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עמיתים יקרים,

אני גאה לפתוח גיליון נוסף של "מהדקים קשר" - כלי התקשורת העיקרי שלנו 
עם חברינו בלשכה ועם דמויות מפתח בכלכלה בישראל ובשוויץ - גיליון המסכם 

את פעילותנו בשנה החולפת. אין ספק, כי הן שוויץ והן ישראל הוכיחו גם ב-2013 
את עוצמתן הכלכלית, עובדה בולטת במיוחד על רקע המשבר באירופה שעדיין אין 

רואים את סופו, וההתאוששות האיטית בארה"ב.  

אנו ממשיכים לשמור על מסגרות מוכרות של מפגשים, אירועים משותפים, ביקורי 
משלחות וחילופי דעות, ומהדקים את הקשר המסחרי בין שתי המדינות. ראוי 

לציין, כי לשכת המסחר אינה מחליפה גופים כמו משרד הכלכלה או משרד החוץ, 
הקובעים את המדיניות בנושאי השקעות, מיסוי, סחר חוץ וכיו"ב - אלא נועדה 

לשרת את אנשי העסקים, לשמש כגשר בין נציגי חברות וגופים עסקיים משתי המדינות ודרכה ניתן לפתח קשרים 
מסחריים ואישיים התורמים לקידום העסקים. 

וכך, תוכלו להתרשם בגיליון זה מפעילויות שביצעה הלשכה, ובמיוחד הסמינר העסקי השני בנושא נדל"ן, אותו ערכנו 
יחד עם ידידינו משוויץ וכן מאירוח ידידי מכון ויצמן השוויצרים לארוחת ערב משותפת. הקשרים הטובים בין המכון 

לידידיו בשוויץ מוצאים ביטוי בראיון המרכזי שערכנו בגיליון זה עם נשיא מכון ויצמן למדע פרופ' דניאל זייפמן. הנשיא 
הסוקר את תחומי המחקר המרכזיים של המכון, מציג את חזונו הגלובלי ומציין כי מתקיים שיתוף פעולה בין מעבדות 

בשוויץ לבין מדעני המכון. 

אירחנו לכתבה מרכזית נוספת את מנכ"ל קבוצת אסם איציק צאיג, העומד בראיון עימו על היחסים המיוחדים בין 
אסם לנסטלה העולמית )בעלת השליטה בה(. הוא אומר כי לולא הייתה נסטלה רוכשת מניות בקבוצה עוד באמצע 

שנות ה-90, ספק אם הייתה אסם מגיעה להישגים יוצאי הדופן אליהם הגיעה בארץ וגם בעולם. 

עבור ידידינו השוויצרים הצגנו בגיליון זה את דרך היין הישראלית בשפלת יהודה - חבל ארץ אשר כבר משחר 
ההיסטוריה היווה אזור מרכזי לגידול כרמים ולייצור יין. על עובדה זו מלמדים ממצאים ארכיאולוגיים שנחשפו באזור 

ובהם גתות ויקבים קדומים. 

לקברניטי חברות ישראליות המעוניינות להוקיר עובדים או לערוך סיורי תמריץ עסקיים, אנו מציגים בגיליון זה שלל 
אטרקציות ייחודיות בשוויץ, אשר יכולות לתת מענה קרוב ואיכותי לפעילות חוויתית ייחודית.      

אנו מודים לאנשי השגרירות ובראשם השגריר אנדריאס באום, על 
שיתוף הפעולה, הידידות, הלב הרחב והדלת הפתוחה. מערכת יחסים 

כה עמוקה וחמה תורמת בהחלט לחיזוק הקשרים הבילטראליים. 

בסיום דבריי אני מודה לחבריי בהנהלת לשכת המסחר על האמון, על 
ההשתתפות באירועים ועל החסויות שהם מעניקים לאירועי הלשכה. 

לקראת שנת 2014, שלוחות לכם ברכות לשנה אזרחית מוצלחת ורבת 
עשייה. 

 גדעון המבורגר,
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שיתוף פעולה משמעותי 
מתקיים בין מעבדות בשוויץ 

לבין מדענים ממכון ויצמן
בשיחה עימו מציג פרופ' דניאל זייפמן, נשיא מכון ויצמן למדע, את החזון 

הגלובלי של המכון וסוקר תחומי מחקר עיקריים בהם עוסקים מדעניו. 
הוא מוקיר את שיתוף הפעולה המדעי המתקיים עם חוקרים משוויץ, 
 ומעלה על נס את פעילות אגודת הידידים השוויצרית של המכון ואת 

שיתוף הפעולה עם לשכת המסחר ישראל-שוויץ

כון ויצמן רואה עצמו כאבן שואבת לחוקרים ומדענים המנסים להבין מ
את העולם טוב יותר, ושואפים להיטיב עם האנושות. מהם לדעתך 

תחומי המחקר הבולטים ביותר במכון כיום?
"התשובה הקצרה לשאלה הזו, היא שלא קיימים שטחי מחקר 

בולטים אלא רק מדענים בולטים. בכל אחת מהפקולטות והמחלקות 
שלנו יושבים מדענים יוצאים מן הכלל, המעלים תרומה יוצאת דופן 
להבנת העולם שלנו, והם פועלים בעשרות תחומים שונים. עם זאת, אנו משקיעים כיום 

משאבים במספר תחומים כדי להעצים עוד יותר את הפוטנציאל שלהם. דוגמה אחת כזו, 
היא המרכז הישראלי הלאומי לרפואה מותאמת אישית )INCPM(, שיעבור בקרוב למשכנו 

החדש במכון.
כמחצית מכל המחקרים הנערכים במכון ויצמן הם בתחום מדעי החיים, ובשנים האחרונות 

התרחבה ההכרה בכך, שפריצות הדרך העתידיות בזירה הביו-רפואית יתחוללו על בסיס 
תובנות חדשות בדבר ההשפעה הגדולה שיש למבנה הגנטי ולהיסטוריה של כל אדם על 
בריאותו ועל ההשלכות הרפואיות שלה. חקירה כזו מחייבת השתתפות חוקרים מתחומים 

שונים. לכן יהיו מתקני המרכז פתוחים גם בפני פיזיקאים וחוקרים מבתי חולים ברחבי 
הארץ, בנוסף למדענים של מכון ויצמן ושל אוניברסיטאות אחרות בישראל.

תחום נוסף שבו אנחנו משקיעים כיום הוא הכימיה: הממשק בין ננו-טכנולוגיה וביולוגיה. 
תחום נרחב זה כולל רבות - החל מפיתוח ביו-סנסורים המסוגלים לפעול בתוך גוף האדם, 

ועד לננו-חומרים בעלי תכונת הרכבה עצמית, המבוססים של מולקולות ביולוגיות. 
שני תחומים מלהיבים בפיזיקה - אופטיקה ואסטרופיזיקה - נמצאים אף הם כיום 

בתהליך צמיחה במכון. תגלית אופטית מהזמן האחרון, למשל, עוסקת במיקוד קרני לייזר 
מתחת לעור, ופותחת אפשרויות חדשות עבור מכשירי אבחון. חוקרי המכון העוסקים 
באסטרופיזיקה נמצאים בחזית התגליות החדשות הנוגעות לתהליכים המתרחשים 

בכוכבים מתפוצצים שהופכים לסופרנובות".
- כיצד משפיעים אירועים עולמיים )כגון המשבר הפיננסי העולמי של 2008, תופעות אקלים 

קיצוניות, אסונות טבע ומגיפות כלל עולמיות(, על פעילות המכון?
"לאסונות המתרחשים בהווה אין עלינו השפעה רבה, ולא משום שאיננו מודעים להם, אלא 

משום שבהיותנו מכון למחקר בסיסי, אנו עוסקים היום בבעיות של המחר. בין אלה יהיו 
בעיות שכלל איננו מודעים להן כיום. רק לשם המחשה, פתרונות שמקורם במכון ויצמן 

ומיושמים בהווה - ובהם טכנולוגיות אנרגיית השמש, בטיחות תרופות ומחשבים - פותחו 
לפני שנים רבות.

המשבר הפיננסי, כמובן, משפיע גם עלינו. אנחנו לא חיים בבועה, אף שהמשברים 
הגרועים ביותר נחסכו מאתנו כתוצאה מתכנון פיננסי איתן. אנו חשים בהידוק החגורה 

פרופ' דניאל זייפמן
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בקרנות מחקר בינלאומיות, כמו גם ביכולת לצרף מדענים 
חדשים לסגל שלנו".

- איך נקבעות העדיפויות למחקר במכון? אילו נושאים עומדים 
בראש הרשימה, והאם קיימת נטייה להתמקד בכיוון ישראלי מקומי 

או בכיוון בינלאומי דווקא?
"התשובה לחלקה הראשון של השאלה פשוטה מאוד. לעולם אין 

אנו נותנים עדיפות לנושאים, אלא רק לאנשים. האסטרטגיה שלנו, 
המוכיחה עצמה שוב ושוב, היא להעסיק את המדענים הטובים 

ביותר, לספק להם את התמיכה שלה הם זקוקים, ולאפשר להם 
ללכת בעקבות הסקרנות שלהם. 

ברבות השנים למדנו שפריצות דרך אינן מתרחשות במעבדה - הן 
מתרחשות במוחות של מדענים. סוג כזה של 'זינוקי תובנה' אנו 

שואפים להשיג. 
החזון שבו אנו מתמקדים הוא, ללא כל ספק, החזון הגלובלי. הייתי 

מעז אפילו לומר שבעולם המחקר הבסיסי המושג 'מדע מקומי' 
כלל אינו קיים. תארו לכם, למשל, שמודדים נפילת כדור ממגדל: 

מהירותו תהיה זהה אם המגדל יימצא בסין, בתל אביב או בז'נבה, 
אך יותר מכך, גם המונחים המשמשים לתיאור המהירות שלו יהיו 
זהים ומוכרים לכל מדען, תהא שפת אמו אשר תהא. וכך, כמעט 
כל נושא בו אנו עוסקים הוא גלובלי בהיקפו, ונחקר בקנה מידה 

כלל-עולמי: מאסטרופיזיקה ועד חישובי קוואנטום, מהרשתות 
במוח ועד גנטיקה מולקולארית. בכל רגע נתון נוטל מכון ויצמן חלק 

במאות מחקרים משותפים, עם מעבדות המשתרעות בין ארה"ב, 
אירופה ויפן.

ועדיין, אף שמוקד המחקר שלנו הוא גלובלי, אנו נאמנים למקום 

הזה. לעולם איננו שוכחים את הארץ והקהילה שאליה אנו 
משתייכים. ביטוי מיוחד לכך יש בקשרים ההדוקים שלנו עם 

התעשייה בישראל, וכן במאמצים הרבים והמגוונים שאנו משקיעים 
בחינוך, שרבים מהם מתמקדים בשיפור ההשכלה המדעית 

והמתמטית של כלל התלמידים בישראל".

שוויץ-ישראל: שיתוף פעולה מחקרי 
- בעבר קיים מכון ויצמן שיתוף פעולה בתחום אנרגיית השמש 

עם מדענים שוויצריים מובילים מהאוניברסיטה למדעים 
 The Paul( וממכון פאול שרר (ETH( וטכנולוגיה של ציריך

Scherrer Institute). שיתוף פעולה זה קידם משמעותית את 
נושא ייצור הדלק הנקי. האם מתנהלים כיום מיזמים משותפים 

נוספים בין מדענים שוויצריים ובין מדענים ממכון ויצמן? 
"ככלל, מתקיים שיתוף פעולה בלתי מבוטל בין מעבדות בשוויץ 
ובין מדענים ממכון ויצמן. אף שהקשרים האלה נובעים לעתים 

ממערכות היחסים הקיימות בין מוסדות )והם עשויים גם להוביל 
לבניית מערכות יחסים כאלה(, הם מבוססים במהותם על פגישות 

בין מדענים, המוצאים בסיס משותף למחקר, ומאגדים את 
מיומנויותיהם ומשאביהם כדי לקדם את מטרות המחקר שלהם. 
גם אם רבים משיתופי הפעולה האלה אינם זוכים למעמד רשמי 

בנציגויות כלשהן או במסגרת תוכניות מוגדרות, אנו מייחסים להם 
ערך רב, והם תורמים רבות לפעילות המחקר שלנו.

לאחרונה מתמקד שיתוף הפעולה שלנו עם ביה"ס הפוליטכני 
הפדרלי בלוזאן )EPFL( בנושא אחד: מדובר במיזם של הברונית 
אריאן דה רוטשילד, המתנהל באמצעות קרן רוטשילד-קיסריה. 
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הרעיון הוא לעודד מצוינות בתחומים מגוונים באמצעות שיתוף 
פעולה שוויצרי-ישראלי".

- הארגון האירופי למחקר גרעיני )CERN( בשוויץ הוא הגוף המוביל 
בעולם בחקר פיזיקת החלקיקים. מהו אופי הקשר בין מכון ויצמן 

לבין הגוף המחקרי הזה?
"למכון ויצמן ולחקר הפיזיקה בישראל ככלל, יש מעורבות עמוקה 

בפעילויות שונות של CERN. ראויים לציון מספר מדענים ממכון 
ויצמן, אשר שיחקו במשך עשור ויותר תפקידים מובילים בניסויים 

המסעירים, שהובילו לאחרונה לגילויו של בוזון היגס. למעשה, מדינת 
ישראל ומכון ויצמן הקצו עד כה משאבים ניכרים ל-CERN. כמעט 

ניתן לומר, שחלק נכבד של המחלקה לפיזיקת חלקיקים של המכון 
הועתק לשוויץ".

- מספר פיתוחים שמקורם במעבדות מכון ויצמן הפכו ליישומים 
באמצעות "ידע מחקר ופיתוח", הזרוע להעברת טכנולוגיה של 

מכון ויצמן. אילו שותפויות מתקיימות עם שוויץ לצורך ייצור ושיווק 
יישומים של המצאות ישראליות, למשל, בתעשיית התרופות? האם 

ביכולתך למנות מספר דוגמאות עכשוויות? 
"שותפות אחת, מהפוריות והארוכות ביותר, היא השותפות 
שיש לנו עם חברת התרופות ֶסרֹונֹו בייצור התרופה רביף 

)Rebif( לטיפול בטרשת נפוצה. לאחרונה הועבר ייצור הרביף 
לגרמניה, אך אנו בעיצומו של תהליך רישוי שבסופו תועבר 

טכנולוגיה נוספת הקשורה לעבודתו של פרופ' רבל )שממצאיו 
הובילו לפיתוח הרביף(, לחברת סטארט-אפ שתוקם בשוויץ. 

דוגמה נוספת היא חברת נובטרנס )Novatrans(, המשתמשת 
בטכנולוגיה לייצור מכשירים אלקטרוניים הפועלים בספקטרום 

הטרהרץ אשר פותחה על ידי פרופ' רון נעמן ופרופ' ליאור 
קרוניק. החברה פועלת בישראל בתמיכה מהותית של השקעות 

שוויצריות".
- האם אתה רואה בשוויץ, על תעשיית התרופות המפותחת שלה, 
שותפה טבעית לפיתוח יישומים שמקורם במחקר שנעשה במכון 

ויצמן?
"כל מדינה שיש בה תעשיות טכנולוגיות מפותחות במיוחד 

נחשבת, כמובן, שותפה טבעית לפיתוח חידושי המכון. שוויץ 
נמצאת, ללא ספק, בין המקומות הראשונים ברשימה - ולא רק 

בשל תעשיית התרופות שלה, שזיכתה אותה בצדק בפרסום רב. 
קיימות סיבות רבות לכך שאנו מתייחסים בחיוב רב לכל שותפות 

עם חברות שוויצריות".
 )ECWIS( שורשיו של הוועד האירופי למען מכון ויצמן למדע -

נטועים בציריך, שוויץ, החל משנות השישים של המאה שעברה. 
אגודת הידידים של מכון ויצמן בשוויץ נוסדה ב-1978. איזה תפקיד 

ממלאת האגודה השוויצרית בקרב ידידי המכון ברחבי העולם?

"לאגודת הידידים השוויצרית תפקיד חשוב מאין כמוהו. ראשית, 
לתמיכה יש, כאמור, היסטוריה ארוכה. גם כיום ממוקם אחד 

משני המשרדים הראשיים של ECWIS בציריך, ולכן משפיעות 
ההתרחשויות בשוויץ השפעה גדולה על הוועדים שלנו ברחבי 

אירופה. 
לא זו בלבד שהאגודה השוויצרית קיימת כבר 35 שנים, היא גם 
ממשיכה לצמוח, ומספר חבריה גדל משנה לשנה. אריק שטּוּפ, 
היו"ר הנוכחי, ממשיך ליזום פעילויות חדשות. בוב דרייק מתגורר 

בהולנד, אך כראש ECWIS הוא פועל מהמשרד בציריך. כך מובילה 
האגודה השוויצרית זה זמן רב את התמיכה האירופית במכון ויצמן".

- מה דעתך על פעילות האגודה השוויצרית של ידידי מכון ויצמן? 
איך עובד המכון עם האגודה?

 .ECWIS במשך עשור ויותר היה דב קרן-יער סגן הנשיא בפועל של"
דב לא נלאה מלנוע בין המשרדים בציריך לבין מכון ויצמן, וסייע 

לקדם פעילויות, אירועים, ביקורים ופגישות בין חברי האגודה 
השוויצרית ואנשי מכון ויצמן. עתה עברו המושכות לידיו המוכשרות 

"מתקיים שיתוף פעולה בלתי מבוטל בין מעבדות 
בשוויץ ובין מדענים ממכון ויצמן. הם מבוססים 

במהותם על פגישות בין מדענים, המוצאים בסיס 
משותף למחקר, ומאגדים את מיומנויותיהם 

ומשאביהם כדי לקדם את מטרות המחקר שלהם. 
גם אם רבים משיתופי הפעולה האלה אינם זוכים 

למעמד רשמי בנציגויות כלשהן או במסגרת תוכניות 
מוגדרות, אנו מייחסים להם ערך רב, והם תורמים 

רבות לפעילות המחקר שלנו"

"החזון שבו אנו מתמקדים הוא, ללא כל ספק, החזון 
הגלובלי. כשמודדים נפילת כדור ממגדל, מהירותו תהיה 

זהה אם המגדל יימצא בסין, בתל אביב או בז'נבה, אך 
יותר מכך, גם המונחים המשמשים לתיאור המהירות שלו 
יהיו זהים ומוכרים לכל מדען, תהא שפת אמו אשר תהא. 
וכך, כמעט כל נושא בו אנו עוסקים הוא גלובלי בהיקפו, 

ונחקר בקנה מידה כלל-עולמי: מאסטרופיזיקה ועד חישובי 
קוואנטום, מהרשתות במוח ועד גנטיקה מולקולארית"

)המשך בעמוד 9(
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איציק צאיג

מנכ"ל השלישי של קבוצת אסם מאז כניסתה של נסטלה לחברה הוא ה
איציק צאיג, אשר כקודמיו דן פרופר )כיום היו"ר( וגזי קפלן ז"ל, אף הוא 

צמח בחברה ופילס דרכו לראשה בזכות כישורים, התמדה וניסיון. 
- מר צאיג, אתה כבר שנים רבות בחברה, עוד טרם שנסטלה רכשה 
בה אחזקות. האם יחד עם נסטלה מדובר בחברה שונה מזו שהכרת 

קודם לכן?
"אנו מעריכים שקבוצת אסם הגיעה למעמדה הרם בישראל ומתפתחת מעבר לים, גם 

בזכות התמיכה והסיוע של נסטלה. קשה להאמין כי בלעדיה היה שוויה של החברה 
גדל עשרות מונים - ללמעלה מ-2 מיליארד דולר - מאז הציעה החברה את מניותיה 
לציבור ב-1990. ויחד עם זאת אציין, כי אסם כבר עשרות שנים - ועוד טרם כניסתה 
של נסטלה - נחשבה לחברה יציבה מאוד, שמרנית במובן הטוב של המילה, מוערכת 

איציק צאיג, מנכ"ל קבוצת אסם-נסטלה ישראל:
בין אסם ונסטלה מצליח להתקיים 

חיבור עסקי מעצים, שהגלובלי 
והלוקלי דרים בו בכפיפה אחת 

אין ספק, כי מאז רכשה נסטלה 10% ממניות קבוצת אסם בשנת 
1995 - וחמש שנים אחר כך הגדילה את אחזקותיה עד לשיעור של 

50.1% - גדלה והתפתחה אסם באופן מואץ. יד ביד עם נסטלה, 
הפכה אסם למובילת שוק המזון בישראל, השולחת זרועותיה גם 

מעבר לים. תוצאותיה העסקיות מעוררות השתאות: החברה מציגה 
צמיחה עקבית, ומשפרת את תוצאותיה כבר 60 רבעונים ברציפות. 
עם עבר מפואר ועתיד מבטיח, רואה עצמה קבוצת אסם בעמדת 

זינוק מעולה לקראת העשור השמיני להיווסדה
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ומהווה דוגמה לניהול איכותי. מייסדי אסם הם שקבעו את 
דמותה, אופיה וכיווני התפתחותה העסקיים, שהתבססו בעיקר 

על יכולתה הכלכלית לעמוד בהשקעות הנדרשות לצורך פיתוח. 
כך היה במשך חמישה עשורים וכך היה גם לאחר שהנפיקה 

25% ממניותיה לציבור בבורסת תל אביב. לפיכך, מבחינת 
אסם, פנייתה לנסטלה לא נבעה מהזדקקות להון, אלא מהכרה 

בצורך במשקיע אסטרטגי שיוכל לקדמה לאופקים חדשים. 
גם לאחר מכן ועד היום, עדיין נובעים גידולה, התפתחותה 

ושגשוגה של אסם, מהערכים שיצקו בה המייסדים, ובכלל זאת 
חריצות, התמדה, חתירה למצוינות ואיכות ללא פשרות. אלה לא 

איבדו מחשיבותם במשך שבעה עשורים ולאורם צועדת החברה". 
- לעומת נסטלה שנוסדה בשנת 1867, אסם יכולה להיחשב 

"בת צעירה"...
"בהחלט, אבל לא כל כך צעירה... כשהתוודענו לנסטלה, 

גילינו כי רב המשותף על המפריד בינינו לבין הענק השוויצרי 
הבינלאומי - ערכים, מסורת, השקעה לטווח ארוך, צניעות, 

יושרה, השקעה במו"פ, תפיסת המשאב האנושי, חדשנות. אלה 
הם רק חלק מהנושאים החשובים לאסם ולדעתי זה מה שקסם 

לנסטלה בחברה שלנו. עם תחילת הקשר הייתה לנו תחושה 
שעם נסטלה תוכל אסם רק לגדול ולהתפתח. לשמחתי, 

ולשמחת בעלי המניות ו-5,000 עובדי הקבוצה, לא נתבדינו".
- אין קונפליקטים? חילוקי דעות, אי הסכמות? 

"ראשית אציין, כי העובדה שנסטלה היא למעשה בעלת 
השליטה באסם, אינה גורמת לקברניטיה לנהוג כמי שכל 

הידע והחוכמה נמצאים בידיהם. הניסיון הרב שנצבר בנסטלה 
במהלך עבודה עם יותר מ-150 חברות קבוצה, בעשרות מדינות 

על פני הגלובוס כולו, הביא אותה למסקנה פשוטה: 'חשוב 
גלובלי, פעל לוקלי'. בתעשיית המזון אין נכון מכך. מה שמתאים 

למקום אחד בעולם, אינו מתאים למקום אחר. לכן, כל חברה 
מקבוצת נסטלה יכולה ליהנות מחופש פעולה בשוק המקומי 
ומסיוע שלא יסולא בפז מנסטלה, בדמות מתודולוגיות ניהול, 

מחקר ופיתוח, מערכות מידע, גישה למאגרי ידע ועוד.
אם זכרוני אינו מטעה אותי, לא הייתה פעם אחת בה רצתה 
אסם לבצע פעולה עסקית משמעותית או מהלך אסטרטגי, 

ואלה לא אושרו על-ידי עמיתינו בנסטלה. מאז כניסת נסטלה 
רכשנו חברות בארץ ובחו"ל, הקמנו את המרכז הלוגיסטי הגדול 

בישראל, בנינו את מטה החברה, הקמנו מפעל בצ'כיה ועוד. 
נסטלה האמינה ומאמינה, שאנו יודעים הכי טוב מה טוב לאסם, 

ולכן תומכת בהחלטות שלנו. כמובן שהדבר לא נעשה באופן 
אוטומטי, כמובן שמעלים בפנינו שאלות, מציגים דעות ותובנות, 
משתתפים בחשיבה, חולקים מהניסיון, מסייעים במידת הצורך 

וכמובן - שוקלים את פוטנציאל ההשקעה לא רק בישראל אלא 
גם מחוצה לה".

- נסטלה מסיבותיה החליטה להיפרד לא מכבר משותפות עם קוקה 
קולה באשר לשיווק משקה תה קר תחת השם נסטי. אסם הייתה 
מעוניינת בהמשך הפעילות בישראל. האם היה קונפליקט בעניין? 
"שאלתך היא אולי הדוגמה הטובה ביותר להערכה שרוכשת 

נסטלה לאסם, ובמקרה הזה הדבר הוכח פעמיים. כפי שציינת, 
מסיבות כאלה ואחרות, החליטו נסטלה העולמית וקוקה קולה 

העולמית לסיים את השותפות ביניהן באשר למשקה זה, שיוצר 
על-ידי קוקה קולה ושווק תחת השם נסטי. כשביקשנו בישראל 

להמשיך את שיתוף הפעולה עם קוקה קולה המקומית - 
נסטלה לא התנגדה לכך. גם לאחר שהתברר כי אפשרות זו 
ירדה מעל הפרק ואסם ביקשה בכל זאת לשווק משקה תה 

תחת השם נסטי - נסטלה לא התנגדה לכך, ואף זכינו לסיועה.
בסופו של דבר, לאחר חיפוש מוצר מתאים אצל יצרנים שונים 
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בעולם, הגענו לסן פלגרינו השייכת לנסטלה, ואכן ייצור המשקה 
הזה עבורנו נעשה אצל היצרן האיטלקי. זו דוגמה מצוינת 

ל'סגירת מעגל' שנבעה מחופש פעולה שניתן לנו".
- המצב הבטחוני הבלתי יציב בישראל מרתיע לעיתים משקיעים 

מלראות בשוק הישראלי יעד לפעילותם. למרות זאת, נסטלה 
הגדילה את אחזקותיה - הגם שיש לאסם מפעל בשדרות 

הנמצא בקו האש מול עזה - ואף הקימה מרכז פיתוח עולמי 
שלה לחטיפים במתחם זה. איך אתה מסביר זאת? 

"כנראה שבנסטלה וגם בחברות אחרות המשקיעות בישראל 
חושבים אחרת ויודעים את המצב לאשורו. מעולם לא היווה 

הנושא הביטחוני סיבה לקבלת החלטה כזו או אחרת של 
נסטלה. יותר מכך, בעת עימות ואפילו בעת מתיחות, ממהרים 

אנשים נסטלה ליצור עימנו קשר, מתעניינים במצב ושואלים אם 
אפשר לעזור. 

נחשפתי להזדהות הזו ממש לפני מספר חודשים, כאשר ננדו 
ננקישור )Nandu Nankisore( מנהל ה-ZONE אליו שייכת אסם 
הגיע לביקור ראשון בארץ. על-פי תוכנית הביקור, היינו אמורים 

להגיע למפעל בשדרות, אך בדרך לשם קיבלתי שיחת טלפון, 
בה הודיעו לי כי נורו רקטות לעבר העיר. הצעתי למר ננקישור 

לשנות את התוכנית, שכן המצב רגיש. 
תשובתו הייתה: 'אם האנשים שלנו שם - גם אנחנו נהייה שם'. 
המילים הללו, הברורות, החד-משמעיות שנאמרו ללא היסוס, 
ממחישות עד כמה רואה נסטלה את אסם כחלק בלתי נפרד 

ממנה, בעת שגרה ובעת חירום".
- עד למינוי שלך כמנכ"ל אסם שימשת כמנכ"ל נסטלה ניו-זילנד. 
עד כמה הניסיון הזה העשיר את היכרותך עם התרבות הארגונית 

והעסקית של הקונצרן? 
"אומרים שדברים שרואים משם 
לא רואים מכאן. זה בהחלט נכון. 

התפקיד ללא ספק תרם לי רבות בכל 
הקשור לראייה הגלובלית של נסטלה. 
אדגיש, כי גם טרם יציאתי לניו-זילנד 

מילאתי תפקידים רבים בקבוצת 
אסם בזכותם הכרתי לפני ולפנים 

את החברה ונחשפתי לרוח החדשה 
שהביאה נסטלה לאסם, בכל הקשור 
למתודולוגיות ניהול מתקדמות, פיתוח 

ההון האנושי, מיקסום ההתייעלות 
וקידום החדשנות. ועדיין, אין כמו 
חשיפה בתפקיד בכיר לנושאים 

גדולים - כמו גם לניואנסים - כדי 
להפנים את התרבות וההוויה העסקית של נסטלה. 

הנהלת נסטלה, ובשנים האחרונות גם הנהלת אסם, מעודדות 
עובדים לצאת לאתרי נסטלה בעולם ולהשתלב בתפקידים 
מגוונים. זאת, כדי להיחשף לידע, ליצור קשרים בינאישיים 

ולחוות זירת פעילות שונה מזו בה הורגלו, ובתוך כך גם לתרום 
מניסיונם העשיר. זהו WIN WIN אמיתי. האנשים האלה חוזרים 

לאסם עשירים יותר בידע ובניסיון, יכולים לתרום לה רבות 
ולהצעיד אותה קדימה". 

- האם לחברה כמו אסם יש עדיין מרחב התפתחות בישראל, 
או שרוב המשאבים יושקעו מעבר לים, כפי שכבר נעשה בשוק 

תחליפי הבשר באירופה, בשוק הסלטים האתניים בארה"ב, 
ובייצוא מזון כשר? האם נסטלה תומכת בהתפתחות אסם 

כחברה גלובלית? 
"אסם לא מיצתה את הפוטנציאל בשוק המקומי ולו מפני 

שהשווקים כאן - כמו בשאר העולם - משתנים, וביתר שאת 
בשני העשורים האחרונים. חשוב לזהות את התהליכים, את 

המגמות, את הטרנדים ואין כמו נסטלה היודעת לעשות זאת. 
על-פי המידע הזה, כמו גם מידע רב הנאסף על-ידי אנשינו, אנו 

קובעים ברמה האסטרטגית איפה אנחנו רוצים להיות. 
קביעת סדרי העדיפויות נעשית בדיונים אינטנסיביים, ובכלל 
זאת עם אנשי נסטלה. ידע מצטבר, לימוד השווקים, בחינת 

מגמות, ניסיון - כל אלה מובילים להחלטות. 
ולשאלתך: היה, יש ויהיה הרבה מה לעשות בשוק המקומי. 

פיתוחים, חידושים, רכישות, מיזוגים, כניסה לתחומי פעילות 
חדשים - כל אלה ועוד יבטיחו את התפתחותה של אסם לעוד 

שנים רבות בשוק המקומי. עוד אוסיף כי התפתחות וצמיחה 

"אסם לא מיצתה את הפוטנציאל בשוק המקומי ולו 
מפני שהשווקים כאן - כמו בשאר העולם - משתנים 
וביתר שאת בשני העשורים האחרונים. חשוב לזהות 
את התהליכים, את המגמות, את הטרנדים ואין כמו 

נסטלה היודעת לעשות זאת. על-פי המידע הזה, כמו 
גם מידע רב הנאסף על-ידי אנשינו, אנו קובעים ברמה 

האסטרטגית איפה אנחנו רוצים להיות"

"העובדה שנסטלה היא למעשה בעלת השליטה באסם, 
אינה גורמת לקברניטיה לנהוג כמי שכל הידע והחוכמה 
נמצאים בידיהם. הניסיון הרב שנצבר בנסטלה במהלך 

עבודה עם יותר מ-150 חברות קבוצה, בעשרות מדינות 
על פני הגלובוס כולו, הביא אותה למסקנה פשוטה: 

'חשוב גלובלי, פעל לוקלי'. בתעשיית המזון אין נכון מכך" 
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פרופ' דניאל זייפמן
נשיא מכון ויצמן למדע

מעבר לים אינן מטרה כשלעצמה, אלא אם הן משרתות את 
קבוצת אסם בפעילויות בהן יש לה יתרון על פני חברות מקומיות 

באותם שוקי יעד. בשני התחומים שציינתי - תחליפי בשר 
וסלטים - יש לאסם יתרון יחסי אותו היא רוצה לממש. 

ואכן, המפעל שהקימה טבעול בצ'כיה קירב אותה לשוקי היעד 
והגדיל מאוד את המכירות בהם. המפעל שרכשה בארה"ב 
)תחת השם טרייב( לצורך ייצור סלטים אתניים, עבר שדרוג 
משמעותי - ואין לי ספק כי יחד עם הגידול העצום בצריכת 

הסלטים בארה"ב, הפעילות תשגשג". 
- האם מרכז פיתוח החטיפים העולמי שהקימה נסטלה 

בשדרות הביא לפריצות דרך בתחום? 
"בהחלט, ב-11 שנות קיומו, מיצב עצמו מרכז הפיתוח בשדרות 
כגורם רב חשיבות בפעילות המו"פ של נסטלה, בין היתר בדגש 

על פיתוחים טכנולוגיים המאפשרים שיפור ערכים תזונתיים 
בקטגוריה פופולרית זו. וכך, לא מעט חטיפים מתוצרת נסטלה, 

הנצרכים מדי יום על-ידי מיליוני בני אדם ברחבי הגלובוס, 
מקורם במרכז זה. 

בביקורו של מר ננקישור אותו הזכרתי קודם, הוא סייר כמובן 
במרכז הפיתוח והוצגו בפניו החידושים האחרונים. הוא התרשם 

מיכולת המפתחים ומרוח היזמות באתר, ואף ביקש להציג 

את הפעילות הזו בכנס מנהלים של חברות נסטלה באפריקה 
ואסיה. אין לי ספק, כי נכון לאתר פיתוח זה עתיד מזהיר - כמו 

לאסם כולה. 
לסיום, אני גאה לומר, כי במקרה של אסם ונסטלה מצליח 
להתקיים חיבור עסקי מעצים, שהגלובלי והלוקלי דרים בו 

בכפיפה אחת. זה יכול לקרות לאחר שיש הבנה עמוקה של 
היתרונות הגלומים בכל אחד מהרבדים הללו, והערכה הדדית 

לחשיבה, ליוזמה ולעשייה בכל רובד". 

של זוהר מנשס. לאמיתו של דבר, סוד ההצלחה של האגודה 
השוויצרית הוא בקשרים האישיים. מדענים רבים מהמכון 
מבקרים בשוויץ למטרות מחקר, וזוכים לאירוח של חברי 

האגודה השוויצרית בדרכים שונות. אנשי עסקים שוויצריים 
מהשורה הראשונה משתתפים גם במשלחות האירופיות 

המגיעות בכל שנה למכון, וכך זוכים להזדמנות נוספת לשוחח 
עם מדעני המכון. ולבסוף, בעשורים האחרונים נוהגת האגודה 

השוויצרית לשלוח בכל קיץ קבוצות של בני נוער למחנה 
הבינלאומי לנוער שוחר מדע ע"ש בסי לורנס. לאחרונה אירחה 

האגודה השוויצרית פגישת מחזור של כל אלה שהשתתפו 
במחנה החל משנות ה-70 של המאה שעברה. אין ספק 

בכך שבקבוצות האלה היה משהו מיוחד, משום שכמעט כל 
המשתתפים לשעבר נהיו דמויות מובילות בתחומיהם ובקהילות 

שלהם!
בנוסף לכך, עורכת ECWIS בכל שנה את אירוע הגאלה המרכזי 

שלה בציריך, בהשתתפות נשיא מכון ויצמן ועוד מנהלים 
ומדענים. האגודה השוויצרית היא מרכז העצבים של הפעילות 

באירופה: ממקום משכנה מופץ ברחבי היבשת מידע אודות 
מכון ויצמן ומחקריו.

- לשכת המסחר של ישראל, שוויץ וליכטנשטיין מקדמת יחסי 
מסחר בילטראליים בין ישראל ושוויץ. מה דעתך על הפעילות הזו? 

מהם יחסי מכון ויצמן עם הלשכה?
"קיימת סינרגיה יוצאת דופן בין לשכת המסחר של ישראל, שוויץ 
וליכטנשטיין, אגודת הידידים השוויצרית ומכון ויצמן. אנשי עסקים 
שוויצריים מובילים רבים התוודעו למכון ויצמן באמצעות קשריהם 

עם לשכת המסחר, וככל שגוברת התעניינותם כן גדלה גם 
מעורבותם. ההזדמנות להרחיב את שיתוף הפעולה הכלכלי מהווה, 

על כן, הזדמנות להפוך לחלק מהמשפחה הבינלאומית של מכון 
ויצמן. דוגמה מצוינת לכך הייתה במאי 2013, עת שהמשלחת 

האירופית ביקרה במכון ויצמן. מר גדעון המבורגר, נשיא לשכת 
המסחר של ישראל, שוויץ וליכטנשטיין, ערך אירוע מרשים במלון דן 
בתל אביב, אליו הוזמנו הידידים הישראליים של מכון ויצמן. האירוע 

סיפק הזדמנות מצוינת ליצירת קשרים אישיים בין אישים ישראליים 
ושוויצריים, ואלה צפויים לחולל הזדמנויות עסקיות, וגם להגביר את 

התמיכה במכון ויצמן.
ככלל, אנו תומכים מאוד בקשרים עסקיים שכאלה. בהיותם 

מבוססים על רווח הדדי ולא על פוליטיקה הם מקדמים יחסים 
טובים בין הארצות, ובכך מביאים רווח גם למדע". 

)המשך מעמוד 5(
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טיולי תמריץ בשוויץ:

בבוקר בונים איגלו, בצהריים 
טסים בצפלין ובערב מתכנסים 

לישיבת עבודה בקרון רכבת
בנקודת המפגש שבין הביזנס לפלז'ר, נמצא תחום תיירותי שוקק וצומח של טיולי תמריץ - 
אירועים חווייתיים הנערכים על-ידי חברות וארגונים עסקיים למיגוון מטרות: גיבוש עובדים, 

הוקרה למצטיינים, ישיבות הנהלה ודירקטוריון חשובות, פגישות עם לקוחות מחוץ למשרד, בונוס 
על הישגים עסקיים ועוד. שוויץ הינה יעד אטרקטיבי ביותר לטיולים שכאלה, שכן במרחק ארבע 

שעות טיסה בלבד, מצפה מגוון רחב של אטרקציות ייחודיות: דייג בקרח, הכנת שוקולד, לינה 
בחביות יין, קפיצה מעל מפלי הריין ועריכת ישיבת עבודה בקרון רכבת נוסע בין נופים קסומים   

אם פעם נהוג היה לחלק באופן כולל את נוסעי סוויס לכאלה המגיעים לשוויץ "
למטרות עסקיות, ולכאלה המבלים בה חופשות )מעבר לנוסעים המשתמשים 
בנמל התעופה בציריך כצומת לטיסות המשך(, הרי שהיום החלוקה הקלאסית 

הזו לביזנס ופלז'ר כבר אינה כה חד משמעית", אומרת אנה קליין, מנהלת 
המכירות, סוויס ישראל. "כוונתי לתחום הולך ומתפתח בעולם של טיולי תמריץ, 

הנערכים במסגרת עסקית. טיולים אלה יכולים לשמש הן כמסגרת לעריכת 
מפגשים עסקיים דוגמת ישיבות הנהלה ודירקטוריון חשובות, מפגשים עם לקוחות גדולים, 

פרזנטציות והשקות יוצאות דופן ועוד. 
כמו כן, הם נערכים עבור עובדים ומנהלים הזוכים בדרך זו לתגמול והוקרה על 

מאמציהם והישגיהם בעבודה. בנקודת המפגש הזו בין הביזנס לפלז'ר, בה מחפשים 
מארגני האירוע את הייחודיות, המתקנים, החוויות והנופים יוצאי הדופן - יש לשוויץ 

הרבה מה להציע.
חשוב להבין כי למרות ששוויץ אינה יעד המתאפיין במחירים זולים, הטיסה הקצרה 

מורידה את העלויות בסעיף זה ומותירה תקציב להשקעה בטיול עצמו. כך מתקבלת 
חוויה באיכות שוויצרית בלתי מתפשרת, בנופים הקסומים והמגוונים מאוד של מדינה 

ציורית זו - ובמחיר המשתווה להפקת חופשה ביעד מרוחק ואקזוטי מרחק חצי גלובוס 
מישראל". 

על האטרקטיביות של שוויץ, גם למטרות טיולי תמריץ, עמדו גורמי תיירות מקומיים 
ולראייה, יריד התיירות הגדול הנערך על-ידי משרד התיירות השוויצרי מדי שנתיים - 

STM Swiss travel mart - ומארח סוכני נסיעות מכל העולם, הציע מאות אטרקציות, 
חלקן חדשות, היכולות להתאים למטרות תמריץ. במשך ימי היריד, הוזמנו באי האירוע 

לבחור ולבחון בעצמם אתרים מסוימים אותם יירצו לחוות, לפני שהם מציעים אותם 
ללקוחותיהם. 

כדי לעודד את המגמה הזו גם בישראל, הזמינו נציגות משרד התיירות השוויצרי 
בשגרירות בתל אביב יחד עם סוויס-ישראל, כעשרה סוכנים ועיתונאים ליריד שנערך 
בברן. אל הסוכנים התלוותה אנה יחד עם נעמי להמן, נציגת משרד התיירות השוויצרי 

בשגרירות. 
"היריד היווה הזדמנות גם עבורנו לעמוד על האפשרויות הרבות, להתעדכן באטרקציות 

חדשות ולגלות פעילויות ואתרים נוספים אותם נוכל להציע לארגונים ולחברות 

אנה קליין
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הכי ביחד: איגלו משלכם. חוויה משתפת ומאחדת של בניית 
איגלו, לֵבָנה על גבי לבנה, בעזרת מדריכים מיומנים שילוו את 

הצוות שלכם בעת שתנסרו לבני שלג ותניחו אותן בזהירות אחת 
על גבי השנייה בדוגמה עגולה מושלמת ומוקפדת. האם תצליחו 

להתחרות באסקימוסים?
www.eigervision.ch/en/building-an-iglu.html

www.belvedere-grindelwald.ch/en

המעוניינים בסיורי תמריץ שונים. אין לי ספק כי גיבוש עובדים, 
טיול הוקרה למצטיינים, ישיבות הנהלה מיוחדות, פגישות עם 

לקוחות שלא במשרד או במלון - כל אלה יכולים להיערך 
בשוויץ באווירה אירופאית קסומה וברמה גבוהה ביותר. טיסה 

בסוויס תשלים את החוויה". 
לפניכם מספר דוגמאות לחוויות שמציעה שוויץ למארגני טיולי 

תמריץ עסקיים:  

הכי דינאמי: ישיבה עסקית בקרון נוסע. בעודכם נוסעים 
אל יעדכם, תוכלו לנהל ישיבת עסקים בסביבה מהודרת, 

שתוסיף רושם למצגות שבכוונתכם להראות. פנקו את עצמכם 
בפגישת עבודה בתנאים ייחודיים ובאווירה מושלמת: כסאות 

עור מהודרים, שולחנות דיונים מרווחים וכורסאות נוחות. נצלו 
את זמן הנסיעה לעריכת ישיבה מוצלחת, שתחסוך לכם זמן 
כשתגיעו ליעד. ניתן להזמין גם מזון ומשקאות. סעו בהנאה! 
www.myswitzerland.com/en-us/meetings/meeting-

schedule/venuefinder.html?vid=38043
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הכי קר: דייג בקרח. אין המדובר בצפון הרחוק של סקנדינביה, 
אלא בלב שוויץ, שם מזומנת לכם חוויה זהה - יום דיג בלתי 

נשכח בקרח, בגובה 2,000 מ' מעל פני הים. השילוב בין האוויר 
הקר לבין השמש הזוהרת על האגמים הקפואים ֶמְלְכֶזה או 

הכי אותנטי: מצעד הפרות במורד ההר. באזור ָאּוֶסְרהֹוֶדן 
עורכים כפרים שונים תצוגות בקר משלהם. בַאֶּפְנֶצל מקיים 
הקנטון את תצוגת הבקר שלו בין אמצע ספטמבר לאמצע 

אוקטובר. אז מובילים חוואים את עדריהם המטופחים 
והמקושטים במסע עליז, לשמחת הצופים הממלאים את 

הרחובות, לאזורי המרעה. באירועים דומים מובלים העדרים אל 
אזור המפגש, ממנו הם עוברים לתוך זירה דרך שער עשוי עץ 

ומקושט בענפי אשוח, פרחי נייר, סרטים ופעמונים. שם מצפים 
להם שופטים, כולם חוואים מנוסים, המדרגים את בעלי החיים 

על-פי יופיים וביצועיהם. הזוכים בפרסי היופי מעוטרים בזר 

ָטֶנְנֶזה, המוקפים בהרים מושלגים, יוצר חוויה בלתי נשכחת: 
חוצבים חור לעומקו של הקרח, מטילים חכה ושולפים ממי 
הקרח שמתחת לאגם דג גדול. בדרך, אפשר לספוג מלוא 

הריאות יופי ושקט אינסופיים. 
www.melchsee-frutt.ch/en/page.cfm/winter/ice-fishing

הכי מרחף: טיסה בצפלין. לקול טרטור רך של המנוע, 
מתרומם הצפלין בהדר מלכות ומגיע תוך זמן קצר לגובה 

של כ-300 מ'. עתה תוכלו להתיר את חגורות הבטיחות ולנוע 
בחופשיות בתא המרווח של ספינת האוויר. הציצו מעבר לכתפו 

של הטייס, ועקבו מקרוב אחר המתרחש בתא הטייס. אתם 
מרחפים ברכות באוויר, והעולם מונח לרגליכם.

בטיסה בצפלין – אחד משלושה הפעילים בעולם - תתגלה 

הכי רטוב: רפטינג על נהר הִאין. על נהר הִאין, "מלך הנהרות 
של הרי האלפים", מוצעים שני מסלולי ראפטינג שונים בני 

חצי יום כל אחד - האחד בנתיב סקּואֹול, והשני בקניון ִגיַאְרסּון. 
מסלול סקואול, שבו מתקיים הראפטינג לרוב בשעות הבוקר, 

הוא הקל בין השנים, והוא חוצה את הכפר הציורי סקואול. אחרי 
שחולפים על פני הכפר מגיעים לסדרה של אשדות בינוניים. 

אם לא נרטבתם דייכם עד עתה, תוכלו לטבול במי הנהר לפני 
שתמשיכו בטיול ליד מאגר ְּפָרֶדָלה. אחר הצהריים יוצאים 

לערוץ גיארסון, שמימיו השוצפים נובעים בהרי האלפים. החצייה 
ספורטיבית ודורשת ריכוז ומשמעת. אחרי קטע חימום קצר 

שבמהלכו זוכים המשתתפים גם לאימון, נכנסים אל ערוץ צר 
ובו רצף מאתגר של אשדות. אך טבעי הוא שלקטע הזה של 
הנהר יצא שם של אחד ממסלולי הראפטינג הטובים ביותר 
במרכז אירופה. המקום מזמן בילוי של יום שלם בראפטינג 

במים השוצפים, בשני המסלולים. בהפסקת הצהריים ביניהם 
תוכלו ליהנות מארוחת ברביקיו. 

www.swissriveradventures.ch/Rafting-Inn.29.0.html?&L=1

בפניכם זווית חדשה של אזור אגם קונסטנץ. גובה הטיסה נמוך 
ותוכלו להבחין בפרטי פרטים על הקרקע. צפו בנוף הכפרי 

המקסים דרך חלונות ענקיים: הגבעות הירוקות של אזור ַאְלגֹוי, 
הטירות לחופי אגם קונסטנץ, הארכיטקטורה האופיינית לאזור, 
איים בצבעים מרהיבים, ומרגלות הרי האלפים. לבחירתכם 11 

מסלולים מסביב לאגם.
www.zeppelinflug.de/zeppelin-flights.html
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הכי מתוק: השוקולד השוויצרי שלי. אצל יצרן הממתקים 
ּפּוָאֶייה בעיירה ֶוֶויי תזכו בסיור מודרך מלווה בטעימות. יוצגו 

בפניכם סודות ייצור השוקולד ותלמדו כיצד טועמים שוקולד 
ומזהים את טעמיו הייחודיים. אם תרצו, תוכלו לשלב את 

טעימות השוקולד בטעימות יין. אחרי הטעימה תתנסו בהכנת 
שוקולד. בעזרת הדמיון תוכלו להפיק טעמים מקוריים משלכם. 

www.myswitzerland.com/en-ch/chocolate-producers/
confiserie-poyet.html

הכי מבושם: לינה בתוך חביות יין. המלון של משפחת רּודי 
הוא היחיד בעולם שבו תוכלו ללון בתוך חביות יין ישנות )בין 

החודשים מאי ואוקטובר(. ארוחת הבוקר מוגשת בחדר אוכל 
מרווח, ולרשותכם טרקלין יין וגינה פורחת. המלון ממוקם בלב 
אזור יפהפה המצטיין במסלולי טיול ברגל ורכיבה על אופניים.
www.schaffhauserland.ch/en/stayovernight/sleeping-

in/31239

עשוי פרחי נייר, אותו מהדקים אל קרניהם. בערב, לאחר שעדרי 
הבקר מוחזרים לרפתות, נפגשים המגדלים ומשפחותיהם 
באחד הפונדקים כדי להחליף חוויות ולקבל את הפרסים. 
האירוע מגיע לשיאו בחגיגות כפריות לתוך הלילה, מלוות 

בשירה, יודל וריקודים.
www.appenzellerland.ch/en/page.cfm/kultur-

brauchtum/braeuche/viehschau

הכי מוזיקלי: קרן אלפים. קרן האלפים שימשה את הרועים 
בהרים במשך תקופה ארוכה. הם תקעו בה כשרצו לכנס 

את הפרות מן המרעה או להרגיע אותן בעת החליבה, ותושבי 
הקנטונים הרפורמיסטיים השתמשו בה גם בתפילת הערב. אך 

תפקידה העיקרי של הקרן היה ליצירת קשר בין הרועים על 
מדרונות האלפים ובינם לבין תושבי הכפרים שלמרגלותיהם. 

הכי אקסטרים: מסלול מכשולים מעל מפלי הריין. בפארק 
ההרפתקאות של מפלי הריין תזכו בחוויה בלתי נשכחת 
בין צמרות העצים, בנוף המהמם שמעל המפלים. חובבי 

הרפתקאות יעברו בהתלהבות ושמחה מסלול מכשולים בן 
כ-140 תחנות. הפארק בטיחותי ביותר ונעשה בו שימוש 

באמצעי בטיחות חדשניים המקובלים בכל העולם. תוכלו לפלס 
לכם נתיב מעץ אחד למשנהו לאורך 11 מסלולים, או לבצע 

קפיצה חופשית מגובה 12 מטר, ולנחות נחיתה רכה באמצעות 
מאוורר רב עוצמה - המצאה שוויצרית חדשנית.

www.schaffhauserland.ch/en/experiences/activity-
finder/46529

בחרת כבר את האטרקציה המועדפת עליך?
כעת נותר רק להזמין את המקומות בטיסת סוויס לפי בחירתך, 

טיסת הבוקר )בשעה 05:00( או טיסת אחר הצהרים )בשעה 
15:55(. הטיסות פועלות בכל ימות השבוע במטוסים רחבי 

גוף A330 או A340. מחלקת העסקים מציעה מושבים נוחים 
ההופכים למיטה שטוחה באורך שני מטרים, חבילת בידור 

הכוללת סרטים, תכניות טלוויזיה נבחרות, משחקים, וספרים 
אלקטרוניים המוצעים גם לנוסעי מחלקת התיירות, ושירות 

מעולה בזמן הטיסה. מחכים לכם!!

ברבות השנים נשכחה הקרן אך החל מתחילת המאה ה-19 
חזרה והופיעה, והפעם כסמל לאומי, ככלי נגינה, וכאטרקציה 

שוויצרית. כיום משתייכים נגני קרן האלפים לאיגוד היודל 
השוויצרי, ומשתתפים בפסטיבלי יודל ובקונצרטים מיוחדים לכלי. 

www.myswitzerland.com/en-ch/alphorn-auf-den-
spuren-der-naturtoene.html



Second Israeli-Swiss Business Event
Tel Aviv - 3.12.2012

Real Estate in Switzerland
A seminar presented by: 

 KPMG and the Israel-Switzerland & Liechtenstein 
Chamber of Commerce

With the participation of  the Ambassador of Switzerland  
to Israel H.E. Mr. Andreas Baum



 מפגש עסקי שני של 
חברי לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין
בהשתתפות שגריר שוויץ בישראל מר אנדריאס באום

תל-אביב, 3.12.2012

השקעות נדל"ן בשוויץ



מפגש חברי לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין
בהשתתפות השגריר מר אנדריאס באום

מלון דן תל אביב, 1.10.2013. מרצה אורח: ד"ר גיא בכור
נושא ההרצאה:

The Middle East: Between stability and war 
Lecture by Dr. Guy Bechor

Luncheon meeting, Israel-Switzerland & Liechtenstein 
Chamber of Commerce - 1.10.2013 

With the participation of the Ambassador of 
 Switzerland to Israel H.E. Mr. Andreas Baum



17

ם דיילי סוויס כבר יודעים שאי אפשר לשאול על ארוחה חלבית "האם א
היא גלאט כשר?" - שכן התואר גלאט מתייחס לכשרות בשר - זה רק 
בזכות ההדרכות המפורטות שהם מקבלים בנושא המזון הכשר המוגש 

במטוסים, מחיים ואן דייק, מייסד וכיום יו"ר הקייטרינג השוויצרי הכשר 
"שלום", המתמחה בהכנת ארוחות כשרות למטוסים ומספק אותן, 

למעשה, לכל הטיסות היוצאות מנמל התעופה ההומה של ציריך. את 
החברה מנהל יחד עימו רפאל מוסבאכר, מנכ"ל וחבר הנהלה מאז 2009.

מתחם הקייטרינג ממוקם בסמוך לשדה התעופה וקשרי העבודה עם חברות התעופה, 
עם ספקית הארוחות הראשית GATE GOURMET ועם LSG לופטהנזה - קרובים 
והדוקים. ואן דייק מספר, כי מעבר לעניין הלוגיסטי של בקשות לארוחות כשרות 

המתקבלות בחברות השונות ומסופקות, לעיתים בתוך זמן קצר ביותר, על-ידי קייטרינג 
"שלום", ישנו האתגר הראשי והעיקרי - השגת דמיון עד כדי כמעט זהות לארוחה 

הרגילה המוגשת במטוס. "אני רוצה שנוסע הפותח את הארוחה הכשרה שלו – כאשר 
לידו יושב נוסע שאינו אוכל ארוחה כשרה - יוכל לראות בבירור כי המנות דומות מאוד, 

לעיתים ממש זהות, ויש הקפדה יתירה על הרכב המנה, על משקל כל נתח בשר 
ואפילו על נפח תוספת האורז המוגשת ליד. הארוחות הכשרות חייבות ליישר קו עם 

המזון המוגש בטיסה וחלילה שאדם האוכל מנה כשרה ירגיש שקופח או שקיבל פחות, 
או שהאוכל שלו פחות איכותי. זהו אתגר אדיר, שכן אנו פועלים אך ורק לפי כללי 

הכשרות ומדקדקים בהם מאוד, כך שגם אלה המקפידים על כשרויות מהודרות יוכלו 
ליהנות מהאוכל שלנו ללא חשש. כשרות, יש לדעת, זה קודם כל עניין של אמון". 

ואן דייק, בן 71, הוא ללא ספק האדם שיעורר בך אמון, שיידע ליצור קשר חם, שיכול 
לבסס אמפתיה ולנטרל התנגדויות. בדרך נועם שפיתח לאורך השנים - כיפה על 

ראשו וחיוך גדול על פניו - הוא מצליח לגשר על פערים, לפתור בעיות ולהגיע למצב 
האופטימאלי בו "כולם מרוצים". 

הוא נולד ב-1942 בהולנד, למד בה ניהול מלונאות וצבר ניסיון במלונות באנגליה, שוויץ 
וישראל - לכאן הגיע בשנת 1968 ועבד במלון שולמית בחיפה. הקשר שלו לישראל 

חם והדוק, הוא שירת בצבא במשך שנתיים בנ"מ, חלק גדול מבני משפחתו מתגוררים 
בארץ, והוא מגיע לכאן, לדירה שלו במרינה בהרצליה, באופן תדיר. 

בשנת 71' פתח ואן דייק בציריך מסעדה כשרה בשם "שלום", אשר הפכה עד מהרה 
למוסד קולינארי חביב על בני הקהילה היהודית המקומית. בהמשך התחיל להציע גם 
שירותי קייטרינג לאירועים פרטיים, ורכש קהל סועדים נאמן - ולא רק מקרב תושבי 

העיר, אלא גם תיירים ומבקרים יהודיים רבים הפוקדים אותה לצרכי עסקים או בילוי. 
ואן דייק העמיק שורשים בקהילה היהודית המקומית עד ש"לא היו עושים אירוע אם 

שתהיה לכם טיסה נעימה, 
טעימה ו... כשרה

על הכנת המנות הכשרות בכל הטיסות היוצאות מנמל התעופה ציריך 
ההומה ואספקתן, אחראים אנשי קייטרינג "שלום". בראשם עומד המייסד 
והיו"ר חיים ואן דייק, הרואה במשימה הזו גם אתגר קולינרי וגם שליחות. 

"כשמבינים מה זה אוכל כשר ואיך יש להכין אותו, יש יותר כבוד לנושא, שהינו 
מהותי עבור נוסעים רבים ברחבי תבל", אומר ואן דייק, שגם מעביר לדיילי 

אוויר השתלמויות בנושא כשרות, כחלק מקורס ההכשרה שלהם

חיים ואן דייק
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 "אני רוצה שנוסע הפותח את הארוחה הכשרה שלו – 
כאשר לידו יושב נוסע שאינו אוכל ארוחה כשרה - יוכל 

לראות בבירור כי המנות דומות מאוד, לעיתים ממש 
זהות, ויש הקפדה יתירה על הרכב המנה, על משקל כל 
נתח בשר ואפילו על נפח תוספת האורז המוגשת ליד. 
הארוחות הכשרות חייבות ליישר קו עם המזון המוגש 

בטיסה וחלילה שאדם האוכל מנה כשרה ירגיש שקופח"

לא היינו מביאים אליו את האוכל", הוא אומר בחיוך ומספר כי 
הצלחת מסעדת וקייטרינג "שלום" דרשה ממנו מעורבות אישית 

והתנהלות שוטפת מול לקוחות - מה שבסופו של דבר גרם 
לו לחפש אפיקים אחרים לפיתוח הביזנס. "זה לא פשוט גם 

להתעסק עם אנשים וגם להתעסק עם אוכל...", הוא אומר בחיוך.  
וכך פנה כבר בשנת 1998 לעסקי קייטרינג למטוסים. הוא 

העמיק אותם כאשר בשנת 2006 עזב את המסעדה ופתח את 
המתחם הלוגיסטי של קייטרינג "שלום" בסמוך לשדה התעופה. 

הקייטרינג עוסק באספקת ארוחות כשרות המוגשות בטיסות 
היוצאות מנמל התעופה - מניינן נע בטווח הרחב שבין 400 

ל-2,000 ליום, תלוי בפרופיל הטיסה ובמספר הנוסעים 
המבקשים מנות כשרות. חברות התעופה אף הן מגוונות, 

ממש כמו היעדים על פני הגלובוס אליהם טסים הנוסעים 
המקפידים על מזון כשר. ואן דייק מספר כי לא מדובר רק 

ביעדים "קלאסיים" באירופה ובארה"ב אלא גם בטיסות ליעדים 
אקזוטיים במזרח הרחוק ובאפריקה.   

"הייתי בן 65 כשפתחתי את הקייטרינג למטוסים. אנשים חשבו 
שאני משוגע, אבל אני אוהב מאוד את התחום הזה, את החיבור 

בין אוכל, אנשים ויהדות. אני רואה את עצמי עושה עבודה 
חשובה לא רק עבור הסועדים המקפידים על מזון כשר, אלא 
גם הרבה מעבר לכך - הסברה קולינארית של חוקי הכשרות, 

המקורות שלהם, איך מקפידים עליהם ומה אומר כל מושג. רוב 
האנשים פשוט לא יודעים. חשוב לציין, שבין הנוסעים שאוכלים 

את האוכל שלנו ישנם גם מוסלמים, שאף הם מקפידים על 
כשרות והמושג המקביל שלהם לנושא הוא 'חלאל'". 

 0 0 0

ואן דייק מספר על פעילות הקייטרינג שלו, כרצף של פעולות 
רבות שצריכות להיות מבוצעות בדייקנות, בהתאם ללוח זמנים 
קבוע מראש ולא גמיש בעליל, כשלכל אורך התהליך נמצאים 

בתמונה משגיחי כשרות קפדניים ביותר, ו"אין דקה של ייצור 

לאורך הקו בלעדיהם".   
"למשגיח - ולא לי - יש את המפתח למקררים", הוא אומר. "הם 

אחראים, הם מנהלים את העניינים והם מקפידים על כל החוקים. 
יש לנו גם מצלמות שמתעדות את כל תהליך העבודה, כך שבכל 
רגע נתון, ידוע מי נמצא איפה ובמה הוא עוסק. בנוסף, יש הרבה 

מגבלות של חומרי הגלם, שכמו שאמרתי בתחילת השיחה חייבים 
להיות איכותיים ביותר כדי לעמוד בסטנדרט הנהוג בכל המנות 
של GATE GOURMET. בשר, למשל, אנו מייבאים מצרפת, כדי 

להבטיח גם כשרות מתאימה בשחיטה וגם איכות גבוהה של בשר 
שאפשר להכין ממנו מנות טעימות".

מגבלה נוספת נמצאת בתחום הירקות. "מחשש לשאריות לא 
רצויות, אסורים בשימוש תפרחות ברוקולי, כרובית, וגם עלים 

ירוקים, המשמשים בסיס לסלט רענן. לכן אנחנו ממציאים 
תחליפים, משלבים את הירקות המותרים, חותכים אותם בצורות 

יפות ומכינים אותם כך שיישארו רעננים וטריים".
אל מגבלות הכשרות הרבות, מתווסף כמובן אתגר הכנת המנות 
העוברות לאחר שילוחן חימום במטוס, ומוגשות בגובה רב, אשר 

בו טעמים עדינים רבים "הולכים לאיבוד" ואינם מורגשים. "מי 
שמכין אוכל למטוסים יודע שהתיבול חייב להיות חזק יותר, 

ואת זה חייבים לעשות בצורה מדויקת, כדי לא לעבור את גבול 
הטעם הטוב... 

גם בעניין חימום המנות, חשוב לא להגזים כדי לא להרוג את 
המנה. אנחנו מפתחים מנות שזמן החימום שלהן יהיה קצר 

יחסית, בסביבות עשר דקות, לעומת חימום של חצי שעה ואפילו 
ארבעים דקות שנעשה בדרך כלל".

את מקורות ההשראה למנות חדשות הוא מוצא במקרים רבים 
בישראל, בעיקר אצל שפים המנהלים מטבחים כשרים במלונות 

יוקרה דוגמת קינג דיויד בירושלים. "יש לי קשרים עם שפים 
מאוד מוכשרים, יחד אנחנו עושים ניסיונות, למשל, בשימושים 

שונים של שמן זית, ומגיעים לדברים מאוד מוצלחים. אני מאמין 
שאוכל כשר יכול להיות טעים ואיכותי, ושאפשר ליצור מקבילות 

לכל מנה". 
-ומה האוכל האהוב עליך במטוס? 

"למנה הראשונה דג לוקוס, ואחר כך סטייק טוב, על מצע של 
פירה תפוחי אדמה, עם קצת ירקות בצד. אני איש של בשר, 

וגם כשאני מגיע לישראל - אני קודם כל הולך לאכול פה איזה 
סטייק פילה טוב, כשר כמובן".
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From the Chairman

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

Dear friends and colleages, 

With much pride I give you a review of our activity this year in another edition 
of InteRelation, our chief means of communication with our colleagues and 
with key persons in the Israeli and Swiss world of commerce. There is no 
question that in 2013, Switzerland and Israel have both proved once again 
their economic soundness. This stands out particularly in view of the ongoing 
economic crisis across Europe, whose end is not seen yet, and the slow recovery 
of the U.S. economy.

We have maintained our traditional routine of meetings, joint events, visits 
of delegations, and exchange of ideas, and have continued to tighten the 

commercial ties between the two countries. I wish to point out that the Chamber of Commerce is no substitute for 
bodies such as the Industry, Trade and Labor Ministry, or the Foreign Ministry. While these ministries determine the 
policy on matters such as investments, taxation, and foreign trade, the goal of the Chamber of Commerce is to be of 
service to businessmen, and connect between representatives of companies and other business bodies from the two 
countries, in order to advance commercial and personal ties that would eventually generate business.

In this edition, you will get a glimpse of the Chamber's activities, especially the second real estate business seminar 
held jointly with our Swiss colleagues, and the dinner we hosted in honor of the Swiss Friends of the Weizmann 
Institute. The excellent relations between the Weizmann Institute and its Swiss friends are described in the central 
interview with Professor Daniel Zajfman, President of the Weitzmann Institute of Science. Professor Zajfman reviews 
the Institute's main activity areas, introduces his global vision, and points out the ongoing cooperation between Swiss 
laboratories and the Institute's scientists.

Another key interview is the one held with Itzik Saig, CEO of the Osem-Nestlé Israel group. Mr. Saig describes the 
special relations that exist between Osem and Nestlé International, the holder of its controlling interest. In his 
opinion, if Nestlé had not acquired Osem stock as early as the mid-1990's, Osem would probably not have had such 
extraordinary achievements in Israel and worldwide. 

For the benefit of our Swiss friends, we portray in this edition Israel's wine trail in the Yehuda Plain. Vineyards have been 
cultivated and wine has been produced in this region since early history, as proven by archaeological evidence found 
in the area, including ancient wine presses and wineries.

We also bring a series of tempting attractions in Switzerland which promise unique experiences. Senior managers of 
Israeli companies who wish to offer bonuses to outstanding employees or give their personnel business motivation 
tours will find interest in these appealing spots.

We thank Ambassador Andreas Baum and the Swiss Embassy people for their cooperation, friendship, generosity and 
open door. A relationship so deep and warm has a definite contribution in enhancing the good bilateral relations that 
already exist between our countries.

Finally, I wish to thank my colleagues at the management of the Chamber of Commerce for their trust, for taking part 
in various events, and for sponsoring the events organized by the Chamber of Commerce.

This is the time to convey to all of you my warmest greetings for the year 2014. May it be successful and rich in 
achievements!

Gideon Hamburger, President
Israel-Switzerland and Liechtenstein Chamber of Commerce

President 
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Mr. Y. Berger 
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Mr. David Braginsky 
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T
he Weizmann Institute sees itself as a magnet for researchers and 
scientists who attempt to better understand the world and who 
work for the benefit of humanity. What, in your opinion, are the 
most outstanding research fields today at the Institute? 

- The short answer to that question is that there are no outstanding fields 
– only outstanding scientists. There are truly outstanding scientists who 

are making exceptional contributions to our understanding of the world in every one 
of our faculties and departments, and in dozens of different fields. There are, however, a 
few areas in which we are currently investing our resources to raise their potential even 
further. One example is the Israel National Center for Personalized Medicine (INCPM) that 
is soon to move into new facilities at the Institute. Around half of all the research at the 
Weizmann Institute is in the life sciences, and there has been a great deal of recognition 
in recent years that the next breakthroughs in the biomedical arena will come from 
new insights into how each individual’s genetic makeup and history affect his or her 
health and medical outcomes.  Such enquiry requires the input of many different types 
of researchers; thus the INCPM facilities will be shared not only by researchers from the 
Weizmann Institute and other Israeli universities, but will also be open to physicians and 
researchers from the country’s hospitals. 

Another area in which we are currently investing is in the field of chemistry: the 
interface between nanotechnology and biology. This rich field includes everything 
from the development of biosensors that can work in the human body to self-
assembling nanomaterials based on biological molecules. Two exciting areas in 
physics at the Institute that are undergoing growth spurts these days are optics 
and astrophysics. A recent optics discovery, for instance, involves laser beams that 
can focus under the skin, opening new possibilities for diagnostic devices. And our 
astrophysics researchers have been at the forefront of recent discoveries about the 

Interview with Prof. Daniel Zajfman

There is quite a bit of collaboration 
between Swiss labs and Weizmann 
Institute scientists
Professor Daniel Zajfman, President of the Weizmann Institute of 
Science, states in a personal interview that the Institute's vision is 
global, and describes the main fields currently being researched by 
Institute scientists. He praises the ongoing scientific cooperation 
between laboratories in Switzerland and scientists from the 
Weizmann Institute, and commends the undertakings of the Swiss 
Society of Friends of the Weizmann Institute, and the collaboration 
with the Israel-Switzerland Chamber of Commerce

Prof. Daniel Zajfman
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processes that occur in stars that explode as supernovae. 

- How are research activities at the Institute affected by 
global events (e.g., the global financial crisis of 2008, 
extreme climate events and natural disasters, and 
pandemic disease)? 
- Today’s cataclysmic events do not affect us to a great extent. 
That is not because we are not aware of them, but because, 
as a basic research institute, we are already working on the 
problems of tomorrow. Some of those will be problems we are 
not even aware of, today. The Weizmann Institute solutions that 
are being applied to today’s problems – including solar energy 
technologies, drugs and computer security – were developed 
years ago. 

The financial crisis does, of course, affect us. We do not live in a 
bubble, though we have been well isolated from the worst of 
the crisis due to sound financial planning. We do feel the pinch 
both in international research grants and in our abilities to add 
new scientists to our faculty.  

How are the research priorities of the Institute set? Which 
subjects are at the top of the list and is there any particular 
orientation toward either a local, Israeli focus or an 
international one? 
- The answer to the first part of the question is very simple. Our 
preference is never for subjects, only for people. Our strategy, 
which has proved itself again and again, is to hire the best 
scientists, give them the support they need and let them follow 

their curiosity. What we have learned over the years is that 
breakthroughs do not happen in the lab – they happen in the 
brains of scientists. Those are the leaps of understanding that 
we are looking to achieve. 

Our vision and focus are, without a doubt, global. I would even 
venture to say that there is no such thing, in the world of basic 
research, as a local focus in science. You can think of measuring 
a ball dropped from a tower: Not only is its velocity the same 
whether the tower is in China, Tel Aviv or Geneva; the terms 
used to describe that velocity will be identical and immediately 
familiar to any scientist, no matter what their mother tongue. 
From astrophysics to quantum computing; from brain 
networks to molecular genetics: Pretty much any subject 
we deal with is global in scope and investigated on a world-
wide scale. The Weizmann Institute is involved in hundreds of 
collaborative research efforts at any one time, with labs from 

"There is quite a bit of collaboration between 
Swiss labs and Weizmann Institute scientists. 
They are, fundamentally, groups of scientists 
who meet, find a common research ground, 

and pool their skills and resources to advance 
their research goals. Even though most of 
these collaborations are not formalized by 

specific agencies or programs, we value  
them very highly"
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the US and Europe to Japan. 

But if our research focus is global, our allegiance has remained 
local. We never forget the country or community that we are 
a part of. This is especially expressed in our close ties with 
Israeli industry, as well as our numerous and varied educational 
efforts, many of which are focused on improving science and 
math education for all students in the country. 

Cooperation with the Weizmann 
Institute
The Weizmann Institute has, in the past, entered into 
collaborations with top Swiss scientists (From ETH and 
the Paul Scherrer Institute) on the subject of solar energy, 
which greatly advanced the field of clean fuel production. 
Are there any other such initiatives at present between 
Swiss scientists and those of the Weizmann Institute? 
- In general, there is quite a bit of collaboration between 
Swiss labs and Weizmann Institute scientists. Although such 
connections can arise from inter-institutional relationships (or 
lead to them), they are, fundamentally, groups of scientists who 
meet, find a common research ground, and pool their skills and 
resources to advance their research goals. Even though most 
of these collaborations are not formalized by specific agencies 
or programs, we value them very highly, and they contribute a 
great deal to our scientific endeavor.

We do have one new focus for collaboration – with EPFL in 
Lausanne. This is the initiative of Baroness Ariane de Rothschild, 
through the Rothschild-Caesarea Foundation. The idea is to 
foster excellence in many different fields through Swiss-Israeli 
collaboration. 

CERN, in Switzerland, is the leading body in the world for 
particle physics research. What sort of association does the 
Weizmann Institute maintain with this research body? 
- The Weizmann Institute and Israeli physics research, as a 
whole, have been deeply involved in many different activities at 
CERN. In particular, a number of Institute scientists have played 
leading roles for over a decade in the inspiring experiments 
that led to the recent discovery of the Higgs boson. In fact, 
both the State of Israel and the Weizmann Institute have 
dedicated significant resources to CERN. You could almost say 
that a large part of the Institute’s Particle Physics Department 
has been transplanted to Switzerland. 

A number of developments arising from Weizmann labs 
have made their way to application, via Yeda Research 
and Development, the technology transfer arm of 
the Weizmann Institute. What partnerships exist with 
Switzerland for manufacturing and marketing applications 
of locally developed inventions, for instance in the drug 
industry? Can you name some current examples? 
- One of the most fruitful and long-lasting partnerships we 
have had is with the pharmaceutical company Serono, for the 
production of Rebif for the treatment of multiple sclerosis. 
The production of Rebif was recently moved to Germany, but 
another technology related to the work of Prof. Revel (whose 
findings led to the development of Rebif ) is in the process of 
being licensed to a startup company that will be established 
in Switzerland. In addition, Novatrans, which uses technology 
developed by Profs. Ron Naaman and Leeor Kronik to create 
electronic devices that work in the terahertz spectrum, is based 
in Israel and supported heavily by Swiss investment.

"Our vision and focus are, without a doubt, 
global. You can think of measuring a ball 

dropped from a tower: Not only is its velocity the 
same whether the tower is in China, Tel Aviv or 

Geneva; the terms used to describe that velocity 
will be identical and immediately familiar to any 
scientist, no matter what their mother tongue. 

From astrophysics to quantum computing; from 
brain networks to molecular genetics"
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Do you see Switzerland, which is a country with a 
developed pharmaceutical industry, as a natural partner 
for developing applications arising from Weizmann 
Institute research? 
- Of course we see any country that has highly advanced 
technological industries as a natural partner for developing 
Institute innovations. Switzerland is clearly very high on that list 
– not just because of its pharmaceutical industry, for which it is 
justly famous. For many reasons, we view any partnership with 
Swiss firms in the most positive light.   

The roots of the European Committee for the Weizmann 
Institute of Science (ECWIS) go back to Zurich, Switzerland, 
in the 1960s. The Swiss Society of Friends of the Weizmann 
Institute was founded in 1978. What role does Switzerland 
play in the map of the worldwide friends of the Institute? 
- The Swiss friends committee plays an extremely important 
role. Firstly, there is the historical aspect of that support which, 
as mentioned, goes back many years. Even today, one of the 
two ECWIS executive offices is located in Zurich, so what 
happens in Switzerland has a great deal of influence over our 
committees all over Europe. 

Not only has the Swiss Society been in existence for 35 years, 
but it gains in strength and new membership from year to year. 
Eric Stupp, the current chairman, has been initiating a series of 
new activities. Bob Drake lives in the Netherlands but as chair 
of ECWIS, he works out of the office in Zurich. 

Thus the Swiss Society has long been a leader in Europe in its 
support of the Weizmann Institute. 

How do you see the activities of the Swiss Society 
of Friends of the Weizmann Institute? How does the 
Weizmann Institute work with the Society? 
- For over a decade, Dov Keren Ya’ar was executive vice 
president of ECWIS. Dov traveled tirelessly between the offices 
in Zurich and the Weizmann Institute, helping to facilitate 
activities, events, visits and meetings between Swiss Society 
members and members of the Weizmann Institute. Those reins 
have now passed into the capable hands of Zohar Menshes. 

Personal contacts are really the secret of the success of the 
Swiss Society. The many Institute scientists who travel to 
Switzerland for research purposes are hosted in various ways 
by members of the Swiss Society. Swiss business leaders are 
also well represented in the annual European missions to 
the Institute, giving them further opportunity to speak with 
Weizmann researchers. Finally, the Swiss Society has been 
sending groups of teenagers for decades to the annual Bessie 
Lawrence International Summer Science Institute. Recently the 
Swiss Society hosted a reunion for all those who had attended 
over the years – starting in the 1970s. Clearly there has been 

something special about these groups, because nearly all of 
those who attended have become leaders in their fields and 
their communities! 

In addition, each year ECWIS holds its main gala event in 
Zurich; the Weizmann Institute president and other officers and 
scientists attend. The Swiss Society really is the nerve center of 
our European activities – from this hub, knowledge about the 
Weizmann Institute and our research disseminates throughout 
the continent. 

The Israel, Switzerland and Lichtenstein Chamber of 
Commerce promotes bilateral commercial relations 
between Israel and Switzerland. How do you see this 
activity? What relationship does the Weizmann Institute 
have with it? 
- There is an unusual synergy between the Israel, 
Switzerland and Lichtenstein Chamber of Commerce, 
the Swiss Society of Friends and the Weizmann Institute. 
Quite a few of Switzerland’s business leaders have learned 
of the Weizmann Institute through dealings with the 
Chamber of Commerce, and the more interested they are, 
the more involved they become. So the opportunity to 
expand economic cooperation becomes an opportunity 
to become part of the Weizmann Institute’s global family. 
A perfect example of this took place in May, 2013, during 
the European Mission to the Weizmann Institute. Mr. 
Gideon Hamburger, President of the Israel, Switzerland and 
Lichtenstein Chamber of Commerce, hosted a glamorous 
evening event at the Dan Hotel in Tel Aviv, to which Israeli 
Friends of the Weizmann Institute were invited. This event 
was a great occasion for forming personal relationships 
between Israeli and Swiss leaders that will generate business 
opportunities, on the one hand, and increased support for 
the Weizmann Institute, on the other.

In general, we are quite supportive of such business ties. Since 
they are based on mutual benefit rather than politics, they end 
up promoting good relations between countries – something 
that benefits science, as well.

"One of the most fruitful and long-lasting 
partnerships we have had is with the 

pharmaceutical company Serono, for the 
production of Rebif for the treatment of multiple 

sclerosis. The production of Rebif was recently 
moved to Germany, but another technology 

related to the work of Prof. Revel (whose 
findings led to the development of Rebif) is 
in the process of being licensed to a startup 

company that will be established in Switzerland"
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Pleasant, tasty, 
kosher flight
The kosher meals served on the flights that depart the bustling Zurich 
Airport are all prepared and supplied by the Schalom AirCatering, under the 
management of Chaim van Dijk (chairman of the board since 2006) and Rafael 
Mosbacher (managing director and board member since 2009). According to 
founder van Dijk, the work is no less a mission than a culinary challenge.  "Once 
you understand what kosher food really means and how it should be prepared, 
you begin to respect this matter, which so many travelers worldwide consider 
essential," says van Dijk, who also gives flight attendants lectures on kosher 
food as part of their training program “Swiss Aviation Training”

T
he flight attendants of Swiss Airline already know that the question 
"Is this a glatt kosher meal?" is not asked about a meal containing 
dairy products, because this definition refers to kosher meat only. 
They learn this in the comprehensive lectures on kosher food 
served on flights that they receive from Chaim van Dijk. Schalom 
AirCatering specializes in preparing kosher meals served on 

airliners, and in fact supplies these meals to all the flights departing Zurich's 
bustling airport.

Van Dijk's catering premises are located near the airport, and he has close work 
ties with various airlines, with Gate Gourmet, the chief supplier of meals, and 
with LSG Lufthansa. Van Dijk says that on top of the logistics involved in filling 
the airlines' orders for kosher meals – sometimes at extremely short notice, 
Schalom AirCatering must also meet the primary and most important challenge 
– preparing meals that are similar, almost identical, to the regular meals served 
on the plane. "I want a passenger who opens his kosher meal next to one whose 
meal is not kosher to immediately notice that the meals are extremely similar, 
sometimes identical, and that great attention was given to the composition of the 
meal, the weight of every portion of meat, and even the size of the rice side dish. 
Kosher meals must be equivalent to the regular meals served on the flight, and 
those who eat them must never feel they are treated differently, and are served a 
smaller meal or food of inferior quality.

This is a huge challenge, because we are extremely strict about the rules of Kashrut; 
even those who observe the most stringent rules are able to enjoy our food without 
concern. Kosher food, you should know, is primarily a matter of trust."

Van Dijk, 71, is without doubt the man to win your trust. He is an expert at 
creating warm ties, attracting empathy, and neutralizing objections. With the 
disarming demeanor he has developed over the years – a skullcap on his head 
and a big smile on his face – he succeeds in bridging gaps, resolving problems, 
and doing what it takes to make everyone happy.

He was born in 1942 in the Netherlands, where he studied hotel management, 

Chaim van Dijk
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and has gathered experience in hotels in Britain, Switzerland 
and Israel. He arrived in Israel in 1968, and worked at the 
Shulamit Hotel in Haifa.

Van Dijk has tight and warm connections with Israel. He 
served for two-years in an Israeli AA unit, has many relatives 
living in Israel, and stays at his apartment in the Herzliya 
marina during his frequent visits to Israel.

In 1971, van Dijk opened a kosher restaurant in Zurich, 
which he named "Schalom". It did not take long for the 
restaurant to become the favorite culinary establishment 
of the local Jewish community. After a while, he launched a 
catering service for private events. As well as local residents, 
his loyal clientele includes tourists and other Jewish visitors 
who stay in Zurich for business or pleasure.

Van Dijk is deeply rooted in the local community; it came 
to the point where "they would not hold an event unless 
we were in charge of the catering" he says with a smile, 
and adds that the success of the "Schalom" restaurant and 
catering service obliged him to be personally involved, and 
keep regular contact with the clients. This finally made him 
look for new channels to develop his business. "Dealing with 
people and with food at the same time is not simple…" he 
says with a smile.

He is in air catering since 1998. In 2006, he left the 
restaurant and opened the logistic site near the airport. 
Since then, the "Schalom" catering has been supplying 
kosher meals to the flights departing Zurich airport. It 

supplies 400 to 2,000 meals daily, depending on the type of 
the flight and the number of passengers who order kosher 
meals. The airlines themselves differ in nature, as do the 
destinations of passengers who request kosher food. Van 
Dijk says that in addition to "classical" destinations in Europe 
and the US, many flights also head for exotic destinations in 
the Far East and in Africa.

"I was 65 when I opened the air catering services. People 
thought I was crazy, but I love this line of work, the 
connection between food, people, and Judaism. I consider 
my work important not only because we meet the needs 
of clients who eat strictly kosher food, but even more so 
because I am able to give a culinary explanation to the rules 
of kosher eating, their sources, how they should be observed, 
and what each term stands for. Most people simply don't 
know all this. Interestingly, among the passengers who ask for 
our food are also Muslims, who look for meals that meet their 
religious dietary rules, known as "halal".

"I want a passenger who opens his kosher 
meal next to one whose meal is not kosher 

to immediately notice that the meals are 
extremely similar, and that great attention 

was given to the composition of the meal, the 
weight of every portion of meat, and even the 
size of the rice side dish. Kosher meals must be 
equivalent to the regular meals on the flight"
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Van Dijk describes his catering activity as a long sequence 
of tasks which must all be performed meticulously, within a 
predetermined timetable that is anything but flexible, and 
under strict scrutiny of Kashrut supervisors. "Nothing leaves 
the production line without their approval. The supervisor – 
not me – is the one who has the key to the refrigerators" he 
says. "They are in charge, they manage the work, and they 
follow all the rules. We also have cameras documenting the 
entire work process, so that we know the exact whereabouts 
of all our employees, and what each of them does at any 
given moment.

There are also many restrictions on raw materials which, as 
I said before, must be of the highest quality to match the 
standards of all the dishes prepared by Gate Gourmet. For 
example, the meat is imported from France, to guarantee 
kosher slaughter and high quality meat which can be used 
to prepare tasty dishes."

Another restriction has to do with vegetables. "As there 
is concern that they contain undesired residues, we are 
forbidden to use broccoli, cauliflower, and green salad 
leaves. We therefore have to look for replacements, use 
permitted vegetables, cut them beautifully, and prepare 
them in a way that preserves their freshness."

In addition to the numerous kashrut restrictions, there is 
the challenge of preparing dishes that have to be warmed 
on the plane, and served at a high altitude, in which many 
subtle tastes are lost. "Whoever prepares food for airplanes 
knows that their seasoning must be stronger, but this must 

be done with precision to keep the food tasty.

It is also important not to over warm the meals, in order 
to maintain the quality of the cooking. We are developing 
dishes that are warmed in a relatively short time, around ten 
minutes, compared with the usual warming time, which is 
thirty or even forty minutes."

Van Dijk often looks for inspiration for new dishes in Israel, 
especially with chefs who run kosher kitchens in high-
standard hotels such as the King David in Jerusalem. "I have 
connections with extremely talented chefs. Together we 
experiment, for example, with different uses of olive oil, and 
come up with very good results. I believe that kosher food 
can be tasty and of high quality, and that every dish has a 
parallel kosher version."

And what are your favorite dishes on the plane?

"Grouper fish for an opener, and then a good steak with 
mashed potatoes and some vegetables on the side. I am a 
meat person, and when I visit Israel I have a good steak first 
of all, a kosher one, of course."  

" I love the connection between food, people, 
and Judaism. I consider my work important 

not only because we meet the needs of 
clients who eat strictly kosher food, but even 
more so because I am able to give a culinary 

explanation to the rules of kosher eating, 
their sources, how they should be observed, 

and what each term stands for"
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Itzik Saig

Since 1995, when Nestlé first purchased 10% 
of the Osem Group stock, to become five years 
later the holder of 50.1% of this stock, Osem has 
been growing and developing at an accelerated 
pace. Hand in hand with Nestlé, it has grown to 
be a major power in Israel's food market, and 
has been  branching overseas. Osem boasts 
phenomenal business achievements: For 60 
consecutive quarters it has consistently grown 
and displayed impressive accomplishments. 
With its glorious past and promising future, the 
Osem group, now entering its eighth decade, is 
in perfect position to face what lies ahead

Itzik Saig is the third CEO of the Osem Group since it was joined by Nestlé. Much like 
his predecessors – Dan Proper, now Chairman, and the late Gezi Kaplan, he had also 
made his way up the company ranks and reached its top thanks to his qualifications, 
perseverance, and experience.

- Mr. Saig, you have been working for the company for many years, long before 
Nestlé acquired part of its holdings. Is the Osem- Nestlé group any different 
now from the company you had once known?
We assume that the prominent standing of the Osem Group in Israel, and its ongoing 

Interview with Itzik Saig, CEO of the Osem-Nestlé Israel group

Osem and Nestlé have been maintaining 
a successful and empowering business 
connection that has combined global 
and local aspects
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development abroad, are also due to Nestlé's support and 
assistance. It seems unlikely that without Nestlé the company's 
worth would have multiplied and reached over two billion USD 
since its stock was first offered to the public in 1990 .

Nevertheless, it should be recalled that for several decades 
now, even in pre-Nestlé times, Osem has always been 
considered a very stable company, conservative in the good 
sense of the word, much appreciated, and a model of quality 
management. Osem's founders were the ones to determine 
its image, character, and business development directions that 
are mainly decided by its financial ability to afford the required 
investments. It had operated along these lines for five decades, 
and its policy did not change when it offered 25% of its shares 
to the public on the Tel Aviv stock exchange. Osem did not 
approach Nestlé because it was in need of capital, but because 
it realized that it needed a strategic investor that could help it 
develop in new directions.

To this day, Osem owes its expansion, development and 
prosperity to the values instilled by its founders – diligence, 
perseverance, aspiring for excellence, and uncompromising 

quality. These values have lost nothing of their power over 
seven decades, and continue to be the company's guidelines."

– Compared with Nestlé, established in 1867, Osem could 
be regarded as the "young daughter"…
"Definitely, but not altogether young… When we first became 
acquainted with Nestlé, we discovered that we had more 
in common with this international Swiss giant than we had 
expected: Values, tradition, long-term investments, modesty, 
integrity, investment in R&D, innovation, and a similar approach 
to human resources. These are only some of the issues that 
matter to Osem, and I think this was the reason why Nestlé was 
attracted to our company. When we began working together, 
we felt that with Nestlé, Osem could simply grow and develop. 
I am pleased that we have been proven right – and so are 
Osem's stockholders and 5,000 employees.

- What about conflicts? Are there no differences of opinion 
or disagreements?
"First I must point out that while Nestlé has the controlling 
interest of Osem, its top managers do not act as if they 
were the only ones with knowledge or wisdom. The 
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vast experience Nestlé has gathered working with over 
150 company groups in dozens of countries worldwide, 
resulted in a simple conclusion: Think globally, act locally. 
This is particularly relevant in the food industry. Whatever is 
appropriate for one place is wrong for the other. Therefore, 
each member of the Nestlé group is given freedom of action 
in its own market, and receives invaluable support from 
Nestlé in the form of management methodologies, R&D, data 
systems, access to databases, and so on.

As far as I can remember, our colleagues at Nestlé have never 
overruled a significant business or strategic move Osem 
wished to make. Since Osem joined forces with Nestlé, we have 
acquired companies in Israel and abroad, set up a large logistic 
center in Israel, built a headquarters for Osem, and opened a 

plant in the Czech Republic, and this is only a partial list.

Nestlé has always believed that we are the ones to know 
what is best for Osem, and therefore has been endorsing 
our decisions. Obviously, this is not done automatically. They 
ask questions, bring up their opinions and insights, share 
their thoughts and experiences, offer assistance when this is 
required, and of course, weigh the potential of each investment 
– in Israel and abroad."  

– For its own reasons, Nestlé has recently decided to 

dissolve the partnership it had with Coca Cola for the 
marketing of iced tea under the brand name Nestea. 
Osem, for its part, wished to continue this activity in Israel. 
Did this matter create a conflict? 
"The answer to your question is perhaps the best example of 
the appreciation Nestlé has for Osem, and this was proven 
twice in this case. As you said, for reasons of their own, Nestlé 
International and Coca Cola International decided to dissolve 
their partnership on this beverage that was produced by 
Coca Cola and marketed under the brand name Nestea. 
When we expressed our wish to continue our cooperation 
with Coca Cola in Israel, Nestlé did not object. After it became 
clear that cooperation with Coca Cola was no longer possible 
while Osem wished to continue marketing iced tea under the 

name Nestea – Nestlé did not object, 
and even offered to help. Finally, after 
a global quest for a producer that 
had a suitable product, we found 
San Pellegrino, a Nestlé company, 
and the beverage is currently 
being produced for us by this 
Italian producer. This is an excellent 
example of the way the freedom of 
action we were given finally helped 
us come full circle."

– Potential investors are sometimes 
reluctant to include the Israeli 
market among their business 
targets due to Israel's unstable 
security situation. Nestlé has 
expanded its holdings in Israel, 

even though one of Osem's plants is located in Sderot, 
facing Gaza, and is in the line of fire; Nestlé has even set 
up its own international snack R&D center at that site. How 
do you explain this?
"It appears that Nestlé, as well as other companies investing 
in Israel, see things differently, and understand the situation as 
it really is. The issue of security has never had an effect on any 
decision taken by Nestlé. Moreover, in times of conflict or even 
of tension, Nestlé's people are quick to contact us to better 
understand the state of affairs, and offer us help.

I have witnessed this affinity a few months ago, when Nandu 
Nankisore, head of the zone of which Osem is part, first visited 
Israel. We had originally planned to visit the plant in Sderot, 
but on our way I received a telephone call and was told that 
rockets had been fired at the town. I suggested that we change 
our itinerary in view of the sensitive situation, but Mr. Nankisore 
said 'If our people are there – we will also be there.' These 
clear-cut, unequivocal words, pronounced without hesitation, 

"I am proud to say that Osem and Nestlé 
have been maintaining a successful and 

empowering business connection that has 
combined global and local aspects. This can 

only occur if the potential advantages of each 
of these aspects are understood in depth, and 
if the thought, initiative, and effort invested 

in each is mutually appreciated"
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demonstrated that Nestlé considered Osem an inseparable 
part of itself, in routine and in emergency.

– Before you were appointed Osem's CEO you were 
the CEO of Nestlé New Zealand. To what extent has 
this experience deepened your acquaintance with the 
concern's organizational and business culture? 
"People say that you see things differently from afar. This is 
absolutely true. This post has definitely given me a clearer 
perspective of Nestlé. Of course, before I was posted in 
New Zealand I had filled many positions in the Osem group, 
and became intimately acquainted with the company. 
I also experienced the new spirit Nestlé has introduced 
into Osem: advanced management methodologies, 
development of human capital, streamlined work, and 
innovation. Still, the best way to internalize Nestlé 's 
essential business culture is by performing a senior job, in 
which one is exposed to major issues as well as to nuances. 
Nestlé's top management, and lately also the management 
of Osem, encourage their employees to take various jobs 
in Nestlé branches around the world. This exposes them 
to additional knowhow, and enables them to establish 
personal ties. In these jobs they operate in new arenas that 
are different from the one they had been used to, and share 
their own rich experience with others. This is a true win-win 
situation. When these people come back they are much 
richer in knowledge and experience, and greatly contribute 
to Osem's advancement."

– Does a company such as Osem still have sufficient space 
for development in Israel, or will it be investing most of its 
resources abroad, as has already happened with the meat 
substitute market in Europe, the ethnic salad market in the 
USA, and the export of kosher food? Is Nestlé in favor of 
Osem's development as an international company?
"Osem has not exhausted the potential of the local market, 
among other things because the Israeli market, like other 
markets worldwide, has been changing, and even more so in 
the past two decades. It is important to identify the ongoing 
processes and trends, and no one is better equipped to do that 
than Nestlé.

We use this information, as well as other extensive 
information gathered by our people, to make strategic 
decisions about the places we intend to operate in. 
Before setting our priorities we hold intensive discussions, 
including with Nestlé representatives. Our decisions are 
based on accumulated knowledge, market research, trend 
analysis, and experience. To answer your question: There has 
always been and there will always be much to do locally. 
Developments, innovations, acquisitions, mergers, new 

areas of activity – all these and others activities guarantee 
that Osem will continue to develop on the local market for 
many years to come.

Let me also add that development and growth abroad are not 
targets of themselves. Their main value is in helping the Osem 
Group operate where it has an advantage over local companies. 
In the two areas I mentioned – meat substitutes and salads – 
Osem has a relative advantage it aims to profit from. In fact, by 
opening a plant in the Czech Republic, Tivall has moved closer 
to its target markets, and has significantly boosted sales in them. 
The salad production factory that was acquired in the USA 
(under the name Tribe) has been significantly upgraded, and I 
am confident that the enormous growth in consumption will 
also result in an expansion of our activity."

– Has a breakthrough been made in the snack category 
after Nestlé opened its international snack R&D center in 
Sderot?
"Definitely. Over eleven years of activity, the Sderot center has 
established itself as an essential factor in Nestlé's R&D effort, 
especially concerning technological developments that enable 
improving the nutritional values in this popular category. This 
center is therefore the source of quite a few snacks that are 
made by Nestlé and are consumed every day by millions of 
people around the world.

While Mr. Nankisore was touring the site in Sderot, he visited, 
of course, the R&D center, and was introduced to its recent 
innovations. He was impressed by the capabilities of the 
developers and by the enterprising spirit he encountered 
at the site, and said he wished to present their work at a 
conference of Nestlé company managers from Africa and Asia. I 
have no doubt that this R&D site faces a brilliant future, as does 
all of Osem.

In conclusion, I am proud to say that Osem and Nestlé have 
been maintaining a successful and empowering business 
connection that has combined global and local aspects. This 
can only occur if the potential advantages of each of these 
aspects are understood in depth, and if the thought, initiative, 
and effort invested in each is mutually appreciated."

"While Nestlé has the controlling interest 
of Osem, its top managers do not act as if 
they were the only ones with knowledge 

or wisdom. The vast experience Nestlé has 
gathered working with over 150 company 
groups in dozens of countries worldwide, 

resulted in a simple conclusion: Think 
globally, act locally. This is particularly 

relevant in the food industry"
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T
he green expanse between the Yehuda 
Plain and the slopes of the Jerusalem Hills 
is steadily becoming known as Israel's wine 
land. Rows upon rows of grapevines planted 
recently in the area have been reviving the 
region's history. Dozens of new high quality 

wineries demonstrate the progress Israeli wine has been 
making, and explain why it has won international acclaim. 

The region that lies between the Yehuda Plain and the slopes 
of the Jerusalem hills was famous as vineyard land already in 
biblical times. Today, dozens of different size wineries, each 
having its own unique characteristics, have revitalized the 
region's wine industry. They have adopted the management 
principles and the cultivation and production processes used 
by countries that boast a long and highly developed wine 
tradition, such as France and Italy, as well as those of New 
World wine producers such as California, South Africa, and 
Australia.

The region has a varied landscape. It has a hilly area that rises to 
about 500m above sea level, small valleys, and flats that are no 
higher than 120m above sea level. The soil varies accordingly, 
as do the quantities of rainfall in the area. Local agriculture is 
mixed: Orchards, especially on the hills, cereal fields on the 
plains, and many olive groves and vineyards, the region's 
favorites, for which the soil and the climate are particularly 
favorable. The combination of cold – occasionally even snowy 
– winters with many sunny days, moderately hot summers with 
chilly nights, ample rainfalls and rich soil does wonders to the 
grapes that grow on the vines planted on the slopes, in the 
valleys, and on the plain.

Archeological digs in the area have provided ample evidence 

Israel's wine trail: 
Between plain and hills

of a wine production tradition that lasted for thousands of 
years. Remains were found of ancient wine presses, as well as 
ornaments, reliefs and mosaics that abound with grape motifs. 
These archeological finds prove that the area had a tradition of 
grapevine cultivation that lasted from the Canaanite Era and 
the settlement of the region by the Israelite tribes, to the end 
of the Byzantine Era. The finds are on display at sites such as 
the Beit Guvrin national park (Tel Maresha), Tel Gezer, Tel Tzofit, 
Tel Mikne (identified as ancient Ekron), the Atari Ruins and Tel 
Lachish.

During the Muslim occupation, the region's once thriving 
wine industry waned and finally disappeared. Grapevines 
were replaced by olive trees, and olive oil production gathered 
momentum in the region. In the late 19th century, with the 
construction of new villages in Yehuda, grapevines returned 
to the local agriculture, but in much smaller numbers than in 
the golden days of the local wine industry. It took decades for 
the grapevine to reestablish itself in the region as a significant 
agricultural crop. The tide turned in the early 1980's when the 
pioneering people of Lachish began growing table grapes.

They were gradually followed by other farmers in the region, 
who discovered the magic of vineyards, and no less important 
– the magic of wine. Wine lovers from the region's kibbutzim, 
villages and other settlements put their trust in the grapevine. 
They opened boutique wineries next to the vineyards, and 
began producing high quality wine in the pastoral landscape. 
Many "wine tourists" are attracted by the beauty of the area 
together with the flavor and aroma of the wine. They visit the 
wine trail, taste the wine of different wineries, and buy the 
particular wine that best suits their taste (see insert).

Over thirty wineries have been opened recently in the Yehuda 
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Wine is an entirely 
personal matter…  
by: Ze'ev Dunye, Sea Horse Winery, Moshav Bar Giora

Over the last century, countries such as France, Italy, and 
Germany, have formalized their traditional wine production in 
the form of detailed legal regulations. Cultivation regions were 
determined and delimited, each region was given permission 
to cultivate specific grape varieties, irrigation procedures were 
defined, crop quotas were set per given areas, and dozens 
other clauses have been formulated to deal with the wine 
production process. The bottom line is that regions where 
grapevines are cultivated and wine is produced were given a 
status of Appélation d'Origine Côntrollée. This basically means 
that a wine producer who wishes to include the name of 
his region on the wine bottle label, must conform to all the 
regulations issued for that region. One does not have to be a 
sworn wine enthusiast to be familiar with famous wine regions 
such as Chianti, Bourgogne, Alsace, Bordeau, California's Napa 
Valley, and other world renowned names.

plain, each having distinctive properties developed over the 
entire production process: the grape varieties being cultivated, 
the process by which the wine is produced, and the most 
crucial decision of all – choosing the varieties that will be used 
to produce original and daring blends.

A complete touristic experience has developed in the region 
around the wine industry. On offer are various overnight 
options, including hospitality in private homes, guided tours 
and walks, restaurants, tourist centers, and food and wine 
festivals that add a picturesque aspect to the region's thriving 
wine industry.

For further information on the activities offered in the area, 
please see www.touryoav.org.il .

In Israel, the wine industry has been developing at an 
accelerated pace in the past two decades. Although it is too 
early to speak of tradition, there is no doubt that the quality 
of the wines being produced here has significantly improved. 
This speedy process is primarily due to meticulous, non-
compromising work, and there are now signs that accepted 
cultivation areas are gradually being recognized in Israel: 
The Golan Heights, the Galilee, the coastal plain, the Yehuda 
Hills and the Negev. Most impressive – perhaps also most 
interesting – is the development of the Matte Yehuda wine 
region. Over the years, the pioneering wineries of the 1990's 
–  Soreq, Tzor'a and Qastel, have been joined by new ones, 
such as Ha'elah, Hans Sternbach, Agur, Flam, La Terra Promessa, 
Suson Yam, Teperberg (formerly Efrath), Tzova, Qatlav, Moni and 
many others.

The Matte Yehuda region has several distinctive characteristics 
that make it ideal for grapevine cultivation. One of them is the 
weather – cold winters and moderate summers, with the air 
cooling off at night in July August. The wine growers are not 
the only ones who have discovered the beautiful landscapes 
and the winding hilly roads. The area is now a favorite of bicycle 
riders, especially on weekends. Dozens of them are noticed 
working their way uphill in the early morning hours. In summer, 
this is the time the harvesters begin their work day.

Wine has always been and will always remain a matter of 
personal taste. Matte Yehuda boasts many wineries producing 
a broad variety of wines. All you have to do is visit, taste, and 
choose the wine of your preference.

Ze'ev Dunye
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