איך אפשר להיות
"אורח" בלי לפגוש את "המארח"?
"הטכנולוגיה בהחלט שאינה מבטלת את האירוח
עצמו  -אך רוב הדרישות המוקדמות עשויות להתמלא
באמצעותה .למעשה ,חשבו ב SWISS -על היבטים וצרכים
אישיים של הנוסעים וניסו לתת להם פתרונות מתקדמים
במסגרת שירות חדש  .SWISS Choice -שירות זה
מאפשר ,בין השאר ,בחירה מוקדמת של מושב הטיסה.

"יכולות ארגון ,תכנון ,זיכרון ,התאמה  -כל אלה
מבוצעות בשילוב ובתקשור עם אמצעים טכנולוגיים,
ולכן היום זה כבר טבעי שלקוח שלנו יעשה שימוש נוח
במידע זמין ,למשל כזה הנמצא ב SWISS.com-או יוריד
את האפליקציה של  SWISSלנייד וישתמש בסמארטפון
כמנהל הטיסה הנייד שלו"

לבחירה כזו יכולה להיות משמעות רבה מבחינת חווית
האירוח על המטוס .הן בטיסות ארוכות והן בטיסות
קצרות ,ניתן לבחור מראש את המושב הספציפי
והמותאם לצרכים :מושב עם מקום נוסף לרגליים עבור
נוסעים גבוהים; מושב בקדמת המטוס קרוב לדלת
היציאה עבור אנשי עסקים הממהרים לפגישה ויכולים
לרדת מהמטוס במהירות ולהרוויח דקות יקרות; מושבים
סמוכים לבני משפחה או חברים; מושב ליד החלון למי
שלא רוצה להפסיד את הנוף ועוד.
אפשר גם לבחור בזמן נוח  -בטווח שבין ארבעה שבועות
ועד ארבעה ימים לפני הטיסה  -באמצעות swiss. com/
 dutyfreeפריטים מהקטלוג שלנו ולקבלם בעת הטיסה.
השיטוט ,החיפוש ,הסרבול ,הזמן היקר שלפני טיסה -
כל אלה נחסכים .אפילו התשלום יכול להיעשות במגוון
אמצעים לפי בחירת האורח  -מזומן ,כרטיס אשראי
או ב .Miles & More award miles -בנוסף ,ניתן לבצע
הזמנה תוך כדי טיסה והמוצרים יסופקו לנוסע במהלך
טיסתו הבאה .אציין כי הזמנות מראש תוך כדי טיסה
דורשות הודעה של לפחות שבעה ימים מראש.
ואם דיברנו על אירוח ,הרי שאנו מאפשרים אפילו
לאורח להיות מארח ,ולחגוג על המטוס אירוע מיוחד
עם מישהו יקר לו .אנו מאפשרים להזמין מראש למושב
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בקבוק שמפניה משובח ,בקבוק יין מובחר ,עוגת
שוקולד או פירות מעודנת ועוד .זה ערך מוסף אישי,
אנושי ,מחמם לב ,שאנו מוסיפים לחוויה הבסיסית
של טיסה .אנו מאפשרים לאורחים שלנו 'לדלג' מעל
מגבלות זמן ומקום ולחגוג רגעים חשובים .אז מה אם
יום ההולדת של אשתך חל בדיוק ביום הטיסה? זו לא

השהות שלו במטוס לכל מטרה שיחפוץ  -עבודה
בנוחות מרבית ,התענגות על ארוחה איכותית ואף שינה
נינוחה שתאפשר לו לנחות רענן .כל זאת  -תוך הבטחת
פרטיות מרבית".
משאבים רבים הושקעו בפיתוח ועיצוב המחלקה
הראשונה ,המצטיינת במושבי אירוח רחבים במיוחד

"אנו מאפשרים אפילו לאורח להיות מארח ,ולחגוג על
המטוס אירוע מיוחד עם מישהו יקר לו .ניתן להזמין
מראש למושב בקבוק שמפניה משובח ,בקבוק יין
מובחר ,עוגת שוקולד או פירות מעודנת ועוד .זה ערך
מוסף אישי ,אנושי ,מחמם לב ,שאנו מוסיפים לחוויה
הבסיסית של טיסה"

שדה התעופה של ציריך

סיבה לוותר על חגיגה."...
לדברי אפרת ,האתר והאפליקציה משמשים לא רק
לצרכים ספציפיים סביב הטיסה ,אלא אף מהווים כלי
תקשור אקטיבי המאפשר להעביר מידע חדש חשוב
ורלוונטי ללקוחות.
כך ,למשל ,הניוזלטר האלקטרוני ,הרואה אור כרגע
באנגלית אך בעתיד גם בעברית ,מציג עדכונים לגבי
טיסות ויעדים חדשים ,סוקר יעדים חדשים ,מציע
מחירים נוחים ,מבצעים והנחות וכיו"ב".
 הזמנה ,כרטוס ,צ'ק אין מהבית ,מגוון שירותיםבאפליקציה  -ועדיין צריך לטוס...
"כן ,כאמור ,כאן אולי טכנולוגיות התקשורת פחות
נוכחות  -אבל הנדסת אנוש בוודאי ובוודאי .היא באה
לידי ביטוי קודם כל בסוג המטוסים  -רובם חדישים
ומתקדמים.
טיסות ת"א-ציריך-ת"א מופעלות במטוסים רחבי גוף,
מסוג  A340/330ובימים בודדים מופעל מטוס צר-
גוף .עובדת היותם של נוסעינו האורחים שלנו ,באה
לידי ביטוי בשירות ,באמצעים ,בהתקנים ובאבזור לכלל
הנוסעים  -ובאופן טבעי יש לכך ביטוי רב יותר באלה
העומדים לרשות נוסעי המחלקה הראשונה ומחלקת
העסקים .כוונתי ליכולת של האורח /הנוסע לנצל את

נמל התעופה ציריך ידידותי ,קל להתמצאות ומאפשר מעבר
של  40דקות בין טיסות ( 35דקות בלבד בתוך אירופה).
יש בו טרמינל ייעודי לחברות בקבוצת לופטהאנזה ובברית
הסטאר .כמו כן ,מוצעים לנוסעים חדרי מנוחה באזור D
במחירים נוחים .מספר טרקלינים נוחים ושקטים עומדים
לרשות נוסעי  SWISSובהם:
SWISS First/HON Circle #
SWISS Senator Lounge & Bistro #
SWISS Business #
Star Alliance #
טרקלין ההגעה  - SWISS Arrival Lounge -מיועד ללקוחות

המגיעים מוקדם בבוקר והוא פתוח עד שעה .13.00
הטרקלין המפואר בשטח  700מ"ר מציע לנוסעים המגיעים
מגוון רחב של שירותים 10 :תחנות עבודה למחשבים,
 W-LANחופשי 20 ,מקלחות ,שירותי גיהוץ 3 ,חדרי שינה
בסגנון מלונאי ,מזנון עשיר עם מגוון רחב של מנות בוקר
קרות וחמות ,כורסאות  Vitraנוחות.
חדרי משפחה  -נמל התעופה של ציריך מציע חדרי
משפחה בסטנדרטים גבוהים .החדרים המרווחים נמצאים
בשער  Aובשער  .Eשם יכולים הילדים לשחק בכיף בזמן
שההורים נחים .אזור מיוחד ושקט הוקצה להורים עם
תינוקות .השירות ניתן ללא תשלום ומיועד לכל חברות
התעופה .הצוות במקום ישמח לעזור במידת הצורך.
השירות בשער  Aפתוח כל יום מהשעה  06:30עד 22:00
והשירות בשער  Eבקומה השלישית פתוח כל יום מהשעה
 06:30עד .13:00

18

לעמוד הקודם

לעמוד הבא

שבלחיצת כפתור הופכים למיטה שטוחה באורך מלא
(שני מטר) .שולחן גדול ( 66ס"מ  x 76ס"מ) מאפשר
נוחות מרבית בעת שיחה ,עבודה או ארוחה משותפת עם
קולגה הטס באותה מחלקה .תכנון התאורה המתוחכם
מוסיף אף הוא ליצירת סביבה נינוחה ותחושות רווחה
מרבית .לרשות הנוסע גם מערכת בידור מתקדמת,
ובכלל זאת מסך הבידור הגדול ביותר הקיים כיום23 :
אינץ' ( 58ס"מ) נוח לצפייה ותפריט תכנים
מגוון ,שקע עבור  iPodושקעי  .USBנוסעים
המחזיקים כרטיסים במחלקת עסקים יכולים
להשתדרג למושב מחלקה ראשונה תמורת
 299דולר מתל אביב ו 299-פרנק מציריך
(מדובר במושב מחלקה ראשונה עם שירות
מחלקת עסקים).
"מחלקת העסקים שלנו מציעה מושב
שנפתח למיטה באורך שני מטר ,מקום
מרווח לעבודה ולשמירת חפצים ,מסך גדול
עם מגוון רב של סרטים ומשחקים ,חיבור
 USBועוד .אדגיש כי קיימים גם מושבים
בודדים רבים".
 יש להניח כי גם נוסעי מחלקת התיירותזוכים לאירוח בסטנדרט ...SWISS
"גם הם זוכים במושב ארגונומי משופר,
לישיבה נוחה ולתמיכה בצוואר .המרחב
לרגליים גדול יחסית ,זווית ההטיה של המושב
גדולה ויש מקום אחסון נוסף בצורת רשת
הצמודה לכיס המושב .לכל אורח מערכת
שמע/וידיאו בעלת מסך  9אינץ' והיצע נרחב
של תוכן לצפייה ולהאזנה במבחר שפות
 יותר מ 140-תוכניות ,סרטים וטלוויזיה ,מעל 400דיסקים להאזנה ,מגוון רחב של ערוצי מוזיקה ,וכן תוכן
ייעודי לילדים :סרטים ,משחקי מחשב וערוץ המוזיקה
לילדים של ."SWISS
000

לדברי אפרת ,הטעם של שוויץ בא לידי ביטוי בארוחות
המוגשות בטיסות הארוכות הממריאות מציריך .נוסעי
המחלקה הראשונה ומחלקת העסקים יכולים ליהנות
מארוחות משובחות ,ללגום ממבחר נרחב של יינות
איכותיים ,כולל יינות שוויצריים ,אירופיים קלאסיים
ומהעולם החדש .הארוחות משתנות לאורך השנה
ומשלבות מצרכים טריים ועונתיים .במטרה לגוון את
הארוחות ,בוחרת הנהלת  SWISSמדי רבעון ארוחה
האופיינית לקנטון מסוים בשוויץ ,במסגרת מיזם קולינרי
המערב מסעדות יוקרה שוויצריות".
 התדמית של  SWISSכחברה יוקרתית ,משפיעה אולי גםעל תפיסתה כחברה יקרה יחסית?
"אין לי ספק ,כי בהשוואה לחברות תעופה סדירות -
אלה הנתפסות יוקרתיות ואלה שלא  -המחירים שלנו
בהחלט תחרותיים ולא זו בלבד אלא שביחס Value for

 - moneyאנחנו בהחלט מובילים .בעת עריכת ראיון זה,
יש לנו מבצע במחלקת התיירות  -טיסות החל מ330-
דולר למגוון יעדים באירופה ו 349-דולר לג'נבה (דרך
ציריך) .במחלקת עסקים  1,090 -דולר לג'נבה (דרך
ציריך) ו 1,395-דולר לציריך .גם ביעדים ארוכי טווח כמו
בומביי ,המחיר הוא אטרקטיבי  2,235 -דולר למחלקת
עסקים.

אולם ,לצד העיסוק במחיר התחרותי ,חשוב לדבר על
חווית הטיסה ,על המוצר שאנו מספקים ועל השירות
השוויצרי הייחודי שאנו נותנים  -האירוח SWISS .נבחרה
שוב ב 2014-כחברת התעופה בעלת מחלקת העסקים
המובילה באירופה והיא זוכה בפרס הזה בפעם הרביעית
ברציפות ,ובפעם השישית מאז  .2005אני רואה בכך
עדות לאמון העצום שרוחשים לנו לקוחותינו-אורחינו
לאורך השנים".

יעדים (חורף :)2014-15
 104יעדים ב 48-מדינות -
 79אירופיות;  25בין-יבשתיות
צי מטוסים (נובמבר :)2014
סה"כ :LX Intercontinental - 91
 29מטוסים; 54 :LX Europe
מטוסים;  8 :Wetleaseמטוסים.
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 :Art Baselהדבר הגדול
הבא נמצא כאן

העיר בזל מספקת לשוחרי האמנות שפע של אפשרויות לחוות ,להתעדכן וגם לרכוש
אמנות עכשווית  -ובראשן תערוכת האמנות הבינלאומית השנתית  Art Baselהמוצגת
בנוסף למוקד האירופי שלה בבזל גם במיאמי ביץ' ובהונג קונג  0בנוסף לגולת
הכותרת הזו  -המושכת מנהלי מוזיאונים וגלריות ,אוצרים ,אספנים וגם לא מעט
אנשים פרטיים שוחרי אמנות  -פתוחים לאורך כל השנה עשרות מוזיאונים המציעים
פריטי אמנות ואספנות מתקופות שונות  Basel 0לחובבי Art

ה

עיר בזל נטועה עמוק בתודעתנו הלאומית .בה התכנס ב29-
באוגוסט  1897הקונגרס הציוני הראשון ,באולם בית הקזינו
המפואר .בתום אירוע מכונן זה שב חוזה המדינה תיאודור
הרצל למלון "שלושת המלכים" היוקרתי ,ורשם ביומנו" :בבזל
ייסדתי את מדינת היהודים" .הוא ,מצידו ,שב וחזר למלון עוד
כמה וכמה פעמים ,ואף תועד מהורהר על מרפסת חדרו
הצופה אל הריין בזמן הקונגס היהודי החמישי.
הרצל ,כך מספרים עליו ,ידע דבר מה על "החיים הטובים" והשכיל לבחור בלוקיישן
שגם היום שומר על מעמדו היוקרתי בעיר .הצצה אל חדרו במלון ,שגם היום נחשב
למשובח בבזל ,כרוכה בתיאום מראש  -אך העיר בזל מספקת למבקרים בה לא
רק אנקדוטות היסטוריות ,אלא שפע אפשרויות תיור ובילוי ,המותאמות למטיילים
בפורמטים שונים :החל מנסיעות עסקיות בשילוב אירועי תרבות איכותיים ,עבור
בביקורים אורבניים סביב סופי שבוע ,שיכולים למלא את המצברים ביופי ובתרבות
לרוב  -ועד ,אפילו ,לנסיעות משפחתיות עם הילדים...

גלריסטים ,אספנים וחובבי אמנות עכשווית
עניין מיוחד יימצאו בבזל חובבי האמנות ,ובראש המוקדים הראויים לציון
נמצאת תערוכת  - Art Baselאירוע תרבות שנתי המכנס סביבו מגוון תצוגות
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עדכניות של מיטב האמנות העכשווית.
 ,Art Baselשנוסדה על-ידי גלריסטים מובילים ב ,1970-הפכה
ברבות השנים לכוח מניע אדיר בעולם האמנות העולמי ,כאשר
היא מציגה גלריות מובילות ,מסמנת אמנים עולים ומעניקה
זריקת מרץ (ומזומנים) לקידום ופיתוח עולם האמנות החזותית.
וכך ,בנוסף לתצוגה של עבודות מאתגרות ופורצות דרך של
אמנים בעלי-שם עולמי Art Basel ,מחדשת ומרחיבה את
הפלטפורמה שהיא מציעה לאמנים המייצגים עשייה חלוצית
בתחום האמנויות החזותיות.
המוניטין העולמי שלה ,אשר נצבר במהלך יותר מ 40-שנים,
שואב מהקפדה על הצגת עבודות בעלות ערך אמנותי ומשיכת
אוצרים ,גלריסטים ואספנים מכל מקצווי עולם ,הרואים בה זירה
להתרחשות "הדבר הבא"  -בעולם האמנות ,בגלריה שלהם או
באוסף האמנות הפרטי.
בכך ,מגשימה  Art Baselאת חזון מקימיה :יצירת הזדמנות
לקשר ולדינמיקה ישירה בין גלריות לאמנות והאמנים שלהן -
לבין אספנים פרטיים ומוסדות ציבוריים ,להם תפקיד מהותי
בעולם האמנות של היום.
חיבור כל אלה לכדי קהילה אמנותית בינלאומית חיה ,נושמת
ומתחדשת כל העת  -הייתה המטרה של  Art Baselמאז

 ,Art Baselשנוסדה על-ידי גלריסטים מובילים ב,1970-
הפכה ברבות השנים לכוח מניע אדיר בעולם האמנות
העולמי ,כאשר היא מציגה גלריות מובילות ,מסמנת
אמנים עולים ומעניקה זריקת מרץ (ומזומנים) לקידום
ופיתוח עולם האמנות החזותית
היווסדה .הוא אינו מקיף רק את מוקדי האמנות הקלאסיים
באירופה  -אלא את הגלובוס כולו Art Basel .מציגה לא רק
בבזל שבלב אירופה ,אלא גם במיאמי ביץ' ,בחיבור בין אמריקה
הצפונית והדרומית ,ובהונג קונג  -השער לאסיה.
000

למעלה מ 2,000-גלריות פונות לשלוש התצוגות של Art Basel

מדי שנה .כל שנה ,כל הצעה של גלריה נשקלת מחדש -
בין אם הציגה בתערוכה בשנים קודמות ובין אם זוהי פנייה
ראשונה .כל פנייה מוערכת ונשקלת בכובד ראש על-ידי חברי
ועדת הבחירה של התערוכה.
לצד ההיבט האמנותי ,מתקיים הפן העסקי ההופך את
 Art Baselלפלטפורמה להעברת ידע מעמיק מהגלריות,
המלוות את האמנים שלהן לאורך זמן והתומכות בהתפתחותם
האמנותית לבעלי עניין.
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יצירת קהילה אמנותית בינלאומית חיה ,נושמת
ומתחדשת הייתה המטרה של  Art Baselמאז היווסדה
וחזון זה מקיף את הגלובוס כולו Art Basel :מציגה לא
רק בבזל שבלב אירופה ,אלא גם במיאמי ביץ' ,בחיבור בין
אמריקה הצפונית והדרומית ,ובהונג קונג  -השער לאסיה
להבדיל ממכירות פומביות  -שלא אחת מתמקדות בקבוצה
צרה של אמנים קבועים בעלי שווקים חזקים  -בArt Basel-
טמונה הזדמנות עבור אוצרים ואספנים לחקור ולהתוודע
מקרוב לעבודת האמן ,דרך מגע ישיר עם נציגי הגלריה
המייצגת אותו או אף עם האמנים עצמם .יצוין ,כי אמנים
עצמאיים אינם יכולים להציג במסגרת זו  -אלא רק דרך גלריה
הפועלת באופן סדיר ומציגה את עבודותיהם.

מוזיאונים נבחרים לאוהבי אמנות ,מכוניות
עתיקות ו ...בתי בובות
צפייה ביצירות אמנות יכולה להשתלב בביקור בבזל ,גם אם
אינכם גלריסטים ידועים או אספני אמנות מקצועיים .לאספני
המראות היפים והחוויות המפעימות ,מצפים בבזל יותר מ40-
מוזיאונים העוסקים בתחומי עניין שונים.
לאוהבי האמנות הקצרים בזמן ,יכול ביקור באוסף ביילר לספק
קפסולה של יופי והשראה .ראשיתה ב"קנקן"  -משכן המוזיאון
שתוכנן על-ידי רנצו פיאנו ,האדריכל שעיצב את מרכז פומפידו
בפריז .הבניין הנאה נטוע בלב גן שבחזיתו בריכת חבצלות מים,
עליה ניתן להשקיף מאולם בו תלויה עבודה אחת ויחידה ולגמרי
לא מפתיעה" :חבצלות המים" של קלוד מונה.
אחרי ששאפתם מלוא ריאותיכם מן היופי הטבעי והאמנותי
הזה ,תוכלו להוסיף להתרשם משכיות חמדה פרי יצירתם
של מאטיס ,דגה ,ליכטנשטיין ,פולוק ,הפסלים הפיוטיים
של ג'קומטי ועוד.
אם הביקור הזה רק "פתח את התיאבון" למנה גדושה של
אמנות  -זו מצפה בקונסטמוזיאום  -המוזיאון הציבורי העתיק
בעולם ,בעל אוסף מרשים של מיטב הקלאסיקה :סזאן,
פיקאסו ,דאלי ,רודן ועוד.
מימד מקומי-שוויצרי מעניק למושג אמנות מוזיאון טנגלי,
שתוכנן על-ידי האדריכל השוויצרי מריו בוטה ומוקדש לפסל

השוויצרי ז'אן טנגלי .זה יוצר אמנות קינטית ומחבר חלקי
ברזל וגרוטאות למנועים היוצרים תנועה מתמדת בעבודותיו.
המבקרים במקום מקבלים הנחייה מפתיעה" :נא לגעת!" -
לשמחתם הילדים והילדים ברוחם...
הפנתיאון הוא עוד דוגמא לאופן היצירתי והלגמרי לא שגרתי בו
מתייחסים בבזל למושג מוזיאון  -חיבור בין חניון ומוזיאון מכוניות
וינטג' נדירות .בעלי מכוניות אספנות מחנים אותן במוזיאון וקהל
המבקרים זוכה באפשרות להתרשם מדגמים נדירים ,שמורים
היטב וממורקים של מכוניות בוגאטי ,יגואר ,פורשה ,למבורגיני,
מרצדס ועוד .במקום גם תצוגות מתחלפות של מכוניות מסוגים
שונים  -לשמחת חובבי הג'אנר.
מוזיאון אחר בו בהחלט אי אפשר לגעת במוצגים ,הוא מוזיאון
בתי הבובות .מאחורי ויטרינות מוצגים בתי בובות מרוהטים
בשלמות זערורית מפעימה ,שלל בובות עטויות שמלות מלמלה,
צעצועים מכאניים מתחילת המאה ה ,19-ולקינוח  -אוסף נרחב
במיוחד ,מהגדולים בעולם ,של ...דובונים .על פני ארבע קומות
מוצגים  6,000מוצגים שנאספו על-ידי בת למשפחת רוש,
אותה משפחה שבבעלותה מפעל התרופות הענק של בזל.
מוזיאון נוסף ,אינטראקטיבי יותר ,הוא מוזיאון הנייר ,השוכן
בבניין עתיק ששימש לפנים כטחנת מים .בו מוצגים תולדות
הנייר ,הכתיבה והדפוס ,בתצוגה הכוללת עיצוב וייצור עצמי של
נייר והתנסות בהדפסה  -מיומנויות "תקופת האבן" לכל ילידי
עידן המקלדת ומסך המגע .המגע כאן הוא עם החומר ועם
המסורת  -ידע והתנסות מרחיבי אופקים ,לכל מי שהפייסבוק
הוא עולמו הרוחני ,וגם למי שלא...

משכן מוזיאון אוסף ביילר תוכנן על-ידי רנצו פיאנו,
האדריכל שעיצב את מרכז פומפידו בפריז .הבניין הנאה
נטוע בלב גן שבחזיתו בריכת חבצלות מים ,עליה ניתן
להשקיף מאולם בו תלויה עבודה אחת ויחידה ולגמרי
לא מפתיעה" :חבצלות המים" של קלוד מונה

22

לעמוד הקודם

לעמוד הבא

ארו-אסיה :לקוח שמגיע אלינו
קונה הרבה יותר משעון

חברת ארו-אסיה שואפת להיות  ,One Stop Shopכך שמותגיה יתאימו לסוגי הביקוש
השונים ולמגוון טעמים .תפיסת העולם שלה  -שירות לפני מכירה – מבטיחה
ללקוחותיה שימצאו אצלה לא רק שעונים איכותיים ברמות מחירים שונות ,אלא גם רמת
שירות גבוהה וחווית קנייה כמו בחו"ל  0עתה מרחיבה החברה את פריסתה הארצית,
עם פתיחת בוטיק רולקס שואו בשדרות ממילא בירושלים וחנות נוספת ברעננה
תנופת פיתוח משמעותית פוקדת את חברת
ארו-אסיה בעת האחרונה .לאחר מעבר
חנות הדגל רולקס שואו ,המשרדים
והמעבדה לבניין החדש והיוקרתי בקרן
הרחובות שאול המלך ואבן גבירול
בתל אביב ,לפני כשנתיים וחצי -
נפתחו לאחרונה בוטיק רולקס שואו
בשדרות ממילא בירושלים וחנות
נוספת לזו שבאילת  -ברעננה.
בבוטיקים נמכרים שעוני רולקס
וטיודור מבית רולקס ובחנויות  -גם
שאר מותגי ארו-אסיה :סרטינה ובלמיין
(גם הם שוויצרים) ,וכן מישל הרבלין וברינג.
ראוי לציין ,כי המותגים הללו אף מופצים
ל 120-חנויות שעונים ברחבי הארץ.
"האסטרטגיה שלנו נועדה לתת מענה לכולם -
בין אם אתה צעיר בגילך או צעיר בנפשך ,לנו יש
את השעון בשבילך" ,אומר בחיוך אלעד לרך ,מנהל
השיווק של ארו-אסיה" ,היא נוגעת למגוון ,למבחר ,לצבעים  -קשת
רחבה ביותר של שעונים ובכל רמות המחיר  -מברינג שעולה 500
שקלים ועד רולקס שמחירו יכול להגיע למאות אלפי שקלים.
כאשר מדובר בשעון ,חשוב שהלקוחות יחושו כי הם קונים מוצר
מבית טוב ,ושהקשר שלהם איתנו נשמר ונמשך ברכישות הבאות.
למשל ,ליום ההולדת של הילד בן ה 7-ייקנו לו הוריו שעון ברינג ,לבר
המצווה סרטינה או אפילו טיודור ו ...כשיגדל ייקנה לעצמו רולקס".
 עד כמה הדוק הקשר בין מחיר השעון לבין היכולת הכלכליתשל הקונה?
"בעיניי שעון  -ולא משנה מאיזה מותג  -לא נועד רק לשכבה
כלכלית מסוימת ,לעשירון כזה או אחר .בתפיסתנו ,איננו מציעים
שעונים רק לבעלי ממון שיכולים להוציא סכום כסף גדול ללא כל
קושי .אנו מוכרים שעון למי שרוצה ,שואף ,חולם על שעון מסוים -
וכמובן מדובר על רולקס  -ומוכן להוציא את הסכום הנדרש לכך.
רולקס הוא לא גחמה ,הוא כוונה אמיתית .לעיתים לוקח שנים רבות
לממש אותה  -אבל זה הופך את השעון לבעל ערך רב יותר עבור

בעליו ,ואותנו לגורם משמעותי יותר בחיי הלקוח.
זו אחריות גדולה להיות שם ,במקום בו אדם מתקרב להגשים
מטרה שהציב לעצמו .אנו רואים עצמנו מחויבים לו במאת
האחוזים :באיכות השעון ,ברמת השירות ,במעטפת של חווית
הקנייה ,בשדר העובר בחנויות ,ברמת השיחה עם המוכרים ,בקשר
שאנו משמרים עימו גם לאחר הרכישה  -וגם בפעם הבאה כשהוא
מגיע אלינו לרכוש שעון".
 ובכל זאת ,לפחות בעיניי אלה שאין להם רולקס ,התדמית שלוהיא של שעון לבעלי אמצעים בלבד...
"זה נכון ,אך התדמית אינה בהכרח אספקלריה למציאות .רולקס
הוא מותג חזק ויוקרתי ,אך לא רק לאלפיון או לעשירון העליון.
לרולקס יש אמנם שעונים יקרים ,אבל רק חלק מקרב הלקוחות
שלנו קונים את השעון הזה כדי להראות שיש להם...
ועם זאת ,בהחלט יש כאלה שרוצים דרך השעון להעיד כי הם
'עשו את זה' ,עברו כברת דרך ,עבדו קשה והצליחו .אין בזה שום
דבר פסול ,להיפך .זה לא שונה מאדם שמגשים חלום כשהוא
קונה רכב  ,4X4שהוא יותר יקר מרכבים אחרים .במקרים רבים
הוא עושה זאת לא כדי להתפאר ברכב כזה ,אלא כי עליו חלם.
האנשים שקונים רולקס יודעים שהם קונים מותג איכותי ,כזה
שהגיע למעמדו בזכות תהליך ייצור ללא פשרות ,בלי עיגול
פינות ,מתוך ירידה לפרטים הקטנים ביותר .זהו אחד השעונים
היחידים ,אם לא היחיד ,שכל מכלוליו וחומריו מיוצרים

ירושלים
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בארבעת מפעלי המותג בשוויץ ,ויותר מ 6,000-העובדים
בהם ,דואגים לכל פרט קטן.
ההקפדה על האיכות היא קו שמוביל אותנו כיבואני שעונים  -גם
סרטינה ,בלמיין ,מישל הרבלין ואפילו ברינג הם שעונים איכותיים.
אין לי ספק ,כי ביחס תמורה למחיר המותגים שלנו ראויים לציון
גבוה .מבחינתנו ,סרטינה שנמכר במחיר נמוך הרבה יותר מרולקס,
הוא הרולקס של השעונים ברמת המחיר שלו".
 האם אנשים שקונים שעון יודעים מה הם רוצים?"אנשים שקונים רולקס  -רובם יודעים בדיוק איזה שעון הם
מחפשים .כשקונים מותגים אחרים ,לפעמים נדרש סיוע בבחירה
הן של המותג והן של הדגם הספציפי .לרשות אלה וגם אלה אנו
מעמידים אנשי מכירות ,שהם לפני הכול אנשי מקצוע מעולים,
מבינים בשעונים ,יודעים לשאול את הלקוח את השאלות הנכונות -
והכול כדי להתאים את המותג עבורו .שוב ,האג'נדה שלנו אומרת:
'שירות לפני מכירה'.
המימד המקצועי והשירותי חשוב מאוד בסיפור ההתפתחות של
ארו-אסיה ,שקיימת כבר יותר מארבעים שנה .הלקוחות שלנו
קנו ,וחזרו וקנו  -וכך גם בני הדור השני והשלישי .ממש כפי
שהשעון האיכותי פועל ללא הפסקה ,אינו נגמר ואינו מתכלה,
כך גם אנו פועלים עם המבט קדימה ,מתוך ידיעה שאין לעסק
קיום אם אין לו המשכיות".
 בעת מצוקה כלכלית ומחאה חברתית ,האם יש אי-נוחותבמכירת שעון בעשרות או אפילו במאות אלפי שקלים?
"אני לא יכול להכחיש שמחשבה זו לא חלפה במוחי בפרט כאשר
אבי ,שעובד בבנק כל חייו ,מספר לי על אנשים שבאים לבקש
ממנו הלוואות של מאות בודדות של שקלים.
יחד עם זאת ,הבנתי עם כניסתי לתפקיד שלושה דברים :האחד,
ארו-אסיה זה לא רק רולקס ,אלא מותגים שונים במגוון מחירים.
אדם קונה שעון על-פי העדפתו האישית והוא משלם מחיר הוגן
התואם את יכולותיו .השני ,לגבי רולקס  -וכפי שכבר ציינתי -
לפחות מחצית הקונים הם כאלה הרואים לעצמם זכות לקנות
רולקס ,נותנים לעצמם מתנה ,פרס על מאמץ ,על עבודה קשה
 מעין אישור להצלחתם .לא פעם שמעתי לקוח אומר' :מגיע לי,עבדתי קשה ,לא גנבתי ,לא לקחתי ולא קיבלתי מאף אחד .תמיד
רציתי שעון רולקס והיום אני יכול להגיע לכך'.
וזה מביא אותי לנקודה השלישית :מלבד שעוני רולקס ,אנחנו
גם מוכרים את החלום לקנות שעון רולקס .נכון ,לא כולם יכולים

רעננה

לקנות שעון בעשרות אלפי שקלים ,כמו שלא כולם יכולים לקנות
מכונית ספורט בשני מיליון שקלים או בית קיץ במונקו .אבל מותר
לנו לחלום ,אפילו רצוי."...
 מדוע נפלה הבחירה על ירושלים ועל רעננה כערים בהןנפתחו החנויות החדשות?
"ארו-אסיה מגבירה את נוכחותה בירושלים כבירת ישראל ,כעיר
מרכזית לבני כל הדתות וכאבן שואבת לתיירות עולמית בסדרי
גודל משמעותיים .חשוב שנהיה נוכחים בה ועתה הבשילו התנאים
לנוכחות ראויה בלוקיישן הנכון  -שדרות ממילא.
הסמליות של מרכז שוקק חיים וקוסמופוליטי ,בנקודת המימשק
בין העיר העתיקה לזו החדשה  -קסמה למותגים רבים ואנו
ממוקמים בסביבה צרכנית מעודכנת ויוקרתית.

"האסטרטגיה שלנו נועדה לתת מענה לכולם  -בין אם
אתה צעיר בגילך או צעיר בנפשך ,לנו יש את השעון
בשבילך .היא נוגעת למגוון ,למבחר ,לצבעים  -קשת
רחבה ביותר של שעונים ובכל רמות המחיר  -מברינג
שעולה  500שקלים ועד רולקס שמחירו יכול להגיע
למאות אלפי שקלים"
רולקס אמנם לא קונים כי התחשק באותו רגע ,ועם זאת ,הנוכחות
שלנו ודאי תשפיע לטובה על המכירות ועוד לפני כן  -על איכות
השירות שאנו מעניקים ללקוחותינו ,בקרבת מקום מגוריהם .מכך
ייהנו גם תושבי אזור השרון ,עם פתיחת החנות ברעננה.
נושא השירות מתפתח יד ביד עם התפתחות העסקים  -וזאת
אחת הסיבות להוספת עוד שני מוקדים לבוטיק הדגל שלנו בתל
אביב ולחנות באילת :ליצור יכולת לתת שירות ומענה רחב יותר
לכלל לקוחותינו בין אם בארץ ובין אם מחו"ל .אני חוזר ומדגיש
 שירות לפני מכירה". האם המצב הכלכלי בכלל ,ומבצע "צוק איתן" בפרט ,פגעו גםבמכירת מותג יציב וחזק כמו רולקס?
"אנחנו חלק מהמשק וכמו בכל המשק ,גם אצלנו ניכרה ירידה
במכירות .כשהבן בצבא ,כשנשמעות אזעקות ,כשמאזינים
לחדשות מקו העימות  -אין חשק לקנות שעון חדש או אפילו
ג'ינס חדש...
אדם יכול לחשוב שעכשיו אולי זה לא הזמן ,אבל בעתיד כן ,ולכן
אנו דואגים להשאיר את המותג כל הזמן בתודעה ולהמשיך לפתח

תל אביב
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ולחדש את עסקי החברה.
כמו כן ,רבים מלקוחותינו הם
תיירים שמבצעים צבאיים כמו
'צוק איתן' פחות משפיעים
עליהם ,ובמקביל ,רבים מהם
חושבים שדווקא בעת חירום
צריך להמשיך כרגיל ,רק כדי
להראות לאלו הבאים עלינו
לכלותנו כי אנו מדינה חזקה,
גאה ומאוחדת.
אציין כי ארו-אסיה תומכת
אלעד לרך
בצה"ל  -היא אימצה יחידת
לוחמים מובחרת והעניקה לבוגריה שעוני צלילה מבית סרטינה".
 אם מדברים על חדשנות ,גם באופן יחסי למותגי יוקרהאחרים ,רולקס ממעטת לצאת בדגמים חדשים...
"זה נכון .רולקס היא חברה שמרנית  -כך היא ממצבת את עצמה
ובכך טמון ייחודה .יש לנו כמה עשרות בודדות של דגמים בשלושה
קווים עיקריים Oyster, Oyster Professional :ו .Cellini-בעוד שדגמי
 Oysterו Oyster Professional-הם דגמים מקצועיים באופיים ,דגמי
 Celliniמתאפיינים יותר בהידור ובקלאסיקה.
בקווים אלה נעשים לעיתים שינויים  -למשל בצבע הלוח ובחומרים
 וגם זה מעורר עניין.באשר לדגמי  - Celliniכאן אני יכול להיות איש בשורות ולספר כי
בימים אלו הגיעה לארץ סדרה חדשה של שעוני  Celliniאוטומטיים,
קלאסיים ואלגנטיים ,ברוח רטרו ,העשויים מזהב בלבד".
 אתה מדבר על שעונים בכלל ,ועל רולקס בפרט ,כפריטעם אורך חיים אינסופי ואין כוונתי לאיכותו אלא לעצם הצורך
והשימוש בו .אולם ,בעידן הדינאמי בו אנו חיים ,שעונים הם חלק
בלתי נפרד ממכשירים רבים הנמצאים בשימוש יומיומי רציף,
ממש בכף היד ...האם יש בכלל עתיד למוצר הזה ,שעון יד?
"מי שיאמר לי היום שהוא קונה שעון רק כדי לדעת מה השעה
 אתקשה להאמין לו .רוב האנשים ובמיוחד בשני העשוריםהאחרונים ,אינם קונים שעון למטרה זו.
שעון הוא יותר מכך :הוא אביזר אופנתי ,הוא חפץ יוקרתי ,הוא
סטייטמנט ,הוא פריט בעל היבטים רגשיים ,נפשיים וחברתיים.
הוא מעיד עלינו ,הוא מוסיף להופעתנו ,הוא מעביר מסר.
חבר בריטי שאל אותי מה כל כך מיוחד ברולקס ,עניתי לו באנגלית:
""It doesn't just tell time, it tells a lot more
הטכנולוגיה החדשה של שעונים שהם גם טלפון ,למשל ,היא אמנם
מתקדמת ולא אחת מפתיעה  -אבל עוצמתה נובעת מהדינאמיות
ומהשינוי התכוף בה .בדיוק להיפך משעון יד ,שעוצמתו טמונה
ביציבות ,במחזוריות ,בעובדה שהוא היה ויישאר על פרק היד שלנו
כחלק ממי שאנחנו.
שעון היד לא יעלם כמו שהרדיו לא נעלם כשהטלוויזיה הגיעה,
והעיתונות הכתובה לא נעלמה כשהופיע האינטרנט .נכון ,יש
שעונים שיכולים לשמש כטלפון ,יכולים לומר לך את מזג האוויר
בלונדון ולהפעיל את האזעקה בבית  -עכשיו זה חדש ,זה נחמד,
אבל לא בהכרח רלוונטי .לנשים יש עגילים ,תליונים ,צמידים

"הטכנולוגיה החדשה של שעונים שהם גם
טלפון  -עוצמתה נובעת מהדינאמיות ומהשינוי
התכוף בה .בדיוק להיפך משעון יד ,שעוצמתו
טמונה ביציבות ,במחזוריות ,בעובדה שהוא היה
ויישאר על פרק היד שלנו כחלק ממי שאנחנו.
שעון היד לא יעלם ,כמו שהרדיו לא נעלם
כשהטלוויזיה הגיעה"
וטבעות ,לגברים יש שעון .אז אם כבר שעון  -שיהיה
שעון שוויצרי".
 האם אתה חווה את התחרותיות בשוק מותגיהיוקרה של השעונים כפי שקיימת בענפי מוצרי
יוקרה אחרים?
"יש תחרות  -ובכל טווח המחירים .ככלל ,תחרות היא טובה,
היא מדרבנת ,היא מאתגרת את כולם להיות טובים יותר ,לא
לשקוט על השמרים ,לחזור ולבדוק איך לעשות את הדברים
טוב יותר והיא דוחפת אותך להצטיין.
באשר למחיר  -כל מותג ומחירו ,ובשעוני יוקרה לאו דווקא
המחיר הוא הפרמטר העיקרי ,אם כי הוא פרמטר חשוב.
אבל לא פחות חשובים הם היחסים עם הלקוח,
שאינם מסתיימים אחרי הקנייה ובכך מעניקים ערך
מוסף :יש לנו מועדון לקוחות פעיל  -רולקס שואו ,VIP
אנו משדרגים עתה באופן משמעותי את אתר החברה,
פתחנו דף פייסבוק וחשבון אינסטגרם .אנו רוצים להיות
נגישים ,קשובים ,חדשניים  -ולהדק את הממשק הזה מול
כל לקוח שמעוניין בו .מי שקונה רולקס ,או כל אחד משאר
המותגים שלנו ,קונה לעצמו הרבה מעבר לשעון עצמו".
מה האתגר שלך כמנהל שיווק חדש בארו-אסיה?"לפני הכול לשמור על הקיים  -זה לא מעט בהתחשב בעובדה
שחברת ארו אסיה הגיעה להישגים כבירים במשך למעלה
מארבעה עשורים של פעילות ,וככל שאתה נמצא גבוה יותר
 כך רמת החשיפה שלך גדולה יותר וכל טעות עלולה להיותמשמעותית .לוקח שנים ארוכות לבנות מותג וזמן קצר לחסל
אותו .אני מרגיש שתפקידי בעיקר לשמר את המודעות ,לעורר
אותה בקרב קהלים נוספים ,לבנות את ההכרה ,לטפח את
המקצועיות ,להעמיק את ערך השירות וההמשכיות ,ליצור
לאנשים חלומות וכמובן ,להגשימם".

פתיחת הבוטיק המחודש ברעננה בהשתתפות סגנית שגריר שווייץ בישראל
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Israel-Switzerland & Liechtenstein Chamber of Commerce
From the Chairman
Dear friends and colleages,
The sharp dive in world oil prices and the deep economic crisis in Russia
have been the two most dramatic events of late 2014, the effects of which
we will probably feel already in the coming months. Together with the
rise of the US Dollar, the ongoing economic slowdown in Europe, China’s
emergence as the largest economical global power, and Islamic fanaticism
with its implications, 2015 does not promise to be any calmer. The situation
in Israel is no less complicated. After the government was dismantled, the
pre-election atmosphere has paralyzed the state and public systems. This
situation is not expected to change until a new government is set up, and
will not end with the March 2015 elections.
We, at the Chamber Of Commerce, continue our efforts to bolster the ties between the two countries, and are
advancing any cooperation that promises to create significant and valuable connections. We have recently
sponsored the event that launched the cooperation between the Center for Arbitration and Dispute Resolution
(CADR) – a leading Israeli business arbitration institution, and the Swiss Chambers’ Arbitration Institute (SCAI) –
Switzerland’s international arbitration institute, incorporating seven of the most commercially active cantons.
SCAI is a world-renowned arbitration institution, and the newly launched cooperation opens new options for
international arbitrations.
The new platform was launched in a formal reception organized in cooperation with the Israel Switzerland Chamber
of Commerce and with Bar Ilan University. Bar Ilan University was represented by Prof. Arieh Reich, an international
expert on arbitration, and the guest of honor was Supreme Court Judge Dr. Yoram Danziger. The event illustrated our
involvement in strengthening and deepening infrastructures of bilateral cooperation, for the benefit of all concerned.
Switzerland stands for standards of excellence in a variety of spheres:
In the sphere of banking, you will find an interview with Doron Averbuch, CEO of Credit Suisse – Israel, who describes
various measures being taken to leverage the Israeli hi-tech sector.
In the sphere of aviation, we bring an article that reviews the activity of Swiss vis-à-vis its customers, and the way it
combines advanced technology with the perception that passengers are in fact guests.
In the sphere of art, the annual international exhibition Art Basel is an opportunity for curators, collectors and art
lovers to keep up-to-date on the international contemporary art scene. The city also has a variety of museums in
different worlds of content, some of which are introduced in the article.
In the sphere of gastronomy, we are now able to savor the prestigious restaurant tradition of the Bindella family,
which runs forty restaurants in Switzerland, with the recent opening of a trendy Tel Aviv restaurant that is part
of the family’s restaurant network.
In the sphere of lifestyle, Aero-Asia has been expanding its chain of stores, where it offers its Israeli customers a
variety of Swiss watch brands, with Rolex at their head.
A momentum of development is also noticed in David’s Citadel Hotel, the flagship of the Alrov hotels in
Jerusalem. Together with the Mamilla hotel, it hosts world leaders, senior business personalities, and quite a
few wealthy tourists who visit Jerusalem.
All these topics are brought to you in this edition of InteRelation that closes the current business year.
Gideon Hamburger, President
Israel-Switzerland and Liechtenstein Chamber of Commerce
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Arbitration in Switzerland:

A supportive and neutral
environment, with rich experience
and excellent reputation
“In the past few years the local business sector has experienced a growing
need to find an alternative for international court hearings. The parties of an
international transaction often find it difficult to agree on the best location for
arbitration, or indeed to select the arbitrators themselves. Switzerland offers a
legal environment that supports arbitration, and grant certainty to the parties
of the validity and enforceability of an arbitration final award”. These words were
spoken by Attorney Anita Leviant after launching the cooperation agreement
between the Israeli Center for Arbitration and Dispute Resolutions (CADR) and
the Swiss Chambers’ Arbitration Institute (SCAI)

T

Anita Leviant

he CADR, chaired by Attorney Doron Strikovsky and presided by Attorney
Dalia Rabin, is a leading business arbitration and mediation institution in
Israel. Its arbitrators and mediators team of over 50 includes retired Judges,
lawyers, engineers and accountants.

As part of its growth strategy, and given the increasing international activity of
Israeli companies, the CADR places special emphasis on expanding the field
of international arbitration. About two years ago, Michael D. Young, one of the founders of
JAMs, one of the largest arbitration and mediation institutions in the United States, joined
the CADR as partner, arbitrator and mediator.The CADR has recently signed an exclusive
agreement with the SCAI, the Swiss Chamber Arbitration Institute that incorporates seven
of the most commercially active Swiss cantons. The SCAI is among the most prestigious
arbitration institutes around the world. It has been engaged in international arbitration
between companies from around the world for about ten years now, and in 2013 it
conducted over 100 cases of international arbitration.
Thesenior management of the SCAI have recently visited Israel, and togeyher with the
CADR mangemet conducted a series of meetings with leading law firms in Israel in the
company of the CADR management team. In addition, the new platform eas launched
at a formal reception that was organized in cooperation with the Israel Switzerland and
Liechtenstein Chamber of Commerce and with Bar Ilan University.which was represented
by Prof. Arieh Reich, an international expert on arbitration. The guest of honor was Supreme
Court Judge Dr. Yoram Danziger.
Attorney Anita Leviant, president of the Israel-UK Chamber of Commerce, a co-founder of
the CADR, and the Director behind this international initiative and the platform proposed said
that in the past few years the local business sector has experienced a growing need for an
alternative to international court hearings. “The parties to an International transaction often
find it difficult to agree on the best location for arbitration, or indeed to select the arbitrators
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themselves. Of course, several other solutions may be available,
but we don’t think they are suitable for every kind of dispute, nor
do they necessarily resolve procedural and financial difficulties. The
proposed platform resolves these matters in a practical, accessible
and professional way.”
– Why was this cooperation initiated with a Swiss international
arbitration institute?
“Switzerland is perceived as neutral, and many businesses favor it
for their international arbitrations. The agreement signed between
the two bodies offers a professional and internationally recognized
resolution of conflicts between Israeli and foreign parties.
– What are the distinctive qualities of business arbitration
in Switzerland, and what makes Switzerland a world leader
in this sphere?
“In an arbitration process, one of the challenges faced by the parties
is the degree of certainty that the ruling would be final. Having
invested time and money in the process, the parties expect the
award to be conclusive and final. When the losing party is not
pleased with the result, it sometimes attempts revoking it – often for
unjustified reasons. In Switzerland, the legal environment supports
arbitration,and grant the parties with a certainty regarding the
validity of the award and its enforceability..

– What is the difference between international and domestic
local arbitration?
“among the various differences, the most important one is that
a domestic arbitration is governed by the domestic law and is
conducted in a familiar legal environment, while an international
dispute, whether it is heard in court or before an arbitrator, is being
conducted in an foreignlegal environment. The efforts, the time
and money required to handle an international dispute are quite
different. In such cases, international arbitration – provided that it
is professional and effective – may resolve much of the challenges
difficulty. Among other things, the parties may decide jointly to
ignore certain rules at their discretion. The timetables are also

© Viperagp | Dreamstime.com

Swiss law and the Swiss courts are arbitration-friendly. The ruling
is decisive, and an appeal, if any, is directly referred to the Swiss
Supreme Court, which is famous for the speed of the process... The
Swiss arbitration laws are up-to-date, and are compatible with the
current business environment. The SCAI also offers the benefits of
an expedited procedure, in which the arbitration process takes no
longer than six months.”

– What does the Israeli-Swiss partnership offer to the
business sector?
“The platform we have set up with the SCAI combines the advantages
of both the CADR and the SCAI, and offers, in fact, a tailor made
arbitration process, with predetermined prices and administrative
transparency and a procedure that is clearly cost-effective. The
parties enjoy an accessible address to approach if they wish to
start an arbitration proceeding: We have opened in Switzerland a
representation that assist parties in the selection of an arbitrator
from an international pool of leading arbitrators, in cooperation and
consultation with the SCAI. The CADR representation in Switzerland
is headed by Attorney Dov Rubinstein, who boasts over fourteen
years of experience in international arbitrations. The arbitration itself
is conducted under the Swiss rules, which respect the wishes of
both parties , are clearly phrased, and empahsise the providing of
high quality professional services. The administrative management
of the representation is simple, effective and therefore economical.”
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“The members of bi-national chambers of
commerce are familiar with the commercial
relations of the two countries, and seek to
see these relations flourish. The chambers
are independent entities, and serve as
both anchors and engines that deepen the
relations and develop the commerce between
the countries they represent”
different. An arbitration that is conducted and supervised by an
efficient professional institution will significantly save costs and
expenses to the Parties ..”
– What is uniquely offered by the cooperation between
the CADR and the SCAI, and how is it different from other
solutions?
“in order to understand the advantages and nature of our
international solution, one must be acquainted with the concepts
and values of Israel’s CADR. The CADR provides a full service platform
for arbitration case management; it guarantees a pool of selected
professional arbitrators, and supervises the management of the case,
as well as its schedules, reliability, discreetness and professionalism.
We put together panels and procedures to match the nature of the
dispute, create custom-made niches, and are attentive to the needs
of our clients. While replacing a legal hearing, arbitration is essentially
based on agreement. It therefore allows structuring the procedure
in a way that best suits the parties, acknowledging their needs and
the nature of the dispute. These were our considerations when we
were looking for a suitable partner. We are determined to provide
in our international arbitrations service the same high standards of
service we offer in Israel.
The cooperation between the CADR and the SCAI is unique, and
attends to the Israeli business community in a manner that is not
available in other solutions. Both institutions are well organized
and highly professional, facilitating the selection of arbitrators
both parties agree on. The arbitration method is accessible and
friendly, the process is clear and transparent, and the cost is known
in advance. The parties are not required to deal with an anonymous
body or have to abide by inflexible rules. If requested , they can enjoy
the service of counseling and assistance in drafting the arbitration
agreement, in selecting the arbitrator, in choosing the mode of the
arbitration, and in calculating the cost.”
– What types of business arbitrations are available in terms
of the size of the disputed sum? Large sums, amounting to
tens of millions of dollars, average sums of a few million
dollars, or smaller sums?
“The arbitrations that are most suitable for handling by the
SCAI and the CADR are in the commercial business areas. The
disputed amount may range from $1 million and up, with no

upper limit. The parties must naturally consider the expenses
involved in the procedure, most of which are legal fees paid to the
attorneysrepresenting the parties.. The more efficient the procedure
is, the smaller the fees that have to be paid. If the disputed amount
is not very high, it is recommended to go for a single arbitrator
rather than a panel that would automatically increase the cost of
the process. According to the Swiss rules, the cost of the arbitration
is derived from the disputed amount but has a maximum cap.. For
example, in a dispute for the amount of two million US Dollars the
average rate for the arbitrator would be about $58,000 Compared to
the cost of a court hearing, or even to the cost of arbitration in other
institutions, this is a reasonable sum. It is important o understand that
in other arbitration institutionsthe rules are different, and usually the
costs are calculated on an hourly basisthus, the parties are unable
to predict the final cost of the process.. With the CADRSCAI not only
parties have a cap, the efficiency of the process saves the parties
extra expenses on unnecessary procedures.”
– Are the CADR arbitrators generally selected by their
professional specialization, previous experience in similar
cases, or other considerations?
“The CADR arbitrators are mostly retired judges, who are
experienced professionals highly qualified in conducting hearings.
In Israel, potential conflicts of interest are often imminent, and we
realised that parties prefer bringing their disputes before judges,
who have not been part of the private legal market for many years.
In addition to judges, the CADR also proposes professional panels
that include engineers for cases concerning complex construction
projects, physicians for cases of medical malpractice, labor law
specialists, including former public members of the labor court, and
a panel of psychologists and judges in family disputes. With regard
to international matters, it turns out that alongside the appreciation
to retired judges , experienced commercial and corporate lawyers
who are familiar with the respective substantial law of te contract
and with running arbitration procedures are very much in demand..
In selecting an arbitrator for an international dispute we take
into account the special professional aspects of the issue being
disputed, the substantial law of the contract and the arbitrator’s
past experience in international arbitrations.”
– In your opinion, how important is the role of the IsraelSwitzerland Chamber of Commerce? Is it able to support the
new arbitration activity, and if so – how?
“As the President of the Israel-UK Chamber of Commerce, I
know,appreciate and acknowledge the extreme value a bi-national
chamber of commerce has for both countries’ world of business.
The members of bi-national chambers of commerce are familiar
with the commercial relations of the two countries, and seek to
see these relations flourish. The chambers are independent entities,
and serve as both anchors and engines that deepen the relations
Cont. on page 15
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Bindella, Swiss Restaurant Dynasty:

Swiss owners, Italian food,
Tel Aviv trend

The Swiss family Bindella, has been in the restaurant business for 100
years, owns over 40 restaurants, and... now has another one in Israel. Chris,
the family’s youngest son is the one who introduced the Bindella culinary
tradition into Israel, and feels at home in Israel, although he is not Jewish.
“We have come up with a winning formula that adds modern touches
to the Bindella deep-rooted Italian cuisine tradition, and even borrows
certain raw materials from the local market”

N

oon. The large entrance door of the Bindella
restaurant on Montefiore Street, with its black iron
circles, is being polished. The restaurant manager
moves about, instructing the staff to do this and
that. The preparations for another mid-week lunch
hour are at their height.

Attention to the smallest details is noticed everywhere. The
internal design of the place is clean and sophisticated – natural
wood, soft lighting, excellent acoustics, and iron lattice partitions
that separate this pleasant environment from the bustling street.
Bindella stands for good taste – its menu, background music,
the wines it offers, and primarily the hearty welcome of its Swiss
owner promise a unique experience.
“We don’t go to restaurants just to eat,” says Chris Bindella, 29,
the youngest of four brothers. He is the son of a well known Swiss
restaurateur, an avid art collector with endless love for Italian
culture, who has been promoting Italian cuisine and wines over
the family’s 40 restaurants around Switzerland.
The business apparatus that runs this operation is the Bindella
Group, whose roots go a hundred years back, to the time of
Jean Bindella, Chris’ great-grandfather, who started the family
restaurant business. The group currently operates restaurants
ranging from classical luxury restaurants that strictly follow the
Italian culinary tradition against an elegant backdrop of the
family’s artifact collections; the Santa Lucia restaurants that are
more accessible, and have at their center a burning hot brick
oven, where fragrant dough-based dishes are prepared; and
the Spaghetti Factory, a five-branch fast food chain that offers
various pasta recipes. “They are all managed by us, we have
no concessionaires,” says Chris. “We constantly look for ways to
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develop the business and penetrate new niches – all within the
world of Italian cuisine, from which my father wouldn’t budge; I
think myself that this is really the tastiest food on earth...”
000

would somewhat resemble Tel Aviv’s Sharona Park.”
Another brother, Adrian, runs the elite jewelry business of his
mother’s family. “He is an excellent director, and I never hesitate
asking for his advice on professional matters.” admits Chris.

Chris says that he was raised in a typical Swiss home, with a
severe educational approach that advocated excellence, strict
observation of manners, and extreme appreciation of any form
of culture – art, music and the culinary art. “By ‘severe’ I mean my
father. My mother was softer, as mothers go. But at the same
time he has always been receptive to new ideas, attentive to
our wishes as children, and extremely generous. He has shared
with us everything he had, and even today he is happy to offer
financial backing for many ideas we, his sons, come up with,” says
Chris with a smile.

The bond between the Swiss culinary nobility and Tel Aviv’s
trendy nature is not obvious; it happened by chance, for personal
– even intimate – reasons. Chris followed to Israel an Israeli friend
he had met in Milan, while he was completing his master’s
studies in business administration. “I guess that my coming out of
the closet was another challenge for my family, and perhaps even
extended my personal quest for identity, place and belonging.
Here, in Tel Aviv, I found openness, charming people, and perhaps
also the distance I needed from my family, which made it possible
for me to initiate and lead a new enterprise.

The sons had indeed put their parents through serious tests,
exploring exotic directions: Stephan chose a musical career, and
Chris searched around the globe for something he “really wanted
to do” (“I thought about working in television production, but
then understood that it was too easy, and went on looking for
something more challenging.”)

To me, Israel means warmth, directness, and open
communication. I have found many of these traits in myself, even
though I’m not Jewish, and have not come here for idealistic
motives. I simply feel that this place suits me; this is how I’ve

“Our oldest brother, Rudy, continues the family’s business
tradition, to the great pleasure of our parents, and is in charge of
new projects at the Bindella Group. He attended the launching of
my restaurant here, and was impressed with what we had done.
After that, he hired architect Pitsou Kedem to advance a new
project we have begun in central Zurich – opening a Santa Lucia
restaurant in the old post office building, within a compound that

“The Bindella restaurant opened in March
2014, and already in July it was under missile
fire, during the 'Protective Edge' operation.
This was definitely unpleasant, and our
activity went down significantly, but we have
since recovered. I have not come here for a
short adventure; my family and I have all the
patience our Israeli restaurant requires”

Chris Bindella
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been feeling since my first visit here, and it lasted even after my
relationship with my first boyfriend ended, and I apparently had
nothing more to do here...”
Chris remained in Tel Aviv, and soon the idea of opening a
Bindella restaurant in Israel began taking form. “I was very
impressed with Tel Aviv’s food scene. The city has a vibrant night
life, good restaurants and a population that welcomes spending
time in high quality places.”
– This is a high-risk branch, and Tel Aviv is quite saturated;
what are your chances to succeed?
“I believe we have come up with a winning formula that adds
modern touches to the Bindella deep-rooted Italian cuisine
tradition, and even borrows certain raw materials from the local
market. If you add to this the wonderful wines of our family
winery in Italy, the sophisticated design of Pitsou Kedem, and my
own Swiss hospitality tradition that does not neglect even the
tiniest detail – we can succeed. Our prices are fair, and make us
accessible to a broader clientele, including businessmen who are
in the area in the early afternoon.”

“The restaurant has received many
compliments, and most important – my
parents came for a visit, ate here and
tremendously enjoyed the experience. Who
knows, perhaps this concept will be taken
further – here or even in Switzerland. I think
Zurich would be happy to welcome a modern,
trendy restaurant such as ours”
accompanies it financially until it stabilizes. In the Bindella Group
they like the new associations our name has acquired. There
were many debates over whether it should be used, but I never
doubted that this was right. I know that in Hebrew letters the
name may be pronounced incorrectly, but this is what we are
here for – to teach the Israelis what ‘Bindella’ stands for.”
- Perhaps also to open new directions for development for
the traditionalist Bindella family?
“Perhaps... The restaurant has received many compliments,
and most important – my parents came for a visit, ate here
and tremendously enjoyed the experience. Who knows,
perhaps this concept will be taken further – here or even in
Switzerland. I think Zurich would be happy to welcome a
modern, trendy restaurant such as ours.”

000

Chris’ professional partner is Chef Roy Sofer, whom he met at the
Italian restaurant Sardinia Sofer had opened in Jaffa in late 2012.
“As part of my acquaintance with Roy, I worked at his restaurant,
to familiarize myself with all the tasks involved in running a
restaurant. I am far from the kitchen, so the entire responsibility
for the food falls on Roy. He has a deep understanding of the
direction in which we are heading. Giving a modern twist to
amazing classical Italian dishes is no simple task. The key is
technique, precision and superb raw materials.”
A colorful and appetizing part of the menu is the crudo bar that
offers cold first courses such as a variety of cold cuts, fish and
seafood, seasonal antipasti, salads, and more. This is where Israeli
mint leaves steals into an octopus carpaccio, and the famous
putanesca sauce ingredients garnish fresh sardine chunks.
The Bindella restaurant opened in March 2014, and in July it was
already under missile fire, during the “Protective Edge” operation.
“This was definitely unpleasant, and our activity went down
significantly, but we have since recovered. I have not come here
for a short adventure; my family and I have all the patience our
Israeli restaurant requires.
The restaurant was fully financed by the Group, which also
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Credit Suisse – Israel:

A support platform for Israel’s
high-tech sector
“Credit Suisse has worked on some of the biggest transactions
on behalf of Israeli companies abroad, as well as large
finance deals in markets under the regulation of the US,
UK and European Union”, says Doron Averbuch, CEO of
Credit Suisse, Israel. “We have industry-leading capabilities
in providing access to capital and executing transactions
including Private Placements, Pre-IPO finance, IPOs, and
Secondary Offering as well as M&A deals. In the last four
years, our Investment Banking division has raised USD 20
billion of equity and debt financing and has assisted in M&A
transactions worth USD 10 billion, involving Israeli companies
with a focus in High Tech. I cannot name all the firms we
worked with, but as was published in the past they include
Teva, Israel Electric corporation, Delek, Frutarom, Inkia, Bright
Source Energy, Melanox, CeasarStone, Lumenis, Evogene,
MacroCure, Aladdin, Solel, Alon USA and many others”.
- How important is the high tech sector to Credit Suisse?
“Credit Suisse has supported the high-tech sector in Israel for
over 20 years. We have a long-standing track record in advising
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entrepreneurs with their
financial requirements
and providing industryleading solutions. We
understand the thin line
between success and
failure and support our
clients to navigate this
successfully.
This year, Credit Suisse
hosted the first HighTech Forum in Israel.
The forum provided an
Doron Averbuch
exclusive networking
platform for start-ups
and entrepreneurs, preparing to take the next big step
with their companies, and investors looking for business
opportunities. The Forum speakers included industry leaders,
venture capitalists and leading Credit Suisse experts. The
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Do you see this trend as risky? If so, what is the risk? Is
it at all possible to “spread” the wealth in the present
global system?
“Global wealth inequality is largely unchanged since the year
2000. In the US, a country for which we have data going back
to the year 1910, we see that wealth inequality trended down
after 1920 and started to rise again in the 1980s, but is still
well-below its historical highs. Globally, wealth inequality is
high not just because of wealth disparities within countries
but also due to the unequal levels of wealth among different
countries.
positive response to the forum from entrepreneurs, investors
and experts highlighted how highly they thought of the
cooperation with Credit Suisse in this area”.
- What added value can you offer Israeli private banking
clients?
“The unique value proposition of our integrated bank - the
collaboration between the Investment Banking and the
Private Banking&Wealth Management business - enables us
to offer customized and innovative solutions to our clients,
especially to UHNWI clients. We can deliver tailor-made and
best-in-class financial solutions based on our structured
advisory process.
This year, Credit Suisse Private Banking in Israel has been
recognized for ‘Best Private Banking Services Overall’ by the
industry-leading Euromoney Award in 2014 for the third
consecutive year”.
- According to the Global Wealth Report published
recently by Credit Suisse data points out to a significant
level of wealth concentration globally as well as in Israel.
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Financial assets have recovered more strongly than real
assets since 2008, a trend which has benefitted those who
have their wealth invested in businesses and stock markets,
and that proportion is likely higher for wealthier countries”.
- How does the slow-down in the Israeli economy
influence your activity? Is the fact that the growth here
is still higher than in other markets still encourage
foreigners to come and invest?
“We do not see a slowdown in the Private Banking and Wealth
Management sector. The economy as a whole experienced
slowdown in Q3, this data was recently published, and it
includes the effects of operation Protective Edge. However
the analysts of Credit Suisse who follow the Israeli economy
expect growth rates to improve, and they even corrected
their forecasts accordingly, both for Q4 of 2014 and for the
years 2015 and 2016. The expectations for improvements are
based on the expectations for improvements in the target
economies of the Israeli exports, mainly the US and the
Europe. The drop in the Shekel exchange certainly contributes
to the attractively of Israeli exports”.
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David Tucker, Alrov Hotels, Jerusalem:

We have a commitment towards the
world-famous personalities that stay
with us at the heart of our capital
World leaders, businessmen and wealthy tourists find the accommodations
that best suit them in the two Alrov luxury hotels in Jerusalem, the David
Citadel Hotel and the Mamilla Hotel. How is routine maintained in this
extremely sensitive political-security-economical reality? Who are the guests
that never cancel, no matter what the situation is? And how was a decision
taken to renovate the hotel at a cost of millions of dollars, when the hotel is half
empty? David Tucker, Vice-President for Marketing and Sales, talks about the
combination of financial soundness and business vision

O

n the tenth floor of David’s Citadel Hotel in Jerusalem, one is able to
appreciate the new design of the luxury suites overlooking the Old City.
Dark wooden doors open to reveal a wide space, meticulously designed in
clean lines, in the best tradition of Pietro Lissoni, the Italian elite designer.

The eyes are never tired of taking in all this beauty, splendor, and
attention. Every now and then they fall on an interesting printed
texture behind a glass pane at the entrance of the room, the glittering Nespresso coffee
machine, now standard in all the rooms, the soft pillows or the spectacular fruit dish that
welcomes the guests.

David Tucker

In spite of no more than 30%-40% occupancy, uncertain political, economic and social
circumstances with doubtful future prospects, and a highly explosive security situation in
Jerusalem – Alrov Hotels have decided to complete the renovation of their leading hotel
– David’s Citadel. About $20 million have already been spent on renovating the public
areas – the lobby, the banquet hall with its small adjacent parlor, the elegant business
lounge and the dining room. With the same momentum the work has been taken eleven
floors up, to the guestrooms.
“50,000 dollars are being invested in each room. If you multiply this sum by our total
number of rooms – 384 – you arrive at a sum that is similar to that invested in the
public areas,” says David Tucker, Vice President for Marketing and Sales of the Mamilla
and David’s Citadel hotels of Alrov Luxury Hotels. “Only a few days ago we sat with the
owner, discussed the progress of the renovation, and presented the hotel’s situation.
We, the managers, are experiencing the complicated situation, bringing up question,
even expressing concern, but the owner, Alfred Akirov, makes this gesture with his hand,
that means: ‘Don’t worry about that, This is on me...’ The gesture is accompanied by a
warm look and a smile, and the message it communicates is ‘carry on, don’t slow down,
work even faster, because now is the right time to revolutionize the hotel and place it
at the forefront of the highest-standard international hotels. By taking this move we are
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enhancing our competitive power and when better times
hopefully come to Jerusalem and Israel we will be at our best’.
We are currently at a low point in terms of activity, and the
future does not look promising. But I have been in the hotel
business for many years, and I can tell you with certainty that
uncertainty is an inseparable part of the business. We have
always known better years and difficult ones; the activity is
affected by innumerable factors and is never stable or regular.
The well known saying about chefs suits us well: ‘If you can’t
stand the heat, get out of the kitchen’.”
- And yet, it would appear that there is greater sensitivity
to events that occur in Jerusalem, and the financial
risk faced by luxury hotels with such high standards of
operation must be enormous...
“The hotel business worldwide is affected by a variety of
factors such as the security, political, economical or social
situation, a dramatic natural disaster, or even an apparently
esoteric event, that is able to suddenly make a certain place
more or less attractive, at least for a limited period. All these
have an immediate effect on hotel occupancy: they may result

“It is hard to define exactly who belongs
where, but there was no question that Putin
had to be hosted in David Citadel Hotel,
while former president Clinton, who visited
Jerusalem as the guest of Shimon Peres,
belonged very naturally among the guests of
Mamilla Hotel”

in massive cancellations, but also in a wave of bookings. As
surprising as this may sound, I feel that here, in Jerusalem, we
have a number of extremely strong and steady anchors that
allow us the luxury of being “long- distance runners”, that is,
maintaining the high standards of our hotels, taking a deep
breath, and not getting overexcited.
The chief anchor is, of course, Jerusalem itself, with the
deep significance it holds for billions of people of different
denominations, religious and non-religious, around the world.
They all have a special interest in Jerusalem, and when they
visit it, no matter in what circumstances, they gain an exclusive
experience that does not resemble visits to any other places
around the globe. This is where we come into the picture, with
everything we have to offer to our guests, be they presidents
and world leaders, or wealthy tourists from China or Brazil. Their
experience as guests is comprised of all the things Jerusalem,
the Mamilla compound, and of course the hotel, have to offer.
This is where we raise the bar and try to surpass ourselves.”
– It appears that the customers’ hotel experience has been
revolutionized in the hotel business at large. What would
a guest expect to find in a luxury hotel nowadays? The
guests’ wishes and fantasies seem to have no limits...
“In principle, everyone wants more of everything. Take, for
example, food and beverages; it is clear that all the culinary
trends have also reached the hotels. People expect gourmet
food and elite cooking that utilizes high quality raw materials
from different cuisines worldwide. Emphasis is placed on
quality, creativity and freshness. Although we cater to a
large number of people, they expect a boutique experience.
Therefore the service is now more personal and courteous,
and special attention is given to presentation. We employ a
sommelier for the wines, and espresso machines have become
standard equipment, to provide for the best coffee.
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“Uncertainty is an inseparable part of the
business. We have always known better years
and difficult ones; the activity is affected by
innumerable factors and is never stable or
regular. The well known saying about chefs
suits us well: If you can’t stand the heat, get out
of the kitchen”
Another matter we have dealt with is the gym. In the past, an
outside operator was hired to run the gym, and it was paid for
separately. As part of the renovation process, we have decided
to take the gym into our own hands, upgrade it, and offer
its services to the guests as an inseparable part of the hotel
package, without extra payment. We are aware that the daily
routine of many of our guests includes a training session, and
they expect to find the same high standards they are used to at
the hotel, in a gym that offers state of the art equipment.
But I think that the most important factor that determines if
the customers will have a good experience or a bad one is
the person-to-person contact with the hotel staff. Israelis are
generally thought to be unable to provide service, and it is
believed that we lack this exclusive talent. I beg to differ. I think
that the service we provide is attentive, empathic and full of
good will. Take, for example, the guests that do not come to
us for a vacation, but to fulfill the last wish of a loved one to
be buried in Jerusalem. We meet these people in their hardest
moments. In fact, they sit in mourning at our hotel. We have
come across such cases many times, and we offer them our
assistance in organizing the “shiv’a”, run errands for them, and
host the people who come to pay their respects.
I remember a guest who was unexpectedly faced with the
need to sit “shiv’a” in our hotel. Visitors kept flowing in. We
understood that the room was too small for all the people, and
gave the family another room for free, to see their guests. The
gesture was received with the greatest gratitude and we were
happy to be able to help the family, even if only a little.”

Attention to the colors of flowers
Tucker says that preparations to host senior personalities
are an inseparable part of the routine of the David’s Citadel
and Mamilla luxury hotels, located on the two sides of the
same road, near the prestigious shopping compound on
Mamilla Avenue.
David’s Citadel Hotel, the larger, older and perhaps the more
formal of the two, was built in 1998, and is the natural place
for world leaders and V.I.P.’s. But they are not the only ones. “To
us, every guest of the hotel is a V.I.P. They expect to find here
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exactly what they are looking for – a pleasant atmosphere,
impeccable service, a good communication infrastructure and
other facilities they requires, food and beverages that meet
their needs and preferences, discreetness, and more.”
– In spite of this, there are probably special points that
have to be observed in hosting a senior world leader.
“Definitely. Putin stayed with us, and his visit meant allocating
a number of hotel floors to him and his entourage, special
security arrangements including a discreet arrival, exclusive use
of elevators to the upper floors, special security procedures at
the entrance, and, of course, catering to the wishes of all the
room occupants. Vice President Jo Biden also stayed here, and
John Kerry chose our hotel as his ‘home away from home’ for at
least ten of his visits to Jerusalem.”
– What kind of special requests do you receive?
“They are varied – bringing exercise bikes in the room, strict
prohibition to let any chocolate enter the room, and attention
to the colors of flowers, because they have different meanings
in other cultures. In the Far East, for example a white flower
symbolizes mourning. But there are even more specific
requests. For example, when a senior personality arrives with
a large entourage – who is given which room? You can’t put a
senior person in a room that is thought to be worse than the
one given to his subordinate. This is one specific detail that is
given much attention.”
– What about housekeeping? Who enters these rooms and
cleans them?
“There are rules here too. Many leaders bring their service
teams with them, including people who make up their rooms,
and we do not enter them. In other cases, the job is given to
teams that are especially trained to provide services to guests
of this kind. Everything is done with much attention, and the
guest’s privacy is strictly respected.
– The Mamilla hotel is right across the road, and is also
part of the Akirov Luxury Hotels. Do you ever choose the
hotel to match the guest?
“The Mamilla hotel offers a different experience, perhaps
somewhat less formal, and more lifestyle oriented. Its
design, also by Pietro Lissoni, is young and dynamic, and the
atmosphere is bubbling. The two hotels exist one next to the
other, and provide the right response for all the high-standard
customers who arrive in Jerusalem. It is hard to define exactly
who belongs where, but there was no question that Putin had
to be hosted in David Citadel Hotel, while former president
Clinton, who visited Jerusalem as the guest of Shimon Peres,
very naturally belonged among the guests of Mamilla Hotel.
Let me give you an example: At the end of an eventful day,
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“To us, every guest of the hotel is a V.I.P.
They expect to find here exactly what they
are looking for – a pleasant atmosphere,
impeccable service, a good communication
infrastructure and other facilities they require,
food and beverages that meet their needs and
preferences, discreetness, and more”

organizing events, we also offer the services of an exclusive
business lounge, recently redesigned in a cosmopolitan spirit.
It has a library with books from all over the world. The unique
atmosphere, the meticulously chosen foods and beverages,
and the intimacy and discreetness make this space particularly
suitable for businessmen who wish to meet in less formal
atmosphere, or even to take time off for a chat and a rest
between meetings.”

Clinton decided to go to the restaurant located on the roof
of the hotel. It was 11 o’clock in the evening; the place was
jammed with people, including Sharon Stone and Barbra
Streisand, who were also Peres’ guests. Clinton’s arrival was
an attraction for all, but the American guests were especially
excited to meet their admired former president on the roof
of the Mamilla hotel... A little later, I spoke with some of the
guests, and they noted that the only way to have a free chat
with President Clinton, in a relaxed atmosphere, apparently was
to sit on the roof of the Mamilla hotel...”

It takes both money and vision

Business in an atmosphere
of pleasure
While we were visiting the hotel, the Jerusalem Post diplomatic
conference was held in the parlor and in the adjacent hall.
This was the third year the conference was held in the hotel.
Among speakers were President Reuven Rivlin, former
president Shimon Peres, and former Minister of Finance Yair
Lapid. “Many events of this kind are held here, and serve as
another growth engine.” says Tucker. “We connect to the
business sector because we are able to offer various options
for events and conferences they wish to hold, in a way that is
perfectly adjusted to the needs of the interested party, and
while offering hospitality of the highest level. In addition to
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“To keep an activity routine such as the one we have in the two
hotels, a special combination of money and vision is required,”
says Tucker. “Without money it is hard to do anything, even if
you are a person of vision; but without vision – it is difficult to
keep going in a branch that is so demanding and challenging.
I am happy to say that our owner has adopted this special
combination as his the business concept, which is why our
look is always turned forward and up.
Let me tell you a little story that illustrates the business reality
we face. A few days ago I met a guest I have known for some
time, who comes from San Francisco. He stood in front of the
breakfast buffet, and admired the variety and quality of the
food. He turned to me and said frankly: ‘David, the situation is
not great, how come you keep offering so much at this time?
Shouldn’t you give something up?’ I answered that nothing
should be given up in times such as this, on the contrary. I
thanked him for choosing again to stay with us, and explained
that every time he comes, we welcome him with exactly the
same high standards he is used to and likes. Continuity is
extremely important, and can only be maintained with a sound
financial base, and with willingness to continue investing
during complicated times as well.
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Arbitration in Switzerland
Cont. from page 5

and develop the commerce between the countries they represent.
The President of the Israel-Switzerland Chamber of Commerce, Mr.
Gideon Hamburger, is a central and highly valuable supporter. We
found in Mr. Hamburger a great friend and colleague , supporting
the option of using the proposed arbitration instrument, and
has been promoting the option of adopting the Swiss law for
international contracts, as is commonly done nowadays in many
European countries.”
– How do the legal advisers of Israeli companies regard the
option of international arbitration in cases of cross-border
disputes? Has any preference been noticed in the past few
years for this solution?
“The legal community is divided about the advantages of arbitration
over a court proceeding. According to my experience on both sides
– as Inhouse counsel of a company and a in the private sector – I can
confirm that the perception of an arbitration being more expensive
and complicated than a court legal proceeding is always the result
of a bad previous experience of the people involved. In spite of
this, there is a growing tendency to resort to arbitration in disputes
in international agreements. The numbers prove that arbitration
is significantly less expensive than a legal proceeding, be it only
because it takes significantly less time. Our proposed platform – in
Israel and overseas – is based on meticulous scheduling, effective
hearings, and no less important – a discreet procedure. Court
proceedings are open to the public. Moreover,If one of the parties
wishes to keep open the option of a second round of hearings and
the right to appeal, we allow for the parties to agree in advance that
an appeal may be heard before a panel.”
– Has arbitration proven to be a better choice than hearings
before foreign courts? If so – what are its advantages?
“Foreign courts incorporate all the complications of court
proceedings in terms of procedure and timetables, and in
addition,are governed by a foreign law…. In an international
transaction , the parties would feel much more comfortable if a set
of rules they have chosen themselves guide a tribunal selected to
match the nature of the dispute, within a prescheduled timetable
and using a common language agreed upon in advance. The
people involved are businessmen and company CEOs whose daily
management attention required for their business is impaired if
their case drags on an on in courts around the world. The success
of an arbitration procedure depends on its guidelines. We believe it
should be conducted by an officially recognized institution rather
than by individual arbitrators, and are confident that the cooperation
with the SCAI would prove to be a high-quality, competent and
cost-effective framework.
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שוויץ וליכטנשטיין-מפגש חברי לשכת המסחר ישראל
בהשתתפות השגריר מר אנדריאס באום

 ד"ר אלכס קומן: מרצה אורח.14.7.2014 ,מלון דן תל אביב

:נושא ההרצאה

Innovation in global economics and
business in the 21st century
Lecture by Dr. Alex Coman

Luncheon meeting, Israel-Switzerland &
Liechtenstein Chamber of Commerce - 14.7.2014
With the participation of the Ambassador of
Switzerland to Israel H.E. Mr. Andreas Baum
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שוויץ וליכטנשטיין-מפגש חברי לשכת המסחר ישראל
בהשתתפות השגריר מר אנדריאס באום

 נדב אייל: מרצה אורח.4.2.2014 ,מלון דן תל אביב

:נושא ההרצאה

A Paradigm Shift: Israel, The Iran Crisis and the
Palestinian opportunity (or the other way arond...)
Lecture by Nadav Eyal

Luncheon meeting, Israel-Switzerland &
Liechtenstein Chamber of Commerce - 4.2.2014
With the participation of the Ambassador of
Switzerland to Israel H.E. Mr. Andreas Baum
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קבלת פנים חגיגית להשקת שיתוף הפעולה בתחום ניהול בוררויות
בינלאומיות בין המשכן לבוררות ופתרון סכסוכים לבין
)Swiss Chambers' Arbitration Institution (SCAI
בהשתתפות שופט בית המשפט העליון ,כבוד השופט יורם דנציגר

תל-אביב26.11.2014 ,
בין המברכים :נשיאת המשכן ,עו"ד דליה רבין; יו"ר המשכן ,עו"ד דורון סטריקובסקי;
נשיא ה ;Dr. Philipp Habegger ,SCAI-פרופ' אריה רייך ,אוניברסיטת בר-אילן;
מר גדעון המבורגר ,נשיא לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין
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Gala reception to launch the cooperation
on international arbitration
between the Israeli Center for Arbitration and Dispute Resolutions
(CADR) and the Swiss Chambers’ Arbitration Institute (SCAI)
With the participation of Supreme Court Judge, Dr. Yoram Danziger
Tel Aviv, 26 November 2014
Speakers: Attorney Dalia Rabin, CADR President; Attorney Doron Strikovsky,
CADR Chairman; Dr. Philipp Habegger, SCAI President; Prof. Arieh Reich,
Bar Ilan University; Mr. Gideon Hamburger, President, the Israel-Swiss
Chamber of Commerce
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