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עמיתים יקרים,
גיליון זה של "מהדקים קשר" חותם שנת פעילות נוספת של לשכת המסחר
ישראל-שוויץ וליכטנשטיין .הייתה זו שנה עמוסת אירועים ומפגשים ,שהוקדשו
להרחבת הדעת וליצירת הזדמנויות לחיזוק קשרים בין אנשי עסקים ,חברות
ויזמים  -מישראל ומשוויץ.
אחד התפקידים החשובים שרואה לה לשכת המסחר ליטול על עצמה ,הינו
הנחת תשתית הידע באשר ליצירת הקשרים הבילטרליים.
זוהי גם מטרת הסקירה שאנו מביאים בגיליון זה ,מאת עו"ד אלון קפלן ועו"ד
מיטל ליברמן ,הפורשים את מכלול האופציות העומדות בפני גורם עסקי זר
בבואו ליצור שיתוף פעולה עסקי או הרחבה של פעילותו העולמית  -בישראל.
ברוח הגלובליזציה ,אנו מביאים בגיליון זה גם ראיון עם מנכ"ל לופטהנזה ישראל ,עופר קיש ,המייצגת מגוון
חברות תעופה אשר יחד מציעות ללקוח "מעטפת גלובלית" של טיסות וטיסות המשך ,כמעט לכל יעד נדרש.
בקבוצת לופטהנזה נכללת חברת  ,SWISSוקיש מספר על המהלכים שנועדו לשמר את ערכי המותג השוויצרי,
המוערך במיוחד בקרב קהל הטסים מישראל.
להערכה רבה מצד הלקוח זוכה גם רשת ישרוטל ,המשיקה מלון יוקרה חדש בבירה  -אוריינט שמו .ביקור
במקום מגלה הקפדה על סטנדרט אירוח גבוה ,תוך שילוב אלמנטים ממיקומו של המלון בלב המושבה הגרמנית
בירושלים .התוצאה הסופית :חוויה יוצאת דופן לאורח ,בין אם הוא ישראלי ובין אם תייר.
גיליון זה של "מהדקים קשר" מפנה זרקור מיוחד אל הממשקים החשובים המתקיימים בין עולם העסקים
לבין עולם האמנות מזה והמגזר ההתנדבותי מזה .בראיון נרחב עם עו"ד גיל ברנדס ,יו"ר אגודת הידידים של
מוזיאון ישראל ,מודגשת החשיבות הלאומית שהוא רואה בפעילות המוזיאון ,כמו גם הקשר המיוחד שלו לעולם
האמנות (בדגש על האמנות פלסטית).
ברנדס מציג את תפקידם החשוב של התורמים כחלק ממערך תקצוב המוזיאון המאפשר רכישות ,תערוכות,
יוזמות ומהלכים לקירוב ציבור – מהארץ ומחו"ל  -אל מוזיאון ישראל.
את הקשר שבין העולם העסקי לבין המגזר ההתנדבותי ממחישה פעילותו הראויה לכל שבח של אלי ביר,
מקים ונשיא ארגון "איחוד הצלה" .ארגונו של ביר מפעיל מערך מתנדבים בעלי הכשרה בהגשת עזרה ראשונה
בשטח ,אשר מתחייבים להגעה לזירת אירוע רפואי בתוך זמן קצר ,עוד טרם הגעת אמבולנס .מתנדבי איחוד
הצלה נקראים למשימה בהתאם לקרבתם למקום האירוע ,והם מצוידים בציוד רפואי חיוני .כל זאת ,הודות
לתורמים משמעותיים התומכים בפעילות הארגון מתוך
ראיית החשיבות שבהצלת חיים.
לסיום ,באירועי הלשכה שנערכו בשנה החולפת תוכלו
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איחוד הצלה:

מאחדים כוחות בהתנדבות
למען הצלת חיים

את המודל של ארגון מתנדבים מצילי חיים הנמצאים במרחק קצר ממי שנדרש
לעזרה דחופה ,הגה אלי ביר ,נשיא "איחוד הצלה" ,כשהיה נער צעיר .מה הוביל
אותו לכך? כיצד צמחה היוזמה השכונתית לארגון ארצי? מי תומך באופרציה
המרשימה הזו? בשיחה אישית הוא מגלה :הכול התחיל ממודעה תלויה על עץ...

ל

אלי ביר ,נשיא "איחוד הצלה" ,יש זיכרון ילדות שלא עזב אותו מאז גיל
חמש ,ואולי הוא זה שהתווה את מהלך חייו הבוגרים" .אני זוכר היטב
את הפיגוע בקו  ,12שהתרחש בשנת  1978אצלנו בשכונת בית וגן
בירושלים .הייתי אז ילד קטן .זה היה ביום שישי ,בשעת צהריים .כולם
כבר חזרו מבתי הספר ומהגנים ואז נשמע פיצוץ שזעזע את כל העיר.
ראיתי אוטובוס עולה בלהבות .התקרבתי לשם וראיתי אדם מבוגר
שוכב על המדרכה .זה היה די רחוק מהאוטובוס עצמו .אני זוכר שאפילו לא הבנתי
אם הוא קשור לאירוע הזה או שנבהל מהפיצוץ ונפל על המדרכה .מה שכן ,היה לי
ברור שהוא זקוק לעזרה ושאני לא יכול לעזור לו .ברחתי משם ,אבל המראה הזה של
האדם המבוגר שוכב על המדרכה חסר אונים לא עזב אותי".
במבט לאחור ,מצביע אלי ביר ,נשיא "איחוד הצלה"  -ארגון המונה אלפי מתנדבים
ופרוש ברחבי הארץ מתוך חזון להציל חיים  -על הרגע הזה ,כעל רגע מכונן בחייו.
"אחר כך הייתה לי מחשבה להיות רופא ,אבל היא הבשילה למשהו אחר לגמרי,"...
הוא אומר בחיוך.
000

אלי ביר

ביר ,בנם של גבריאל ז"ל ,שעסק בביטוח בארה"ב ובארץ היה איש נדל"ן ובעלים של
חנות ספרים וחיה תיבדל לחיים ארוכים ,נולד להורים אמריקאיים ,דתיים אורתודוקסים
ציונים ,שעלו לארץ מניו יורק והשתקעו בירושלים.
הוא נולד בבירה ,בבית החולים משגב לדך ,אחד משבעת האחים במשפחה.
"הייתי ילד חולמני .כנראה שהייתה לי הפרעת קשב וריכוז שלא אובחנה .אלה
היו זמנים אחרים ,לא הייתה מודעות לדברים הללו כמו היום .הייתי יושב בתלמוד
תורה ,כמו כל הילדים ,וחולם .ולכן לא הייתי תלמיד מי יודע מה ...אבל הייתי
ילד טוב .לא חוצפן ,לא מפריע .ילד שחיפש את הכיוון שלו בחיים .עם הזמן
כולם הבינו שתלמיד גדול לא אהיה ,וחלק גדול מהזמן שלי הייתי מעביר בחנות
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"קראו לנו למקרה של ילד שנחנק מפיסת מזון .בגלל
התנועה הגענו אחרי  20דקות .במקום פגשנו שכן שהוא
רופא .הוא הבין שקורה משהו בבניין  -אלא שבאותה עת
לא נותר לו אלא לקבוע את מותו של הילד .זה היה נורא.
עמדתי שם וחשבתי לעצמי שבעצם היה בקרבת מקום
רופא שהיה יכול להציל את חייו של הילד  -אבל הוא לא
ידע על כך בזמן .מתוך הטראומה נולד הרעיון להקים
ארגון מתנדבים מצילי חיים שיפעל בתוך הקהילה״
הספרים של אבא שלי .גם שם המשכתי לחלום...
יום אחד ראיתי מודעה תלויה על עץ בשכונה  -נפתח קורס
מגישי עזרה ראשונה .מי שעובר את הקורס יוכל להתנדב
במד"א .ההורים שלי הבינו שאין מה לעצור אותי ,שאולי זה
יהיה הכיוון שלי בחיים .מדובר היה בקורס של שבוע ,אינטנסיבי,
במסגרתו למדנו להעניק עזרה ראשונה במצבי חירום שונים,
לסייע בלידה ואף לעשות החייאה .הרגשתי שכל החיים חיכיתי
לרגע הזה ,לדבר הזה .מבחינתי ,עולם חדש נפתח .היה לי
חלום פשוט :להציל חיים של אדם אחד .זכרתי את האמרה
כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם מלא ,המתבססת על
המישנה ,מסכת סנהדרין' :לפיכך נברא אדם יחידי בעולם,
ללמד שכל המאבד נפש אחת ,מעלים עליו כאילו איבד עולם
מלא; וכל המקיים נפש אחת ,מעלים עליו כאילו קיים עולם
מלא' .התחלתי להתנדב במד"א בגיל ."15

עבור הנער הדתי משכונת בית וגן ,היה המפגש עם מד"א סוג
של הלם תרבותי .מעבר לעיסוק בהצלת חיים ,הוא התוודע
לעולם שהיה מחוץ לתחום עבורו :תוכניות טלוויזיה שלא הכיר,
זמרים שלא שמע עליהם קודם לכן ובני נוער שנראו ודיברו
אחרת ממנו" .לא היה לי פשוט ,אבל הרצון להציל חיים היה
מעל לכל .הייתי בטוח שבמהלך המשמרת הראשונה שלי ,כבר
אציל חיים של אדם אחד לפחות .כמובן שהייתי מאוד מאוכזב
כשזה לא קרה ...בכלל ,הבנתי שלא כל מי שמזמין אמבולנס,
צריך שיצילו לו את החיים .לפעמים אמבולנס הוא בסך הכול
סוג של מונית...
וכך ,מצאתי את עצמי מעביר שעות ארוכות בהתנדבות מבלי
שאציל חיים ,עוסק בנושאים כגון תשלומים ,קבלות והנושא
הקריטי ביותר היה אם עשיתי טעות בחשבונית...
אחרי חודשיים הגיע אירוע דרמטי ,שבו הגענו לאדם שהיה כבר
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"כנער דתי המפגש עם מד״א לא היה לי פשוט,
אבל הרצון להציל חיים היה מעל לכל .הייתי בטוח
שבמהלך המשמרת הראשונה שלי כמתנדב ,כבר
אציל חיים של אדם אחד לפחות .כמובן שהייתי מאוד
מאוכזב כשזה לא קרה ...בכלל ,הבנתי שלא כל מי
שמזמין אמבולנס ,צריך שיצילו לו את החיים .לפעמים
אמבולנס הוא בסך הכול סוג של מונית...״
בלי נשימה ובלי דופק .לא הצלחנו להחיות אותו .זה שבר אותי".
באותה עת ,הייתה תחנה אחת של מד"א בבירה ,בשכונת
רוממה ,ואלי זוכר את עצמו חושב רבות על הזמן היקר שעובר
עד שמגיעים לאנשים ,ואפילו על הזמן שעובר עד שמעירים את
הנהג התורן במשמרת לילה.
"הרגשתי שמשהו מתפספס בשיטה הזו .חשבתי על כך שלא
מגיעים מהר מספיק ,וגם עלו בי מחשבות על ההבדל שיש בין
מי שמקבל שכר תמורת העבודה הזו לבין מי שעושה אותה
בהתנדבות .אם אתה מקבל שכר ,כך חשבתי ,אז עלול להיות
מקום לתחושה שאינך משתכר מספיק תמורת תפקיד מציל
חיים .ואז ,באופן טבעי ,אולי אפילו תת מודע ,כך חשבתי,
חרדת הקודש מתעמעמת .אבל ,אם אתה עושה אותה
בהתנדבות ,מתוך איזה דרייב פנימי ,אתה תרוץ לכל מקרה
כמו משוגע ,תילחם על כל אדם .החיבור בין התנדבות להצלת
חיים התבהר לי ,ובמקביל גם היכולת המוגבלת של המערכת
הקיימת להגיע בזמן".
באותה עת התרחש מקרה נוסף ,שגם הוא הותיר באלי רישום
עמוק" .קראו לנו למקרה של ילד קטן שנחנק מפיסת מזון
שאכל .זה היה באמצע היום .הגענו אחרי  20דקות .במקום
פגשנו רופא שהוא גם שכן של המשפחה .הוא שמע רעש,
הבין שקורה משהו בבניין  -אלא שכבר לא נותר לו מה לעשות
מלבד לקבוע את מותו של הילד .זה היה נורא .עמדתי שם
וחשבתי לעצמי שבעצם היה בקרבת מקום רופא שהיה יכול
להציל את הילד  -אבל הוא לא ידע על כך בזמן.
מתוך הטראומה של המקרה הזה ,נולד אצלי הרעיון להקים
ארגון של מתנדבים מצילי חיים ,שיפעל בתוך הקהילה .התחלתי
בקטן ,בשכונה שלנו ,מתוך כוונה שהמתנדבים שאגייס יגיעו לפי
קריאה למקום האירוע עוד לפני האמבולנס.
ידעתי כבר אז שיש המון אנשים עם הכשרה מתאימה להציל
חיים :הירקן שהיה חובש בצבא ,השכן שעבר קורס עזרה
ראשונה במקום העבודה ,בעל החנות שהתנדב במד"א.
בישראל האוכלוסייה הזו גדולה במיוחד.
הצוות הראשון שהקמתי פעל ,כאמור ,בשכונה שלנו ומנה 15
מתנדבים ,כולם חרדים.
לפי התוכנית המקורית שלי ,חשבתי שאפשר יהיה להזניק
אותם באמצעות הרדיו :יעצרו לרגע את השידור ויודיעו על
מקרה חירום בכתובת כך וכך ,ואז מי שנמצא קרוב ויכול לעזור
יגיע מיד .אבל זה לא צלח...
את הקריאות היינו מקבלים בזכות חוצפה ישראלית ומקלט
מסורבל שאבא שלי קנה עבורנו ושהוצב בחנות הספרים שלו.
משם ,בעצם ,התחילה הפעילות .המקלט היה מכוון על התדר

של מד"א" ,מספר אלי בחיוך" .זה היה בשנת  ,'89ואני הייתי אז
בן  16וחצי .הרגשתי שאני הולך להציל את העולם".
חשוב לאלי לספר כי ארגון דומה שנוסד בניו יורק עשר שנים
קודם לכן ,הפעיל מערך מתנדבים מיומן לטובת הקהילה
היהודית  -אך לא רק" .אבל לזכותי אומר ,שלא ידעתי זאת.
כשהגיתי את הרעיון של ארגון הצלה  -זו הייתה מחשבה
מקורית שלי".
כבר בשבוע הראשון להקמתו של הארגון ,התקבלה בחנות
הספרים הקטנה קריאה על אדם שנדרס ברחוב סמוך .אלי
יצא אליו בריצה ועד מהרה ניצב מול אדם מבוגר ,שרוע על
הכביש ,כשדם ניגר מפצע בצווארו.
"באתי ככה ,בלי כלום ,פשוט רצתי אליו .אפילו בלי ציוד .לקחתי
את הכיפה שלי ,קיפלתי אותה ולחצתי באמצעותה על הפצע.

ככה החזקתי חזק עד שהגיע אמבולנס".
יומיים אחר כך קיבל טלפון" :הצלת את החיים של אבא שלי.
הוא מבקש לראות אותך" .אלי הגיע לבית החולים ,לבקר את
האדם שהציל ופגש איש כבן  ,70חיוור ,שחייך אליו" .הוא חיבק
אותי ואחרי שהוא החזיר את היד למקום ראיתי שיש עליה
מספר ,כמו שיש ליהודים רבים ניצולי מחנות מתקופת השואה.
זה מאוד ריגש אותי וגם החזיר אותי לרגע הזה בו הבטתי על
האיש המבוגר בפיגוע ,ולא יכולתי לעזור לו .סגרתי מעגל.
מאותו רגע זה הפך לשיגעון שלי  -וכך זה ממשיך עד היום .אני
מזהיר כל מי שהולך להיכנס לנושא הזה  -זה ממכר ואי אפשר
להיגמל .אתה רק מחפש להציל חיים".
000

אלי לא עצר .תפיסת הארגון שהקים גרסה כי מתנדביו יהיו
פרושים בכל מקום ויעסקו בעיסוקיהם השוטפים  -עד להישמע
קריאה שתשלוף אותם מהם ותקפיץ אותם לזירת האירוע בתוך
מקסימום  90שניות מרגע קבלת הקריאה.
"אי אפשר להמעיט בחשיבות ההגעה המהירה  -הסטטיסטיקה
של הצלת חיים יורדת בעשרה אחוזים עם כל דקה שחולפת".
לצד מאמצי גיוס המתנדבים הבלתי נלאים שלו ,הלכה
והתגבשה "תורת הלחימה" של ארגון הצלה" :בהתחלה
התבססנו על רכבים פרטיים ועל הגעה ברגל של מישהו קרוב.
אחר כך נכנסו האופנועים לתמונה ,מתוך מחשבה שכמו
ששליחים של פיצה מתחייבים על זמנים  -כך גם אנחנו ,אבל
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"בתחילת הפעילות התבססנו על רכבים פרטיים
ועל הגעה ברגל של מישהו קרוב .אחר כך נכנסו
האופנועים לתמונה ,מתוך מחשבה שכמו ששליחים
של פיצה מתחייבים על זמנים  -כך גם אנחנו ,אבל
על זמנים קצרים בהרבה ...וכמובן ,שכל אופנוע מצויד
ככל האפשר כמו אמבולנס (דפיברילטור ,חמצן ,חומרי
חבישה ,ציוד החייאה ,ערכת לידה ועוד)"
על זמנים קצרים בהרבה ,"...הוא אומר בחיוך" .וכמובן ,שכל
אופנוע מצויד ככל האפשר כמו אמבולנס (דפיברילטור ,חמצן,
חומרי חבישה ,ציוד החייאה ,ערכת לידה ועוד)".
 מהיכן המימון לכל זה?"תרומות ,תרומות ,תרומות .מאז שאבא שלי קנה לנו את
מקלט התדרים הראשון ב 700-דולר ,זה שהיה מוצב בחנות
הספרים ,הצלחנו לגייס רבים וטובים לסיפור הזה .מההתחלה
התקיימנו על תרומות .למתנדבים הראשונים אמרתי שהם לא
יכולים להתנדב אם הם לא תורמים  10דולר כל אחד  -אז הם
תרמו .גם היום אנחנו מתבססים אך ורק על תרומות ,מהארץ
ומחו"ל ,והמתנדבים שלנו נושאים בעלויות הדלק של כל קריאה
ובעלויות נוספות אם יש כאלה".
וכיצד אתם מקבלים את הקריאות?"אבי זוהר ,מנכ"ל מד"א לשעבר ,הבין את חשיבות העשייה
שלנו והסכים להעביר אלינו קריאות .כינו אותנו :הסיירת של
מד"א .חשבו אז שיש עניין סקטוריאלי (אוכלוסייה דתית)
ושמדובר בענייני צניעות .כיום אנחנו כבר בכל מקום ,מטפלים
בכל אדם שזקוק לעזרה וגם המתנדבים שלנו הם יהודים,
נוצרים ומוסלמים  -עובדים יחד ,שכם אל שכם ,מופת של
אחדות ואחווה אנושית .אנו מפעילים מוקד חירום בבית 'איחוד
הצלה' שבכניסה לירושלים ,לכל מי שמחייג."1221 :
אלי מספר ,כי "הפריצה הגדולה" של הארגון התרחשה בשנת
 ,2006על רקע מלחמת לבנון השנייה" .המציאות הקשה של
אותה תקופה הניבה ריבוי קריאות בכל הארץ ,וחשיבות ההגעה
המהירה התבהרה לכולם .שמעו על הפעילות שלנו בערים
אחרות וכך מצאנו שותפים לרעיון.
למעשה ,מיוזמה סקטוריאלית ירושלמית הפכנו לארגון ארצי,
שבכל יישוב מקבל את הצביון שלו .לכן גם שינינו את שם
הארגון מ'הצלה' ל'איחוד הצלה' .הצלת החיים מאחדת את

כולנו ,ללא הבדל דת גזע ומין  -תחת אותה משימה".
כיום מונה הארגון כ 4,000-מתנדבים בכל הארץ ,מרביתם
חובשים וחלקם פרמדיקים ורופאים .מתנדבים הזקוקים
להכשרה עוברים קורס עזרה ראשונה מורחב בן  200שעות
בארגון עצמו ,שאף הקים מערך הדרכה מיומן.
בשורותיו פועלים כ" 650-אופנולנסים" (אופנוע-אמבולנס) ,כל
אחד נתרם על-ידי אדם ששמו מצוין על האופנוע .זאת לצד
כלי רכב מסוגים שונים ובהם מינילנסים ,טרקטורונים ,אופניים
חשמליות ועוד" .אנחנו מוקירים מעומק הלב את התורמים
שלנו .בלעדיהם כל המפעל האדיר הזה ,שהיום לומדים את
המודל שלו בחו"ל ,לא היה צומח ומתפתח".
000

בין תורמי איחוד הצלה בולטת משפחת המבורגר ,באמצעות
קבוצת הראל" .הקשר שלי למשפחה החל בפנייה ליאיר
המבורגר שנעשתה לפני זמן רב ולא הבשילה .אלא שיד
מכוונת גרמה לכך שלפני שש שנים נכנס יאיר לחנות אופטיקה
בכיכר המדינה בתל אביב ,בדיוק ברגע שבו חבש האופטיקאי
במהירות קסדת אופנוע ונעלם מהחנות .יאיר לא ממש הבין אך
בחלוף מספר דקות חזר האיש והסביר שהייתה תאונה וילד
נפגע ברחוב הסמוך.
יאיר שאל אותו אם זה הארגון של אלי ביר ,כשענה בחיוב ביקש
שאצור איתו קשר .בפגישה בינינו סיפרתי לו על הארגון ,הצגתי
את חזון  90השניות והוא לא היה צריך יותר מכך כדי להחליט
לא רק לתמוך בארגון אלא גם להציע לעובדי הראל לעבור
הכשרה ולהתנדב בשורות איחוד הצלה במקומות מגוריהם.
סיפרתי לו גם על פרויקט 'תן כבוד' שאנחנו מפעילים,
במסגרתו מגיעים המתנדבים שלנו באופן מתואם מראש לבתי
קשישים עריריים ,דורשים בשלומם ,בודקים לחץ דם ודופק
ושואלים אם הם נזקקים לסיוע רפואי כלשהו .גם בפרויקט זה
משולבים מתנדבים מחברת הראל.
שיתוף הפעולה שלנו עם הראל ומשפחת המבורגר ,חולל
קפיצת מדרגה בפעילות הארגון כולו .שיתוף הפעולה בינינו הוא
אסטרטגי ,ובבסיסו נמצא ערך הצלת החיים וקדושת החיים.
בשותפות הזו כל הצדדים רואים עצמם נשכרים ,וכמי שייסד את
הארגון לפני שנים רבות ,לא יכולתי לייחל ולהתפלל לשותפים
ראויים ותומכים יותר ממשפחת המבורגר וקבוצת הראל".
 ומה לגבי החלום ללמוד רפואה?"הוא נגנז .עברתי קורס חובשים במד"א ,קורס נהגי אמבולנסים
וקורס חובשים בכירים .בנוסף ,הקמתי משפחה נפלאה וכולה
מגויסת לנושא :אשתי גיטי מתנדבת ומדריכה בארגון ,בתי
אביגיל ( )22לומדת מינהל מערכות בריאות וסיעוד ומתנדבת
בארגון בתל אביב ,בתי פנינה ( )19לומדת משפטים בירושלים
ומתנדבת בארגון בבירה ,בעלה מתנדב גם הוא והם הכירו
באיחוד והצלה ,בתי ליבי ( 17וחצי) בת שירות באיחוד והצלה
ומתנדבת במד"א ,בני ישראל-דוד ( )14מתנדב עם ילדים
אוטיסטים ובתי עדינה ,בת  - 9רק היא עדיין לא מתנדבת .אני
מרגיש שהגשמתי את הייעוד שלי .שמצאתי את הדרך שלי
בחיים .ולחשוב שהכול התחיל ממודעה על העץ בשכונה -
נפתח קורס חובשים."...
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גיל ברנדס ,יו"ר אגודת ידידי מוזיאון ישראל:

לתת כתף לגיוס משאבים
לשימור ערכי תרבות ומורשת

זה לא מכבר נטל על עצמו עו"ד גיל ברנדס לעמוד בראש אגודת ידידי מוזיאון
ישראל .בשיחה עימו הוא מספר על ההזדהות האישית עם המשימה הלאומית של
המוזיאון ,על הממשק האישי שלו עם האמנות הפלסטית ועל הדרכים לקרב את
המבקרים למוזיאון הגדול והחשוב בישראל

ל

גיל ברנדס

צד עיסוקו המקצועי של גיל ברנדס ( ,)54שותף במשרד עורכי
הדין נשיץ ברנדס אמיר העוסק בעיקר בליווי משפטי של
חברות הייטק ,מתקיים מזה כ 30-שנה "יקום מקביל" בדמות
פעילותו בשדה האמנות המקומית  -כאספן של אמנות עכשווית,
כחבר בוועדות מוזיאונים ,כשותף־מייסד של קרן Art Partners
(שסיימה לאחרונה את פעילותה) וכיום כיו"ר אגודת הידידים
של מוזיאון ישראל בירושלים.
 גיל ברנדס ,במובהק בתקופת הרנסנס ולאורך המאות ,בצורה כזאת או אחרת ,אמניםואמנות נזקקו תמיד לתמיכה ,בין אם על-ידי המדינה ובין אם על-ידי בעלי הון .האם
אמנות אינה יכולה להתקיים אחרת?
"כנראה שלא .אין לי סטטיסטיקות מדויקות לגבי שיעורי תמיכה וחלקו של כסף ציבורי או
פרטי בתמיכה לאורך זמן ,בארץ ובעולם ,אבל אני בהחלט יכול לומר כי תמיכת המדינה,
או כספי ציבור ,היא קריטית לקיומה של תרבות בכלל ואמנות בפרט.
ובמקביל ,באופן די גורף ,אפשר לומר שתמיכת המצנט (פטרון ,משקיע ,בעל הון ,אספן),
מתחייבת ,ובלעדיה היו נוצרות הרבה פחות אמנות והרבה פחות תרבות.
ובמילים אחרות :תמיכה בתרבות ובאמנות  -ולא משנה מי התומך  -היא הכרחית מאחר
וקיים סדר עדיפויות ממלכתי (או פרטי) לחלוקת תקציב ציבורי (או פרטי) ,הנדרש קודם
כל לצרכים אקוטיים  -בריאות ,חינוך וכו' .אמנות ,אולי אף תרבות באופן כללי ,נמצאות
בחלקו התחתון של הסולם בהשוואה לנושאים אחרים".
 ובסולם של התורם גם כן מתקיים סדר עדיפויות?"לרוב כן .די להביט בלוחיות הרבות עם שמות תורמים במחלקות בתי חולים ,למשל ,שנבנו
בסיוע אנשים או גורמים בעלי אמצעים ,כדי להבין שגם כאן צרכים אקוטיים ומשמעותיים
מקבלים מענה על-ידי תורמים  -זה ברור וגם מוצדק.
יתרה מכך ,מדובר בתרומות גבוהות עשרות מונים מאשר אלה המוקדשות לתמיכה
באמנים ,במוזיאונים או בגופי תרבות אחרים".
 ואם נסתכל על העניין מזווית אחרת ,מנקודת מוצא שקיימת תמיכה באמנות  -הןבאמצעות כסף ציבורי והן בעזרת בעל הון  -על איזה סדרי גודל מדובר?
"אני רואה את התמונה רק מזווית אגודת הידידים שהינה מוגבלת ,אך במוזיאון ישראל
אני מעריך כי הרבה פחות מחצי מגיע מתקציב ממשלתי וציבורי ואילו למעלה משליש
מתרומות (היתרה הינה על-פי רוב מדמי כניסה) .במוזיאונים אחרים התמונה משתנה
כתלות ביכולות המוניציפאליות ,כאשר במוזיאון תל-אביב ראש העיר מגבה תקצוב
משמעותי (ונודה על האמת ,זוהי בראש ובראשונה פונקציה של יכולת לעשות כך),

7

לעמוד הקודם

לעמוד הבא

ובהרצליה השיעור היחסי גם גבוה .אבל הסך הכול אינו מספק.
אם מתבוננים על כלל תקציב המוזיאונים בישראל שהינו ממומן
משרד התרבות ,הוא נמוך למיטב זכרוני מתקציבי הספריות או
הקולנוע .זה נכון שהתקציב נתמך על-ידי רשויות מקומיות ,אך
ביחס לתחום פנאי המשמר ערכים ותרבות ומארח כחמישה מיליון
מבקרים בשנה  -אנחנו מפספסים בגדול".
 ובעולם המערבי  -כך זה גם שם?"כלליות השאלה תגרום בוודאי לחטא בתשובה .ראשית ,צריך
לזכור כי ישראל היא מדינה צעירה מאוד ,צרכיה עדיין מרובים,
אין בה מסורת ארוכת שנים של תמיכת בעלי הון בתרבות ואמנות
וגם לא ,מטבע הדברים ,מסורת רבת שנים של אספנות.
שנית ,יש מוזיאונים נפלאים בעולם כמו גלריית הסרפנטין בלונדון,
שבמוצהר אינה מקיימת אוסף משלה ,כלומר לא קונה אמנות .היא
עדיין מקיימת תערוכות מעולות ,חלקן יקרות להקמה ,אך זה לא
׳הכובד׳ שמוזיאון כמו הטייט נדרש אליו בתקציבו בשל האוספים.
שלישית ,והחשוב מכל לענייננו ,מוזיאון ישראל רוכש ומתחזק

 עד כמה חשובה התערוכה הזו?"ערכה של התערוכה הזו טמון ,בין היתר ,בעניין שהיא תעורר
בקרב קהל נרחב .היא יכולה לקרב אנשים רבים למוזיאון משום
שמדובר בתכנים נגישים .אנשים שלא ביקרו במוזיאון ישראל או
במוזיאון כלשהו ,חושבים שאולי לא הפסידו כלום .אך מי שביקר
בו לא היה יכול לצאת שווה נפש.
עובדה היא שצריכת התרבות בישראל נמצאת בנסיקה והיא
עולה בשיעורים גבוהים בהרבה מקצב הגידול הטבעי .כמיליון איש
מבקרים מדי שנה במוזיאון ישראל ,הרבה מאות אלפים במוזיאון
תל אביב וכמות כזו במוזיאונים אחרים גם יחד .לשם השוואה,
בצפון אמריקה מבקרים למעלה מ 750-מיליון איש במוזיאונים
בשנה .בהשוואה למוזיאונים הגדולים ,באופן יחסי ,אין לנו במה
להתבייש .אם במוזיאון המטרופוליטן בניו מבקרים כשבעה מיליון
מבקרים כל שנה ,מוזיאון ישראל נמצא במקום נהדר".
 למה לא לקבל חסויות לתערוכה כזו? יש די חברות אופנהישראליות וזרות הפועלות בארץ ,שאולי היו מעוניינות לעשות זאת.

זויה צ'רקסקי |  1991באוקראינה ,שישי בשיכון (דיפטיך) | 2015 ,שמן על פשתן 200 ,על  275ס"מ כ"א

אוספים אנציקלופדיים  -ארכיאולוגיים ,היסטוריים  -והם חלק
משמעותי מהתצוגה ולא רק אמנות פלסטית .התחזוקה השוטפת,
כלומר התקורה ,של מוזיאון ישראל מהווה את לב השימוש
מתקציבו .מה שנותר לא מספיק לקיום תערוכות או רכישות
שהמוזיאון היה רוצה  -כאשר שם אמנות פלסטית הינה כן לב
העניין  -בין אם בתערוכות ובין אם ברכישות".
 וכך הופך חלקם של התורמים ו/או אגודות הידידים למשמעותי."בוא נאמר שהוא לא שולי .כפי שאמרתי ,לאור סדר העדיפויות של
מוזיאון ישראל באשר למשקלה של האמנות הפלסטית ,תורמים
יכולים בהקשר הזה לעשות את ההבדל .אין ספק ,כי בלי התרומות
רכישות של אמנות פלסטית היו יורדות ,מספר התערוכות החדשות
היה פוחת ומטבע הדברים היו פחות ביקורים של שוחרי אמנות
במוזיאון .דבר מזין דבר.
חשוב לומר כי גם לגבי תכני התרבות האחרים המוצגים במוזיאון,
תורמים יכולים לעשות את ההבדל .הם יכולים להוציא אל הפועל
משימות מוגדרות של המוזיאון .לדוגמא :תערוכה מתוכננת של
מאה שנות אופנה ,שאינה אמנות פלסטית .אגודת הידידים נטלה
על עצמה לסייע וחלק התרומות במימון הינו קריטי".

"זהו בהחלט הכיוון הנכון ,ואנו מתכוונים לדבר עם לא מעט גורמים
מסחריים שיוכלו לסייע .זה טוב לנראות שלהם  -לא כל יום יש
הזדמנות לשתף פעולה עם מוזיאון חשוב ועתיר מבקרים  -וזה
טוב למוזיאון בהיבט מימון התערוכה".
 הגם שאתה חבר באגודת הידידים שנים ארוכות ,ועתה כיו"ר,הסביבה האמנותית האישית שלך מתייחדת בזיקה לאמנות
פלסטית ,ולא אתנוגרפיה למשל...
"נכון הוא שהסביבה אותה אני חי כמעט כל חיי הבוגרים  -מעבר
לעריכת דין  -היא אמנות פלסטית .אבל ,ההזדהות שלי עם מוזיאון
ישראל ,ערכיו ,שימור ההיסטוריה והמורשת ,היא מלאה .כך גם

"נכון הוא שהסביבה אותה אני חי כמעט כל חיי הבוגרים,
מעבר לעריכת דין ,היא אמנות פלסטית .אבל ,ההזדהות
שלי עם מוזיאון ישראל ,ערכיו ,שימור ההיסטוריה
והמורשת ,היא מלאה .כך גם לטעמי כל ישראלי או יהודי
בעולם .למוזיאון מקום ותפקיד מהותי בהוויה הישראלית
ואף היהודית העולמית .לראייה ,התורמים הגדולים
למוזיאון ,בסדרי גודל בינלאומיים ,הם מן התפוצות"
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"אחד המפעלים החשובים של האגודה הוא קבוצת
הרכישה 'כאן עכשיו' ,המונה כ 50-איש ,אשר כל אחד נטל
על עצמו לתרום מדי שנה בין  20-15אלף שקל לרכישת
אמנות ישראלית בלבד .הייתי קורא לקבוצה הזו 'היד על
הדופק' של האמנות הישראלית החדשה  -וגם הוותיקה,
אם פספסנו משהו על הדרך״
לטעמי כל ישראלי או יהודי בעולם .למוזיאון מקום ותפקיד מהותי
בהוויה הישראלית ואף היהודית העולמית .לראייה ,התורמים
הגדולים באמת למוזיאון ,בסדרי גודל בינלאומיים ,הם מן התפוצות
ולא חברי אגודת הידידים".
 היית אומר בפה מלא כי לאגודת הידידים או לתורמים אין השפעהעל מה שיוצג במוזיאון?
"כן לגבי אגודת הידידים .באשר לתורם ,בהחלט ייתכן שיש לו
הצעה מעניינת ,אך היא תיבחן קודם כל מבחינה אמנותית .אם

נירית טקלה | במקווה | 2016 ,אקריליק על בד 180x90 ,ס"מ

היא תעמוד בקריטריונים והוא גם יממן אותה  -למה לא? ובמילים
אחרות :כל תרומה תתקבל בברכה ובתודה וכל הצעה לקיום
תערוכה תצטרך לעמוד קודם כל באמות מידה מקצועיות .זוהי
טריטוריה מובהקת של מה שקרוי הדרג המקצועי  -האוצרים
ומנהל המוזיאון".
 מן הסתם ,ונדבר מעתה על אמנות פלסטית ,הצגת תערוכהשל אמן זה או אחר במוזיאון ישראל ,עשויה להעלות את ערך
יצירותיו ,ובהכרח גם אלה הנמצאות בבעלות התורם/האספן/
הסוחר  -וגם אתה יכול להימצא תחת הגדרה זו.
"ראשית ,ואולי החשוב מכל ,אומר כי  90%מהתערוכות והרכישות
מונבטות ומקודמות על-ידי הדרג המקצועי ,כלומר ההנהלה
ובעיקר האוצרים .רק לאחר החלטתם ,עולה הנושא לאישור
הדירקטוריון ושם יוצגו לאוצרים שאלות נוקבות  -בהיבטים
אמנותיים וכספיים .למשל ,מה הצפי לכמות מבקרים בתערוכה
המסוימת שבחרו?
ולשאלתך בעניין זה קיימת במוזיאון 'חומה סינית' המפרידה בין
כל מי שמחוץ למעגל הפנימי של מקבלי ההחלטות לבין מי שהוא
בתוך המעגל .האם נשאלתי אי פעם לדעתי? כן .האם קיבלו
אותה? אולי היא נכנסה לתוך מכלול השיקולים שלהם בדרך
כלשהי .מעבר לכך' ,הורדתי הילוך' באופן אישי באשר לרכישה או
מכירה של אמנות בשנים האחרונות .זה לא נובע רק משיקולי ניגוד
עניינים אפשרי ,אבל זה לא מזיק גם בחזית הזו ואני מקפיד בעניין.
שנית ,ואני מדבר כאספן ,לא תמיד יש קורלציה בין קיום תערוכה
לבין עליית ערך עבודה של האמן שברשותך .נכון שזה משפיע על
הרזומה של האמן ,אבל מניסיוני אני לא בטוח שמדובר במשהו
כלכלי מהותי לאספן .לאמן כנראה כן.
צריך לזכור כי באמנות יש הרבה טרנדים שמעלים ומורידים ערך.
וכך ייתכן כי יצירות של אמן מסוים שנמכרו בעבר בעשרות ומאות
אלפים  -משיגות היום לא יותר מרבע המחיר.
ממש עכשיו הסתיימה מכירת האמנות הישראלית של סותביס.
עבודתה של אמנית צעירה ושמה פאטמה דרי שאנן ,קיבלה
תמורה של כ 35-אלף דולר .לעומת זאת ,יצירותיהם של אמנים
ותיקים וחשובים ממש באותה מכירה לא תמיד השיגו מחיר גבוה
יותר או בכלל נמכרו .יש הרבה 'אופנה' ,ואף יותר מדי 'שיווק' -
וכפועל יוצא מאלה נוצרים בשוק טרנדים קצרי טווח.
אני מציע לכל העוסקים באספנות לשאול את עצמם אם הם
מאמינים בעומק החשיבה והרצינות של האמן ,והאם יאהבו את
עבודתו לאורך זמן .כל פרמטר אחר חשוב פחות".
 עד כמה ההזדהות שלך עם החלטות הנהלת המוזיאון משפיעהעל יכולתך לגייס כסף לטובת תערוכה שנבחרה?
"זו שאלה טובה ,אך המילה הזדהות אינה במקומה .אני וחבריי
בהנהלת האגודה  -מקבץ די מרשים של אנשים מנוסים  -מנסים
ככל יכולתנו לתמוך בכל החלטה של הנהלת המוזיאון .השאלה
היא ,האם אוכל לפעול בקרב מרחב הנטוורקינג האישי שלי בצורה
אופטימלית לגיוס כסף ,לטובת נושא שאני לא יכול לדברר כפי
שהייתי רוצה .וכאשר אני לא יודע לעשות זאת ,אומר למנכ"לית
האגודה לאה רוטשטיין ,שהיא בעלת ניסיון רב-שנים ומיומנת מאוד
בגיוס תרומות ,שלא כדאי 'לבנות' עליי .אני מודה שלאה מסתדרת
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גם במצבים האלו כפי שהיא
עושה כבר  30שנה".
 שאלתי אותך קודם עלהשפעת האספן על קיום
תערוכה במוזיאון ואשאל אותך
עכשיו לגבי השפעת האספן
על רכישות המוזיאון .הרי לכל
רכישה יש ערך כלכלי לאספן
וכמובן לאמן.
"זו אותה תשובה .אין לי או לנו
באגודת הידידים השפעה על
החלטות הרכישה של המוזיאון.
אבל ,במה הם עושים 'בכסף
שלנו' לצרכי רכישה ,יש לנו
בהחלט השפעה ,אם כי לא
מנדט".
מיכאל סגן-כהן | כותנת פסים81 ,׳ | אקריליק על בד ופח |  177x71ס"מ
יוסף קריספל | פסל מכוסה | 2010 ,שמן על בד 120x150 ,ס"מ
 למה כוונתך?בברכה .יש מספיק איזונים בתהליך.
"אחד המפעלים החשובים של האגודה הוא קבוצת הרכישה 'כאן כשאני מסתכל על האוסף הפרטי שלי ,שצברתי במשך שנים,
עכשיו' ,המונה כ 50-איש ,אשר כל אחד נטל על עצמו לתרום רבים מהאמנים שמיצירותיהם רכשתי כבר לא עוסקים באמנות.
מדי שנה בין  15-20אלף שקל לרכישת אמנות ישראלית בלבד .רבות מעבודותיהם קניתי באיקס ועכשיו הן שוות חצי איקס ואולי
הייתי קורא לקבוצה הזו 'היד על הדופק' של האמנות הישראלית פחות .אין כללים חדים וחלקים.
החדשה  -וגם הוותיקה ,אם פספסנו משהו על הדרך.
מאידך ,ומבחינה כלכלית גרידא ,לומר שהשקעה בבנק טובה
(לא
האוצרים
כל יצירה אותה רוצה המוזיאון לרכוש על-פי שיקול
יותר? מבחינתי בוודאי שלא ,אך זה לא שניתן לגזור מכך למה
חברי הקבוצה) ,מובאת לבחינת הקבוצה כאשר היא מלווה במידע שיכול להשתמע מהסכומים ההזויים לעיתים המושגים במכירות
על האמן ,סקירה על מיקומה בתוך רצף העשייה שלו וחשיבותה הפומביות .האם באמת נראה לך הגיוני שמשלמים  450מיליון
לאוסף הנוכחי של המוזיאון.
מעניין ולעיתים משעשע לראות ישיבה כזו של 'כאן עכשיו' :ויכוחים,
דיונים ,טיעונים מקצועיים ,כלכליים ,אמנותיים  -ובסוף הצבעה.
דבר די מדהים.
אגודת ידידי מוזיאון ישראל נוסדה כדי לתמוך במוסד זה
במשך שנות פעילותה רכשה הקבוצה כ 120-עבודות של
ולהציע למצטרפים אליה מעורבות פעילה וחיונית במוזיאון.
 71אמנים בסכום כולל של יותר מ 5-מיליון שקלים .לאמנים
היא שוקדת על טיפוח הקשרים בין המוזיאון לבין
שעבודותיהם נרכשות זו מקפצה משמעותית שמסייעת להם
קהילת שוחרי האמנות ,הארכיאולוגיה ,האמנות היהודית
להתפתח".
והאתנוגרפיה ,ופועלת לקירוב חבריה לפעילותו המגוונת של
 ובכל זאת ,מה עם הנראות הציבורית כאשר אגודת הידידיםהמוזיאון ולקידום המוזיאון בקרב הציבור הרחב.
מונה אספנים רבים?
המצטרף לאגודת ידידי מוזיאון ישראל יכול לבחור באחד
"אין לי בעיה עם זה ממספר סיבות :כאמור ,הדלתא בין מומחיותי
מתוך מספר מסלולים:
או מומחיות אספן ותיק להשבחת ערך יצירותיו ,לבין עלייה בערך
ידיד  1,500 -שקל לשנה; פטרון  4,000 -שקל לשנה; פטרון
יצירות שהוא מחזיק ומשאיל לתערוכה היא שולית .ואם כן ,עד
בינלאומי  12,000 -שקל לשנה; נוטר  30,000 -שקל לשנה.
כמה זה יכול להזיז את המחוג בתמונה הכוללת?
ההצטרפות מזכה במגוון הטבות (בהתאם למסלול
עבור חובבי אמנות אמיתיים שהם גם אספנים  -ולאו דווקא סוחרי
הנבחר) ,ובהן ,בין השאר :כניסה חופשית לבני המשפחה,
אמנות במובן האינטרסנטי של המילה  -עליית ערך או ירידת ערך
מפגשים עם אמנים ישראליים ,קבלת עיתון המוזיאון ועד
הם מושגים תיאורטיים .הם לרוב אספנים כפייתיים וקשה להם
כניסה חופשית למספר מוזיאונים בעולם ,ציון שם התורם
להיפרד מעבודה.
בפרסומים רשמיים או בשנתון המוזיאון ועוד.
צריך לזכור כי הרכישות נעשות קודם כל מאהבת האמנות ,הז'אנר,
(תרומה מזכה את בעליה בפטור ממס הכנסה).
הקו ,החידוש ,מתוך נפעמות מהיצירה .קרוב לוודאי שלמנוסים
פרטים נוספים והרשמה :אגודת ידידי מוזיאון ישראל ,ירושלים
בינינו (ואני לא מדבר על יותר מעשרה) ,יש גם עין טובה .האם
ת"ד  ,71117ירושלים  ,91710פקס,02-6771361 :
בהכרח היצירות הללו יצברו תאוצה כי אנו קנינו אותן וכי יוצגו?
טל' ,02-6708815 ,6771344 :דוא"לlearo@imj.org.il :
גם סוחר/ת אשר רוצה לתרום אני סבור שעל המוזיאון לקבלם

ידידי מוזיאון ישראל :הצטרפו גם אתם
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ערן רשף | פכפוך | 2010 ,שמן על עץ 171x188 ,ס"מ

דולר ליצירת אמנות ,אפילו שהיא של לאונרדו? אבל ,בוא נודה
על האמת :היום לא ,אולי מחר אותה יצירה תימכר בכפליים."...
 גם אספנים שרוכשים אמנות מטעמים טהורים ,מוכרים מעתלעת עבודות ומרוויחים לא רע...
"זה כמעט לא היה נכון בעבר ,זה נכון במידה מסוימת בשנים
האחרונות ,ויש לכך סיבה פשוטה :אם האספן רוצה להתחדש,
לרכוש יצירות של אמנים צעירים מבטיחים ,או כאלה שטרם
נחשפו והוא נחשף אליהם ,הוא צריך כסף.
היום בניגוד לעבר ,ייתכן שמדובר ברכישה בסדר גודל של כמה
עשרות אלפי דולרים ,של אמן צעיר .לכך צריך כסף ,וצריך לעיתים
למכור תמונה מהאוסף.
מן הסתם ,ובוודאי בשוק חופשי ,הם יציעו יצירה שבבעלותם
שערכה עלה ,כך שהתמורה לצורך רכישות חדשות תהיה גדולה
ככל האפשר.
אגב ,אני גם לא רואה בעיה במכירה לשם מכירה ,כי גם לאספן
יש לפעמים צרכים פיננסיים וביקוש ליצירה שבבעלותו יכול
בהחלט לפתור צורך כזה .יש גבול לביקורת כלפי אדם העושה
ברכושו כרצונו".
 אתה אומר בעצם שיכולתם של אספנים לזהות אמנות טובהבשלב מוקדם מגלמת יתרון כלכלי?
"אני מאמין  -לפחות לגבי עשרת האספנים הגדולים  -כי הם
עושים זאת ממניעים אמנותיים .מאידך ,גם השוק הצעיר התפתח,
יש הרבה יותר אספני אמנות שאינם בעשירייה המובילה ,מה
שהוביל ,כאמור ,לעלייה דרמטית במחירי עבודות 'צעירות'.
היום מדברים על מספרים דו-ספרתיים באלפי דולרים  -וזה לא

"אני מאמין ,לפחות לגבי עשרת האספנים הגדולים ,כי
הם עושים זאת ממניעים אמנותיים .לצד זאת ,גם השוק
הצעיר התפתח ,יש הרבה יותר אספני אמנות שאינם
בעשירייה המובילה ,מה שהביא לעלייה דרמטית במחירי
עבודות 'צעירות' .היום מדברים על מספרים דו-ספרתיים
באלפי דולרים  -וזה לא היה כך בעבר"

היה כך בעבר .אומר זאת אחרת ובשמחה :יש היום יותר אמנים
שמתפרנסים מיצירותיהם לעומת העבר .נכון הוא שאף אחד
מהם לא מתעשר."...
 האם אתה מסכים לדעה כי מסתמנת בעשור האחרון מגמה שלעלייה בקרנו של הציור בשדה האמנות ,לעומת מדיה כגון וידאו
ארט ,צילום ,מיצג ומיצב? האם כך אולי ניתן לקרב יותר אנשים
לאמנות פלסטית המוצגת במוזיאון?
"אכן רואים בשנים האחרונות מגמה כזו וה'ריאליסטים'
מבוקשים על-ידי אספנים בכל העולם .לאחרונה מתקיימות
תערוכות במוזיאונים ובגלריות מובילים בעולם המצביעות על
כך .לדוגמא The triumph of painting :בגלריה סאצ'י בלונדון
ב 2005-או The Forever Now: Contemporary Painting in
 an Atemporal Worldבמוזיאון לאמנות מודרנית בניו-יורק
ב ,2014-ויש עוד דוגמאות .גם בישראל הוצגו במוזיאון ישראל
ובמוזיאון תל אביב עבודות של ישראל הירשברג ,במוזיאון תל
אביב ובגלריה זימק תערוכת יחיד של ארם גרשוני ,פרס שיף
ניתן לאמנים ריאליסטים כמו מתן בן כנען ,אלדר פלבר וערן
רשף .אציין גם את אלי שמיר ,דוד ניפו  -כולם ציירים אשר לא
חוששים מן הריאליסטי ורובם הציגו בתערוכות במוזיאונים או
בגלריות מובילות  -ואת יוסי מרק שקיבל בימים את פרס שרת
התרבות בתחום האמנות הפלסטית לשנת ."2017
 האם זהו עיתוי טוב מבחינת המוזיאון להצטרף למגמה על-ידירכישת עבודות של אמנים אלה ,או צעירים ,או כאלה שטרם התגלו,
שאפשר עדיין להשיג במחיר סביר?
"זיהינו את המגמה הזו כבר לפני שנים ורכשנו עבודות של חלק
מהם .אני שמח שבאוסף האישי שלי יש גם כאלה".
 מה גורם לך ,עורך דין עסוק ומצליח שעבורו זמן שווה הרבהכסף ,להקדיש כל כך הרבה זמן ומשאבים למוזיאון?
"אולי הייתי צריך לחשוב על זה לפני כמעט  30שנה כשנכנסתי
לעניין ואמנות הפכה לחלק בלתי נפרד מחיי ...מצאתי לנכון לתת
כתף בנקודה הכי כואבת של המוזיאון  -גיוס משאבים לתיעוד
תרבות מקומית וגם חוצת גבולות בזמן אמת ,כי יש לה משמעות
היסטורית  -והצגתה לציבור הרחב .קיבלתי לא מכבר על עצמי
את תפקיד יו"ר אגודת הידידים ,לא כי התחריתי עליו .נעשתה
אליי פנייה בתיאום כמובן  -והסכמתי .הייתה בכך התפתחות
הגיונית מבחינתי".

מיכה אולמן | למטה 12 | 2009 ,חלקים ,ברזל וחול חמרה | מידות שונות
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מלון אוריינט :סטנדרט היוקרה
של ישרוטל מגיע לבירה
בלב המושבה הגרמנית בירושלים פתח את שעריו מלון יוקרה חדש מקבוצת ישרוטל
 אוריינט .ביקור במקום מגלה כיצד ניתן לשלב בהצלחה בין הרוח הנוסטלגיתהציורית של המקום לבין סטנדרט היוקרה הנהוג במלונות המובילים בעולם

ה

כניסה למלון אוריינט מרחוב עמק רפאים במושבה הגרמנית
בירושלים ,נעשית בירידה מתונה ,במדרגות אבן רחבות המובילות
אל לובי המלון .ניכר כי מתכנניו של המלון נתנו דעתם על אופיה
הציורי של השכונה והיו נחושים לנטוע בה את מלון היוקרה החדש
של ישרוטל  -ברכות ,בהתחשבות ,מתוך כבוד לשפה החזותית
השלטת במקום  -שפת בתי האבן הציוריים של הטמפלרים,
שנבנו כאן בסוף המאה ה .19-שניים מהם כלולים במתחם המלון לאחר שעברו
שימור מדוקדק ומשמשים כיום כמבני אירוח ייחודיים .בחדרים אלה ,הנותנים ביטוי
לאסתטיקה הנוסטלגית ,זוכה האורח ליהנות מחוויה יוצאת דופן ,ירושלמית בעליל ,אך
ללא כל ויתור על סממני הפינוק והסטייל המעניקים לאוריינט חותם בלתי נשכח בנוף
מלונאות היוקרה בבירה.
וכך ,בשעת בוקר של יום ראשון ,עסוקים בלובי בהצבת פרחי סחלב צחורים טריים
בכלי הקרמיקה המעוצבים שעל השולחנות וברענון סידורי הפרחים שגם בהם שולטים
גווני ירוק-לבן.
000

עמית בהט

"לפני כשמונה שנים נרכשה הקרקע ,מתוך רצון להקים מלון יוקרה מקבוצת ישרוטל
בירושלים" ,מספר מנכ"ל מלון אוריינט ,עמית בהט" .תהליך ההקמה של המלון נמשך
כארבע שנים ולצורך כך נעשתה חקירה מעמיקה של מלונות היוקרה בבירה  -מה
הם מציעים ,לאיזה קהל ,על איזה צרכים הם עונים ואיפה אנחנו יכולים לחדש ,לשפר,
להיות טובים יותר".
סממן ייחודי ראשון במעלה של אוריינט הוא מיקומו  -נטוע בנוף המוריק והשלו של
המושבה הגרמנית  -אחת השכונות היפות והציוריות בבירה .המיקום מציע קירבה
לנקודות ציון חשובות בעיר ,ולצד זאת הנאה מאווירה שלווה ופסטורלית.
מתכנני המלון ,פייגין אדריכלים ,בראשות אדריכל יהודה פייגין ,נטלו על עצמם
בנוסף לאתגר ההשתלבות במרקם השכונה ,גם את משימת השימור של שני מבנים
טמפלרים שנרכשו ,כאמור ,במתחם ואת חיבורם ההרמוני למלון ,באמצעות כניסה
מתוך המלון עצמו בלבד.
מבנה המלון המרכזי ,חדש כולו ,מחופה אבן ירושלמית ,נבנה לגובה  -עשר קומות
ובראשן בריכת גג פנוראמית ,היחידה בבירה ,המשקיפה אל חומות העיר  -אך גם
לעומק  20 -מטרים נחפרו בקרקע והם מאכלסים פונקציות ציבוריות דוגמת אולמות
כנסים ופואייה רחב ידיים ,חדר אוכל ,פטיו ועוד  -כולם נהנים מאור טבעי החודר
מבעד לגג הזכוכית המחפה את הלובי.
את התכנון האדיכלי המוקפד משלים עיצוב פנים מרהיב ומרובה פרטים ,עליו הייתה
אמונה חברת  HBAמלונדון .במלון משולבים חומרים טבעיים רבים  -עץ זית ,אבן שיש,
נחושת ,פליז ,קרמיקה וזכוכית ,בדוגמאות אורנמנטיות השואבות השראה ממוטיבים
מזרחיים .הגוונים השולטים רגועים ואלגנטיים ,ואל העושר העיצובי מתווספות יצירות
אמנות רבות ,שנבחרו בקפידה ומוצגות בחדרים ובחללים הציבוריים.
"המחשבה המרכזית הייתה לתת את התשובה האולטימטיבית בכל תחום" ,מספר
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עמית" .מגוון רחב של חדרים וסוויטות בסטנדרט גבוה ביותר,
מענה מצוין לצרכים עסקיים ולעריכת כנסים ואירועים ,חווית
ספא מעולה מבית יערות הכרמל ,מגוון אפשרויות הסעדה
וכמובן  -ארוחת בוקר שלא דומה לזו המוגשת במלונות דומים.
במקרים רבים ,ארוחות הבוקר ,הגם שהן עשירות מאוד -
חוזרות על עצמן .חיפשנו דרך להפוך גם את הנושא הזה
לייחודי ,ועשינו זאת באמצעות חיבור לירושלים .יצרנו מספר
'תחנות' ,בהתאם לשכונות העיר ,והרחבנו מאוד את סקאלת
הטעמים".
וכך ,בתחנת "מאה שערים" ניתן לטעום קיגל ,דגים מלוחים,
גפילטע פיש ועוד ,בתחנת "מחנה יהודה" מוגשים מעדנים
מהשוק המקומי ,בתחנת "סטף" אפשר להתענג על מגוון
גבינות בוטיק ,בתחנת "העיר העתיקה" יוצאים חמים מהתנור
בייגלך ומאפים נוספים ובתחנת "בקעת הירדן"  -הכול על
טהרת פרי התמר.
"אנחנו מקבלים פידבקים מצוינים על ארוחת הבוקר שלנו,
משום שמטבע הדברים האורחים שלנו מורגלים בארוחות
במלונות יוקרה  -וכאן הם שמחים לקבל משהו אחר ,שונה".
מי הם אורחי המלון?"רובם אורחים מחו"ל (כ ,)80%-רבים מהם מארה"ב ,יהודים,
חלקם דתיים ,אבל לא כולם .יש גם אורחים מאסיה ,בדגש
על סין .יש לנו לא מעט אורחים עסקיים  -ישראלים וזרים -
שמגיעים לכנסים ואירועים הנערכים במלון .וכמובן ,ישנו הקהל
הישראלי ,שהפנים את חוויית היוקרה ואוהב להגיע ללילה,

ליהנות משהות מפנקת ,ארוחה טובה וטיפול בספא.
כאמור ,הצבנו לעצמנו כיעד לתת מענה לכל קהל ולכל
מטרה והגיוון הזה מאפשר לנו להיפתח לכיוונים שונים .אנחנו
משווקים את המלון באמצעות יחידת השיווק של ישרוטל,
המסתייעת במשרד יחסי ציבור בניו יורק .לצד זאת ,אנו
מפעילים יחידה פנימית משלנו ,עם מנהל מכירות כנסים
ואירועים ומנהל מכירות חדרים ,שמחוברים מאוד לשטח ,למה
שנעשה כאן בישראל".
 מתחם המלון כולל גם דירות למכירה."בהחלט .כפי שנהוג במלונות יוקרה ,משולב בו גם מתחם
מגורים ובו דירות בגדלים שונים ,מעוצבות עד לפרט האחרון,
המוצעות למכירה על-פי רוב לתושבי חוץ המגיעים לארץ
בתדירות כזו או אחרת .הם נהנים משירותי המלון  -חנייה,
בריכה ,חדר כושר ,טרקלין עסקים  -ומסביבה מאובטחת,
מעוצבת ומטופחת .כל זאת לצד פרטיות מוחלטת .מתוך 11
דירות המשולבות במתחם שמונה כבר נמכרו".
 בנוף מלונות היוקרה בבירה ,מהי לדעתך הבשורה שמביאמלון אוריינט?
"לדעתי זה השילוב בין המיקום הפסטורלי והנוף שמקיף אותנו,
האופי הייחודי של המבנים הטמפלרים וחווית השהות במלון,
שמהנה את כל החושים .חשבנו על כל פרט קטן ,על כל
ידית ועל כל ברז ,על כל ספל אספרסו שנוצר בעבודת יד של
אמנית .אני מאמין שאוריינט הוא באמת מלון יוקרה ייחודי -
כזה שאין כמותו".
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עופר קיש ,מנכ"ל לופטהנזה ישראל:

יש חשיבות לשימור ערכי
המותג  SWISSבמיוחד בישראל
קבוצת לופטהנזה ,המונה בין היתר את  - SWISSהמוביל הלאומי השוויצרי  -שמה
לה ליעד לשמר את הייחודיות של כל חברת תעופה בקבוצה ,ובמיוחד כאשר מדובר
ב .SWISS-בשיחה עימו ,מסביר מנכ"ל לופטהנזה ישראל ,עופר קיש ,כיצד ניתן לבצע
מהלכי איחוד והתייעלות משמעותיים ויחד עם זאת לפעול לשימור ערכי המותג

יש

עופר קיש

ראל הייתה בין המדינות האחרונות בהן ביצעה
קבוצת לופטהנזה מהלך אסטרטגי לאיחוד חברות
התעופה ,במסגרתו הוטמעו פעילויות השיווק
והמכירות של כלל החברות הנמנות עם הקבוצה
 לופטהנזה ,SWISS ,אוסטריאן איירליינס ,בריסלאיירליינס  -בפעילות קבוצת האם .כדי להמשיך
ולטפח את המותג הפופולרי במשך שנים בקרב הקהל הישראלי ,הצטרפו
מספר מעובדי  SWISSלצוות השיווק והמכירות של הקבוצה ,במטרה לשמר
את הידע הקיים וכן להנחיל את המאפיינים הייחודיים של מותג התעופה
השוויצרי לעובדי המשרד האחרים.
תהליך האיחוד התבצע בצורה הדרגתית בשנים האחרונות והושלם בקיץ
 .2017מי שהופקד על ניהול הקבוצה בארץ הוא עופר קיש ,אשר זכה במכרז
שנערך לתפקיד במתכונתו המעודכנת והמורחבת ושאליו ניגשו מועמדים
ראויים נוספים.
 עופר קיש ,מדוע התהליך המהותי שהובילה קבוצת לופטהנזה התארךבישראל יותר מבכל מקום אחר בעולם?
"הנהלת לופטהנזה רואה בקו  SWISSלישראל וממנה ,המונה  14טיסות
שבועיות ,חשיבות רבה ולכן פעלה באופן מושכל כדי לשמר את יציבות
הפעילות בשוק הישראלי .במילים אחרות ,הייתה שאיפה לבצע במיוחד
בישראל ,תהליך בעל אופי אבולוציוני ולא רבולוציוני.
חשיבות הקו אינה באה לידי ביטוי רק במספר הטיסות ,אלא גם בסוג
המטוסים שהם רחבי גוף ,על כל המשתמע מכך ואפרט בהמשך.
מדובר בתהליכים דרמטיים ,שחשוב כי יבוצעו באופן שקט ואלגנטי ,ואני
מדבר במיוחד על  ,SWISSשהוא מותג הנושא עימו ערך ומוניטין שנבנו בעמל
רב במשך עשרות שנים  -כהמשך ישיר לפעילות  .Swissairהמותג הוא
סמל לאמינות ,דיוק ,איכות ושירות מעולה וככזה הוא נתפס במובהק בשוק
הישראלי.
חשוב להזכיר ,כי חברת  Swissairהייתה בין החברות הזרות הראשונות שטסו
לישראל עוד טרם הקמת המדינה והיא התמידה לעשות זאת ברצף ,גם
בעיתות חירום.
המדיניות שהנהלת לופטהנזה העולמית התוותה הייתה שיש לעשות הכל כדי
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לשמר את הפעילות ברצף ,במיוחד בקווים בהם ערך
המותג הוא הגבוה ביותר.
ואכן SWISS ,נותנת ערך מוסף גבוה יותר ולו בשל הטיסות
שמופעלות ,כאמור ,במטוסים רחבי גוף ,המציעים
מחלקת עסקים ייחודית ,איכותית ומרווחת ,בעלת
מושבים הנשכבים ל 180-מעלות ,בסטנדרט המוכר
מטיסות בין-יבשתיות .במחלקה זו באים לידי ביטוי ערכי
ה SWISSness -ובהם מסורת האירוח השוויצרית המשלבת
ממיטב מותגי שוויץ האהובים :פרלינים של לינדט ,מגוון
גבינות ויינות שוויצרים ,קפה נספרסו משובח ועוד.
עבור הנוסעים הקבועים  -ובעיקר לאנשי עסקים
הנוחתים ישירות לתוך לו"ז פגישות צפוף  -יש בכך יתרון
משמעותי וערך מוסף המייחד את חווית הטיסה.
אם הנוסע גם משתמש בטיסת המשך ,הרי שהבחירה
ב SWISS -תאפשר לו לחוות טיסה רציפה במחלקת
עסקים בסטנדרט הגבוה ביותר כמעט לכל יעד בעולם.
ל SWISS -הסכם  Code Shareעם אל על ,שיותר ממכפיל
את אפשרויות בחירת הטיסה ולמעשה היא יכולה להציע
מאות רבות של מושבים מדי יום בקווים ציריך וז'נבה -

"הנהלת לופטהנזה רואה בקו  SWISSלישראל וממנה,
המונה  14טיסות שבועיות ,חשיבות רבה ולכן פעלה
באופן מושכל כדי לשמר את יציבות הפעילות בשוק
הישראלי .במילים אחרות ,הייתה שאיפה לבצע במיוחד
בישראל ,תהליך בעל אופי אבולוציוני ולא רבולוציוני״

סה"כ קרוב ל 30-טיסות שבועיות".
 הזכרת קודם את אנשי  SWISSשעברו למשרדילופטהנזה .האם אין כאן הפרזה בחשיבות שימור הידע?
האם אכן ישנם "סודות" השמורים עם אנשי ,SWISS
שאינם גלויים בעולם התעופה העולמי?
"המונח ידע מגלם בחובו יותר ממשמעותו המילולית .ידע
הוא ניסיון רב-שנים שנצבר בחברה ואופייני רק לה ,ידע
הוא היכרות עמוקה עם לקוחות קבועים ועם העדפותיהם
הספציפיות ,ידע הוא הפנמת ערכי המותג ,הזדהות עימו
והבנת ניואנסים אשר עלולים לגרום להפסד לקוחות
בגינם ו ...כן ,ידע זה גם היכרות רבת שנים עם שוק
התעופה בכלל ,בו משחקת  SWISSתפקיד מרכזי והיא
אינה יכולה לאבד את מובילותה".
 האיחוד חל על נושאי משרות בתחום השיווקוהמכירות .מה באשר לכל היתר?
"ההחלטה החד-משמעית של הנהלת לופטהנזה הייתה
שכל חברה בקבוצה שומרת על זהותה .השיוך המאוחד
הינו ,כאמור ,בעיקר במימד הארגוני-פיננסי ,ולא במימד
המותג וערכיו .ההחלטה נבעה מכך שחיבור של אחד
( )SWISSועוד אחד (אוסטריאן איירליינס) ועוד אחד (בריסל
איירליינס) ייתן שלם חדש ,שערכו עולה על סך חלקיו".
 וזה אכן קורה?"בהחלט .מזה מספר שנים אנו מעניקים ללקוח של כל
אחת מהחברות המשתייכות לקבוצה אפשרות ליהנות
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"לקוח יכול לטוס ,למשל ,עם לופטהנזה לניו-יורק,
מניו-יורק להמשיך ללוס אנג'לס ביונייטד וממנה
לחזור ארצה עם  - SWISSהכול באותו מחיר ועם
אפשרות לצבירת נקודות במועדון Miles & More
לכל אורך המסלול שעשה"
מכל העולמות .וכך SWISS ,תוסיף להיות  ,SWISSעל כל
הערכים שצברה במשך שנים  -ואף יותר .מדוע יותר?
כי ללקוח מוצע ,כאמור ,עולם שלם של אפשרויות טיסה
כמעט לכל יעד בעולם מאותה קבוצה ,באותה רמת
היכרות עימו ובאותו סטנדרט שירות שהוא רגיל אליו.
לקוח יכול לטוס ,למשל ,עם לופטהנזה לניו-יורק,
מניו-יורק להמשיך ללוס אנג'לס ביונייטד וממנה לחזור
ארצה עם  - SWISSהכול באותו מחיר ועם אפשרות
לצבירת נקודות במועדון  Miles & Moreלכל אורך
המסלול שעשה.
יותר מכך ,צפון אמריקה הופך להיות יעד מרכזי יותר
ויותר לנוסעים מישראל .חברות יונייטד ואייר קנדה,
שאינן בבעלות לופטהנזה ,מהוות חלק מרכזי ובלתי נפרד
ממערך ההיסעים העולמי שלנו והאפשרויות הן באמת
בלתי מוגבלות .זאת ,בזכות הסדר אסטרטגי שנחתם
בין החברות.
אני מעריך כי הצלחנו להטמיע את המסר לפיו אנו
מתרחבים ופועלים מול מגוון רחב של יעדים גלובליים -
הרבה מעבר ליעדים אליהן טסות החברות המשתייכות
לקבוצת לופטהנזה".
 בוודאי בעידן התחרות שרק מתעצמת  -בין אם מולמובילות לאומיות מסורתיות ובין אם מול חברות הלואו-
קוסט  -חלק מרכזי במהלך האיחוד היה התייעלות.
"בהחלט ,אך לא על חשבון איכות השירות .אינני זוכר
ולו פנייה אחת של לקוח שהצביעה על כך שקיבל 'פחות
ממה שהורגל אליו' .זה בהחלט מעודד על רקע העובדה
שהוצאנו את פעילות מרכז ההזמנות למיקור חוץ".
 האין בכך סכנה לאיבוד שליטה? אובדן יחס אישי?פערי מנטליות ושפה?
"השירות השתפר מאוד וכך גם הידע על כלל המוצרים
שמציעות החברות בקבוצה .כמובן שמהלך זה לא בוצע
'מהיום למחר'.
העברנו את ההזמנות מתוך המשרדים של חברות
הקבוצה למיקור חוץ באופן הדרגתי ,צברנו ניסיון ,תיקנו
את הנדרש וכשהרגשנו מוכנים לגמרי השלמנו את
המהלך .בכך הפכנו חלק מחברה גלובלית המנהלת
את שירותי ההזמנות באמצעות חברת מיקור חוץ שזו
התמחותה ובמקרה שלנו היא עושה זאת גם בעברית.
ואם כבר מדובר בהתייעלות ובהעלאת רמת השירות ,הרי
שלאחרונה איחדנו את הצ'ק אין (הבידוק) לכל החברות

בקבוצה ,בקומה השנייה בנמל התעופה בן-גוריון .הגדלנו
את כמות הדלפקים ואנו מאפשרים לכל נוסע לפנות
לכל דוכן בלי קשר ליעד הטיסה .זה דבר שלא יכולנו
לעשות מבלי להשלים את מהלך האיחוד והוא ללא ספק
תורם לאיכות השירות לנוסע".
 האם מבנה הקבוצה החדש השפיע גם על מדיניותהמחיר?
"כן .הלקוח יכול לקבל היום את המחיר הטוב ביותר
לעומת מה שהיה יכול להשיג עד כה .יותר מכך ,זמינות
הטיסות מאפשרת לו ,באותו המחיר ,לנסוע או לחזור בכל
אחת מהחברות .גם צבירת הנקודות ממשיכה ,כאמור,
ולא כפי שעלול היה לקרות עת נאלץ הלקוח לבחור
חברת תעופה אחרת (שלא מהקבוצה)  -כדי להגיע או
לחזור מיעד מסוים ,או בשעה מסוימת.
הדברים מגיעים עד לרמת בחירת המחלקה במטוס.
כלומר ,אם לקוח מעוניין לטוס עם לופטהנזה לניו-יורק
במחלקת עסקים וזו מלאה ,אנו נבדוק עבורו אפשרות
לקבלת מקום על טיסת .SWISS
התהליך הזה מתרחש כבר כמה שנים  -ובשנתיים
האחרונות הוא קיבל תאוצה משום שנוספו טיסות רבות.
נראה לי שאנו מציעים כיום ,כמובן בשיתוף יונייטד ואייר
קנדה ,מגוון נרחב ביותר של אפשרויות".
 האמנם יותר ויותר נוסעים מנצלים את מגווןהאפשרויות הללו?
"כן ,ועובדה היא כי אנו גדלים בשוק מישראל ואליה
בשיעור של  6%-10%מדי שנה .הנוסע הישראלי יודע
להעריך איכות ויחס .מדובר בנוסע נאמן שאוהב לקבל
תמורה מלאה לכספו וגומל לנו בכך שהוא ממשיך לטוס
איתנו שנה אחר שנה".
 האם יש עוד סיבה בולטת ,מעבר למכלול המוצע,שהעלתה את התפוסה בקו לישראל וממנה?
"כן .בשנה וחצי האחרונות ,הודות לשקט היחסי השורר
בישראל ,גדל הביקוש לכניסות לארץ .ומכאן ,במיוחד,
כאמור ,לצפון אמריקה .שיתוף הפעולה עם יונייטד ואייר
קנדה מהווה עבורנו את התשובה הטובה ביותר לביקוש.
לצד זאת אנו מציעים ,כאמור ,מגוון יעדים גלובליים  -גם
במזרח הרחוק ,בדרום אמריקה ובאפריקה  -ובתוכם
יעדי נופש אטרקטיביים ואקזוטיים .אנו רואים חשיבות
רבה במגוון הזה ומצליחים לתת מענה אופטימלי ליותר
ויותר לקוחות שבוחרים לטוס איתנו".

״אנו גדלים בשוק מישראל ואליה בשיעור של 6%-10%
מדי שנה .הנוסע הישראלי יודע להעריך איכות ויחס.
מדובר בנוסע נאמן שאוהב לקבל תמורה מלאה לכספו
וגומל לנו בכך שהוא ממשיך לטוס איתנו שנה אחר שנה"
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שוויץ וליכטנשטיין-לשכת המסחר ישראל

Israel-Switzerland & Liechtenstein Chamber of Commerce
From the Chairman
Dear friends and colleagues,
The present issue of “inteRelation” marks the completion of another year of
activity at the Israel-Switzerland and Lichtenstein Chamber of Commerce. It
was a year rich in events and encounters, dedicated to knowledge sharing,
and to creating opportunities to tighten the ties between Israeli and Swiss
businesspersons, companies and entrepreneurs.
The Chamber of Commerce considers creating a database that would enhance
bilateral relations as one of its most important tasks. This is also the purpose
of the review by lawyers Alon Kaplan and Meital Lieberman, which describes
the varied options available to foreign business entities towards launching
business collaborations in Israel or extending global business activity to include Israel.
In the spirit of globalization, this issue includes an interview with Ofer Kisch, CEO of Lufthansa Israel. Lufthansa and
several air companies it represents offer their clients a comprehensive envelop of flights and connections that reach
almost any desired destination. The Lufthansa group includes Swiss International Air Lines, and Kisch describes the
measures taken to preserve the values of the Swiss brand, which Israeli air travelers highly appreciate.
Another favorite, the Isrotel chain, has recently inaugurated a new hotel in Jerusalem – the Orient. The visitors
cannot but be impressed by the hotel’s high standard of hospitality, combined with elements deriving from its
unique location at the heart of Jerusalem’s German Colony. The end-result is a matchless experience for the guests
– Israelis and tourists alike.
inteRelation’s present issue points the spotlight at the important interfaces existing between the world of
business and art, and the volunteering sector. In an extensive interview, lawyer Gil Brandes, chairman of the Israel
Museum Friends, underscores the national significance of the museum’s activities, and describes his close personal
connection to the world of art, especially plastic art.
Brandes outlines the important role of donors in the museum’s budgeting, which allows art purchases and
exhibitions, as well as other initiatives and enterprises intended to draw the public – Israeli and foreign – closer to
the Israel Museum.
The connection between the world of business and the volunteering sector is illustrated in the praiseworthy
work of Eli Beer, founder and president of United Hatzalah organization. Beer’s organization has a body of standby volunteers trained to provide emergency medical aid wherever it is needed. They are committed to reach the
scene rapidly, even earlier than an ambulance. The volunteers located nearest to the event scene are called first.
They are equipped with vital medical gear thanks to generous donors who have been supporting the organization,
recognizing the invaluable importance of life saving.
Finally, the photo gallery recalls the events held by the Chamber of Commerce over the past year. They included
an encounter with Moshe (Boogy) Ya’alon, former Chief of General Staff and Defense Minister; an encounter with
Gideon Sa’ar, former Minister of Education and of the Interior, and a gala evening in honor of Thomas J. Jordan,
Chairman of the Governing Board of the Swiss National bank. Switzerland’s ambassador to Israel, Jean Daniel Roche,
honored us by attending all the events organized by the Chamber of Commerce.
Thank you all for your trust,
May you have a successful business year,
Gideon Hamburger, President
Israel-Switzerland and Liechtenstein Chamber of Commerce
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Establishing a Foreign-Owned
Business in Israel
Israel’ strong and growing economy, bolstered in particular by a
robust high technology sector, attracts many foreign companies to
establish a formal presence in the country. Large infrastructure projects
have attracted major engineering firms, and a significant number of
foreign-controlled corporations. This article examines the general legal
requirements of establishing a business in Israel.
By: Alon Kaplan, Ph.D, TEP & Meytal Liberman, LLM, TEP

Options for Activities
Three options are generally available to foreign entities wishing to do business
in Israel: (1) opening a branch in Israel; (2) incorporating a subsidiary company
in Israel; and (3) establishing a partnership in Israel within the framework of a
company.

Opening a branch in Israel
If the foreign business operates in its country of origin as a company, it may open
a branch in Israel that will operate under the same name as the foreign company.
There may be tax reasons to choose this option.
Alon Kaplan

Generally, any action of this nature requires formal company registration with the
Registrar of Companies. Israeli law recognizes the term “Foreign Company”, and in
accordance with Common Law tradition, which forms the basis of Israeli Companies
Law, the foreign company can be registered in Israel and is then, for all intents and
purposes, deemed an Israeli company.

Incorporating a subsidiary in Israel
There are times when tax and other considerations will lead towards incorporation
of a subsidiary company in Israel. For example, in certain cases, a double taxation
treaty between Israel and the foreign company’s home country will grant tax
benefits.

Meytal Liberman

There are additional practical reasons for creating a subsidiary in Israel: Where the
foreign company wishes to enter into a joint venture agreement with an Israeli
partner under a corporate structure, or to separate the obligations of the Israeli
business from the assets of the foreign business.
The following are some important aspects relating to the incorporation of a
company in Israel:

Company name - Registration of a company is done through a lawyer, or an
accountant assisted by a lawyer, at the Registrar of Companies, a unit of the Ministry
of Justice. Registration grants the company protection of its name under Israeli
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showing basic information on companies, such as a
company’s name, the address of its registered office, and
its outstanding annual fees. An extract, available upon
payment of a standard fee, contains more extensive
information about the company, including names of
shareholders and directors, liens or charges against the
company’s assets, indications of special resolutions that
may alter the Articles of Association, and indications of
decisions of voluntary liquidation of the company.

© Yuri Arcurs | Dreamstime.com

Appointments
Appointment of Directors and officers - Under
Israeli Companies Law, a company is managed by a board
of directors consisting of one or more directors, as decided
by the incorporating entity. In most cases, the Articles of
Association will contain a clause determining the number
of directors who may comprise the board of directors. A
legal entity, such as a company, may serve on the board as
a director.
There is no mandatory provision in the law for the board of
directors to have an Israeli director. A foreign person may
serve as a director, even if not resident in the country.

Registering a new company - Unlike

The board has the power to appoint a number of officers
who will run the day-to-day business of the company.
These officers may be titled CEO, manager, managing
director, Chairman of the Board, etc., but in practice, it is
not the title that is important, but the nature of the work
and the authority granted to the officer by the resolutions
of the board.

Continental Europe, companies are not registered with a
notary as Israel’s Companies Law is based on the English
Companies Act, 1929.

Private companies in Israel need not have a company
secretary, though some companies do appoint an officer
with such title.

A lawyer will prepare the company’s Articles of Association,
the document that describes the company’s objectives and
its internal management and administrative procedures,
principally those regarding its shareholders and board of
directors. The lawyer will also submit to the Registrar of
Companies details regarding the registered address of the
company, the directors and shareholders.

Appointing an auditor (CPA) - By law, a company

Companies Law. It can be prudent to register a trademark
with the Registrar of Trademarks in order to further protect
the name.

The registration process can take a few days if no special
problems arise regarding the company’s name or its
registration documents, whereas if the application is made
online, the process can be completed within 24 hours.
Following registration, a Certificate of Registration will be
forwarded to the company’s lawyer.

Disclosure of information on companies
- The Registrar of Companies maintains a public record
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must appoint an auditor who will review the company’s
books. The auditor (a "Certified Public Accountant”) is
appointed at a shareholders’ meeting and is responsible
for the preparation of the company’s annual audited
financial statements, which must be filed with the Israel Tax
Authority. Private companies need not file their financial
statements with the Registrar of Companies, provided
the required provisions are included in their Articles of
Association.

Appointing a lawyer - There is no requirement for
the appointment of a lawyer. In order to prepare legal
documents, however, it will be necessary for the company
to use the services of a lawyer, who may also be required
on occasion for other aspects of the company’s business.
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Commencing Business
Preliminary legal and
commercial requirements
Whether the foreign company chooses to operate as a
foreign company with a branch in Israel, or to incorporate
as a subsidiary in Israel, there are a number of legal and
commercial requirements that must be undertaken in order
to commence business activities. There are generally six
main requirements:
Registering the company with the Israel Tax Authority.
Registering the company with the Customs and VAT
Authority.
Opening an employer file with the National Insurance
Institute.

of the company is at the office of a lawyer or accountant,
the company's sign is often added to the already existing
list of signs placed at the door of the professional's office.
The tax authorities also require the company to place a
clear sign bearing the company's name on the mailbox at
the company's place of business.

Bookkeeping and auditing of accounts Immediately on commencement of the company's business
activities, it is necessary to manage the accounts according
to law. An auditor or certified public accountant must
be appointed, whose job is to audit the accounts and to
prepare a yearly balance sheet. The company's shareholders
at a general meeting appoint an auditor who ensures that
the company's accounts are properly managed.

Opening a bank account.

Conclusion

Technical Matters

After almost 70 years of statehood, Israel is today a modern
and dynamic industrial and commercial country brimming
with potential. The foreign company that, prior to investing,
avails itself of the many opportunities and uses the
appropriate local resources, including professionals such
as lawyers, accountants, economists, land appraisers and
engineers, can make a very successful entry into the Israeli
business world.

After registering the company, it is necessary to take the
following technical/organizational steps:

Corporate letterhead - There is no requirement
that a company provide certain information on the
company letterhead. The law requires that the company’s
full name appear on its stationery and it is usual to provide
a street or POB address, although this is not essential. It is
not customary to stipulate the company’s bankers on the
letterhead.

Company sign - The law requires a sign in front of the
registered office of the company. When the registered office
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Starting and operating a business in Israel is a regulated
procedure with legal and tax consequences. Additional
issues of Intellectual property, trademark registrations and
similar considerations may require special attention. Advice
of professionals is required and recommended.
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United Hatzalah of Israel: Volunteers
Join Forces to Save Lives
The idea of setting up a lifesaving medical assistance organization, whose
volunteers are never far away from those in need of urgent medical care,
came to Eli Beer, president of United Hatzalah, when he was a little boy. What
prompted it? How has a neighborhood initiative developed into a nationwide
organization? Who sponsors this impressive operation? In a personal interview,
Beer reveals, “Everything began with a notice attached to a tree...”

E

li Beer, president of United Hatzalah of Israel has a childhood memory that
has haunted him since he was five, and may have determined the course of
his adult life “I remember well the 1978 terror attack on bus line 12, here in our
Bayit Vagan neighborhood in Jerusalem. I was a little boy. It was Friday noon.
The children were all back from school, when an explosion shook the city.

I saw a bus on fire. When I drew nearer, I saw an elderly man lying on the
sidewalk, at a distance from the bus. I didn’t know if he was connected to the event or if
he fell down because he was terrified. I did know one thing: He needed help, and I was
unable to give it to him. I ran away, but the sight of the elderly man lying helpless on the
sidewalk remained with me”.

Eli Beer

With hindsight, Eli Beer – president of United Hatzalah, an organization whose thousands
of volunteers stand ready countrywide to save life – sees that as a defining moment
in his life. “I later thought of becoming a doctor, but turned out to do something quite
different...” he says with a smile.
000

Beer’s parents, Gabriel and Chaya, were born in the United States. As an orthodox Zionist
couple, they moved from New York to Jerusalem. His late father, Gabriel, an insurance man
in the United States, became a real estate agent and a bookstore owner in Israel. Eli, one
of seven children, was born in Jerusalem’s Misgav Ladach Hospital. “I used to daydream. I
was probably an undiagnosed ADD. Those were different times. People were less aware
of these conditions. I would sit in the Talmud Torah like all children, and daydream. So I
was not much of a student... but I was a good kid. Not cheeky, not a troublemaker. A child
who was looking for his path in life. In time, everyone realized I was not going to be a
scholar, and I used to spend much of my time in my father’s bookstore, where I went on
dreaming...
One day I saw a notice attached to a tree in our neighborhood: A first aid providers’
course was opening. Graduates could volunteer to Magen David Adom. My parents,
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realizing they could not stop me, thought this might prove
to be my direction in life. It was a one-week intensive course,
where we were taught to give first aid in various emergencies,
assist in childbirth and perform CPR. I felt I had been waiting
for that moment all my life. A new world opened before me. I
had one simple dream: Saving the life of at least one person. I
remembered the Mishnaic saying, ‘He who saves a single soul
has saved the whole world’. When I first volunteered to Magen
David I was 15”.
For the religious boy from Bayit Vagan, the encounter with
Magen David was a cultural shock. Beyond acting to save lives,
he became acquainted with a world that had been out of
limits for him: Unknown television shows, singers he had never
heard about, and teenagers who looked and spoke differently
than him. “It was not simple, but the urge to save lives stood
above all. I was sure that I would save at least one life on my first
shift. Of course, I was terribly disappointed when this did not
happen... It dawned on me that the lives of people who called
for an ambulance were not always in danger. An ambulance
was often a kind of taxi...
And so, I spent long hours as a volunteer, dealing with matters
such as payments and receipts instead of saving lives. The most
critical mistake I could make was writing an invoice incorrectly...
Two months later a dramatic event occurred: A man we were
called for was not breathing and had no pulse when we arrived.
We did not succeed in resuscitating him. I was devastated”.
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At that time, Magen David Adom had only one station in
Jerusalem, in Romema. Eli remembers thinking about the
precious time that was lost before they reached callers, or even
about the time the night duty driver took to wake up and be
ready.
“I felt something was wrong with the method. It bothered
me that help took so long to arrive. I also thought about
the difference between those who were paid for their work
and those who volunteered to do it without pay. If you work
on a salary, I thought, you might feel you are not properly
compensated for saving lives. Once this happens, you may
lose – even subconsciously – some of your awe and reverence

“Our activity initially depended on private
vehicles or reaching a close-by scene on foot.
Then motorbikes entered the picture. Our
rationale was that if pizza deliveries could be
on time, so could we, only much sooner...”
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for the job. If, however, you are a volunteer, and are internally
driven, you will make every effort to be on time and fight
for every life. It was then that I realized the close connection
between volunteering and life saving, and understood why the
system’s ability to arrive on time was so limited”.

Eli points out that a similar skilled volunteer group had been
established in New York a decade earlier, to assist New York’s
Jewish community and others. “But to my credit I must say that
I knew nothing about that. The idea of United Hatzalah was
entirely my own”.

Around that time, another event had a lasting impact on Eli.
“We were called for a little boy who choked on his food. It was
in the middle of the day. We arrived within 20 minutes. On the
scene was a doctor who was a neighbor of the family. He heard
the noise and understood something was happening, but he
could do nothing more than confirm the child’s death. This was
horrifying. I stood there and thought that a doctor who could

A week after the organization was established, the small
bookstore received a call informing that a man was run over on
a nearby street. Eli ran to him and soon found himself next to an
elderly man lying on the asphalt with blood streaming down his
neck. “I had nothing with me, I simply ran to him, without any
equipment. I took off my yarmulke, folded it and pressed it to
the wound, until the ambulance arrived”.
Two days later a telephone call came: “You saved my father’s
life. He wishes to meet you”. Eli went to the hospital and met
a pale 70-years old man, who smiled at him. “He hugged me,
and I noticed that he had a number tattooed on his arm, like
many survivors of the Holocaust death camps. I was deeply
moved, and this brought back the memory of the wounded
man from the terror attack who I was unable to help. I had
come full circle. From that moment on, this became my passion,
and it continues to this day. I caution anyone who plans to get
involved in this matter – it is addictive and incurable. All you do
is keep looking for opportunities to save lives”.
000

have saved the child was nearby, but did not reach him on time
because he was not aware of what was happening.
This traumatic event gave birth to the idea of setting up a
volunteer medical rescue organization that would operate
within the community. I began on a small scale, within
our neighborhood. I intended the volunteers I recruited to
answer the calls and reach the event locations ahead of the
ambulances. I knew that many people in the neighborhood
were trained to save lives: The greengrocer had been a medic
in the army, one neighbor had gone through a first-aid course
at work, and one shop owner had volunteered to Magen David
Adom in the past. Israel is particularly rich in people of this kind.
The first team I organized had 15 volunteers, all ultra-orthodox,
who began operating in our neighborhood.
Originally, I had planned to call the volunteers over the radio: I
thought that broadcasts could stop for a moment to announce
an emergency at this or that address. The nearest volunteer
would be the first to arrive. But that plan did not work...
We received the calls thanks to Israeli chutzpa and a bulky receiver
my father bought for us and placed in his bookstore. That was
how we started our activity”, Eli says with a smile. “The receiver was
tuned to the Magen David Adom frequency. The year was 1989,
and I was just over 16. I felt I was going to save the world”.
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Eli has never stopped. The organization he set up has volunteers
deployed throughout the country, who carry out other jobs in
routine. When they are called, they set out for the scene of the
event within 90 seconds. “The importance of a speedy arrival
cannot be overrated. Statistically, the number of lives saved
goes down by ten percent with every passing minute”.
Along with his tireless efforts to recruit volunteers, he has
gradually formulated the doctrine of United Hatzalah: “Our
activity initially depended on private vehicles or reaching a
close-by scene on foot. Then motorbikes entered the picture.
Our rationale was that if pizza deliveries could be on time, so
could we, only much sooner...” He says with a smile. “Of course,
every motorbike carries equipment that is quite similar to
that of an ambulance (defibrillator, oxygen, dressings, CPR
equipment, birthing kits, etc.)”.
- How is all this financed?
“Donations, donations, donations. Since my father bought us
the first $700 receiver that stood in his bookstore, many other
good people have chipped in. From the very beginning, we
depended on donations. The first volunteers were told they
could not join in unless they gave $10 each – so they did. To this
day, we depend exclusively on donations, and they come from
both Israel and abroad. Our volunteers cover the fuel cost for
each event as well as other costs, if any”.
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- How do the calls reach you?
“Avi Zohar, former CEO of Magen David Adom, understood the
importance of our work and agreed to direct calls to us. We
were nicknamed ‘the Magen David commando’. At first, people
thought we were working for the religious sector and were
involved in issues of chastity. Today we are everywhere, caring
for anyone who needs help. We have Jewish, Christian and
Muslim volunteers, all working together, shoulder-to-shoulder,
a symbol of unity and human goodwill. We have an emergency
center at ‘Beit Hatzalah’ near the entrance to Jerusalem, and
answer anyone dialing 1221”.
Eli says that the organization had its major breakthrough in
2006, around the Second Lebanon War. “The difficult reality of
the period resulted in many calls from all over the country, and
the importance of speedy arrival became obvious to all. People
in other cities heard about our work and suddenly we had other
partners who shared our idea. In fact, from a limited Jerusalem
initiative we turned into a countrywide organization that adjusts
to the style of its different locations. That is why we renamed
the organization ‘United Hatzalah’ rather than simply ‘Hatzalah’,
its previous name. The mission of saving lives unites us all,
regardless of religion, race or gender”.
The organization currently numbers about 4,000 volunteers
countrywide, most of them first-aid providers, but also
paramedics and doctors. Volunteers who require training
undergo an expanded 200-hour first-aid course at the
effective training unit set up within the organization. It has 650
ambucycles (ambulance-equipped motorbikes), each donated
by an individual whose name is attached to the vehicle. Other
vehicles used are miniature ambulances, all-terrain vehicles,
electric bicycles, etc. “We are deeply grateful to our donors.
Without them this huge operation, whose model is currently
being contemplated abroad, could not have developed and
grown”.
000

90-second vision. He didn’t need more to decide that he was
going to support the organization, and even proposed that
Harel employees be trained and volunteer to United Hatzalah
in their areas of residence. I also described to him our “Ten
Kavod” (Give honor) project, in which our volunteers organize
coordinated visits to the houses of old people living on their
own.
They talk to them, check their blood pressure and pulse, and
asked if they need medical care. Volunteers from Harel take part
in this project as well.
Our collaboration with Harel and the Hamburger family has
been a quantum leap for our organization. It is a strategic
collaboration, based on the idea that life is sacred and so is
saving lives. All those involved benefit from the collaboration.
Having established the organization all those years back, I could
not have prayed and hoped for more supportive and worthy
partners than the Hamburger family and the Harel Company”.
- What about your dream of studying medicine?
“I gave it up. I took a first-aid course in Magen David Adom, an
ambulance drivers’ course, and an advanced first-aid provider
course. I have my own wonderful family, whose members
are all committed to the project: My wife Gitti volunteers and
is an instructor in the organization, my daughter Avigail (22)
is studying Health Systems Administration and Nursing, and
volunteers to the organization in Tel Aviv, my daughter Pnina
(19) is studying law in Jerusalem, and volunteers in Jerusalem,
her husband also volunteers, in fact, they had met at United
Hatzalah. My daughter Libby (17.5) is doing her national service
at United Hatzalah and volunteers at Magen David Adom,
my son Israel-David (14) does volunteering work with autistic
children. My youngest daughter Adina who is only 9, is the only
one who has not yet volunteered. I feel I have met my vocation.
I have found my path in life. And to think it all began with a
notice on a neighborhood tree announcing that a first-aid
providers’ course was opening...”

Among United Hatzalah’s most prominent donors is the
Hamburger family, through the Harel Insurance and Finance
Group. “My connections with the family began a long time ago,
when I first approached Yair Hamburger. The meeting yielded
no fruit. However, some guiding hand made Yair Hamburger
enter an optician’s shop in Tel Aviv’s Kikar Rabin exactly when
the optician hastily put on a biker’s helmet and disappeared.
Yair did not quite understand what was happening, but when
the man returned after a while, he said that a child had been
wounded in a road accident on a nearby street. Yair asked him
whether he was part of Eli Beer’s organization, and when he said
he was, he asked to speak with me.
This time, I told him about the organization and described my
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Naharayim Park:

Nature, History and Ideology

T

he Naharayim Park experience combines scenery with a glimpse of a
fascinating chapter in Israeli pre-state Zionism. That was the spot where
Pinhas Rutenberg realized his vision of building a hydroelectric power
plant in Eretz Yisra’el. The power plant he built used the energy of water
in the confluence of the Jordan and Yarmuch rivers, from which it gets its
name – Naharayim “Two rivers”.

wikipedia | Zoltan kluger

Three canals and eight large dams were built for the hydroelectric plant. They directed
the waters of the Jordan and Yarmuch rivers to the “Rutenberg Lake” and from there
to the three turbines which had a 18 MW output. This grandiose plan was realized
after years of laborious construction. The plant powered Eretz Yisrael and Trans-Jordan
between 1932-1948.
The Naharayimg power plant,1938

000

The idea of building a power plant in Naharayim came to Pinhas Rutenberg, an engineer
who immigrated from Russia, as early as 1919. It was part of the effort made by the local
Jewish Community to establish itself in Eretz Yisrael. To him, controlling water sources
and producing electric power to meet energy needs, was an enormous contribution
to these efforts. His concept was extremely progressive, and Rutenberg succeeded in
realizing his vision boldly and resolutely.
He purchased six KM2 of land from Jordan’s Emir Abdallah, and after considerable
persuasion efforts was granted a seventy-year concession to produce electricity using
the water flow of the Jordan and Yarmuch rivers.
Two residential neighborhoods, Naharayim and Tel Or, were built to accommodate the
construction workers and their families.
The Rutenberg project included a massive dam on the Yarmuch, which created a large
lake known as the Rutenberg Lake. A system of additional dams and canals directed the
water, pooled it and finally dropped it 27m down onto three vertical turbines installed
within the power plant. The water turned the turbines, which, in turn, produced electrical
power. The complex system of dams and canals ensured that electricity production
would continue in the summer months, when the rivers’ flow was weak.
The Naharayimg power plant was active between 1932 and 1948. A village, famous for its
quality of life, was especially built nearby to accommodate the
people who worked there and their families.

wikimedia | avram graicer

Nowadays, visitors to the site have a spectacular view of the
remains of the once-impressive hydroelectric power plant. The
observation point, located on the Israeli side of the border,
overlooks the plant that now stands on Jordanian territory.
On the way to the observation point, the visitors pass by the
canal system and the big dams built over eighty years ago, to
conduct the waters of the Jordan and Yarmuch rivers to the
large lake and to the powerplant.
Visitors can also observe the place where the “white house”,
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dedicated to the monument built in memory of seven Beth
Shemesh schoolgirls murdered on site on 13 March 1997 by a
Jordanian soldier who shot at them from the observation point.
On the ground of a green hill, colorful flowerbeds trace the
names of the victims, symbolizing the innocent flowers who
were plucked before their time.

Rutenberg’s villa once stood. That was the place where Golda
Meir met Emir Abdallah before the War of Independence. The
house was destroyed in 1969.
At the visitors’ center, a film is screened that unfolds the history
of the site in a realistic and moving way. The visitors are offered
another unique experience: Crossing to the Jordanian side of
the site through a border control post manned by Jordanian
soldiers, where a giant portrait of King Abdallah hangs proudly.

The creator of the monument is Orna Shimoni of the
nearby kibbutz Ashdot Ya’akov Me’uchad. While visiting the
monument, the visitors hear the story that disrupted the idyllic
scenery of the area.

At a certain point, while crossing an old bridge, the visitors can
plant one foot in Israel and the other in the Kingdom of Jordan.
This extraordinary experience makes one visualize a situation
where the peoples of the Middle East live next to each other
in goodwill and peace, jointly making the most of the area’s
natural resources.

After the attack, King Hussein of Jordan cut short his visit to
Spain, arrived in Israel, visited the bereaved families and asked
them for forgiveness on his knees. He also paid a visit to the
six girls wounded in the incident who were in hospital, and
instructed paying indemnities to the families struck by this
tragic event.
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An inseparable part of the visit of the Naharayim Park is

Naharayim Memorial
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Orient Hotel: Isrotel’s Luxury Standard
Reaches Jerusalem
At the center of Jerusalem’s German Colony, the Isrotel chain has inaugurated
its new luxury hotel – Orient. A visit to the hotel reveals a winning blend of the
picturesque nostalgic surrounding and the luxury standard typical of leading
hotels around the world

T

o enter Orient Hotel from Jerusalem’s Emek Refa’im Street in the
German Colony, one descends a gently sloping stone stairway that
leads to the hotel lobby. The planners of the hotel were obviously
sensitive to the scenic environment, and resolved to be gentle
and considerate in planting Isrotel’s new luxury hotel in its midst.
They showed respect for the ruling visual quality of the area, with
its picturesque Templer stone houses, built in the late 19th century. Two of these
houses stand inside the hotel compound. They have been carefully preserved,
and are now used as exclusive accommodations. The nostalgic esthetics of these
rooms promise an outstanding experience of Jerusalem, while offering stylish and
pampering services that make the Orient stand out among Jerusalem’s luxury
hotels, leaving an unforgettable imprint on the guests.
Amit Bahat

And so, early on Sunday morning, the staff is busy placing fresh white orchids in
artistically designed ceramic containers standing on the tables, and refreshing
white and green colored flower arrangements.
000

“The Isrotel chain purchased the land about eight years ago, with the intention of
building a luxury hotel in Jerusalem”, says Amit Bahat, the Orient CEO. “Construction
took about four years, and followed an in-depth research of other luxury hotels in
Jerusalem – the services they offer, their typical guests and the needs they meet, to
find out what innovations we could introduce to improve and be better”.
One singular asset of Orient Hotel is its location: It is planted within the serene
green scenery of the German Colony, one of Jerusalem’s most beautiful and
picturesque neighborhoods. While standing at a short distance from important
city landmarks, its atmosphere is calm and pastoral. In addition to the challenge
of blending into the neighborhood, the hotel planners, Feigin Architects led by
architect Yehuda Feigin, undertook to preserve the two Templer buildings that

The planners of the hotel were obviously sensitive to the scenic
environment, and resolved to be gentle and considerate in
planting Isrotel’s new luxury hotel in its midst. They showed
respect for the ruling visual quality of the area, with its picturesque
Templer stone houses, built in the late 19th century. Two of these
houses stand inside the hotel compound. They have been carefully
preserved, and are now used as exclusive accommodations
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stand, as mentioned, inside the hotel compound. By being
accessed from inside the hotel, they are harmoniously
connected to it.
The hotel’s new central building is completely clad with
Jerusalem stone. It is ten stories high, with a panoramic
roof-pool, the only one in Jerusalem, overlooking the city
walls. But it also has a 20 meters deep underground space
accommodating public functions such as conference halls,
a spacious foyer, a dining room and a patio, all receiving
natural light through the glass roof of the lobby.
A spectacular and highly detailed interior design,
performed by the London firm HBA, completes the
meticulous architectural design. Many natural materials
– olive wood, marble, copper, brass, ceramic and glass –
feature in ornamental design patterns inspired by Middle
Eastern motifs. The dominant shades are calm and elegant,
and the design is further enriched by many carefullyselected art works displayed in the public areas and in the
rooms.
“Our main goal was providing an optimal response in every
sphere”, says Amit. “A remarkable variety of highest-standard
rooms and suites, perfect solutions for business activities,
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conferences and social events, a superb spa experience
inspired by the Carmel Forest Spa Resort, rich catering
options, and of course, breakfasts that are nothing like
those served at other similar hotels.
It occurred to us that breakfasts, even if extremely rich,
often repeat themselves. We looked for a way to give
this experience a unique angle, and found the solution
by linking up with the city of Jerusalem. We created a
number of ‘stopping spots’ in different neighborhoods, and
considerably expanded the choice of flavors”. And so, in
Me’ah She’arim you can enjoy kegel, herring, gefilte fish and
more, the Mahane Yehuda stop offers market delicacies, at

Similar to other luxury hotels, the Orient also
has a residential complex with meticulously
designed different size apartments. They
are primarily intended for foreign citizens
who visit Israel frequently. While benefiting
from the hotel services – parking, pool, gym,
business lobby – and a secured, well designed
and carefully maintained environment, they
also enjoy full privacy
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the Sataf stop you can enjoy a variety of boutique cheeses,
at the Old City stop you can eat fresh oven-hot bagels and
other pastries, and the Biq’at HaYarden stop offers every
food based on dates.
“We have been receiving great feedbacks on our breakfasts.
Our guests, who are obviously accustomed to luxury hotel
breakfasts, are happy to be offered something different”.
- Who are the hotel guests?
“About 80% of the guests arrive from abroad. Many are
United States Jews, some – but not all – religious. Some of
the guests are Asian, especially Chinese. Many of our guests
are local and foreign businesspersons, who participate in
conferences and events held at the hotel. Of course, we
also attract Israelis, who delight in luxury, and like to spend
a night here and enjoy the pleasures of good food and a
spa.
As I said, we aim to cater to every potential client and
purpose, and this diversity opens for us different directions.
We market the hotel through Isrotel’s marketing unit, which
is assisted by a New York PR firm. We also operate our own
unit, comprising a conference and event sales manager and
a room booking manager, who are both well acquainted
with the current situation in Israel”.

The hotel’s new central building is completely
clad with Jerusalem stone. It is ten stories
high, with a panoramic roof-pool, the only
one in Jerusalem, overlooking the city walls.
But it also has a 20 meters deep underground
space accommodating public functions such
as conference halls, a spacious foyer, a dining
room and a patio, all receiving natural light
through the glass roof of the lobby
Orient Hotel exclusive?
“I think it is exclusive in the combination of a pastoral
scenic location and unique Templer buildings with a hotel
experience that gratifies all the senses. We have given
attention to every little detail, every handle and tap, every
creative hand-made espresso cup. I frankly believe the
Orient is an unmatched luxury hotel, one of its kind.

- Apartments on sale within the hotel compound?
“Definitely. Similar to other luxury hotels, the Orient also
has a residential complex with meticulously designed
different size apartments. They are primarily intended
for foreign citizens who visit Israel frequently. While
benefiting from the hotel services – parking, pool, gym,
business lobby – and a secured, well designed and carefully
maintained environment, they also enjoy full privacy. Of the
compound’s eleven apartments, eight have already been
sold.
- Among Jerusalem’s luxury hotels, what makes the
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Gil Brandes, Chairman, Friends of the Israel Museum

Lending a Helping Hand:
Fundraising to Preserve Cultural
and Heritage Values

Attorney Gil Brandes has recently undertaken chairing the Friends of the Israel
Museum. He tells us that he identifies with the museum’s national mission, and
talks about his connection to plastic art and about ways to draw visitors closer to
the largest and most important museum in Israel

G

il Brandes (54) is a partner at the Naschitz Brandes Amir law firm, which
specializes in legal support to hi-tech companies. But along with his
professional work, he has also been engaged for about 30 years in the “parallel
universe”of the local art scene, as a collector of contemporary art, a member of
museum committees, co-founder of the Art Partners Fund (no longer active)
and now also chairman of the Friends of the Israel Museum.

Gil Brandes

- Gil Brandes, since the Renaissance and over the centuries, artists and art have always
depended on financial support, whether of the state or of wealthy individuals. Does
art have no other way to subsist?
“Apparently no. I am not familiar with the exact statistics of the support, and the part public
and private funds take in providing long-term support in Israel and around the globe. I can
definitely tell you that state support or public funds are critical for culture, particularly art. At
the same time, the support of patrons of the arts, be they investors, donors or collectors, is
essential. Had this support not been provided, the number of artworks would have been
much smaller, meaning less culture. In other words, support of culture and art – whatever its
source – is indispensable, because budgeting is prioritized by nature, and acute needs such as
health and education, come first. Art, perhaps culture in general, have low priority compared
with other needs.
- Do donors also have priorities?
“They often do. The contributor-plaques hanging in so many hospital wards built by wealthy
people or bodies, are proof that even acute significant needs depend on donors. This is evident
and justified. Moreover, these donations are ten times larger than those supporting artists,
museums or other cultural bodies”.
- If our departure point on this matter is that art is being supported by both public and
private funds, what is the scope of this support?
“The only angle I have is that of the Israel Museum’s Friends, and it is therefore quite limited.
However, in my estimation, less than half of the Israel Museum budget originates in government
and public funds; donations make about one third of the budget, and the rest is mostly
covered by entrance fees. The situation may be different in other museums, depending on
municipal capabilities. Tel Aviv’s mayor provides significant backing to the Tel Aviv Museum
(admittedly, this primarily results for the availability of sufficient means). In Herzliya, support is
also relatively high, but the bottom line is still insufficient. To the best of my knowledge, the
overall budgeting of Israeli museums by the Ministry of Culture is lower than the budgeting
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of libraries or films. Although museums are supposedly backed by
the local authorities, considering that this sphere of leisure preserves
values and culture, and hosts about five million visitors per year, we
are making a big mistake”.
- Does a similar situation exist throughout the Western world?
“Any answer to such a broad question is bound to be a generalization.
First, one must keep in mind that Israel is a very young state. While
having considerable needs, it does not have a long tradition of art
patrons and cultural sponsors, nor does it have a long tradition
of art collection. Second, some first-rate museums around the
world, such as London’s Serpentine Galleries, make a point of not
putting together a collection of their own, namely, they do not
purchase works of art. They do hold superb exhibitions, some
quite expensive to set up, but the budget they require is far smaller
than that of museums such as the Tate, which keep expanding
their own collections. Third and most important in our context,
the Israel museum purchases and maintains archaeological and
historical encyclopedic collections, which join its plastic art displays,
and make a significant part of its exhibitions. The Israel Museum
budget primarily covers routine maintenance, namely, overheads.
The remaining sum does not allow holding exhibitions or making
purchases the museum is interested in, where the focus is on
plastic art”.
- And so, the role of donors and/or friends’ associations
becomes extremely significant.
“Let’s say it is not marginal. As I already said, because of the relative
priority the Israel Museum gives to plastic art, donors are able to make
a great difference. Without doubt, had it not been for donations,
plastic art purchases would have dropped, and consequently the
number of art enthusiasts visiting the museum would have gone
down as well. The two are obviously interconnected.
Notably, donors also have an effect on other cultural contents
displayed at the museum. They are able to support specific projects
of the museum, such as the planned Hundred Years of Fashion
exhibition that does not fall within the category of plastic art. The
Israel Museum Friends have undertaken to assist the museum on
this matter, and donations play a critical role in budgeting it”.
- How important is this exhibition?
“Among other things, it is important because it is expected to attract
a large audience. Its accessible content is likely to draw many people
closer to the museum. People, who have never visited the Israel
Museum or any other museum for that matter, may not realize they
have missed anything, but once they visit the museum, they will
not remain indifferent.
In fact, consumption of culture in Israel is on the rise, and is
considerably higher than the natural population growth. About a
million people visit the Israel Museum every year; several hundreds
of thousands visit the Tel Aviv museum, and about the same number
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Nirit Takele | At the Mikvah, 2016 | Acrylic on canvas, 90x180 cm

visit in total the other museums. In the United States, about 750
million people visit museums annually. Relative to other major
museums, we have nothing to be ashamed of. If about seven million
people visit New York’s Metropolitan Museum annually, the Israel
Museum is at a great place”.
- Why don’t you try to find sponsors for such an exhibition?

“I fully identify with the Israel Museum, its
values, and its role in preserving our history
and heritage. I think this would be true of all
Israelis and Jews worldwide. The museum has
a central place in the Israeli experience and
in the Jewish experience in general. Proof of
that is that the most generous donations, in
international proportions arrive from abroad“

to previous page

to next page

Many Israeli and foreign fashion firms operating in Israel would
probably be interested in chipping in.
“This is definitely a good direction, and we are planning to contact
quite a few commercial firms which might wish to participate. While
this would enhance their visibility – after all they do not often have
the opportunity to collaborate with an important and popular
museum – it would also be beneficial for the museum in terms of
financing the exhibition”

may come up with interesting suggestions, but every suggestion
would first have to undergo artistic evaluation. If a suggested idea
meets our criteria and is funded by whoever made it – why not
accept it? In other words, any donation would be welcome and
appreciated, and any suggested exhibition would first have to
meet our professional standards. This is the exclusive territory of
what is known as “the professional level” – the curators and the
museum’s director”.

- Although you have been a member – and currently are
chairman – of the Israel Museum Friends, your personal artistic
surroundings are linked with the plastic arts and not with
ethnography, for example.
“With the exception of my legal work, I have indeed been
surrounded by plastic art throughout my adult life. However, I fully
identify with the Israel Museum, its values, and its role in preserving
our history and heritage. I think this would be true of all Israelis
and Jews worldwide. The museum has a central place in the Israeli
experience and in the Jewish experience in general. Proof of that
is that the most generous donations, in international proportions,
arrive from abroad and not from the Museum Friends “.

- That makes sense. Let us focus now on plastic art. Exhibiting
the works of an artist at the Israel Museum is bound to boost
their value, including the value of works owned by a donor,
collector or dealer. In fact, you could be seen as falling into
one of those categories.
“First and foremost, I wish to emphasize that 90% of the exhibitions
and purchases are initiated and promoted by professionals, that
is, the management and primarily the curators. The matter is not
brought before the board before they have reached their decision.
At the board meeting, the curators must answer in full questions
related to art and funding. For example, how many people are
expected to visit the specific exhibition they have chosen? In this
sense, a “Chinese Wall” exists within the museum, separating those
who belong with the inner decision-making circle from those who
stand out of it. Have I ever been asked for my opinion? Yes. Has it
been adopted? It may have somehow entered their considerations.
Besides, in the past few years I have cut down on my art purchases
and sales. Although conflict of interest was only one of the reasons,
I feel it is the right thing to do, and insist on it.

- Could you say wholeheartedly that the Museum Friends and
the donors have no influence on the museum’s displays?
“This is definitely true of the Museum Friends. As for the donors, some

Secondly, speaking as a collector, there is no automatic correlation
between an exhibition and an increase in the value of a work by
the same artist. Although an exhibition is an important detail in the
artists’résumé, and probably improves their financial situation, in my
experience this does not necessarily apply to the collector. Various
trends affect the value of artworks. Works by a certain artist may be
sold once for tens and hundreds of thousand dollars, may be later
worth no more than 25% of their original price.
A short while ago, Sotheby’s completed a sale of Israeli art. A work
by a young artist, Fatma Deri Shanan, was sold for about $35,000,
while the works of other better known and more important artists
did not reach a higher price, and some were not sold at all. The part
of fashion and marketing is too great, creating short-term trends in
the market. Collectors should ask themselves whether they have
faith in the depth and seriousness of the artists, and whether their
attraction to a work will last long. All the other parameters are not
as important”.

Hamutal Fishman | From the series “Mythographics...”, 2012 | Ink on paper,
80x120 cm each
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- Does the extent of your identification with the museum
management’s decisions affect your ability to raise funds for
selected exhibitions?
“That is a good question, but I would rather not use the word
‘identification’. My Museum Friends colleagues and myself – a rather
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- Still, how does the presence of so many collectors affect the
Israel Museum Friends’ public visibility?
“I don’t see any problem here, for three reasons: The first, as
mentioned, is that the delta between an experienced collector’s
capacity to increase the value of items he owns and the enhanced
value of works he lends to an exhibition is marginal. Even if a
difference exists, would it really change the overall picture?
For true art-enthusiasts who are also collectors, but are not
motivated by the financial interests of art dealers, an increase
or decrease in value are theoretical concepts. Most of them are
compulsive collectors, reluctant to give up an artwork.

Eldar Farber | Tempelhof, 2010 | Oil on canvas, 54x66 cm

impressive group of experienced people – are making our best to
support any decision of the museum’s management. The question
is whether I would be able to operate optimally within my personal
networking space and raise funds for a purpose I am unable to justify
appropriately. When this occurs, I tell the association’s CEO, Leah
Rothstein, who has many years of experience and is extremely skilled
at raising funds, that she had better not count on me. I admit that
Leah copes well with such situations, as she has done for thirty years”.
- I asked you earlier about the influence a collector has on
the museum’s choice of exhibitions. I now ask about the
collector’s influence on the museum’s purchases, given that
every purchase is financially advantageous to the collector
and, of course, to the artist.
“I will repeat my reply: Neither I nor other Museum Friends have
an influence on the museum’s acquisition decisions. We do have
a say about the purposes ‘our money’ is used for, but the decision
is not ours”.
- How do you mean?
“Among the most important enterprises of the Israel Museum
Friends is the purchase group ‘Here now’. It numbers about fifty
people, each of whom has undertaken to donate NIS 15-20
thousand every year, exclusively for the purchase of Israeli art. I would
say this group keeps a ‘hand on the pulse’ of new and older Israeli
art, to make sure that nothing has been overlooked. Any artwork
the museum wishes to buy at their curators’recommendation – and
not that of the group members – is brought before the group, with
information on the artist, a review of the work’s place in the artist’s
career, and its importance for the museum’s current collection. These
meetings of “Here now” are interesting and sometimes amusing:
Discussions, debates, professional, financial and artistic arguments
– all culminating in a vote. This is quite amazing. Over the years, the
group has purchased about 120 works by 71 artists, at a total price of
over five million NIS. For the artists whose works have been bought
this is a major springboard that helps them develop”.
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Purchases primarily indicate love of art, genre, line, innovation, the
thrill of an oeuvre. The more experienced among us (and I have no
more than ten persons in mind) usually have a good eye for art. Does
this mean that works we purchase and would be put on display
somewhere would necessarily gather momentum? I personally
believe that the museum should welcome even a dealer who wishes

Friends of the Israel
Museum: Join in!
The Israel Museum provide the museum with vital
support and offer new members an opportunity to be
actively involved in the museum’s pursuits.
The Friends of the Israel Museum work diligently to
nurture the ties between the museum and lovers of art
– specifically Jewish art, archaeology, and ethnography.
They strive to draw the art-fan community closer to the
wide-ranging activities of the museum, and to promote
the museum in public.
In joining the Friends of the Israel Museum, you may
choose one of the following annual donation tracks:
Friend – NIS 1,500; patron – NIS 4,000; international
patron – NIS 12,000; guardian – NIS 30,000.
Members profit from a series of benefits (depending
on the track chosen), such as: Free entrance for family
members, encounters with Israeli artists, subscription to
the museum journal, and free access to several museums
around the world, and mention of the contributor’s
name in official publications and in the museum
yearbook.
Contributions to the Israel Museum are tax-deductible
in Israel.
Details and registration: Friends of the Israel Museum,
Jerusalem, P.O.B. 71117, Jerusalem 91710,
Fax: 02-6771361, Tel.: 02-6708815, 02-6771344,
Email: learo@imj.org.il
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nowadays range around tens of thousands of dollars. This is a new
situation. In other words, more artists live off their art nowadays than
in the past. This makes me happy. Still, none of them become rich”.

Micha Bar-Am | 130 photos, 1967 | Silver prints, color prints and contacts,
various sizes

to donate. There are sufficient balances to the process.
Many artists whose works I have purchased over the years for my
own collection, are no longer involved in art. Many of the works I
bought for a certain sum are now worth half or even less. The rules
are far from clear-cut.
On the other hand, from a purely financial point of view, could
anyone assert that a bank investment is better? In my opinion,
it is not, but this does not necessary imply the imaginary sums
sometimes attained at public auctions. Is it reasonable for someone
to pay $450 million for an artwork, even if it is by Leonardo da Vinci?
Let’s admit it: at this moment the answer is no. Tomorrow the same
work may be sold for twice as much”.
- But even collectors who purchase works of art for the purest
of reasons occasionally sell works, making a nice profit...
“In the past this was almost never true. Nowadays this sometimes
happens, for a simple reason: If a collector wishes to refresh his
collection and buy works of promising young artists or ones who are
still unknown, he needs money. Today, unlike in the past, this could
mean spending several tens of thousands dollars on the works of a
young artist. To raise the needed cash a collector may put on sale an
item from his collection. Obviously, the works put on sale, especially
on the free market, would be those whose value has increased, to
enable purchasing as many new works as possible.
Incidentally, I see no problem in the sale itself. A collector may have
certain financial needs, which could be met by selling a coveted
artwork he owns. There is a limit to the criticism directed at a person
for deciding what to do with his property”.
- Are you actually saying that the collectors’ capacity to
detect high-quality art at an early stage gives him a financial
advantage?
“I believe that the primary motivation of collectors – especially
the ten leading ones – is art-oriented. However, the young market
has developed, and comprises a growing number of art collectors
who are not among the leading ten. As I have mentioned, this has
dramatically increased the value of ‘young’works. The prices quoted
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- Do you agree that in the past decade the popularity of
painting has grown among the arts, compared with media
such as video art, photography, displays and installations? If
this is true, would it help draw people closer to the plastic art
exhibited in the museum?
“This trend has indeed been noticed recently, and the ‘realists’ are
in demand by collectors worldwide. Exhibitions held at leading
museums and galleries around the globe confirm this trend. One
such example was the 2005 exhibition ‘The Triumph of Painting’
at the Saatchi Gallery in London, and another was the exhibition
‘The Forever Now: Contemporary Painting in an Atemporal World’
displayed at MOMA, New York, in 2014. In Israel, the Israel and Tel
Aviv museums have exhibited works by Israel Hirschberg; the Tel
Aviv Museum and the Zemack Contemporary Art Gallery have
displayed a solo exhibition of Aram Gershoni. The Schiff prize was
awarded to realist artists such as Matan Ben Canaan, Eldar Felber and
Eran Reshef. I should also mention Eli Shamir, David Nipo – all artists
who do not shy away from realism. Most of them have displayed
their work at exhibitions offered by leading museums and galleries.
Another remarkable artist is Yossi Mark, who received the Minister
of Culture’s prize for plastic art in 2017”.
- Is this a good time for the museum to join this trend and
buy works by young or unknown artists, at a price that is still
reasonable?
“We have identified this trend several years ago, and have purchased
works by some of these young artists. I am also pleased to say that
some of their works are included in my private collection.
- What makes you, a busy and successful lawyer, for whom time
means much money, give so much of your time and resources
to the museum?
“Perhaps I should have considered
this point some thirty years ago,
when art became an inseparable part
of my life. I thought it right to lend a
hand where the museum encounters
much difficulty – raising funds to
enable real-time documentation
of historically significant local and
international culture, and opening
this culture to the public at large. I
have recently undertaken chairing
the Israel Museum Friends, for
which I did not compete, but was
approached and accepted it. As far
as I was concerned, this was a logical Micha Bar-Am | 130 photos, 1967 | Silver
prints, color prints and contacts, various sizes
development”.
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שוויץ וליכטנשטיין-מפגש חברי לשכת המסחר ישראל
בהשתתפות השגריר מר ז׳אן דניאל רוש

 מר משה (בוגי) יעלון: מרצה אורח.15.6.2017 ,מלון ״דן״ תל אביב

Luncheon meeting, Israel-Switzerland &
Liechtenstein Chamber of Commerce - 15.6.2017
With the participation of the Ambassador of
Switzerland to Israel H.E. Mr. Jean-Daniel Ruch
Lecture by Mr. Moshe (Bogie) Ya'alon
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שוויץ וליכטנשטיין-מפגש חברי לשכת המסחר ישראל
בהשתתפות השגריר מר ז׳אן דניאל רוש

 מר גדעון סער: מרצה אורח.16.10.2017 ,מלון ״דן״ תל אביב
שר החינוך והפנים לשעבר

Luncheon meeting, Israel-Switzerland &
Liechtenstein Chamber of Commerce - 16.10.2017
With the participation of the Ambassador of
Switzerland to Israel H.E. Mr. Jean-Daniel Ruch
Lecture by Mr. Gideon Saar,
Previous Minister of the Education and the Interior
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שוויץ וליכטנשטיין-מפגש חברי לשכת המסחר ישראל
בהשתתפות השגריר מר ז׳אן דניאל רוש

.27.12.2017 ,מלון ״דן״ תל אביב
. נגיד הבנק השוויצרי, מר תומס ג׳יי ג׳ורדן:מרצה אורח

Luncheon meeting, Israel-Switzerland &
Liechtenstein Chamber of Commerce - 27.12.2017

With the participation of the Ambassador of
Switzerland to Israel H.E. Mr. Jean-Daniel Ruch
Lecture by Mr. Thomas J. Jordan,
Chariman of the Governing Board of the Swiss National Bank
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