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עמיתים יקרים,

גיליון זה של ביטאון לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין רואה אור 

בעיצומה של עונת החופשות. פן חשוב ביחסים בין ישראל לשוויץ מהווה 

ענף התיירות, במסגרתו עושים דרכם תיירים ישראליים לשוויץ - ותיירים 

שוויצרים לישראל. על הפעילות הזו, כמו גם על מעמדה של ישראל על 

מפת יעדי התיירות העולמית, עומד שר התיירות, סטס מיסז'ניקוב, בראיון 

מיוחד שהעניק לביטאון לשכת המסחר ישראל שוויץ. השר מציג תמונת 

מצב עדכנית ומעיד על כניסה משמעותית ורציפה של תיירים משוויץ 

לישראל, בה הם רואים לא רק יעד תיירותי אלא גם מקום בעל חשיבות 

דתית והיסטורית. 

תנופה ליחסי התיירות יכולה להעניק חברת איזי ג'ט, אשר נכנסה לאחרונה לפעילות בישראל ומפעילה טיסות 

שבועיות לז'נבה ולבאזל. פתיחת אופציית ה-Low Cost בתחום התעופה בפני תיירים שוויצרים וישראליים, 

יכולה בהחלט לתמוך בתיירות הבילטרלית ולהפוך הן את ישראל והן את שוויץ ליעד קל יותר להשגה.  

בימים אלה מצויין החג הלאומי של שוויץ - ה-National Day. לכבוד הוא לנו להוציא לאור את ביטאון לשכת 

המסחר במועד חגיגי זה, כפי שאנו עושים כבר באופן מסורתי, בשנים האחרונות. 

וקרובה,  חמה  יחסים  מערכת  מתקיימת  ישראל-שוויץ  המסחר  לשכת  לבין  בישראל  שוויץ  שגרירות  בין 

במסגרתה מטופלים נושאים בילטרליים בעזרת בעלי רצון טוב משני הצדדים. כך הופכים יחסים מקצועיים 

לידידות של ממש. 

 .Monika Schmutz Kirgöz, Counselor Deputy Head of Mission at the Swiss Embassy 'אחת מידידותינו היקרות היא הגב

וחוויה.  עשייה  ומלאות  מרתקות  שירות  שנות  ארבע  המסכם  פרידה,  ראיון  זה  בגיליון  מביאים  אנו 

מוניקה נפרדת מישראל בדרכה ליעד הבא - איסטנבול - בה הוצבה בתפקיד הקונסול הכללי של שוויץ 

 .Counselor General of Switzerland in Istanbul Turkey
בהזדמנות זו אני מבקש להודות מעומק הלב לאנשי השגרירות, ובראשם כבוד השגריר וולטר הפנר, על 

שיתוף הפעולה המקצועי ועל היחסים החבריים. אלה מקדמים לא רק נושאים עסקיים אלא גם היבטים 

בילטרליים רחבים יותר במערכת היחסים בין שתי המדינות. 

ההיבט המסחרי הטהור הבא לידי ביטוי בפעילות חברות שוויצריות בישראל, מקבל בגיליון זה חשיפה משתי 

זוויות. האחת, ראיון עם מנכ"ל נספרסו ישראל, משה מרי, המתאר את מהפיכת הקפה האיכותי שעברה על 

השוק הישראלי, השנייה - פעילות מותג רולקס בארץ, המנוהלת על-ידי הנציגות המקומית חברת ארו-אסיה. 

בשני המקרים מדובר במותגי-על שוויצרים, אשר קנו להם אוהדים ישראליים רבים, המוקירים איכות בלתי 

מתפשרת וטוב טעם שוויצרי.   

ואם בטוב טעם אנו עוסקים, זה המקום להזכיר את המותג הישראלי בתחום התכשיטים - אגס ותמר - עליו 

חתומות שתי מעצבות ישראליות צעירות הפועלות בשכונה 

הציורית נווה צדק. הצצה אל מסלול הצמיחה שלהן מגלה 

והמקוריות  הייחודיות  את  המשמרת  בינלאומית,  פעילות 

הישראלית. 

להתרשם  תוכלו  הפעם  גם  גיליון,  מדי  עושים  שאנו  כפי 

מתמונות הסוקרות את אירועי לשכת המסחר ישראל שוויץ 

וליכטנשטיין. אני רוצה להודות לחברי לשכת המסחר על 

האמון שהם נותנים בפעילות הלשכה ועל התמיכה הנדיבה 

זו אנו מצליחים להגשים  שהם מעניקים לאירועיה. בדרך 

ישראל-שוויץ  המחסר  לשכת  הוקמה  לשמן  המטרות  את 

וליכטנשטיין וליצוק תוכן וערך לתוכה. 

 גדעון המבורגר,

נשיא לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין

לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין
Israel-Switzerland & Liechtenstein Chamber of Commerce

דבר נשיא לשכת המסחר
נשיא

גדעון המבורגר

חברי הנהלה:

דורון אברבוך

ד"ר קטי אלמליח, עו"ד

עו"ד אורי אשר

ד"ר הרי בן-שלום

יהודה ברגר

זיגי גונצ'רובסקי

אבנר גורדון

זאב וייס

אבי וינברגר

יורם ויסברם

עו"ד גד נשיץ

יעקב פיגנבוים

עו"ד אלון קפלן

גזי קפלן

עו"ד ישראל רוזנברג

עמי שגיא

President 

Mr. G. Hamburger

Management Members: 
Adv. U. Ascher 

Mr. D. Averbuch 

Dr. H. Ben-Shalom 

Mr. Y. Berger 

Dr. K. Elmaliach, Adv. 

Mr. J. Faigenbaum 

Mr. S. Gonczarowski 

Mr. A. Gordon 

Adv. A. Kaplan 

Mr. G. Kaplan 

Adv. P.G. Naschitz 

Adv. I. Rosenberg 

Mr. A. Sagy 

Mr. A. Weinberger 

Mr. Z. Weiss 

Mr. Y. Weissbrem

03-7547800 פקס':   ,03-7547878 טל':   ,52118 רמת-גן,   ,1954 ת"ד   ,3 הלל  אבא  רח'  הראל",  "בית  כתובתנו: 
"Harel Building", 3, Abba Hillel St., P.O.B. 1954 Ramat-Gan 52118, Israel, TEL: 972-3-7547878, FAX: 972-3-7547800
E-mail: g_hamburger@harel-ins.co.il                                                                                                               www.iscc.co.il

i n t eRe l a t i o n
Editor: Gideon Hamburger 0 עורך אחראי: גדעון המבורגר

Acting Editor: David Green 0 עורך בפועל: דוד גרין

הפקה: גרין עיתונות, טל': 03-7314747

מתפרסמות  והן  המודעות  לתוכן  אחראית  המערכת  אין 
משום  המודעות  בפרסום  אין  בלבד.  המפסרמים  באחריות 
המלצה של הלשכה או בדיקה שעשתה ביחס למידע המפורסם.

Production: Green Press Tel: 972-3-7314747

3



"ישראל ממתגת עצמה כיעד אטרקטיבי לחופשה 
 עבור התייר האירופאי בכלל, והשוויצרי בפרט, 

יעד מגוון וחוויתי, המציע חבילת תרבות, 
היסטוריה, דת, משולבת בנופש וכן נישות 

חוויתיות שונות )תיירות מדברית, אקולוגית, 
ספורטיבית, צפרות, ספא, קולינריה ועוד("

- בפתח עונת החופשות, מהו מצב התיירות הנכנסת לישראל 

באופן כללי ויחסית לשנים קודמות?

בדומה  יציבים,  נתונים  על  שומרת  לישראל  התיירות  "תנועת 

לשנה הקודמת, שנת 2010 - שהיתה שנת שיא בשיעור התיירות 

הנכנסת מאז ומעולם. מגמת הביקוש לישראל רושמת עלייה 

מתונה ומשרד התיירות נוקט ביוזמות לפיתוח השווקים החדשים 

והרחבת הנוכחות בשווקים הקיימים, לשיווקה של ישראל כיעד 

תיירותי אטרקטיבי".

 - איזו השפעה יש למצב הפוליטי-בטחוני על הגעת תיירים 

לקראת  מיוחדת  היערכות  יש  האם   ?2011 בקיץ  לישראל 

ספטמבר )הכרזה חד-צדדית באו"ם(?  

"במצב הנוכחי ההשפעה מינורית, אולם יש לקוות להתייצבות 

המצב, שכן רק שקט באזור יכול להבטיח את המשך שגשוגה של 

תנועת התיירות לישראל. מחד, המוצרים התיירותיים המשלבים 

מספר יעדים )ישראל-מצרים-ירדן( ספגו פגיעה לא מבוטלת, 

אך מאידך יש תופעה של הסטת תנועה מיעדים אחדים באזור 

- מצרים או טוניס - לישראל. מאז פרוץ 'אביב העמים הערבי' 

בינואר השנה, השקיע משרד התיירות למעלה מ-65 מיליון שקל 

בקמפיינים שיווקיים ממוקדים, בעיקר באירופה, כמענה לאתגר 

להגדלת  ההזדמנויות  חלון  את  לנצל  וכדי  האירועים  שהציבו 

תנועת התיירות לישראל. 

כתוכניות  שונים  תרחישים  על-פי  לפעול  נערכים  במשרד 

מתפתחת.  למציאות  בהתאמה  מיידית  שיופעלו  מגירה, 

בשלב זה, תוכניות השיווק והפרסום מוצאות לפועל כרגיל, 

למאפייני  התאמות  תוך  הרב-שנתית,  לתוכנית  בהתאם 

ופילוחי השוק".

התיירים  נמצא מספר  באיזו מגמה  נתוני המשרד,  על-פי   -

המגיעים משוויץ לישראל - והישראלים היוצאים אליה? 

בתנועת  חיובית  מגמה  על  מצביעים   2011 ינואר-מאי  "נתוני 

התיירות משוויץ לישראל 
נמצאת במגמת עלייה

שר התיירות, סטס מיסז'ניקוב:

התיירות הנכנסת לישראל קובעת שיאים 
חדשים, זרם התיירים משוויץ נמצא 
במגמת עלייה, יוזמות רחבות היקף 

מטפלות במיתוג ושיווק ישראל כמוצר 
תיירותי אטרקטיבי במיוחד לתייר האירופי, 
ותוכניות פיתוח הענף מדברות על בניית 
עוד 20,000 חדרי מלון בתוך שלוש שנים 

0 ראיון מיוחד )ואופטימי( עם שר התיירות, 
סטס מיסז'ניקוב

מאת: אוהד יעקב

אלו  בחודשים   18% של  עלייה  עם  לישראל,  משוויץ  התיירות 

ועם  השיא(  שנת  כאמור  )שהייתה   2010 לשנת  בהשוואה 

15 אלף תיירים עד כה. הצפי השנתי הינו למעלה מ-30 אלף 

תיירים". 

- כיצד ממתגת עצמה ישראל כיעד אטרקטיבי לחופשה עבור 

התייר האירופאי בכלל, והשוויצרי בפרט?

 - תרבות/היסטוריה/דת  חבילת  המציע  וחוויתי,  מגוון  "כיעד 
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)תיירות מדברית,  שונות  חוויתיות  נישות  וכן  בנופש  משולבת 

אקולוגית, ספורטיבית, צפרות, ספא, קולינריה ועוד( - כאשר כל 

אחד בוחר בתמהיל המתאים לו. ישראל הינה יעד אטרקטיבי 

גם בשל הקרבה הגיאוגרפית לאירופה".   

- כיצד לדעתך תשפיע כניסת חברת התעופה הזולה איזי ג'ט 

על מספר השוויצרים המגיעים לישראל? 

חברות  בתחום  ומוכר  מוביל  כמותג  ג'ט  איזי  של  "כניסתה 

ה-Low Cost הינה בעלת ערך שיווקי, תדמיתי ומכירתי רב והיא 
מהווה הבעת אמון בישראל כיעד תיירותי. פעילותה של איזי 

ג'ט צפויה להגדיל את חשיפת מוצר התיירות הישראלי בפני 

זול  נגיש  פתרון  מספקת  בהיותה  יותר,  נרחב  צרכנים  מעגל 

ואלטרנטיבי הן לאזרחי שוויץ והן לתושבי המדינות הסמוכות 

המבקשים להגיע לישראל".  

- כיצד מפתחת ישראל את טרנד התיירות האקולוגית העולמי? 

מה יש לנו להציע בתחום זה? 

התיירות  לפיתוח  בצמידות  רבה  במידה  נעשה  "הפיתוח 

האקטיבית - לדוגמא פיתוח תשתיות שבילי/מסלולי אופניים. 

בנוסף, תיירות הצפרות, למשל, מהווה את אחד התחומים שזוכים 

התיירות  התפתחות  האחרונות.  בשנים  ביותר  גדולה  לתנופה 

הירוקה בישראל בכללה זכתה לחיזוק משמעותי בעקבות כינוס 

ועידת התיירות של OECD, שהוקדש כולו לתיירות ברת קיימא 

ונערך באוקטובר 2010 בישראל".

- ים המלח, אתר תיירותי בסדר גודל עולמי, עלה לאחרונה 

לכותרות בישראל )בעניין הסכנה הנשקפת למלונות(. מה עושה 

©
 G

or
sh

ko
v1

3 
| D

re
am

st
im

e.
co

m
©

 w
w

w
.g

oi
sr

ae
l.c

om

5



המשרד כדי לשמר את הקיים ולתמוך בפעילות תיירותית בים 

המלח ובאזור כולו להפיכתו ליעד "חובה" לכל תייר? 

"ים המלח מהווה את אחד העוגנים המרכזיים במערך השיווקי של 

משרד התיירות. אתר ייחודי זה, בעל סגולות רפואיות, היסטוריה 

ומורשת עשירים,  בשילוב נופים מרהיבים ועוצרי הנשימה - 

מעורר אסוציאציות חיוביות בקרב קהלי יעד פוטנציאליים. ים 

המלח על עוגניו השונים )אירועי האופרה במצדה, תיירות מרפא, 

תיירות מדברית(, זוכה למקום גבוה במערך פעולות הפרסום 

של  השתתפותו  במסגרת  השנה,  שוטף.  באופן  הציבור  ויחסי 

ים המלח בתחרות שבעת פלאי תבל, בוצעה שורה ארוכה של 

הסוגים:  מכל  נכנסת  ולתיירות  פנים  לתיירות  שיווק  פעולות 

סמינרים, ירידים, פרסום, יחסי ציבור ועוד". 

כיצד  לאילת.  כשפניהם  לישראל  מגיעים  רבים  תיירים   -

מתמודד המשרד עם התחרות העזה לתיירות בעיר זו מצד 

עקבה הסמוכה? 

הן   - אינטנסיבי  באופן  אילת  את  משווק  התיירות  "משרד 

בפעולות יצירת ביקוש  )פרסום, יחסי ציבור וכיו"ב(, והן על-

ידי יצירת היצע של טיסות ומשווקים באמצעות הסכמי שיווק 

ייעודיים והסכמי רשת ביטחון לתמיכה בטיסות שכר.

אילת  עיריית  עם  משותפת  עבודה  המשרד  מוביל  במקביל, 

והמלונאים למיצוב ומיתוג אילת, תוך בידולה מהמתחרים בעיקר 

מהיבט התוכן - אילת+. כלומר, אילת אינה רק עיר נופש, אלא 

לקבל  ניתן  שלא  נוספות  וחוויות  אטרקציות  של  שפע  כוללת 

במקומות אחרים השוכנים לחוף הים האדום. המיצוב פונה לקהלים 

המחפשים תחכום וערך נוסף, ולא רק את החבילות הזולות". 

לפעול  ניתן  כיצד  מאוד.  יקרים  בישראל  המלונות  מחירי   -

לבעלי  רק  לא  לאטרקטיבית  ישראל  את  ולהפוך  להורדתם 

הממון? 

"בישראל יש כיום מגוון רחב של מתקני אכסון מכל הסוגים, 

שונות.  כספיות  יכולות  בעלי  קהלים  למגוון  מענה  הנותנים 

המשרד מוביל מהלך של הגדלת ההיצע, לפיו יש צורך בבניית 

כ-20 אלף חדרים נוספים בשלוש השנים הבאות.

הגדלת ההיצע תייצר מגוון גדול יותר, תעודד תחרות ותוביל גם 

להורדת מחירים. יש לזכור כי המחירים בסופו של דבר נקבעים 

על-ידי כוחות השוק - יחסי היצע וביקוש. 

קיימת בהחלט תנודתיות במחירים והתאמה לפי כוחות שוק 

אלו וכן לפי העונתיות. אולם, בסופו של דבר, ישראל לא תהיה 

לעולם יעד שמתחרה על מחיר, דוגמת חלק משכננו, בעיקר בשל 

גובה התשומות הנדרש, עלות הקרקע, יוקר המחייה בישראל, 

עלויות כוח העבודה ועוד". 

- האם נערכו פגישות של אנשי משרדך עם עמיתיהם בשוויץ, 

ואם כן - אילו? 

בברלין  התיירות  התיירות מפעיל את לשכת  "בהחלט. משרד 

ונציגה, עמי צוברי, אחראי לפעילות השיווק שלנו גם באוסטריה 

ובשוויץ. בתור כך, הוא מקיים פגישות על בסיס קבוע עם גורמי 

תיירות בשוויץ, יוזם אירועים וסמינרים לימודיים".

"מאז פרוץ 'אביב העמים הערבי' בינואר השנה, 
השקיע משרד התיירות למעלה מ-65 מיליון 
שקל בקמפיינים שיווקיים ממוקדים, בעיקר 
באירופה, כמענה לאתגר שהציבו האירועים 

וכדי לנצל את חלון ההזדמנויות להגדלת תנועת 
התיירות לישראל"
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"יש לזכור כי המחירים, בסופו של דבר, נקבעים 
על-ידי כוחות השוק - יחסי היצע וביקוש. קיימת 
בהחלט תנודתיות במחירים והתאמה לפי כוחות 

שוק אלו וכן לפי העונתיות. אולם, בסופו של דבר, 
ישראל לא תהיה לעולם יעד שמתחרה על מחיר"
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מוניקה שמוץ קירגוז:
היו אלה ארבע שנים מעשירות, 

מרתקות ומרגשות

"שגרירות שוויץ בישראל ולשכת המסחר 
ישראל-שוויץ, תמיד שמחות להמשיך לשפר את 
היחסים המסחריים בין שתי המדינות, ולהציע 
יוזמות שעשויות להעמיק אף יותר את היחסים 

הכלכליים המעולים ביניהן. החיסרון היחיד כרגע 
הוא שהמטבע השוויצרי חזק מאוד, והדבר עשוי 

להשפיע על התחרותיות של הייצוא השוויצרי"

את  ציינת  לתפקיד,  כניסתך  עם  עימך  שערכנו  בראיון   -

ללמוד  שבכוונתך  הנושאים  כאחד  ישראל  של  המורכבות 

את  האם  הזו?  המורכבות  על  למדת  מה  בהם.  ולהעמיק 

מבינה טוב יותר את המורכבות הישראלית כיום? 

הישראלית  החברה  מורכבות  אודות  המון  למדתי  "בהחלט 

שאני  לומר  שיכולתי  הלוואי  מרתקת.  בחברה  ומדובר   -

לגמרי מבינה את המצב, אבל כנראה שלא. קראתי וכתבתי 

הרבה אודות 'הסיכסוך הפנימי' - אותו אני מעדיפה לכנות 

'אנטגוניזם' - דבר אשר מסמן יותר מכל את המורכבות של 

החברה הישראלית.

ישנו אנטגוניזם בקרב קבוצות רבות בישראל המנוגדות אחת 

לשנייה: החרדים והחילונים, העשירים ואלה שהפרוטה מצויה 

פחות בכיסם )ישראל הינה המדינה בה הפערים הכלכליים 

האשכנזים   ,)OECD-ה מדינות  מבין  ביותר  הגדולים  הינם 

והערבים- היהודים  וכמובן  והעולים,  ה"צברים"  והספרדים, 

עם  קרובה  היכרות  של  שנים  ארבע  לאחר  כעת,  ישראלים. 

היתוך  כור  ישראל  במדינת  רואה  אני  הישראלית,  החברה 

מרתק".  

יחסי  הוא  הדיפלומטיים  היחסים  ממערכת  חשוב  חלק   -

מלוא  מוצה  לדעתך  האם  לישראל.  שוויץ  בין  המסחר 

לפתח  ניתן  היכן  בילטרלי?  במסחר  הטמון  הפוטנציאל 

עסקים נוספים? 

גבוהה  ברמה  מתנהלים  לישראל  שוויץ  בין  המסחר  "יחסי 

מוניקה שמוץ קירגוז, Consellor Deputy Head of Mission Embassy Of Switzerland, נפרדת 
מישראל לאחר ארבע שנות שירות בשגרירות שוויץ בתל אביב. בראיון פרידה היא 

מתייחסת להיכרות המעמיקה עם מורכבות החברה הישראלית, לפיתוח הסחר הכלכלי 
הבילטרלי ולעושר האנושי והתרבותי אליו נחשפה בעת שהותה כאן 0 בתום שירותה 

בישראל מונתה לתפקיד הקונסול הכללי של שוייץ באיסטנבול   

ביותר מזה שנים ארוכות. המבנה הכלכלי של שתי המדינות 

דומה, למשל, שתיהן עניות במשאבים טבעיים, הן מאוד מוטות 

ופיתוח  במחקר  מצטיינות  מיומן,  עבודה  כוח  בעלות  יצוא, 

ובעלות אוכלוסיה קטנה יחסית. חשוב לציין, כי ישראל ושוויץ 

מתחרות זו בזו בשווקי העולם, כיוון ששתיהן מובילות בתחומי 

הננוטכנולוגיה, קלינטק, מדעי החיים ועוד".

- באילו כיוונים התפתחו היחסים המסחריים הבילטרליים 

בין שוויץ לישראל בעת שירותך?

המסחר  יחסי  קשה(,  היתה  )אשר  שעברה  בשנה  "למעט 

כי  סבורה  אני  אישית,  האחרונות.  בשנים  מאוד  מועצמים 

לא מימשנו את מלוא הפוטנציאל הטמון במסחר הבילטרלי 

ועדיין לא הגענו ל'מהירות שיוט' גבוהה. בהקשר זה, מן הראוי 

להזכיר כי שגרירות שוויץ בישראל ולשכת המסחר ישראל-

שוויץ, תמיד שמחות להמשיך לשפר את היחסים המסחריים 

בין שתי המדינות, ולהציע יוזמות שעשויות להעמיק אף יותר 

את היחסים הכלכליים המעולים ביניהן. החיסרון היחיד כרגע 

הוא שהמטבע השוויצרי חזק מאוד, והדבר עשוי להשפיע על 

התחרותיות של הייצוא השוויצרי".

כאן,  שירותך  בעת  שהתרחש  אירוע  או  מפגש  איזה   -

במסגרת התפקיד, תנצרי לעד?  

"היתה לי זכות גדולה ליטול חלק באירועים בלתי נשכחים 

ולחוות רגעים שאנצור תמיד בליבי. אחד מהאירועים הבולטים 

היה הפעם הראשונה בה נכחתי בטקס יום השואה ביד ושם, 

ניצולי השואה שעלו לבמה.  כששמעתי את הסיפורים מפי 

האפלים  הרגעים  עם  פנים  אל  פנים  אותי  הפגיש  הדבר 

החתירה  עם  זאת,  ולצד  האנושית,  ההיסטוריה  בתולדות 

הבלתי נלאית לצדק, ויצירת עתיד טוב יותר, הודות ללימוד 

לקחי העבר.

בנוסף, במהלך השהות שלי בישראל, פגשתי הרבה אנשים 

או  אחד  על  רק  לדבר  הוגן  זה  יהיה  ולא  ומעלה,  משכמם 

עם  להיפגש  זכיתי  כי  מזל,  בת  מרגישה  אני  מהם.  שניים 

אנשים המקדישים את חייהם לניסיון ליישב מחלוקות בחברה 

הישראלית, ונלחמים על זכויותיהם של החלשים והפגיעים. 

מאת: דורית טל-אור
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לעתים  אולם  ישראל,  לתושבי  היטב  ידועים  הללו  הדברים 

איני  הבינלאומית.  התקשורת  על-ידי  מסוקרים  לא  קרובות 

מתכוונת רק לארגוני המגזר השלישי, אלא בעיקר למספר 

בשפה  קוראים  שאנו  מה  להם,  שיש  ישראלים  של  מדהים 

הגרמנית, Zivilcourage - הם רואים עצמם כמנהיגים חברתיים, 

ומוכנים לטפל בכל עוולה חברתית כשהיא מתרחשת. 

בהקשר לכך, אני מבקשת להזכיר את ערב הגאלה שהתקיים 

של  הופעה  האירוע  מארגני  הפיקו  בו  אביב,  תל  במוזיאון 

מקהלה מקרב ילדי מהגרי עבודה שעמדו בפני גירוש. הילדים 

שרו משירי ארץ ישראל בגאווה רבה וקשה היה שלא לחשוב 

כי הם ראויים למקום בחברה הישראלית. ללא התערבותם 

של אותם מנהיגים חברתיים, הנושא הזה היה נשאר רחוק 

למען  המאבק  שלהם,  ולמאמץ  להתערבות  הודות  מהעין. 

והוביל  התקשורתי  היום  בסדר  גבוה  הוצב  מהגרים  זכויות 

לגיוס תומכים רבים. לסיכום, ישראל היא מדינה אשר אזרחיה 

המבורגר,  גדעון  מר  עומד  הלשכה  מזל שבראש  בנות  הינן 

אשר עושה עבודה ראויה להערצה מאז שהחל לכהן כנשיא. 

מעניינות  הרצאות  בקביעות  שמארגן  רק  לא  המבורגר  מר 

ידע מקצועי  נושאים הקשורים לשוויץ, הוא עצמו בעל  על 

מעמיק אודות שוויץ ובקיאות גדולה בייחודיות שלה. לכן הוא 

יכול לעזור להתגבר על 'אי הבנות תרבותיות'. אני מקווה, כי 

ותרחיב את  ישראל-שוויץ  תגדל לשכת המסחר  בעתיד  גם 

פעילותה. אני רוצה להודות בחום לאנשיה, על התמיכה והסיוע 

ועל כל מה שנתנו לי בזמן שהותי בישראל".

- תפקידך הבא מוביל אותך לטורקיה. אילו אתגרים מצפים 

לך שם?   

"מוניתי לתפקיד הקונסול הכללי של שוויץ באיסטנבול. אני 

מקווה להקדיש את מרבית זמני לטיפול בנושאים כלכליים. 

שוויצריות  חברות  כי  מקווה  ואני  במהירות  גדלה  טורקיה 

"היתה לי זכות גדולה ליטול חלק באירועים בלתי 
נשכחים ולחוות רגעים שאנצור תמיד בליבי. אחד 
מהאירועים הבולטים היה הפעם הראשונה בה 
נכחתי בטקס יום השואה ביד ושם, כששמעתי 
את הסיפורים מפי ניצולי השואה שעלו לבמה. 
הדבר הפגיש אותי פנים אל פנים עם הרגעים 
האפלים בתולדות ההיסטוריה האנושית, ולצד 

זאת, עם החתירה הבלתי נלאית לצדק, וליצירת 
עתיד טוב יותר, הודות ללימוד לקחי העבר"

חשים מעורבים ואינם מהססים להביע את דעתם".

אביב,  תל  העיר  את  לחיוב  ציינת  עימך  קודמת  בשיחה   -

ובמיוחד את אירועי התרבות שבה. ממה נהנית במיוחד? 

"נהניתי מכל מה שיש לתל אביב להציע - ויש לא מעט. על 

אף שאינה עיר ענקית, כמות אירועי התרבות המתרחשים בתל 

אביב הינה בסדר גודל של ערים גדולות באירופה. 

תל אביב היא מקום נהדר לילדים, עיר פתוחה ובטוחה, בה 

ניתן ליהנות משלל פעילויות. לעתים קרובות ביקרתי באופרה, 

הפילהרמונית  התזמורת  את  לשמוע  העונג  לי  היה  וגם 

הישראלית, לראות סרטים בסינמטק, ללכת להצגות תיאטרון, 

לבקר בגלריות ולצפות במופעי מחול. כמו כן, תל אביב מציעה 

רבות למי שרוצה לעסוק בה בספורט. בקרוב אגור בעיר בה 

חיים יותר אנשים מבכל מדינת ישראל - ולמרות זאת סביר 

כי היא תציע פחות בתחומי התרבות והספורט". 

בפעילויות  חלק  נטלת  בתפקיד,  כהונתך  שנות  במשך   -

שונות של לשכת המסחר ישראל-שוויץ. כיצד התרשמת מן 

הפעילות ומתוצאותיה?    

"לשכת המסחר ישראל-שוויץ הוא ארגון נפלא, שהוציא לפועל 

פרויקטים מעניינים שנחלו הצלחה רבה. גם ישראל וגם שווייץ 
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יוכלו ליטול חלק במה שאני מגדירה כ'נס הכלכלי שמתרחש 

על הבוספורוס'. באשר לאתגרים, אני מניחה כי זו לא תהיה 

טורקיה בה הוצבתי כבר בעבר". 

- האם העובדה שאת מגיעה לטורקיה לאחר 

שירות בישראל תגרום לך לראות באור שונה 

בשנים  המגלה  זו,  במדינה  ההתנהלות  את 

האחרונות יחס צונן ביותר כלפי ישראל? 

דווקא  לטורקיה  להגיע  מזל  בת  חשה  "אני 

לאחר עבודתי כאן בישראל. אין ספק שאצטרך 

להתמודד עם סוגיות רבות. יש לי הרושם כי 

כעת, לאחר שארדואן נחל הצלחה במערכת 

להרשות  יכול  הוא  האחרונה,  הבחירות 

לעצמו שוב לדבר בטון ידידותי כלפי ישראל. 

השותפות האסטרטגית בין ישראל לטורקיה 

ונשארה בעיניי חלק מרכזי במדיניות  היתה 

האחרונות  ההתפתחויות  הטורקית.  החוץ 

זעזעו במידה כלשהי את אנקרה אך  באזור 

אני משוכנעת באופן אישי כי יחסים טובים 

ויציבים עם ישראל יהיו בקרוב חלק מהאג'נדה 

של השלטונות". 

הפרטית  הישראלית  החוויה  את  מסכמת  את  כיצד    -

שלך? 

"היו אלה ארבע שנים מרתקות, ולמעט מספר אירועים פחות 

חיוביים )כמו מבצע 'עופרת יצוקה', המצב השברירי בחברון 

ועוד(, אני מרגישה בת מזל שיכולתי לשרת בישראל. לא הייתי 

מוותרת אפילו על יום אחד משהותי כאן. רכשתי כאן חברים 

רבים שאליהם אתגעגע מאוד, אך לאור העובדה שמדי יום 

יוצאות מטורקיה ארבע טיסות לישראל, אני בטוחה שאוכל 

לבקר כאן לעתים קרובות". 

- מה העצה הטובה ביותר שאת יכולה להשיא לדיפלומט 

אירופאי שמגיע לישראל? 

"אחד הדברים בהם נתברכה ישראל הוא ההון האנושי - אנשים 

עם ראש פתוח, חשיבה גלובלית ורקע תרבותי ואינטלקטואלי 

מרשים. למדתי רבות משיחותיי עם אנשים העוסקים בתחומים 

מגוונים ובאים מרקע שונה. דיפלומטים יכולים להעשיר עצמם 

מאוד מקשרים חברתיים שכאלה, המתפתחים על בסיס לא 

רשמי ופותחים צוהר לעולמות תוכן מרתקים. 

"יחסי המסחר בין שוויץ לישראל מתנהלים ברמה 
גבוהה ביותר מזה שנים ארוכות. המבנה הכלכלי 

של שתי המדינות דומה. למשל, שתיהן עניות 
במשאבים טבעיים, הן מאוד מוטות יצוא, בעלות 

כוח עבודה מיומן, מצטיינות במחקר ופיתוח 
ובעלות אוכלוסיה קטנה יחסית. חשוב לציין, כי 
ישראל ושוויץ מתחרות זו בזו בשווקי העולם, 

כיוון ששתיהן מובילות בתחומי הננוטכנולוגיה, 
קלינטק, מדעי החיים ועוד"

אני מאד מעריכה את העובדה כי כאן, בישראל, פונים לאדם בשמו 

 הפרטי וכי התארים אינם חשובים כמו במקומות אחרים בעולם. 

לסיכום, צר לי להיפרד, היתה זו התקופה המעניינת ביותר 

בקריירה שלי, ואני שוב רוצה להודות לכל הישראלים שהפכו 

את השהות שלי כאן לחוויה בלתי נשכחת".
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מימין: גב' מוניקה שמוץ-קירגוז, השגריר מר וולטר הפנר ומר גדעון המבורגר
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)LL.B.) (LL.M.) מאת: שוש שחם , עו"ד

ישראל  בין  נחתמה   2002 בשנת 
לשוויץ ה"אמנה למניעת מיסי כפל", 

אשר מטרתה למנוע מיסוי כפול על 

ועל  בשוויץ,  ישראל  תושבי  הכנסות 

הכנסות תושבי שוויץ בישראל. האמנה 

של  המס  אמנת  מודל  על  מבוססת 

ארגון ה-OECD, הארגון לשיתוף פעולה 

נדחתה  חתימתה  כלכלי.  ולפיתוח 

בזמנו שוב ושוב, בשל דרישת שוויץ, כי 

ישראל תכבד את הסודיות הבנקאית 

הנהוגה בשוויץ, גם בהקשר לחילופי המידע בין רשויות המס, כקבוע 

 .OECD-בסעיף 26 של מודל אמנת המס של ארגון ה

אמנת המס בין ישראל לשוויץ חלה על "תושב המדינה" )אחת  

משתי המדינות, או שתיהן( - בין אם הוא יחיד ובין אם הוא חברה. 

להוראות האמנה יש עליונות על החוק המקומי של המדינה, והיא 

הקובעת מיהו "תושב המדינה" לצרכי האמנה. 

האמנה גם קובעת את עקרונות חלוקת המס בין ישראל לשוויץ, 

לגבי הכנסות הכפופות למיסוי בשתי המדינות - בין אם על-ידי מתן 

פטור ממס באחת משתי המדינות, ובין אם על-ידי מתן אפשרות 

לזיכוי המס, אשר שולם במדינה האחת )משתי המדינות(, מהמס 

ב"מדינת התושבות".

0 0 0

העדפת המיסוי היא בדרך כלל ל"מדינת התושבות", למעט מקרקעין. 

לכן, יש לדוגמא לשוויץ עדיפות במיסוי הכנסות ממקרקעין בשוויץ 

של תושב ישראל - ולהיפך: לישראל יש עדיפות במיסוי הכנסות 

ממקרקעין בישראל של תושב שוויץ.

סעיף 26 לאמנת המס שבין ישראל לשוויץ - בדומה לסעיף 26 

למודל אמנת המס של ה-OECD - הינו הסעיף הדן בחילופי המידע 

שבין רשויות המס של ישראל ושוויץ, בהקשר למיסוי באחת משתי 

המדינות. מאחר וישראל הסכימה לבסוף לוותר לשוויץ על הסודיות 

הבנקאית - נחתמה האמנה.

ה"סודיות הבנקאית" בחילופי המידע לפי אמנת המס ישראל-שוויץ - 

דין פיקדונות בנקאיים בשוויץ של תושבי ישראל - סעיף 26 לאמנה 

בין ישראל לשוויץ, מחייב הדדית את שתי המדינות לגלות אחת 

לשנייה מידע לגבי נכסי/כספי תושב בתחומן, כקבוע בסעיף 26 

לאמנה, אשר תוקפו, כאמור, מעל הוראות כל חוק באחת משתי 

המדינות. הסעיף קובע באופן ברור ומפורש, כי המדינה הנדרשת 

לגלות מידע, חייבת לגלותו - כפוף לסייגים הקבועים בו. לדוגמא 

"פגיעה בסוד מסחרי" - אשר אין לו הגדרה באמנה. כך ניתן לעקוף 

אותו, מבלי שהאדם אליו נוגע העניין, יידע כי נתבקש ונמסר לגביו 

מידע הפוגע ב"סוד מסחרי" שלו.

באופן חריג ביותר, נקבע בסעיף 26 לאמנה שבין ישראל לשוויץ, כי 

אמנת המס בין ישראל לשוויץ - חילופי 
מידע בין רשויות המס והסודיות הבנקאית

גם פגיעה ב"סודיות בנקאית", פוטרת את המדינה מחילופי מידע 

עם רשות המס של המדינה השנייה. זהו חריג אשר אינו מופיע 

בשום אמנת מס אחרת, עליה חתומה ישראל. 

במילים אחרות, כאשר לתושב ישראל - יחיד או חברה - פיקדון 

בנקאי בשוויץ, וישראל דורשת מרשויות המס בשוויץ לקבל מידע 

אודות הפיקדון הבנקאי - סכום הפיקדון, הרכבו, ההכנסות מריבית 

או מדיבידנדים או מרווחי הון - רשויות המס בשוויץ יסרבו למסור 

החיסיון  לאור  כאמור,  זאת,  בישראל.  לרשויות המס  זה  מידע  

הבנקאי הקבוע בסעיף 26 לאמנה.

0 0 0

היתרון לתושבי ישראל לעניין ה"סודיות הבנקאית" לעומת תושבי 

מדינות אחרות - לתושב ישראל, החוסה תחת אמנת המס שבין 

ישראל לשוויץ, יתרון ברור אחד - "החיסיון הבנקאי". זה נותר בעינו 

ונשאר מכובד גם כיום. לעומת זאת, ביחסי שוויץ עם מדינות רבות 

אחרות, חל כרסום בחיסיון הבנקאי, ושוויץ נאלצה לוותר עליו - 

אחרת תוכרז כמדינה שהיא "מקלט מס". ארה"ב, למשל, הכריזה 

 .UBS על כך, בפרשת בנק

גם עם מדינות השוק האירופי נאלצה שוויץ לוותר על החיסיון 

הבנקאי - ככל שהוא נוגע להכנסות מריבית על תוכניות חיסכון 

של תושבי מדינות השוק האירופי בבנקים בשוויץ.

שוויץ אף אולצה לחתום על הדירקטיבה לעניין זה עם כל מדינות 

ריבית  על  חודשים,  שישה  תוך  לדווח  וחויבה  האירופי,  השוק 

בתוכניות חיסכון בנקאיים בשוויץ, לרשות המס של התושב בעל 

הפיקדון הבנקאי. 

0 0 0

זליגת "מידע בנקאי" משוויץ לישראל דרך מדינת אמנה שלישית 

ומניעת תופעה זו - לישראל אמנות מס עם ארה"ב ועם מדינות 

מהשוק האירופי, אליהן מועבר )ומהן מתקבל( מידע בנקאי )ללא 

סייגים כמו באמנה עם שוויץ(. 

ישנן נסיבות בהן המידע הבנקאי משוויץ, אשר הגיע לשלטונות 

המס במדינה אחרת - למשל ארה"ב - כולל מידע המתייחס לתושב 

ישראל, ומידע זה יועבר לשלטונות המס בישראל.

שלטונות המס האמריקאיים מעבירים כבשגרה לשלטונות המס 

בישראל, כל מידע המצוי בידיהם המתייחס לתושבי ישראל, ובדומה 

לכך, גם מדינות השוק האירופי, וישנן אפשרויות חוקיות למנוע 

את זליגת המידע הזה.                                                                         

"לתושב ישראל, החוסה תחת אמנת המס שבין 
ישראל לשוויץ יתרון ברור אחד - החיסיון הבנקאי 
שנותר בעינו ונשאר מכובד גם כיום. לעומת זאת, 
ביחסי שוויץ עם מדינות רבות אחרות, חל כרסום 
בחיסיון הבנקאי, ושוויץ נאלצה לוותר עליו - אחרת 

תוכרז כמדינה שהיא 'מקלט מס'"
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"המשבר הכלכלי העולמי של 2008, שבחלק 
מהמדינות נמשך עד היום, לא רק שלא השפיע על 
נספרסו, אלא שהגידול שלה נמשך, באותו הקצב 

של השנים האחרונות, ומכירותיה מסתכמות ב-3.4 
מיליארד דולר. מסתבר, כי גם בתקופת מיתון, 

אנשים זקוקים להנאות קטנות. כשיש קפה איכותי 
בבית אתה לא צריך לצאת החוצה כדי ליהנות"

"מאורע מרגש או מרשים שקרה לאדם ומותיר בו רושם 
עז ועמוק" - כך מגדיר המילון את המילה חוויה, אותה מציין 

משה מרי, מנכ"ל נספרסו ישראל, פעמים רבות לאורך הראיון 

חוויה של  קפה,  מכונת  חוויה של  קפה,  כוס  חוויה של  עימו. 

שירות, חוויה של חנות.

קפה עולה...
לבוטיקי  נספרסו,  של  הקפה  למכונות  נספרסו,  של  לקפה   - כן  אמרו  רבים  ישראלים 
הבית.  עד  את קפסולות הקפה  אליהם  נספרסו שמביא  ולשירות של  נספרסו  הקפה של 
דגל ראשונה  על חנות  ישראל, משה מרי, מציג את השוק הצומח, מספר  נספרסו  מנכ"ל 
בעולם במיתוג החדש שנפתחה ברמת אביב ומעיד כי התחרות מעצימה את ייחודיות המותג

- הגדרה החוזרת על עצמה, עלולה לאבד מאמינותה.  לכאורה 

למעשה - כוס הקפה היא באמת מצוינת ומותירה רושם ורצון עז 

לחזור על "החוויה" שוב ושוב. 

החנויות )בוטיקים( - הן חגיגה לעיניים, בעיצוב הפנים המאופק 

אך המרשים, בסידור הפנימי, במיגוון האפשרויות; 

השירות - לעילא ולעילא, לא ממש קרוב לזה הניתן במחוזותינו 

בגוון  ממותגות  בחליפות  לבושים  צעירים,  ובחורים  בחורות   -

אספרסו, מקצועיים, סבלנים, ששים לתת שירות וגורמים לצרכן 

לרצות לבקר בחנות שוב ושוב; 

והמכונה עצמה - שבכל פעם שחשבת שזהו, אין כבר מה לחדש, 

לשדרג או לשפר - אתה נוכח לדעת שיש מכונה חדשה והיא עוד 

יותר נוחה, עוד יותר קומפקטית, עוד יותר מעודכנת עיצובית, שובת 

עין וחסכונית עוד יותר בחשמל...

שמחירי  גם  מה  החברה,  בפעילות  דופי  למצוא  מאוד  קשה 

הקפסולות )מבלי להביע דעה האם "שני שקלים" זה יקר או זול(, 

מאת: אורון מוזס
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בשיפור  משקיעה  והחברה  שנים,  לשלוש  קרוב  כבר  הועלו  לא 

החנויות  בשדרוג  הלקוחות,  במועדון   - הקו  כל  לאורך  מתמיד 

)הראשונה בעולם בעיצוב החדש נפתחה לא מכבר בקניון רמת 

אביב( ובהפתעות של קפה - שתי תערובות חדשניות המושקות 

מדי שנה במהדורה מוגבלת.

"הקונספט העסקי של נספרסו , שעימו הגיעה לעמדתה בעולם 

כולו הוא 'לא להתפשר'", אומר משה מרי. "המטרה הוגדרה כבר 

ב-1986 עת נוסדה החברה: להעניק חוויית קפה בבית - ברמה, 

באיכות ו'על-פי מידותיהם' של אלה שבדרך כלל שותים את הקפה 

שלהם בבית קפה. 

הקונספט הזה שבו יש ארבעה מרכיבים - איכות הקפה, המקום, 

השירות והמחיר - עומד לנגד עינינו כל יום, כל שעה: אנו מציעים 

והעדפותיו  טעמו  על-פי  סוגים  כ-16   - ואיכותי  משובח  קפה 

של הלקוח; שירות מעל ומעבר - הן במסגרת מועדון הלקוחות 

)במסגרתו יכול כל לקוח להזמין, בטלפון או באינטרנט, את הקפה 

האהוב עליו ולקבל אותו לביתו בזמן הנוח לו וללא עלות( והן שירות 

מקצועי ללא פשרות בחנויות; מקום - חנויות מעוצבות ומזמינות, 

נעימות ומכבדות; מחיר - בהחלט לא מוגזם. אולי לא שווה לכל 

נפש, אך רבים יכולים ורוצים להרשות לעצמם, תמורת שני שקלים, 

ליהנות מחוויה הכוללת את ארבעת המרכיבים שציינתי". 

קפה  שתיית  הרגלי  לשנות   - הזה  הקונספט  כי  מאוד,  יתכן 

שהשתרשו במשך שנים רבות - לא היה מצליח לפני עשור או שניים. 

לא קל ולא פשוט 'להוציא' את הישראלי מהקפה בוץ הצבאי או 

הנס קפה בפחית של עלית - ולגרום לו להבין שאפשר גם אחרת. 

ואינטנסיבי,  ארוך  בעצם תהליך  היה    - כמהפיכה  שנראה  מה 

שעיקרו מאבק על ליבו וטעמו של הצרכן. 

אולם, התפתחות התקשורת והחשיפה לנעשה בעולם )אין ספור 

הקשור  בכל  גבולות'  'פריצת  אוכל(,  בנושאי  טלוויזיה  תוכניות 

מותגים  אחרים,  בטעמים  והתנסות  ונופש  עסקים  לנסיעות 

בינלאומיים שנכנסו לחיינו, תרבות אוכל גלובלית, יציאה למסעדות 

ולבתי קפה ופתיחות הולכת וגוברת לנסות כל דבר חדש - כל אלה 

'שיחקו' לטובת הקפה האיכותי, לטובת תרבות בתי הקפה, לטובת 

כניסת מכונות הקפה הביתה - ולטובת נספרסו כמובילת שוק.

 - נהוג לחשוב שהרווח נובע ממכירת קפה ומכונות הקפה הן 

רק אמצעי שמעודד זאת.

"קיים מודל עסקי כזה, למשל מכירת מכונת צילום מסמכים במחיר 

נובע ממכירות טונרים.  עלות או אף פחות מכך, כאשר הרווח 

המודל שלנו אינו כזה, החברה מוכרת קפה, מוכרת מכונות ומוכרת 

אביזרים לקפה. מכל אחד מאלה היא גוזרת את רווחיה".

- השקעה במכונת קפה, שהיא תנאי לקבלת כוס קפה, אינה 

זולה כלל...

שקלים  ב-800  מתחיל  הוא  גבוה.  אינו  הקפה  מכונות  "מחיר 

ומגיע עד 2,000 שקלים. אני לא חושב שטווח מחירים כזה עלול 

להרתיע. נספרסו מפתחת באופן קבוע מכונות חדשות, שהן תמיד 

'יותר' מהקודמות. לא יותר מבחינת איכות הקפה שהן מפיקות, 

אלא מבחינת הגודל, העיצוב, הצבעוניות, הפיצ'רים הנוספים וגם 

הקומפקטיות. למשל, מכונת הפיקסי הקטנה, 11 ס"מ גובה על 8 

ס"מ רוחב, חסכונית ונוחה אפילו לנסיעה".

- שני שקלים לכוס קפה - זה יקר או זול בעינייך?

נא להכיר: משה מרי 
משה מרי, 39, נשוי ואב לשניים, נולד בטבריה, למד בעיר 

ומנהל  וניהול  ושירת בצה"ל. הוא למד הנדסת תעשייה 

)בריטיש   BAT בחברת  עבד  עת  יותר,  ומאוחר  עסקים 

אמריקן טבאקו( במשך 12 שנים, למד ב-IMD בשוויץ.

לאחר  בישראל,  נספרסו  למנכ"ל  מונה   2008 ב-

לחברה  פעילותה  את  להעביר  ההחלטה  שהתקבלה 

מקומית בבעלות מלאה.

"אני חושב שהמחיר הוא הוגן כי נקודת המוצא איננה השוואה 

לפחית או צנצנת קפה שקונים בסופר. אולי דווקא לכוס הקפה 

הייתי  לא  הזו  ההשוואה  את  גם  אבל   - הקפה  בבית  שקנית 

עושה. עובדה היא, שאנו מוכרים חוויית קפה כוללת )כאמור 

תואם  בארץ  המחיר  כי  היא  עובדה  שירות(;  נוחות,  איכות,   -

היא  עובדה  באירופה;  רבות  במדינות  משלמים  אותו  למחיר 

שלא העלינו את המחיר כבר שלוש שנים; עובדה היא שברמת 

זו קצב הצטרפות הלקוחות הוא גדול בכל קנה מידה.  מחיר 

נראה הוגן, לא?".

- שירות קפה עד הבית אינו משהו שאנו מורגלים אליו. האם 

הצרכנים באמת מודעים לכך או ממשיכים לפקוד את חנויות 

נספרסו...

"כל הלקוחות מודעים לאפשרות לקבל 'שרוולים' לביתם, במועד 

אכן  רבים  נספרסו.  מועדון  במסגרת  תשלום,  וללא  להם  הנוח 

מנצלים זאת והשירות גדל בהתמדה. 

יחד עם זאת, מעניין לציין, כי למרות האפשרות הנוחה הזאת, 

רבים לא מוותרים על החוויה של להגיע לחנויות, לקבל שירות, 

לשוחח על קפה עם הנציגים או עם לקוחות אחרים, לטעום טעמי 

קפה נוספים או חדשים. זה בילוי אמיתי עבורם, ועובדה זו היא 

שמביאה לכך שיותר מ-50% ממכירת השרוולים נעשית בחנויות 

ולא בשירות לבית. הלקוחות מוכנים לצאת מהבית, לחפש חנייה 

ולשלם עבורה, ללכת לחנות - והכל כדי להפוך את היציאה לחנות 

13



לבילוי לכל דבר".

- הזיהוי של קפה טוב מתקשר בתודעה לקפה איטלקי, לא קפה 

שוויצרי...

וגם לא בשוויץ. עובדה היא שאנחנו  "קפה לא צומח באיטליה 

חברה מובילה באיטליה. צריך הוכחה נוספת?". 

'דברים  - בעיתות של משבר כלכלי, אנשים מפחיתים צריכת 

שאפשר בלעדיהם'. גם כוס קפה בשני שקלים...

לגבי  לפחות  הזאת,  התיאוריה  למעשה,  צודק.  אתה  "להלכה, 

נספרסו, לא עומדת במבחן המציאות. המשבר הכלכלי העולמי 

של 2008, שבחלק מהמדינות נמשך עד היום, לא רק שלא השפיע 

על נספרסו, אלא שהגידול שלה נמשך, באותו הקצב של השנים 

האחרונות, ומכירותיה מסתכמות ב-3.4 מיליארד דולר. מסתבר, 

כי גם בתקופת מיתון, אנשים מחפשים הנאות קטנות. כשיש קפה 

איכותי בבית, אתה לא צריך לצאת החוצה כדי ליהנות. לעומת זאת, 

עסקים בכלל, וגם בתי קפה, בהחלט נפגעים בעת מיתון".

- לא מכבר ספגה נסטלה "מכה" מבית המשפט השוויצרי, כאשר 

זה קבע כי מותר לחברה אחרת למכור קפסולות משלה, התואמות 

למכונות נספרסו.

"בנספרסו בהחלט לוקחים ברצינות את ההחלטה אך לא חוששים 

יותר מדי. זאת משום שהחברה מוכרת חוויה כוללת. אם לקוח 

ישתמש בקפסולה אחרת, זה כבר לא יהיה נספרסו....

בנספרסו רואים את התחרות באור חיובי ויודעים כיצד להתמודד 

עמה. המוצר שנספרסו מוכרת הינו הרבה מעבר לעניין הפיזי של 

הקפסולה. אגב, בית המשפט הגבוה בשוויץ, הפך את ההחלטה 

בשבוע שעבר ואסר על מכירת קפסולות של חברת דנר, התואמות 

למכונות נספרסו, מאחר ונעשתה עבירה על חוק הקניין הרוחני".

- מדוע לא לגוון את מספר התערובות מעבר לקיים )כ-16(?

"הכנת תערובת איכותית כרוכה בפיתוח מעמיק, התאמת מכונות 

הזנים  היכולת לקבל באופן קבוע את  ביסוס   - ובמיוחד  ייצור 

המרכזיים של אותה תערובת. נספרסו לא תוציא לשוק תערובת, אם 

אין לה ודאות שתוכל לספקה לאורך שנים. יחד עם זאת, החברה 

קבעה כי תוציא לשוק מדי שנה מספר תערובות חדשות, שאינן 

קשורות לתערובות המסורתיות, במהדורות מוגבלות - אחת באביב 

והשנייה בסתיו. כמו כן, בדצמבר יוצאות תערובות עם טעמים. 

בשנה החולפת אלה היו טעמי וניל ושקדים".

גבוה. האם שוק המכונות  דו-ספרתי  גידול  דיברת על קצב   -

לא רווי?

"בהחלט לא. שיעור חדירת המכונות בישראל עומד על 7%. זאת 

לעומת 50%-30% באירופה. אנו רחוקים מאוד ממיצוי השוק ויש 

עוד הרבה מה לעשות".

המכונות,  בנושא  גם  ידיים,  בחיבוק  יושבים  לא  המתחרים   -

 YELLOW חנויות  במאות  הדרך",  "על  אפילו  כיום  הנמכרות 

למשל...

דבר  היא  שיווקית. תחרות  בכל תחום, מתחוללת מערכה  "כמו 

טוב - היא מאלצת אותנו להיות עוד יותר טובים. אם נמשיך לתת 

את האיכות, השירות, המחיר והחוויה כפי שידענו לעשות עד כה 

- חלקנו רק ילך ויגדל, כפי שגדל בשלוש השנים האחרונות. 

נספרסו העולמית כולה, גדלה בממוצע כל שנה ב-20%. לגבי ישראל 

אנו לא מפרסמים נתונים אך אומר כי מדובר בגידול דו-ספרתי 

גבוה מדי שנה. תחרות מגדילה את הקטגוריה, מעלה את המודעות 

הצרכנית ולדעתי התחרות הזו מאפשרת לנו להמחיש לצרכן עד 

כמה אנו באמת יותר טובים".

קפה הוגן: אחריות חברתית 
במטעי הקפה

מטעי קפה, בעיקר באפריקה, מיקדו בשנים האחרונות את 

תשומת הלב הציבורית העולמית, בעקבות ביקורת עזה 

של ארגונים חברתיים על תנאי העסקתם ובעצם ניצולם 

של עובדי המטעים. נספרסו נענתה לאתגר הסחר ההוגן, 

ומזה שנים עורכת פעילויות שונות להיטיב עם החקלאים 

ישיר עם  יוצרת קשר  היא  בין השאר,  ועובדי המטעים. 

החקלאי, ללא הסוחרים אשר נהנו מדמי תיווך עצומים 

על חשבון המגדלים. היא גם שולחת מומחים כדי ללמד 

ולהכשיר את החקלאים, במטרה לשפר את כמות ואיכות 

הקפה המופק במטע, מעבירה להם שתילים מתאימים 

ורוכשת את פולי הקפה במחיר הוגן. 

לפני מספר שנים השיקה נסטלה העולמית "קפה נמס 

במחיר הוגן" - קפה פרימיום שמחירו גבוה מעט יותר 

אך נועד להבטיח שמגדלי הקפה במדינות העניות יקבלו 

תמורה הוגנת לסחורתם. המוצר אשר הושק בבריטניה 

המוצרים  בשוק  רגל  דריסת  העולמית  לנסטלה  העניק 

בעולם  צרכנים  בקרב  תאוצה  ותופס  ההולך  ההוגנים 

בקרב  ברורה  להעדפה  הופכת  אתית  צרכנות  המערבי. 

ואף  המוכנים  חברתית,  מודעות  בעלי  רבים  צרכנים 

במדינות  שמקורם  מוצרים  עבור  יותר  לשלם  מבקשים 

עניות. תערובת הקפה ההוגן של נסטלה מתבססת על 

פולים שמקורם באל סלבדור ובאתיופיה.
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 מפגש חברי לשכת המסחר:
נובמבר 2010

בהשתתפות שגריר שוויץ בישראל, מר וולטר הפנר.

 Luncheon meeting, Israel-Switzerland & Liechtenstein
Chamber of Commerce, November 2010

With the participation of the Ambassador 
of Switzerland to Israel H.E. Mr. Walter Haffner. 

The topic of the meeting was
"Investing in a changing world: 

The view from Switzerland".

The speaker: 
Mr. Daniel Jakobovits, 

chief Investment officer PAM Global Investments



פברואר 2010

 מפגש חברי לשכת המסחר:
מרץ 2011

בהשתתפות שגריר שוויץ בישראל, מר וולטר הפנר.
מרצים: עו"ד אלון קפלן - "שימוש בנאמנויות בבנקאות 

פרטית בשוויץ"; עו"ד שוש שחם - "האמנה למניעת כפל 
מס בין ישראל לשוויץ".

 Luncheon meeting, Israel-Switzerland & Liechtenstein
Chamber of Commerce, March 2011

With the participation of the Ambassador of 
Switzerland to Israel H.E. Mr. Walter Haffner. 

The speakers: Mr. Alon Kaplan, Adv.; Mrs. Shosh Shaham, Adv.



The Zurich Insurance company hosted again 
this year with Harel group a dinner which 

was held at the occasion of the 5th Tel Aviv 
Reinsurance Conference

The guests of honor at the dinner were Mrs. Monika Schmutz-Kirgöz, Deputy Head of Mission and Mr. Yildrim Kirgöz, 
Economic Attachè to the Swiss Embassy.

For the dinner which took place at the "Reading 3" on Tuesday 24.5.11 at 8:00 pm came especially from Zurich: Prof. 
Axel Lehmann - Group Chief Risk Officer, Zurich Insurance Company; Dr. Thomas Buberl CEO Zurich Switzerland;  

Mr. Raymond Cloos, Member of Executive Management of Zurich Switzerland; Mr. Bruno Braem, Member of Executive 
Staff, Zurich Insurance Company Ltd.

250 people were participating at the dinner, mainly the international reinsurers who came to Israel from various 
countries as well as the top management of the Harel group.

The Zurich group is operating in Israel now for over 70 years and is represented by the Harel Insurance group.

From right: Mr. Gideon Hamburger, Mrs. Monika Schmutz-Kirgöz - Deputy Head of Mission, 
Mr. Yildirim Kirgöz - Economic Attachè to the Swiss Embassy, Mrs. Hanna Hamburger

From right: Prof. Axel Lehmann, Mrs. Monika Schmutz-Kirgöz, Mr. Yair Hamburger

From right: Mr. Gideon Hamburger, Mr. Raymond Cloos From right: Mr. Bruno Braem Mr. Yildirim Kirgöz

From right: Mr. Gideon Hamburger, Dr. Thomas Buberl, Mrs. Hanna Hamburger                                               From right: Prof. Axel Lehmann, Mrs. Monika Schmutz-Kirgöz
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מאת: אביתר טל

רולקס - שם נרדף לשעון איכותי, יוקרתי, סמל סטטוס השומר 
צבר  הוא  המותג  קיים  בהן  השנים  ב-112  זמן.  לאורך  ערכו  על 

על  ללמד  יכול  במכירות  העקבי  והגידול  תבל,  ברחבי  מעריצים 

"הצלחת המתכון" )ראו מסגרת(. את המותג רולקס מייצגת בישראל 

חברת ארו-אסיה אותה הקים הורסט פייזר, פליט יהודי חסר כל 

שהגיע לפני המלחמה לבוליביה ועלה ארצה עם משפחתו ב-1971. 

כיום מנהל את החברה בנו, דני פייזר. 

הורסט פייזר לא הגיע לענף במקרה. עוד בבוליביה הוא נשלח על-ידי 

אביו, פריץ, לשמש כשוליה אצל שען ואופטיקאי בעיר קוצ'במבה, כדי 

לעזור בפרנסת המשפחה. לאחר שהתמחה במקצוע, פתח ב-1945 

חנות משלו לתיקון ומכירת שעונים, ואחרי זמן קצר פתח בבירה 

לה-פז חנות נוספת. שמעו של השען החרוץ הגיע עד לשוויץ, ולא 

מעט יצרני שעונים ביקשו ממנו להיות סוכנם - לונג'ין, מידו ועוד. 

"בסך הכל אבא ייצג 26 מותגים", מספר דני.

בגיל 45 החליט - למרות הבסיס הכלכלי האיתן שיצר בבוליביה - 

לעלות ארצה. הוא שאף להעניק לילדיו חינוך יהודי, "ואף הבטיח 

שלא יינשאו בניכר לבנות המקום", מספר דני בחיוך.  את העסקים 

השאיר תחת ניהולו של עובד אמין, וגם לאחר שעלה לישראל היה 

נוסע אחת לשנה לבוליביה, כדי לבדוק את עסקיו. 

במקביל, ביקש להקים סוכנות שעונים בישראל, אך נתקל בקשיים 

אובייקטיביים: לרוב החברות השוויצריות הגדולות כבר היתה נציגות 

בארץ. היחידה שעדיין לא היתה מיוצגת - וגם לא כל כך מוכרת 

בישראל - היתה רולקס. זו הסכימה להעניק לו את הסוכנות, בעיקר כי 

נחשב לבעל מקצוע מעולה ואמין. נושא המקצועיות והאמינות - "כרטיס 

הביקור" של רולקס - קיבל מענה מצידו של פייזר החרוץ והקפדן.

ההתחלה לא היתה פשוטה. באמצע שנות ה-70 ספגה תעשיית 

השעונים השוויצרית מכה קשה. זאת, לאחר חדירתם המהירה של 

שעוני הקוורץ המדויקים והאמינים - במיוחד של חברת סייקו היפנית 

- אשר עד מהרה כבשו את התחום בעולם כולו. חברות מובילות כמו 

סרטינה, לונג'ין, אומגה וטיסו נקלעו למשבר ונרכשו בסופו של דבר 

מהבנקים הנושים על-ידי איש עסקים שוויצרי. הוא איחד אותם תחת 

"מיקרו אלקטרוניק גרופ" והקים את ענקית השעונים סווץ'. 

מסתבר, כי משבר במקום אחד, הוא הזדמנות במקום אחר. פייזר 

הצליח להגדיל מאוד את הסוכנות שלו, לאחר שקיבל את ייצוג חלק 

מחברות קבוצת סווץ' - סרטינה, מישל הרבליין ובלמין. 

יותר,  הגיוון במותגים איפשר לפייזר לפנות לקהל לקוחות רחב 

כאלה  המעוניינים בשעון איכותי אך לא בכל מחיר: שעוני סרטינה 

שמחירם נע בין 400 ל-1,200 דולר; בלמיין )סוכנות שנתקבלה רק 

 שעוני 
יוקרה שאינה מוגבלת בזמן

את נציגות רולקס בישראל קיבל בראשית שנות ה-70 הורסט פייזר, שען מומחה יהודי שהגיע 
לבוליביה לפני מלחמת העולם השנייה, והחליט לעלות לישראל בשנות ה-70'. כאן הקים את 
חברת ארו-אסיה, ולימד את הישראלים פרק או שניים בהלכות שעוני יוקרה 0 היום מנהל את 

הסוכנות בנו דני, השואף לחבר את המותג השוויצרי למצליחנים, ולאו דווקא לעשירים

"במקרים רבים השעונים הישנים יותר - אלה שיוצרו 
בסדרות קטנות - מחירם גבוה יותר ממחיר שעון 

חדש. רולקס הוא כמעט 'מטבע עובר לסוחר': מחד, 
תמיד אפשר למכור אותו ולקבל תמורה יפה, ומאידך 

הוא 'אחד החביבים' על בתי הקזינו והמהמרים 
שאיבדו את כספם פודים באמצעותו עוד ז'יטונים..."

מימין לשמאל: סבסטיאן - נציג רולקס העולמי, דני 
פייזר - בעלי ארו-אסיה, הורסט פייזר - מקים החברה, 

נעם בורשטין - משנה למנכ"ל
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לאחרונה( - אותן רמות מחיר בשעונים המיועדים בעיקר  לנשים; 

מישל הרבליין - שעוני נשים מתוצרת צרפת ברמות מחיר שבין 700 

ל-3,000 דולר וכמובן, רולקס במחיר של 6,000 דולר ומעלה.

לאחרונה החלה הסוכנות לשווק את שעוני טיודור, מבית רולקס, 

המיועדים לצעירים ונמכרים בכשליש מחיר הרולקס. הדגם המבוקש 

שעלותו   33,000  מרינר,  סאב  הוא  בסוכנות  רולקס  של  ביותר 

שקל. הלקוחות עונדי הרולקס, מבחינה סטטיסטית, נחלקים ל-60% 

כגברים ו-40% נשים. 

- כשאביך קיבל את סוכנות שעוני רולקס באמצע שנות השבעים 

לא נראה שעשה קודם מחקר שיווקי...

החושים  אחר  הלך  הוא  אבל  שוק,  מחקר  עשה  לא  "הוא  דני: 

המסחריים שלו. למכור שעון ב-20,000 שקל באותה תקופה זה נראה 

בלתי מציאותי. אבל, עובדה שהוא צדק. הוא זיהה שכבת ישראלים 

- במצב סוציואקונומי טוב, אנשים שנפתחו לעולם הרחב, שמכירים 

ומודעים למוצרים איכותיים ושיש להם אמצעים כדי לרכשם. כך 

הצליח למכור כמה עשרות שעוני רולקס כבר בשנים הראשונות".

- רק בעלי הממון רכשו רולקס?

"בהתחלה כן, אבל עשינו - ועדיין אנו עושים - מאמץ להציג את 

רולקס כמותג שאינו מיועד רק לעשירים, אלא למצליחנים. לכאלה 

שלא זאת בלבד שאינם מצניעים את הצלחתם, הם מוכנים להתגאות 

בה ולענוד שעון רולקס".

- והעובדה שגם "מצליחני" העולם התחתון רוצים רולקס אינה 

פוגעת במיתוג?

"אני לא יכול למנוע מאף אחד לרכוש רולקס. יחד עם זאת, בשנים 

לכ-1,000  ומגיע  בהתמדה  עולה  שלנו  המכירות  גרף  האחרונות 

שעונים בשנה. וכך גם אם רוכשי רולקס נמנים על אנשים מהסוג 

שציינת, זה בהחלט בטל בשישים. עובדה היא שהדבר לא משפיע 

על הרוכשים שמאוד אוהבים את המותג. 

- למה לא לרכוש רולקס בחו"ל, בשוויץ למשל?

"בעבר אכן היה זול יותר לקנות רולקס בשוויץ, בגלל המיסוי הגבוה 

על שעונים שהיה נהוג בארץ. עם ירידת נטל המס, המחירים פחות 

או יותר שווים, ואין כל כדאיות לרכוש את השעון בחו"ל. מעבר 

לכך, היום, בעידן הכפר הגלובלי והאינטרנט, כבר אין סודות. כולם 

יודעים איפה ומה כדאי לקנות. במקרה של רולקס, העובדה שגם 

אלה שמרבים לנסוע לחו"ל מעדיפים לקנות אותו בארץ מעידה 

שמחירו הוא תחרותי".

- בעבר היה נהוג לתת הנחה משמעותית בעת רכישת שעון יוקרה 

כמו רולקס. האם אפשר להתמקח גם היום?

"אתה צודק. פעם ישראלי היה קונה הנחה. ככל שהצליח לקבל 

הנחה גדולה יותר - כך חשב שעשה עסקה טובה יותר. זה לא היה 

מצב שאפשר להתמיד בו. לקח לי הרבה זמן לשכנע את הישראלים 

שהם צריכים לקנות מחיר ולא לקנות הנחה. לשמחתי הצלחנו בכך, 

- ארבע  והמחירים הינם קבועים בכל החנויות המוכרות רולקס 

בבעלותנו )ירושלים, רעננה, אילת ותל אביב(, כמה חנויות ברשת 

נוספות  מורשות  חנויות  מספר  רולקס,  למכור  המורשות  מילר 

ובדיוטי פרי".

- ככל שהמוצר יוקרתי יותר, כך עולה כמות הזיופים...

"נכון, והיום מזייפים רולקס ברמות איכות גבוהות - בעיקר בסין 

אך גם באיטליה. הן רולקס העולמית והן הסוכנויות בעולם - כולל 

אנחנו - מטפלות בנושא ביד קשה".

- זה פוגע בכם?

"זה מפריע תדמיתית לחלק מהאנשים. הם לא אוהבים שהגנן שלהם 

או עוזרת הבית עונדים רולקס. ועדיין, מדובר בתופעה שולית". 

- רולקס הוא מותג מבוקש גם כשעון יד שנייה...  

"נכון, ובהרבה מקרים השעונים הישנים יותר - אלה שיוצרו בסדרות 

קטנות - מחירם גבוה יותר ממחיר שעון חדש. אנחנו לא עוסקים 

תמיד  מחד,  לסוחר':  עובר  'מטבע  כמעט  הוא  רולקס  אגב,  בכך. 

אפשר למכור אותו ולקבל תמורה יפה, ומאידך הוא 'אחד החביבים' 

על בתי הקזינו והמהמרים שאיבדו את כספם פודים באמצעותו 

בקופה עוד ז'יטונים...".

- האם יש תחרות לרולקס?

"תחרות יש, אך היא לא מובהקת, כי אנו מציעים שעון שהוא גם 

יוקרתי וגם מתאים ליום יום. מבחינת מיצוב בשוק, אומגה, ברייטלינג, 

IWC )שמחירם נמוך יותר( ופאטק פיליפ )שמחירו גבוה יותר(, הם 
המתחרים שלנו".

- מה השעון היקר ביותר שמכרת?

"שעון מזהב צהוב עם יהלומים בצורת בגטים. ראוי לציין כי כיום 

בעולם יש ירידה מסוימת במכירות שעוני זהב, בגלל העלייה החדה 

במחיר המתכת הזו - ועדיין יש מכירות של שעוני זהב )כולל זהב 

לבן ואדום( ופלטינה - עם או בלי יהלומים".

- האם השוק הישראלי בכלל חשוב לרולקס העולמית? האם אתם 

צריכים לעמוד במכסות?

"יחסית לגודל האוכלוסיה, בוודאי שכן. עובדה היא שהמנהל האזורי 

שלנו, המכונה ברולקס 'מנהל המדינה', אחראי בנוסף לישראל גם 

על מדינות 'קטנות' כמו ארה"ב, קנדה ואיטליה. הנהלת רולקס רואה 

פוטנציאל בשוק הישראלי, ומאוד מעריכה את נושא השירות שעליו 

אנו מקפידים ללא פשרות. אני באופן אישי מטפל בכל נושא שקשור 

לשירות ואנו מפעילים מעבדה מתקדמת לתיקונים. לגבי מכסות - 

אין דבר כזה. רולקס סומכת על נציגיה שיעשו את הטוב ביותר".

- כיצד אתה בוחר את הדגמים שיצליחו בשוק המקומי?

זאת, שלא כמו  יחד עם  נעשות על-פי דרישת השוק.  "הבחירות 

אצל יצרנים אחרים, לרולקס 30-40 דגמים בלבד - ואנו מייבאים 

את רובם".

- מה הציפיות שלך לעתיד?

במכירות,  איטית,  היא  אם  גם  קבועה,  בהתפתחות  מאמין  "אני 

באמצעותה נוכל, צעד אחר צעד, לחבור לקהלים חדשים. למשל, 

בארגנטינה - במיוחד אצל היהודים - שעון רולקס ניתן לבן או בת 

עם סיום הלימודים. אני גם מקווה שרולקס לא יהיה התשובה רק 

עבור אלה שרוצים 'שואו אוף' אלא יחדור גם לקהל סולידי שמעוניין 

במותג. כך זה אגב בשוויץ.

אני מקווה, שהצמיחה שלנו תוסיף להיות עקבית - לפחות 10% 

בשנה כפי שהדבר היום, ושגם אנשים ממעמד בינוני פלוס יוכלו 

להגשים חלום ולענוד רולקס ולא רק בעלי האמצעים".

"יחסית לגודל האוכלוסיה, השוק הישראלי חשוב 
מאוד לרולקס. עובדה היא שהמנהל האזורי שלנו 
אחראי בנוסף לישראל גם על מדינות 'קטנות' 

כמו ארה"ב, קנדה ואיטליה. הנהלת רולקס רואה 
פוטנציאל בשוק הישראלי, ומאוד מעריכה את נושא 

השירות שעליו אנו מקפידים ללא פשרות"
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 קחי לך 
אגסים ותמרים...

"היום אנחנו כבר רחוקות מהמקום ההתחלתי של 'לעבוד קצת ביחד 
ולמכור למי שנכנס'. המחויבויות שלנו גדולות ורציניות בהרבה - וכך גם 
השאיפות. מה שהכי חשוב לנו, זה להמשיך למצוא את המשהו האחר, 
להמשיך לחדש אבל גם להעמיק במוכר ובאהוב, כדי לא לאבד את כל 

מה שגרם לאגס ותמר להצליח"

התכשיטים שיוצרות עינת אגסי ותמר הראל קליין תחת המותג "אגס ותמר" הפכו 
לקלאסיקה ישראלית - טוב טעם, איפוק ואותנטיות. תוך שימוש בזהב, כסף ומיגוון אבני חן, 

הן יוצרות כבר 13 שנים שפה עיצובית ייחודית. בשנים האחרונות נפתחו לעולם וכיום מוכרים 
את "אגס ותמר" בסוהו בניו יורק, בחנות המעצבת דונה קארן ואפילו באוסטרליה. כך הפך 

החלום האישי של "ליצור ביחד" לעסק ששליש מתוצרתו מיועדת לשיווק אל מעבר לים

השואב  מקורי  ישראלי  עיצוב 
ממסורות עתיקות ומחפש כל הזמן את 

המשהו האחר, זה שיגרום לך להרגיש 

מיוחדת, זה שלא ניראה עדיין, זה שיהיה 

לב  תשומת  ישיג  אך   - מוואוו  ההיפך 

לא פחותה... את האתגר הזה מפצחות 

ותמר הראל  13 שנים עינת אגסי  כבר 

קליין, זוג צורפות החתומות על המותג 

"אגס ותמר".    

כבר 13 שנה, בקרן הרחובות שבזי ופינס 

ניצבת  אביב,  בתל  צדק  נווה  בשכונת 

חנות "אגס ותמר". דרך הזכוכית אפשר 

להציץ פנימה, להביט בארונות הזכוכית 

המציגים טבעות משובצות, עגילי זהב 

ענקים  חרוזים,  שזורי  צמידים  וכסף, 

ותליונים. 

תצוגה  תמצאו  לא  הראווה,  בחלון 

חנות  של  לזו  הדומה  קונבנציונאלית, 

תכשיטים, אלא מיצב אמנותי, המשלב 

פריטי צורפות ברמיזה עדינה. 

הקו המרומז, נכון לא רק לגבי בעלות 

אם  הלקוחות.  לגבי  גם  אלא   - העסק 

להניח  סביר  ותמר,   לאגס  נכנסת 

מקורי,  משהו  אחר.  משהו  שחיפשת 

אפילו  מאופק,  רבה  במידה  ייחודי, 

ומלא  מתוחכם  בהחלט  אבל  צנוע, 

התכשיטים  הם  כאלה  אישית.  אמירה 

השתיים  החלו  מאז   - ותמר  אגס  של 

גם  שתפקדה  הקטנה  בחנות  ביצירתן, 

לא  ובוודאי  מלאכה,  וכבית  כסטודיו 

חלמו להפוך למותג בינלאומי, כפי שהן 

כיום, המציג קולקציות, משתף פעולה 

עם מעצבות בינלאומיות ומתחבב על 

כוכבות הוליווד. 

זכר לאותם ימים, שנראים היום רחוקים, 

הוא שולחן עבודה קטן המאובזר בכל 

כלי העבודה שצורף נזקק להם - מהוה 

כסא  ולצידו   - שנים  רבת  מעבודה 

ברזל ישן. "כך זה ניראה פעם", אומרת 

עינת בחיוך. "היום זה כבר משהו אחר 

לגמרי".  

0  0  0

מאת: דורית טל-אור

מימין: עינת אגסי ותמר הראל קליין
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"כיום, כשליש מהייצור שלנו מיועד לחו"ל. כל פורמט הפעילות שלנו 
השתנה ואם פעם פעלנו באופן אינטואיטיבי, עשינו מה שאהבנו, היום 
התהליך הרבה יותר מובנה. אנחנו מעצבות פעמיים בשנה קולקציות, 

המושקות באופן מסודר. בניית קולקציה כוללת שילוב בין פריטי האוסף 
הבסיסי והאהוב מאוד שלנו, לבין חידושים שקשורים לעונה ולאופנה"

אגסי,  עינת  בין  במפגש  התחיל  הכל 

תמר  לבין  לשניים,  ואם  נשואה   ,41

הראל קליין, 47, נשואה ואם לילדה. הן 

נפגשו בבית הספר לצורפות "אמנית" 

ביפו. תמר הגיעה לשם לאחר לימודים 

במדרשה לאמנות ברמת השרון ועיסוק 

בתחום הצילום. עינת הגיעה כי רצתה 

להתנסות בתחום, ולאחר מכן המשיכה 

בבצלאל.  וצורפות  אופנה  ללימודי 

"להקים  משותף:  חלום  חלקו  שתיהן 

משהו  לא  למכור,  ליצור,   - קטן  עסק 

בשמיים. להתחיל מאוד צנוע". 

החלום קיבל הזדמנות, כאשר הצורפת 

נורית דגני מנווה צדק יצאה לחופשת 

שלה  לסטודיו  שוכרות  וחיפשה  לידה, 

למכור  המשכנו  "עוד  שבזי.  ברחוב 

שהתחלנו  דברים  לצד  שלה,  עיצובים 

השתיים  מספרות  בעצמנו",  לעשות 

בחיוך. כך, במשך כשבע שנים, פיתחו 

השתיים שפה עיצובית ייחודית, ביצירה 

משותפת. 

- אפשר ליצור ביחד? 

את  אוהבות  אנחנו  אפשר.  איך  "ועוד 

זו,  את  זו  משלימות  דברים,  אותם 

ומאוד נהנות מהעובדה שאנחנו ביחד. 

יש בינינו דיאלוג פורה ומפרה". 

שיווק  נעשה   , הללו השנים  בשבע 

"מפה  של  העתיקה  בדרך  הפריטים 

כלל  עסקו  לא  המעצבות   . " לאוזן

היו  ופניהן  ציבור,  ביחסי  או  בפרסום 

בנייה  גם  כי  ולייצור. מסתבר,  לעיצוב 

איטית,  דרך   - שכזו  בדרך  מותג  של 

רציפה, שיש בה התמדה רבה ותמימות 

נכונה.  להיות  יכולה   - מועטה  לא 

עובדה היא כי העסק המשיך להתקיים, 

ולהצדיק את עצמו משנה לשנה. 

ההחלטה לגדול לא התקבלה ביום אחד, 

מאדם  תמריץ  קיבלה  ספק  ללא  אך 

בקסמי  ונשבה  לחנות  שהזדמן  אחד, 

אגס ותמר. זהו אלי חלילי, ישראלי שחי 

זוג  עם  לדבר  הראשון  שהיה  בארה"ב, 

המעצבות על שיווק בחו"ל. כיום מפעיל 

חלילי את חנות אגס ותמר בניו יורק, 
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"התכשיטים שלנו הגיעו לג'וליה רוברטס, לשריל קרואו, לדברה מסינג, 
למג ריאן, לכוכבות סקס והעיר הגדולה ולעוד דמויות בסדר הגודל הזה. 

בנוסף, פריטים שלנו שולבו בהפקה שנעשתה לקראת האוסקר, של 
מגזין האופנה ווניטי פייר. גם באל מגזין שילבו תכשיטים שלנו, ואת 

ההפקה הזו ראתה דונה קארן, לפני כשנתיים. היא ביקשה ליצור איתנו 
קשר, כדי שנעצב קולקציה בהשראת ליין בגדי חורף שלה"

לא  מאוד  מצוי  "אלי  האופנתי.  בסוהו 

רק בעסקי התכשיטים אלא גם בעסקי 

יחסי הציבור שעוטפים אותם", מספרות 

שלנו  התכשיטים  הגיעו  "כך  השתיים. 

לג'וליה רוברטס, לשריל קרואו, לדברה 

מסינג, למג ריאן, לכוכבות סקס והעיר 

הגודל  בסדר  דמויות  ולעוד  הגדולה 

הזה. 

בהפקה  שולבו  שלנו  פריטים  בנוסף, 

מיוחדת שנעשתה לקראת האוסקר, של 

מגזין האופנה ווניטי פייר. גם באל מגזין 

ההפקה  ואת  שלנו,  תכשיטים  שילבו 

הזו ראתה דונה קארן, לפני כשנתיים. 

כדי  קשר,  איתנו  ליצור  ביקשה  היא 

בגדי  ליין  בהשראת  קולקציה  שנעצב 

החורף שעיצבה באותה עת. היא שלחה 

ראשוני. בהשראת הודו, נכנס לקולקציה 

שלנו הגוון הכתום, שמרענן את סקאלת 

הצבעים הדי רגועה שמאפיינת אותנו 

בדרך כלל". 

0  0  0

חברה  היא  ום  הי של  ותמר  אגס 

חמישה  ובהם  עובדים,   12 המעסיקה 

פיתוח  מנהלת  ייצור,  מנהלת  צורפים, 

פעילה  בארץ  מוכרים.  וחמישה  עסקי 

לא  "כדי  צדק,  בנווה  אחת,  חנות  רק 

רק  שיש  המיוחדת  הרוח  את  לאבד 

שכנה  שבעבר  הייצור  פונקציית  כאן". 

אף היא במקום, הועתקה לחלל מרווח 

הרבה יותר ביפו, לפני כשנה. 

"זו היתה החלטה כבדת משקל, ובעלת 

אבל  משמעותיות,  כלכליות  השלכות 

בנפח העבודה שהגענו אליו היא היתה 

מחויבת המציאות. אנחנו כבר רחוקות 

קצת  'לעבוד  של  ההתחלתי  מהמקום 

ביחד ולמכור למי שנכנס'. המחויבויות 

וכך   - בהרבה  ורציניות  גדולות  שלנו 

גם השאיפות. מה שהכי חשוב לנו, זה 

האחר,  המשהו  את  למצוא  להמשיך 

להמשיך לחדש אבל גם להעמיק במוכר 

ובאהוב, כדי לא לאבד את כל מה שגרם 

לאגס ותמר להצליח".

לארץ דוגמאות של בדים ואנחנו יצרנו 

תכשיטים שילוו את הקולקציה. גם היום 

בחנות  ותמר  אגס  של  פריטי  נמכרים 

Urban Zen שלה בניו יורק".
בארה"ב,  המרשימה  לנוכחות  בנוסף 

גם  ותמר  אגס  תכשיטי  נמכרים 

מקומי.  נציג  פועל  שם  באוסטרליה, 

מיועד  שלנו  מהייצור  כשליש  "כיום, 

לחו"ל. כל פורמט הפעילות שלנו השתנה 

אינטואיטיבי,  באופן  פעלנו  פעם  ואם 

עשינו מה שאהבנו, היום התהליך הרבה 

פעמיים  מעצבות  אנחנו  מובנה.  יותר 

באופן  המושקות  קולקציות,  בשנה 

שילוב  כוללת  קולקציה  בניית  מסודר. 

והאהוב  הבסיסי  האוסף  פריטי  בין 

שקשורים  חידושים  לבין  שלנו,  מאוד 

לעונה, לאופנה ולחיפוש המתמיד שלנו 

אחר דברים מיוחדים. 

כך, למשל, לקראת הקולקציה הנוכחית 

אבנים  שם  חיפשנו   , להודו נסענו 

שתינו  תמיד,  וכמו  לשיבוץ,  מיוחדות 

אהבנו את האבנים שהן 'אחת מסוגה', 

והן  עיבוד  עברו  שלא  אלה  את  או 

עדיין גולמיות ואולי גם לא מושלמות. 

וביקשנו  אבנים  הזמנו  אפילו  לעיתים 

במיוחד את העיבוד שישווה להן מראה 

השחקנית דברה מסינג בתכשיטי "אגס ותמר"
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מאת: נעמי ליהמן 

ערפילי הבוקר התפזרו אט אט כאשר נגלה הר המטרהורן 
במלוא הדרו. העיירה זרמט ניעורה ליום חדש של קיץ שוויצרי 

אוורירי, כאשר קבוצת מטיילים שכללה סבא וסבתא, זוג הורים 

רכבת   - ברציף  לרכבת המפוארת שעמדה  עלו  ילדיהם  ושני 

 - הקרון  לתקרת  עד  נמשכים  זכוכית  חלונות  בעלת  אדומה 

בכינויה  גם  הידועה   -  )Glaicher Express( "הגליישר אקספרס" 

וחצי  שבע  במשך  בעולם".  ביותר  האיטית  האקספרס  "רכבת 

שעות, עוברת הרכבת "בין הרים ובין סלעים" וגם בין קרחונים 

ועמקי נהרות. 

כדאי לציין שמשפחה זו, רכשה מבעוד מועד את ה"סוויס פס" 

וכך נסיעה יקרה זו, הפכה לעוד יום טיול שפוי - הילדים נסעו 

חינם והמבוגרים זכו בהנחה זוגית. בדרך האזינו כולם בעזרת 

אוזניות להסברים מפורטים על כל הנראה מבעד לחלון ובצהריים 

זכו לארוחה חביבה. אחרי 391 גשרים ו-91 מנהרות הגיעו לסנט 

מוריץ בקנטון גראובונדן, ובה לנו את הלילה. 

כדי למצות את תאוות הנסיעות ולנצל כהוגן את הכרטיס שרכשו, 

- ה"ברנינה אקספרס"  עלו למחרת בבוקר על הרכבת הבאה 

(Bernina Express). רכבת זו עושה דרכה בין נופים צחיחים לבין 
עמקים פורחים, כאשר בדרך צופים הנוסעים על כפרים ומפלים, 

כמו היו ישובים בתיאטרון. הרכבת נוסעת דרומה עד לטיראנו 

בין דולצ'ה  (Tirano) שבאיטליה, ומאפשרת לשלב בטיול אחד 

ויטה איטלקי לבין נופים אלפיניים מרהיבים. 

בסופו של יום ניתן לחזור ולהשתאות מהפלא הטכנולוגי של 

מורשת  כאתר  שהוכתר  האלבולה,  נהר  עמק  פני  על  הגשר 

עולמית על-ידי אונסקו. מגובה 2,253 מטר מעל פני הים נשקף 

נוף מדהים בגיוונו הרב.

חווית חילופי הנוף מוצעת גם לנוסעי ה"וילהלם טל אקספרס" 

(Wilhelm Tell Express). כאן מתחיל הטיול בשיט רגוע על פני 
שם  על  לוצרן  אגם  בשם  גם  הידוע  הארצות"  ארבע  "אגם 

העיר המהווה את נקודת המוצא לשייט, הנמשך כשלוש וחצי 

כדי  תוך  ההסברים  צהריים.  לארוחת  אפשרות  עם  שעות, 

שיט מאירים אתרים היסטוריים בשוויץ בהם חיה דמותו של 

 .(Tellsplatte) וטלספלאטה (Rutli) וילהלם טל - העיירות רוטלי

וממנה   (Fluelen) פלואלן  לעיירה  מגיעים  השייט  של  בסופו 

הרכבת: באה  הנה 
שוויץ של  הפנורמיים  הנופים 
פסגות הרים מושלגות, עמקים מוריקים, 
חלקות אדמה מעובדות וכפרים ציוריים 
יחליפו זה את זה ברצף מרהיב הנשקף 

מחלון הזכוכית הגדול בקרון שלכם. טיול 
רכבות בשויץ מספק אפשרות נוחה, 

משתלמת ומרתקת להיכרות עם היופי, 
העושר והמיגוון שמציעה מדינה זו
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ה"ברנינה אקספרס" עושה דרכה בין נופים צחיחים 
לבין עמקים פורחים, כאשר בדרך צופים הנוסעים 

על כפרים ומפלים, כמו היו ישובים בתיאטרון. 
הרכבת נוסעת דרומה עד לטיראנו שבאיטליה, 

ומאפשרת לשלב בטיול אחד בין דולצ'ה ויטה איטלקי 
לבין נופים אלפיניים מרהיבים

טיצינו.  קנטון  של  האיטלקית"  ל"חוויה  ברכבת  ממשיכים 

הרכבת מובילה עד לטוגאנו, דרך בירת הקנטון בלינצונה על 

טירותיה וחומותיה. המעבר מן האזור דובר הגרמנית לאזור 

דובר איטלקית עשיר בחוויות וברשמים.

ואיך אפשר שלא להתייחס לאזור הצרפתי של שוויץ? רכבת 

שונים  בנופים  נסיעה  מאפשרת   (Goldenpass) פאס"  ה"גולדן 

מציריך  כבר  להתחבר  כשניתן  למונטרה,  לוצרן  בין  ומקשרת 

ביטוי,  לידי  באים  זו  ברכבת  הנוף  חילופי  ג'נבה.  עד  ולהגיע 

נופי הטבע, האגמים, הנחלים אך בעיקר בשוני  כמובן, בשוני 

הנוף האנושי, התרבותי וסגנון הבנייה בכפרים השונים. בדרך 

ישנם בתי עץ ייחודיים עם תחריטים ופעמוני פרות ענקיים, גגות 

משתפלים עד האדמה ואופציות  רבות לטיולים מקומיים - החל 

מהיונגפראו או השילטהורן שליד אינטרלקן ועד לפסטיבל הג'ז 

במונטרה, על טיילת אגם ז'נבה.

ובנוסף, אם בסיורים פנורמיים בשוויץ מדובר - כשאין לנו חשק, 

רצון וזמן לנהוג במעברי ההרים התלולים ודווקא שם מסתתרים 

הנופים הקסומים ביותר - באים לעזרתנו האוטובוסים הצהובים 

והמרווחים ה"פוסט-באס" (Postbus), המובילים את המטייל דרך 

שוויץ האמיתית, בלוויית הסברים והפסקות קפה. אחד המסלולים 

המומלצים נקרא "פאלם אקספרס" (Palm Express) והוא סיור 

באוטובוס המחבר את לוגאנו באזור האיטלקי עם סנט מוריץ 

במזרח. ההסברים ניתנים בגרמנית וברומנש, השפה הרביעית 

של שוויץ, תוך כדי מעבר דרך איטליה לאורך נהר קומו.

אלו הן רק "טיפות" בים האפשרויות שמוצעות למטייל בשוויץ. 

בשל היופי, הנוחות, היעילות והנופים המדהימים, פותח כל ביקור 

את "התיאבון" לביקור הבא...

swiss-image.ch/Christof Sonderegger
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 An exclusive interview with
 Stas Miseznikov, Israel’s
minister of tourism:
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לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין
Israel-Switzerland & Liechtenstein Chamber of Commerce

From the Chairman

Dear friends and colleagues,

From the Desk of Gideon Hamburger
This edition of the Israel-Switzerland & Liechtenstein Chamber of Commerce’s 
magazine is issued during the peak of the vacation period. An important aspect 
of the relations between Israel and Switzerland is tourism, as many Israeli 
tourists visit Switzerland, matched by many Swiss tourists who visit Israel. These 
activities, and the position of Israel as a global tourist location, are discussed 
by Stas Miseznikov, Israel’s Minister of Tourism, in a special interview that he 
recently gave our magazine.
The Minister gave an update on the significant and ongoing increase in tourism 

from Switzerland to Israel. The Swiss not only see Israel as a tourist location, but also as one having religious and 
historical importance. In the interview, the Minister also related to the recent changes in the Arab world, and their 
effect on Israel vis à vis tourism, and unveiled various plans for further development of the industry, including 
the construction of 20,000 hotel rooms within three years.
We have just celebrated Switzerland’s National Day, and are honored to issue our magazine to coincide which this 
very special occasion, as has been our policy over the years. 
Very warm and close relations exist between the Swiss Embassy in Israel and the Israel-Switzerland & Liechtenstein 
Chamber of Commerce. Various bilateral issues are dealt in good faith, on the part of both parties. The professional 
relations have become real friendship. 
One of our dear friends is Mrs. Monika Schmutz Kirgöz, Counselor Deputy Head of Mission at the Swiss Embassy. 
This issue of our magazine includes a farewell interview with her, summarizing four years of dedicated and 
committed service. Monika is leaving us for her next appointment in Istanbul, Turkey where she will serve as 
Counselor General of Switzerland. 
Alongside Monika, was her husband Yildirim Kirgöz, who served as Economic Attaché. The Kirgöz Family 
very quickly became an integral part of the Embassy’s human landscape, and contributed greatly to advancing 
bilateral relations - because of their professionalism in their fields of endeavor and due to their warm and friendly 
personalities.
I also wish to express my deepest thanks to the officers of the Embassy, headed by H.E. Ambassador Walter Haffner, 
for their expert cooperation and friendly relations. These relations helped to advance not only commercial issues 
but also broad-based bilateral aspects in relations between our two countries.
As we always do at this time, we can again admire the photographs 
that were taken during events held by our Chamber of Commerce. 
I wish to thank members of the Chamber of Commerce for their faith 
in the Chamber’s operations and their kind support for our events. 
Because of this help and support, we were able to accomplish the 
distinct objectives for which the Israel-Switzerland & Liechtenstein 
Chamber of Commerce was formed. 
I would also like to thank the members of the Chamber’s management, 
for their continous efforts, cooperation, and their stress on important 
matters – well beyond any economic or trade aspects.

Gideon Hamburger, President
Israel-Switzerland and Liechtenstein Chamber of Commerce
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At the beginning of the vacation season, what is the situation 
vis à vis incoming tourism to Israel in general, and that 
relative to previous years?
“Incoming t ourism to Israel is basically stable, and similar 
to 2010, which was the best year ever from the standpoint of 
incoming tourism. Demand for Israel is increasing moderately, 
and the Ministry of Tourism is taking steps to develop new 
markets, expand Israel’s presence in existing markets, and market 
Israel as an attractive tourist destination.”
How does the political–security situation affect tourists 
visiting Israel during the summer of 2011? Are there any 
special preparations underway vis à vis September (e.g. 
– the Palestinians’ efforts for a Unilateral Declaration of 
Independence at the United Nations)?
“As of now, the effect is only minor, however one must hope 
that the situation stabilizes, as only quiet in the area can ensure 
further growth in incoming tourism to Israel. On one hand, tourist 
products, which offer a number of possibilities (Israel, Egypt and 
Jordan), have been hit hard. However, on the other hand, there 
are cases of traffic from other countries in the area - Egypt or 
Tunisia - to Israel. From the start of the “Arab Spring” during 
January of this year, the Ministry of Tourism has invested more 
than NIS 65 million in various focused marketing campaigns, 
primarily in Europe, in response to the challenge posed by these 

events, and aiming to take advantage of a window of opportunity 
to increase incoming tourism to Israel.”
“The Ministry has a number of contingency plans for dealing 
with various scenarios that will be used immediately as needed. 
At this point in time, our marketing and advertising plans are 
unchanged, follow a multiyear plan, and are tweaked according 
to market segment and characteristics.”
According to Ministry data, what is the trend vis à vis Swiss 
tourism to Israel and vice versa? 
“The numbers for January through May 2011 point to positive 
trends in incoming tourism from Switzerland to Israel, with an 
increase of 18% in traffic during those months compared with 
2010 (which as already noted was a record year), with 15,000 

Swiss Tourism to 
Israel is Increasing

 Incoming tourism to Israel is setting new records, tourism from Switzerland is
 increasing, broad-based ventures are dealing with branding and marketing Israel
 as an attractive tourism product, especially for the European tourist, and market

 development plans speak of building up to 20,000 hotel rooms within three
 years. An exclusive and optimistic interview with Stas Miseznikov, Israel’s

 minister of tourism.

Interview: Ohad Yaacov

“Israel brand itself as a colorful and exciting 
target, that offers culture/history/religion 

packages, with a mix of vacation time and niche 
experiences (desert, ecological, sport, bird-

watching, spa, culinary, etc.)”
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tourists up to now. The annual forecast is for more than 30,000 
tourists.”
How does Israel brand itself as an attractive vacation market 
for the European tourist in general and the Swiss tourist 
especially?
“As a colorful and exciting target, that offers culture/history/
religion packages, with a mix of vacation time and niche 
experiences (desert, ecological, sport, bird-watching, spa, 
culinary, etc.) – allowing each tourist to choose his own package. 
Israel is also an attractive target because of its geographical 
proximity to Europe.”
How in your opinion will the launching of the low-priced 
easyJet airline affect Swiss tourism to Israel?
“The arrival of easyJet, a leading and known brand in the field 
of low-cost flights, has a significant marketing, image, and 
sales value, and is an expression of trust in Israel as a tourist 
destination. easyJet is expected to increase exposure of the Israeli 

tourism product to a wider circle of potential target groups, and to 
supply a flexible and cheap alternative to citizens of Switzerland 
and to citizens of nearby countries that wish to fly to Israel.”
How is Israel developing the global ecological tourism trend? 
What can we offer in this field?
“The development is tightly linked to developing active tourism 
- for example, developing the necessary infrastructure/ pathways/
bike tracks. In addition, bird-watching tours, for example, are one 
field that has expanded over the last two years. Development of 
green tourism to Israel has received significant support following 

“Eventually, prices are dictated by market factors - 
the relationship between supply and demand.  

There are definite changes in prices and 
adjustments according to market demand and 
season. However, Israel will never be a target 

market that competes on price”
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the OECD meetings, which dealt entirely with sustainable tourism 
and were held in Israel during October 2010.”
The Dead Sea, one of the world’s leading tourist sites, has 
recently been widely dealt with in Israel (in respect of the 
dangers facing the hotels). What is the Ministry doing to 
maintain the status quo, to support tourism to the Dead Sea 
and the area in general, and to make it a “must” visit for 
each tourist? 
“The Dead Sea is one of the key points in the Ministry’s marketing 
plan. This very special site offers folk-remedies, history and a rich 
tradition, together with fascinating scenery, and awakens positive 
associations among the potential target audience. The Dead Sea 
and surrounding area (opera at Masada, medical tourism, and 
desert tourism), are strongly placed in our advertising and public 
relations efforts. This year, as part of the Dead Sea participation 
in the “Seven Wonders of the World” competition, many 
marketing events were held for inland and incoming tourism, 
such as - seminars, exhibitions, advertising, public relations, etc.”  
Many tourists arrive in Israel and are interested in Eilat. 
How does the Ministry deal with the strong competition for 
tourism in Eilat on the part of the adjacent Aqaba? 
“The Ministry of Tourism markets Eilat on an intensive basis – in 
demand creating activities (advertising, public relations, etc.), 
and by creating offerings of flights and marketing them through 
unique marketing agreements, as well as support agreements 
for charter flights.” 
“At the same time, the Ministry is working with the Eilat 
Municipality and hotels to position and brand Eilat, while 
differentiating it from its main competitors from the standpoint 
of content - Eilat+. That is, Eilat is not only a vacation spot, but 
also offers a wide range of attractions and experiences that cannot 
be found at other places along the Red Sea. The differentiation is 
directed to groups that are looking for something sophisticated 
and extra and not only cheap packages.”
Hotel prices in Israel are very high. What steps can you 
take to reduce them and to make Israel attractive not only 
to wealthy people?
“Today, Israel offers a multitude of lodging possibilities, for a 

wide range of audiences and financial abilities. The Ministry is 
leading efforts to increase the number of rooms available, and 
there is a need for 20,000 new hotel rooms over the next three 
years. Increasing the supply of rooms, will encourage competition 
and eventually lead to price reductions. However, one must 
remember that, eventually, prices are dictated by market factors 
- the relationship between supply and demand.
There are definite changes in prices and adjustments according to 
market demand and season. However, Israel will never be a target 
market that competes on price, such as some of our neighbors, 
primarily because of our high costs - the cost of land, the cost of 
living in Israel, the cost of labor, etc.”
Have meetings been held between Ministry personnel and 
their Swiss counterparts? If so - please expand. 
“Definitely, the Ministry of Tourism operates tourism offices in 
Berlin and Venice. Ami Tsuberi, our representative, is responsible 
for our marketing efforts also in Austria and Switzerland. In this 
capacity, he holds regular meetings with Swiss tourism factors, 
initiates events, and holds study seminars.”
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“From the start of the 'Arab Spring' during January 
of this year, the Ministry of Tourism has invested 

more than NIS 65 million in various focused 
marketing campaigns, primarily in Europe, in 

response to the challenge posed by these events, 
and in order to take advantage of a window of 

opportunity to increase incoming tourism to Israel”
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In an interview we conducted with you as you entered your 
current position, you indicated the complexity of the Israeli 
society as one of the subjects that you intend to study and 
deepen. What did you learn about this complexity? Do 
you understand better the complexity of the Israeli society 
today?
“I definitely studied the complexity of Israeli society a lot. I wish 
I could say that I fully understand it; I probably don’t, but I read 
and wrote intensively about the internal conflicts – or I prefer 
to say antagonism – marking the unique and fascinating Israeli 
society.  I refer to the antagonism between the many groups 
in Israel seemingly opposed to one another: the orthodox and 
secular segments of Israeli society, the rich and the less fortunate 
(the biggest divide in an OECD-member-state, by the way), the 
Aschkenazim and the Sephardim, the sabras and the olim, not 
to mention the ocean that separates the Jewish Israelis from 
their Arab co-citizens.  But as mentioned before, this unique 
melting pot is as fascinating after 4 years as it just was after 
my arrival.”  
An important part of the diplomatic relations between 
Switzerland and Israel is trade relations. Do you think the 
potential for bilateral trade is met? How and where can we 
develop this area?
“The trade relations between Israel and Switzerland are at a very 
good level since a very long time. The economic structure of both 
countries is very similar. Just to mention a few: both countries 

are poor in natural resources, are highly export-oriented, have 
a qualified labor-force, are good in research and development, 
are small and have a similar size of population. Interestingly, 
Israel and Switzerland are competing with each other on the 
world markets, as both countries are global leaders in nanotech, 
cleantech, life-sciences and many more.” 
In which directions did the bilateral trade relations have 
developed during your service?
“With exception of the last year (which was a difficult one) 
the trade relations have been intensifying over the last years. 
Personally I am convinced that there is still potential and that we 

They Were Four 
Enriching, Fascinating 

and Exciting Years
 Monika Schmutz Kirgöz, Counselor Deputy Head of Mission at the Swiss
 Embassy has left Israel after four years of service at the Swiss Embassy in

 Tel Aviv. In a going-away interview, she related to her strong understanding of
 the complexity of Israeli society, to the development of bilateral economic trade

 and to the human and cultural wealth she encountered during her stay here.
 At the end of her service in Israel, she was appointed Counselor General of

Switzerland in Istanbul Turkey

Interview: Dorit Tal-Or
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did not yet reach the full cruising speed. If I might mention in this 
context: the Embassy of Switzerland and the Israel-Switzerland 
Chamber of Commerce are always happy to further boost the 
commercial relations between our two countries and to engage 
in initiatives that might help to further intensify the already 
excellent bilateral economic relations. The only little downside at 
the moment is the very strong Swiss currency, which might have 
an influence on the competitiveness of Swiss exports.” 
What meeting or event that occurred during your service 
here you will keep in your heart forever? 
“I had the enormous privilege of attending many unforgettable 
events and experiencing many unforgettable moments.  One 
stands out for me however: my first Holocaust Remembrance 
Day ceremony at Yad Vashem, when I listened to the life stories 
and speeches of holocaust survivors, brought me face to face 
with both humanity’s dark history and its unstoppable movement 
toward justice and a brighter future as we learn from the lessons 
of the past.  
During my service in Israel, I met so many outstanding 
personalities that I feel it is unfair to mention just one or two of 
them.  I was particularly privileged to meet with and learn from 
all those men and women who are engaged in overcoming the 
divisions in Israeli society and who fight for the rights of the 
weakest members.   This is a story that is well known inside 
Israel’s vibrant democracy but does not often get told by the 
international press.  And I am not only talking about NGOs; I am 
thinking about the amazing number of Israelis who have what 
we call in German “Zivilcourage.”  They take seriously their 
responsibilities as Israel’s social and moral leaders and speak out 
against injustice when they see it. Let me mention in this context 
the Gala evening of the Tel Aviv museum, where the organizers 
brought a chorus of children from immigrant workers who were 
facing deportation.  The children sang the songs of their adopted 
land, Israel, and seeing them sing so proudly, one could not help 
but be convinced that they deserved their place in Israeli society.  
But for the intervention of the Gala’s Israeli organizers, this is 
a societal issue that would have remained hidden.  Thanks to 
their intervention, this struggle for the rights of immigrants was 
brought into the open and won many new supporters.  In short, 
Israel is a place where its citizens do not hesitate to speak their 
minds and in which all aspects of the formation of this young 
society are constantly evolving and being created.”
In a previous conversation, you spoke positively about the 
city of Tel Aviv, and mentioned especially the cultural life. 
What event did you particularly enjoy? 
“I simply enjoyed every aspect of Tel Aviv. I like the fact that 
the cultural life is the one of a megalopolis, but still Tel Aviv 
has a manageable size, is secure, fantastic for children and 
outstanding for any kind of sports-activity. I frequently went to 

the opera, had the pleasure to listen to the Israeli Philharmonic 
orchestra, visited the cinematheques and theaters, galleries and 
dancing performances, to mention just a few.  If I might dare 
to count sports among cultural activities, I profited a lot of the 
possibilities this city offers and I am already worried to soon live 
in a city that has more inhabitants than Israel and Switzerland 
together but offers definitely less opportunities for outdoor-
sports-activities.” 
During your service in Israel, you took part in various 
activities of the Israel - Switzerland Chamber of Commerce. 
What is your impression of this activity and its results? 
“The Israeli-Swiss Chamber of Commerce is a wonderful 
organization that is producing many interesting results. Both 
Israel and Switzerland are very lucky that it operates under 
the leadership of Mr. Gideon Hamburger, who has done an 
admirable job since he took over the presidency. Not only does 
Gideon Hamburger organize regularly interesting lectures about 
relevant Swiss topics, he also has an impressive know-how about 
Switzerland and Swiss particularities and can always help in 
overcoming “cultural misunderstandings”. 
I hope that in the future the Israeli-Swiss Chamber of Commerce 
will continue to grow and to expand.  I wish to thank them very 
warmly for all the support they have given me during my stay 
in Israel.” 
Your next appointment will lead you to Turkey. What 
challenges you expect there?
“As I will be posted in Istanbul and not in Ankara, I hope to be 
able to dedicate most of my time to economic issues. Turkey is 
growing fast and I wish that Swiss companies could take part 
in this economic miracle taking place on the Bosphorus. As for 
the challenges, I realize it might not be the same Turkey I know 
from a previous posting and that I left after the AK-Party came 
into power.” 
Does the fact that you arrive to Turkey after the service in 
Israel, will cause you to see in a different light  the situation 
in this country, which in the recent years has a negative 
attitude toward Israel? 
“I feel privileged to go to Turkey with my Israeli background. 

“The Embassy of Switzerland and the Israel-
Switzerland Chamber of Commerce are always 
happy to further boost the commercial relations 

between our two countries and to engage in 
initiatives that might help to further intensify the 
already excellent bilateral economic relations. 
The only little downside at the moment is the 

very strong Swiss currency, which might have an 
influence on the competitiveness of Swiss exports”
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No doubt I will be faced with many questions and I am looking 
forward to answer them. I have the impression that after Prime 
Minister Erdogan’s recent electoral success, his tone towards 
Israel is becoming friendlier again. The strategic partnership 
between Israel and Turkey is and remains – in my eyes – an 
important cornerstone in Turkish foreign policy. The recent 
developments in the region have somehow shaken Ankara and 
I am personally convinced that good and stable relations with 
Israel seem to be high on the agenda again.”  
How do you summarize   your own Israeli experience?
“I had very interesting 4 years and despite some downsides 
(like operation Cast-lead, the very tense situation in Hebron; to 
mention just a few) I feel privileged I could serve in Israel and 
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“The trade relations between Israel and 
Switzerland are at a very good level since a 

very long time. The economic structure of both 
countries is very similar. Just to mention a few; 

both countries are poor in natural resources, are 
highly export-oriented, have a qualified labor-

force, are good in research and development, are 
small and have a similar size of population”

do not want to miss one single day of this enriching experience.  
I made many friends here whom I will miss enormously, but 
having every day 4 flight-connections between Istanbul and Tel 
Aviv I am sure to come back many times.” 
What’s the best advice you can give to  a European diplomat 
who comes to Israel?
“One of the richness of Israel is its people. Open-minded, global, 
with an impressive cultural and intellectual background! I have 
been much enriched talking to people of all walks of life! I 
furthermore can only advise incoming diplomats to profit from 
the informality of social relations! I simply adored the fact that 
you basically communicate on a first name base and that titles 
are not that important here as they still are elsewhere. 
In a nutshell: am sad to leave, had the most interesting time of 
my career and want to thank all those outstanding Israelis that 
contributed to make our stay an unforgettable one.” 

From right: Mr. Yildirim Kirgöz, Mrs. Monika Schmutz-Kirgöz and Mr. Gideon Hamburger
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Agas and Tamar
 Jewelry items produced by Einat Agassi and Tamar Harel Klein under the

 “Agas and Tamar” brand have become Israeli classics, with their authentic,
 good taste, and laid-back look. Using gold, silver, and precious stones, for over
 13 years, they have produced very special jewelry lines. Over the last few years,
 they have opened up to the world, and are now selling their lines in New York’s

 Soho district, at Donna Karen’s in New York, and even in Australia. Their
 personal dream of “producing together” has become a business concern with a

 third of its production designated for export markets.

Interview: Dorit Tal-Or

“We are now far from our starting point when we ‘worked a 
little together and sold to whoever came into our store.’ Our 

commitments are now very large and serious – as our aspirations. 
Its important for us to always find the something special, to continue 
to innovate,  but also to strengthen the known and beloved, so that 
we will not lose all that has helped ‘Agas and Tamar’ to succeed”

see the glass drawers offering inlaid 
rings, gold and silver earrings, beaded 
wrist bracelets, chokers and pendants. 
In the windowpane, you won’t find any 
conventional items, similar to anything 
offered in any other jewelry store, but 
rather artistic creations, jewelry with only 
a light hint. 
A quiet line, correct not only regarding the 
owners of the business, but also regarding 
the clientele. Anyone entering the store is 
assumed to be looking for that something 
special. Something original, unique, and 
to a certain degree laid-back, and perhaps 
even modest, but definitely sophisticated 
and full of personal expression. This is 
“Agas and Tamar”, from the first days 
of their production, at a small store that 
served both as studio and workshop. They 
certainly did not dream of their business 
becoming an international brand name, as 
they are today, that presents collections, 
cooperates with international designers 
and has become friendly with Hollywood 
stars.
A reminder of the past, that today seems 
very far away, is the small worktable, 
which holds the work tools that a jewelry 
designer requires – worn out from many 
years of use - and next to it an old metal 
chair. “This is how it looked years ago”, 
says Einat smiling.  Today it is certainly 
something very much different. 

some 13 years ago, two jewelry designers 
who got together as “Agas and Tamar”.
For some 13 years, the “Agas and Tamar” 
store has been located at the corner of 
Shabazi and Pines, in Tel Aviv’s original 
Neveh Tzedek district. Through the 
glass window, one can peek inside, and 

Original Israeli designs, built on tradition, 
always that something that will make one 
feel somewhat special, that which cannot 
be seen, that what will be the opposite 
of “wow” but still will get that extra 
attention. This is the challenge that Einat 
Agassi and Tamar Harel Klein accepted 
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Everything started with a get together 
between Einat Agassi, 41 years old, 
married+2 and Tamar Harel Klein, 47 
years old, married+1. They originally met 
at the “Omanit” Jewelry Design School 
in Jaffa. Tamar arrived after her studies 
at the Ramat Hasharon Art College, and 
her work in photography. Einat came 
because she wanted to try the field, and 
afterwards continued her fashion and 
jewelry design studies at the “Bezalel” 
Institute. They shared a common dream 
– “to set up a small business - to produce, 
sell, not something too big. To start very 
modestly”. 
The dream became reality when the 
jeweler Nirit Degani, of Neveh Tzedek 
took maternity leave, and looked for a 
tenant for her studio on Shabazi Street. 
“We were selling her designs, next 
to designs that we started to make by 
ourselves”, they say smiling. Over a 
period of seven years, the two developed 
a unique design language. 
How can you design together?
“Of course, we can. We love the same 

things, complement one another, and 
enjoy being together. We have an inspiring 
and productive dialogue”.
Over those seven years, marketing was 
generally through the old method of 
“mouth to ear.” The designers were 
not involved in advertising or public 
relations, being more involved in design 
and production. Apparently, also building 
a brand name in this traditional manner 
- slowly, continuous, diligently, with a 
touch of naivety - could be correct. The 
business continued to exist, and to justify 
itself from year-to-year.
The decision to expand was not taken in 
one day,  but without any doubt, received 
its incentive from one person, who by 
chance happened to be in the store and 
was captivated by their special magic. 
This was Eli Halili, an Israeli who was 
living in the United States, and who 
was the first to speak with the designers 
on foreign exports. Today, Eli Halili 
operates the “Agas and Tamar” store in 
New York’s fashionable Soho district. 
“Eli is very knowledgeable, not only of 

the jewelry business but also the public 
relations business in which we thrive.” 
They said. “This way our jewelry pieces 
have been worn by Julia Roberts, Cheryl 
Crow, Debra Messing, Meg Ryan, by stars 
of “Sex and the City,” as well as other 
celebrities. In addition, our items have 
been worn in special productions held 
before the Oscars and appeared in “Vanity 
Fair,” the fashion magazine. We have also 
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“Today, one third of our production is for export. All our operating 
formats have changed, and even if long ago, we acted intuitively, 
we did what we loved; today the process is much more complex. 

Twice a year, we work on a new collection, which is launched 
in an organized manner. Building a collection includes a mix 

of basic collection pieces, which we very much love, and 
innovations related to the season, fashion and our constant 

search for special items”

appeared in “Elle” magazine. Two years 
ago, Donna Karan saw our production. 
She asked to contact us, so that we could 
design a collection for a line of beachwear 
that she was designing at that time. She 
sent us various cloth samples, and we 
produced various jewelry pieces that 
would complement the collection. Even 
today, our creations are being sold at her 
“Urban Zen” store in New York”.
In addition to a significant presence in 
the United States, “Agas and Tamar” 
jewelry items are sold in Australia, under 
the guidance of a local representative. 
“Today, one third of our production is 
for export. All our operating formats 

have changed, and even if long ago, 
we acted intuitively, we did what we 
loved; today the process is much more 
complex. Twice a year, we work on a 
new collection, which is launched in an 
organized manner. Building a collection 
includes a mix of basic collection 
pieces, which we very much love, and 
innovations related to the season, fashion 
and our constant search for special items. 
Such for example, we traveled to India 
for the new collection, and sought out 
special stones to be set, and as usual, 
we both loved the one-of-a-kind stones 
that we found, or those that had not 
undergone any processing, were still in 
the raw stage, and even not complete.
We sometimes even ordered stones and 
asked for an appearance that would give 
us a first-off experience. Because of this 
inspiration, our collection now includes 
orange hues that refresh the color scale 
and offer a feeling of relaxed calm”. 
“Agas  and  Tamar”  now has  12 

employees, including five jewelry 
designers, a production manager, a 
business development manager, and five 
salespeople. In Israel, there is only one 
store, still located in Neveh Tzedek, “so 
that, we won’t lose that special spirit that 
this place has.” Approximately one year 
ago, the production function that was 
previously located in the same place, 
was transferred to a much larger space 
in Jaffa. 
“That was a very critical decision for us, 
with significant economic implications, 
but our new volume of work dictated the 
change. We are now far from our starting 
point when we “worked a little together 
and sold to whoever came into our store.” 
Our commitments are now very large and 
serious – as our aspirations. Its important 
for us to always find the something 
special, to continue to innovate,  but also 
to strengthen the known and beloved, so 
that we will not lose all that has helped 
“Agas and Tamar” to succeed”.
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