
 2 0 1 0 ץ  י ן 0 ק י י ט ש נ ט כ י ל ץ ו י ו ו ש - ל א ר ש ר י ח ס מ ת ה כ ש ן ל ו א ט י ב

בתוך הגיליון: ראיון עם שגריר שוויץ בישראל, מר וולטר הפנר SWISSWORLD CARGO 0 - הגדלה 

על משאלי  לדעת  מה שרציתם  כל   0 בעולם  יעדים  למגוון  מישראל  המטען  בנפח  משמעותית 

ביפו  ערבי-עברי  תיאטרון   0 ומחיר  היקף  סגנון,  לכל  בשוויץ  תיירות   -   SWISS1  0 בשוויץ  העם 

בלוך דלית  של  ליהודים  ערבים  בין  הלבבות  קירוב  פרויקט   0 אחרת  מציאות  ביחד  יוצרים   -

לעמוד הבא
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עמיתים יקרים,

גם השנה - כפי שעשינו אשתקד - אנו מתאימים את הוצאתו לאור של 

ביטאוננו למועד החג הלאומי של שוויץ - ה-National Day. הדבר אינו 

מקרי. מערכת היחסים בין שגרירות שוויץ בישראל לבין לשכת המסחר 

ישראל-שוויץ וליכטנשטיין, חרגה זה מכבר מגבולות עסקיים וענייניים 

בלבד, והפכה לידידות של ממש. 

 H.E. the Ambassador of ובראשם  השגרירות,  לאנשי  מודים  אנו 

Switzerland in Israel Mr. Walter Haffner, the deputy Head of Mission 
 ,Mrs. Monika Schmutz Kirgöz and the Economic Attaché, Mr. Yildrim Kirgöz,
על שיתוף הפעולה, על הידידות, על הלב הרחב והדלת הפתוחה תמיד. 

אני מאמין, כי מערכת יחסים כה עמוקה ושורשית, יש בה כדי לתרום ליחסים בין שתי המדינות לא רק 

בנושאים מסחריים-עסקיים-כלכליים טהורים, אלא בהיבט בילטרלי רחב ביותר. 

אני רוצה להעלות על נס, את בחירתם של אנשי השגרירות לקיים את הארועים החשובים עבורם בסימן 

הנתינה לקהילה ולחברה. בשנה שעברה הוזמנה הצגה של תיאטרון "נא לגעת", אשר שחקניו הינם עיוורים 

חרשים. את התיאטרון הייחודי הקימה באהבה ובהתמסרות רבה עדינה טל, ילידת ציריך. 

את  ולערוך  וערבים,  יהודים  בין  בישראל  המתקיים  העדין  למרקם  להתייחס  בשגרירות  בחרו  השנה 

האירוע באכסניה הציורית של התיאטרון הערבי עברי ביפו. באי האירוע יחזו בהפקה ייחודית המערבת 

שחקנים צעירים, יהודים וערבים, בבימויה של דלית בלוך, צברית במקור ותושבת שוויץ בהווה, השואפת 

לקרב בין לבבות באמצעות התיאטרון. בראשית שנת 2011 צפויה ההפקה לנדוד לשוויץ, שם תועלה 

במספר ערים. 

כבוד השגריר וולטר הפנר, כיבד אותנו בראיון בגיליון זה. שלא כמו בראיון שערכנו עם כניסתו לתפקיד, 

הפעם בחרנו להתמקד ב"כאן ועכשיו" בכלכלה השוויצרית והישראלית, בפרספקטיבה של שנתיים בתפקיד. 

כמו כן, הבאנו כתבה פרי עטה של עו"ד סילבנה הוג, הסוקרת את שיטת הממשל השוויצרית הנותנת מקום 

רב לביטוי והגדרה עצמית של האזרחים, בעיקר בעזרת עריכת משאלי עם. סילבנה סוקרת את ההיסטוריה 

אשר הביאה להתפתחות והתבססות הפדרליזם השוויצרי, ועומדת על ייחודיות שיטת המימשל. 

יחסי המסחר בין שתי המדינות, יכולים להתקיים הודות לתשתית לוגיסטית הולמת, ונדבך חשוב בה היא 

תובלה אווירית. התמקדנו בגיליון זה בסיפורה של Swiss World Cargo, אשר מאז הוכנס לשימוש מטוס 

רחב גוף בשתי הטיסות היומיות של סוויס, הפכה מוביל חשוב מישראל לשוויץ - ולשאר העולם. התמחותה 

של החברה בהובלת מוצרים ייחודיים ורגישים, שעבורם זמן ההגעה ליעד הסופי הינו קריטי.  הרחבנו גם 

בראיון עם מנהל התובלה של יצואנית מוצרי החקלאות המובילה בישראל אגרקסקו, העושה שימוש רחב 

בשירותי Swiss World Cargo - ושוויץ מהווה אחת מתחנות המעבר העיקריות על מפת אירופה. 

עוד בגיליון זה, ראיון עם שירי גורדון, מנכ"ל Swiss 1, שהפכה 

למעשה לנציגת משרד התיירות השוויצרי בישראל. שירי 

מספרת על התמחות המשרד ועל הרחבת היצע התוכניות 

והיקף  מחיר  סגנון,  בכל   - הישראלי  לתייר  והחבילות 

שיבחר.    

המסחר  לשכת  לחברי  להודות  רוצה  אני  דברי,  בסיום 

ההשתתפות  על  האמון,  על  וליכטנשטיין,  ישראל-שוויץ 

באירועים, על החסויות שהם מעניקים בלב רחב ובעצם, 

בזכותם אנו מקיימים לשכת מסחר פעילה ומשגשגת. 

כל טוב לכם וברכות לעם השוויצרי לרגל חגו הלאומי 

 גדעון המבורגר,

נשיא לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין
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מאת: דורית טל-אור

- האם לדעתך המשבר הכלכלי באירופה השפיע על שוויץ - אם כן, 

נוקטת בצעדים למזער  והאם הממשלה השוויצרית   - באיזה אופן 

את השפעת משבר זה? האם יהיו לכך השפעות כלשהן על היחסים 

הכלכליים בין שוויץ לישראל? 

"ראשית, שוויץ היתה אחת המדינות הפחות מושפעות מהמשבר 

הכלכלי העולמי, אשר נגרם בעקבות "קדחת" ה-sub prime של הבנקים 

להשקעות. שנית, שוויץ גם לא נפגעה ממשבר החוב הלאומי החמור 

יוון - ואולי ההיפך הוא הנכון. המשבר יצר לחץ על מדינות  של 

האיחוד האירופי - בעיקר על אלה שלהן שיעורי חוב גבוהים במיוחד, 

והשייכות לאזור היורו. 

אמון המשקיעים בפרנק השוויצרי )CHF( התחזק, כך שלשוויץ היתה 

בעצם בעיה הפוכה - מאחר שמשקיעים מכל העולם העבירו נכסים 

שלהם מהיורו אל הפרנק השוויצרי - נוצר ביקוש מוגבר למטבע 

ההתחזקות  את  למנוע  ניסה  השוויצרי  הלאומי  הבנק  השוויצרי. 

המופרזת של הפרנק, מאחר שמשקל המסחר בכלכלת שוויץ גבוה 

כמו בישראל, ומטבע חזק מדי מזיק ליצואנים. 

מסיבה זו, בהתאם להערכות שפורסמו ב-The Financial Times, הבנק 

הלאומי השוויצרי רכש בחודש מאי 55 מיליארד יורו מהחוב הלאומי 

של אזור היורו )אשר היה מושקע ביורו( - יותר מאשר הבנק המרכזי 

האירופי, המנסה לתמוך בשוקי ניירות הערך הלאומיים. 

הסיבה  היא  הלאומיים,  אירופה  בשוקי  התמיכה  למעשה, 

להתחזק  השוויצרי  למנוע מהפרנק  לניסיון  השנייה  החשובה 

יתר על המידה. יצויין, כי למדינות אירופיות רבות יש חובות 

לאומיים בפרנקים שוויצריים והן עלולות לעמוד בפני קשיים 

נוספים בעת הפרעון של חובות אלה במידה והפרנק השוויצרי 

יתחזק עוד יותר. 

לסיכום, ניתן לומר כי הכלכלה השוויצרית היא חזקה למדי, בעלת 

חוב נמוך, גרעון תקציבי זניח וחשבון שוטף חיובי. עם זאת, כל עוד 

משבר החובות הלאומיים של מדינות האיחוד האירופי לא ייפתר, 

על שוויץ להוסיף להתערב בשוקי החליפין ולפעול יחד עם האיחוד 

למדינות אחרות. האטה  למנוע התרחבות המשבר  כדי  האירופי 

בצמיחת האיחוד האירופי,  מהווה סיכון עבור מדינה כמו שוויץ, 

אשר מייצאת כמעט 60% מהמוצרים שלה לארצות אירופה. 

בהקשר הישראלי, אנו מעריכים כי חוסנם של הכלכלה השוויצרית 

ישאפו  ישראלים  שמשקיעים  לכך  יגרום  השוויצרי,  והפרנק 

להשקיע בשוויץ. מגמה זו בוודאי תימשך כל עוד לא יחזור אמון 

המשקיעים ביורו". 

- הצג את תמונת המצב הנוכחית של היחסים הכלכליים בין שתי 

המדינות, על-פי המידע והנתונים שיש בידך. בתשובתך, אנא התייחס 

לתחומים כגון ייבוא/ייצוא, תיירות, הייטק, יוזמות מסחריות משותפות, 

בנקאות, שוק ניירות הערך וכד'.

שוויץ  של  ביותר  החשובים  הייצוא  משוקי  אחד  היא  "ישראל 

שוויץ עמדה  ישראל, תפסה  מדינת  קום  התיכון. מאז  במזרח 

מובילה בשוק הישראלי )ב-1951, שוויץ היתה ספקית הסחורות 

השלישית בחשיבותה לישראל(. מערכת יחסים מסחרית משגשגת, 

היתה מאז ומתמיד המאפיין הבסיסי של היחסים הכלכליים בין 

הארצות שלנו. 

ב-1952 חתמו שתי המדינות על הסכם קשרי תעופה וב-1956 

אומץ פרוטוקול מסחרי. 

וההסכם   ,EFTA במסגרת  חופשי  לסחר  הסכם  נחתם  ב-1993 

וישראליות  שוויצריות  לחברות  המסייע  כפול,  מיסוי  למניעת 

בטיפוח היחסים ההדדיים. 

ב-2009 הגיע היקף המסחר )ייבוא וייצוא( ל-1.308 מיליארד פרנק 

מיוחסת  זו,  ירידה  הקודמת.  השנה  מאשר  פחות  שוויצרי, 29.8% 

להאטה הכלכלית העולמית. תחום הייצוא החשוב ביותר הוא תרופות, 

והוא מהווה 34.8% מהייצוא השוויצרי הכולל )בערכי CHF( לישראל. 

שוויץ היא הספק החשוב ביותר של מוצרי תרופות לישראל, לפני 

ראיון עם שגריר שוויץ בישראל, מר וולטר הפנר על:

יחסי ישראל-שוויץ בראי 
המציאות הכלכלית כיום

שגריר שוויץ בישראל, מר וולטר הפנר, מציג תמונת מצב עדכנית של היחסים  
הכלכליים הבילטרליים, ומציין לטובה את שיתוף הפעולה העסקי רב השנים בין 

 שוויץ לישראל. לדבריו שתי הכלכלות - השוויצרית והישראלית - חוו בצורה 
קלה יחסית את המשבר הכלכלי העולמי, והן בשלות להעמקת שיתוף הפעולה 

ולכניסה נרחבת יותר של יצואנים ישראליים לשוק השוויצרי  

 "יזמים ישראליים מגלים עניין רב בשוויץ 
והם מחפשים שותפים ומפיצים פוטנציאליים 
כדי לחדור לשוק השוויצרי. אנחנו עוזרים להם 

 בכך, שאנחנו מציידים אותם ברשימה 
של שותפים פוטנציאליים ומפנים אותם 

למוסדות המתאימים"
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צרפת, גרמניה ובריטניה. המוצרים העיקריים המיובאים מישראל הם 

אבנים יקרות )יהלומים( מתכות יקרות ותכשיטים, המהווים 54.4% 

מהייבוא הכולל, וכן מכונות, כלים ומוצרים חקלאיים".

שלה  החוסן  האם  ישראלית?  מהכלכלה  התרשמותך  מהי   -

מפתיע אותך?

ושירותים  מוצרים  ייצוא  על  המבוססת  חזקה,  כלכלה  "לישראל 

בתחום ההייטק. גם מגזר הבנקאות שלה מאורגן היטב. שני גורמים 

אלה השתלבו ומיתנו את השלכות המשבר הכלכלי העולמי. בנק 

ישראל היה הבנק המרכזי הראשון אשר החל להעלות את שיעור 

הריבית בהלוואות בעולם המערבי, וישראל היתה המדינה המפותחת 

היחידה אשר רשמה שינוי חיובי ב-2009. זהו הישג גדול, אשר בוודאי 

היווה הפתעה נעימה".

- האם אתה סבור שלמצב המדיני השפעה כלשהי על הנכונות לעשות 

עסקים עם ישראל?

המדיני  בתחום  והמורדות  שהעליות  בבטחה,  להצהיר  יכול  "אני 

אינן משבשות את היחסים הכלכליים בין מדינותינו. אנשי עסקים 

ישראליים מיומנים ביותר בשמירת האינטרסים הכלכליים שלהם 

מחוץ לתחום הפוליטי, ואילו חברות שוויצריות מכירות היטב את 

העוצמות של הכלכלה הישראלית, ורואות את קשריהן עם ישראל 

כיחסים ארוכי טווח".

 -מהי התרשמותך במפגשיך עם אנשי עסקים ישראליים? מהן הסוגיות 

שהם מציגים בפניך וכיצד אתה יכול לסייע להם?

"יזמים ישראליים מגלים עניין רב בשוויץ והם מחפשים שותפים 

ומפיצים פוטנציאליים כדי לחדור לשוק השוויצרי. אנחנו עוזרים 

להם בכך שאנחנו מציידים אותם ברשימה של שותפים פוטנציאליים 

ומפנים אותם למוסדות המתאימים".

- האם אתה מוצא את התרבות העסקית של ישראל שונה ממה שאתה 

מכיר משוויץ? האם קיימים פערים וכיצד ניתן לגשר עליהם?

זרה מחייב תמיד התאמה לתנאים  "ניהול עסקים עם מדינה 

מובנים  העסקיות  בתרבויות  ההבדלים  זו.  במדינה  השוררים 

מאליהם, ואנשי העסקים - הן מישראל והן משוויץ - מנוסים 

דיים כדי לא לתת לשום הבדל תרבותי להפוך למחסום ליחסים 

כלכליים ומסחריים ביניהם". 

 Nestle, Swiss - לא מעט חברות שוויצריות פועלות בישראל במישרין -

בנקים פרטיים, חברות תרופות ועוד. האם אתה נפגש עם הנציגים 

שלהן באופן סדיר? האם אתה סבור שהם מרוצים מפעילותם בישראל? 

האם יש להם בקשות מיוחדות כגון סיוע בסוגיות בירוקרטיות?

"אנו נמצאים בקשר עם כל החברות השוויצריות הפעילות בישראל. 

לישראל.  לבוא  מהחלטתן  מרוצות  כולן  לומר, שכמעט  יכול  אני 

אנחנו מנסים תמיד לעזור לחברות שוויצריות, כאשר מתעוררות 

זוהי  בינלאומיים.  להסכמים  או  לתקנות מקומיות  סוגיות באשר 

אחת המחויבויות הבסיסיות של שגרירות". 

- באילו כיוונים יכולים היחסים הכלכליים בין שוויץ לישראל להתפתח 

מעבר לקיים כיום?

"היחסים הכלכליים נמצאים כבר ברמה מפותחת מאוד בכל הקשור 

לייצוא של שוויץ לישראל,  ואנו עושים כמיטב יכולתנו כדי לפתח 

את יחסי המסחר שלנו עוד יותר. ועדיין, קיים מקום לשיפור. אני 

סבור, כי המוסדות הישראליים יכולים לעשות יותר כדי לכוון את 

"ישראל היא אחד משוקי הייצוא החשובים ביותר 
של שוויץ במזרח התיכון. מאז קום מדינת ישראל, 

תפסה שוויץ עמדה מובילה בשוק הישראלי. 
מערכת יחסים מסחרית משגשגת, היתה מאז 

ומתמיד המאפיין הבסיסי של היחסים הכלכליים 
בין הארצות שלנו"

היצואנים שלהם אל השוק השוויצרי. המאמץ של לשכת המסחר 

ומשרד  הישראלי  הייצוא  מכון  על  מספיק.  איננו  ישראל-שוויץ 

המבקשות  הישראליות  לחברות  יתר  תמיכת  להעניק  התעשייה 

לחדור לשוק השוויצרי". 

- מה ניתן לעשות כדי לקדם יחסים מדעיים/מסחריים בתחומים כגון 

תעשיית התרופות, ביו-טכנולוגיה וכיו"ב?

עוקבות  והן  בישראל  פעילות  רבות  שוויצריות  תרופות  "יצרניות 

מקרוב אחר השוק כדי לאתר הזדמנויות עסקיות. קיים גם שיתוף 

תכנית  במסגרת  ושוויצריות  ישראליות  חברות  בין  אמיץ  פעולה 

Eureka של האיחוד האירופי. מאז הצטרפה ישראל ל-Eureka בשנת 
2000, נוהלו תשעה פרויקטים בהם נטלו חלק שותפים שוויצרים 

וישראליים - ואחדים עדיין מתנהלים. ההיקף הכספי הכולל של 

הפרויקט: 26.4 מיליון אירו".

- מה תפקידה של לשכת המסחר ישראל-שוויץ ביחסים המסחריים 

בין שתי המדינות? היכן אתה מזהה את התרומה העיקרית שלה?

הטבעי  השותף  היא  ישראל-שוויץ-ליכטנשטיין  המסחר  "לשכת 

והחשוב ביותר שלנו בישראל. בכל עת שהשגרירות זקוקה לתמיכה 

כלשהי, נשיא הלשכה מר גדעון המבורגר מתייצב תמיד. הלשכה 

גם מבצעת עבודה מצויינת להגברת העירנות באשר להזדמנויות 

עסקיות הקיימות בשוויץ".



מאת: דורית טל-אור

תחת הכותרת "תיאטרון ערבי-עברי ביפו", פועלים למעשה 
שני גופים אשר חברו יחדיו: תיאטרון מקומי, בניהולו של יגאל 

עזרתי ותיאטרון אל סראייא בניהולו של מחמוד דסוקי. 

בידי  המופקד  האמנותי,  בניהול  גם  נשמרת  הזו  הדואליות 

יגאל עזרתי וגבי אלדור בתיאטרון מקומי, ובידי אדיב ג'השאן 

בתיאטרון אל סארייא. שתי להקות התיאטרון מפיקות ביחד 

ובנפרד הצגות בשפה העברית והערבית. 

שתי  בין  ההבדלים  את  המשמר  במודל  מדובר  "לכאורה, 

הקבוצות אך אנו מוצאים כי רק כך, כאשר כל קבוצה חופשית 

בכל   - האחרת  מהקבוצה  לעמיתים  ולחבור  להתבטא  ליצור, 

יצירה  להיווצר  אכן  יכולה  כך  רק   - כמתאים  שנמצא  הרכב 

זוכים לביקורים רבים  "אנו  משותפת אמיתית", אומר עזרתי. 

של אנשי תיאטרון מחו"ל ורבים מתפעלים מהמודל הייחודי 

שלנו, שמצליח במקומות שרבים אחרים נכשלו, ליצור חיבור 

אמיתי בין שתי תרבויות. הרי אם היה מדובר בתיאטרון אחד, 

אותו,  מנהל  באמת  מי  הסוגייה  פתוחה  נותרת  היתה  תמיד 

תיאטרון ערבי-עברי ביפו: 

יוצרים ביחד מציאות אחרת
לא מעט אתגרים - אמנותיים, חברתיים, חינוכיים - העמיס על כתפיו הצרות התיאטרון 

הערבי-עברי ביפו. גוף אמנותי ייחודי בנוף היצירה תיאטרונית הישראלית, מנסה ומצליח לתת 
תשובות לשאלות קיומיות, באמצעות אימוץ גישה רב-תרבותית ואמונה אינסופית בכוחו של 
התיאטרון לרכך ולפתוח את הלב, ליצור דיאלוג, לעורר הקשבה כנה. וכל זאת, אחרי ייעודו 

המקורי, הטהור, הבלתי מתפשר - להיות תיאטרון מקצועי רפרטוארי, בית למחזאות עולמית 
 ומקומית, שאינו מהסס להעלות מחזות קלאסיים לצד יצירות פרינג' בועטות. 

התיאטרון נבחר לארח את ה-National Day השוויצרי ב-1.8.2010

מי מקבל את ההחלטות, לאיזה צד הוא שייך. בפורמט שלנו, 

החופש  ואת  משותף  בית  לנו  יש  קיימת.  אינה  הזו  השאלה 

ליצור ביחד ולחוד". 

טהורים  אמנותיים  שיקולים  הם  הפקה  כל  לפני  "השיקולים 

ואנו עומדים על כך שיישארו כאלה", אומר מחמוד דסוקי. "כל 

קבוצה מקבלת החלטות באשר להפקות שהיא רוצה להעלות 

ובונה את ההרכב הנכון עבור ההפקה מתוך סך כל הכוחות 

הקיימים כאן בתחום הבימוי והמשחק". 

עזרתי: "חשוב להבין כי אנו איננו פועלים כתיאטרון רפרטוארי 

מבחינת קביעות השחקנים. על אף שקיים כאן גרעין של כוחות 

יצירה, אף אחד לא 'שייך' לנו או מקבל כאן משכורת. כולם 

פרילנסרים שחוברים לצורך הפקה זו או אחרת".

"דווקא הפוליטיקאים הם אלה שהקימו אותנו" 
עיון בשמו של התיאטרון מגלה עוד טפח במה שעומד מאחוריו. 

"אני חושב שבארבע המילים הללו יש את הכל", אומר עזרתי 

בהתלהבות, "קודם כל אנחנו תיאטרון, אחר כך ערבי-עברי, לא 

יהודי מוסלמי, לא ישראלי ערבי, אלא ערבי עברי. אני עמדתי 

על הצירוף הזה, שמתייחס אל השפות שבהן אנו מתבטאים 

ישראל.  במדינת  הרשמיות  השפות  שתי   - וערבית  עברית   -

חיפשנו הגדרה שתהיה נקייה משיוך לאומי ומאמירה פוליטית. 

נגענו רק בכלי העבודה העיקרי שלנו בתיאטרון - השפה. ואכן, 

אנו יוצרים הצגות בערבית ובעברית, אני כבמאי דובר עברית 

מביים הצגות בערבית מבלי להבין מילה, שחקנים דוברי עברית 

מופיעים בערבית, וגם ההיפך. וזו ההוכחה לכך שלתיאטרון יש 

דסוקי: "לאט לאט גילינו בין הקשתות את החלל 
המרכזי המשמש אותנו להצגות, ועוד חלקות 

 קטנות, כמו למשל המשרד הזה שאנחנו 
יושבים בו, שהיה מחסן ישן ואטום. פתחנו 
פתחים, שיפצנו והפכנו את הקומה העזובה 

למקום שוקק פעילות"
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כוח שאף חוצה את מגבלות השפה". 

כשהם נזכרים בימים ראשונים, מעידים שני מנהלי התיאטרון 

בחיוך כי "דווקא הפוליטיקאים הם שהקימו אותנו". כוונתם היא 

להיענות של פרנסי עיריית תל אביב, להקצות מבנה משותף 

ואך  כאן,  ופועלים  חיים  "כולנו  עזרתי:  ביפו.  לשתי הקבוצות 

טבעי שגם התיאטרון ימוקם ביפו. אנחנו רואים חשיבות רבה 

לחיבור שלנו אל מרקם המקום והקהילה שבו. הם משפיעים 

עלינו - ואנחנו עליהם".

כדוגמה להשפעה ההדדית, מספר עזרתי על הצגת ילדים בשם 

האוצר, המתרחשת על סירה בנמל יפו, או על ההפקה "אלף 

לילה ולילה" שנעשתה דווקא בשיתוף סמל הממסד התיאטרוני 

בישראל - תיאטרון הבימה וזכתה לפירוש אותנטי בחלל העתיק 

והמקושת של התיאטרון. 

לא  "קיבלנו את המקום מעיריית תל אביב, לאחר שלמעשה 

היה בו שום דבר. אנו נמצאים בקומת הקרקע של מוזיאון יפו, 

קומה שהיתה סגורה ומה שהיה בה זה רק חול וחול", מספר 

דסוקי בחיוך. "לאט לאט גילינו בין הקשתות את החלל המרכזי 

המשמש אותנו להצגות, ועוד חלקות קטנות, כמו למשל המשרד 

הזה שאנחנו יושבים בו, שהיה מחסן ישן ואטום. פתחנו פתחים, 

שיפצנו, והפכנו את הקומה העזובה למקום שוקק פעילות".

המשכן אשר לא יועד להיות תיאטרון מלכתחילה, הציב ומציב 

על-פי  אשר  אמנותיים,  אתגרים  מעט  לא  בו  היוצרים  בפני 

מסורת התיאטרון הזה - הופכים מיד ליתרונות ייחודיים. 

"אין כאן במה, במובן המוכר של המילה", אומר עזרתי. "ולכן 

צרכי  לפי  שלנו,  אינטרפרטציות  לאינספור  פתוח  החלל 

לעיתים הקהל מקיף את השחקנים,  וכך,  השונות.  ההפקות 

הבימתית.  מההתרחשות  חלק  מהווה  ממש  הוא  ולפעמים 

הגישה הזו אף היא תואמת את מה שאנו מאמינים בו, שסביב 

כל הפקה צריכה להיות יצירה מקורית, ובכלל זאת פרשנות 

מקורית של החלל". 

אז מה ברפרטואר? הכל, בעצם 
עיון ברפרטואר של התיאטרון הערבי-עברי ביפו, ממחיש יותר 

מועלית  למשל,  כך,  אפשרי.  הכל   - שכאן  העובדה  את  מכל 

הקלסיקה "הזוג המוזר" מאת ניל סיימון, בעיבוד של עימאד 

ג'ברין בשפה הערבית, ובבימויו של יגאל עזרתי, על-ידי שחקנים 

משתי קבוצות התיאטרון. גם "הקול האנושי", מאת ז'אן קוקטו, 

מועלה כאן בערבית, בבימוי של מוניר בכרי, על-ידי השחקנית 

מסרחיד  בפסטיבל  הראשון  בפרס  זכתה  ההצגה  זריק.  לנא 

להצגות יחיד בשפה הערבית בעכו, בשנת 2007. 

ביטוי נאמן לאג'נדה של התיאטרון - שאינו מסתפק בעיסוק 

בשלום,  יחד  להתקיים  וביכולתן  תרבויות  בשתי  הקלאסי 

ועוסק למעשה ברב-תרבותיות - מספקת ההפקה "געגועים", 

עזרתי: "בהצגה 'געגועים' מעלים יוצרים יהודים 
וערבים, עולים חדשים וותיקים, ילידי הארץ ויוצאי 

תפוצות שונות, את מסע הזיכרון האישי שלהם בדרך 
מבית הוריהם. קבוצת השחקנים שלנו כוללת את בני 

כל הדתות והתפוצות. הגיוון הזה יוצר עניין, והופך 
את העשייה לרחבה ואוניברסלית יותר"



אפרודיטה הפקות גאה להציג

בשיתוף ביה"ס לאמנויות הבמה, סמינר הקיבוצים

בימוי וכתיבה: קלאודיה דלה סטה וזאב קלאתי, תפאורה: 

ערן עצמון, מנהלת ייצור: מיטל לוי, 

תלבושות: סילביה ג'ובילו וקלאודיה דלה סטה, 

עריכה מוסיקלית: זאב קלאתי, מנהל טכני: זיו וולושין, 

מנהלת הצגה: מאיה וולושין,

ייעוץ לשוני ודרמטורגיה: דני הורוביץ,

תאורה: אולג לינדה, צילום פורטריט: איל לנדסמן,

שחקנים: שיפי אלוני, מורן ארביב,שרון בורשטין, 

דורון בן-דויד, איילת גבאי,איציק גולן, פיליפ דומרוב, 

אורן דסאו, רותם זיו, מיכל מוסקוביץ, אלי מנשה, עדי נוי, 

עירית נתן-בנדק, תמרה סטיל,חנית סימנה ואייל סלמה.

www.afroditacompagnia.com

עכבר העיר  - ליאה לחמי 

"הצגה קולחת ומהנה, לאורך 

שעתיים מרותק הקהל למתרחש, לרגעים 

נרגש עד דמעות..."

הבמה - צבי גורן 

"... הבימאים מפתחים דיאלוג ותמונות 

בימתיות מלאות 

דמיון ועתירות משחק משובח של כל 

השחקנים הצעירים... המגע הזה 

יוצר תפקידים דרמתיים מלאי חיים..."
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להזמנות: תמרה 052-8579820

שזכתה לתואר הצגת השנה בפרינג' לשנת 2009 ואף קיבלה 

את "פרס מרגלית". 

"כולם מדברים על דו-קיום, כאילו יש רק שתי תרבויות ושני 

בחברה  רואים  אנחנו  אבל  יחד,  כאן  לגור  שצריכים  עמים 

ולכן שמחים להחליף   - יותר רחב  הישראלית משהו הרבה 

"בהצגה  דו-קיום ברב-תרבותיות", אומר עזרתי.  את המושג 

חדשים  עולים  וערבים,  יהודים  יוצרים  מעלים  'געגועים' 

וותיקים, ילידי הארץ ויוצאי תפוצות שונות, את מסע הזיכרון 

האישי שלהם בדרך מבית הוריהם. קבוצת השחקנים שלנו 

כוללת יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, צ'רקסים, ישראלים 

יוצאי רוסיה, אתיופיה, איטליה ועוד. הגיוון הזה יוצר עניין, 

והופך את העשייה לרחבה ואוניברסלית יותר".

הזה מבקש  מהייעוד שהפורמט  לא מתחמקים  כאן  ועדיין, 

- עיסוק עדין, רגיש ונוקב, בבעיות הסכסוך הערבי ישראלי. 

התיאטרון",  גבולות  בתוך  הזמן  כל  להישאר  מנסים  "אנחנו 

אומר דסוקי, וממחיש כי לא הכל ורוד בעולם הרב-תרבותי 

ההצגה  את  מעלים  אנחנו  "למשל,  היפואי.  התיאטרון  של 

'רעולים', מחזה שנכתב בעברית על-ידי אילן חצור, ומתרחש 

בזמן האינתיפאדה הראשונה, בכפר בגדה המערבית. אנחנו 

מעלים את ההצגה בערבית, עם שחקנים ערביים ושירים של 

אמל מורכוס, אבל ספק אם היינו יכולים לעשות זאת, אלמלא 

נכתב המחזה מראש על-ידי ישראלי, יהודי, בעברית".

על הקו הדק והעדין הזה, נמצאת גם "חורף בקלנדיה" - הפקה 

בשיתוף בית הספר לאמנויות הבמה של סמינר הקיבוצים. 

העיבוד  )על   2006 לשנת  הפרינג'  פרסי  שני  זוכת  ההצגה, 

אירועים  על  המתבסס  תיאטרלי  מסמך  הינה  והתאורה(, 

שהתרחשו במחסום קלנדיה. "כאן במחסום, אנחנו הישראלים 

פוגשים את האוכלוסיה הפלסטינית ואת עצמנו, וכאן במחסום 

הפלסטינים - ילדים, זקנים, אמהות ואבות - פוגשים אותנו", 

נכתב על ההצגה, אותה ביימה נולה צ'לטון. 

של  מסווה  תחת  הזה,  שהתיאטרון  לכם  נראה  לרגע  ואם 

רב-תרבותיות, אכן מגייס את כל כוחותיו לאמירה פוליטית, 

הרי שיש עוד הרבה הצגות משובבות נפש, לכל המשפחה, 

פשוט   - להיות  רוצה  באמת  שהוא  למה  אותו  שמחזירות 

נעים, מעניין, מעורר למחשבה,  אליו,  לבוא  תיאטרון שכיף 

טראח",  בום  אח  "אח  בהצגה  למשל,  כך,  ומסקרן.  מעשיר 

ויואב בר לב שימוש בשפה  נורמן עיסא  עושים המחברים 

אבל   - מכיר  לא  אחד  שאף  בשפה  לדבר  כדי  הארמית, 

"זהו סיפורם של שני אחים  כולם בסופו של דבר מבינים. 

שוברים  רבים,  משחקים,  הם  מסתורית.  קופסא  שמוצאים 

גבולות ולומדים להסתדר יחד, עד הסוף המפתיע". כך נכתב 

אודות ההצגה שהופיעה ברחבי העולם וזכתה לשבחים. גם 

אמירה  למצוא  אפשר  הזה,  הפשוט  הילדים  בסיפור  כאן, 

פוליטית - אבל למה לחפש? אפשר פשוט לבוא עם הילדים 

בשבת בבוקר וליהנות. 

"זה מה שאני חולם עליו", אומר דסוקי בערגה. "לפתח ביפו 

נפוץ,  כבילוי  תיאטרון  בהצגות  צפייה  של  אמיתית  תרבות 

למבוגרים ולכל המשפחה. הישראלים מכירים היטב את הצגות 

הילדים בשבת בבוקר, אך כאן ביפו, האוכלוסיה המקומית עדיין 

לא הפנימה את האפשרות הזו. אני הכי מאושר לראות משפחה 

באה לכאן עם הילדים, לראות תיאטרון. זה העתיד שלנו".

דסוקי: "אנו מעלים את ההצגה 'רעולים', שנכתבה 
על-ידי אילן חצור, ומתרחשת בזמן האינתיפאדה 

הראשונה, בכפר בגדה המערבית. אנחנו מעלים את 
ההצגה בערבית, עם שחקנים ערביים, אבל ספק 

אם היינו יכולים לעשות זאת, אלמלא נכתב המחזה 
מראש על-ידי ישראלי, יהודי, בעברית"

8



מאת: דורית טל-אור

סיומו  אל  יבוא  שנים  שלוש  בן  פרויקט 
בערב חגיגי בתיאטרון הערבי-עברי ביפו. אל 

את  שוויץ  שגרירות  מציינת  בו  הזה,  הערב 

היום הלאומי, מתנקזות כל התקוות, הרצונות, 

המשאלות, והכוונות הטובות שהביאו לכאן את 

דלית בלוך, בימאית ומנחת קבוצות, ישראלית 

לשעבר, הוגת פרויקט התיאטרון המפגיש בני 

נוער ישראלים, יהודים וערבים, על הבמה. 

בכך היא תוכל, אולי, לנשום לרווחה, בידיעה 

כי אכן הצליחה לתרום את חלקה לדבר גדול, 

אולי אפילו יומרני, אך בוער בליבה - להביא 

אנחנו  שעליו  ה-שלום,  לא  אולי  זה  שלום. 

מדברים, אבל זה בהחלט שלום אמיתי, אישי, 

נפגשים  אינם  כלל  שבדרך  מי  את  העיניים  בגובה  שמפגיש 

כלל, תלמידי תיכון עירוני ד' ביד אליהו, ותלמידי תיכון אג'יאל 

ביפו - כולם תושבי העיר הראשונה, בני עשרה, 

מלאי תוכניות וחלומות. אלה בזרוע חשופה, 

אלה עטויות רעלה, אלה נושאי תליון צלב על 

החזה, אלה עונדי עגיל בתנוך האוזן - וכולם, 

בעצם, עדיין ילדים של החיים. 

לעשות  בלוך  דלית  של  הענק  הרצון  בתוך 

הסיפור  גם  ישנו  לבבות,  קירוב  למען  משהו 

האישי הפרטי שלה, אולי גם איתו היא מבקשת 

קצוות  בין  ליישב  להתפייס,  שלום,  לעשות 

ולמצוא אמצע. 

היא, שנולדה בנגב הישראלי הצרוב, אוהבת 

כל כך את הסדר, הניקיון, הנועם והנימוס 

בעיקר  כאן,  כשאני  "ועדיין,  השוויצרי. 

בחמסין, אני מרגישה הכי טוב בעולם. כאן 

ישראלית....",  שאני,  מי  להיות  יכולה  אני 

שעל  הקפה  כוס  את  מפילה  היא  מילים  מחפשת  ובעודה 

השולחן בהינף יד שאומר הכל. "זהו, לזה כנראה התכוונתי", 

היא צוחקת וממהרת לשלוף ממחטות נייר צחורות מתיקה, 

ולנגב כל טיפת קפה מהשולחן, בקפדנות שוויצרית שגרה 

אצלה יד ביד עם הלהבה הישראלית. 

שוויצרי  לאבא  גבולות  בקיבוץ  וגדלתי  שבע  בבאר  "נולדתי 

ציוניות  יהודי שעלה לארץ מסיבות  ואמא ארגנטינאית. אבא, 

עם השומר הצעיר, מצא את עצמו בקיבוץ גבולות ושם הכיר 

את אמא, שהגיעה בסך הכל לשנה אחת כמתנדבת". 

התיאטרון 
דלית בלוך, בימאית ומנחת קבוצות, ישראלית לשעבר, ילידת הנגב, אזרחית שוויץ, עומדת 

מאחורי פרויקט תיאטרון המפגיש צעירים יהודים וערבים להפקה משותפת. סיפור 
ההצגה שואב מסיפור רומיאו ויוליה, ועוסק בסכסוך בין משפחות ואהבה אסורה. דלית, 

יחד עם הילדים, מקווה למצוא סוף טוב יותר, ולהעלות גם אותו על הבמה

 "חלק בלתי נפרד מהחזרות הוא בעצם סוג של 
סדנה, שמעוררת למחשבה וחיפוש אחר דרכים 

להידברות בזמן של סכסוך עמוק. אני מאמינה שיכול 
להיות סוף אחר, טוב יותר, לסיפור של רומיאו ויוליה, 
ולא צריך שהשניים יתאבדו. אני מקווה שהמסר הזה 

שמגיע מהילדים, יפתח כמה שיותר לבבות"

הלב לפתוח לכולם את
מאפשר
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הם נישאו, בנו בית בקיבוץ, וילדו את דלית הצברית, שגדלה על 

ברכי החינוך הקיבוצי הספרטני - לינה משותפת, עצמאות מגיל 

עם  מאוד  קשה  היה  "לאמא  הילדים.  בחברת  הישרדות  צעיר, 

תפיסת החינוך הזו, במיוחד עם נושא הלינה. לכן לאחר מספר 

שנים הורי עזבו את הקיבוץ. הם חשבו שאם לא בשביל אידאולוגיה 

אמיתית של שיתוף ובניית הארץ, אין להם סיבה אמיתית להישאר 

כאן, וחזרו בשנת 66' לבאזל, עיר הולדתו של אבי".

0 0 0

האווירה השוויצרית נסכה רווחה במשפחה הצעירה. "אמא היתה 

מאושרת בשוויץ, ואבא למעשה חזר הביתה. ישראל היתה כל 

הזמן ברקע, אבל לא כמקום לחזור אליו. בגיל 16 חזרתי לראשונה 

לישראל כנערה. אני זוכרת היטב איך ירדתי מהאוטובוס בנגב, 

ורוח חמה נשבה עליי - והעיניים שלי התמלאו בדמעות. הבנתי 

שזה מכאן. החיבור שלי לשמש, לחום, למקום הזה שהוא לא 

הבית שלי, אבל משהו ממנו נשאר בתוכי". 

אחד הזכרונות שלה מהנסיעה הזו, היתה בת משפחה ישראלית 

שהסבירה לה, שאין צורך שתקום באוטובוס כדי לפנות מקומה 

לאישה מבוגרת עמוסת סלים. היא ערבייה, אל תקומי, אמרה 

ומודעות  מאוד  חשוב  דבר  היה  כבוד  בבית  "אצלנו  לדלית. 

הטרידו  האלה  הדברים  איתו.  שגדלנו  משהו  היא  חברתית 

לי ברור שיש כאן הכללה, חוסר הבנה,  אותי מאוד, כי היה 

בורות, התנשאות". 

מאז אותו ביקור הגיעה דלית לישראל מעת לעת, אבל "לפני 

כמה שנים החלטתי שנמאס לי להגיע לכאן כתיירת. הרגשתי 

צורך להיות יותר מעורבת, אבל מצד שני, אני לא חושבת שיש 

לי זכות להביע דעה. אני הרי לא חיה כאן, אני לא מתמודדת 

עם המציאות הזו. זה גם מה שנהגתי לומר לכל מי שהביע דעה 

מובהקת על ישראל ועל הישראלים ביושבו בשוויץ או בכל מקום 

אחר בעולם. מה אנחנו בעצם יודעים על מה שבאמת מרחש 

בחברה הישראלית?". 

גדולה, תוך  השאלה הזו הובילה את דלית לעשייה. בסבלנות 

שהיא מגייסת ליוזמה קרנות פילנתרופיות המשקיעות במיזמים 

לקידום שלום ואחווה, הצליחה לגבש פרויקט תיאטרון המשלב 

"זה מה שאני יודעת לעשות. ליצור קונטקט. 
להפגיש אנשים. לדבר איתם בגובה העיניים. זה 
אולי נאיבי, אבל אני מקווה שמשהו מהפרויקט 

הזה אכן יצליח להגיע למקומות הנכונים, ולעורר 
תקווה לעתיד טוב יותר. הלוואי"

יפו,  תל-אביב  העיר  תושבי  ישראלים,  צעירים  שחקנים  בין 

את  שונות.  ותרבויות  שונות  דתות  שונים,  ממגזרים  המגיעים 

אוזן  מצאה  שם  ספר,  בתי  בשני  גייסה  הצעירים  השחקנים 

קשבת לפרויקט ונכונות של ההנהלה לתת לתלמידים אפשרות 

להשתתף בפרויקט, אשר עתיד להפוך להופעה בינלאומית, על 

חשבון זמן הלימודים בשנה הקרובה. 

את הצלע השלישית - האכסניה - מצאה בדרך מקרה, בעקבות 

שיחה עם איש התיאטרון גד קינר, אשר המליץ לה לעניין את 

התיאטרון הערבי-עברי ביפו בפרויקט שלה. 

וכך, הופך קיץ 2010 לקיץ של חזרות אינטנסיביות על מחזה 

שבבסיסו סוג של סיפור רומיאו ויוליה, אודות סכסוך משפחתי 

ואהבה אסורה. אלא שאת הסוף, מחפשת דלית לכתוב מחדש, 

הוא  מהחזרות  נפרד  בלתי  "חלק  הפרויקט.  צעירי  עם  יחד 

בעצם סוג של סדנה, שמעוררת למחשבה וחיפוש אחר דרכים 

להידברות בזמן של סכסוך עמוק. אני מאמינה שיכול להיות 

צריך  ולא  ויוליה,  רומיאו  של  לסיפור  יותר,  טוב  אחר,  סוף 

שהשניים יתאבדו. 

אני מקווה שהמסר הזה, שמגיע מהילדים, דור העתיד שלנו, יעבור 

לכמה שיותר אנשים ויפתח כמה שיותר לבבות".

ההצגה שתועלה בתיאטרון ביפו במהלך הקיץ, תנדוד לשוויץ 

מ-13  פחות  לא  שונות,  בערים  שם  ותועלה   2011 בחורף 

יפיק  אשר  צילום,  צוות  מלווה  כולו  הפרויקט  את  פעמים. 

סרט תעודה להפצה בינלאומית רחבה ככל הניתן. "זה מה 

שאני יודעת לעשות. ליצור קונטקט. להפגיש אנשים. לדבר 

איתם בגובה העיניים. זה אולי נאיבי אבל אני מקווה שמשהו 

מהפרויקט הזה אכן יצליח להגיע למקומות הנכונים, ולעורר 

תקווה לעתיד טוב יותר. הלוואי". 



בכל סגנון, היקף ומחיר...
שוויץ של נופים מוריקים ואגמים צלולים, שוויץ של פסגות מושלגות וקרחונים אדירים, 

שוויץ של חקלאות מסורתית ואורח חיים כפרי, שוויץ של אמנות, של יין, של רוכבי אופניים, 
של ילדים ונוער - כל אלה ועוד אינספור מסלולים, תוכניות וחבילות מציעה Swiss1 שנבחרה 
לשמש כמשרד הנסיעות הרשמי של שוויץ בישראל 0 "הגיע הזמן להיפתח למיגוון, לאיכות 

Swiss1 וליופי השוויצרי, הנגישים היום יותר מתמיד", אומרת שירי גורדון, מנכ"ל

שוויץ לתייר הישראלי
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שירי גורדון
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מאת: יפעת גרין

הם לא "גילו" את שוויץ, הם גם לא היו הראשונים שהבינו איזה 
עושר גיאוגרפי, תרבותי ואנושי יכולה המדינה הזאת להציע. עובדה 

למיגוון  השנים  במהלך  נחשפו  אשר  ישראלים  מעט  שלא  היא, 

למצוא  קשה  כמותן   - בשוויץ  לרשותם  העומדות  האפשרויות 

במקומות אחרים - התלהבו, התאהבו, וחזרו שוב ושוב. 

נופש,  לצרכי  לשוויץ  בתיירות  המשמעותי  הגידול  את  אבל, 

ספורט, טיולים, טרקים, רכיבה על אופניים, אמנות, מזון גורמה 

ועוד - אפשר בהחלט לרשום לזכותה של חברת Swiss1, אשר 

בישראל,  שוויץ  של  הרשמי  הנסיעות  כמשרד  לשמש  נבחרה 

ולעומדת בראשה שירי גורדון. 

Swiss1 היא חברה בת ארבע שנים בלבד, אבל עובדת היותה 
חלק בלתי נפרד ממשרד הנסיעות הוותיק "גורדון טורס", בהחלט 

סייעה ל"כניסה חלקה" ליעד השוויצרי. 

"גורדון טורס" התמחתה בטיולי נישה - שיט נהרות לסוגיו - 

הפכה למובילה בתחום. היא היתה זו שבעצם "חינכה" את השוק 

"על  בארץ.  כלל  מוכרים  היו  לא  אשר  טיולים,  של  כזה  לסוג 

סמך הניסיון בשייט הנהרות, הבנתי כי לא רק שאנחנו צריכים 

להעמיק את ההתמחות בשוויץ ולבנות יתרון יחסי כדי להתבסס 

כאוטוריטה המקצועית העיקרית בתחום, אלא גם שנצטרך שוב 

'לחנך את השוק'. לשמחתי, כבר ידענו איך עושים זאת".

חודשי לימוד רבים נדרשו לצורך היכרות אינטנסיבית עם כל 

של  רחב  מיגוון  לבניית   - ובהמשך  להציע,  לשוויץ  שיש  מה 

חבילות, כדי שיתאימו כמעט לכל אחד. בסיועה של נעמי ליהמן 

משגרירות שוויץ בישראל, ומדריך הטיולים יותם רגב המתמחה 

בשוויץ, הצליחה שירי לרקום מערכת קשרים עניפה ולהבין מה 

בדיוק יכול היעד הזה להציע. 

"למשל, בנושא המלונות ישנו יתרון לשוויץ על פני יעדים אחרים 

באירופה. בעוד שבמקומות רבים דירוג שלושה כוכבים לא תמיד 

עונה על ציפיותיו של הלקוח הישראלי, בשוויץ בכל רמה יתקבל 

חדר נקי ומסודר, מצוייד במקלחת ובשירותים ברמה הגבוהה 

ביותר. בנוסף, הדעה בקרב הציבור היתה, כי שוויץ היא אחת 

מתוך 'ארבע מדינות בשישה ימים' - הן מפני שהיא יקרה, והן 

מכיוון שרבים היו בטוחים כי אין למשפחה מה לעשות בארץ 

הזו במשך שבוע. את התפיסה הזאת רצינו לשנות".

דרך  המדינה  את  )"הכרתי  שוויץ  עם  מעמיקה  היכרות  לאחר 

הרגליים"(, ובעזרת קשרים שיצרה, כולל קבלת בלעדיות אצל 

חלק מהספקים, פיתחה שירי אמצעי שיווק ייחודיים, ולא חסכה 

באמצעים. כך, למשל, דיוור ישיר ל-20,000 נוסעים פוטנציאליים, 

על-פי רשימות תפוצה מפורטות, המכיל תוכניות אטרקטיביות 

לטיולים. בדרך זו הצליחה שירי לקעקע את התפיסה הרווחת 

לפיה בשוויץ מבקרים כחלק מטיול גדול יותר. 

 "בפרויקט לאומי יחיד במינו, נסללו לאורכה 
ולרוחבה של שוויץ מיגוון מסלולי נוף משולטים 

היטב. בעזרת מומחה מקומי, בנינו מבחר חבילות 
טיול, המספקות היכרות מיוחדת עם שוויץ, בדרכים 

ובאתרי הנוף היפים ביותר, בתוספת טיפול בכל 
הפרטים הקטנים לאורך המסלול"

מחשבה מקורית, יוזמה, קשרים עם ספקים, קביעת רמות מחירים 

אטרקטיביות ושיווק נכון, הצליחו לקרב מאוד את שוויץ למשפחות 

ישראליות, להן מוצעות כיום שורה ארוכה של אפשרויות, כמעט 

כוללת  למשל,  משפחתית,  חופשה  כיס.  לכל  וכמעט  נושא  בכל 

טיולים בטבע בלב נופים של אגמים, פסגות הרים וקרחונים, נסיעות 

ברכבות הרים ורכבלים, פעילויות נופש לכל המשפחה באתרי בילוי 

ושעשועים, חשיפה לחוויות כמו ייצור שוקולד וגבינה ועוד. 

את הטיולים המאורגנים, מציעים ב-Swiss1 גם לבני הגיל השלישי. 

"בנינו עבורם מסלולי חופשה מיוחדים, הכוללים טיול נינוח, מהנה, 

ומאורגן עד לפרט האחרון", אומרת שירי. "המסלול משלב טיול 

בטבע ותצפיות על הנופים היפים בעולם, היכרות עם פניני תרבות 

ואדריכלות בעריה העתיקות של שוויץ, והיכרות קולינארית מענגת 

עם הגבינה השוויצרית".

0 0 0

עשרות חבילות מציעה כיום Swiss1, במיגוון נושאים ולקהלים 

שונים - תוך ניצול היתרונות היחסיים של המדינה. כך למשל, 

מערכת הרכבות המפותחת, הובילה ליצירת 18 חבילות במיגוון 

מסלולים, המבוססות על מערכת התחבורה המעולה )משלושה 

עד שבעה ימים(, ובהן חבילת "הרים וערים קסומות", "מחופי 

"רכבת  האגמים",  שלושת  "מסלול   ,"3000 קרחון  עד  האגמים 

קרחונים", ו"הטיול הגדול בשוויץ". 

זה של טיול הוא שמרגע הנחיתה בשדה  יתרונו הגדול של סוג 

התעופה - המסלול, יעדי הרכבות, בתי המלון והאטרקציות מוזמנים, 

מאורגנים וקבועים מראש. את הקצב ולוח הזמנים קובע הנוסע, 

על-פי רצונו ונוחיותו לאורך הדרך. "טיול רכבות הוא חוויה מיוחדת 

במינה, שמורכבת משניים מהנכסים הנדירים והמפורסמים של שוויץ 

- פניני הטבע ושירותי הרכבות המצוינים", אומרת שירי. "כל חבילה 

כוללת נסיעות, בתי מלון בערים מרכזיות, כרטיסי כניסה לאטרקציות 

הטבע הייחודיות ושימוש בכל אמצעי התחבורה הדרושים כדי להגיע 

אל הפסגות, התצפיות, האגמים והערים שבמסלול. לרשות המטיילים 

עומדות רכבות עירוניות ובין-עירוניות, רכבלים מסוגים שונים, רכבות 

גלגלי שיניים, רכבות פנורמיות העושות דרכן במסלולים הנופיים 

המפורסמים, אוטובוסים המשלימים את הנסיעה בפרקי דרך שאינם 

עבירים לרכבת, וגם ספינות באגמים".



עשרות חבילות מציעה כיום Swiss1, במיגוון נושאים 
ולקהלים שונים - תוך ניצול היתרונות היחסיים של 
המדינה. כך למשל, מערכת הרכבות המפותחת, 
הובילה ליצירת 18 חבילות במיגוון מסלולים, ובהן 
חבילת "הרים וערים קסומות", "מסלול שלושת 

האגמים", "רכבת קרחונים", ו"הטיול הגדול בשוויץ" 

עצמם  את  להתאים  העת  כל  מנסים   Swiss1-ב שירי,  לדברי 

"בדיוק  להם  ולהציע  הנוסעים,  קהל  של  המשתנות  לדרישות 

אופניים  על  הרכיבה  כאשר  למשל,  מחפשים".  שהם  מה  את 

הפכה לטרנד פופולרי בישראל, נענו אנשי Swiss1 לאתגר והחלו 

בבניית טיולי אופניים. "טיול רכוב על אופניים או הליכה ברגל, 

מאפשר לחוות מפגש קרוב עם נופיה, תרבותה ותושביה של 

שוויץ", אומרת שירי. "בפרויקט לאומי יחיד במינו, נסללו לאורכה 

היטב.  משולטים  נופיים  מסלולים  מיגוון  שוויץ  של  ולרוחבה 

המספקות  טיול,  חבילות  מבחר  בנינו  מקומי,  מומחה  בעזרת 

היכרות מיוחדת עם שוויץ, בדרכים ובאתרי הנוף היפים ביותר, 

בתוספת טיפול בכל הפרטים הקטנים של העברת המטען, ארגון 

ואירוח לאורך כל המסלול. טיולים אלה הם טיולים מודולריים, 

דרגת  הטיול,  ימי  מספר  על  להחליט  נוסע  לכל  המאפשרים 

הקושי, וסוג האירוח המתאימים לו".

בין שלל מסלולי האופניים המוצעים, ניתן למצוא את "מסלול מרכז 

הארץ", הכולל אגמים, נהרות, עמקים שלווים, ערים וכפרים. נופי אגם 

Biel וגבעות אדמת בור ילוו את המטיילים במסלול הטיול החוצה את 
שוויץ. מי שיבחר ב "מסלול הארה" - Aare Route - מסלול האופניים 

הקלאסי של שוויץ, יוכל לדווש לאורך גדות הנהר Aare ולחוות מקרוב 

אזורים ששמרו על קסמם הפרובינציאלי, על אורח חיים כפרי וטבע 

בראשיתי. "מסלול האגמים", אשר תחילתו ב-Vevey שעל גדות אגם 

ג'נבה בדרום, מקיף לא פחות מ-16 אגמים לפני שהוא מגיע ליעדו 

הסופי באגם Constance שבצפון. מסלול זה מאתגר הן מבחינת 

המרחק הכולל והן מבחינת הטופוגרפיה. 

לקבוצות  מיוחדים המיועדים מראש  טיולים  גם  Swiss1 מציעה 
וטעם  "אמנות  סיור  כך למשל, במסגרת  בעלות מכנה משותף. 

הציירים,  גדולי  של  ליצירותיהם  האמנות  חובבי  נחשפים  טוב", 

לאדריכלות מפוארת ולערים עתיקות שופעות קסם, כולל סיור 

בערי התרבות הסמוכות של השכנה צרפת. בין השאר, מבקרים 

הנוסעים במוזיאונים נודעים כמו המוזיאון לאמנויות יפות בבאזל, 

הקונסטהאוס בציריך ומוזיאון פול קליי בבירה ברן. מסלול האמנות 

מוביל אל ציוריו של מתיאס גרינוואלד, אמן המאה ה-16, אל מיטב 

יצירות אמני המאה ה-19 כדלקרואה, רנואר ומאנה, ומסתיים בגדולי 

אמני המאה ה-20: פיקאסו, רודן, ג'קומטי ואחרים. כמו כן, פוקדים 

המטיילים קתדרלות מפורסמות ומקיימים סיורים בשכיות החמדה 

של הרובעים העתיקים של באזל, שטרסבורג, קולמאר, ברן, ציריך 

ולוצרן. בקצה המסלול טועמים גם משוק סוף השבוע של לוצרן, 

ומקנחים בשייט יפהפה על האגם. לצד טיולי אמנות מוצעים גם 

טיולי יין, במחוזות עטורי כרמים ויקבים. 

טיולי סדנא "גוף ונפש", מיועדים לקהל אשר נחשף לאתרי הבריאות 

והנופש בשוויץ, שהם בין האטרקטיביים באירופה. עיירות הספא 

מצטיינות במי מעיינות תרמו-מינרליים חמים, מוקפות באתרי טבע, 

הרים, אגמים ונהרות. מרכזי הספא בשוויץ מגוונים, וכוללים את 

מיטב הטיפולים והפינוקים. כמו כן, מוצע גם טיול סדנא לנשים 

בלבד, המשלב מדיטציה, טיפולים מפנקים, אוכל טוב וחברה טובה, 

בלווי נופי טבע עוצמתיים. 

"אני חושבת שעוד לא הגענו למיצוי רבע מהפוטנציאל הטמון 

בשוויץ כיעד תיירותי", אומרת שירי. "היכולת להתאים את שוויץ 

לכל סוגי הלקוחות ולהציע טיולים במיגוון מחירים, הופכת את 

המדינה נגישה מתמיד לישראלים. אנחנו בהחלט לא מופתעים 

מכך שמי שהיה שם פעם אחת - חוזר שוב ושוב".

14
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מפגש חברי לשכת המסחר: פבר' 2010
 Luncheon meeting, Israel-Switzerland & Liechtenstein

Chamber of Commerce, February 2010
The topic of the meeting was

"The Economic, Commercial and Political 
Relationship between Switzerland and Israel". 

The speakers: H.E. Mr. Walter Haffner - the Swiss 
Ambassador, Mrs. Monika Schmutz Kirgöz - Deputy Head 

of Mission, Mr. Tildirim Kirgöz - Economic Attaché



פברואר 2010
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מפגש חברי לשכת המסחר: מאי 2010
 Luncheon meeting, Israel-Switzerland & Liechtenstein

Chamber of Commerce, May 2010
With H.E. Mr. Walter Haffner 

the Ambassador of Switzerland in Israel
Guest Speaker: 

Mr. Amnon Zaidenberg, CEO Bank Leumi Switzerland:
"Private Banking - Quo Vadis Swiss?"



הארגון הפוליטי של שוויץ זוכה לעתים קרובות לתשבוחות 
על היותו אחת השיטות היציבות והדמוקרטיות ביותר בעולם. 

השיטה השוויצרית הייחודית של דמוקרטיה ישירה ופדראליזם, 

מבטיחה רמה יוצאת דופן של השתתפות אזרחיה בתהליכי 

קבלת החלטות ומידה רבה של הגדרה עצמית ל-26 הקנטונים 

)מחוזות( שלה. 

בניגוד למה שנהוג לחשוב, השיטה המדינית של שוויץ איננה 

תוצאה של מסורת טהורה והתפתחות הרמונית, אלא תהליך 

ארוך של התגברות על מגבלות הנובעות ממצבה הגיאוגרפי, 

אירופה  בלב  הממוקמת  הקטנה  למדינה  והדתי.  התרבותי 

אומה- ביצירת  היו מסייעים  גבולות טבעיים, אשר  כל  אין 

מדינה. מיגוון השפות )ארבע(, והתרבויות השונות, היוו איום 

למיזוג  להוביל  בנקל  היו  ויכולות  הלאומית  האחדות  על 

גם  מזו,  יתרה  לה.  השכנות  במדינות  שוויץ  אוכלוסיית  של 

לא   - ופרוטסטנטים  קתולים   - דתיות  לקבוצות  החלוקה 

תרמה לתהליך האיחוד.

ייסוד הפדראליזם והכלים הייחודיים של דמוקרטיה ישירה, 

נקבעו בשוויץ תוך מאבק מדיני חריף, שכלל מהפיכה אלימה 

ב-1798 ועשורים של מהומות אשר בשיאן הובילו למלחמה 

אזרחית קצרה ב-1847. 

עצמאיות  שונות,  קהילות  מ-25  התפתחה  המודרנית  שוויץ 

ומאוד מגוונות, אשר ב-1848 התאחדו למדינה פדראלית בעלת 

 ,Jura ,26-חוקה, המכונה הקונפדרציה השוויצרית. הקנטון ה

נוצר בעקבות ניתוק מקנטון Berne בשנות ה-70 המאוחרות 

של המאה ה-20. 20 קנטונים נחשבים לקנטונים מלאים, בעוד 

שישה נחשבים לחצאי קנטונים, מאחר שהם נוסדו בתהליך 

של חלוקות פנימיות. 

כמו רוב המדינות הפדראליות, לשוויץ פרלמנט פדראלי בעל 

שני בתים - האחד מייצג את האוכלוסייה והשני את הקנטונים. 

ארבע  מידי  ונבחרת  חברים   200 מונה  הלאומית  המועצה 

שנים, לפי שיטה של ייצוג פרופורציוני הנותן דעתו לגודלם 

 ,Zurich-ל למשל,  כך,  האוכלוסיה.  מבחינת  הקנטונים  של 

 Uri-שהוא הקנטון המאוכלס ביותר, יש 34 מושבים, בעוד של

Glarus רק מושב אחד. במועצת המדינות, המייצגת את  או 
הקנטונים, יש 46 חברים, שניים לכל קנטון מלא ואחד לכל 

מחצית קנטון. הקנטונים מחליטים בהתאם לחוקה הקנטונלית 

שלהם על השיטה האלקטוראלית ומשך המנדטים. 

שני הבתים של הפרלמנט נפגשים לרוב ארבע פעמים בשנה 

לכל  בניגוד  שלושה.  עד  אחד  שבוע  של  רגילים  למושבים 

יתר המדינות, חברות בפרלמנט איננה מהווה עיסוק בלעדי 

בשוויץ, ולכן רוב חברי הפרלמנט נושאים גם משרה רגילה, 

מלבד עיסוקם הפוליטי. 

אין מדינה פדראלית אחרת, המבטיחה רמה כה מרבית של 

גם  להם  ובדומה   - הקנטונים   26 פוליטית.  עצמית  הגדרה 

נהנים   -  )Communes( יותר  אף  קטנות  אזוריות  התאחדויות 

מדרגה גבוהה של אחריות לענייניהם העצמיים. רק משימות 

שהם אינם מסוגלים לטפל בהן, כמו ביטחון לאומי או שערי 

מטבע, מועברות לדרג הגבוה יותר. יתרה מכך, אם נושא חדש 

מופיע במדיניות, הוא אמור ליפול, בהתאם לחוקה, לתחום 

הפעולה של הקנטונים, אלא אם כן אם הם לא מסוגלים לטפל 

האפשרית,  ביותר  הנמוכה  הרמה  על  זו  סמכות  הטלת  בו. 

מטפחת חוש אחריות רחב ואמון הדדי בין התושבים. בנוסף, 

פתרונות התפורים על-פי הצרכים של האוכלוסייה הם לרוב 

חסכוניים ומתאימים טוב יותר מאשר פתרונות סטנדרטיים 

השיטה  מאידך,  מרוחק.  מרכזי  ממשל  על-ידי  המוכתבים 

השיטה המדינית של שוויץ:

 פדראליזם ודמוקרטיה ישירה
מאת: lic.iur.Silvana Hogg, שגרירות שוויץ בישראל

"הפרלמנט נמצא תחת 'איום' של משאלי עם, 
ומנסה לכן לכלול בתהליך קבלת ההחלטות שלו 
תחום רחב של קבוצות בעלות עניין, כדי ליצור 

הסכמה רחבה. לפיכך, משאל עם מגביר את הנכונות 
לפשרות, תומך בחלוקת כוח על-ידי יצירת קואליציות 
רחבות יותר, ואף מוביל ל"פשרה שוויצרית טיפוסית"

© Stephen Finn | Dreamstime.com
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לכל  לדוגמה,  מסורבלת,  גם  להיות  עשויה  הפדראליסטית 

קנטון קודקס אזרחי משלו ושיטת בתי ספר משלו. 

מאורגנים  ובתי-דין  פרלמנטים  מינהלות,  ממשלות,  בשוויץ, 

ברמה פדראלית, קנטונלית וקומונלית. אף שלכל הקנטונים 

סמכויות וזכויות שוות, ארגונם שונה בהתאם לגודל ולצרכים. 

בעוד שבקנטונים קטנים מעטים דוגמת Appenzell הבוחרים 

הגרמנית,  על  מכריז  השוויצרית,  החוקה  של   4 סעיף 

הצרפתית, האיטלקית והרומאנש כשפות לאומיות. השפה 

הנפוצה ביותר היא הגרמנית, עם 64% של האוכלוסייה, 

ולאחריה צרפתית עם 20%, איטלקית עם 6.5% ורומאנש 

עם פחות מ-0.5%.

בשימוש רשמי, גרמנית, צרפתית ואיטלקית הן השפות 

הקובעות. לקביעה חוקתית זו השלכות מרחיקות-לכת: 

החוקים  כל  ובפרט   - הרשמיות  ההחלטות  כל  לדוגמה, 

הצעות  השפות.  לשלוש  מתורגמות  להיות  חייבות   -

חוק, תקנונים, תקנות, וכד' תקפים רק אם הם פורסמו 

החוקה  בנוסף,  הרשמיות.  השפות  בשלוש  הזמן,  באותו 

מעניקה ערובה לאזרחים דוברי רומנש לנהל את המגעים 

הרשמיים שלהם עם הממשל הפדראלי בשפתם.  

והוא  אלמני  דיאלקט  היא  בשוויץ  המדוברת  הגרמנית 

שוויצרית אתה מדבר אליי...
ניב מתחלק לתת- מאוד שונה מהגרמנית התקנית. כל 

ניבים מקומיים, לעתים עד כדי הבדלים בין כפר לכפר. 

דוברי  אף  ולעתים  שונים  ניבים  מאות  בשוויץ  יש  לכן 

גרמנית מתקשים להבין את השפה. 

שהיתה  העממית  בלטינית  הרומאנש  שפת  של  מקורה 

שגורה בפי הכובשים הרומאים באזור. רומאנש מדוברת 

של  קטן  מיעוט  בפי  ושגורה   Graubunden בקנטון  רק 

תת-ניבים.  לחמישה  מתחלקת  השפה  אנשים.   35,000

מאז 2001 הוגדרה Rumantsch Grischun, כשפת הכתיבה 

הרשמית של כל דוברי הרומאנש, והיא מהווה שילוב בין 

בבית-ספר  המשמשת  זו  היא  השפה.  של  ניבים  מספר 

ולמטרות רשמיות. השפה הכתובה האחידה אמורה לתגבר 

את השפה הנדירה, אך היא אינה נמצאת בשימוש יומיומי 

כשפת דיבור. 

עדיין מתכנסים לדון ולהצביע בהרמת יד, מפגשים כעין אלה 

.Zurich אינם מעשיים בקנטונים גדולים יותר דוגמת

אולם, הדבר הבולט ביותר בשיטה המדינית של שוויץ, הוא 

הדמוקרטיה הישירה. 

לקלפי  האזרחים  נקראים  לא  בעולם,  אחרת  מדינה  באף 

בתדירות כה תכופה כמו בשוויץ. משאלי העם, שנועדו לשנות 
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הצבעה באסיפת-עם בגלארוס )מאי 2006(



קווים לדמותו של השוויצרי 
הוא מתלונן אם האוטובוס/רכבת/חשמלית מאחרים בדקה. 	•

הוא מרגיש מתוסכל אם הוא הולך לעשות קניות במכולת ואינו מוצא שם לפחות עשרה סוגי שוקולד ו-15 סוגי גבינה.  	•
מבלבלים אותו תמיד עם שוודי. 	•

הוא למד שלוש או ארבע שפות והדבר נראה לו טבעי. 	•
שואלים אותו -  לאחר שגילה את הלאום שלו - אם הוא חי בהרים ואם הוא יודע לשיר יודל. 	•

הוא יכול לבטא "Chuchichaschtli" ללא בעיה, והוא גם יודע מה זה.... 	•
עבורו מגלשיים הם כמו הארכות לרגליים, שכן עשה סקי מרגע שלמד ללכת. 	•

הוא צריך להסביר לאנשים השואלים על השפה הלאומית שלך ש"שוויצרית" איננה שפה, שיש ארבע שפות  	•
לאומיות ואף אחת מהן לא נקראת "שוויצרית".

בצעירותו היה לו שעון Swatch, ואולי עדיין יש לו... 	•
שישה ערוצי טלוויזיה ציבורית בשלוש שפות שונות אינם נראים לו דבר מוזר.  	•

הוא משתעשע לגלות שלשחקנים  	•
שוויצרים-גרמניים מוסיפים כתוביות 

תרגום בטלוויזיה הגרמנית.

הוא מאמין שיותר חשוב לבצע דברים  	•
במדויק מאשר במהירות.

הוא הלך לגן הילדים ללא ליווי, וענד  	•
משולש כתום גדול מסביב לצוואר. 

זה נראה לו טבעי להחזיק בונקר  	•
מתחת לביתך. 

הוא נקרא להצביע במשאל עם לפחות  	•
שלוש או ארבע פעמים בשנה.

הוא רגיל למצוא מי שתייה טובים  	•
בכל ברזייה ציבורית ברחוב.

הוא חושב שכל הפרות צריכות  	• 
לענוד פעמונים...

הגדרה  של  מרבית  מידה  מבטיחים  רק  לא  חוקים,  ולשפר 

עצמית של האזרחים, אלא הם גם הסיבה ליציבות המערכת 

הפוליטית. ברמה חוקתית, כל שינוי מחייב משאל עם חובה, 

 50,000 באם  ייערך  הפדראלי  החוק  על  עם  משאל  בעוד 

אזרחים )כ-1.2% מהבוחרים( ידרשו זאת. כלי נוסף הוא היוזמה 

העממית. 100,000 אזרחים )כ-2.4% מהבוחרים( יכולים לבקש 

שינוי בחוקה, על-ידי חתימה על עצומה בכתב. 

השפעה  העם  למשאלי  האזרחים,  של  ה"וטו"  היותם  בשל 

מרובה על ממשלת שוויץ והפרלמנט. הפרלמנט נמצא תמיד 

בתהליך  לכלול  לכן  ומנסה  עם,  משאלי  של  "איום"  תחת 

קבלת ההחלטות שלו תחום רחב של קבוצות בעלות עניין, 

כדי ליצור הסכמה רחבה. לפיכך, הכלי של משאל עם מגביר 

יצירת  על-ידי  כוח  בחלוקת  תומך  לפשרות,  הנכונות  את 

קואליציות רחבות יותר, ולעתים קרובות אף מוביל ל"פשרה 

שוויצרית טיפוסית". 

שבעת  על-ידי  המיוצגת  המבצעת,  הרשות  מסורתי,  באופן 

ביוזמה  תדון  השוויצרית,  הפדראלית  המועצה  של  החברים 

המועצה  הבוחרים.  ובפני  בפרלמנט  אותה  ותציג  המוצעת 

הפדראלית השוויצרית יכולה להמליץ על קבלה או דחייה של 

היוזמה, או אף להציג הצעות משלה. בכל מקרה, אזרחי שוויץ 

יצטרכו להצביע על היוזמה. מאחר שזהו רצון העם העומד 

מוקדמות  בחירות  או  אמון  בהצבעת  צורך  אין  להתממש, 

במקרה שהממשלה כושלת באחד הקמפיינים. 

פשרה,  המבצעת,  הרשות  חלוקת  של  הארוכה  המסורת 

של  סופית  והחלטה  העם  חלקי  כל  של  פעילה  השתתפות 

העם השוויצרי, הם הגורמים אשר יוצרים את יציבות השיטה 

הפוליטית של שוויץ. 

אם נושא חדש מופיע במדיניות, הוא אמור 
ליפול, בהתאם לחוקה, לתחום הפעולה של 
הקנטונים, אלא אם כן אם הם לא מסוגלים 

לטפל בו. הטלת סמכות זו על הרמה הנמוכה 
ביותר האפשרית, מטפחת חוש אחריות רחב 

ואמון הדדי בין התושבים של הקנטון
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מאת: תמר מור

רק לשני יעדים בעולם מפעילה סוויס שתי טיסות יומיות בשני 
מטוסים רחבי גוף )A340(. האחד הינו ניו יורק, והשני... תל אביב! 

לאחד  זה  קו  הפכו  המטענים,  כמות  גם  כמו  הנוסעים  מספר 

עומד  בראשו  סוויס  של  הישראלי  הסניף  עבור  המשמעותיים 

אבנר )נרי( גורדון.

קיבולת המטענים שניתן לשנע במטוסים הללו - 50 טון ביום, 

כמעט לכל יעד בעולם - הביאה לביקוש רב לשירותיה, וחלק 

שהצליחו  יצואנים  על-ידי  מראש"  "נרכשה  זו  מקיבולת  גדול 

באמצעות החברה לקצר מאוד לוחות זמנים, ולשפר את פרמטר 

 .Time To Market-ה
הוצב  אביב  לתל  בקו  כאשר  שנתיים,  לפני  התרחש  "המהפך" 

ה-A340 במקום המטוס הקטן A320 בטיסת הבוקר - דבר שהגדיל 
בצורה דרמטית את נפח המטען בטיסות.

"טיסת הבוקר מבוקשת מאוד אצלנו בשל מועד הנחיתה בציריך, 

רונן  יעדים", אומר  המתאים להמשך הטסת המטענים למבחר 

כמנהל  גם  המשמש  ישראל,  קרגו  וורלד  סוויס  מנכל  שפירא, 

אזור אפריקה והמזרח הקרוב. "התחנה בישראל הגדילה באופן 

משמעותי לא רק את הכנסותיה אלא גם את רווחיה, ושירותי 

ה'אקספרסו' )ראו בהמשך( גדלו באופן משמעותי". 

היצואנים המקומיים קיבלו בקורת רוח רבה את המטוס החדש, 

יום.  כי נפח מטענים כפול עומד כעת לרשותם מדי  בראותם 

"הכלכלה הישראלית, למרות המשבר הכלכלי העולמי, הצליחה 

"לכן,  שפירא.  אומר  מהר",  להתאושש 

מהמשבר  פחות  נפגענו  אנחנו  גם 

ב-2009-2008, וכיום אף הגענו לנפח 

פעילות של טרם המשבר".

לא מפתיע לכן, כי פתיחת קווים חדשים או 

תגבור קווים קיימים בטיסות יומיות, הפכו 

כבר לחלק בלתי נפרד מדפוסי פעילותה 

רק  ולא   - מקומיים  יצואנים  סוויס.  של 

לשוויץ - יכולים ליהנות מכך. ממש בימים 

אלה, הופעל קו ישיר לסן פרנסיסקו, 

לאחר שקודם לכן העברת המטען לשם נעשתה דרך לוס אנג'לס. 

"עבור ההייטק המקומי זו הינה ממש בשורה, כי בסן פרנסיסקו 

קיים ביקוש רב לייצוא ההייטק הישראלי, ועתה עומדת לרשות 

החברות טיסה יומית ליעד זה", הוא אומר.

לדבריו, יצואנים ש"יתפסו מקום" על הקו הזה, וישתמשו בו באופן 

קבוע, יוכלו - כמו בכל היעדים החדשים )למשל זה שנפתח לפני 

שנתיים לשנחאי וזכה להצלחה גדולה( - לקבל עדיפות הן מבחינת 

מקום על הטיסה והן מבחינת המחיר.

0 0 0

ניסיון רב בתחום הקרגו, החל דרכו בחברה  רונן שפירא, בעל 

בניהול תחנת סוויס וורלד קרגו בישראל, ותוך זמן לא רב, מונה 

כאחראי גם על תורכיה, קפריסין וארצות הקווקז. כאשר הוקמה 

התחנה מחדש, תחת השם סוויס וורלד קרגו, הוא מונה, מעבר 

לתפקיד מנהל התחנה, גם למנהל איזורי של אפריקה והמזרח 

הקרוב )מצרים, טנזניה, קניה, גינאה המשוונית, דרום אפריקה ושתי 

תחנות בקמרון(. "כל תחנה כזו היא עולם ומלואו, והאתגר הגדול 

בפניו ניצבתי היה להבין קודם כל את התרבות המקומית וללמוד 

איך עושים שם עסקים. לראות מהי צורת המשא ומתן הנהוגה 

שם - ולהתאים את עצמנו בכל יעד לדפוסי הפעילות. 

את  ולהטמיע  קיימים  פערים  על  לגשר  אמור  הייתי  במקביל, 

האסטרטגיה של הנהלת סוויס וורלד קרגו. משמעות הדבר: הצבת 

יעדים לסניף ואנשיו, עמידה בדפוסי שיווק ומכירות שהתווינו, 

איכות השירות ללקוחות, מדיניות כוח אדם ועוד. למעשה, כל 

תחנה בכל מדינה היא מרכז רווח - על כל המשתמע מכך. 

בתרבות,  העניין  גם  גדל  כך  גדל,  העסקי  שהאתגר  ככל  אבל, 

בחברה המקומית, באנשים, ובשינויים דרמטיים שהם חווים. זו 

חוויה שרק מעטים זוכים לה - ואני מברך על כך".

מובילים במשלוחים רגישים 
 )Swissworld cargo( כשמהירות, איכות ואמינות הן הפרמטרים העיקריים - לסוויס וורלד קרגו
יש יתרון מובהק. לא מפתיע, לכן, כי היא מובילה בתחומים כגון הטסת חומרים רפואיים רגישים 
ובדיקות מעבדה דחופות, שטרות כסף, תכשיטים ויהלומים ואף תוצרת חקלאית 0 "שני מטוסים 
ציון חשובה  יעדי המשך, הופכים אותנו לנקודת  גוף היוצאים מישראל למיגוון רחב של  רחבי 
בישראל  קרגו  וורלד  סוויס  כמנכ"ל  רונן שפירא, המשמש  אומר  סוויס העולמית",  על מפת 
והלקוחות המיוחדים  והמזרח הקרוב, ומספר על התפקיד המרתק  ומנהל אזורי של אפריקה 

"סוויס אינה מהחברות הגדולות בעולם בהטסת 
נוסעים, ובוודאי לא בהטסת מטענים. לכן, הנהלתה 

קבעה לעצמה יעד להתמקד בהטסת מטענים 
בנישות. נכון, יש תחרות גם בתחום הזה, אבל איכות 

השירות, אופן ההטסה, זמני ה'קונקשן' הקצרים 
ומספר היעדים - הפכו אותנו למובילים בתחום"

© Madmaxer | Dreamstime.com
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- האם העובדה שאתה ישראלי - על כל מה שמשתמע מכך פוליטית 

- אינה פוגעת בעבודתך?

לא  ופוליטיקה  עסקים  כזאת.  בבעיה  נתקלתי  לא  פעם  "אף 

נפגשים. אם אתה מתכוון למצרים, אני יכול לומר שאני מתקבל 

על-ידי  והן  המקומי  הצוות  על-ידי  הן  ידידותית  בצורה  שם 

הלקוחות. יש שם צוות מקצועי שמבין עסקים ושוררים בינינו 

יחסי אמון. אני מאוד נהנה להגיע לשם בכל פעם ושמח לראות 

איך פעילות הסניף גדלה".

0 0 0

חוזקה של סוויס וורלד קרגו באפריקה, נובע גם מהסכמים שיש 

חלקם   - באפריקה  יעדים  ל-18  הטסה   SN BRUSSELS עם  לה 

באופן בלעדי. בקרוב תפרסם סוויס הסכם אינטרליין חדש עם 

SN BRUSSELS, במסגרתו יוכלו גם יצואנים ישראלים להגיע ל-18 
יעדים נוספים באפריקה, באופן הרבה יותר נגיש ומהיר". 

- מיהו קהל היעד להעברת מטענים ליעדים הללו?

תעשיות  השקיה,  מערכות  רפואי,  מיכשור  התרופות,  "תעשיית 

ביטחוניות ועוד". 

- האם ההשקעה הרבה באפריקה מצדיקה את עצמה?

"כדי להשיב על כך צריך להבין כיצד פועלת הכלכלה המקומית. 

רבות ממדינות אפריקה תלויות בייבוא לחלוטין, כי התעשייה שם 

מאוד מצומצמת. מטוסי המטען מגיעים לשם עם תרופות, מוצרי 

אלקטרוניקה, ציוד רפואי, מערכות השקייה, מוצרי תינוקות ועוד.

אלה  ממדינות  הייצוא  ריקים.  כמובן,  חוזרים,  לא  והמטוסים 

מתבסס על המשאבים המקומיים. 

ירקות  ואלמוגים,  נוי  דגי  פרחים,  בייצוא  בולטת  למשל,  קניה, 

ופירות, בעיקר אננס. 

וציפורים. ממצרים  זוחלים  טנזניה מייצאת בעלי חיים, בעיקר 

הקשורים  טקסטיל  מוצרי  וכן,  חקלאות  מוצרי  דרכם  עושים 

לתעשיית הכותנה הגדולה במדינה. קמרון מייצאת דברי אמנות 

אותנטית והרבה אננס. בקמרון עושים שימוש בשירותים של סוויס 

וורלד קרגו גם דיפלומטים זרים, בעיקר אמריקנים, המטיסים 

איתנו את תכולת הבית האישית שלהם, בכל פעם שהם מוצבים 

בארץ אחרת. הם הפכו ללקוח גדול ביותר עבורנו".

קרגו,  וורלד  סוויס  באמצעות  מישראל  הייצוא  מתחלק  כיצד   -

מבחינת יעדים בעולם?

"תלוי בשנה, אבל הממוצע הוא 50% לארה"ב, 30% לאירופה, 15% 

למזרח והשאר לאפריקה, דרום אמריקה והיתר".

האפשרות  הוא  הכללית  לרשת  השנה  שהתווסף  נוסף  שירות 

EDELWEISS המטיסה  להטיס מטענים בחברת הבת של סוויס 

נוסעים ומטען ליעדים שונים ברחבי העולם - ובעיקר למומבסה 

קניה, מאוריציוס וקלגרי בקנדה. 

0 0 0

אין ספק, כי "גולת הכותרת" בפעילותה של סוויס וורלד קרגו, 

היא שירות ה"אקספרסו", אשר מיד לאחר שהושק בנובמבר 1997, 

הפך למבוקש ביותר בארץ ובעולם. למעשה כמעט כל יצואן או 

יבואן, שהזמן הוא קריטי עבורו, משתמש בשירות זה. ''אקספרסו'' 

הוא שירות המטען האווירי המהיר ביותר הפועל כיום מישראל, 

במסגרתו מתחייבים להעביר מטען ממטוס למטוס תוך 90 דקות, 

ולשחרר את המשלוח בשדה התעופה תוך לא יותר מ-90 דקות 

ליעד,  ומשם  מגיע למרכז הפצה  לא  נוספות. מכיוון שהמטען 

כמו שמקובל בכל חברות המשלוחים, אלא מופץ ישירות משדה 

 Fedex, DHL התעופה - גם חברות הקורייר הגדולות בעולם כמו

ו-UPS משתמשות בשירות. שעת היציאה של סוויס מישראל - 
5:25 כל בוקר- מאפשרת לשירות "אקספרסו" להשתלב בטיסות 



המשך למרבית היעדים בעולם, עוד באותו היום. 

מטבע הדברים, מדובר בייצוא או יבוא של מוצרים רגישים, כמו 

רדיואקטיביים,  חומרים  מעבדה,  בדיקות  או  רפואיות  בדיקות 

חומרים מסוכנים וכיו"ב. "קיים מפעל בדרום אפריקה, שהוא היצרן 

היחידי בעולם של חומר רדיואקטיבי שנקרא NTP, המיועד לאיתור 

וריפוי סוגים של מחלת הסרטן", מספר שפירא. "החומר הזה מדלל 

את עצמו כל כמה שעות ולכן, ככל שיגיע מהר יותר, ניתן יהיה 

לטפל באמצעותו בכמות גדולה יותר של חולים. כל שעה יכולה 

להיות קריטית, מבחינת חיי אדם. 'אקספרסו' מאפשר הגעה מהירה 

של החומר, כמובן בתנאי סטריליזציה וקירור הולמים. 

לא מזמן קיבלנו מכתב מהמשלח הגדול ביותר של חומרים 

והמקצועיות שלנו היא  כי רמת השירות  , שמציין  מסוכנים 

הטובה ביותר בשוק". 

קבלת תשובות של בדיקות מעבדה תוך שעות ספורות, יכולה 

אף היא להיות חיונית ביותר, ולעתים אף חיי אדם תלויים 

בה. באמצעות ''אקספרסו'', מעבירים גופי רפואה ישראליים 

בדיקות למעבדה בז'נבה. לבדיקות שיוצאות בטיסה של חמש 

בבוקר מתקבלות תשובות עוד באותו היום. 

"שמירה על שרשרת האספקה בטמפרטורה אחידה היא קריטית 

לביצוע משלוחי תרופות", אומר שפירא. "יצרני התרופות - וגם 

משרדי הבריאות בכל העולם - מתנים הטסת תרופות או בדיקות 

טמפרטורה  על  שמירה  שעיקרו  ההטסה,  של  מוקפד  בביצוע 

בהיטס  קירור  יחידות  מוצבות  שלנו  במטוסים  מדוייקת. 

כל  לאורך  הנדרשת  הטמפרטורה  על  השומרות  )קונטיינרים(, 

המסלול. כך הפכה סוויס למובילה עולמית בקירור בקונטיינרים, 

ובין לקוחותיה בישראל אפשר למצוא מספר חברות תרופות, 

ובראשן טבע - שהיעד העיקרי שלה הוא ארה"ב".

- זו הוצאה לא קטנה. מדוע, אם כך, החליטה סוויס להתמקד 

בתחום הרפואי?

נוסעים,  בהטסת  בעולם  הגדולות  מהחברות  אינה  "סוויס 

ובוודאי לא בהטסת מטענים. לכן, הנהלתה קבעה יעד להתמקד 

בהטסת מטענים בנישות. נכון, יש תחרות גם בתחום הזה, אבל 

איכות השירות, אופן ההטסה, זמני ה"קונקשן" הקצרים, מספר 

היעדים )גם באמצעות חברות עימהן יש לנו הסכמים( - הפכו 

משנעים  אנו  כי  מעידים,  הנתונים  בתחום.  למובילים  אותנו 

הקטנים  המטענים  של  ביותר  הגדולה  הכמות  את  בממוצע 

)משקל נמוך פר משלוח(".

שפירא מדגיש, כי המוניטין שרכשה החברה מתבסס על דיוק 

יום.  יום  למבחן  עומד  הוא  ולמעשה  פשרות,  ללא  ואמינות 

זוכה להערכה לא רק בקרב הלקוחות, אלא גם  זה  מוניטין 

בסקרים אובייקטיביים, הנערכים מעת לעת. הגדול והחשוב 

ארגון  שמוביל  עולמי  פרויקט   -  "2000 "קרגו  הוא  שבהם 

התעופה הבינלאומי י.א.ט.א.

זהו מיזם הנערך בשיתוף המשלחים הגדולים וחברות התעופה 

הבינלאומיות הגדולות, אשר יוצר סטנדרט אחיד של שרשרת 

ניתן  המיזם  "באמצעות  שונות.  זמן  בנקודות  הלוגיסטיקה 

'לפרק' את תהליך הובלת כל מטען ומטען לתהליכי מישנה, 

החשופים לעיניו של הלקוח", מסביר שפירא. "כך יכול הלקוח 

לדעת, בכל נקודת זמן, מה קורה עם המשלוח שלו. המיזם 

הזה מאפשר יצירת בסיס נתונים השוואתי, ובעצם כל חברה 

יכולה לראות את המיקום שלה - מבחינת רמת השירות, הדיוק 

והאמינות - מול מתחריה. 

באופן זה, ניתן לערוך השוואת ביצועים בין חברות תעופה 

בצורה אמינה, ולשמחתנו, סוויס וורלד קרגו נמצאת במקום 

הראשון או השני מבין כל החברות המשתתפות בפרויקט, בכל 

הקשור למדד החשוב ביותר - 'טס כמתוכנן'. 

בחמש השנים האחרונות, במרבית החודשים במהלך השנה, 

אנו נמצאים במקום הראשון או השני באירופה, ובעולם - בין 

מקום ראשון לשלישי. בכל הסקרים נמצא כי אנו הכי טובים 

במשלוחים הכי קטנים".

- דיברת על משלוחים רפואיים כנישה בה מצטיינת החברה. זו 

בוודאי לא הנישה היחידה...

"נכון. האמינות של סוויס, המסורת השוויצרית רבת השנים 

החברה  את  הפכו  הדיוק,  המוכחת,  המקצועיות  בבנקאות, 

חברת  ותכשיטים.  יהלומים  כסף,  שטרות  של  גם  למובילה 

מלכה עמית, המובילה בעולם בתחום משלוחים כאלה, היא 

לקוח שלנו. זאת, לאחר שנוכחה לדעת כי סוויס תדע לטפל 

בנושא בצורה הבטוחה והיעילה ביותר".

"המוניטין שרכשה החברה מתבסס על דיוק ואמינות 
ללא פשרות, ולמעשה הוא עומד למבחן יום יום. 
מוניטין זה זוכה להערכה לא רק בקרב הלקוחות, 

אלא גם בסקרים אובייקטיביים, הנערכים מעת לעת. 
הגדול והחשוב שבהם הוא 'קרגו 2000' - פרויקט 
עולמי שמוביל ארגון התעופה הבינלאומי י.א.ט.א."

רונן שפירא
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מאת: אורון מוזס

מזה שנים מוכר המותג "כרמל" כמעט בכל מדינה על פני הגלובוס. הוא שם נרדף 
למוצרים חקלאיים ישראלים איכותיים, ייחודיים, טעימים ו...טריים. למרות המרחק 

משוקי היעד, השכילה אגרקסקו )בעלת המותג(, לשמר ולהשביח ב-42 שנות קיומה 

את ערך המותג, כשהיא מציבה כל העת רף גבוה יותר לאיכות מוצריה. היקף השיווק 

השנתי שלה עומד על כחצי מיליארד יורו.

שוויץ קשורה לאגרקסקו בשני היבטים: האחד - כיעד לייצוא )בתקופה זו בעיקר 

פרחים ותבלינים(, והשני - כשחקנית מרכזית במערך השינוע של החברה, שכן תוצרת 

מישראל משווקת לרחבי העולם במטוסי חברת סוויס. 

הקירור  אוניות  בשתי  נעשית  לייצוא  החקלאית  התוצרת  הובלת  שרוב  הוא,  "נכון 

החדשות שלנו )ראו בהמשך(, אך כאשר נדרש לקצר לוח זמנים, הובלה אווירית היא 

פתרון טוב. תחנת ישראל של סוויס וורלד קרגו הפכה בהחלט לכתובת קבועה של 

אגרקסקו", אומר עדי אנגל, מנהל התובלה האווירית של חברת אגרקסקו. 

ולוגיסטיות  שיווקיות  יכולות  פיתחה  היא  החברה,  פועלת  בהן  הרבות  השנים  במשך 

מתקדמות. הפריסה הרחבה של סניפי החברה בשוקי אירופה, ואנשי מכירות המתמחים 

בתחום )מקומיים וישראלים(, הקנו לה יכולות פיתוח שווקים, והרחבת תחומי הפעילות, 

תוך החדרת מוצרים חדשים לשוקי הייצוא, דוגמת תמרים, דגי נוי ועוד. 

"יש לנו היכרות טובה של מבנה המסחר בשוקי הייצוא, במיוחד באירופה, ארצות 

הברית, דרום מזרח אסיה ועוד", אומר עדי. "יצרנו שיתוף פעולה אסטרטגי עם גופים 

ורשתות גדולות בחו"ל, ויש לנו קשרי עבודה עם השחקנים המרכזיים במסחר באירופה 

ובארה"ב ובהם סיטונאים מתמחים ורשתות שיווק גדולות. מטבע עיסוקנו, יש לנו 

קשר טוב עם רשתות וקניינים של תוצרת חקלאית טרייה ומזון מעובד, והיכרות עם 

המערכות והעוסקים במסחר היומיומי".

לדברי עדי, היכולות הלוגיסטיות של החברה הן המפתח לכל פעילותה. לא מכבר 

- המילה האחרונה בתחום הספנות  קירור חדישות  אוניות  הוכנסו לשימוש שתי 

קירור  חדרי  בעלות   - האוניות  שבועיים.  מדי  מישראל  היוצאות   - המודרנית 

והקפאה ממוחשבים - מאפשרות ויסות טמפרטורה לפי דרישה, ויש להן יכולות 

הטסת תוצרת חקלאית הפכה זה מכבר חלק מהשירות אותו 
מעניקה אגרקסקו לחקלאים בישראל - וללקוחות מעבר לים. 

השימוש בשירותי סוויס וורלד קרגו, התאפשר לאחר הכנסת מטוס 
רחב גוף בקו לישראל, לפני כשנתיים. עדי אנגל, מנהל התובלה 
האווירית של אגרקסקו, מספר על פעילות הייצוא החקלאי בדרך 

האוויר - לציריך וממנה ליעדים רבים נוספים ברחבי העולם 

למשל,  כך,  מעולות.  ופריקה  טעינה 

ממוקד,  ימי  למשלוח  אפשרות  קיימת 

עד לרמת המשטח הבודד, של תוצרת 

האוניות מבטיחות את  שונים.  מסוגים 

אופטימליים  בתנאים  התוצרת  שיגור 

 - וקבוע  תכוף  מקוצר,  זמנים  ובלוח 

למרבית היעדים. 

בספינות החדשות ניתן ליהנות מיכולת 

משטחי   4,000  - יותר  גדולה  הובלה 

תוצרת חקלאית טרייה, ו-3,000 משטחים 

המובלים במכולות קירור )לאוניה יכולת 

נוספת של הובלת כ-400 משטחים של 

להוזלת  המסייע   GENERAL CARGO
עלות הובלת תוצרת חקלאית(. 

תא,  בכל  המדוייקת  האקלים  בקרת 

מדוייקות  ולחות  טמפרטורה  מבטיחה 

הטעינה  ויכולת  התוצרת,  צרכי  על-פי 

והפריקה הגבוהה מבטיחה את השמירה 

על שרשרת הקירור. "בקרוב אף נחנוך 

מערבית  ק"מ  כ-200  סט,  בעיר  מסוף 

מעולה  בסיס  ישמש  אשר  למרסיי, 

"נוכל  עדי.  אומר  באירופה",  לשיווק 

בתוך  קירור  במשאית  יעד  לכל  להגיע 

24 שעות מרגע הפריקה". 
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וורלד  בסוויס  האינטנסיבי  השימוש 

קרגו, החל לפני כשנתיים, כאשר לטיסת 

הבוקר של החברה נוסף מטוס רחב גוף 

)A340( ו"נפתחו בפנינו אפשרויות שלא 

בנפח  "אבל  עדי.  אומר  קודם",  לנו  היו 

מטען אין די, שכן ישנן פרמטרים נוספים 

קריטיים למוצרים שאנו משווקים. מעבר 

לשירות ולאיכות שאנו דורשים - הדיוק 

"נכון הוא, שרוב הובלת התוצרת החקלאית לייצוא נעשית בשתי 
אוניות הקירור החדשות שלנו, אך כאשר נדרש לקצר לוח זמנים, 

הובלה אווירית היא פתרון טוב. תחנת ישראל של סוויס וורלד קרגו 
הפכה בהחלט לכתובת קבועה של אגרקסקו"

אגרקסקו:
 דגים ופלפלים טסים 
הראשונה  במחלקה 

©
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בלוחות הזמנים יכול להיות ההבדל בין השלמת עסקה בהצלחה לבין הפסד כספי 

בגינה. למשל, לקוח ביפן, שיודע שהטיסה עם התוצרת שהזמין תגיע בשעה מסוימת, 

לא מוכן לקבל איחור גם אם הוא של שעה, במיוחד כאשר לכל שעה יש השפעה 

על איכות המוצר".

לדברי עדי, לאגרקסקו חשובים מאוד מספר היעדים בטיסות ההמשך וזמן הטרנזיט 

בציריך. "לסוויס יש מיגוון רחב של טיסות שיוצאות מציריך למספר רב של יעדים 

הנחיתה  מועד  בין  זמן המעבר  אביב,  הבוקר מתל  בטיסת  לנו מאוד.  המתאימים 

של המטוס שהגיע מישראל להמראה בטיסת ההמשך אינו עולה על שעה וחצי. זה 

בהחלט מצדיק שימוש בשירותי החברה. אנחנו כמובן מטיסים גם באמצעות חברות 

אחרות, כאשר המפתח הינו ,שוב, טיב השירות וזמן טרנזיט".  

0 0 0

- האם הפעילות עם סוויס, בעיקר לאחר הכנסת המטוס רחב הגוף לשימוש בטיסת 

הבוקר, איפשרה לכם להגיע ללקוחות חדשים או להיכנס לתחומים שלא פעלתם 

בהם בעבר?

יותר  קצר  בלו"ז  ליעדה  תגיע  החקלאית  התוצרת  כי  שוכנענו  כאשר  "בהחלט. 

ובדיוק מקסימלי, יכולנו לפנות ללקוחות אשר זו היתה דרישתם. אין מדובר, כמובן, 

בכמויות הענק שמעבירים באוניות, אבל אנו יכולים בדרך זו להגיע באופן ממוקד 

גם ללקוחות מרוחקים יותר, ובכלל, תמיד טוב לצרף לקוחות חדשים ולהרחיב את 

הפעילות עימם". 

אחד הספקים הוותיקים של אגרקסקו הוא יאיר כהן ממושב צופר, אשר לו מספר 

חממות בערבה. "החקלאות בערבה מתבססת על ייצוא", הוא אומר, "איכות התוצרת 

היא תנאי בל יעבור אצל הלקוחות שלנו, אבל האיכות אינה תלויה רק בנו, אלא גם 

באופן השינוע. הגידולים אצלנו, ובעיקר העגבניות והפלפלים, חייבים להגיע ליעדם 

במועד, תוך שמירה על שרשרת הקירור, בין אם זה נעשה בהובלה ימית ובין אם 

אווירית. הקשר, לפיכך, עם אגרקסקו הינו קריטי, ומתנהל בשקיפות מקסימלית". 

התוצרת  מיגוון  את  להרחיב  לאגרקסקו  איפשר  הלו"ז  קיצור   - למוצרים  באשר 

גדולים  גידול  בתי  כמה  יש  "בישראל  נוי.  דגי  למשל,  חדשים,  לתחומים  ולהיכנס 

"לקוח גדול של אגרקסקו, היא רשת מיגרוס הפרוסה בכל רחבי שוויץ. 
הם קונה מאיתנו תבלינים טריים - בזיליקום, עירית וכו' - ולמעשה אנו 
אחד משלושת הספקים הגדולים של הרשת. התבלינים מועמסים על 
טיסת הבוקר בשעה חמש, ובתשע הם כבר נפרקים, מועברים לבתי 

קירור - ומשם במשאיות מקוררות לחנויות השונות"

להוביל  והאפשרות  טרופיים,  לדגים 

מסע  גם  שישרדו  כך  בטיסה  אותם 

את  להרחיב  איפשרה  מרוחק,  ליעד 

של  הבוקר  "בטיסת  עדי.  אומר  הענף", 

סוויס אנו מצליחים לעשות זאת - מה 

)הקונטיינרים,  במטוס  שהתנאים  גם 

לדגים  מאפשרים  וכו'(  הטמפרטורה 

לשרוד את הטיסה".

אחד ממגדלי הדגים הטרופיים המובילים 

הוא טוביה גינת, מ"גינת פיש" שבעין יהב. 

לחזור  שאף  לשעבר,  הייטק  איש  בנו, 

אביו  עם  יחד  והקים  בערבה  להתגורר 

כמה  של  בהשקעה  הגידול,  בית  את 

מיליוני שקלים. "משך ההטסה ואיכותה 

טרופיים",  דגים  לייצוא  המפתח  הם 

אומר טוביה. "הכנה נכונה שלנו מבחינת 

בשילוב  הטיסה,  לפני  בדגים  הטיפול 

עם התנאים הטובים על המטוס והלו"ז 

המהיר, מאפשרים לנו להצליח בכך". 

0 0 0

גם  ביטוי  מוצאת  שבלו"ז  האקוטיות 

גדול  לקוח  עצמה.  לשוויץ  במשלוחים 

של אגרקסקו, היא רשת מיגרוס הפרוסה 

בכל רחבי שוויץ. "מיגרוס קונה מאיתנו 

אחד  אנו  ולמעשה  טריים,  תבלינים 

משלושת הספקים הגדולים של הרשת. 

הם רוכשים מאיתנו בזיליקום, עירית וכו'.  

הבוקר  טיסת  על  מועמסים  התבלינים 

בשעה חמש, ובתשע הם כבר נפרקים, 

מועברים לבתי קירור - ומשם במשאיות 

מקוררות לחנויות השונות".

פרחים  לייצוא  יעד  מהווה  גם  ציריך 

מישראל, ולא פחות מ-25 סוגים נמכרים 

בה. "בתקופת החגים, קיים כמובן ביקוש 

רב לפרחים, ואז אנו רוכשים יותר נפח 

בטיסה כדי לעמוד בביקוש", אומר עדי. 

"אנו עושים מאמצי חדירה נוספים לשוק 

עם  פעולה  שבשיתוף  מקווה  ואני  זה, 

סוויס וורלד קרגו, ישאו המאמצים פרי".

עדי אנגל )משמאל(  עם יאיר כהן

טוביה גינת
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Israel-Switzerland relations in light of the current economic reality
 The Swiss Ambassador to Israel, H.E. Mr. Walter Haffner, presents an
 up-to-date picture of the bilateral economic relations, and favorably notes the
long standing business cooperation between Switzerland and Israel (page 4)

to next page



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

From the Chairman

Dear friends and colleagues,

This year too, as we did last year, we are coordinating the publication of our journal to 
coincide with the Swiss National Day. This is no coincidence. The relationship between 
the Swiss embassy in Israel and the Israel-Switzerland & Liechtenstein Chamber of 
Commerce has long since strayed from the path of mere business and has turned into 
a real friendship. 
We thank the members of the embassy headed by H.E. the Ambassador of Switzerland 
in Israel Mr. Walter Haffner, the deputy Head of Mission Mrs. Monika Schmutz Kirgöz 
and the Economic Attaché, Mr. Yildrim Kirgöz., for their cooperation, friendship and 
generosity as well as for always keeping their door open to us. I believe that such a deep 

rooted relationship does a lot for contributing to the relations between the countries, not only in pure commerce-business-
economic matters, but also in a wider bilateral view. 
I want to commend the decision of the embassy personnel to hold their important events under the auspices of donating to the 
community and society. Last year they invited a play by the "Do Touch" theatre whose actors are blind and deaf. This unique 
theatre was established with love and devotion by Zurich born Adina Tal. 
This year the embassy chose to relate to the delicate relationship between Jews and Arabs, and hold the event in the picturesque 
building of the Arab-Hebrew theatre in Jaffa. The guests will view a unique production combining young actors, Jews and 
Arabs, directed by Dalit Bloch, Sabra born and currently a Swiss resident, who aspires to bring people closer together using 
the theatre. At the beginning of 2011 the production is expected to move to Switzerland where it will be put on in a number 
of cities. 
H.E. the Ambassador Walter Haffner, honored us with an interview in this issue. Unlike the interview we held with him 
two years ago when he first came into office, this time we chose to focus on "here and now" in the Swiss and Israeli 
economy. We also bring you an article by Advocate Sylvana Hogg who reviews the Swiss government system which 
provides its citizens with plenty of room for expression and self definition, mainly through the use of referendums. Sylvana 
reviews the history that lead to the development and establishment of the Swiss federalism, and describes the uniqueness of 
the Swiss government system.
The commercial relations between the two countries exist thanks to the suitable logistic infrastructure in which air freight plays 
an important role. In this issue we focus on the story of Swiss World Cargo which has turned into an important carrier between 
Israel and Switzerland - and the rest of the world - ever since a wide-bodied aircraft was put into use for the two daily Swiss 
flights. The company specializes in transporting unique and sensitive products, whose arrival time at their final destination is 
critical. We have also included an interview with the export manager of agricultural exporter Agrexco, which makes extensive 
use of the Swiss World Cargo services and Switzerland is one of its main transfer stations in Europe.
In this issue we can also find an interview with Shiri Gordon, Swiss1 CEO, who has effectively become the Swiss Ministry of 
Tourism representative in Israel. Shiri talks about the ministry's specialization 
and about widening the offer of plans and packages for the Israeli tourist - in 
every style, price and scope.    
To conclude, I would like to thank the members of the Israel-Switzerland & 
Lichtenstein Chamber of Commerce, for their trust, participation in events, 
the sponsorships they provide from the generosity of their heart and to say 
that it is thanks to them that we maintain an active and prosperous chamber 
of commerce. 
All the best to you and greetings to the Swiss people on your National Day.
Pleasant reading,

Gideon Hamburger, President
Israel-Switzerland and Liechtenstein Chamber of Commerce
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Interview: Dorit Tal-Or

To your opinion, has the financial crisis in Europe affected 
Switzerland? If yes, in what ways? (b) Does the government 
take steps to minimize the effects of the crisis? (c) Will there 
be any consequences on the financial relations between Israel 
and Switzerland?
Switzerland was one of the least affected countries by the World 
Economic Crisis triggered by the subprime madness of investment 
banks. Likewise, the pressure exerted on EU countries and 
especially on the members of the Euro zone after the sovereign 
debt problem of Greece, did not have any direct negative effects 
on Switzerland similar to the ones experienced by highly indebted 
Euro zone countries. On the contrary, the confidence of investors 
in the Swiss Franc (CHF) was strengthened and Switzerland 
had the opposite problem. This confidence led to an increase in 
demand for the Swiss currency as worldwide investors shifted 
their holdings away from the Euro to the Swiss Franc. The Swiss 
National Bank tried to prevent the CHF from overshooting as 
the weight of trade in Swiss economy is high just like in Israel 
and an overvalued currency is hurting exporters. For this reason, 
according to estimates published in The Financial Times, the Swiss 
National Bank has bought €55bn of eurozone sovereign debt as 

it invested in euros over May - more than the European Central 
Bank, which is trying to prop up sovereign bond markets. In fact, 
to support European sovereign markets is the other important 
reason to try to prevent the Swiss Franc to become stronger. 
Many European countries are indebted in Swiss Francs and they 
may face further difficulties in repaying their debts if the CHF 
becomes stronger. 
In sum, although Switzerland’s finances are as strong as they can 
be with low debt, negligible budget deficit, and a positive current 
account as long as the sovereign debt crisis of EU countries is not 
resolved, Switzerland has to continue to intervene in the exchange 
markets and work together with the EU to prevent the crisis from 
spreading to other countries. A slowdown in the growth of EU 
presents a threat for a country like Switzerland that exports almost 
60 % of its goods to the EU countries.
Finally, we see that the strength of the Swiss economy and the 
Swiss Franc made Israeli investors more inclined to investing 
in Switzerland. This trend will certainly continue as long as 
investors’ confidence in the Euro is not restored.
Please present the current situation report of the financial 
relationship between the two countries, according to the 
information and data you have in your hands. In your answer, 
please refer to areas such as: Import/Export, Tourism, High-
tech, Commercial joint initiatives, Banking, Stock market etc.
Israel is one of Switzerland's most important export markets in the 
Middle East. Since the creation of the State of Israel, Switzerland 
has a leading position in the Israeli market (in 1951, Switzerland 
was the third supplier of goods to Israel). Since then, flourishing 
commercial exchanges were always the basic character of 
economic relations between our countries. In the first decades of 

Israel-Switzerland 
relations in light of the 

current economic reality
 The Swiss Ambassador to Israel, Walter Haffner, presents an up-to-date picture

 of the bilateral economic relations, and favorably notes the long standing
 business cooperation between Switzerland and Israel. According to the

 ambassador, both economies – the Swiss and the Israeli – have experienced the
 world crisis in a relatively easy way, and are ready to enhance their cooperation

and would welcome a wider entry of Israeli exporters into the Swiss market

"We are in touch with practically all Swiss 
companies present in Israel. I can say that almost 

all of them are satisfied with their decision to 
come to Israel. We are always trying to help the 

Swiss companies. This is one of the basic  
duties of an Embassy"
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the Cold War, Switzerland, which was anxious about maintaining 
its independence and economic neutrality, had strong interests 
in a market that was not yet too deeply involved in this bipolar 
context. Since then, Switzerland worked on strengthening its 
acquired position at the heart of a market where it already appeared 
to be one of the top exporters. In 1952, both countries signed an 
Agreement on Air Connections and in 1956 a Protocol of trade 
was adopted. Finally, in 1993 a Free Trade Agreement was signed 
within the framework of EFTA and an agreement on avoidance 
of double taxation is helping Swiss and Israeli companies in their 
mutual relations. 
In 2009 the trade volume (Exports + Imports) reached CHF 
1.308 billion, 29.8% less then the previous year. This decrease is 
due to the worldwide economic slowdown. The most important 
export item is as usual the Pharmaceuticals with 34.8% of the 
total Swiss exports (by value in CHF) to Israel. Switzerland is by 
far Israel’s most important provider of pharmaceutical products 
before France, Germany and United Kingdom. The main import 
items from Israel are precious stones (diamond) /precious metals / 
jewelry with 54.4 % of total imports, machinery, and agricultural 
products.
What is your impression of the Israeli economy? Does its 
endurance surprise you?
Israel has a strong economy based on exports of high-tech good 

and services. It also has a well regulated Banking sector. These 
two factors combined to soften the effects of the worldwide 
economic crisis. The Bank of Israel was the first central Bank to 
start increasing the lending rate in the Western world and Israel 
was the only developed country that had a positive growth in 
2009. This is a big achievement and certainly it was a pleasant 
surprise.
Do you think that the political situation has some effect on 
the willingness to do business with Israel?
I can safely state that the political ups and downs do not distort 
the economic relations between our countries. Israeli Businessmen 
are extremely strong in keeping their economic interest above 
political problems. Swiss companies on the other hand, know 
very well the strengths of the Israeli economy and they see their 
ties with Israel as a long-term relationship. 
(a)When you meet Israeli businesspersons, what is your 
impression? (b) What issues do they present to you, and how 
can you assist them?

 "We see that the strength of the Swiss economy 
and the Swiss Franc made Israeli investors more 

inclined to investing in Switzerland. This trend 
will certainly continue as long as investors’ 

confidence in the Euro is not restored"

Swiss Ambassador to Israel, Mr. Walter Haffner 5



Israeli entrepreneurs show a lot of interest in Switzerland and are 
looking for potential partners and distributors to penetrate the 
Swiss market. We are helping them by providing them with a list of 
potential partners and by directing them to relevant institutions.
Do you find the Israeli business culture different from what 
you know from Switzerland?  If there are gaps - how one can 
bridge them?
Doing business in a foreign country always requires adjustment 
to the prevalent conditions in the foreign country. The differences 
in business cultures are taken for granted and both Israeli and 
Swiss businessmen are experienced enough not to let any 
cultural difference become a barrier to increased economic and 
commercial relations.
Not a few Swiss companies are active in Israel directly - Nestle, 
Swiss, Private Banks, Pharmaceutical companies and more.  

(a) Do you meet with their representatives on a regular basis?  (b) 
Do you think that they are satisfied with their activity in Israel?  
(c) Do they have some special requests such as assistance in 
bureaucratic issues?
We are in touch with practically all Swiss companies present in 
Israel. I can say that almost all of them are satisfied with their 
decision to come to Israel. We are always trying to help the Swiss 
companies when there are problems with Israeli regulations or 

international agreements. This is one of the basic duties of an 
Embassy.  
In which directions can the economics relations between 
Switzerland and Israel expand beyond what exists today?
The economic relations are already at an exceptional level with 
regards to Swiss exports to Israel and we are doing our best to 
develop our commercial relations even further. There is, however, 
a lot of room for improvement. I think Israeli institutions can do 
more to guide their exporters to the Swiss market. The effort of 
the Israel-Swiss Chamber of Commerce is not enough in itself. 
Israeli Export Institute and Ministry of Industry should support 
more Israeli companies that want to access the Swiss market. 
What can be done to promote scientific/commerce relationships, 
in areas such as Pharmaceutics, Biotechnology etc.?
Many Swiss pharmaceutical companies are present in Israel and 

they are closely following the market for investment opportunities. 
There is also a strong collaboration between Swiss and Israeli 
companies within the framework of European Union’s Eureka 
program. Since Israel joined Eureka in the year 2000, nine projects 
with Swiss and Israeli participants have been conducted, or are 
still running (total project volume: 26.4 Million Euros).
What is the role of the Israel-Switzerland Chamber 
of Commerce in the commerce relations between the 
two countries?  Where do you see its most significant 
contribution? 
The Israel-Switzerland and Liechtenstein Chamber of Commerce 
is our natural and most important partner in Israel. Whenever the 
Embassy needs a logistic or financial support, the President of the 
Chamber Mr. Hamburger is always there for us. The Chamber 
is also doing a wonderful job of trying to raise awareness of the 
opportunities that exist in Switzerland. 

 "I can safely state that the political ups and downs 
do not distort the economic relations between our 

countries. Israeli Businessmen are extremely strong 
in keeping their economic interest above political 

problems. Swiss companies on the other hand, know 
very well the strengths of the Israeli economy and they 

see their ties with Israel as a long-term relationship" 
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Dear sponsors and friends,

After we started last year a great success story with a Swiss national day celebration of a different 
kind, my team and I decided to continue this unconventional festival, where our friends and 
business partners meet, exchange contacts and get familiar with a different image of Switzerland. 
This year we are about to create another attractive Swiss summer night party with mixed Swiss-
Israeli culinary highlights and a variety of music and art performances.
All this wouldn’t be possible without the generous support of our sponsors, to whom I would like 
to address my special thanks and gratitude. I am happy and proud that thanks to YOU, we will 
be able to celebrate Switzerland’s 719th birthday in the beautiful setting of old Jaffa! 
My team and I not only enjoy working with you all over the year, we especially appreciate being 
able to share this festive moment with you and your esteemed guests! 
We are looking forward to seeing you on August 1, 2010 and to celebrate with you both, my 
country’s birthday and a wonderful partnership and cooperation.
Sincerely yours,

Ambassador Walter Haffner and his team

 1 August 2010

Switzerland
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The Embassy of Switzerland warmly thanks all the sponsors!
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Lic.iur. Silvana Hogg | Switzerland Embassy

Switzerland’s political organization is often praised 
as one of the world's most stable and democratic systems. 
Indeed, Switzerland’s unique system of direct democracy and 
federalism grants an extraordinary level of participation to its 
citizens and a maximum of political self-determination to its 
26 cantons. Contrary to what is often believed, Switzerland’s 
political system is not the result of pure tradition and harmonic 
development, but a long process of overcoming the shortcomings 
of its geographical, cultural and confessional setting. The small 
country in the heart of Europe does not have any natural borders 
which would have helped in the creation of a nation-state. The 
diversity of four different languages and cultures posed a threat 
to national cohesion and could easily have led to the integration 
of the Swiss population into its neighbour states. Furthermore, the 
division of confessional groups, the Catholics and the Protestants, 
did not contribute to a union. 
The very basics of federalism and the unique instruments of 
direct democracy have been established through hard political 
struggle, including a violent revolution in 1798 and decades of 
rioting in the 1830's and 1840's, which culminated in a short 
civil war in 1847. Modern Switzerland has developed out of 25 
different, independent and very diverse communities, which in 
1848 allied into a federal state with a constitution, called the Swiss 
Confederation. The 26th Canton, Jura, was constituted out of 
secession from the Canton of Berne in the late 1970s. 20 cantons 
are considered full cantons, while 6 are considered half cantons 
since they originated from internal divisions.

Like most federal countries, Switzerland has a two-chamber 
federal parliament with one chamber representing the population 
and one chamber representing the cantons. The National Council 
has 200 members and is elected every four years, according to a 
system of proportional representation. Each of the 26 cantons is 
a constituency, so the proportional representation is not absolute: 
Zurich, which is the most-populous canton, has for example 34 
seats, while Uri or Glarus have only one seat. The Council of 
States, representing the cantons, has 46 members, two per full 
and one per half canton. The cantons decide according to their 
cantonal constitution about the electoral system and duration of 
mandates. The two chambers of parliament usually meet four 
times a year for regular sessions of one to three weeks. Contrary 
to most other countries, being a member of parliament is not a full 
time job in Switzerland, and therefore most parliamentarians do 
have a regular job along with their political activities.  
No other federal country grants such a maximum of political 
self-determination to federal states and communes as Switzerland. 
The 26 Cantons, and similarly the communes, enjoy a high 
degree of responsibility for their own affairs. Only those tasks 
which communes and Cantons are unable to carry out, such as 
national defence or currency, are delegated to the next higher level. 

Federalism and Direct Democracy 

The Political System 
of Switzerland

© Romastudio | Dreamstime.com

 In no other country in the world are citizens asked 
to vote with such a frequency as in Switzerland. 
Frequent referendums, in order to review a law, 
not only guarantee a maximum amount of self-
determination to the citizens but are also the 
reason for the stability of the political system
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Furthermore, if a new topic comes up in politics, according to 
the Constitution, it should fall within the purview of the cantons, 
unless they are unable to deal with it. This consequent delegation 
of competences to the lowest possible level creates a widespread 
sense of responsibility and self-reliance among the population. 
Moreover, solutions tailored to the needs of the population are 

Article 4 of the Swiss Constitution declares German, 
French, Italian and Romansh as the national languages. 
German is, at 64 percent of citizens, the most common 
language, followed by French at 20 percent, Italian at 
6.5 percent, and Romansh at less than 0.5 percent.
In official use, German, French and Italian are the relevant 
languages. This constitutional guarantee has far-reaching 
practical consequences: for instance, all official decisions, 
in particular all legislation, have to be translated into the 
three languages. Bills, statutes, ordinances etc. are only 
valid if they are published at the same time in the three 
official languages. The Constitution in addition provides 
a guarantee for the Romansh speaking citizens to have 
their official contact with the federal administration in 
their native language. 
The Swiss German spoken in Switzerland is an Alemannic 

Did you know that… Switzerland has  
four national languages? 

dialect and is very different from standard German. Each 
dialect is separable into numerous local sub-dialects, 
sometimes down to a resolution of individual villages. 
Therefore there are hundreds of different dialects in 
Switzerland and sometimes even Swiss German speakers 
have problems understanding each other.
Romansh descended from the Vulgar Latin spoken 
by Roman occupiers in the area. Romansh is only 
spoken in the Graubünden canton and only by a small 
minority of 35,000 people. The language is divided into 
five sub-dialects. Since 2001, Rumantsch Grischun, 
a combination of the dialects, was introduced as a 
common written language used in schools and for official 
purposes. The unified written language is supposed to 
strengthen the endangered language, but is not used in 
daily spoken language.

often cost-effective and fit better than standardised solutions from 
a far away central government. On the other hand, the federalist 
system can also be cumbersome; for example, every canton has 
its own civil code order and its own school system. 
In Switzerland, governments, administrations, parliaments and 
courts are organized on a federal, cantonal and communal level. 

Voting at Landsgemeinde in Glarus (7 May, 2006)
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How to know that you are Swiss
• You complain if your bus/train/tram is 1 minute late

• You get frustrated if you go grocery shopping and there are not at least 10 different kinds of chocolate and 15
    kinds of cheese available

• You’ve ever been confused with a Swede

• You have learned three or four languages and think this is completely normal

• You have ever been asked - upon stating your nationality - whether you live in the mountains and whether you
    can yodel

• You can pronounce “Chuchichäschtli” and you know what it means

• To you, skis are like the extension of your feet, because you’ve skied since you could walk

• You have to explain to people asking about your national language that “Swiss” is not a language, that there
    are four national languages and none of them is called “Swiss”

• You owned a Swatch while growing up… or still do

• Your country has six different public television channels in three different languages - and you don’t think this 
    is unusual

• You get amused when you see Swiss German people being subtitled on German television.

• You believe it is more important to do things accurately than quickly

• You walked to kindergarten without supervision, wearing a large orange triangle around your neck

• You think it is normal to have a bunker underneath your house

• You are asked to vote on a referendum or initiative at least 3 to 4 times a year

• You are used to have drinking water in any public fountain in the street 

• You grew up believing that all cows must wear bells

Even though all cantons have equal competences and rights, their 
organization varies according to the size and needs. While in a few 
small cantons like Appenzell the electorate still gathers to discuss 
and vote by show of hands, such meetings are not practicable in 
larger cantons like Zurich.  
But the most remarkable thing about Switzerland's political 
system is the direct democracy. In no other country in the world 
are citizens asked to vote with such a frequency as in Switzerland. 
Frequent referendums, in order to review a law, not only guarantee 
a maximum amount of self-determination to the citizens but 
are also the reason for the stability of the political system. On 
a constitutional level, all changes are subject to an obligatory 
referendum, while a referendum on federal law will be held if 
50,000 citizens (approximately 1.2% of the electorate) demand 
it. Corresponding rules apply for referendums on the cantonal 
or communal level. Another instrument is the popular initiative: 
100,000 citizens (approximately 2.4% of the electorate) may 
demand a change of the Constitution by signing a petition. 
Being the “veto” of the citizens, referendums have a big influence 
on the Swiss government and parliament. The parliament is always 
“threatened” by referendums and therefore tries to include into 
its decision-making process a wide spectrum of interest groups in 
order to find a broad consent. The instrument of the referendum 

therefore increases the willingness to compromise and supports 
power-sharing by creating bigger coalitions and often leads to the 
“typically Swiss compromise.” 
Traditionally, the executive power, represented by the seven 
members of the Swiss Federal Council, will discuss a proposed 
initiative and present it in the parliament and to the electorate. 
The Swiss Federal Council can recommend accepting or refusing 
the initiative or even come up with its own proposal. In any case, 
Swiss citizens will finally have to vote on the initiative. Because 
it is the will of the citizens which is finally implemented, there is 
no need for a vote of confidence or untimely elections in case the 
government loses a campaign. It is this long tradition of executive 
power sharing, compromise, active participation of all parties and 
the final decision by the Swiss people, which creates the stability 
of Switzerland’s political system. 

 This consequent delegation of competences to 
the lowest possible level creates a widespread 
sense of responsibility and self-reliance among 

the population. Moreover, solutions tailored to the 
needs of the population are often cost-effective 
and fit better than standardised solutions from a 

far away central government

12



The Arab-Hebrew Theater of Jaffa:

Creating a Different 
Reality, Together

There are quite a few challenges - artistic, social and educational - that The Arab-Hebrew 
Theater of Jaffa has placed on its narrow shoulders. It is a unique artistic body on the 

Israeli theater scene that is trying, and managing, to provide answers to existential 
questions by adopting a multicultural approach and endless belief in the power of the 

theater to soften and open hearts, create a dialog, and make people really listen to each 
other. And all this follows its original, pure, uncompromising purpose - to be a professional 

repertory theater, a home for international and local playwriting, a place that doesn't 
hesitate to present the classics along with hard-hitting fringe plays.  

The Swiss National Day Celebration will take place at The Arab-Hebrew Theater of Jaffa

Interview: Dorit Tal-Or

"The Arab-Hebrew Theater of Jaffa" is actually two organizations 
in one: a local theater managed by Yigal Azrati, and the Al-Saraya 
Theater, which is run by Mahmoud Dessouki. This duality is also 

maintained in the artistic direction, which is handled by Yigal Azrati 
and Gabi Eldor at the local theater and by Adib Jahshan at the Al-
Saraya Theater. Both theater groups produce, jointly and separately, 
plays in Hebrew and Arabic.
"On the face of it, ours is a model that preserves the differences 
between the two groups. However, we're finding that only in that 
way, with each group being free to create, can we express ourselves 
and connect with our colleagues from the other group, in any 
ensemble deemed suitable - only in that way can we produce a 
truly joint creation", says Azrati. "We get to host a lot of theater 
people from abroad. Many of them are impressed by our unique 
model, which succeeds where others have failed: to create a real 
connection between two cultures. After all, if this were one theater, 
we'd still be left with the question of who's 'running the show,' 
who makes the decisions, which side is he on… In our format, 
this question doesn't exist. We have a joint home and the freedom 
to create, together and separately".
"Our considerations for every production are purely artistic ones, and 
we insist that they remain so", says Mahmoud Dessouki. "Each group 
decides which plays it wants to put on, and then puts together the right 
teams for them from among the available directors and actors".
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אפרודיטה הפקות גאה להציג

בשיתוף ביה"ס לאמנויות הבמה, סמינר הקיבוצים

בימוי וכתיבה: קלאודיה דלה סטה וזאב קלאתי, תפאורה: 

ערן עצמון, מנהלת ייצור: מיטל לוי, 

תלבושות: סילביה ג'ובילו וקלאודיה דלה סטה, 

עריכה מוסיקלית: זאב קלאתי, מנהל טכני: זיו וולושין, 

מנהלת הצגה: מאיה וולושין,

ייעוץ לשוני ודרמטורגיה: דני הורוביץ,

תאורה: אולג לינדה, צילום פורטריט: איל לנדסמן,

שחקנים: שיפי אלוני, מורן ארביב,שרון בורשטין, 

דורון בן-דויד, איילת גבאי,איציק גולן, פיליפ דומרוב, 

אורן דסאו, רותם זיו, מיכל מוסקוביץ, אלי מנשה, עדי נוי, 

עירית נתן-בנדק, תמרה סטיל,חנית סימנה ואייל סלמה.

www.afroditacompagnia.com

עכבר העיר  - ליאה לחמי 

"הצגה קולחת ומהנה, לאורך 

שעתיים מרותק הקהל למתרחש, לרגעים 

נרגש עד דמעות..."

הבמה - צבי גורן 

"... הבימאים מפתחים דיאלוג ותמונות 

בימתיות מלאות 

דמיון ועתירות משחק משובח של כל 

השחקנים הצעירים... המגע הזה 

יוצר תפקידים דרמתיים מלאי חיים..."

ס
די גנ
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א
ר
ב ג
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להזמנות: תמרה 052-8579820

 "We don't have a stage in the conventional sense 
of the word. Therefore, the space lends itself to an 

infinite number of interpretations, based on the 
needs of the various productions. So sometimes 

the audience surrounds the actors, and sometimes 
it actually becomes part of the action on stage"

Azrati: "It's important to note that we don't operate as a repertory 
theater in terms of actors' tenure. Although we have a core group of 
actors, no one 'belongs' to us or receives a salary. All our actors are 
freelancers who come together for one production or another".

"It's Actually the Politicians Who Established Us"
Looking at the name of the theater reveals a little more of what it 
represents. "I think that those four words say it all", Azrati enthuses. 
"First of all, we are a theater; then we're Arab-Hebrew, not Jewish-
Muslim, not Israeli-Arab, but Arab-Hebrew. I insisted on that word 
combination, which refers to the languages in which we express 
ourselves - Hebrew and Arabic - the two official languages of the State 
of Israel. We were looking for a definition that's free of nationalistic 
alliances and political statements. We've only touched upon our 
main tool at the theater: language, and indeed, we produce plays in 
Arabic and Hebrew: I, as the Hebrew-speaking director, direct plays 
in Arabic without understanding anything, Hebrew-speaking actors 
perform in Arabic, and vice-versa. That's proof that the theater has 
power that transcends language".
When they recall the early days, both theater managers state, with a 
smile, that "it was actually the politicians who established us". They're 
referring to the fact that the Tel Aviv Municipality agreed to provide 
a Jaffa structure to be used jointly by both groups. Azrati: "We all 
live and work here so it was only natural that the theater would be 
established here. We attach great importance to our connection with 
the texture of the city and its community. They affect us - and we 
affect them".
As an example of this reciprocal impact, Azrati talks about a children's 
play called "The Treasure", which takes place on a boat at Jaffa Port. 
Another example he mentions is the play "Thousand and One Nights", 
which was a collaborative effort with the very symbol of theatrical 
activity in Israel: The Habima Theater. The production was given an 
authentic interpretation in the ancient, arched space of the theater.
"The Tel Aviv Municipality gave us the building, which hadn't 

been used for anything. Now we're on the ground floor of the Jaffa 
Museum, a floor that had been closed; the only thing that was there 
was sand, lots of sand", says Dessouki with a smile. "Gradually we 
discovered, between the arches, the main space that we now use for 
our plays, as well as some other, smaller sections, such as the office 
we're sitting in, which had been an old, sealed storeroom. We made 
openings, renovated, and turned the abandoned floor into a place 
bustling with activity".
The edifice wasn't originally intended to be a theater. Therefore, it 
has presented its creative team with quite a few artistic challenges, 
which, in the tradition of this theater, immediately became unique 
advantages.
"We don't have a stage in the conventional sense of the word", says 
Azrati. "Therefore, the space lends itself to an infinite number of 
interpretations, based on the needs of the various productions. So 
sometimes the audience surrounds the actors, and sometimes it 
actually becomes part of the action 'on stage'. This approach too, fits 
what we believe in, that each and every production must revolve 
around an original creation, including an original interpretation of 
the performance space".

So What's in the Repertoire? Actually, Everything
A look at the repertoire of The Arab-Hebrew Theater of Jaffa 
illustrates, more than anything else, the fact that anything's possible 
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"Everyone talks about coexistence as if there were 
only two cultures and two peoples who have to live 

here together. But we relate to Israeli society as 
something much broader, and therefore, are happy 

to substitute the concept of coexistence 
 with multiculturalism"

there. For example, they've put on the classic Neil Simon comedy 
"The Odd Couple", adapted by Imad Jabarin in Arabic, directed by 
Yigal Azrati, and acted by members of both theater groups. They've 
even done Jean Cocteau's "The Human Voice" in Arabic, directed 
by Munir Bachri and acted by Lana Zreik. The play won first prize 
in the Masrahid Festival for Monodramas in Arabic, which took 
place in Acre in 2007.
The theater doesn't suffice with the traditional preoccupation with the 
two cultures and their ability to peacefully coexist. In fact, its agenda 
actually deals with multiculturalism, as reflected in its production of 
"Longing". which won the award for Best Fringe Play of 2009 and 
even the Margalit Prize.
"Everyone talks about coexistence as if there were only two cultures 
and two peoples who have to live here together. But we relate to 
Israeli society as something much broader, and therefore, are happy 
to substitute the concept of coexistence with multiculturalism", says 
Azrati. "In 'Longing', the actors - Jews and Arabs, new and veteran 
immigrants, Sabras and non-natives - take the audience on a nostalgic 
trip to the homes of their youth. The group of actors comprises 
Jews, Muslims, Christians, Druze, Circassians as well as Israelis of 
Russian, Ethiopian and Italian descent, and others. This diversity 
rouses interest and turns the endeavor into something broader and 
more universal".
And yet, the theater doesn't evade the purpose that this format calls for: 
a delicate, sensitive and incisive handling of the problems stemming 
from the Arab-Israeli conflict. "We always try to stay within theatrical 
bounds", says Dessouki. He then illustrates that not everything is rosy 
in the multicultural world of the Jaffa-based theater: "For example, 
we produce 'Masked,' a Hebrew play written by Ilan Hatsor. The 
story takes place in a West Bank village during the first Intifada. We 

put it on in Arabic, with Arab actors and songs by Amal Murkus, 
but I doubt that we could do it if it hadn't been written by an Israeli 
Jew in Hebrew".
Also walking this thin line is "Winter at Qalandia", a joint 
production with the Seminar Hakibbutzim performing arts school. 
The play, which won two fringe awards in 2006 (for adaptation 
and lighting), is a theatrical document based on events that have 
occurred at the Qalandia checkpoint. "Here at the checkpoint, we 
Israelis meet the Palestinian population and ourselves, and here 
at the checkpoint, Palestinians - children, old people, mothers and 
fathers - meet us". That was written to describe the play, which 
was directed by Nola Chelton.
And if, for a moment, we show you that this theater, under the 
guise of multiculturalism, indeed mobilizes all its forces to make a 
political statement, you can't deny that it offers many more refreshing, 
family-type shows that bring it back to what it really wants to be: a 
theater that's fun to go to - enjoyable, interesting, thought-provoking, 
enriching and intriguing. Take, for example, the play "Ach Ach Boom 
Trach", which is in Aramaic. The playwrights, Norman Issa and 
Yoav Bar-Lev, wanted to employ a language that no one knows, but 
ultimately everyone understands. "This is the story of two brothers 
who find a mysterious box. They play, quarrel, break down borders, 
and learn how to get along with each other, until the surprising end". 
That statement sums up the plot, which has been performed all around 
the world and earned a great deal of praise. Here, too, in this simple 
children's story, you can find a political statement - but why look for 
one? You can simply come with your children on Saturday morning 
and enjoy the show.
"That's my dream…", says Dessouki longingly, "to develop in Jaffa a 
genuine play-going culture as a widespread leisure activity, not only 
for adults, but for families with kids. Israelis are very familiar with 
children's plays on Saturday mornings, but here in Jaffa the local 
population still hasn't internalized that possibility. I'm happiest when 
I see entire families come here to see theater. That's our future".
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