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בארץ

מסעדה

למכירה״

מספר
ביסטרו גרינברג,
צביקי עשת ,הבעלים של
מעסקי
המעבר
לכלכליםט על
הטיפוח למסעדנות ,על החיים בניו זינלנד ועל מכירת חלקו בנובה ג׳ויה לארקפה.
כשותף בטוטו או לרכוש את
טאפאס בנמל
וגם מסביר למה החליט לא להיכנס

איתי כבר

ךלי וולוצקי

כמה שנים,

גולדנברג,
אליאב

והשותף שלי

כאן,

ג׳ויה׳׳.
בא איתי מנובה

ידיעות

אחרונות
%7.51

קרסה ב־ 1998

ויל׳׳ר
%11.4

והשאירה אחריה חובות

של

מיליוני שקל.
רבעה ימים לפני הראיון
עשרות
$DN2$חודשים $DN2$לפני הקריסה,
שים
עם צביקי עשת,
$TS1$הבען$TS1$
הבע־
מנובה ג׳ויה
מיליון שקל
התפרש כבריחה
$DN2$המשפחה$DN2$לניו
פחה
1$1ST$בנירג$1ST$גרינב־
לים של ביסטרו
זילנד ,והצעד
שהתא־
$TS1$שהתארכה״)$TS1$.
מהארץ (עשת:׳׳יצאתי לחופשה
נראה שעשת  50מתייחםלגרינברג
1$2Nבנירג $2ND$רג החדש באזורי חן בתל
האשים אותו מפרק
$DN2$שהתארכה״) $DN2$.מאוחר יותר
אביב ,הגעתי למקום כדי
כאל בן זקונים .אחרי שהיה שותף ברשת רכה״).
נובהג׳ויהשבבעלות רשת ארקפה ,וגם
החברה בקריסתה.׳׳נסעתי לניוזילנד
הארוחה העסקית
לכתוב ביקורת על
עודלפני שהתחילו הקשיים״ ,הוא מספר.
שהוא מציע .מנקודת מבטה של סועדת מנכ׳׳ל את ארקפה במשך כשנה ,הוא הס־
$TS1$הסתובב$TS1$
״אחרי שהיינו שנה בניוזילנד הבנו שה־
$TS1$שהחברה$TS1$
$DN2$הסתובב $DN2$בתל אביב חודשים ארוכים בחיפוש
תובב
אנונימית ברור היה מיד איזה מין בעל
$DN2$שהחברה $DN2$בבעיות .ביקשו ממנילחזור ,אבל
חברה
מיליון
חמשת
אחר מקוםלהשקיע בו את
במשך השעה וחצי שיש־
$TS1$שישבתי$TS1$
בית הוא עשת.
החלטתי להישאר שם .בחרתי לשקם את
השקלים שהניבה לו מכירת חלקו בנובה
להדגים
הספיק
הוא
בתי
לעוברי
$DN2$שישבתי $DN2$במסעדה
שלי׳׳.
המשפחה
בשנה
ג׳ויה
להיכנס
ומשקאות,
מנות
של
הרכבה
הבר
שעברה.
החיים היפים בניוזילנד כללו דיג
לנזוף
למטבחלעשר דקות רועשותלמדי,
עשת סוחב אחריו היסטוריה עסקית
הקמה
באגמים ,טיולים ביערות וגם
מולה
של
בנו
הוא
מהמורות.
רצופת
תיאום
עשת,
בשלושהמלצרים ,לפתור בעיית
בשיאה
שמנתה
אימפריית
של
הראשונים
והפרסום
האופנה
מצלמי
אחד
בין המטבחלבין צוות ההגשה,
מסעדות
להתעניין
שמונה מסעדות לאורך חופי העיר נל־
$TS1$נלסון$TS1$.
ואפילו לסדר אתהסכו׳׳ם שפעלו בארץוצלםבעצמו ,וב־  1985הצט־
$TS1$הצטרף$TS1$
במצב הסועדים
לדבריו ,מסיבות
$DN2$נלסון $DN2$.עשת חזרלישראל,
סון.
כמנכ׳׳לוסייע לפתח
המשפחתי
רף
$DN2$הצטרף$DN2$
השולחנות.
לעסק
על
שהילדים
רציתי
״לא
משפחתיות:
הדרכת
בתחום
לקונצרן
אותו
מורה.
הוא
קשה״,
׳׳אני בוס
(לעשת
רב־זרועות
׳׳המעור־
$TS1$׳׳המעורבות$TS1$
שני בנים ג׳׳ו)יגדלו שם.הילדות שלהם
הטיפוח .בימי השיא שלו החזיקמולה סנטר
$D׳׳המעורבות $DN2$הרגשית שליגדולה מאור.לפני כמה
בות
היתהנפלאה ,אבל עבור בני נוער ניוזי־
$TS1$זילנד$TS1$
ימים חזרתילמסעדה אחרי היעדרות של בבעלות עלמועדון לאשה והיהבעלזיכיון
$DN2$זילנד $DN2$היא מקום בעייתי עם הרבה דיכאון,
לנד
הקוסמטיקה שיסיידו.
היבוא של מותג
יומיים ,ומיד ניגשתי ליישר את בקבוקי
וסמים׳׳.
שתייה
משפחת
שהיתה
החברה,
היין על המדפים .אבל אני חושב שאני
עשת
בבעלות
חמש שנים,
המשפחה חזרה לפני
קבוצת
בוס טוב .הרבה מעובדי גרינברגהולכים  ,) %73החברה לישראל ,) %61
כמה חוד־
$TS1$חודשים$TS1$
ב־ 1997

עשת נסע עם המש־
$TS1$המשפחה$TS1$
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אבל יש שם
מתכוןלצרות .בלי ירון שלו
וגם השווי שלפיו צריךלעשות את הע־
$TS1$העםקה$TS1$
$DN2$העםקה $DN2$לא היה מקובל על שניהצדדים׳׳.
םקה
הפתיהה של גרינברג היו
לפני

תלות טוטאלית

בשף ,וזה

אין טוטו,

שמועות

שמעורבת

( R2Mהמחזיקה

בין

בבראםרי
ובדליקטםן),

דומה

קבוצת

כאן

השאר בקופיבר,
באמת

והמקום

לרליקטפן.
מאוד

״נהדר .השמועות האלה הן פגז בש־
$TS1$בשכילי״$TS1$,

ועשת,
חיפש

צת
ת$DN2$

שהתאהב

בתחום

המסעדנות,

להשקיע .הוא הצטרףלקבו־
$TS1$לקבוצת$TS1$
במה

ארקפה ,קנה%05

בחודשים הקרובים ,או שאני חוזר

אותהלנובהג׳ויה,ולאחר
למנכ׳׳ל ארקפה .בעקבות כניסתו שלירון
ירקוני לשותפות עזב עשת את ארקפה,
וזמן קצר לאחר מכן גם מכר את חלקו
ממשפחת
בנובהג׳ויהלקבוצה המורכבת
שמר ,ארקפהאיטליה וירון ירקוני.
שנה גם

הביתה

ומזמינים כרטיסי טיסה
לתאילנד׳ .הצע־
$TS1$הצענו$TS1$

נו
מרשתג׳ויה ,הפך
$DN2$הצענו $DN2$הצעות ,ובסופו
התמנה

להוסיף :״לא
$DN2$בשכילי״ $DN2$,אומר עשת וממהר
כילי״,
שאני הפצתי אותן.הדליקטסן והברא־
$TS1$והבראםרי$TS1$
$DN2$והבראםרי $DN2$לא המציאוכלום .אלה קונספטים
םרי
וניו־יורקיים.הגדולה של הק־
$TS1$הקבוצה$TS1$
פריזאיים
$DN2$הקבוצה $DN2$שמחזיקה בהם היאיכולתהלהביא
בוצה
קונםפטיםולבצע אותם באופןמושלם.
שהבאתי
אבל בגרינברג יש גם דברים
השפעות מניוזילנר
מהעולם שלי
למשל .מנות כמו פיש אנדצ׳יפס ,קדי־
$TS1$קדירות$TS1$
מולים,הגריל צ׳יק(חצי עוףבגריל
רות
$DN2$קדירות$DN2$
עם צ׳יפס ג״ו) ,אלה מנות שמלוות
זילנד״.
אותי עוד מהמסעדות שלי בניו

אחרי שבוע

כבר

של

דבר הם קנו ממני.

הייתי בתאילנד למשך

חודשיים עם המשפחה׳׳.

פרויקט נוסף

שעשת מעורב בו הוא

מסערת פסטל החדשה,
בימים אלה במוזיאון תל
שותף קטן ,עם איציקחנגל ,טדישאולי,
אנג׳ל,אלוןצ׳צ׳יק ודוד קישקה.
טלי
מה הסיכוי שלך להביא בסן? הביתה
שותפים?
בפרויקט עם כל כך הרבה
הנפתחת

שותף

בפסטל

אביב,

מצויד ב־ מיליון שקל,
׳׳היחסים עם משפחת שמר ,השותפים לווינדו שופינג במסעדות תל
מסעדה בארץ שאינה
שלי בארקפה ,היו נהדרים .אבל אני לא
למכירה .ואין כמעט
מסעדה שלא בדקתי את האפשרותלקנות
טיפוס שלמנכ׳׳ל שכיר ,ואני לא בנוי
אותה אולהיכנסאליהכשותף׳׳ ,הוא מודה.
לעסקיםגדולים מרי .ברגע שעסקגדול
מדי ,קשה לילהיות מעורב רגשית כמו
הוא היה במשא ומתן עם קבוצתעדי׳ם
לייףסטייל לרכישת מסעדת יבנה מונטי־
$TS1$מונטיפיורי$TS1$
שאני אוהב ,ואני מאבדענייך.
$DN2$מונטיפיורי( $DN2$שנסגרהלפני כחודש) .׳׳משהו שם
פיורי
למה לא קנית את נובה ג׳ויה?
בכלל׳׳.
לא הסתדר .לא התקדמנו עם זה
״רציתילקנות .יצאתי מהבית בבוקר
טאפאס בנמל של האחים ירזין,
את
לילדים :׳או שאני חוזר הביתה
ואמרתי
שנמכרהלפני כחצי שנה לשףאייללביא,
לעבוד קשה
ואומר לכםשכולנו עומרים
עשת

יצא

׳׳אין
אביב.
הוא

מאוד רצה,

הרגשה כי

$DN2$בסופו $DN2$של
פו
$DN2$ירזין $DN2$,אבל
זין,

אבללדבריו היתה לו

העסקה לא

תצאלפועל בסו־
$TS1$בסופו$TS1$

דבר :״כבר סגרתי עם האחים יר־
$TS1$ירזין$TS1$,
כנראה

שלא

הייתי מותג

מספיק

סקסי בעיני גורמים בשוק״.
היו

שמועות

בשותן?לטוטו,
נסה
$DN2$נכנסה $DN2$אליה עכשיו.

שחשבת

להיכנס

שקבוצת בר לחמ נכ־
$TS1$נכנסה$TS1$

״זה

פרויקט

שאני

ממש

שם הוא

מאמין בו ,הוא

מתיישב בול בין טוטו לחדרהאוכל,
קונספטואלית״.
גם פיזית וגם
תשקיע בעור

מקומות?

״אשמח מאודלהיות חלק
שיש בו נשמה,פוטנציאלויכולתלבי־
$TS1$לביטוי$TS1$

$DN2$לביטוי$DN2$יצירתי".
טוי
״בדקתי גם את טוטו .מסעדה נהדרת,

מפרויקט

