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עמיתים יקרים,

גיליון זה של "מהדקים קשר" ביטאון לשכת המסחר ישראל שוויץ וליכטנשטיין ,הוכן
בעיצומו של מבצע "עמוד ענן" למיגור הטרור מרצועת עזה .למבצע הזה יש אמנם
השפעה מסויימת על הפעילות הכלכלית של חברות ומפעלים באזור הדרום ,אך כלכלת
ישראל ידועה בעוצמתה ואין ספק כי האירועים הבטחוניים לא ישפיעו על היציבות
הכלכלית שלה.
בשל המצב נאלצנו לדחות את המפגש המסורתי של לשכת המסחר ,שתוכן להתקיים
ב ,19.11.2012-בו יכולים היו החברים לפגוש את שגריר שוויץ בישראל הנכנס ,מר
אנדריאס באום ,שלא מכבר החליף את ידידנו השגריר היוצא וולטר הפנר .נפגשתי עם
השגריר החדש והתרשמתי מאישיותו ומבקיאותו במצב השורר במזרח-התיכון ,והיותה
של ישראל אי של יציבות כלכלית .כבוד השגריר נענה לבקשתנו והעניק ראיון לביטאון שלנו בו ציין בין השאר ,כי "לכל מדינה
יש את הייחודיות שלה גם בעולם הגלובלי .ישראל ,בדומה לשוויץ ,היא מדינה בגודל בינוני ,עם שלטון דמוקרטי ועם משאבי
טבע מוגבלים .השוק המקומי הקטן ,הוביל אותה ,בדומה לשוויץ ,להיות מכוונת ייצוא ולפתח טכנולוגיות מתקדמות .שתי
המדינות ידועות במוסדות המצוינים להשכלה גבוהה ,כוח עבודה מיומן ואבטלה נמוכה יחסית .בנוסף ,שתי המדינות נשענות
על היכולת שלהן לפתח ,להמציא ולחדש .לישראל תעשיית הייטק ענפה וחזקה ,עם סטארטאפים רבים ,אשר קורצים מאד
למשקיעים ,כולל אלו השוויצריים".
ביטאון זה רואה אור לקראת כנס העסקים השני ישראל-שוויץ ,העומד בסימן נדל"ן ומתמקד בשוויץ כיעד להשקעות וליזמות
בתחום זה .אנו מברכים את אורחינו שהגיעו משוויץ לכנס ,בראשות ד"ר ארמין צוקר ,עו"ד המתמחה בנדל"ן ונשיא לשכת
המסחר המקבילה  -שוויץ-ישראל .בגיליון זה תמצאו את תשובותיו של ד"ר צוקר לשאלות מפתח מקצועיות באשר להשקעות
בנדל"ן בשוויץ .אנו מקווים כי משתתפי האירוע ימצאו אותו מועיל ,מעניין ומוצלח.
סוויס רי ,חברת ביטוח המשנה השנייה בגודלה בעולם שמרכזה בציריך ,החוגגת ב 150 2013-שנה להיווסדה ,היא היחידה
ביטוח
המפעילה נציגות מקומית בישראל .יוסי סירוטה ,מנכ"ל סוויס רי ישראל ,מספר בשיחה עימו על העניין שמגלות חברות
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שגריר שוויץ בישראל ,מר אנדריאס באום ,בראיון ראשון:

נמשיך להושיט יד
לקהילה העסקית בישראל
לאחר שירות בקנדה ,באו"ם ובמדינות אפריקה ,מגיע לישראל שגריר
שוויץ ,מר אנדריאס באום .במסגרת תפקידו ,נחוש השגריר הנכנס לסייע
להמשך פיתוח יחסי המסחר בין ישראל לשוויץ ,ולקידום שיתופי פעולה
המתבססים על איכות המשאב האנושי הגבוהה בשתי המדינות

ה

שגריר שוויץ בישראל ,מר אנדריאס באום

יכן הוצבת טרם מינויך כשגריר בישראל? ספר מעט על הקריירה שלך
במשרד החוץ השוויצרי.
"עד אוגוסט האחרון ,הייתי שגריר שוויץ בניגריה ,צ'אד וניז'ר ,ולכן
התגוררתי בבירת ניגריה אבוג'ה .מתוך  20השנים בהן אני עובד במשרד
החוץ השוויצרי ,שבע שנים עבדתי במטה בברן ,במהלכן היה לי הכבוד
לעבוד ישירות עם שרי החוץ ג'ייקוב קלנברגר ופרנץ וון דניקן .מאז שנת
 ,2000אני משרת מחוץ לשוויץ ,תחילה בתפקיד  Deputy Head of Missionבאוטאווה
קנדה  -ולאחר מכן באותו התפקיד באו"ם בניו-יורק .אני מוצא עניין רב בנושאים פוליטיים
המעסיקים מדינות שונות .עבודתי מאפשרת לי להיות פעיל במגוון רחב של תחומים ,הן
במדינות העולם המפותח והן בחלקו המתפתח .שירות ושהות במזרח התיכון ,הינם חדשים
עבורי  -ואני בהחלט נכון לאתגר שהם מציבים".
 מה ידעת על ישראל טרם הגעתך לכאן? כיצד תיארת לעצמך את המדינה?"כאדם המוצא עניין רב בהיסטוריה ,פוליטיקה ,גיאוגרפיה וחדשות בינלאומיות ,כמובן
שהמזרח התיכון אינו זר עבורי .אני מודע למקומה המיוחד של ישראל בהיסטוריה ,לשונות
הרבה שיש בין תושביה ולמורכבויות שלה .דמיינתי מדינה קטנה ,אך מאוד חדשנית ,יצירתית
ומרגשת".
 כיצד עברו עליך הימים הראשונים בישראל? האם היה דבר מה שהפתיע אותך או הרשיםאותך במיוחד?
"מכיוון שעברו רק שבועות ספורים (אך אינטנסיביים) מאז הגעתי לכאן ,לא יהיה זה נכון
לצייר כבר עתה תמונה מקיפה של התרשמותי .אומר רק כי רשמי הראשוניים  -הגם
שלבטח הם אינם ייחודיים רק לי  -הם התרשמות מאיכות החיים הגבוהה ,החל מהחופים
והמסעדות ,עבור דרך הפארקים ואולמות הקונצרטים; חווית הביקור הראשון בירושלים;
שיחות מעמיקות ונלהבות עם עמיתים ,אשר משקפות מיגוון רחב של דעות ,ובנוסף ,הרהור
אישי על הקירבה הגדולה ,בסופו של דבר ,גיאוגרפית ופסיכולוגית ,בין שלום לקונפליקט ,בין
חיים ללא דאגות לבין חיים רצופי אתגרים גדולים".
 אילו מפגשים ראשונים יזמת? האם היה ביניהם אחד הזכור לך במיוחד?"ימים ספורים לאחר שהגעתי ,ביקר בישראל סגן שר החוץ השוויצרי ולפגנג אמדאוס
ברולהארט .זאת הייתה הזדמנות נהדרת בשבילי להכיר בני שיח נהדרים ,ובהם חברי כנסת,
בכירים במשרד החוץ ונציגים של ארגונים לא ממשלתיים ,כדוגמת עמיתינו פעילי יוזמת
ג'נבה .חוויה משמעותית נוספת הייתה קבלת הפנים לכבוד השנה החדשה ,שערך נשיא
המדינה שמעון פרס .הוא אדם מרשים ביותר ואני מצפה בקוצר רוח לפגוש אותו באופן אישי,
כאשר אציג את כתב ההאמנה שלי".
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בנין הפרלמנט השוויצרי בברן

 האם לדעתך גם בעידן של גלובליזציה מואצת יש עדיין לישראלמאפיינים ייחודיים?
"בהחלט ,לכל מדינה יש את הייחודיות שלה גם בעולם גלובלי.
ישראל ,בדומה לשוויץ ,היא מדינה בגודל בינוני ,עם שלטון דמוקרטי
ועם משאבי טבע מוגבלים .השוק המקומי הקטן ,הוביל אותה ,בדומה
לשוויץ ,להיות מכוונת ייצוא ולפתח טכנולוגיות מתקדמות .שתי
המדינות ידועות במוסדות מצוינים להשכלה גבוהה ,בכוח עבודה
מיומן ובשיעורי אבטלה נמוכים יחסית .בנוסף ,שתי המדינות נשענות
על היכולת שלהן לפתח ,להמציא ולחדש .לישראל תעשיית הייטק
עניפה וחזקה ,עם סטארטאפים רבים הקורצים מאוד למשקיעים,
כולל אלו השוויצרים".
 העולם כולו חווה בשנים האחרונות משבר כלכלי .כיצד מתמודדתעימו הכלכלה השוויצרית?
"על אף ששוויץ אינה חלק מהאיחוד האירופי ,כלכלתה שזורה
בכלכלת מדינות האיחוד .כ 60%-מהייצוא שלנו מיועד לשוק
האירופי ,ולכן תנודות בכלכלות המדינות הללו משפיעות גם עלינו.
לפיחות שחל במטבע האירו ,יש השלכות שליליות על הייצואנים
השוויצרים וגם המערכת הבנקאית שלנו נחלשה בעקבות המשבר
הכלכלי .עם זאת ,שוויץ נותרה מדינה יציבה ולא חוותה משבר עמוק.
זאת כתוצאה ממספר סיבות ,ובכללן הגיוון הרב בכלכלתה ,שוק
עבודה איתן ,אשראי יציב ופעילות ממשלתית החלטית".

לעמוד הקודם

"יחסי המסחר בין ישראל לבין שוויץ משגשגים ונפח
המסחר בין שתי המדינות הינו משמעותי .אבל ,עסקים
תמיד יכולים להתפתח לכיוונים חדשים .עדיין יש מקום
למעורבות גדולה יותר ולחילופי ידע ,בייחוד בתחום
ההייטק .לדעתי קיימות הזדמנויות עסקיות לחברות
שוויצריות בישראל  -בייחוד אלה העוסקות בטכנולוגיות
ירוקות ,כגון מיחזור ,טיפול במים וטיפול בפסולת"
 כיצד אתה מתרשם מהכלכלה הישראלית? האם חוסנה מפתיעאותך?
"חוזקה של הכלכלה הישראלית מרשים ביותר ,וזאת על אף מצב
גיאופוליטי מורכב ואתגרים רבים הניצבים לפתחה ,ובכללם גודלה
המוגבל והיעדר משאבי הטבע .ליציבות תורמים מיקומה הייחודי
בתחום ההייטק והמדיניות הפיסיקלית והמוניטרית שלה".
 האם אתה סבור כי למצב הפוליטי בישראל יש השפעה על הנכונותליזום פעילות עסקית בה?
"קרוב לוודאי שכן .חלק מהחברות חוששות לעשות עסקים עם
ישראל עקב המצב הפוליטי ,הסכסוך הישראלי-פלסטיני ,מתח עם
מדינות שכנות וסוגיות ביטחוניות אחרות .בנוסף' ,האביב הערבי',
עירער את היציבות באיזור והפך חלק מהאנשים לחשדניים .כמו כן,
חלק מהחברות רואות בישראל שוק קטן מדי.

לעמוד הבא

עם זאת ,ברצוני להדגיש כי היחסים העסקיים בין ישראל ושוויץ
היו מאז ומתמיד מצוינים .ישראל היא אחת משותפות המסחר
העיקריות של שוויץ ,והיא ספקית הסחורות הרביעית בגודלה
לישראל (שלוש הראשונות הן האיחוד האירופי ,ארצות הברית וסין),
וכ 4.7% -מכלל הסחורות המיובאות לישראל מקורן בשוויץ .ישראל
הינה היבואנית השלישית בגודלה במזרח התיכון של מוצרים משוויץ.
בנוסף ,שוויץ היא היבואנית השמינית בגודלה של מוצרים ישראליים
(לאחר ארה"ב ,האיחוד האירופי ,הונג קונג ,הודו ,סין ,טורקיה וברזיל),
כש 1.6%-מכלל הסחורות המיוצאות של ישראל מגיעות לשוויץ".
 מתוקף תפקידך ודאי התוודעת לתרבות העסקית המקומית .האםהיא שונה מזו המוכרת לך משוויץ? האם קיים פער שיש לגשר עליו?
"לדעתי תרבות העסקים של ישראל ושוויץ דומות .ישנם הבדלים
מינוריים באווירה העסקית ובקוד הלבוש הפחות רשמי בישראל.
אין שום ספק בכך ,שנשות ואנשי עסקים שוויצרים נהנים לעשות
עסקים עם ישראל ,ו'תקלות' הינן נדירות ביותר".
 חלק חשוב ביחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות מהווה נושאהסחר הבילטראלי .האם מוצה מלוא הפוטנציאל בנושא או שעדיין
ישנם כיוונים אפשריים לפיתוח עסקי?
"עסקים תמיד יכולים להתפתח לכיוונים חדשים .כפי שציינתי,
יחסי המסחר בין ישראל לבין שוויץ משגשגים ונפח המסחר בין
שתי המדינות הינו משמעותי .עדיין יש מקום למעורבות גדולה יותר
ולחילופי ידע ,בייחוד בתחום ההייטק .לדעתי קיימות הזדמנויות

"השגרירות עוקבת מקרוב אחר הכלכלה הישראלית
ואחר היחסים הכלכליים בין שתי המדינות .יש לנו
רשת של קשרים  -הן בישראל והן בשוויץ  -אשר
מאפשרת לנו לקדם ולעודד שיתוף פעולה מדעי ועסקי
בין שתי המדינות .זו דרכנו לתרום ליחסים הכלכליים
הבילטרליים .אני אישית מתכוון להמשיך להושיט
יד לקהילה העסקית ,ובכלל זאת ליטול חלק פעיל
באירועים שמארגנים ראשי לשכת המסחר"

"שתי המדינות ידועות במוסדות מצוינים להשכלה
גבוהה ,בכוח עבודה מיומן ובשיעורי אבטלה נמוכים
יחסית .בנוסף ,שתי המדינות נשענות על היכולת
שלהן לפתח ,להמציא ולחדש .לישראל תעשיית הייטק
עניפה וחזקה ,עם סטארטאפים רבים אשר קורצים
מאוד למשקיעים ,כולל אלו השוויצרים"
עסקיות לחברות שוויצריות בישראל  -בייחוד אלה העוסקות
בטכנולוגיות ירוקות ,כגון מיחזור ,טיפול במים ,טיפול בפסולת.
מעבר לכך ,בשוויץ ישנה תעשיה כבדה חזקה ,אשר יכולה להשתלב
בפרויקטי תחבורה ותשתיות בישראל .בשגרירות אנו תומכים
ביצואנים השוויצרים אשר מתעניינים בשוק הישראלי ,וכמובן גם
להיפך ,ובאופן כללי מעודדים כל יוזמה שמטרתה לחבר בין אנשי
עסקים ישראלים ושוויצרים".
 לאור איכות המשאב האנושי בשתי המדינות ,כיצד ניתן לקדם עודיותר שיתופי פעולה עסקיים?
"בהמשך לדברי בתחילת הראיון אודות המאפיינים הייחודיים של
המדינה ,לישראל תעשיית הייטק עניפה ,חדשנית ובעלת כוח עבודה
מיומן ביותר .גם אחוזי הצמיחה שלה מבטיחים .אנשי העסקים
בשוויץ מודעים לכל היתרונות הללו .בתחומי המדעים והאקדמיה,
מתקיים כבר עתה שיתוף פעולה נרחב ,בין מוסדות ישראלים
ושוויצריים .השגרירות מעודדת שיתופי פעולה אלה במטרה להרחיב
את היקפם ולהעמיק אותם".
 פרופיל התיירות הישראלית לשוויץ מוכר היטב .כיצד היית מתאראת פרופיל התיירות משוויץ לישראל? האם ניתן להרחיבו ולפתחו
לתחומים נוספים?
"ראשית ,אציין כי תפקיד השגרירות הוא לעודד ישראלים לבקר
בשוויץ ,ולאו דווקא להיפך .ועדיין ,אנו מודעים לכך ששוויצרים רבים
בוחרים לבקר בישראל ,המציעה להם אפשרויות רבות לחופשה ,ואנו
נמצאים כאן לשירותם במהלך שהותם".
 כיצד אתה רואה את תפקידה של לשכת המסחר ישראל-שוויץבפיתוח יחסי המסחר בין שתי המדינות? היכן ניכרת תרומתה
המשמעותית ביותר?
"לשכת המסחר ישראל-שוויץ תמיד הייתה שותף מרכזי שלנו ,היות
ושני הגופים – הלשכה והשגרירות – חולקים מטרה משותפת והיא
פיתוח הסחר הבילטראלי .השגרירות נוטלת חלק באירועים עסקיים
שיוזמת לשכת המסחר .מבין שלל האירועים ,אנו מצפים בקוצר
רוח לאירוע המסחר ישראל-שוויץ השני ,המאורגן במשותף על-ידי
לשכת המסחר ו - KPMG-חברה שוויצרית גדולה .האירוע יתקיים
בתל אביב בדצמבר ,וכולנו תקווה כי יהיה מוצלח לפחות כמו האירוע
הראשון במתכונת זו שהתקיים לפני שנה".
לסיום ,כיצד אתה רואה את תרומתך האישית לפיתוח יחסי המסחרבין שתי המדינות?
"השגרירות עוקבת מקרוב אחר הכלכלה הישראלית והיחסים
הכלכליים בין שתי המדינות .יש לנו רשת של קשרים  -הן בישראל
והן בשוויץ  -אשר מאפשרת לנו לקדם ולעודד שיתוף פעולה
מדעי ועסקי בין שתי המדינות .זו דרכנו לתרום ליחסים הכלכליים
הבילטרליים .אני אישית מתכוון להמשיך להושיט יד לקהילה
העסקית ,ובכלל זאת ליטול חלק פעיל באירועים שמארגנים ראשי
לשכת המסחר ישראל-שוויץ ושותפינו האחרים".
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שאלות ותשובות עם עו"ד ארמין צוקר ,מתמחה
בתחום הנדל"ן ,נשיא לשכת המסחר שוויץ ישראל

כל מה שרצית לדעת על
השקעה בנדל"ן בשוויץ
המשקיע למגורים בשוויץ .בעלי אזרחות אירופית יכולים
לעבור להתגורר בשוויץ ולאחר מכן לבצע רכישה של נדל"ן
למגורים .אפשרות זו אינה פתוחה בפני אזרחים ישראליים".
 האם לאור מחירי הנדל"ן הגבוהים בשוויץ יש עדיין כדאיותכלכלית להשקעה כזו?
"כדי לקבל מידע מפורט אודות התפתחות מחירי שוק
הנדל"ן בשנים האחרונות ,ניתן לבקר באתר לשכת המסחר
שוויץ-ישראל www.swissisrael.ch / Activities / Past

נ

עו"ד ארמין צוקר

ושא הנדל"ן עולה על סדר היום העסקי הבילטרלי,
ונמצא במוקד כנס העסקים ישראל-שוויץ השני ,מיזומה
של לשכת המסחר ישראל שוויץ וליכטנשטיין ומשרד
רואי החשבון  .KPMGעו"ד ארמין צוקר ,מבאי הכנס,
מתמחה בתחום הנדל"ן ,עונה על שאלות בנושא ומסביר
כיצד פועל שוק הנדל"ן השוויצרי.
 מהן הסיבות להחלטה לקיים כנס בנושא נדל"ן בשוויץדווקא בעת הזו?
"שוויץ היא אחת המדינות הבטוחות בעולם והפרנק השוויצרי
הוא בין המטבעות החזקים ביותר כיום .שני פרמטרים
מרכזיים אלה ,משמרים את עניין המשקיעים הזרים ,ובכללם
ישראלים ,בהשקעה במדינה".
 תאר באופן כללי את שוק הנדל"ן השוויצרי ,הן המסחרי והןלמגורים.
"שוק הנדל"ן השוויצרי 'מתחמם' ,והוא מתאפיין כיום בביקוש
גבוה ובהיצע נמוך .לכך יש להוסיף את שיעורי הריבית
הנמוכים 'היסטורית' ,את השפעות המשבר הכלכלי ואת
המחסור בהשקעות אלטרנטיביות".
האם השוויצרים מערימים קשיים על משקיעים זרים?"היחס למשקיעים מקומיים וזרים הוא זהה ,כך שאין קשיים
מיוחדים המוערמים על משקיעים זרים המעוניינים לבצע
השקעות בנדל"ן מקומי".
מה נדרש ממשקיע ישראלי המעוניין להשקיע בנדל"ןבשוויץ?
"השקעה בנדל"ן מסחרי פתוחה בפני משקיעים זרים ללא
מגבלה .באשר להשקעה בנדל"ן למגורים – זו מחייבת את
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events / Israels appetite for Swiss Real estate / Stefan
Pfister "Prices for Swiss Properties – over the top or
still a long way to climb".

באתר זה ניתן גם לברר נושאים שמעניינו של כל משקיע
פוטנציאלי ,למשל ,מה התשואה הממוצעת כיום על השקעה
בנדל"ן (מסחרי/מגורים); במקרה והיא פחותה  -האם עליית
ערך הנדל"ן מפצה עליה לאורך זמן; האם מוטל פיקוח על
גובה שכר הדירה ועוד.
כמו כן ,מופיע באתר מידע פורט בנושאי רגולציה בהיבטי
נדל"ן ,בסקירותיהם של  Marc Bernheimו."Samuel Durr -
 האם יש הבדל בהתייחסות למשקיעים בנדל"ן ביןהקנטונים השונים?
"ישנם הבדלים קלים ,המתמצים בעיקר בעובדה שבקנטונים
קטנים יותר ,קיימת גישה סובלנית יותר בנושאי מגורים
והסדרי מס".
 אילו מקומות בשוויץ נחשבים "חמים" מבחינת השוק?"האתרים ה'חמים' להשקעה כיום הם הקנטונים צוג ,ג'נבה,
ציריך סיטי ,היישובים הממוקמים לחוף האגמים ציריך ,צוג
וג'נבה ,וחלקים מקנטון שוייץ .יעדים אלה מבוקשים ביותר
כיום".
 מה דעתך על רכישת בתי נופש על-ידי ישראלים בשוויץ -האם זו השקעה כדאית?
"מחירים בתי הנופש בשוויץ הם כרגע גבוהים ביותר.
בהתחשב ביציבות המטבע המקומי ,השקעה שכזו תוכל
להתברר כנבונה בטווח הארוך".
 אם ישראלי מעוניין לרכוש נדל"ן בשוויץ מה עליו לעשות,עם מי להתייעץ ומה התהליך שעליו לעבור?
"לישראלי המעוניין לבצע השקעת נדל"ן בשוויץ כדאי מאוד
להסתייע בשירות סוכן מקומי ועורך דין המתמחה בתחום
הנדל"ן השוויצרי".
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שוויץ וליכטנשטיין-לשכת המסחר ישראל
מפגש צהריים בהשתתפות
 מר וולטר הפנר,השגריר היוצא
19.3.2012 ,מלון דן
 ד"ר רונן ברגמן:מרצה
:נושא ההרצאה

The point of no return - Iran and the nuclear bomb
Luncheon meeting, Israel-Switzerland & Liechtenstein
Chamber of Commerce - 19.3.2012
With the participation of former Ambassador of
Switzerland to Israel H.E. Mr. Walter Haffner
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שוק הביטוח הישראלי
צומח ,רווחי ומאתגר

יוסי סירוטה ,מנכ"ל סוויס רי ישראל ,מציג את פעילותה של מבטחת
המשנה השוויצרית ,השנייה בגודלה בעולם ,ומסביר במה מתמקדת הנציגות
הישראלית של החברה שבניהולו .לדבריו ,שוק הביטוח בישראל מפותח
ודינאמי והמודעות לנושאי חיסכון וביטוח אצל הציבור הישראלי גבוהה.
היצירתיות הרבה שמפגינות חברות הביטוח בישראל ,ממנפת את העסקים
המקומיים הרבה מעבר לקיים במדינות בעלות אוכלוסייה דומה

ס

וויס רי ,חברת ביטוח המשנה השנייה בגודלה בעולם ,תציין
בקרוב  150שנה להיווסדה (ב )1863-בציריך ,שוויץ150 .
שנה בהן ביססה את אחיזתה בשווקים הגלובליים כאשר היא
מעורבת כיום כמעט בכל עסקת ביטוח גדולה בעולם.
בישראל פועלת החברה שנים ארוכות (עוד מלפני הקמת
המדינה) ,והיא חברת ביטוח המשנה היחידה המפעילה נציגות
בישראל ,אותה הקימה בשנת .2001
היקף עסקיה בביטוח משנה הוא הגדול ביותר בישראל והשוק המקומי חשוב
ביותר עבורה  -למרות גודלה של המדינה" .ישראל מדורגת במקום ה 16-מבין
מדינות העולם מבחינת הכנסות מפרמיה של סוויס רי" ,אומר יוסי סירוטה ,מנכ"ל
סוויס רי בישראל" .משמעות הדבר :מקום  16מבחינה אבסולוטית ,לא יחסית -
כלומר השוק שלנו הרבה יותר גדול מזה של מדינות בעלות אוכלוסייה הגדולה פי
כמה מזו של ישראל".
 איך אתה מסביר זאת?"ישראל מפותחת מאוד מבחינה כלכלית וקיימת בה מודעות עמוקה לנושאי הביטוח
השונים .חברות עסקיות מבטחות עצמן במיגוון רחב של ביטוחים  -החל מביטוח
דירקטורים ועד סיכוני סחר חוץ .גם האזרחים ערים לנושא החיסכון והביטוח .מדובר
גם בשוק ביטוח משוכלל ויצירתי ,המצליח להציע פתרונות ביטוחיים התפורים
למידות הלקוחות.
אתן כדוגמא את הביטוחים הרפואיים ,בהם אנו מעורבים מאוד כמבטחי משנה
בישראל .יחסית לעולם ,יש לאזרחים כאן כיסוי ממלכתי מצוין (של קופות החולים)
ברובד הראשון ושל הביטוחים המשלימים שלהן ברובד השני .ולמרות זאת ,שוק
הביטוחים הרפואיים הפרטיים פורח".
 חשיפה לסיכונים היא מהות פעילות חברת ביטוח ,לא כל שכן מבטחי משנה ,הנחשפיםלעסקאות ביטוח מצטברות של מיליארדי דולרים .איך סוויס רי מגינה על עצמה?
"הפיזור בפעילות סוויס רי מאפשר לה להגיע לתוצאות עסקיות חיוביות ,גם אם
מתרחשים אירועים קשים בעולם ובכללם אסונות טבע (רעידות אדמה ,שריפות,
הצפות וכיו"ב) .בנוסף ,פעילות ייחודית של סוויס רי בשוק ההון ,מאפשרת לה חשיפה
לסיכונים מבלי לערער את יציבותה".
 כיצד היא עושה זאת?"סוויס רי מחלקת את הסיכון עם משקיעים בשוק ההון .היא מנפיקה איגרות חוב
( ,)Insurance Linked Securitiesהמשלמות אמנם ריבית עודפת ,אך מקנות לה את
ההון המאפשר לחברה להיחשף לסיכונים ,בלי לאבד את בסיס ההון שלה.

יוסי סירוטה
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© wikipedia: Jochen-Jansen

המשרד הראשי של סוויס רי בציריך

סוויס רי היא החברה המובילה בעולם בInsurance Linked-
 ,Securitiesומאידך ,היא גם אחת החברות השמרניות ביותר.

החברה אף פעם אינה לוקחת סיכונים מעבר ליכולות שלה.
שוק ההון ,כאמור ,מרחיב את הקיבולת ונוטל חלק מהסיכון".
000

בישראל עוסקת נציגות סוויס רי בעיקר בביטוחי חיים
ובביטוחי בריאות ,ובכלל זאת אובדן כושר עבודה .בתחום
האלמנטרי ,פועלת סוויס רי ישירות מול החברות .כמו כן,
הנציגות הישראלית מסייעת בשיווק ביטוחי חיים בקפריסין,
במלטה וביוון.
 בתחומים בהם אתה עוסק  -ביטוחי חיים ,אובדן כושרעבודה וביטוחי בריאות  -היכן נמצא השוק הישראלי לעומת
השוק העולמי?
"במקום טוב .המודעות לנושא החיסכון לטווח הארוך והביטוח
האישי גבוהה מאוד יחסית לנהוג בעולם .שיעור הפרמיות

לביטוחים כאלה גבוה יותר מפי שניים מהממוצע העולמי,
ולכן גם שיעור החיסכון הוא גבוה .זה מצב מאוד חיובי למשק
ולכלכלה ,שכן ככל שיש יותר חיסכון יש יותר כסף להשקעות.
מעבר לכך ,בישראל כאמור קיים שוק ביטוח משוכלל,
יצירתי ,דינאמי ומתחדש .החברות באות עם רעיונות חדשים,
עם מוצרי ביטוח חדשים ,עם מוצרים המותאמים לקהלים
ספציפיים .זה טוב לעסקים אבל זה גם הופך את החיים
למאתגרים יותר ,שכן נדרשת כל העת הערכת סיכונים
לביטוחים חדשים שלא הכרנו קודם".
 לכאורה ,דווקא בתחום הבריאות ,בו קיים כיסוי הולםשל הביטוח הממלכתי במסגרת קופות החולים והביטוחים
המשלימים ,העסקים רק יכולים להיות קשים יותר...
"זה נכון לכאורה ,אבל עובדה היא שלמרות הכיסויים שציינת
שהם מהרחבים בעולם ,ולמרות שלרבים יש ביטוח משלים,
קיים עדיין ביקוש למשל ,לביטוח לתרופות מצילות חיים שאינן
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בסל הבריאות ,או ביטוח לניתוחים ו/או השתלות בחו"ל .בגלל
המודעות הגבוהה הקיימת בישראל ,חברות הביטוח משווקות
פוליסות כאלה בהצלחה".
 האם הפרמיות בביטוחי בריאות וחיים גבוהות בישראליחסית לעולם?
"אם נשווה מחירים לארה"ב  -כאן הפרמיות יקרות יותר.
יחסית לאירופה  -הן פחות או יותר שוות .אבל ,אם לוקחים
בחשבון את גודל השוק  -שהא קטן ביותר  -המחירים לעומת
מדינות בסדר גודל שלנו הם זולים".
ולעומת מה שמקבלים האזרחים במסגרת הממלכתית אוהמשלימה? הרי קיימת ירידה מתמשכת בהשקעות המדינה
בבריאות.
"לדעתי ,מערכת הבריאות הישראלית היא אחת הטובות
בעולם .רמת הכיסוי הביטוחי שיש כאן היא גדולה מהמקובל
ובמחיר סביר .היקף סל הבריאות עולה משנה לשנה.
האינפלציה הרפואית בישראל ,כלומר עליית מחירי הבריאות,
דומה לאינפלציה במשק ,בעוד שבעולם האינפלציה הרפואית
גדולה יותר משיעורי עליית המדד הרגילים".
 כיצד זה ייתכן?"מארבע סיבות עיקריות :האחת ,התחרות הקיימת בין קופות
החולים; השנייה ,הימצאותם של ביטוחים משלימים וביטוחים
רפואיים פרטיים ,שמקלים את הלחץ על הרובד הראשון
(הביטוח הממלכתי); השלישית ,הגידול בכמות הרופאים
בישראל בעקבות העלייה הגדולה מברה"מ ,שיצר שוק רווי
רופאים המאפשר לשלם פחות .נתון זה ,אגב ,עומד להשתנות
בקרוב; הסיבה הרביעית  -בתי החולים עובדים בתפוסה
כמעט מלאה המגיעה בממוצע ל ,90%-דבר המאפשר מיצוי
הרבה יותר טוב של המשאבים הקיימים".
כל מה שאמרת לגבי השוק הישראלי המפותח והיקפיהפעילות הגדולים שבו יחסית למדינות אחרות ,בוודאי לא
נעלם מעיניי מבטחי המשנה.

"נכון ,השוק הישראלי הוא אטרקטיבי ועל אותה עסקה
מתחרות לעיתים מספר חברות .זה לא קורה רק כאן  -כל
החברות הבינלאומיות הפכו לכאלה ,כי העסקים במדינות
האם שלהן היו קטנים עליהן  -והן חיפשו לקוחות במדינות
אחרות .לכן ,כולן דורכות האחת על בהונות רגלה של השנייה,
לא רק במדינותיהן אלא גם במקומות רבים מעבר לים".
והתחרות בין חברות הביטוח בישראל?"קיימת תחרות עזה ,כי מדובר בשוק רווי והחברות מתחרות
בעצם על אותו השקל .הן ניסו להרחיב פעילויות במדינות
אחרות ,אך הן לא הצליחו ונגרמו להן הפסדים כבדים".
 תחרות משמעותה נטילת הרבה יותר סיכונים..."זה מה שחברת ביטוח עושה  -נוטלת סיכונים .למשל ,אחד
הסיכונים הגדולים שאנו כמבטחי משנה לוקחים על עצמנו
הוא בנושא התרופות .אנחנו לא יכולים לדעת אילו תרופות
חדשות יפותחו ,אילו מהן יכנסו לסל הבריאות ואילו לא .זה
בהחלט עסק לא פשוט."...
 יותר פשוט לעסוק בביטוח חיים?"בביטוח חיים ריסק יש פחות פרמטרים לא צפויים .מעבר
לכך ,בכל עסקת ביטוח הגדולה מעשרה מיליון שקל ,אנו
מבצעים ישירות את החיתום ,כך שהשליטה שלנו טובה יותר".
האם הרגולציה הקיימת ישראל מקשה על פעילות חברותביטוח המשנה?
"היא משפיעה באופן עקיף ,כי הרגולציה אינה חלה על חברות
ביטוח המשנה אלא על חברות הביטוח הפועלות בישראל.
הרגולציה בארה"ב  -הן של הרשויות הפדראליות והן של
הרשויות במדינות השונות  -אינה פחותה מזו שבישראל וכך
גם באירופה".
 הרגולציה נועדה לשמור על האזרח הקטן..."כן ,אבל חלק מהשמירה על האזרח הקטן זה לשמור על
רווחיות חברות הביטוח .כי אם לא כך ,הן עלולות לפשוט רגל
וזה ממש לא יהיה לטובת האזרח".
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באופן אישי

יוסי סירוטה ,43 ,עובד משנת  2001בסוויס רי ישראל ,תחילה כאקטואר בכיר ובשש השנים האחרונות הוא משמש בתפקיד
המנכ"ל (החליף את ג'ייסון פרופ).
הוא נולד בניו-יורק למשפחה דתית לאומית ,קיבל חינוך ציוני ועלה לישראל לפני  15שנה .בהשכלתו הוא בעל תואר ראשון
בהנדסה ,תואר שני במתמטיקה ו Fellow of the Society of Actuaries-באקטואריה.
עבודה בחברות ביטוח אינה זרה לו ,והג'וב הראשון שלו היה אקטואר בחברת ביטוח אמריקאית  .MetLifeלאחר שעלה
לארץ עם אשתו קירה (אותה הכיר בירושלים) ,וחמשת ילדיהם (שניים נוספים נולדו לזוג בישראל) ,שימש כאקטואר בחברת
ציון .לאחר שהראל רכשה את ציון ,עבד שנה כאקטואר ראשי של ציון וכן כאקטואר בריאות בחברת הראל.
העלייה ארצה ,למרות קריירה מבטיחה בתחום בארה"ב ,נראית לו טבעית" .לפעמים זה נראה לי מוזר שלא כל היהודים
עולים לארץ ,למרות שהם מתפללים לזה" ,אומר יוסי" .מצד שני ,היום מי שמגיע עושה זאת ממניעים ציוניים ,כי מבחינות
אחרות ,כולל שכר וקריירה ,לרוב יהיה לו פחות בישראל .כשעליתי לארץ ,השכר שקיבלתי היה  50%מזה שהיה לי בארה"ב."...
לאחר שעלה לישראל ,הציב יוסי אתגר נוסף לעצמו :לעבור את בחינות הרבנות הראשית כדי לקבל תואר רב .ואכן,
במשך מספר שנים הקדיש זמן רב ללימודים ,בעיקר בעצמו ,ועבר את הבחינה בהצלחה .מעבר לכך ,הוא גם למד
את מלאכתו של סופר סת"ם (ספרים ,תפילין ומזוזות) ,ונמצא בעת הזו בעיצומה של כתיבת ספר תורה.

מחוז וילאר-לה דיאבלרה ,דרום מערב שוויץ:

תמהיל של טבע ,נוף,
הנאה וחוויה

עמק מוריק ,פסגות מושלגות ,קרחון רב הוד ,תחבורה ידידותית ,שבילי
הליכה מתונים וקסומים ,אתרי ספא מפנקים וכמובן שפע אפשרויות
להתענג על מטעמי האזור  0נא להכיר :מחוז וילאר-לה דיאבלרה

מ

חוז וילאר-לה דיאבלרה כולל שתי עיירות נופש יפות ו”כפרי
לוויין” המקיפים אותן .הוא שייך לקנטון  Vaudאשר בדרום-
מערב שוויץ ,סמוך לגבול עם צרפת .האזור הזה מציע שילוב
של מסלולי טיול רגלי ואתרי פעילויות בנוף מרהיב וחוויות
קולינריות מפתיעות.

מסלולי טיולים לכל המשפחה

מסלול טיול רגלי ,קל ומתאים לכל המשפחה ,הוא “מסלול שלושת האגמים”,
שאורכו כשעתיים .נסיעה ברכבת מווילאר אל תחנת ברטאי נמשכת  20דקות.
משם מתפתל השביל דרך מרחבי אחו ויערות ,על פני בתים כפריים עם גגות
רעפי עץ צפופים הטיפוסיים לאזור ,ועובר על פני שלושת האגמים :אגם ברטאי
(  )Lac de Bretayeהירקרק ,האגם השחור (  ,)Lac Noirוהיפה והגדול שבהם -
אגם שאבון (  .)Lac des Chavonnesכדאי לעצור לקפה במסעדה שעל חופו
וליהנות מיופיו לפני שחוזרים במסלול שונה אל תחנת ברטאי.
עוד מסלול טיול קל בלב נופים קסומים יוצא מווילאר ומסתיים באתר הגולף
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האזורי ובתקרובת ראויה ממיטב המטבח המקומי 10 .דקות נסיעה
מווילאר מובילות לתחנת  .Le Bouquetinהשביל היורד מפסי הרכבת
אל העמק מזמן הליכה נעימה של כשעה ,במורד מתון ,בין גבעות ירוקות
שופעות פריחה אלפינית בשלל צבעים .הוא מסתיים בכרי הדשא
העצומים של אתר הגולף האזורי .מומלץ לקחת פסק זמן על המרפסת
של מסעדת האתר ,שצופה גם היא אל הירוק המוחלט של העמק
עטור ההרים.

הקרחון של השטן  -הרפתקאות על הקרח
אם וילאר היא יעד חביב במיוחד על משפחות ,שכנתה ,לה דיאבלרה
התוססת ,היא הבחירה של חובבי הנופש הספורטיבי .כשעה נסיעה
מפרידה בין שתיהן (אפשר לנסוע בחינם באוטובוס במסגרת הכרטיס
החופשי) .היא שוכנת למרגלות “קרחון  ,”3000שמתנשא לגובה של
 3,000מטר על פני שטח של ארבעה קמ”ר ,ומציע בילוי מגוון .עלייה של
דקות ספורות בשני רכבלים מעל לעמק ההולך ונפרש מתחת ,מובילה אל
מרומי הקרחון .שם מתחלף הירוק של העמק במרחבי שלג לבנים מלוא
העין ,הפרושים במשך כל השנה.
על רחבת התצפית חולשת קובייה מטאלית ענקית  -מסעדה בעיצובו של
האדריכל השוויצרי מריו בוטה ,החתום על עיצוב מבנים ייחודיים בעולם
כולו (בכללם גם בית הכנסת והמרכז למורשת היהדות ע”ש צימבליסטה,
באוניברסיטת תל אביב) .מומלץ לעלות את  120המדרגות אל Belveder
שמעל לקובייה  -תצפית של  360מעלות על הסביבה.
ה"דובדבן שבקצפת” הקרחון הזה ,מצפה במרחק של שני ק”מ בעומק
השטח ,במה שנראה כמו קצה העולם .רכבל כיסאות מוריד את
המבקרים אל המרחב הלבן ,משם אפשר לצעוד ברגל על הקרחון,
במסלול מסומן ובטוח ,או לנסוע באוטובוס שלג ,אל Quille du diable
(“פין הבאולינג של השטן”)  -סלע מזדקר בקצה המצוק ולידו בר קטן
ומקסים עם מרפסת תצפית ,שמשקיפה ממול ,בגובה העננים ,אל פסגות
הרים ורחוק למטה אל הכפר  .Derborenceעוד דרך מענגת לחוות את
“קרחון  ,”3000היא לחצות אותו בנסיעה במזחלת רתומה לכלבי האסקי.
www.glacier3000.ch
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הולכים עם הזרם
שני אתרי מים נעימים ביותר בכל מזג אוויר נמצאים במרחק כ 40-דקות נסיעה
מווילאר .על גדות נהר הרון ,נמצא אתר הספא המצוין  .Lavey le Bainפה ושם
באתר נראית תרומתו של המעצב פיליפ סטארק ,אבל את הנכס המרכזי של
המקום תרם לו הטבע :תענוג לשכשך בבריכות החמימות ,מתחת למזרקות,
ובתוך מתחמי הג’קוזי עם ריח האקליפטוס באוויר ,ולשאת את העיניים אל קירות
הסלע הירוקים של המצוק המתנשא ממול .כמובן שיש כאן מגוון של סאונות,
חדרי עיסויים וגם חדרי התרגעות עם מוסיקה ותאורה צבעונית מיוחדת.
מחוץ לאתר זורם בעוז נהר הרון ומזמין להתבשם גם ממנו.
www.lavey-les-bains.ch

ילדים ומבוגרים ישמחו לבלות כמה שעות ב ,Aquaparc Le Bouveret-על גדות
אגם ז’נבה .פארק המים הזה ,מציע מגוון מכובד של פעילויות מים לקטנים וגדולים,
ואפשר גם לחצות את הכביש וליהנות מחוף הרחצה המקסים של אגם ז’נבה.
www.aquaparc.ch

עוד אתרי פעילות מומלצים לילדים באזור - Labyrinthe Aventure :מתחם שופע
מתקנים כיפיים לילדים :מבוך ,קירות טיפוס ,מגלשות ומתקנים מתנפחים.
www.labyrintheaventure.ch
 ,Swiss Vapeur Parcהסמוך לפארק המים ,מציע מעין מיני-שווייץ ,שרכבות
מיניאטוריות חוצות אותה בין גשרים ובתים זעירים .עלו עם הילדים לקרון הזעיר
וצאו לדרך.
www.swissvapeur.ch
מאת :רוני ערן .הכותבת היתה אורחת של לשכת התיירות של שווייץ Switzerland Tourism

ולשכת התיירות של וילאר-לה דיאבלרה.

גישה חופשית לתייר

שווייץ ידועה במערכת התחבורה הציבורית הנוחה והיעילה שלה ,ומחוז ווילאר-לה דיאבלרה מאפשר לאורחיו לנצל אותה
היטב .כל מי שלן באחד מבתי המלון והצימרים באזור ,זכאי ל”כרטיס גישה חופשית” ( ,)Free Access Cardהכולל כ30-
אטרקציות ושירותים ללא תשלום :נסיעה חופשית בשבעה קווי אוטובוס ,ברכבת ובחמישה רכבלים ,שיעור גולף באתר
הגולף (בהזמנה מראש) ,כניסה חופשית לבריכה ,החלקה על קרח ,שלושה טיולים מודרכים ברגל ועוד.
(למפת השירותים והאטרקציות)http://www.villars.ch/en/page.cfm/Destinations/MapsVG/MapFA :
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יהודה שושני ,מנכ"ל סיטיפס ,מפעילת הרכבת הקלה בירושלים:

הרכבת הקלה חוללה שינוי מהותי לא
רק עבור תושבי העיר אלא גם עבור
התיירים הרבים הפוקדים אותה

שנה וחצי בדיוק לאחר השקתה של הרכבת הקלה בירושלים ,מסתבר כי הביקוש לשירותיה בקרב תושבי
העיר גבוה מהמצופה  -וגבוה עוד יותר בקרב התיירים הפוקדים את הבירה .תדירות הרכבת ,הנוחות,
הבטיחות ,מהירותה ובעיקר תחנותיה הממוקמות סמוך לאתרים מבוקשים על-ידי תיירים  -הפכו אותה
ל"רכבת בינלאומית" .וכך ,במחיר כרטיס של כ 1.5-דולר בלבד ,יכול התייר להשתמש ברכבת במשך שעה
וחצי ,לשבת בנוחות בקרונות מרווחים בעלי חלונות גדולים במיוחד ולחוות את העיר לאורך הקו כולו 14 ,ק"מ
אורכו ,הלוך  -וחזור אולי ליד החלון בצידו השני של הקרון...

ק

רוב ל 80%-מכ 3.5-מיליון התיירים הפוקדים את ישראל מדי שנה מבקרים
בירושלים ,בעיקר במקומות הקדושים ,ורבים מהם עושים בשנה האחרונה
את "סיבוב ההיכרות" הראשון שלהם עם העיר ברכבת הקלה .מלבד
תושבים יהודים  -חילונים ,דתיים ,חרדים ,סטודנטים  -ותושבים ערבים
ממזרח ירושלים ,עמוסים קרונות הרכבת הקלה בירושלים בתיירים מכל
קצוות תבל (כולל מדינות ערב) ובליל השפות ,הפנים והמלבושים ,הופך
אותה ליחידה במינה .לא עוד אוטובוסים צפופים ,נסיעה יקרה במונית ,או נהיגה ברכב שכור
הנע באיטיות בעומס הבלתי נסבל במרכז העיר הסואן .הרכבת הקלה הפכה את ירושלים
עבור התייר לנעימה יותר ,ותרמה משמעותית למיגוון האטרקציות ולהארכת משך השהייה
בה .שכן ,בעקבות הקמתה נוספו מקומות לבילוי ,מסעדות ,שטחי מסחר ומוקדי תרבות.
יהודה שושני ,מנכ"ל סיטיפס ,נשוי ואב לשתי בנות ,מספר כי מעבר לשינוי הדרמטי שחוללה
הרכבת הקלה בקרב תושבי העיר המשתמשים בשירותיה  -היא מחוללת שינוי גם בתיירות
הפנים והחוץ .כזה ,אשר יכול לגרום לתיירים להגדיל את מספר ימי השהות הממוצע בעיר,
דבר שבהכרח יעלה את הכנסותיה מתיירות (בתי מלון ,מסעדות ,בתי מסחר ועוד).
"חלק גדול מבתי המלון נמצאים לאורך קו הרכבת הקלה" ,אומר שושני" .מה שהופך אותה
לנגישה ואטרקטיבית מאוד עבורם .תומכת בכך העובדה ,שחלק גדול מהתיירים מורגלים
בנסיעות במערכות הסעה המוניות – חשמליות ,רכבות תחתיות ,רכבות עיליות ורכבות תלויות.
יותר מכך ,אם עד כה היעדים המובהקים של תיירים היו אתרי דת ,היסטוריה ,מורשת,
ארכיאולוגיה ,וכמובן העיר העתיקה  -הרי שעכשיו ,פיתוח דרמטי של המרכז העירוני במערב
העיר ,מביא אותם גם לשם.
פריחת החנויות באזורים אלה ומחירי הנדל"ן שעלו באופן דרמטי לאורך הקו ,מהווים את
ההוכחה הטובה ביותר לשינוי שחל בעיר מבחינה כלכלית .לתיירים היו חסרים מקומות בילוי,
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ולרוב לאחר יומיים-שלושה בעיר הם נהגו לחזור לתל אביב .היום
המצב משתנה :התיירים המגיעים לירושלים שוהים בה זמן רב יותר,
ולעיתים אף ממירים את השהות בתל באביב – בלינה במלונות
הבירה .גם במזרח ירושלים  -למשל תחנת שער שכם ,שאליה
מגיעה תיירות ממדינות ערב וכמובן תושבי שכונת שועפת בה יש לנו
שלוש תחנות  -מדווחים על גידול משמעותי בעסקים .אגב ,תיירים
ממדינות ערב ,שעד כה נשארו בדרך כלל בתחומי מזרח העיר,
'מגלים' באמצעות הרכבת הקלה גם את מערבה".
 האם מתכנני הרכבת הקלה לקחו בחשבון את התיירים כפלחמשמעותי מתוך משתמשי הרכבת כאשר קבעו את מסלולה בעיר?
"לא הייתי בין מתכנני הקו ,אך אין לי ספק כי ההיבט התיירותי היווה
שיקול חשוב .לרכבת הקלה תחנות באתרי תיירות מובהקים במערב
העיר  -הר הרצל ,יד ושם ,קריית המוזיאונים ,רחוב יפו וכמובן שער
שכם .מיתווה נסיעה שכזה מציע שילוב בין אטרקציות תיירותיות
חשובות לבין מוקדי קניות ובילוי.
כיום הנתונים כבר מדברים בעד עצמם ואופייה התיירותי של הרכבת
הקלה מכתיב קבלת החלטות מהותיות  -החל משילוט באנגלית,
בנוסף לעברית ולערבית ,המקל על התיירים את ההתמצאות ,עבור
בעלונים הכתובים בשלוש שפות וכלה בפקחים השולטים לפחות
בשפה זרה אחת נוספת.
מעבר להיבט התעבורתי ,יש לרכבת עצמה מימד תיירותי-חוויתי
 היא חושפת את התיירים הנוסעים בה לפסיפס האנושי המרתקשלירושלים ,הכולל נוצרים ,מוסלמים ,וכמובן יהודים על מיגוון
עדותיהם  -ובכלל זאת חרדים.
הרכבת הקלה משלבת עבורם מערכות מוכרות ,דוגמת מערכת
הכרטוס שאנו מפעילים ,המוכרת לרבים מהתיירים שכן היא זו
המקובלת באירופה .הדבר המקל עליהם לעשות שימוש יעיל
במימשק 'מכונה-משתמש'".
 באירופה מקובל לאפשר לתייר לרכוש כרטיס על בסיס מתמשך -"תור פאס".
"קיבלנו לא מזמן החלטה להציע לתיירים תור פאס וכעת אנו
שוקדים על קביעת השיטה ,סוג הכרטיס והמחיר .צריך לזכור כי אנו
רק בתחילת הדרך ובכל שבוע כמעט נכנסים לשימוש עוד שירותים,
עוד הטבות ועוד הקלות .עברנו חבלי לידה לא פשוטים ,אך אנו
בהחלט נמצאים כיום במצב בו הרכבת הקלה מצדיקה את קיומה
מעל ומעבר ,וכמובן את ההשקעה בה ,שהיא פרמטר לא פחות
חשוב.
שירות נוסף שאנו מאפשרים שיכול 'לדבר' גם לתיירים המגיעים עם
משפחותיהם  -הכנסת עגלת ילדים ברוב שעות היום לרכבת ללא
תשלום (למעט שעות הלחץ בבוקר ובערב) – זוכה אף הוא להיענות
אדירה וניכר כי הוא נותן מענה לצורך אמיתי של משפחות המטיילות
עם ילדים קטנים.
בנוסף אנו נמצאים במשא ומתן עם בתי המלון להנפקת כרטיס יומי
או שבוע שיימכר רק לתיירים".
הנושא התיירותי לדברי שושני ,נמצא גבוה על סדר יומה של
הרכבת הקלה בירושלים" .אנו שואפים לפתח את הרכבת הקלה
כאטרקציה תיירותית בפני עצמה ,וברוח זו מתכננים להציע לתיירים
לרכוש אפליקציה להורדה לסמארט פון ,באמצעותה יוכלו להאזין
לדברי הסבר אישיים בשפתם לאורך הנסיעה בקו .כך ,למשל,
כשהרכבת עוברת ליד תחנת גבעת התחמושת ,יקבל התייר הסבר
על האתר והקרבות שהתרחשו בו".

יהודה שושני

 תיירים המגיעים לישראל נחשפים לא אחת במקומות ציבורייםל"ישראלי המכוער"  -ונדליזם ,קולניות ,התנהגות בוטה ,לכלוך,
התחמקות מתשלום .האם וכיצד פועלת סיטיפס לצמצום התופעה?
"מערכת הפיקוח והאכיפה שלנו מחמירה והמטרה היא לאפשר
נסיעה נעימה ורגועה לכל נוסעינו באשר הם .הפקחים שלנו
פועלים בקבוצות ,במקרה הצורך הם מפגינים אסרטיביות כלפי
מי שנדרש ,ובהחלט יכולים להרתיע ,להזהיר ואף להוריד מהרכבת
נוסעים שאינם עומדים בכללי ההתנהגות והשימוש בה .הפקחים
הודרכו להזהיר נוסע המניח את רגלו על המושב שלפניו ,להעיר
לאלה הגורמים רעש או מטרד לנוסעים אחרים ועוד .ברכבת אין
פחי אשפה ,כי אנו לא מאפשרים ליצור אשפה במהלך הנסיעה -
והדבר ניכר בנסיעה ברכבת שהיא נקייה ומזמינה .בנוסף ,הפקחים
מתודרכים לחנוך את הציבור ולהסביר את נוהלי הנסיעה  -בדגש על
נוסעים חדשים ותיירים .מעבר לכך ,הוספת קרונות ותדירות גדולה
יותר של הרכבת ,הורידה את מפלס הצפיפות והלחץ של הנוסעים.
אנו בהחלט חלוצים בשינוי תרבות התנהגותית ולדעתי כבר רשמנו
הישגים ראויים".
 לאן מועדות פני הרכבת הקלה?"לשיפור מתמיד של איכות השירות וזמינות הרכבות ,ולהטמעת
הרכבת הקלה כחלק בלתי נפרד מפני העיר .מאמצים אדירים נעשו
בעת התכנון ,כדי שהרכבת הקלה תשתלב באופן מיטבי במרקם
הפיזי ,האנושי והסביבתי  -ואף תיטיב עימם .כך ,למשל ,כדי להסוות
את מערך הטעינה של הרכבת הקלה נשתלו לא פחות מ3,000-
עצים לאורך תוואי הרכבת הקלה ,ואלפים רבים נוספים של שיחים
וצמחים מעטרים את סביבות התחנות.
החלטה זו התקבלה תוך רגישות למרקם האנושי בבירה ,ובשועפת
למשל ,שרוב תושביה ערבים נוצרים ,נשתלו עצי אשוח .הפיכת הקו
ל'עורק ירוק' בעיר ,היטיבה כמובן גם עם הנושא הסביבתי ולאורך
ציר יפו ,למשל ,ירד שיעור זיהום האוויר בכ."70%-
 אתה מרוצה משיעור הביקוש לשירותי הרכבת הקלה?"בהחלט ,כרגע הביקוש לנסיעה כבר עולה על הצפי בתוכניות
העבודה שלנו .לפיכך ,איננו פועלים כדי להגבירו ,מחשש לפגיעה
באיכות חווית הנסיעה".
 לסיום ,בנימה מעט יותר אישית ,איך מרגיש מנכ"ל של פרויקטראשוני וייחודי בישראל?
"שמחה ,גאווה ותודה על הזכות שניתנה לי לנהל פרויקט כזה.
לראות את הרכבת נוסעת בשלג הירושלמי לאורך מסלול הפוקד
אתרי עיר היסטורית בת  3000שנה ,ערש התרבויות ,ואינה פוגעת
באותנטיות ובמרקם העיר ,זה משהו שקשה לתאר".
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שוויץ וליכטנשטיין-מפגש חברי לשכת המסחר ישראל
 מר וולטר הפנר,בהשתתפות השגריר היוצא
20.6.2012 ,מלון דן

סיכום ארבע שנות כהונת
השגריר בישראל

Luncheon meeting, Israel-Switzerland & Liechtenstein
Chamber of Commerce - 20.6.2012
With the participation of former Ambassador of
Switzerland to Israel H.E. Mr. Walter Haffner
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אבנר גורדון ,מנכ"ל סוויס ישראל ,לקראת לוח טיסות החורף :2012-13

"אנו מחויבים לטוב ביותר"

"

ישראל היא אחד משוקי היעד העיקריים של חברת
התעופה השוויצרית והיא מטפחת ומקדמת את הקו
לישראל מאז הפעילה אותו עוד טרם קום המדינה .מאידך,
הלקוחות שומרים אמונים לחברה והם נהנים ממוצר בעל
ערך רב ,הממצב את סוויס ברף העליון בתעופה בישראל".
כך אומר אבנר גורדון בראיון עם התחלת פעילות לוח
טיסות זמן חורף בו מפעילה החברה מטוס רחב גוף חדש  -אירבוס
 - A-330בקו לתל אביב.
"גם היום אנו יכולים לומר בגאווה ,כי סוויס מציעה לנוסעים מישראל
מוצר איכותי  -שתי טיסות יומיות בשעות נוחות ,במטוס רחב הגוף
המתקדם ביותר המכיל שתי מחלקות שירות מפנקות .מעבר לכך:
כערך מוסף לטיסה בסוויס ,אנו מציעים קשר הדוק עם שאר חברות
הבת של קבוצת לופטהנזה ועם החברות בברית התעופה העולמית
.Star Alliance
אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם לופטהנזה ואוסטריאן
בישראל ומשלימים זה את זה .משרדינו סמוכים ,הקשר בינינו
הוא רצוף  -ואנו מפעילים יחד  51טיסות שבועיות .שמאפשרות
פתרונות נסיעה מצוינים המותאמים לצרכי הלקוח ,ויחד עם חברות
הברית  Star Allianceניתן להגיע לכל נקודה כמעט על פני כדור
הארץ .אין שותפות עסקית בארץ שמציעה כל כך הרבה לנוסע.
זהו שילוב מנצח".
כל אלה לא נעלמו מעיני המשתמשים בשירותי סוויס :על-פי
נתוני נתב"ג לסיכום נוסעים יוצאים ונכנסים ,בתשעת החודשים
הראשונים של  2012נרשם גידול של  6.3%בתנועת הנוסעים
בסוויס ,לעומת גידול של  1.9%בלבד בתנועת הנוסעים של כלל
החברות הטסות לארץ.
 במה שונה המטוס החדש אירבוס  A-330מזה המופעל כיום?"כמות המושבים במטוס החדש גדולה בשבעה אחוז מהקיבולת
של לוח טיסות הקיץ שחלף ואם לוקחים בחשבון את הביקוש
לטיסות החברה הבא לידי ביטוי בנתוני התפוסה  -יותר אנשים
יוכלו ליהנות מטיסה בסוויס .מחלקת העסקים הידועה באיכותה
( 53מקומות) מציעה לאלו הרוצים לנצל את הטיסה לשינה מושב
הנפתח למיטה שטוחה ,בזוית הטייה של  180מעלות ,המאפשר
לעשות זאת בנוחות יתירה .בנוסף ,ל 90%-מהמושבים גישה
ישירה למעבר".
 האם המשבר באירופה לא השפיע על סוויס  -כמו על יתר חברותהתעופה ביבשת  -והאם לא חלה ירידה בתנועת אנשי עסקים
מישראל לאירופה?
"סוויס ,בבעלות קבוצת לופטהנזה ,מציגה תוצאות טובות .הלקחים
ממשברי העבר בתעופה נלמדו היטב בחברה ,והיום אנו ערוכים
טוב יותר .לגבי תנועת אנשי העסקים מישראל  -המהווה חלק
מהותי בתפוסת המקומות בסוויס  -היא נותרה יציבה ואפילו עלתה
למרות המשבר באירופה .יש לכך מספר סיבות :האחת ,כלכלת

ישראל מוטת ייצוא (השוק המקומי
קטן והתרחבות יכולה להיעשות
רק מעבר לים) .לכן ,הישראלים
עושים יתר מאמץ  -והייתי מכנה
זאת 'מאמץ כדרך חיים'  -לפעול
בשוקי חו"ל.
השנייה ,הטיסות לציריך הן לעיתים
לא רק למטרות עסקים בשוויץ או
באירופה ,אלא במדינות אחרות
מעבר ליבשת ,ורבים מנצלים יעד
אבנר גורדון
זה לטיסות המשך לרחבי תבל.
אינני חושב שיש עוד חברות קבוצה כגון קבוצת לופטהנזה -
המציעות יחד עם חברות הברית  ,Star Allianceמיגוון כה רחב של
טיסות בזמינות גבוהה ובשעות כל כך נוחות".
ציינת את "נוחות" השעות .בעבר הייתה ביקורת על כך שטיסתהבוקר מתל אביב יוצאת מוקדם מדי ,ב 5:30-וטיסת הערב מציריך
יוצאת מאוחר מדי ,ב .22:45-מה השתנה?
"לא השתנה דבר בלוח הזמנים ,אבל מסתבר כי אנשי העסקים
וגם התיירים רואים בשעות האלה יותר יתרונות מחסרונות .היתרון
העיקרי הוא 'רווח' של יומיים  -בין אם לצרכי עבודה ובין אם לצרכי
תיירות .כבר אמרו מזמן כי 'זמן זה כסף' ומעבר לחיסכון בזמן ,אנשי
העסקים מנצלים את הטיסה לעבודה או ישנים במהלכה ,וקמים
רעננים לפגישות עסקים או לטיסות המשך .גם אלה שיוצאים
לחופשה מרוויחים יומיים ואף חוסכים בעלויות המלון".
 לטיסה שיוצאת ב 5:30-צריך להגיע בשלוש לפנות בוקר ולצאתמהבית בשתים...
"היום זה לא נכון ,ניתן לעשות צ'ק אין באינטרנט ולהגיע לטיסה
שעה לפני ההמראה  -מאוד מומלץ".
 הביקוש לקו לדבריך גדל ,ולמרות זאת קו שהופעל בעבר לז'נבה לא קיים .האם הטיסות לז'נבה יתחדשו?"כל החלטה על השקת קו חדש נעשית על-פי סדר עדיפויות
גלובלי של החברה .נכון להיום הביקוש אכן קיים  -והנוסעים
לז'נבה עושים זאת דרך ציריך .העליתי לאחרונה את הנושא בפני
מנהלי סוויס ואני מאמין כי פנייתי תיבדק לעומקה .גם מז'נבה יש
יעדי המשך רבים וטובים ואני מקווה שהפעילות ליעד זה תחזור".
 האם פעילות סוויס בישראל יכולה להתבסס רק על אנשי עסקיםהמשתמשים בשירותיה?
"לא .אנו מעודדים ותומכים בהגדלת מספר התיירים לכל היעדים
בעולם ובמיוחד לשוויץ .התעניינות ישראלים היוצאים לנופש גדלה
בכל שנה ודחיפה משמעותית לכך ניתנת הודות לשיתוף פעולה עם
נעמי ליהמן ,נציגת התיירות של שגרירות שוויץ בישראל .יש כיום
לא מעט תוכניות אטרקטיביות לטיול ונופש בשוויץ ,גם בחורף וגם
בקיץ ,ובקרוב יוצע לציבור מיגוון הצעות נוסף ,בשיתוף עם סוויס".
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השגריר היוצא מר וולטר הפנר
מארח בביתו את משתתפי סמינר
Switzerland: Gateway to Europe
and to the Rest of the World
The former Ambassador of Switzerland
to Israel H.E. Mr. Walter Haffner hosting seminar
participants at his residence

28.11.2011
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Seminar at Hilton Hotel, Tel Aviv - 29.11.2012

Switzerland: Gateway to Europe
and to the Rest of the World

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

Swiss Exchange
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שוויץ וליכטנשטיין-לשכת המסחר ישראל

Israel-Switzerland & Liechtenstein Chamber of Commerce
From the Chairman
Dear friends and colleages,
This issue of “inteRelation” the Israel Switzerland & Liechtenstein Chamber of Commerce bulletin
was prepared during the Pillar of Cloud operation for annihilating terrorism in the Gaza strip. This
operation does indeed have a certain influence over the financial activity of companies and plants in
the southern area, but Israel’s economy is renowned for its strength, and there is no doubt that the
security events will not affect its financial stability.
Due to the situation, we were forced to postpone the traditional meeting of the Chamber of
Commerce, which was planned to take place on November 19th 2012, in which the members
would have met the new Swiss ambassador to Israel, Mr. Andreas Baum, who has recently replaced
our friend, the departing ambassador, Walter Hefner. I have met with the new ambassador and was
impressed with his personality and familiarity with the situation in the Middle East, and with Israel being an island of financial stability.
His excellence the ambassador has granted us our wish and gave our bulletin an interview in which he mentioned, inter alia, that
each country has its uniqueness – even in the global world. Israel, like Switzerland, is a medium sized country, with a democratic
regime and limited natural resources. The small local market led it, as in Switzerland, to become export oriented and to develop
advanced technologies. Both countries are known for their excellent high education institutes, skilled manpower and for a relatively
low unemployment rate. In addition, both countries rely on their capability to develop, invent and innovate. Israel has a diverse and
strong hi-tech industry with many start-ups, which are very attractive to investors, including Swiss ones.
This bulletin is issued prior to the second Israel – Switzerland business conference dealing in real estate and focusing on Switzerland
as a destination for investments and initiatives in this field. We greet our Swiss guests coming to the conference, headed by Dr. Ermine
Zukker, a lawyer specializing in real estate, and the president of our sister chamber – Switzerland – Israel. In this issue you will find Dr.
Zukker’s answers to key professional questions regarding investing in real estate in Switzerland. We hope that the participants in the
event find it helpful, interesting and successful.
Swiss Ray, the secondary insurance company second in size worldwide centered in Zurich and which in 2013 will celebrate 150 years
since its foundation, is the only one operating local offices in Israel. In an interview with him, Yosi Sirota, the Israel Swiss Ray CEO, tells
of the interest the secondary insurance companies show in Israel, and of Israel being one of the company’s
President
biggest and most important markets – more than countries which are larger and more populated than it.
Sirota focuses on the issue of medical insurances – a thriving field in Israel due to high awareness and the
creativity manifested by the local insurance companies in extending the coverage to fields not covered by
the national plan or by the supplementary insurances.

Mr. G. Hamburger

The vast majority of tourist arriving in Israel – from Switzerland as well – visit Jerusalem. Lately, a
comfortable, pleasant and innovative transportation option has opened before them i.e. the first line of
the Jerusalem Light Rail – Citypass. This connects the different parts of the city, passes through historical
and tourist key sites and reaches the vicinity of the city’s hotels, so that it is most accessible to tourists.
Furthermore, the line’s route enjoys impressive environmental development, which has contributed
much also to the business development and to creating tourist attractions such as entertainment places,
restaurants etc.

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. I. Saig
Adv. P.G. Naschitz
Adv. I. Rosenberg
Mr. A. Sagy
Mr. A. Weinberger
Mr. Z. Weiss
Mr. Y. Weissbrem

Yehuda Shoshani, Citypass’s CEO, tells in an interview with him of the new possibilities opening before
the tourists in Jerusalem, of the adaptation of the Light Rail also to the capital’s tourists and of tourists
extending their stay in Jerusalem due to this means of transportation.
As is our custom every issue, you can view pictures covering the activities of the Chamber of Commerce,
including the first and successful business conference we held: “Switzerland – Gateway to Europe and
the rest of the world”, the entertaining at the ambassador’s residence and the traditional Chamber of
Commerce meetings at the Dan hotel.
I thank the members of the Chamber for their trust, collaboration and support of the Chamber’s activities.
Gideon Hamburger, President
Israel-Switzerland and Liechtenstein Chamber of Commerce
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•
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Management Members:
Adv. U. Ascher

We will keep reaching
out towards the Israeli
business community
After a service in Canada, the United Nations and Africa, Mr.
Ambassador Andreas Baum arrived lately to Tel aviv. He is determined
to keep on helping the development of bilateral commerce relations
between Switzerland and Israel, and encourage cooperation based
on the high quality of the human resources in both countries

B

efore your current appointing, where were you posted? Tell us
please about your diplomatic background and experience.

Until August of this year, I was the Swiss Ambassador to Nigeria, Chad
and Niger, and therefore lived in the Nigerian capital Abuja. Of my over
20 years as a member of the Swiss Ministry of Foreign Affairs, I spent the
first seven at headquarters in Berne, where I had the privilege to work
directly for the then State Secretaries Jakob Kellenberger and Franz von Däniken.
Since the year 2000, I have been serving abroad, first as Deputy Head of Mission
in Ottawa, Canada, then in the same position at the Swiss Mission to the United
Nations in New York. I consider myself a generalist with a special affinity for political
issues. My employer offered me the opportunity to be active in many diverse areas,
in the developed and the developing worlds, in the bilateral and multilateral fields,
for which I am very grateful. The Middle East is a wholly new field for me and I very
much look forward to the challenge.

The Ambassador of Switzerland
to Israel H.E. Mr. Andreas Baum

- What did you know about Israel, and how did you describe the country to
yourself?
For an average reader of the “international news” section of good newspapers, with
an interest in history, politics and geography, the Middle East cannot be entirely
unfamiliar. I was also very aware of Israel’s special role and history, its diversity and
complexities, as well as its many achievements. I furthermore imagined a small, but
very innovative, creative and exciting country.
- Tell us about your first days in Israel – was it like you expected? Did some
thing surprise you or impress you specially?
After just a few very busy and intense weeks, it would be preposterous to formulate
a coherent picture. So let me just list, without order, my strongest first impressions,
though they may not be very original: enjoying the excellent quality of life, from the
beaches to the restaurants, parks and concert halls; seeing the incomparable city of
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The Swiss Parliament, Bern

Jerusalem for the first time in my life; my many discussions
with articulate, coherent, passionate interlocutors, reflecting
a broad diversity of opinions; how small everything is and
the almost schizophrenic proximity, both geographically
and psychologically, between peace and conflict, between
carefree enjoyment and great challenges.
- What meetings and encounters did you first arrange?
Was there a significant one that you recall especially?
Just a few days after my arrival, the Swiss Deputy State
Secretary for Northern Africa and the Middle East,
Ambassador Wolfgang Amadeus Bruelhart, visited Israel.

“The strength of the Israeli economy is
impressive, taking into consideration its
geographical and geopolitical environment and
challenges, as well as its small size and lack of
natural resources. The fact that Israel is uniquely
positioned in niches such as the high-tech
sector, and most importantly Israel’s sound fiscal
and monetary policies somewhat explain the
endurance and resilience of its economy"
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This was a wonderful opportunity for me as we encountered
many fascinating interlocutors in a very short period, be
they advisors to the President and Prime Minister, several
members of the Knesset, high level officials of the Ministry
of Foreign Affairs or representatives of non-governmental
organizations, of which I will only cite our good friends of the
Geneva Initiative. Another significant early experience was
the New Year’s reception offered by the President of the State
of Israel. President Shimon Peres is such an impressive figure
of truly historical significance well beyond his country and I
very much look forward to meeting him personally when I
will present my credentials.
- In an era of globalization, do you think Israel still has
special characteristics (in the field of economy, society,
education etc.)?
Even in an era of globalization, all countries have special
characteristics! Israel, similarly to Switzerland, is a mediumsized, democratic country with only a small amount of
natural resources. Its limited domestic market led Israel,
just like Switzerland, to become export-oriented and
technologically advanced. Both countries have renowned
institutions of higher education, a highly qualified labor force
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“The commercial relations between Israel
and Switzerland are flourishing and the
volume of trade between the two countries
is important. There is still room though for
further involvement and knowledge exchanges,
especially in the all-important Israeli high-tech
sector. From my point of view, there are for
instance a number of promising opportunities
in Israel for Swiss companies specialized in
clean-tech, such as recycling”
and relatively low unemployment. And both countries heavily
rely on their capacity to innovate. Israel has a particularly
strong high-tech industry, and a vibrant start-up scene that is
very attractive for investors, including Swiss ones.
- The world and especially Europe is experiencing an
economic crisis. How does the crisis reflect in the Swiss
economy?
Even though Switzerland is not part of the European Union,
the two economies are heavily intertwined. Europe receives
close to 60% of Swiss exports, so fluctuations of those
economies inherently affect our country. The depreciation of
the Euro had a negative effect on the Swiss export industry
and our banking sector was somewhat weakened by the
economic crisis. This being said, Switzerland remains a stable
country, resilient to crisis, for many reasons, including a high
degree of economic diversification, a stable labor market,
stable credit supply and decisive government action.
- What is your impression of the Israeli economy? Does its
endurance surprise you?
The strength of the Israeli economy is impressive, taking into
consideration its geographical and geopolitical environment
and challenges, as well as its small size and lack of natural
resources. The fact that Israel is uniquely positioned in niches
such as the high-tech sector, and most importantly Israel’s
sound fiscal and monetary policies somewhat explain the
endurance and resilience of its economy.
- Do you think that the political situation has some effect
on the willingness to do business with Israel?
Most probably. Certain companies and investors hesitate to
do business with Israel due to the political situation in Israel,
the Israeli-Palestinian conflict, tensions with neighboring
countries and more generally security issues. In addition,
the Arab Spring which has brought a degree of instability
to the area has rendered some economic actors cautious.
Other companies might dismiss Israel as being too small.
Nonetheless, I want to emphasize that business relations
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between Israel and Switzerland have always been and are to
this day excellent. Israel is one of Switzerland’s leading trade
partners. Switzerland is Israel’s fourth biggest supplier of
goods after the EU, the US and China (around 4.7% of total
imports of Israel come from Switzerland); Israel is the third
recipient of Swiss exports to the Middle East. In addition,
Switzerland is the eighth biggest export partner of Israel after
the US, the EU, Hong Kong, India, China, Turkey and Brazil
(1,6% of total exports of Israel goes to Switzerland).
- Do you find the Israeli business culture different from
what you know from Switzerland? If there are gaps –
how one can bridge them?
I think that Israeli and Swiss business cultures are relatively
similar. There might be some minor differences such as the
business atmosphere and dress code being a bit more casual
in Israel. There is no doubt, though, that Swiss businessmen
and women enjoy - and rarely have trouble - doing business
with their Israeli counterparts.
- An important part of the diplomatic relations between
Switzerland and Israel is the commerce relations. Do
you think that the potential of the bilateral commerce
has been utilized to the fullest? How can business be
developed even further?
Business can always be developed further and new avenues
explored! As I mentioned before, the commercial relations
between Israel and Switzerland are flourishing and the
volume of trade between the two countries is important.
There is still room though for further involvement and
knowledge exchanges, especially in the all-important Israeli
high-tech sector. From my point of view, there are for instance
a number of promising opportunities in Israel for Swiss
companies specialized in clean-tech, such as recycling, waste
water treatment, or waste management, at a time when Israel
has a demand for environment technologies and goods.
Furthermore, there is a strong heavy industry in Switzerland,
which could supply transportation and infrastructure projects
in Israel. At the Embassy, we are active in supporting Swiss
exporters interested in the Israeli market as well as Israeli
investors interested in the Swiss one, but we also more
globally encourage all efforts aiming at bringing Israeli and
Swiss businessmen and women together.
- Both Israel and Switzerland, are not blessed with natural
resources, thus nourished the human resources in the
fields of science and industry. What do you think can be
done, to promote a scientific and industrial collaboration
(for instance, in the pharmaceutics field)?
As I mentioned in the beginning of the interview when
referring to Israel’s specific characteristics, Israel has a
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strong high-tech industry, is very innovative, and has
a skilled workforce. It also has a healthy growth rate.
Swiss businessmen and women are aware of all of these
advantages and collaboration is sought after. In the scientific
and academic spheres, there is already a significant amount
of cooperation and exchanges between Israeli and Swiss
institutions. The Embassy encourages these exchanges and
works at increasing them in quantity and nature.
- We know very well the profile of Israeli tourism to
Switzerland. Can you describe the actual profile of the
Swiss tourism to Israel? Do you think it can be developed
to other fields (e.g. pilgrimage, Israel as a point of
departure to other countries such as Jordan?
The Embassy’s role is to encourage Israeli tourists to visit our
country, rather than the other way around. This being said,
we do know that many Swiss people choose to come to Israel
which has a lot to offer as a holiday destination, and we are
at their disposal for any help they might need during their
stay here. The Embassy of Israel in Berne is certainly in a better
position to give you exact figures on Swiss tourists travelling
to Israel.
- How do you see the role of the Israel-Switzerland
Chamber of Commerce in developing the commerce
relations between the two countries? Where do you see
its most significant contribution?
The Israel-Switzerland Chamber of Commerce has always
been a major partner of the Embassy, as we share the
objective of developing commercial ties and business
cooperation between the two countries. The Embassy
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participates in regular business events organized by the
Chamber of Commerce. Among all of these events, we are
particularly looking forward to the second “Israeli Swiss
business event” organized jointly by the Chamber and KPMG,
a major Swiss company. The event will take place in Tel Aviv
in December and hopefully be as successful as the one that
took place a year ago.
- How do you see your own contribution to the
development of the economical bilateral relations?
The Embassy closely follows the situation of the Israeli
economy, as well as the economic exchanges between
Israel and Switzerland. It maintains a network of contacts in
Israel and in Switzerland which enables it to facilitate and
encourage economic and scientific cooperation between the
two countries as well as between their respective companies
and institutions. This is our way of contributing to the
economic bilateral relations. I personally intend to continue
to reach out to the business community and to participate
in the stimulating events organized by the Israel-Switzerland
Chamber of Commerce as well as other partners.

"Both countries have renowned institutions
of higher education, a highly qualified labor
force and relatively low unemployment. And
both countries heavily rely on their capacity
to innovate. Israel has a particularly strong
high-tech industry, and a vibrant start-up
scene that is very attractive for investors,
including Swiss ones”
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Yehuda Shoshani, CEO of Citypass:

“The Light Rail brought about a
significant change for the many
tourists visiting Jerusalem”
Exactly a year and a half after launching the Light Rail in Jerusalem, it appears that
the demand for its services among the city’s residents is higher than expected, and
higher still among the tourists visiting the capital. The frequency of the trains, the
comfort, the safety, its speed and especially its stations situated by popular tourist
sites have all made it an “international train”. And thus, for a ticket priced only 1.5
dollars a tourist can ride the train for an hour and a half, comfortably sit in spacious
cars with especially large windows and experience the city along the entire line, 14
kilometers long, for a 45 minute ride in each direction, back and forth – perhaps by
the window on the other side of the car…

S

ome 80% of the 3.5 million tourists coming to Israel every year visit
Jerusalem, especially the holy sites, and many of them do their first
“introductory tour” of the city using the Light Rail.

Apart from Jewish residents – secular, religious, ultra orthodox, students,
and Arab residents from East Jerusalem, the Light Rail cars are loaded with
tourists from all over the world (including the Arab countries) and the
array of languages, faces and costumes render it unique.
No more packed busses, expensive taxi rides or slowly driving a rented car through
the busy city center. The Light Rail has made the city more pleasant for tourists and
significantly contributed to the selection of attractions and to the prolonging of the
stay in it, because since it was established, recreation places, restaurants, commercial
areas and culture centers have been added.
Yehuda Shoshani, CEO of Citypass, married and father of two daughters, says that
apart from the dramatic change the Light Rail brought about for the city’s residents
using its services, it is also changing internal and external tourism, a change which can
cause tourists to extend the average number of days they spend in the city – which
will necessarily raise its income from tourism (hotels, restaurants, shops etc.).

Yehuda Shoshani
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“A large number of the hotels are along the Light Rail line,” says Shoshani, “rendering
it accessible and very attractive to them. This is supported by the fact that a large
number of the tourists are accustomed to mass transportation systems – streetcars,
undergrounds, elevated trains and suspended trains. Furthermore, if up until now the
obvious destinations for tourists were religious, historical, traditional and archeological
sites, and the Old City, of course, dramatic development of the city center in the
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western part of the city brings them there too.
The prosperity of the stores in these areas and the prices of
real estate which have risen dramatically along the line are
the best proof of the financial change which took place in
the city. Tourists lacked places for recreation, and after two or
three days in the city they would go back to Tel Aviv. Things are
changing now: tourists arriving in Jerusalem stay there longer,
and sometimes even exchange staying in Tel Aviv for sleeping
at hotels in the capital. Also in East Jerusalem, the Damascus
Gate station, for example, which hosts tourists from the Arab
countries, and of course the residents of Shu’afat where we
have three stations, report an increase of business. By the way,
tourists from the Arab countries, who up until now usually
remained in the eastern city, are “discovering” the western one
as well via the Light Rail.
- Did the planners of the Light Rail take the tourists into
account as a considerable segment of the users of the train
when setting its route through the city?
“I was not among the planners of the line, but I have no doubt
that the tourist aspect was an important consideration. The
Light Rail has stations at typical tourist sites in the western
city – Mt. Herzl, Yad Vashem, the Museum Quarter, Jaffa St.,
and of course the Damascus Gate. Such a riding route offers
a combination of important tourist attractions and shopping
and recreation centers. The data today speak for themselves,
and the tourist nature of the Light Rail dictates the making
of major decisions – signs in English in addition to Hebrew
and Arabic , making orientation easier for tourists, leaflets in
three languages and supervisors fluent in at least one foreign
language apart from Hebrew.
“Apart from the transportation aspect, the train itself has an
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experiential tourist aspect – it exposes the tourists using it to
the fascinating human mosaic of Jerusalem, which includes
Christians, Muslims and of course Jews with their array of sects
– including the ultra orthodox. The Light Rail combines familiar
systems for them, such as the ticketing system we operate,
familiar to many of the tourists since it is the one common
is Europe. This makes it easier for them to efficiently use the
‘machine user’ interface.”
- In Europe it is common to enable tourists to purchase
tickets on an ongoing basis – “Tour Pass”.
“Recently we work together with tourism officials and the
Jerusalem Municipality to allow easy ticket, including hotels.
It should be borne in mind that we are only at the beginning,
and more services, benefits and discounts are introduced
weekly. We went through a complex beginning, but we are
now certainly at a point in which the Light Rail justifies its
existence by far, and of course the investment put into it, which
is a parameter no less important. Another service we offer,
which may appeal to tourists arriving with their families, is
admitting baby strollers to the train free of charge during most
of the hours (apart from morning and evening rush hours),
and is also greeted widely and it is apparent that it provides

"Great effort has been put into the train fitting
in with the physical, human and environmental
web of the city and even improving them. For
instance, in order to camouflage the loading
system of the Light Rail, no less than 3,000 trees
were planted along the route of the Light Rail,
and many thousand more bushes and plants
decorate the surroundings of the stations"
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a solution for a real need of families travelling with small
children".
According to Shoshani, the tourist issue is high on the agenda
of the Light Rail in Jerusalem. “We strive to develop the
Light Rail as a tourist attraction in itself, and in this vein we
intend to offer tourists to purchase a smartphone application
which will enable them to listen to personal explanations in
their language during the ride. For instance, when the train
passes the Ammunition Hill station, the tourist will receive
an explanation regarding the site and the battles which took
place there.”
- Tourists coming to Israel are not infrequently exposed to
the “ugly Israeli” – vandalism, loudness, callous behavior,
dirt, evasion of fees. Does Citypass act to reduce the
extent of these phenomena on the Light Rail and how?
“Our supervision and enforcement system is strict and the aim
is to enable pleasant and calm travel for all of our passengers
whoever they may be. Our supervisors work in groups, and
when necessary they manifest assertiveness towards offenders
and can certainly deter, warn and even remove passengers

“We strive to develop the Light Rail as a tourist
attraction in itself, and in this vein we intend
to offer tourists to purchase a smartphone
application which will enable them to listen to
personal explanations in their language during
the ride. For instance, when the train passes the
Ammunition Hill station, the tourist will receive
an explanation regarding the site and the
battles which took place there”
availability of the trains, and implementation of the Light
Rail as an inseparable part of the sight of the city. During
planning, great effort has been put into the train fitting in
with the physical, human and environmental web of the
city and even improving them. For instance, in order to
camouflage the loading system of the Light Rail, no less than
3,000 trees were planted along the route of the Light Rail,
and many thousand more bushes and plants decorate the
surroundings of the stations.
“This decision was made alongside sensitivity to the human

from the train if they do not adhere to the behavior and usage
rules as set out under the relevant laws. The supervisors were
trained to warn passengers who rest their feet on the seat
opposite them, reprimand those causing noise or nuisance
to other passengers etc. There are no trash bins on the trains
since we do not allow creating trash during the ride, and this
is apparent by riding clean and inviting trains. In addition,
the supervisors are instructed to explain the riding rules –
especially to new passengers and tourists.

web of the capital, and in Shu’afat, where most of the residents
are Christian Arabs, fir trees were planted. Turning the line into
a ‘green vein’ in the city has also benefitted the environmental
cause, of course, and along the Jaffa route, for instance, the air
pollution dropped by some 70%.”

“Furthermore, adding cars and increased frequency of the
train has lowered the level of crowdedness and stress of the
passengers. We are certainly pioneers in changing behavioral
culture, and I believe we have already attained worthy
achievements.”

- Finally, on a more personal note, how does a CEO of an
original and unique project in Israel feel?
“Joy, pride and thankfulness for the privilege given to me to
manage such a project. Seeing the train run in the Jerusalem
snow along a route crossing a historical city 3,000 years old, the
cradle of civilization, and not harming the authenticity and web
of the city, is hard to describe.”

- Where is the Light Rail headed?
“Towards constant improvement of the quality of service and
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- Are you pleased with the rate of demand for the services
of the Light Rail?
“Certainly, at present the demand for rides already exceeds
what we predicted in our work plan".

to next page

Investing in Real Estate in Switzerland:

All you need to know

Dr. Armin Zucker, Chairman of the Swiss-Israel chamber of commerce, Corporate and
real estate lawyer in one of the largest Swiss law firms, Meyerlustenberger Lachenal,
with offices in Zurich, Geneva and Zug, answers questions regarding real estate
investments in Switzerland
- What is the reason for holding a seminar on real estate in Switzerland at this point?
Switzerland is one of the most secure countries in the world and the Swiss franc among the strongest
currencies, so that the interest of Israeli Investors into Swiss real estate is still existent.
- Describe the Swiss real estate market in general, both the commercial and the residential.
The Swiss real estate market is currently overheated by high demand and almost no supply, triggered
by historically low interest rates, financial crises and lack of alternative investments.
- Do the Swiss authorities encourage foreign investments or do you believe that they prefer to
create difficulties for foreign investors?
Swiss authorities treat domestic and foreign investments equally.
Dr. Armin Zucker

- What is required of an Israeli investor who wishes to invest in real estate in Switzerland?
Investment into commercial real estate is possible without restrictions. Investment into residential real
estate requires domicile in Switzerland. European citizens are free to take domicile in Switzerland and
may as a result then purchase also residential property. This does not apply to Israeli citizens.
- What types of real estate are open for foreign investment in general and Israeli in particular?
Commercial real estate is open for foreign investment.
- In view of the high real estate prices in Switzerland, are such investments still worthwhile? Please
describe the development of the real estate prices over the past ten years.
For the development of real estate prices, both commercial and residential visite our website: www.
swissisrael.ch / Activities / Past events / Israels appetite for Swiss Real estate / Stefan Pfister "Prices for
Swiss Properties - over the top or still a long way to climb".
- Describe the regulation of the real estate field in Switzerland, including tax issues, withdrawing
profits, bureaucracy etc.
Regarding regulations in the real estate field and taxes, see above mentioned website, presentations by
Marc Bernheim and Samuel Dürr.
- Is there a difference between the ways real estate investors are treated in the different cantons?
Smaller cantons are more lenient when it comes to the issues of residence and tax agreements.
- Which places in Switzerland are considered “hot” as far as the market goes
Hot places: the cantons of Zug, Geneva, Zurich-City and the communities along the lakes of Zurich, Zug,
Geneva, parts of canton Schwyz. These places are overheated.
- What is your opinion on Israelis purchasing vacation homes in Switzerland – is it a worthwhile
investment?
The prices for vacation homes in Switzerland are currently overheated. Given the stability of the Swiss
franc, an Investment could pay off long-term
- If an Israeli is interested in purchasing real estate in Switzerland, what must he do, whom should
he consult and what is the procedure he must go through?
Retaining a local broker and a specialized lawyer in real estate (in some cantons, local lawyers are
recommended for special issues).
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