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עמיתים יקרים,

גיליון זה של מגזין לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין רואה 
אור בתחילת שנת 2016 ובאמצעותו אנו מסכמים את השנה החולפת 

שהייתה עתירת פעילויות ואירועים. ערכנו מספר מפגשים בהם 
אירחנו דמויות מפתח ממגוון עולמות תוכן, שהעשירו את חברינו 
בידע מקצועי וכללי: ב-9.2.15 אירחנו את משה אשר, מנהל רשות 

המיסים; ב-29.4.15 אירחנו את העיתונאי עמית סגל; ב-8.10.15 
אירחנו את הרמטכ״ל היוצא רא״ל )מיל׳( בנימין )בני( גנץ; ב-20.11.15 

נערך מפגש לכבוד ביקורו הראשון בישראל של נסיך ליכטנשטיין 
.H.S.H Prince Max von und zu Liechtenstein

מפגשים אלה, מהווים גם פלטפורמה להחלפת דעות ורעיונות, לקבלת מידע, לנטוורקינג עסקי וליצירת 
קשרים בלתי אמצעיים בין החברים. הם אלה אשר יכולים לרקום התחלות של יוזמות משותפות ולהניח 

את היסוד לקשרים עסקיים ולעסקאות רחבות היקף.   

המימד האנושי בפעילות הלשכה הוא עמוד התווך שלנו, ואותו אנו מעצימים ומחזקים כל העת. 
לשמחתנו, התברכנו בחברי לשכה שהינם בעלי רקורד מרשים של עשייה ואשר יכולים בהחלט 

להמשיך ולמנף אותה.  

אחד מהם הוא שלמה מנע, מנכ"ל נוברטיס ישראל, העומד בראש חברה המייצגת כאן את אחת 
מהשחקניות המרכזיות בשוק הפרמצבטיקה העולמי. בראיון עימו הוא סוקר את היבטי הפעילות 
של נוברטיס בישראל, בדגש על חשיפת המו"פ הישראלי בתחום הרפואי להשקעות של ענקית 

התרופות השוויצרית. 

מגזין הלשכה חושף את קוראיו למגוון רחב של נושאים המרכיבים יחד פסיפס של עשייה עסקית: 
נושא התשתיות והתעבורה מיוצג על-ידי אהוד סביון, מנכ"ל חברת "דרך ארץ", מקימת ומתפעלת 

כביש 6; התעבורה האווירית הבילטראלית זוכה למבט הייחודי של ניקולא קומרלה, מנהל תחנת נתב"ג 
של סוויס, שוויצרי שמצא בישראל בית חם; עולם יינות הבוטיק זוכה לחשיפה בזכות כתבה נרחבת 
עם אלי בן זקן, בעלי יקב קסטל, המספר על היקב החדש שהקימה המשפחה במושב יד השמונה; 

נושא התיירות זוכה לסקירה בהיבט הישראלי )מתחם שרונה( ובהיבט השוויצרי )אתרי תיירות נבחרים 
במזרח שוויץ(, ואף טעימה מהמטבח השוויצרי נקבל - 
בעזרת שף אבירם שטיינמץ המגיש במסעדת וואלה, 

על הר הכרמל, מיטב ממטעמי המטבח השוויצרי.  

חברים יקרים, גם בשנת 2016 נמשיך בפעילות מגוונת, 
ניזום מפגשים מעניינים הרלוונטיים לתחומי העיסוק 

של הלשכה ונפעל במרץ לפיתוח יוזמות ושיתופי 
פעולה. אני מאחל לכולנו כי נראה ברכה בעמלנו 

ונצליח להביא לידי ביטוי הפוטנציאל הטמון בעידוד 
הקשרים המסחריים והעסקיים בין שתי המדינות. 

שנה אזרחית מוצלחת ופורייה, 
 גדעון המבורגר,
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כנס ראשון מסוגו שנערך בישראל, הפגיש בין ראשי הפיתוח העסקי של 
נוברטיס העולמית, לבין נציגי חברות סטארט-אפ העוסקות במחקר ופיתוח 

פרמצבטי. שלמה מנע, מנכ"ל נוברטיס ישראל, מאמין כי פלטפורמות מסוג זה 
יכולות לחשוף את הפוטנציאל הטמון במו"פ הרפואי המקומי ולעודד השקעות

ין כנראה אדם בעולם, שיש לו נגיעה כזו או אחרת לתחום הרפואי, א
שאינו מכיר את קונצרן התרופות הבינלאומי נוברטיס. 

אין כנראה גם אדם בעולם, שלא השתמש באחד או יותר ממאות 
מותגי נוברטיס הנושאים שמות שונים, ומיועדים לטיפול במגוון 

תופעות רפואיות )המוכרים ביותר - ריטלין וולטרן(.
"יחד עם זאת, השם נוברטיס, חשוב ככל שיהיה, איננו מותג", 

מבהיר שלמה מנע, מנכ"ל נוברטיס ישראל. "התרופה היא המותג וכמו כל תרופה 
היא ניתנת על-ידי רופא על-פי מידת היעילות שלה והשפעתה על החולה במחלה 

הספציפית אותה הוא מאבחן. שוויה של נוברטיס נובע, לפיכך, מיעילות השפעת 
מוצריה לאורך שנים".

נוברטיס הוקמה אמנם ב-1996 כמיזוג בין סיבה גייגי לבין סנדוז, אך שורשיה 
נעוצים רחוק בעבר. מאחוריה היסטוריה עשירה של פיתוח מוצרים חדשניים בתחום 

הכימיקלים, שהתפתחה והעמיקה בתחום הפרמצבטי. 
שלוש חברות ותיקות מרכיבות את שורשיה ההיסטוריים של נוברטיס: גייגי, חברת 

מסחר בכימיקלים שנוסדה בבאזל באמצע המאה ה-18; סיבה, שהחלה בייצור צבעים 
לבדים באמצע המאה ה-19 וסנדוז, חברת כימיקלים שנוסדה אף היא בבאזל בשנת 

.1886
מחזורה השנתי של החברה בשנת 2014 הסתכם ב-56 מיליארד דולר ושווי השוק 

שלה מגיע ל-230 מיליארד דולר, מה שהופך אותה לחברת התרופות השנייה או 
השלישית בגודלה בעולם. המטה שלה ממוקם בבאזל, שוויץ, והיא מעסיקה 135 אלף 

עובדים ב-150 מדינות. 
חברת נוברטיס ישראל הוקמה רק בשנה האחרונה, אך גם מאחוריה קיימת כבר 

היסטוריה של פעילות בישראל - של חברות סיבה גייגי וסנדוז. זו החלה בשנות ה-50 
של המאה הקודמת, עת קיבלו שני יבואנים ישראליים זיכיון לשיווק מוצרי שתי החברות 

בארץ. 
ב-1996, עם הקמת נוברטיס, ייצגה אותה בישראל חברת פרומדיקו ועשר שנים 

 - Branch Office מאוחר יותר, עבר הייצוג לפארמה אקסל. ב-2009 הוקם בישראל
נציגות חדשה של נוברטיס שעסקה בשיווק מוצרי החברה )לא מכירות(, ופעלה מול 

רופאים וגופים כמו בתי חולים וקופות חולים. 
0 0 0

השינוי המשמעותי בפעילות החברה בארץ התחולל ביולי 2015, עת הוקמה נוברטיס 
ישראל, חברה בת של נוברטיס העולמית, העוסקת באופן ישיר בשיווק, במכירות, בייזום 

מחקרים קליניים במרכזים רפואיים מובילים בישראל ובהשקעות בחברות פיתוח 

שלמה מנע

נוברטיס ישראל: 

שמים את ישראל על מפת 
המחקר והפיתוח הרפואי העולמי
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תרופות. הן נושא המחקרים הקליניים והן ההשקעה בחברות 
ישראליות המפתחות תרופות חדשניות, הם אולי המעניינים 

בפעילותה של נוברטיס ישראל. 
"ישראל מהווה במשך שנים יעד למחקרים קליניים רבים", 

אומר שלמה מנע. "זאת בזכות רמת הרפואה, התשתיות בבתי 
החולים, השמירה על כללי האתיקה, הנהלים והפיקוח על 

המחקרים ועוד. נוברטיס העולמית החלה במחקרים רפואיים 
בישראל באמצעות המחלקה הרפואית שלנו בתחילת שנות 
ה-2000, אבל הם היו מעטים, גם יחסית לכמות המחקרים 

המבוצעים בארץ, ובוודאי לעומת הנעשה באותה עת במדינות 
אחרות. בחמש השנים האחרונות, הגדילה החברה את מספר 

המחקרים הנערכים בישראל, וב-2014 השקיעה כ-22 
מיליון שקל במחקרים קליניים בבתי חולים בארץ. בסך הכל, 

מתבצעים כיום כ-70 מחקרים של נוברטיס בישראל, על 
תרופות שנמצאות באחד משלושת השלבים הפיתוחיים - עד 

לכניסה לשימוש בשוק". 

- מהו בעצם מחקר רפואי? 
"מחקר רפואי מהווה את אחד היסודות החשובים בדרך 

לפיתוח תרופות. הוא נעשה בשלבים האחרונים של תהליך 
ייצורה של תרופה חדשה, ומתקיים לאחר שהמוצר נבדק 

ונחקר במעבדה והוכח כי תהליך ייצורו בטוח. 
רק לאחר מכן, ניתן לעבור לשלב הניסויים בבני אדם - שהם, 

למעשה, המחקרים הרפואיים. במהלך המחקר, בודקים 
ראשית את התרופה על אנשים בריאים, כדי לראות אם אין לה 
תופעות לוואי. אחר כך נותנים אותה לחולים, גם כן כדי לבדוק 

שאין לה תופעות לוואי. השלב האחרון במחקר הוא בדיקת 
אפקטיביות התרופה על החולים. מדי שנה מושקעים ברחבי 

העולם כמיליארד דולר במחקרים כאלה". 

- באילו תחומים רפואיים נערכים מחקרים של נוברטיס בארץ? 
"במגוון רחב של תחומים - אונקולוגיה, המטולוגיה, ראות, 

נוירולוגיה, עיניים, קרדיולוגיה, דרמלוגיה, אימונולוגיה ועוד. הדבר 
אולי ייחודי לנוברטיס, שאינה מתמקדת בתחומים ספציפיים 

אלא בפיתוח פתרונות רוחב להארכת ולשיפור איכות חיי 
החולה". 

- השקעה של 30 מיליון שקל במחקרים אינה נראית גבוהה 
במיוחד, אם משווים אותה לסך ההשקעות במחקרים בישראל - 

כ-300 מיליון שקל בשנה. 
"באופן יחסי זה נכון, בוודאי כשמדובר בחברת ענק כמו 
נוברטיס. עם זאת, אנו עדיין קונצרן התרופות הבינלאומי 

שמשקיע הכי הרבה בישראל )לצד חברות רב לאומיות אחרות 

כמו רוש השוויצרית או MSD האמריקאית(. אבל, צריך גם לבחון 
את פני הדברים בהשוואה להשקעות העבר. כאמור, נוברטיס 
ערכה מחקרים קליניים בישראל עוד ב-2001, אך ההשקעות 

אז ובמשך מספר שנים לא היו גבוהות בלשון המעטה. 
משנת 2006, לאחר שמוניתי לתפקיד המנכ"ל, ראיתי 

במחקרים השקעה אסטרטגית ועודדתי את ראשי החברה 
להתרשם מהיכולות הטמונות בבתי החולים בישראל. מאז 

החלה העלייה בהשקעות שהגיעה לשיאה ב-2014. 
בהקשר זה, מן הראוי להדגיש את המשמעות האדירה של 

עריכת מחקרים רפואיים בארץ, אשר חושפים את הרופאים 
לטכנולוגיות חדשות, יוצרים מקומות עבודה ומביאים לפיתוח 

התשתיות בבתי החולים. וכמובן, המחקרים החדשים מאפשרים 
לחולים המשתתפים בהם להיחשף לתרופות חדשות - מוקדם 

וללא עלות. לא אחת, מדובר בפריצת דרך בטיפול הרפואי 
שהם מקבלים".  

- מדוע כדאי לנוברטיס להשקיע בישראל? הרי ישנן 
אלטרנטיבות זולות, נגישת וגם איכותיות במדינות אחרות 

והתחרות בתחום גוברת. 
"אתה ודאי מתכוון למחקרים הנערכים במדינות מזרח אירופה 
כמו הונגריה, פולין ורוסיה, שהפכו בשנים האחרונות יעד לביצוע 

מחקרים רפואיים. 
קיים פוטנציאל במדינות הללו מבחינת כמות החולים - וגם 

מבחינת העלות שהיא נמוכה יותר יחסית למחקרים במדינות 
המערב ובישראל. בנוסף, יש להתייחס גם לסביבה הרגולטורית 

הקיימת במדינות אלה, המעודדת ביצוע מחקרים - ומשמעות 
הדבר קיצור לוחות זמנים לקבלת אישורים מהגורמים 

הרלוונטיים במדינה. 
אלה אמנם סיבות מוצדקות לפנות לכיוון מזרח, אבל לנוברטיס 

יש אמון עצום באיכות הרפואה בישראל, שהיא מהמתקדמים 
ביותר - רופאים, חוקרים, בתי חולים, מעבדות, חברות מו"פ 

ועוד. אנו עושים מאמץ להציג זאת ולהפנות את נוברטיס אלינו. 
בנוסף, אחד היעדים שהצבתי לעצמי, הוא גם לחשוף את 

הרמה הגבוהה, לעיתים פורצת הדרך, של העשייה הפיתוחית-
מחקרית-רפואית בארץ". 

- שמה של ישראל כ-Hi-Tech Nation יצא למרחוק מזה 
שניים-שלושה עשורים. האם בעצם הסטארט-אפים בתחום 

"ערכנו פגישות מקדימות עם מנהלי חברות העוסקות 
בפיתוח והצגנו בפניהם מה חברות גדולות מחפשות 
בכלל, ונוברטיס בפרט - כלומר איך ומתי ניתן לפנות 

אליה, באיזה שלב של הפיתוח, כיצד ניתן לגייס 
משאבים להמשך מחקר ועוד. במהלך הכנס, גם ערכנו 

ביקורים במספר חברות, נוצרו קשרים ואני מאמין שהם 
©יתפתחו לכלל עסקאות"
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הפיתוח הרפואי נותרו בצל? 
"הייתי אומר שבמידה מסוימת כן. ישראל עדיין נחשבת, 

בהקשרים מסוימים, כחלק מהמדינות המתפתחות ויש מודעות 
קטנה מדי ליכולות הטמונה בה. המצב הבטחוני וחוסר היציבות 

נמצאים בכותרות".

- ולכן ערכתם בישראל כנס עולמי אליו הוזמנו בכירי הפיתוח 
העסקי, המו"פ וקרן הון הסיכון העצמאית של נוברטיס?  

"בהחלט. שינוי בתפיסה יכול להתרחש רק אחרי שמתקיימת 
חשיפה ישירה למחקר ולפיתוח המתרחשים בישראל. כאשר 

מגיעים לכאן נציגים של יצרניות עולמיות מובילות, נפגשים 
עם החוקרים, מבקרים בחברות מחקר ופיתוח - היחס שלהם 

לישראל משתנה. 
הרעיון לכנס התפתח במהלך דיון בעניין בין המדען הראשי 

במשרד הכלכלה לבין ארגון פארמה ישראל, המאגד את 
הנציגיויות הישראליות של חברות הפארמה הגדולות. בדיון זה, 
עלה הצורך להביא לחברות הישראליות את הניסיון והעוצמה 

של חברות הענק העולמיות. זאת, לאור הפער הקיים בין 
רעיונות לבין היישום בשוק - המצריך הנחייה בשלבים מוקדמים 

יותר.
בכנס שערכנו לאחרונה, נתנו במה לחברות ישראליות שהציגו 

רעיונות, פיתוחים, מחקרים וטכנולוגיות. קודם לאירוע, אף ערכנו 
סדנה להיכרות עם נוברטיס, עם הצרכים שלה ועם האופן בו 

כדאי לפנות אליה". 
מנע מספר, כי מתוך עשרות חברות שהגישו מועמדות להציג 

בכנס, 40 נראו לבוחני ההצעות כמעוררות עניין. "ערכנו 
פגישות מקדימות עם מנהלי החברות הללו, ובהן הם הציגו 
את יכולתם ומה דרוש להם, ואנו הצגנו בפניהם מה חברות 

גדולות מחפשות בכלל, ונוברטיס בפרט - כלומר איך ומתי ניתן 
לפנות אליה, באיזה שלב של הפיתוח, כיצד ניתן לגייס משאבים 

להמשך מחקר ועוד. 
במהלך הכנס, כאמור, ערכנו ביקור במספר חברות, נוצרו 

קשרים ואני מאמין שהם יתפתחו לכלל עסקאות.
דעתם של משתתפי הכנס מנוברטיס הייתה חיובית ביותר 

ועוררה הדים במטה החברה בשוויץ. לכן החלטנו, בעצה אחת 
עם ראשי החברה העולמית,  לערוך כנס כזה אחת לשנה - 

מה שיהפוך למסורת ויביא ללא ספק להרבה יותר התעניינות 
במחקרים, בפיתוחים, בהשקעות בחברות סטארט-אפ 

וברכישת חברות קיימות". 

- הרכישה המשמעותית של נוברטיס הייתה של גמידה והיא 
נעשתה לפני הכנס...

"נכון, ואזכיר גם כי כשרכשה נוברטיס את אלקון ב-2011, 

היא 'קיבלה' בשירשור גם את חברת 'אופטונול' הישראלית, 
שנמכרה לאלקון ב-2009. רכישה זו, בהחלט עודדה את 

נוברטיס להתעניין בחברות ישראליות נוספות. רכישת גמידה, 
כמו גם הרצון להשתתף בכנס, מעידים על התעניינות נוברטיס 

בפיתוחים בישראל ונראה לי שיש התעניינות יותר ממוקדת 
בשתי חברות שאולי אף תוביל להסכם".

- אם כך, עכשיו מחפשים את החברה של "ביליון דולר"?      
"כולם מחפשים, אך הדרך ל'בלוק באסטר', כלומר לתרופה 

שתימכר ביותר ממיליארד דולר - היא ארוכה. מתוך מאה 
מולקולות )תרופות( בפיתוח, אחת תגיע לשוק, ומבין אלה רק 
אחת מתוך 20 תגיע למכירות בסדרי גודל הללו. צריך לזכור 

גם, כי חוקרים אינם אנשי עסקים. הם באים עם רעיון שניראה 
מדהים - אך לעיתים אינם רואים את התמונה המלאה: האם 

השוק צריך את התרופה? האם השוק מספיק גדול כדי להפוך 
את הפיתוח לכלכלי? האם נמצא בפיתוח בשלבים כאלה או 

אחרים רעיון דומה? וחשוב מכל - האם ניתן להגיע ליישום מלא 
של הרעיון? קורה לא פעם שצריך להפסיק את הפיתוח, מכל 

מיני סיבות, לאחר השקעת זמן ומשאבים מרובים".    

-ועדיין, מבחינה תדמיתית, אולי בזכות טבע, חושבים, לפחות 
בישראל, כי אנו מעצמה בתחום הרפואי...

"אני יכול להבין זאת, הן בגלל שטבע היא המובילה בעולם 
בתחום התרופות הגנריות )נוברטיס, אגב, היא מספר 2(, וגם 
בגלל רמת הרפואה שהיא מהגבוהות בעולם. ויחד עם זאת, 
אפשר למנות על כף יד אחת את תרופות המקור שפותחו 

בישראל. הידועה היא הקופקסון, תרופה לפרקינסון, תרופה 
ל-ALS גליווק בחלקו ותרופה לאלצהיימר".   

- מהי לדעתך חשיבות לשכת המסחר ישראל-שוויץ בהעמקת 
היחסים העסקיים בין שתי המדינות, בהיבט המחקר והפיתוח 

הפרמצבטי? 
"הדגש הוא פחות על ההיבט הבילטראלי ויותר על ההיבט 

העסקי. במסגרת הלשכה פועלים אנשי עסקים משתי המדינות, 
המצויים לפני ולפנים בהיבטים העסקיים - והם ממוקדי עשייה. 
הם אמנם זקוקים להסכמים בילטראליים, בעיקר בנושא מיסוי 

וסחר בינ"ל, אך זו רק התשתית לקידום העסקים.  
בנוסף, הם פחות מושפעים ממצבים פוליטיים, הם ענייניים, 

תכליתיים ורוצים לסגור עסקה טובה. כך הם פני הדברים גם 
בתחום בו עוסקת נוברטיס. 

בהיותי חבר בלשכה אני נחשף לפעילות, אני מרחיב את מעגלי 
ההיכרות העסקיים, ואני מכיר בכוחו של הנטוורקינג המתקיים 

בין חברי הלשכה, כדי לקדם יוזמות משותפות, השקעות 
ועסקאות".    

"דעתם של משתתפי הכנס מנוברטיס הייתה חיובית 
ביותר ועוררה הדים במטה החברה בשוויץ. לכן החלטנו, 

בעצה אחת עם ראשי החברה העולמית,  לערוך כנס 
כזה אחת לשנה - מה שיהפוך למסורת ויביא ללא ספק 

להרבה יותר התעניינות במחקרים, בפיתוחים, בהשקעות 
בחברות סטארט-אפ וברכישת חברות קיימות" 

"מחקרים רפואיים נערכים על-ידי נוברטיס במגוון רחב 
של תחומים - אונקולוגיה, המטולוגיה, ראות, נוירולוגיה, 
עיניים, קרדיולוגיה, דרמלוגיה, אימונולוגיה ועוד. הדבר 

אולי ייחודי לנוברטיס, שאינה מתמקדת בתחומים 
ספציפיים אלא בפיתוח פתרונות רוחב להארכת 

ולשיפור איכות חיי החולה"
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אהוד סביון, מנכ"ל חברת דרך ארץ, מקימת ומתפעלת כביש 6, מספר על 
תהליך ההקמה וסוקר מעגלי השפעה נרחבים של פרויקט התשתית הגדול 

בישראל - על הכלכלה והמשק, על הדיור והבנייה, על המרקם הדמוגרפי ועל 
הפיתוח התחבורתי 0 לצד זאת, מופנית תשומת לב רבה לצמצום "טביעת הרגל 

האקולוגית" של כביש האורך של המדינה

ביש 6, אחד הפרויקטים הגדולים שבוצעו במדינת ישראל - בוודאי כזה כ
שמומן והוקם על-ידי משקיעים פרטיים - הפך לחלק בלתי נפרד מעולמו 
קודם  איך הסתדרנו  לדמיין  כזה, שקשה אפילו  הישראלי.  הנהג  של 
בלעדיו. לאור הקשר ההדוק המתקיים בין פיתוח אמצעי תעבורה לבין 
התפתחות וצמיחה כלכלית, ברור כיצד הפך כביש 6 לגורם משמעותי 
בצמיחת המשק - ועל כך יעידו מרכזי מסחר, תעשייה ושירותים שהוקמו 
לאורכו. זאת ועוד, מצוקת הדיור במרכז הארץ הביאה רבים, הודות לקיומו, לעזוב את 
אזור המרכז ולהתגורר בישובים מרוחקים יותר. למגמה זו גם היבט דמוגרפי של פיזור 

אוכלוסיה הומוגני יותר באזורי פריפריה. 
ההיסטוריה מלמדת כי הרעיון לסלילת הכביש עלה כבר לפני כחמישים שנה, ובשנת 
1976 הוא הוכנס לתוכנית המתאר הארצית. ב-1992 החליטה הממשלה, בראשות יצחק 
רבין, על הקמת הכביש באמצעות שותפות ציבורית-פרטית. העבודות על הקטע המרכזי, 

ממחלף שורק עד מחלף עירון, באורך 87 ק"מ, החלו בנובמבר 1999. 
הכביש המופעל ככביש אגרה הוקם בשיטת Build Operate Transfer( BOT(. בשיטה זו, 
מקים הזכיין את הכביש, מתפעל אותו )במקרה הזה למשך 30 שנה(, גובה את האגרה 

מהמשתמשים ובמועד האמור מעביר את הבעלות לידי המדינה. 
הכביש מנוהל על-ידי החברה הממשלתית כביש חוצה ישראל, המשמשת כיזם מטעם 
הממשלה וכרגולטור, והוא מתופעל על-ידי חברת דרך ארץ שזכתה בזיכיון להקמתו 
והפעלתו והשקיעה בהקמת הקטע המרכזי שלו קרוב לארבעה מיליארד שקל. הממשלה 
מתכננת ומממנת את הקמת כבישי הרוחב המפנים את התנועה לכביש 6 וכן את קטעי 

ההמשך - דרומה עד צומת הנגב וצפונה בין יקנעם למחלף סומך.  
אהוד סביון, )65(, איש חיל הים בעברו )אל"מ מיל'(, אשר עסק בתפקידיו הצבאיים הן 
הפיקוד על כלי שייט ימיים והן בריכוז פרויקטים גדולים של החיל, גילה כבר אז עניין רב 
בפרויקטים משולבים, אינטרדיסציפלינריים. הן תפקידיו בחיל והן לימודיו הכשירו אותו 
לעסוק בתחום - הוא בוגר מב"ל )המכללה לביטחון לאומי(, יש לו תואר ראשון בגיאוגרפיה 
עירונית, תואר שני במינהל ציבורי והתמחות בניהול פרויקטים גדולים אותה רכש במסגרת 
תוכנית של הווארד )שנערכה באוניברסיטת תל אביב( ובמימון הבנק העולמי, ונועדה 

להכשיר מועמדים לניהול פרויקטים גדולים במדינות מתפתחות. 
 לאחר שחרורו מצה"ל מונה לראש מינהלת הקמת היישובים צור יגאל ומתן, ולאחר 
שנתיים בתפקיד יצא לשליחות מטעם הסוכנות היהודית בקנדה. כשסיים את השליחות 
ב-1998, קיבל פנייה מאפריקה ישראל, שהייתה אחת מזכייניות כביש חוצה ישראל, 
לנהל את הפרויקט ככביש אגרה, בו נעשית הגבייה באופן אוטומטי, באמצעות מערכות 

אהוד סביון

אהוד סביון, מנכ״ל חברת דרך ארץ:
הקמת כביש 6 יצרה מציאות חדשה 

בישראל ולא רק בהיבט התעבורה
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"שימור ערכי טבע באזורי הסלילה ניצב לנגד עינינו 
כערך עליון. לכן לפני תחילת העבודות אספנו בשטח 

זרעים ופקעות, שלחנו אותם למשתלות, הנבטנו 
והחזרנו לבית הגידול המקורי שלהם מיליוני שתילים. 

הבאנו גם עצי זית ועצים נוספים, שבעוד שנה-
שנתיים יגביהו וירחיבו נוף, ואפשר יהיה ליהנות גם 

מהם לאורך התוואי" 

אלקטרו-אופטיות - שיטה שהופעלה אז לראשונה בעולם בקנדה. 
את השיטה הזו ביקשו היזמים הישראליים לאמץ גם בישראל. 
"פניתי לג'ון בק, נשיא חברת AECO המתמחה בתחום וביקשתי 
להיפגש עימו בנושא הזה", מספר סביון. "גיליתי יהודי חם, מלא 
רצון טוב ומיד נוצרה בינינו כימיה. עד מהרה נוצרו קשרים עסקיים 
והחברה הקנדית הצטרפה כמובילה לקבוצה הזכיינית, שכללה 

את אפריקה ישראל ואת שיכון ובינוי.  
היום דרך ארץ היא בבעלות קרן תש"י )51% בזכויות הכלכליות 
ו-25%  הכלכליות  בזכויות   49%( נוי  וקרן  בהצבעה(,  ו-75% 
בהצבעה(. בשתי הקרנות מחזיקים גופים פיננסיים גדולים כמו 
קרנות  עמיתים  ישיר,  ביטוח  הפניקס,  הראל,  הביטוח  חברות 
פנסיה, אלטשולר שחם, כלל ביטוח, מבטחים ומנורה. "כבר אז, 
ייעדו אותי לניהול הפרויקט כך שאת ה'סטאז' שלי בהפעלת כביש 
אגרה באמצעות מערכות אלקטרו-אופטיות עשיתי שם, בקנדה", 
אומר סביון. "מאז ההיסטוריה מתהווה לנגד עינינו וכביש 6 הולך 
ומתפתח. בסיומו הוא יימתח על פני כ-220 ק"מ, מצומת הנגב 

בדרום ועד כברי-נהריה בצפון. 
בדרך יוקמו מחלפים חדשים, ייסללו נתיבים נוספים וכמובן ימשיכו 

לבנות לאורכו פרויקטים של תעשייה, מסחר ומגורים".
ניתנת לדברי סביון שנה בשנה,  ההוכחה לנחיצותו של הכביש 
באמצעות גרף התנועה הנעה בו. נתוניו מראים כי במשך עשור, 
מ-2004 עד 2014, עלה נפח התנועה ביותר מ-10% מדי שנה.  

- בין חברת דרך ארץ, זכיינית הפרויקט לבין חברת כביש חוצה 
ותלותית.  יחסית מסועפת  קיימת מערכת  ישראל הממשלתית 
כיצד פועל השילוב בין חברה פרטית לבין חברת ממשלתית, על 

כל המשתמע מכך? 
גופים ממשלתיים,  כך מחמיאה של  כל  "בניגוד לתדמית הלא 
שיתוף הפעולה בין שני הצדדים מביא אל מערכת היחסים את 
היתרון היחסי המובהק של כל אחד מהם. בנוסף, היו"ר הראשון 
של החברה הממשלתית, הרמטכ"ל המנוח משה לוי, היווה גורם 
משמעותי ביצירת התשתית לעבודה משותפת. המשמעות היא 

שכל גוף שיש לו יתרון יחסי בתחום מסוים - על-פי מיפוי וניהול 
הסיכונים - הוא זה שמטפל בנושא, וכך מביאים לאופטימיזציה 
בקידום הפרויקט. ברור גם לחלוטין, כי ללא בסיס משפטי מעוגן 
ניתן להקים פרויקט מסוג זה, הכרוך באין ספור  בחקיקה, לא 
ממשקים הנוגעים ומושפעים מהחלטות מדינה. מבחינת דרך ארץ, 
אנו מנהלים פעילות עסקית יעילה, ממוקדת, שקופה ומקבלים 
החלטות לגופו של עניין. תפקידי לנהל את העסק לטובת בעלי 
המניות, להיות רווחי, לעמוד לא רק במשימות אלא גם בלוחות 
הזמנים לביצוען. אינני עושה זאת לבד - בדרך ארץ מועסקים 

17 עובדים - 80% מהם נמצאים בחברה כבר מעל 13 שנים".

- האם הקשיים בהקמת הכביש הן בשלב הראשון והן בשלבים 
שלאחר מכן, היו בירוקרטיים או ענייניים, כאלה הכרוכים בביצוע 

פרויקט כה גדול, למשל, מחסור בידיים עובדות? 
"גם וגם. אך אלה לא קשורים לחברת כביש חוצה ישראל. הבעיה 
העיקרית הייתה אכן של כוח אדם. זה פרויקט עתיר עבודה - רק 
ועוד  ישיר,  עובדים באופן  זקוקים ל-2,500  היינו  לצורך הבנייה 
נשיג  יותר של העבודות. מהיכן  עובדים במעגל הרחב   10,000
כוח האדם בהיקף כזה? המחשבה הייתה על פועלים  פלסטינים, 
אבל המצב הבטחוני המעורער, הקושי בקבלת אישורי העבודה 
והסגרים התכופים שמנעו הגעת פועלים, לא איפשרו לנו לסמוך 
על מקור זה. כיתתי רגליי במשרדי הממשלה השונים וקיבלתי 
1,000 מכסות לעובדים זרים. הסכמתי לכך, אך דרשתי לעגן את 
יותר מול  ההבטחה בהסכם משפטי, כדי שלא אעמוד מאוחר 
שוקת שבורה. את הכביש בנו בסופו של דבר פועלים ישראליים, 

פלסטינים, תורכים ורומנים. 
האתגר השני בגודלו היה הסגירה הפיננסית - להגדיר סיכונים 
שקיבלנו  הביטחון  רשת  בהערכות.  טעינו  לא  אותם.  ולגדר 
מהמדינה נוצלה במשך ארבע שנים והחברה קיבלה 78 מיליון 
שקל )בשנים בהן הוצאותיה לא כוסו על ידי הכנסות מהכביש(. 
לעומת זאת, אנו שילמנו למדינה עד כה 200 מיליון שקל מרווחי 

תפעול הכביש".

- חלק בלתי נפרד מהמכרז היה הידרשות המציעים לנושא הנוף 
ואיכות הסביבה. 

"נכון, למעשה, לניקוד שהוענק לכל הצעה בעת בחינתה נוספו 
5% למציעים שיימצאו את הפתרון הסביבתי הטוב ביותר. זאת כדי 
להשיג שילוב מירבי בין הכביש לבין סביבתו, להפחית למינימום 
פגיעה בחי ובצומח, לעמוד בדרישות החוק להגנת ערכי טבע, 
ושחזור  שימוש  הכחדה,  בסכנת  הנמצאת  צמחיה  הצלת  תוך 
הנוף הקיים והבטחת התפתחות הצמחייה בהתבסס על משקעים 
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בלבד, לאורך הכביש. מע"צ השתמשה עד אז - כדי לייצב את 
המדרונות - בשיח שייבאה מאוסטרליה בשם שיטה צהובה. שיח 

זה, הן מייצב את המדרונות והן מתפרס במהרה בשטח.   
אמרו אז שאין פתרון אחר. אנחנו הוכחנו שיש פתרון טוב יותר, 
נוף  רבינוביץ', אדריכלית  ד"ר אביבה  ויישמנו את המחקר של 
אשר מצאה פתרונות יצירתיים המתבססים על השבת צמחייה 
ארץ-ישראלית טבעית. אני כישראלי שארצו ונופיה חשובים לי, 

יכול לעמוד בגאווה מאחורי הפתרונות הללו. 
כבר בתחילת הפרויקט הזמנתי את ארגוני איכות הסביבה והגנת 
הטבע לקיים איתנו דו-שיח. אמרתי להם כי הפרויקט יקום בכל 
מקרה וכי אין עוררין לגבי ערכו ברמה הלאומית - תרומה מכרעת 
לפיתוח הגליל והנגב. ביקשתי מאנשי המקצוע שיסייעו לנו לצמצם 
את טביעת הרגל הסביבתית של הפרויקט, כלומר למזער נזקים 
מבחינה אקולוגית. הדגשתי בפניהם את הערך המוסף של הכביש 
גם מבחינתם, שהרי בזכותו יצאו אנשים רבים יותר לטייל בארץ 
ולתור מחוזות מרוחקים יותר שלה - בצפון ובדרום. אגב, היה זה 
ראש הממשלה המנוח אריאל שרון שאמר אז כי "עם ישראל 

ייחשף לחבלי ארץ שלא הכיר...״.           
ואכן, כיום ניתן לראות כי הכביש משתלב בתוואי הנוף, ולמעשה 
זו הגינה הכי  גדולה הקיימת בישראל. צמחי ארץ ישראל ובהם 
עירית, חרציות, חרדל, רקפות ופרגים גדלים בה בצורה טבעית 
ועונתית, כך שאין צורך להשקותם. צמחיה עשירה זו, מספקת את 

הבסיס לייצוב מדרונות הכביש. 
שימור ערכי טבע באזורי הסלילה ניצב לנגד עינינו כערך עליון. לכן 
לפני תחילת העבודות אספנו בשטח זרעים ופקעות, שלחנו אותם 
למשתלות, הנבטנו והחזרנו לבית הגידול המקורי שלהם מיליוני 
שתילים. הבאנו גם עצי זית ועצים נוספים, שבעוד שנה-שנתיים 

יגביהו וירחיבו נוף, ואפשר יהיה ליהנות גם מהם לאורך התוואי. 
מאז יישמנו פתרון סביבתי זה, נעשה בו שימוש בפרויקטים נוספים 

מקומית  בר  צמחית  רואים  אנו  הארץ.  ברחבי  מקומות  ובעוד 
בפרויקטים ציבוריים וגם כמובן בכבישים חדשים".

-כיצד טופל נושא בעלי החיים?   
"סלילת הכביש יצרה למעשה חיץ בין תאי שטח אותו לא יכלו 
בעלי חיים לעבור. גם על כך חשבנו מבעוד מועד. כאשר חפרנו 
בעומק הסלע מנהרה, יצרנו מעליה מעבר אקולוגי לבעלי חיים, כך 
שיוכלו לנוע בחופשיות על פני קרקע טבעית, משני צידי הכביש. 
כמו כן הקמנו עשרות מעברי בעלי חיים מתחת לכביש, בערך כל 
קילומטר, כך שלאורכו יש עשרות רבות של מעברים תת קרקעיים 

בהם יכולות החיות לעבור.      
עוסקים, התייחסנו  אנו  במיזעור טביעת הרגל הסביבתית  ואם 
גם למרקם החקלאי באזורים השונים ואנו גם מתכוונים להחזיר 
קרקעות לעיבוד חקלאי,  למרות שהחקלאים כבר פוצו בגין זכויות 

שהופקעו מהם לצורך הקמת הכביש". 

לעיכוב  וגרם  בזמנו  נוסף בהקמה, שפורסם בהרחבה  - אתגר 
לאורך התוואי.  הימצאותם של קברים עתיקים  היה   העבודות, 

כיצד התמודדתם עם הנושא? 
"במהלך העבודות אכן נחשפו קברים עתיקים בתוואי המתוכנן, 
אותם נאסר עלינו להעתיק ממקומם. הדבר יצר בעיה הלכתית 
עובר במקום  בהיותו  על הכביש  לנוע  יכלו  כוהנים, שלא  עבור 
קבורה. לכן נדרשנו לפתרונות הנדסיים דוגמת ביצוע מעקף היכן 
שניתן היה לעשות זאת ובמקומות אחרים - הגבהת הכביש מעל 
פני השטח. בסופו של דבר פתרנו את העניין לשביעות רצונם של 

כל הגורמים ההלכתיים".   

- במבט לאחור, כשקיבלת על עצמך את התפקיד, האם הבנת 
את השינוי הדרמטי שהפרויקט עומד לחולל עם השלמתו במשק 

הישראלי כולו? 
"מהרגע הראשון היה לי ברור שזה פרויקט לאומי ראשון במעלה 
- גם עניינית וגם סביבתית. הייתי משווה אותו רק למוביל הארצי, 
שנבנה כדי לפתח את הנגב. גם כביש 6 לכשיושלם יהיה קטליזטור 
משמעותי לפיתוח הנגב. כמובן, מעבר לכך יש לו השלכות אדירות 
על כל תחום בחיינו: קירוב הפריפריה, כלומר הנגשת חבלי ארץ 
ומהדרום למרכז  מרוחקים, בשל קיצור משך הנסיעה מהצפון 
בעלויות  וחיסכון  יותר  ויעיל  שינוע מהיר  אוכלוסין;  פיזור  הארץ; 
של העברת סחורות ונסיעות פרטיות, הפחתת עומס התנועה על 
הכבישים הקיימים, צמצום תאונות הדרכים גם כי מדובר בכביש 
ברמת בטיחות גבוהה וגם הודות להפחתת העומס בדרכים באופן 
כללי; קיצור זמן הנסיעה במערכת התחבורה הציבורית העושה 
שימוש בכביש; הפחתת זיהום אוויר בגוש דן עקב הסטת רכבים 
לציר המזרחי. אני רואה לעצמי זכות גדולה להיות מעורב, משפיע 
מוביל בפרויקט בעל השלכות כה נרחבות על המשק והכלכלה 

בישראל". 

"אתגר גדול הציבה הסגירה הפיננסית - להגדיר 
סיכונים ולגדר אותם. לא טעינו בהערכות. רשת הביטחון 

שקיבלנו מהמדינה נוצלה במשך ארבע שנים והחברה 
קיבלה 78 מיליון שקל )בשנים בהן הוצאותיה לא כוסו 

על ידי הכנסות מהכביש(. לעומת זאת, אנו שילמנו 
למדינה עד כה 200 מיליון שקל מרווחי תפעול הכביש"

"מהרגע הראשון היה לי ברור שזה פרויקט לאומי 
ראשון במעלה - גם עניינית וגם סביבתית. הייתי 

משווה אותו רק למוביל הארצי, שנבנה כדי לפתח את 
הנגב. גם כביש 6 לכשיושלם יהיה קטליזטור משמעותי 

לפיתוח הנגב. כמובן, מעבר לכך יש לו השלכות 
אדירות על כל תחום בחיינו"
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קורות חייו של ניקולא קומרלה, מנהל תחנת סוויס בנתב"ג, כמו הכינו אותו 
לנחיתה רכה בישראל. הם כוללים עבודה במגוון יעדים אקזוטיים והתמודדות 

עם מצבי עימות וחוסר יציבות. בנתב"ג מהווה ניקולא את החוליה המקשרת בין 
המוביל הלאומי השוויצרי ללקוח העושה דרכו לשוויץ וממנה, ומאור פניו כבר 

הפך לחלק בלתי נפרד מחוויית הנוסע 

ין החומוס להמבורגר - אני נשאר עם החומוס". כך כתב "ב
ניקולא קומרלה, מנהל תחנת סוויס בנתב"ג בחמש השנים 

האחרונות לבוס שלו בציריך, לאחר שזה המתין ארוכות 
לתשובתו של ניקולא, באשר להצעה הקוסמת שהציע לו: 

לעבור לנהל את תחנת סוויס בנמל התעופה קנדי, ניו יורק. 
"התלבטתי ולא ממש ידעתי איך אומרים 'לא' להצעה שכזו...", 
אומר ניקולא בחיוך. "מאז שהגעתי לישראל, הרגשתי שהגעתי הביתה. זה מקום שאני מאוד 
אוהב. הגעתי לכאן מבחירה, ואני מקווה להישאר כאן עוד שנים רבות. חיפשתי דרך להשיב 

בסירוב ועדיין להעלות חיוך על פני הבוס שלי, לכן כתבתי על החומוס וההמבורגר...".
כדי להבין עד כמה אותנטית ההצהרה שלו בדבר הבית שמצא בישראל, צריך להכיר את 

קורות חייו המרתקים והאקזוטיים למדי, שכמו הכינו אותו לנחיתה רכה בתל אביב. 
ניקולא קומרלה, בן 42, נולד בלוזאן שעל גדת אגם ג'נבה הציורי. כשהיה צריך להחליט על 

דרכו המקצועית בחר בלימודי ביולוגיה, אך עד מהרה שינה כיוון באופן דרמטי והצטרף 
למוביל הלאומי סוויסאיר. במסגרת זו, השלים את השכלתו בתחום התעבורה האווירית 

בלימודים בהיקף של שלוש שנים, שווי ערך לתואר ראשון.
תפקידיו הראשונים זימנו לו אפשרות להכיר את הקשת הרחבה של מקצועות התעופה 

)למעט טייס(: שירות לקוחות, קרגו, מכירות ושיווק - במסגרת זו היה אחראי על החסויות 
שמעניקה החברה לקבוצות ספורט לאומיות. "בשלב הזה יצאתי לשירות צבאי, שלאור 

הנסיבות המיוחדות שלי )עבודתי בחברת התעופה הלאומית(, נמשך רק שישה חודשים 
ולא שמונה כפי שנהוג בשוויץ", הוא מספר. "שירתתי דווקא בתחום ההגנה האווירית, כלומר 

למדתי איך פוגעים במטוסים...".
המשך הדרך כבר היה מחוץ לגבולות שוויץ - מנצ'סטר, ברלין, ומשרת מנהל מחליף בציריך 

הנקרא לכל מקום בעולם שבו מנהל התחנה יוצא לחופשה או מנוע מלמלא את תפקידו 
מסיבה כלשהי. בשנת 98' קיבל את התפקיד הראשון הרשמי שלו: מנהל תחנות סקופיה 

ופרשטינה - שתיהן במקדוניה. חמש שנים בילה שם, למד מקדונית על בוריה וחווה מקרוב 
גם שנים קשות שעברו על המדינה והאזור - מלחמת קוסובו ובכללה הפגזות נאט"ו על 

יעדים באזור בשנת 99' ומלחמת מקדוניה במהלכה התקוממו כוחות מורדים כנגד הממשל, 
בשנת 2001. "המצב הבטחוני המעורער השפיע רבות על פעילותנו כחברת תעופה, כולל 

סגירת המרחב האווירי שהביאה לביטול טיסות", מספר ניקולא. הוא זוכר היטב כמה דאגו 
לו באותה עת  חברים ובני משפחה ומשחזר: "חשתי צער על הסכסוך, על שפיכות הדמים, 

על האלימות - אך לא פחד. זו גם התחושה שמלווה אותי היום, בישראל. אני מצטער על 
המצב הבטחוני הקשה אבל לא חש מאוים באופן אישי ולא משנה את מנהגיי ואורחות חיי. 

ניקולא קומרלה

ניקולא קומרלה, מנהל תחנת סוויס בנתב"ג: 

מצאתי בישראל בית ואני מקווה 
להישאר כאן עוד זמן רב

"אני מגיע לתפקיד הזה עם 
לב פתוח. אני באמת מאמין 

שיש לנו תפקיד חשוב ביצירת 
קשרים טובים בין אוכלוסיות, 

מדינות, עמים ושאנחנו יכולים 
לעשות זאת. כמובן שיש גם 

אנשים שמתקשים לקבל 
תשובה כזו או אחרת, שנשארים 

כועסים, אבל אני מקפיד לא 
לקחת את זה באופן אישי" 
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ניקולא בקצרה...
# הוא דובר שבע שפות: אנגלית, צרפתית, גרמנית, 

ספרדית, מקדונית, סווהילי ועברית. 
# הפריט המוזר ביותר שמצא על מטוס: מעטפת נייר ובה 
20,000 דולר במזומן. הוא איתר את הנוסע והשיב לו את 

כספו. 
# האוכל שהוא אוהב בישראל: תבשילים ביתיים מזרחיים. 

# הפריט שתמיד יביא עימו משוויץ:  גבינות שוויצריות 
חריפות -אמנטל, גרוייר, טילסיט. 

# הדבר שחסר לו בישראל: הנוף של אגם ג'נבה. 

"הוכחה נוספת לחשיבות שמייחסת סוויס לתחנה 
הישראלית, מספקת הכנסתו לשימוש בחלק מהטיסות, 
של מטוס חדש - בואינג 777 - הצפוי להגיע לתל אביב 

בסוף אוגוסט, לאחר שייקלט בחברה במרץ 2016. 
"מדובר במטוס חדיש שללא ספק ישדרג את חווית 
הטיסה ויאפשר תפעול משופר של טיסותינו מכאן"

החיים נמשכים,  ואת זה קשה מאוד למישהו שצופה בדיווחים 
בטלוויזיה, להבין...". 

למרות הגישה הרגועה, יש שיגידו הפטליסטית של ניקולא, 
כמובן שהתמודד אז וגם היום עם תחושות קשות של אנשי 
צוות שחוששים להגיע ליעדים בעייתיים מבחינה ביטחונית. 

"התחושות הללו מגיעות אל מנהל התחנה והוא חייב להתחשב 
בהן. יחד עם זאת, החלטה של חברת תעופה להפסיק טיסות, 

הינה החלטה דרמטית, בעלת השלכות מרחיקות לכת מבחינה 
פוליטית וכלכלית. הן אינן מתקבלות בקלות, אני מבטיח לך...

בקיץ האחרון, בעת אירועי צוק איתן, נאלץ ניקולא להוציא אל 
הפועל החלטה שכזו. "במשך יומיים וחצי לא טסנו לישראל", 

הוא מספר, "נלחמנו להחזיר את הטיסות חזרה. אני באופן 
אישי ממש עמדתי על כך".

- מאין הביטחון שלך שזה באמת בסדר לטוס בסיטואציה כזו? 
"יש לי אמון גדול בממשל, בגורמים המקצועיים המקומיים, 

ברשויות. אני יודע שנתב"ג הוא שדה תעופה מתקדם ביותר 
מבחינת הסטנדרטים הבטחוניים. האמנתי בכל לב שאם 

השלטונות לא סגרו את המרחב האווירי - אין מניעה להמשיך 
לטוס. ככלל, כפי שאמרתי, יש הבדל גדול בין אירועים כפי 

שהם מצטיירים בראי התקשורת לאנשים שאינם נמצאים פה, 
לבין התחושות של מי שחי כאן, הולך בסוף היום הביתה, פוגש 
חברים, ממשיך בחיים. שום פצצה לא נופלת לו על הראש...". 

0 0 0

התחנה הבאה במסעו של ניקולא הייתה אקזוטית לא פחות 
- דאר א-סלאם, טנזניה. "היעד הזה הציב בפניי אתגר שהיה 

פחות בטחוני ויותר לוגיסטי. פשוט לא היה שם כלום...". 
באמרו כך, מתכוון ניקולא לתשתיות הרעועות, לכבישים שאינם 

קיימים למעשה, לתנועה המתנהלת בעצלתיים בדרכי עפר, 
במשך שעות לכל כיוון, מהבית לעבודה...

"כשאומרים לי שיש פקקים בתל אביב, אני מיד מתקומם. זה 
לא פקקים. נסו לנסוע בטנזניה עם רכב, לנוע ממקום למקום. 

שעות, שעות...ואף אחד לא ממהר. ובין לבין, עוצרים אותך 

חיילים חמושים, לכאורה לבדיקה, והם מפנים אליך קנה של 
רובה, ואתה רואה שהם שתויים וכל רגע עלול להיפלט כדור... 

בטנזניה למדתי לנעול את הרכב בעת נסיעה, ואם במקרה 
נוסעים בלילה ויש אור אדום ברמזור - מאטים קצת, וחוצים את 
הצומת. בשום מקרה לא עוצרים. פשוט כי מסוכן ברחוב... אחרי 

שחיים במציאות כזו, החיים בתל אביב נראים פסטורליים, גם 
בעת הזו. בטנזניה למדתי שהכול יחסי. זו הייתה חוויה מרתקת, 

ואף הוספתי לארסנל השפות שלי גם את שפת המקום - 
סווהילי".  

0 0 0

למוד התמודדויות, חזר ניקולא בשנת 2006 למקדוניה, 
לתפקיד מחוץ לסוויס - מנהל מסחרי של מקדוניאן איירלייס. 

42 אנשים עבדו תחת ניהולו, בחברה שהפעילה אז שלושה 
מטוסים, ועשתה את צעדיה הראשונים. "זה נראה היה 

כהזדמנות לקידום, לנטילת אחריות גדולה יותר מבחינה 
ניהולית. אבל, אחרי ארבע שנים בתפקיד, שהיו מאתגרות 
ביותר, בעיקר בשל הקשיים הכלכליים, הבנתי שעתידי לא 

נמצא שם". 
אבל יצר ההרפתקנות של ניקולא לא שבע ומשם הוא המשיך 

 FLY540 לאנגולה, לתפקיד ניהול שירותי הקרקע של חברת
המקומית - שני מטוסים, תחנה בשדה בלואנדה הבירה ושוב, 

פקקים אינסופיים ותשתיות רעועות שהניחו שם לאחרונה 
הפורטוגזים, בעת השלטון הקולוניאליסטי באפריקה..

"בפברואר 2011 ראיתי מודעה בה חיפשו מנהל לתחנת סוויס 
בתל אביב. החלטתי שזה בדיוק מה שאני רוצה - לחזור לסוויס 

ולהגיע לישראל. הכרתי עוד לפני כן את אבנר גורדון, מנכ"ל 
סוויס בישראל ואת אנה קליין, מנהלת השיווק, עימה למדתי 

ביחד בקורס של החברה בשנת 2001. 
למעשה, הקשר הישראלי שלי התחיל עוד בטנזניה, שם היו 
לי חברים מקרב הישראלים הרבים שעבדו במדינה, בעיקר 

בחברות נפט. באופן כללי אני אוהב אנשים חמים. כך זה היה 
בבלקן, וכך זה גם עם הישראלים, שהם הרבה יותר פתוחים 
ובלתי אמצעיים מהשוויצרים, למשל. מישהו יכול לכנות זאת 

גסות, אך בעיניי זה חום אנושי אותנטי. הקשר הנוצר הוא מיידי 
והיחסים הופכים להיות פתוחים וקרובים. זה משהו שאני מאוד 

אוהב אצל הישראלים".
בסוויס שמחו על חזרתו של ניקולא לשורות החברה, ועד מהרה 
הוא מצא את עצמו בנתב"ג, בישראל, כלומר בבית. "אני מנהל 

כאן תחנה גדולה ומרכזית מבחינת סוויס, שטסה לישראל 
עוד טרם הקמת המדינה, מאז שנת 47'. אני רואה חשיבות 

עצומה ליחסים המתמשכים והיציבים בין ישראל לבין סוויס, וחש 
אחריות גדולה להמשיך לבנות ולהעמיק אותם". 
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הוכחה נוספת לחשיבות שמייחסת סוויס לתחנה הישראלית, 
מספקת הכנסתו לשימוש בחלק מהטיסות, של מטוס חדש 

- בואינג 777 - הצפוי להגיע לתל אביב בסוף אוגוסט, לאחר 
שייקלט בחברה במרץ 2016. "מדובר במטוס חדיש שללא 
ספק ישדרג את חווית הטיסה ויאפשר תפעול משופר של 

טיסותינו מכאן" אומר ניקולא. 
שגרת העבודה שלו מורכבת מ-60% זמן משרד )עבודה 

מול ספקים, מינהלה, מיילים, בקשות מיוחדות ועוד( ו-40% 
זמן שטח - בצ'ק אין, בגייט ואף על המטוס. "אני הפנים של 
סוויס בנתב"ג וחשוב שהלקוחות שלנו יכירו אותי, ויראו פנים 

מוכרות שמלוות אותם, דואגות להם, שואלות לשלומם ומוכנות 
להתמודד עם כל בקשה שייעלו. בשביל זה אני כאן - כדי לתת 

שירות".

- אתה באמת מכיר אישית את הלקוחות? 
"אני יכול להעיד כי בכל טיסה, בה יורדים מהמטוס קרוב 

ל-200 איש, לפחות 50 מהם מוכרים לי אישית. יש לנו 
לקוחות שטסים בתדירות גבוהה, רובם אנשי עסקים ולעיתים 

אבנר גורדון, מנכ"ל חברת סוויס בישראל: 
ניקולא נמצא בנקודת מימשק חשובה מאין כמותה לפעילותנו   

הם מנצלים את הנסיעה גם לחופשה משפחתית. אז יש לי 
הזדמנות להכיר גם את האישה והילדים".       

- אתה מתאר יחסים נעימים וחמים, אבל הרבה פעמים 
האינטראקציה פחות נעימה, אולי הלקוח כועס או מרגיש 

מקופח...
"כמובן שגם זה קורה ואני רואה את עצמי ככתובת הישירה 

לכל בעיה שכזו. אני מקשיב בסבלנות ובאמפטיה, ומנסה לעזור 
ולתת הרגשה טובה ככל שהדבר נמצא בסמכותי. ככלל, אני 
מגיע לתפקיד הזה עם לב פתוח. אני באמת מאמין שיש לנו 
תפקיד חשוב ביצירת קשרים טובים בין אוכלוסיות, מדינות, 
עמים, ושאנחנו יכולים לעשות זאת. כמובן שיש גם אנשים 

שמתקשים לקבל תשובה כזו או אחרת, שנשארים כועסים, 
אבל אני מקפיד לא לקחת את זה באופן אישי". 

ניקולא מוסיף, כי מאז הועתקה בנתב"ג פעילות הקרגו של 
סוויס למטוסי הנוסעים שלה, ממריא כמעט כל מטוס עם כ-15 

טון מטען שעושים את דרכם בין ישראל לשוויץ ולהיפך. 
"נושא הקרגו הוא חלק בלתי נפרד מהטיפול בטיסה", הוא 

מדגיש. "מטען שיוצא לשוויץ או ליעדי המשך, יכול להיות, 
למשל, יהלומים, פרחים, פירות, ירקות, תבלינים, ציוד אלקטרוני 

ופרמצבטי ועוד. מטענים שכאלה, עד כמה שהם יקרי ערך, 
הם רגילים וטריוויאלים לטיפול, לעומת משלוחים של ציפורים, 

זוחלים, צבוע ואפילו היפופוטם שהטסנו מאפריקה...". 

- אמרת בתחילת השיחה שאתה חש כאן בבית. מה גורם לכך?
"האנשים, הפתיחות, החום. פגשתי כאן הרבה אנשים שהפכו 

לחברים קרובים. אני חושב שישראל אינה המקום שרוב העולם 
חושב שהיא. ככלל, לכל אדם בעולם יש דעה על ישראל, לא 

משנה כמה הוא באמת בקיא במציאות ומכיר את הפרטים. זה 
מפתיע אותי בכל פעם מחדש".  

"ניקולא והצוות שהוא מוביל בנתב"ג, מהווה את נקודת המפגש 
הראשונה של הנוסע עם סוויס ולכן חשיבות תפקידו לא תסולא 

בפז. כל יום עבודה מציב אתגרים שונים ומשונים, ואנו גאים 
שברוב המקרים מצליחים להציע את המענה הטוב ביותר. 

 Seamless-ללא שירות מקצועי ומסור המיישם את גישת ה
Customer Care, לא היינו מצליחים לשמר איכות כה גבוהה 

לאורך כל שרשרת השירות. 
אני מאושר שאדם כמו ניקולא נמצא בנקודת הממשק 

החשובה הזו. באישיותו השקטה, ובדרכו הבוטחת 
והמקצועית, הוא מצליח להתגבר על מהמורות שנוצרות 

לעיתים בשל מכלול הפעילות של שדה התעופה - לשביעות 
רצונם של נוסעינו. 

ניקולא רואה עצמו מחויב לתפקיד, מחויב לחברה ומחויב 
לנוסעים - והדבר הגיע לשיא בעת מבצע צוק איתן, בו 

נדרשנו להפחית למינימום את זמן השהות של המטוס 
בנתב"ג. על-פי הוראת המשרד הראשי, הגענו ניקולא, 

המכונאי השוויצרי אוליבר גרובס ואנוכי כדי לפגוש את צוותי 
המטוס בעת הנחיתה ולדאוג אישית להכנת המטוס. מצאנו 

את עצמנו מקפלים שמיכות, מסייעים בניקיון, וכך הגענו לזמן 
מינימלי של 40 דקות שהייה בין נחיתה להמראה. זה היה זמן 
שיא עולמי. אציין כי בכל 50 ימי המבצע לא ביטלה סוויס ולו 
טיסה אחת, למעט במספר ימים, בהם אסר מינהל התעופה 

האירופי לטוס לישראל - איסור שחל על כל החברות. 
במשך השנים התפתחה ידידות אישית ביני לבין ניקולא, 

איש חביב בעל חוש הומור, ובאופן אישי שמחתי מאוד על 
החלטתו - למרות הצעות מפתות שקיבל לעבור לתחנות 

סוויס אחרות בעולם - להישאר איתנו כאן בישראל ולהמשיך 
לתת שירות מעולה לנוסעינו בנתב"ג".
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ישן לצד חדש, ציבורי לצד פרטי, חינמי לצד דורש תשלום, אינטימי לצד פתוח לכל - 
כזה הוא מתחם פארק שרונה, אשר מעורר לחיים מחדש את מבני המושבה הטמפלרית  
שהוקמה במקום במחצית השנייה של המאה ה-19. מי היה ראשון, כיצד החליפו הבתים 

ידיים וייעוד ומה אפשר למצוא בשוק המקורה הענק הפתוח שבעה ימים בשבוע

כמו ש נהנה  בגרמנית,  )במקור  רונה 
ָזרוָנה( הייתה מושבה טמפלרית, שהוקמה 
הייתה  היא   .1871 בשנת  ישראל  בארץ 
שהקימו  מושבות  בסדרת  הרביעית 
במחצית  בארץ  הגרמנים הטמפלרים 
השנייה של המאה ה-19. בזמנו, הוקמה 

המושבה קילומטרים ספורים צפונית ליפו. 
ברבות השנים, החליפו בתי המושבה העתיקים את ייעודם, עברו 
מיד ליד, שינו בעלות וזהות, וספגו אל קירותיהם את מאורעות הזמן 
וגם את פגעיו. אלא שהחלטה על שימור, שחזור ופיתוח מתחם 
הנושנים, כחלק מפארק  בבתים  חיים חדשים  שרונה, הפיחה 
לכל  אורבני אטרקטיבי  ובילוי הקונה את מקומו כמוקד  קניות 

באיו - קטנים כגדולים. 
ככרות,  נבנו  שבילים,  נסללו  מוריק,  ציבורי  פארק  בתוך  וכך, 
שוחזרו בתים עתיקים, חלקם אף הועתקו ממקומם כדי ליצור 
מתחם הוליסטי שבו נוכחים זה לצד זה, עבר והווה, ציבורי ופרטי. 
במקום פועלים שלושה מוזיאונים המביאים את דברי ימי המתחם 
בתקופות ההיסטוריות השונות, קמפוס אקדמי של הטכניון וכ-
30 מבני מושבה אותנטיים בתוכם פועלים בתי קפה, מסעדות, 

חנויות, גלריות ועוד. 

כת הטמפלרים: לבוא בהיכל האל   
התנועה הטמפלרית )בני כת ההיכל(, נוסדה בשנת 1854 בעיר 
לודביגסבורג, גרמניה, בהנהגתו של כריסטוף הופמן. חבריה שאפו 
להיות גרעין ל"עם האל". הם דגלו ברעיון הקמת מקדש רוחני 
נוצרי בארץ הקודש והכשרת ארץ ישראל לקיבוצם של היהודים 

מתחם שרונה, תל אביב:

משמרים את המושבה ההיסטורית

מהפזּורה. לתפיסתם, לאחר שיבת היהודים לארץ הקודש, ייווצרו 
התנאים לביאת המשיח.

החזון  המשיחי ותודעתם הדתית העמוקה, הביאו אותם לבחור 
למושבות שהקימו בישראל שמות, ששורשיהם היו בברית הישנה 
– וכך היה גם במקרה של המושבה החקלאית שרונה, ששמה 

נגזר מאזכור השרון במקורות. 
בעת  איילון  נחל  גדת  על  הוקמה  שרונה  החקלאית  המושבה 
ישראל. חבריה הטמפלרים, כאמור  השלטון העות'מאני בארץ 
זעירה. עד מהרה  ובתעשייה  נוצרים אדוקים, עסקו בחקלאות 
הפכה המושבה לדוגמא ומופת לבניין בסגנון הטמפלרי הייחודי 
ולחקלאות משגשגת שטופחה בשטחים שהקיפו אותה. בתקופת 
על-ידי  הורחבו השטחים החקלאיים שעובדו  הבריטי,  השלטון 
 ,1939 למושבה. בספטמבר  נוספו  ובתים חדשים  הכת,  חברי 
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, הוכרזו הטמפלרים הגרמנים 
כאויב, המושבה הפכה למחנה מעצר ותושביה גורשו לגרמניה 

ולאוסטרליה. כך, החליפו הבתים ידיים בפעם הראשונה. 
"לתפוס  בריטיים  כוחות  החלו  המקוריים  תושביהם  גירוש  עם 
עמדות" במושבה והפכו אותה לבסיס צבאי בריטי מבוצר. בתום 
המלחמה, מיקדו הכוחות בבסיס את פעילותם כנגד המעפילים 

הנמלטים מאירופה, שביקשו למצוא מפלט בארץ ישראל. 
מחנה שרונה הפך ליעד למתקפות המחתרות היהודיות - הגנה 
אצ"ל ולח"י - ולסמל המאבק היהודי כנגד השלטון הבריטי. מאבק 
זה הגיע לסיומו בסוף 1947, עת נמסר המחנה לידיים עבריות 

במסגרת פינוי הכוחות הבריטיים מגוש דן. 
אז החליפו הבתים בעלות וזהות ואף זכו לשם חדש: מחנה יהושע 

)ע"ש יהושע גלוברמן, מפקד מחוז ת"א של ההגנה(.  
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ההגנה  כוחות  יצאו  ישראל,  מדינת  הקמת  עם   ,1948 במאי 
שוכנו  בהם  חדש:  לייעוד  זכו  שוב  ובתי הטמפלרים  מהמחנה 
ירושלים  על  משרדי הממשלה של המדינה הצעירה, שהמצור 
מנע את התבססותם באותה עת בבירה, ולפיכך נקבע משכנם 

הזמני בתל אביב. 
המתחם זכה אז לשם חדש, שוב, הפעם פרי החלטתו של ראש 

הממשלה הראשון של ישראל, דוד בן גוריון: "הקריה". 

שימור, שיחזור, פיתוח 
בסוף שנת 1949 עברו אמנם, באופן רשמי, משרדי הממשלה 
הביטחון  נשארו משרד  בקריה  אך  לירושלים,  ברובם  הצעירה 
וכן נציגויות של משרדי ממשלה רבים, ובכלל זאת לשכת ראש 
הממשלה. פינוי הקריה, לפיכך, הושלם רק בשנות האלפיים, עם 

ריכוז משרדים רבים במגדל היובל הסמוך. 
תוכנית  גיבוש  עם  לעדנה,  אז  זכו  הטמפלרית  המושבה  בתי 
לשימורם ולפיתוח סביבתם לכדי מתחם בילוי וקניות שוקק חיים, 
רב  דגש  התוכניות שמו  אביב.  תל  האורבני של  בלב המרקם 
ייחודיותם  על השבת פני הבתים לחזותם המקורית, על שימור 
כלל  בפני  הפתוח  אורגני  מתחם  יצירת  ועל  הארכיטקטונית 
בתוכנית  נכללו  בתים  כשלושים  פעילויות.  למגוון  האוכלוסיה 
כדי  המקורי  ממקומם  הועתקו  חלקם  המתחם,  של  השיקום 

לאפשר את הרחבת הרחוב הראשי הסמוך.  

מי את שרונה של היום? 
המושבה שרונה שוקקת חיים. רבים פוקדים את בתיה מדי יום, 
נחשפים ליופיים, נכנסים אל בין כתליהם, ועושים בהם שימוש. 
חלקם הפכו לחנויות, בתי קפה מסעדות וגלריות, והם מביאים 
את בשורה העת החדשה. חלקם משמרים את סיפור המקום 
ומחיים את עברו המרתק של המתחם. המתח המתקיים ב ין פיתוח 

אורבני מואץ ומודרני לבין שימור ושחזור מבנים היסטוריים, זכה 
למענה מאוזן, בזכות תכנון מוקפד ושמירה על אופייה המקורי 

של המושבה הטמפלרית. 

שרונה מרקט: כל עיר צריכה שוק...
ספק אם מתכנני השוק מקורה שרונה מרקט, שהוקם כחלק 
ממתחם הפארק, עמדו על הקשר ההיסטורי שבין מקימי המושבה 
 - בא"י  גם ממובילי תעשיית החלב  - חקלאים מחוננים, שהיו 
לבין השפע המוצג מדי יום בדוכני השוק, ובכלל מיטב התוצרת 

החקלאית הישראלית.  
איכות בלתי מתפשרת, בדיוק כמו זו שהובילה את המתיישבים 
הגרמניים, מסמנת כיום רף קולינרי גבוה ביותר, המאפיין את כל 
מי שמציע מרכולתו בשוק - בדוכן, בבית קפה, בחנות או במסעדה. 
ולשמחת  העולם  את  השוטף  הקולינרי  לטרנד  בהתאם 
אוכלוסיית הפודי'ז ההולכת וגדלה, הוקצו לא פחות מ-8,700 
מ"ר לכ-90 ספקים מכל קטגוריות המזון. גם בשוק, כמו גם 
- מסורות  וחדש  ישן  זה  לצד  זה  חיים  אליו,  במתחם הצמוד 
בישול ותיקות לצד טרנדים חדישים לוהטים, יצרנים ישראליים 
שורשיים לצד נציגויות מטבחי העולם האקזוטיים, כולם תחת 
קורת גג אחת - צבעונית, מדיפת ניחוחות, רוחשת, מהבילה 

וטעימה במיוחד. 
או  שבטריים  טריים  התיכון  הים  דגי  שלכם?  הטעם  מה  אז 
יינות מהגולן  ישירות מהאוקיינוס האטלנטי?  ים שהגיעו  פירות 
או שמפנייה צרפתית? אלה וגם אלה מחכים לכם לצד חומץ 
אסיה  תבליני  חפר,  מעמק  מובחרת  תוצרת  איטלקי,  בלסמי 

הרחוקה ועשבי תיבול  
מהערבה. אפשר לקנות ולבשל בבית, אפשר לטעום בדוכני האוכל 
השונים ואפשר גם לסעוד מלוא הפה באחת המסעדות - שבעה 

ימים בשבוע. כי עיר ללא הפסקה צריכה שוק ללא הפסקה. 

בתי המושבה הטמפלרית זכו לעדנה, עם גיבוש תוכנית 
לשימורם ולפיתוח סביבתם לכדי מתחם בילוי וקניות 

שוקק חיים, בלב המרקם האורבני של תל אביב. התוכניות 
שמו דגש רב על השבת פני הבתים לחזותם המקורית, 
על שימור ייחודיותם הארכיטקטונית ועל יצירת מתחם 

אורגני הפתוח בפני כלל האוכלוסייה למגוון פעילויות

חלק מהבתים משמרים את סיפור המקום ומחיים גם 
היום את עברו המרתק של המתחם. המתח המתקיים בין 

פיתוח אורבני מואץ ומודרני לבין שימור ושחזור מבנים 
היסטוריים, זכה למענה מאוזן, בזכות תכנון מוקפד 

ושמירה על אופייה המקורי של המושבה הטמפלרית
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מטעמי המטבח השוויצרי המסורתי - ובהם פונדו, ראקלט, רושטי ושפצלי - 
מוצאים את מקומם בתפריט מסעדת וואלה החיפאית, עם טביעת האצבע 
הייחודית של השף והבעלים אבירם שטיינמץ. המקום מעוצב באקלקטיות 

נוסטלגית ומספק לסועדים חוויה שלמה - מנות עשירות המוגשות באווירה 
ביתית ונינוחה, קצת כמו פעם...

כניסה למסעדת "וואלה" החיפאית מתנוסס דגל שוויץ. "זה לא סתם", ב
אומר השף והבעלים אבירם שטיינמץ, ללמדך שלא אחד כמוהו ייתן 

למיקום המסעדה שלו )מקדונלד'ס מזה, מסעדת פיצות כשרה מזה, 
צמודות ודוחקות בו משני הצדדים( להסיט אותו מהדרך. גם לא הזמן, 

או הטרנד, או הסצנה הקולינארית - בעיקר זו שמרכזה תל אביב 
- ישכנעו אותו לעבור למטבח מולקולארי, לאמץ מנות טבעוניות או 

לגרש סוכר וגלוטן מהתפריט. הוא מאמין במטבח עילי, עם שורשים קלאסיים, 
הנטועים עמוק במסורות הקולינריות האירופאיות המפוארות ששבו את ליבו - וזו 

של שוויץ בראשן. 
שטיינמץ, בן 43, נשוי ואב לשתי בנות, חיפאי מאז ומעולם, יכול לרשום לעצמו, על 

אף גילו הצעיר, קילומטראז' מרשים במטבחים של מיטב מסעדות הארץ - וגם 
העולם. כשף צעיר הוא עבד במסעדת "דקוטה" התל אביבית, עשה פרק חשוב 
ב"לוקה ההרצליינית", אצל השפית תמר סגרי, שם נשם את המטבח האיטלקי 

העילי עמוק לתוך הנשמה, ואף הגיע לנורווגיה ולאירלנד. בדבלין עבד במסעדת 
שני כוכבי מישלן של השף פטריק גילברט, כך שלא תתפסו אותו לא מוכן, אם 

תניחו לפניו פסיון שזה עתה נורה ותבקשו שיחלץ את הכדורים מבשר הציד ויתקין 
אותו כמיטב המסורת. ואיך כל זה קשור לחיל הים? קשור, ועוד איך. 

0 0 0

אבירם נולד להורים ילידי רומניה, שהתגוררו בשכונת מחנה דוד )"לא מהשכונות 
הטובות בחיפה"(. את הפרנסה הדחוקה הביא האב שעבד כפועל, ועל הבית הייתה 
מופקדת האם, שהפליאה בבישוליה הרומניים ולימדה היטב את שני ילדיה, אבירם 

ואחותו, מהו קבב טוב ומדוע אין דבר כזה יותר מדי שום...
"מסורת הבישול הרומנית היא הבסיס והיסוד של החיים שלי", אומר אבירם. "זה 
אוכל אמיתי, מבושל, מתובל, עשיר ואנחנו כילדים נהנינו ממנו מאוד. עד היום זה 

מה שאני מבשל בבית, למשפחה שלי".
אלא שהאוכל הנפלא היה נוחת על השולחן "משום מקום", ומה שקדם להגשה - 
הכנה, בישול, אפייה, טיגון - כלל לא עניין את הילד, "שכמו שאת רואה גדל להיות 

אדם בריא מאוד". 
אבירם התגייס לחיל הים והוצב לשרת על ספינה שהייתה יוצאת ללב ים לפרקי 

זמן של מספר ימים. "מה לעשות, בים צריך לבשל. אין אמא שתכין ותגיש. אין גם 
מנות קרב. יש פרודוקטים שמעמיסים על הספינה - ויוצאים. ככה מצאתי את 

עצמי מתחיל להכין אוכל". 

אבירם שטיינמץ

Et Voila: המסעדה שתגיש 
לכם בחיפה אוכל שוויצרי
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"אני מסתובב בשוויץ בעיירות הציוריות כשאני מחפש 
עוד משהו למסעדה. למשל, חיפשתי יצרן מקומי שיכין 

עבורי כלים לראקלט - שזו גבינה מסוג מאוד מסוים 
שמוגשת לשולחן כשהיא מתחממת על מתקן מיוחד, 

והסועדים מורידים ממנה את החלקים המותכים... היה 
לי חשוב שזה לא יהיה מתקן חשמלי"

- מה היה הדבר הראשון שבישלת?       
"פלפלים ממולאים בבשר ואורז. קלאסיקה רומנית. 

התקשרתי לאמא ושאלתי אותה מה עושים. היא הנחתה 
אותי שלב אחר שלב". 

- ואיך יצא? 
"טעים, מתכון של אמא...". 

גם בהמשך השירות, כשהיה כבר מפקד, המשיך אבירם 
לבשל לחיילים שלו, והכניס לתפריט לצד מנות רומניות גם 
דגים ופירות ים. "מאז אני רק מבשל. הבנתי שזה מה שאני 

רוצה לעשות בחיים".

- ומה אמרה על זה אמא?   
"היא שמחה. אני מניח שהרגישה שהיה לה חלק בכך".

0 0 0

אבירם השתחרר והלך ללמוד בבית ספר תדמור. "לשמחתי, 
רבים מבני המחזור שלי היו אנשים רציניים, שעוסקים גם 
היום באוכל בצורה מעמיקה, למשל עמרי בן פרז מ'לגעת 

באוכל' ורונן רביב ממסעדת הנשיקה בזכרון יעקב. 
הג'וב הראשון שלי היה בקפולסקי בהרצליה פיתוח, לקצוץ 
ירקות. חתכתי וחלמתי על מסעדה משלי. כל שף חולם על 

זה". 
כשחזר לחיפה, "כי היה ברור שזה המקום שלי", עבד 

במסעדת "וילה רוז", שם למד לפרק לובסטר כמו שצריך, 
ובהמשך גם ב"וואלה" - מסעדה ותיקה שנסגרה לפני 
יותר מ-13 שנה, גם היא בניהולו של שף רומני, חובב 

בישול עילי, איש העולם, שהיה מכור למטבח שוויצרי. "שם 
הייתה ההיכרות הראשונה שלי עם המטבח השוויצרי, עם 
מנות קלאסיות כמו רושטי, ראקלט ופונדו. היום זה הלב 

של התפריט שלנו, כמו גם מנות נוספות שקיבלו השראה 
מאזורים שונים בשוויץ".

- איך אתה מסביר את החיבור שלך למטבח השוויצרי?
"בשבילי שוויץ זה לא רק אוכל, אלא עולם שלם של ערכים, 

של סדר, של ענווה, של איכות בלתי מתפשרת, של שלווה. 
אין קפריזות, אין דרמות, יש הקפדה גדולה על הפרטים 

והתהליכים - בלי שום קיצור דרך. זה מתאים לי כאדם, וזה 
מתאים לי כשף".   

אחרי הפרק ב"וואלה" עבד אבירם ב"דנטה" - מסעדה 
איטלקית שקצרה אמנם שבחים אך נסגרה אחרי שלוש 

וחצי שנים. "שם הכרתי את רפי אגם, שף ויזם, שלימים חבר 
אליי כדי להקים מחדש את 'וואלה' המיתולוגית, על חורבות 

'דנטה' האיטלקית, שעמדה במשך שנה סגורה. זו הייתה 
ההזדמנות לחזור להכין את המנות השוויצריות הטעימות 
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שהכרתי 'בוואלה', וגם לפתח דברים חדשים. מעבר לכך, 
מיקום המסעדה היה מאוד קרוב לבית שלי, אז חשבתי שזה 

יהיה נוח...", מסביר אבירם בחיוך את הבחירה במיקום. "מי 
שמגיע אלינו יודע איפה אנחנו נמצאים, ובא לכאן מתוך רצון 

ובידיעה מה הוא יקבל. בדרך כלל הוא גם לא מתאכזב".

- מי הקהל שלך? 
"חיפאים שאוהבים לאכול, תיירים ובהם גם כאלה משוויץ 
ששמחים למצוא כאן אוכל כמו בבית, והרבה יוצאי רוסיה 

שאוהבים מנות עשירות ודשנות. אנחנו מסעדה כמו פעם".
"כמו פעם" הוא ביטוי שחוזר על עצמו פעמים רבות בשיחה, 
גם בהקשר השוויצרי. למרות שהקולינריה בערים הראשיות 

בשוויץ, הפכה גם בחלקה בינלאומית ונוצצת - בכפרים 
נשמרות המסורות, נשמרים חומרי הגלם, ובעיקר נשמרת 

רוח של טוב-טעם וצניעות. 
"שם, בכפרים, בעיירות הציוריות, אני מסתובב הרבה כשאני 

מחפש עוד משהו למסעדה. למשל, חיפשתי יצרן מקומי 
שיכין עבורי כלים לראקלט - שזו גבינה מסוג מאוד מסוים 

שמוגשת לשולחן כשהיא מתחממת על מתקן מיוחד, 
והסועדים מורידים ממנה את החלקים המותכים... היה לי 
חשוב שזה לא יהיה מתקן חשמלי, כפי שכבר נפוץ מאוד 

גם בשוויץ עצמה, אלא כזה שיתחמם באש, ואכן בסופו של 
דבר מצאתי והבאתי לכאן. גם את פלטות הברזל הלוהטות 

עליהן מוגש פונדו הבשר הבאתי משוויץ וגם את מחבתות 
הברזל האישיות עבור הרושטי. אני מחובר באופן טבעי 

לנוסטלגיה, לפשטות, לפעם. יש כאן במסעדה כלים ישנים, 
צילומים, תמונות, כל פריט נבחר בקפידה על-ידי. זה לא 

שהיה כאן מעצב שבחר את הדברים... מישהו יכול לומר שזה 
לא לטעמו, שזה נראה ישן, המבקר דניאל רוגוב עליו השלום 

כתב שהמקום נראה כמו מחסן גרוטאות... זה נכון, זה ישן, 
אבל ככה זה כאן. זה מקום למי שמתגעגע לימים אחרים. 

סוג של בועה. רוגוב אגב נהנה כאן מאוד מהארוחה...".

- זה נשמע כאילו יש לך רק לקוחות מבוגרים? 
"בהחלט לא. יש המון צעירים שמגיעים ונשבים בקסם. 

במיוחד עם המנות השוויצריות, שיש בהן עושר טעמים וגם 
מימד חברתי. למשל, הפונדו שמוגש אצלנו בגרסת אמנטל 

החלבית, בגרסה הבשרית וכמובן פונדו השוקולד שהוא מנה 
מאוד אהובה. אנחנו נפתחים לקהלים חדשים, כמו אנשים 

שעובדים באזור, להם אנו מציעים עסקיות צהריים. מגיעים 
לכאן מתל אביב, מירושלים, מהגליל, אנשים שאוהבים אוכל 

טוב". 

- איזה מנות בתפריט הן בעלות השראה שוויצרית? 
"באגף מאכלי הים, ההשראה מגיעה מאגמי שוויץ: מנת 

לוגאנו, למשל, כוללת שרימפס, קלמארי ושני סוגי פטריות, 
ברוטב שמנת-זעפרן, מוגש על רצועות קרּפ ביתי. 

מנת טיצ'ינו, בהשראה שוויצרית-איטלקית, כוללת צדפות 
וונגולי ומולים שחורים, עם קוביות בייקון מטוגנות, ברוטב 

עגבניות, זיתים ועשבי תיבול.   
את הרושטי, מנה קלאסית של לביבת תפוחי אדמה בשמנת 
ותבלינים, הפכנו לאגף שלם בתפריט, ואנחנו מציעים גרסה 
מועשרת בירקות )ברוקולי(, גרסת 'ארבע גבינות', עם מבחר 

גבינות שוויצריות וגרסה בשרית עם קוביות בייקון". 

- אתה בטח מעודכן בטרנד הצמחוני, שלא לומר טבעוני, 
הפוקד את המטבח הישראלי. איפה אתה מתחבר אליו? 

"יש לנו מנות צמחוניות, גם הן בהשראה שוויצרית, למשל 
שפצלי - בצקניות שוויצריות ביתיות, שמוגשות עם זוקיני 

בחמאה ופרמזן, או מנה בשם אינטרלאקן, על שם האזור 
המקסים - מעטפות פילו פריכות במילוי בצל מטוגן, מנגולד 

וגבינה מלוחה. הן מוגשות מוגש עם רוטב עגבניות ושמנת 
חמוצה. מי שמקבל מנה כזו לא מרגיש מקופח...".

לאחר שרכש משותפו רפי אגם את חלקו במסעדה, מרגיש 
אבירם שהחלום התגשם. יש לו מסעדה משלו, בצלמו 

ובדמותו. "יש כאן את שורשים עמוקים של אהבה לאוכל 
שקיבלתי בבית, יש כאן את הבחירה הטוטלית שלי בעולם 

המסעדנות שאני חי ונושם אותו, ויש כאן את החוויה הקצת 
אסקפיסטית של לשבת לאכול בנחת, מנותק מהרחוב, מנות 
גדולות ועשירות, בתפאורה ביתית ובאווירה נינוחה. זה שונה 

מהרבה מסעדות שאני מכיר בארץ, ולדעתי זה הצידוק 
לקיומנו. אני מקווה שנמשיך כך עוד שנים רבות". 

"בשבילי שוויץ זה לא רק אוכל, אלא עולם שלם של 
ערכים, של סדר, של ענווה, של איכות בלתי מתפשרת, 
של שלווה. אין קפריזות, אין דרמות, יש הקפדה גדולה 

על הפרטים והתהליכים - בלי שום קיצור דרך. זה 
מתאים לי כאדם, וזה מתאים לי כשף"
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יקב קסטל - חלוץ יקבי הבוטיק בישראל - מעתיק מקומו לאתר חדש, גדול 
ומתקדם יותר, תוך שהוא מפתח יינות חדשים, מתוך כוונה לפנות לקהל שעד 

כה לא נמנה עם לקוחותיו, בשל מגבלת העלות. איך גדלים מבלי לאבד את 
הייחוד? איך מייצרים יין זול יותר, מבלי לוותר על האיכות? איך מעבירים את 
העסק לדור השני, מבלי לפגוע בעסק או במשפחה? בקסטל מצאו תשובות

יקב החדש של קסטל, הנמצא בשלבי הקמה ה
אחרונים ביישוב יד השמונה שבהרי ירושלים, 

הוא ללא ספק אחד המעניינים בתחום הייננות 
בישראל. הוא ניצב על גבעה מוריקה בכניסה 

ליישוב, ממנה נשקף נוף הררי. האוויר צח וממול 
נראים בתי הכפר השכן אבו גוש. הפסטורליה 

הזו תספק תפאורה ראויה ליקב החדיש, שבו תוכנס לשימוש 
הטכנולוגיה המתקדמת בעולם בתחום מחד, ומאידך, טביעת 

אצבעו של היינן עדיין תהיה ניכרת בכל בקבוק. 
מאז הוקם יקב קסטל לפני כעשרים שנה ברמת רזיאל, הוא 

נחשב פורץ דרך בתחומו ותעשיית יקבי הבוטיק שהתפתחה מאז 
בישראל רואה במודל שהציב וברף האיכות הגבוה שקבע, את הסטנדרט אליו יש 

לשאוף - בבחינת מודל לחיקוי ומקור להשראה.   
יותר מכך: כל היקבים הגדולים בישראל, למעט יקבי רמת הגולן, שנמנעו עד 

לאחרונה מלייצר סדרות איכותיות, מחשש שמא לא יימצאו להן קונים - עושים 
זאת וביתר שאת בשנים האחרונות, ושוק יינות הפרימיום רק הולך וגדל. 

0 0 0

הסיפור שמאחורי יקב קסטל, מלמד שכמו דברים גדולים רבים, גם כאן, הכול 
התחיל במקרה... 

"תחושת בטן" מכנה אלי בן זקן, בעלים ויינן ראשי של קסטל, את הדחף שאחז בו 
בשנת 1988 לשתול חלקת כרם קטנה ליד ביתו בהרי יהודה ליד ירושלים. ארבע 

שנים מאוחר יותר, הוביל לראשונה ענבי קברנה סובניון ומרלו לתוך צריף ריק, ליד 
לול התרנגולות שלו, כדי למעוך אותם ולאחסן במשך 24 חודשים, בשתי חביות עץ 
אלון צרפתיות חדשות. באביב 1995 בוקבק היין, שהטיפול בו היה איכותי ומוקפד 

מהרגע הראשון. השם שניתן ליקב שאב השראה מטירת צלבנים הנמצאת בסמוך. 
על התווית צייר חברו של בן זקן, הצייר אריה אזן, את ביתו והכרמים שליד ובחוצפה 

ישראלית שהוא הראשון להעיד עליה, בחר בן זקן בשם Grand Vin, יין גדול, "רק 
כדי שכולם יידעו כי בהכנת היין הושקע מאמץ רב...".

כל מי שטעם מהיין הזה - בני משפחה וחברים - הסכים כי אכן מדובר ב"יין גדול", 
אך בכך יכול היה להסתיים הסיפור וייצור יין היה נותר בגדר תחביב אישי של בן 

זקן. אלא שחברתו העיתונאית דליה פן לרנר, הציעה להעביר את היין לסרינה 
סת'קליף, אמנית היין שניהלה את מחלקת היין בבית המכירות הפומביות סות'ביס 

אלי בן זקן

יקב קסטל:

יקב חדש, יינות חדשים, 
קהלים חדשים
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"הדור השני במשפחה רוצה לקדם את היקב ולהביא 
אותנו לרמה של יקב בינלאומי, מסוגם של אלה 

הנמצאים בגדה השמאלית של נהר הרון בבורדו, 
שהיקף הייצור בהם נע בין 400-200 אלף בקבוקים 

לשנה - כמות מרשימה אך כזו שעדיין מאפשרת ליינן 
לטפל באופן אישי בכל מיכל" 

בלונדון. המכתב החם והסופרלטיבים שהעתירה אושיית היין 
הבינלאומית על הבקבוק העלום שהתגלגל לידיה, לא הותירו 
מקום לספק בלבו של בן זקן, שעד היום מכנה אותה בחיבה 

״סבתא רבתא״ של היקב. 
ההחלטה לפנות לכיוון חדש הפכה עד מהרה למשפחתית: 

הבן הצעיר אריאל, היום מנכ"ל היקב, יצא לבורגונדי 
לשנתיים, שם למד את רזי תורת ייצור היין, ובהמשך הצטרפו 
ליקב גם הבת הבכורה אילנה, כיום מנהלת הייצוא, והבן איתן, 

כיום סמנכ"ל ומנהל התפעול. 
מאז הפך את הלול ליקב וחצב בסלע מרתף לחביות, הוביל 

בן זקן את היקב קדימה, כשכל העת הוא רואה לנגד עיניו 
את הרצון להתקדם, או בלשונו, לעשות יין טוב יותר. 

ההשקעה הכספית ביקב החדש אינה מרתיעה אותו. 
"הביקוש ליין קסטל בארץ ובעולם אינו מדביק את ההיצע. 

כל מה שאנו מייצרים נמכר, לעיתים אף מראש. ויחד עם 
זאת, ייתכן שלא הייתי מבצע מהלך כה גדול, אבל הדור 
השני במשפחה, ובמיוחד בני הצעיר אריאל, רוצה לקדם 

את היקב ולהביא אותנו לרמה של יקב בינלאומי, מסוגם של 
אלה הנמצאים בגדה השמאלית של נהר הרון בבורדו. יקבים 
שהיקף הייצור בהם נע בין 400-200 אלף בקבוקים לשנה - 
כמות מרשימה, אך כזו שעדיין מאפשרת ליינן לטפל באופן 

אישי בכל מיכל". 
במילים "כל מיכל" מתכוון אלי גם לכל חלקת כרם ממנה 

נבצרו הענבים, כלומר היכרות ממושכת, טיפוח ושימור איכות 
היבול וגם ניסיון לצפות ולהעריך את איכות הענבים לאורך 
שנים. "יין עושים בכרם ולא ביקב", אומר אלי. "היקב צריך 

לתת את תמיכה הטובה ביותר לאיכות הענבים - להוציא את 
המיטב מהענב.  יותר קל לקלקל ענב טוב מלשפר ביקב ענב 

לא טוב". 

- כדי לעשות זאת צריך לקחת שליטה על הכרם, וקסטל מגדל 
בכרמיו רק חלק קטן מהענבים בהם הוא משתמש...

"זה נכון ולא נכון. יש לנו את הכרם ברמת רזיאל, אנו 
מעבדים חלקות חדשות שלנו במעלה החמישה ובסביבה 

- חלקות שממחציתן נבצור ענבים כבר בשנה הבאה. נכון 
הוא, שעדיין רוב הענבים מגיעים מכרם גדול בן 400 דונם 
בקיבוץ צובה, אבל גם בו יש לנו שליטה מוחלטת מבחינת 
הניהול המקצועי - כמובן בשיתוף פעולה עם הכורם. אנו 
משפרים בכל שנה את איכות הכרם ומכניסים לשימוש 

חידושים טכנולוגיים. למשל, מכשור לבדיקת פוטנציאל המים 
בגזע הגפן, המאפשר לנו להשקות את הכרם באופן מדויק 

מבחינה מדעית".  

- שלושת היינות הותיקים של קסטל - קסטל גרנד וין, פטיט 
קסטל ושרדונה C נחשבים כבר שנים לאיכותיים גם בקנה מידה 

עולמי. מדוע צריך להשקיע במה שהוא כבר טוב? 
"ראשית, לרשימה יש להוסיף את רוזה דה קסטל שהתחלנו 

לעשות לפני ארבע שנים וגם הוא מוצלח ביותר. אכן, יינות 
היקב שומרים כולם על רמה גבוהה וזאת יש לייחס גם לסוג 

של סימביוזה המתקיימת ביניהם. ואסביר: הגרנד וין )המקביל 
ליינות ספשל ריזרב בקליפורניה(, מיוצר מהענבים המובחרים 

ביותר הגדלים בכרמינו ומיושן בחביות עץ אלון צרפתיות 
חדשות, במשך 24-20 חודשים. החביות כולן מיוצרות על-ידי 
חברת סגה מורו מבית רמי מרטן, יצרנית צרפתית מהטובות 

בעולם. 
הפטיט קסטל, היין השני, אינו משתרך הרבה מאחור. יצרנו 

אותו כשהבנתי כי ברגע שאוכל לברור בין הענבים, כלומר 
לבחור את הטובים ביותר ואת אלה שהם פחות מכך, נוכל 

לייצר ממה שנשאר יין נוסף, וכך נולד הפטיט קסטל שהוא 
הנמכר והמבוקש שביינות היקב, עד כדי כך שיש החושבים 

ששם היקב הוא פטיט קסטל. כאמור, הוא נוצר מיתרת 
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הענבים שלא נבחרו עבור הגרנד וין וגדל 16 חודשים בחביות 
ששימשו לפנים לייצור הגרנד וין. 

שני היינות הללו קשורים וניזונים האחד מהשני, ומטבע 
הדברים שניהם משמרים רף גבוה של איכות וייחודיות.  
אליהם מצטרפת הבחירה שלנו בשרדונה כיין לבן מוביל 

ויחיד עד היום ביקב, שנבעה מכך ששרדונה, לדעתי, הוא היין 
הלבן הכי אדום שקיים... אם הייתי צריך לבחור ביין אותו אקח 
איתי לאי בודד, זה יהיה שרדונה - שלי או של יקב טוב אחר.  
ההקפדה על כל פרט, בייצור כל היינות, היא אותה הקפדה. 

מכאן שאם יצרנו בסיס ותשתית של איכות, הם ישפיעו על 
כל היינות של היקב. ההשקעה שאתה מדבר עליה, היא 

עבורנו דרך חיים. ניסיון שאינו מסתיים - להוציא את המיטב 
מהענב".  

- יין קסטל אינו זול אך הביקוש הן בארץ והן בחו"ל הולך וגובר. 
איך אתה מסביר זאת? 

 ,Value for money צריך לבחון את העניין במונחים של"
עלות תועלת. קסטל כנראה נותן יותר. במחיר של 50 ליש"ט 
הנגבים בלונדון על בקבוק קסטל גרנד וין, לא פשוט למצוא 

מקבילה, למשל יין בורדו באיכות דומה, שאתה באמת 
יודע מאין הגיע... קנינו את השם הטוב שלנו בעבודה רבה 

ובהשקעה באיכות היין, ועדיין אני אומר כי יותר קל לייצר יין 
טוב, מלשווק אותו".  

0 0 0

העובדה שיקב קסטל מייצר יין כשר מיומו הראשון, הייתה 
ללא ספק גורם נוסף  להצלחתו, הן בשוק המקומי והן 

בשווקים מעבר לים. בן זקן מאשר כי לכמויות הייצוא יש 

קשר ישיר לשוק היהודי "ועדיין אם היין לא היה איכותי, גם 
בשוק הזה לא היו קונים אותו". לדבריו, ארה"ב אמנם ניצבת 

במקום הראשון מבחינת היקף המכירות, אך יחסית לגודל 
האוכלוסייה היהודית, צרפת היא יעד מכירות גדול פי כמה. 

"ייתכן שיש לכך קשר לזיקה של יהדות צרפת לישראל, 
וכנראה גם ליכולת שלהם להשוות בין היינות המעולים 

בצרפת לבין אלה שלנו. 
שוק משמעותי יש גם בשוויץ, בלגיה, לוקסמבורג ואנגליה - 
בה תמצא גם מסעדות בעלות כוכבי מישלן שמציעות את 

היין שלנו. 
לגבי השוק הישראלי, אינני חושב שהגידול במכירות נבע 

אך ורק מהכשרות, כי בכמויות הייצור שלנו, יחסית ליקבים 
הגדולים, זה לא יכול היות מאוד משמעותי. אבל ללא ספק, 
הכשרות הוסיפה לנו לא מעט לקוחות שנחשפו ליין ונשארו 

נאמנים לו. באופן אישי אומר, כי אני גאה בכך שבמדינה 
שלי, יכול כל אחד לשתות וליהנות מהיין שלנו, ללא מגבלת 

כשרות".
קשה להניח, כי את ההשקעות הגדולות ביקב החדש הייתה 

עושה משפחת בן זקן רק כדי לעמוד בביקוש לארבעת 
היינות המבוקשים שלה. הקפיצה המתוכננת ל-300 אלף 

בקבוקים בשנה, נועדה גם לספק יין איכותי במחיר זול 
יחסית, ללקוחות שלא הרשו לעצמם לרכוש את היינות 

הקיימים. 
זו הסיבה להרחבת הגידולים בשנים האחרונות וגם הסיבה 

לכך שביקב החדש הוצבו - בנוסף למיכלים נירוסטה 
חדישים - גם מיכלים בטון המתאימים להתיישנות קצרה של 

היין לפני הביקבוק. 
"בעוד שכל היקבים, ואני מתכוון לגדולים, נכנסים מלוא 

העוצמה לשוק האיכותי שעד היום נשלט בעיקר על-ידי יקבי 
בוטיק - עם סדרות קטנות במחירים דומים ואף גבוהים 

משלנו - אנו נמשיך לטפח את הקיים אבל גם נפנה לשוק 
רחב יותר, שאינו בקצה הפירמידה. נייצר עבורם יין איכותי - 
אדום ולבן - במחירים נגישים. כך נימצא במקום שלא היינו 
בו קודם, נחשוף את עצמנו לקהלים שטרם מכירים אותנו 

ונמצה עד תום את המוניטין שלנו".  

- האם לדעתך קיימת חשדנות מעבר לים, בשוק הלא-היהודי, 
כלפי מוצר הנושא את הכיתוב כשר?  

"כאשר לקוחות בשוק הלא-יהודי נחשפים לבקבוק יין שיוצר 
במדינה אחרת, הם פחות מסתכלים על הכיתוב כשר, ויותר 

מחפשים את מקור היין, כלומר רוצים לדעת מה ארץ הייצור 
שלו. יש לנו עם זה שתי בעיות. האחת, ישראל לא ידועה 

כיצרנית יין, ובוודאי לא כזו בעלת מסורת ארוכת שנים. רבים 
חושבים שישראל נמצאת באמצע המדבר, ותוהים ודאי כיצד 

יתכן בכלל שיגדלו שם גפנים? שנית, העניין הפוליטי, אשר 
הופך לבעייתי משנה לשנה. לא מעט אנשים בעולם נרתעים 

מהקשר הישראלי. אני יודע זאת בוודאות, כי אנו נחשפים לא 
פעם לסיטואציות בהן ברור כי היין שלנו הרשים מאוד את 

הלקוח הפוטנציאלי - אך כשנודע לו שהמקור הוא ישראלי 
הוא החליט לא לבצע את ההזמנה".

"ביקב החדש, האתגר שלנו יהיה לעשות בלנדים 
של יין לבן, שיהיו באותן הגדרות של הרוזה - נעים, 

פירותי, מהנה לשתייה בקיץ, כשהוא צונן. לצידו נעשה 
גם יין אדום חדש, אף הוא בלנד, פחות מורכב, יותר 

קליל, כזה שאפשר לשתות גם בלי להיות מבינים 
גדולים ביין - ובמחיר סביר"
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- כלומר, במצב פוליטי אחר, יקב קסטל היה מרחיב עוד יותר 
את עסקיו מעבר לים? 

"בהחלט שכן".

- הדעה הרווחת היא שבגלל יקבים כמו קסטל ואחריו עשרות 
יקבי בוטיק, שוק צרכני היין התרחב, התבגר, הפך למבין יותר, 

אולי גם תובעני, מחפש איכות כמעט בכל מחיר...  
"תופעת יקבי הבוטיק היא חיובית וללא ספק הביאה משב 

רוח רענן לשוק שהיה שרוי בסטגנציה במשך שנים רבות. עם 
זאת, צריך לזכור כי זה אינו שוק שקוף, לכן קשה לדעת כמה 

מיצרים, כמה שותים והאם הוא אכן גדל באופן משמעותי. 
למיטב ידיעתי, גם אם השוק גדל, הרי שזה באופן יחסי 

לגידול באוכלוסייה -  כלומר לא גידול משמעותי בצריכה 
לנפש. 

מה שכן עשו יקבי הבוטיק, זה מהפך איכותי, והביקוש 
לתוצרת איכותית שכנע, כפי שכבר ציינתי, את היקבים 

הגדולים, שיש שוק ליין יקר - שוק שמוכן לשלם יותר עבור 
איכות".

 - נגעת כבר במחיר נגיש עם הרוזה - יין שנחשב במשך שנים 
יין מעט נחות, אם כי בשנים האחרונות יש לו עדנה...

"הבחירה שלנו לייצר רוזה נעשתה לאחר ניסיונות רבים 
שאפשרו לנו להגיע לרמה אותה קבענו. אגב, אנחנו לא 

נוהים אחר מגמות, ויין זה לא אופנה. אנחנו עושים יין כמו 
שאנחנו מבינים שהוא צריך להיות, כמו שאנחנו אוהבים 

לשתות. קבלת ההחלטות נעשית לטווח ארוך, בדיוק כפי 
שנעשה לגבי היינות המסורתיים שלנו. 

מעניין לציין כי מבקר יין ידוע, העלה את הנקודות שנתן לנו 
על הרוזה, אחרי שנה שהיה בבקבוק. כלומר, הצלחנו לייצר 

רוזה - יין צעיר במהותו שלא נועד להתיישנות ממושכת - 
אשר מצליח לשמר את איכותו ואף משתפר עוד בבקבוק. 

אנו רואים גם ברוזה - לכאורה יין קל, פירותי וצעיר - אתגר 
יינני שאין להקל בו ראש, והתוצאה ממחישה זאת. 

זה נכון שיינות רוזה סבלו בעבר משם רע, בעיקר מפני 
שזלזלו בהכנתם, אבל יש התחדשות בעולם, במיוחד בצרפת, 
וכיום משווקים שם בקבוקי רוזה שעולים גם מאה יורו. כלומר, 

ההיצע האיכותי הצליח ליצור ביקוש משמעותי". 
0 0 0

בן זקן מספר, כי ההצלחה של הרוזה מעודדת את קסטל 
לפנות לדרך דומה גם ביין הלבן. "ביקב החדש, האתגר שלנו 

יהיה לעשות בלנדים של יין לבן, שיהיו באותן הגדרות של 
הרוזה - נעים, פירותי, מהנה לשתייה בקיץ כשהוא צונן. לצידו 

נעשה גם יין אדום חדש, אף הוא בלנד, פחות מורכב, יותר 
קליל, כזה שאפשר לשתות גם בלי להיות מבינים גדולים ביין 

- ובמחיר סביר". 

- לא מעט חברות ואנשים עסקים בוחרים ביינות קסטל כשי 
לקולגות או ללקוחות בארץ ומעבר לים. עד כמה חבילות השי 

משמעותיות ליקב? 
"המשמעות הכלכלית המיידית אינה רבה, אבל הפעילות 

בהחלט חושפת אותנו לקהלים שאולי לא הכירו אותנו. חלקם 

התרשמו מהיין ואפילו רמזו לשולחים שזה השי שהיו רוצים 
לקבל גם בשנה הבאה... 

מעבר לכך, בייצוא בכלל, אני רואה ביין איכותי שגריר מצוין 
של ישראל, המוסיף לתדמית המדינה - וזה חשוב במיוחד 

בעת הזו".

- הדור השני לוקח את העסק לידיים ובעצם הוא זה שהוביל את 
המהלך המשמעותי של מעבר והתרחבות. 

"בהחלט, זה לקחת עסק קיים ולהוביל אותו קדימה, למסד 
המשכיות ומסורת של ייצור יין איכותי. הבנתי שלילדיי יש 

תשוקה לעשייה הזו ורצון להוביל את היקב לפסגות חדשות. 
במבנה הנוכחי, כשאריאל הוא המנכ"ל, איתן מנהל תפעולי, 

אילנה מנהלת ייצוא ואני היינן הראשי ושגריר היקב". 

- זו הגשמת חלום מבחינתך? 
"החלום הוא תמיד לעשות יין יותר טוב. ברמות שהגענו אליהן, 

המדרגות אינן יכולות להיות דרמטיות. אני שמח שהילדים לקחו 
על עצמם פרויקט כזה, הם מניחים יתד וקובעים עובדה - 

אנחנו כאן, נהיה כאן עוד שנים רבות ונמשיך לייצר יין איכותי".

"בעוד שכל היקבים, ואני מתכוון לגדולים, נכנסים מלוא 
העוצמה לשוק האיכותי שעד היום נשלט בעיקר על-ידי 

יקבי בוטיק - עם סדרות קטנות במחירים דומים ואף 
גבוהים משלנו - אנו נמשיך לטפח את הקיים אבל גם 
נפנה לשוק רחב יותר, שאינו בקצה הפירמידה. נייצר 

עבורם יין איכותי - אדום ולבן - במחירים נגישים״
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גלויות משוויץ: עם הפנים למזרח

קנטון גראובינדן 
עמקים מוריקים בין הרים גבוהים, נחלים זורמים בשצף, 
בליל שפות - גרמנית, רומאנש ואיטלקית - והכול באותו 

קנטון. נא להכיר - גראובינדן. 
בעונת החורף - הדקו את מגלשי הסקי לרגליכם וחצו את 

השמיים במצנח רחיפה שהוא גם מונית, או הצטרפו אל 
סיורי סקי-פסגות שיקרבו אתכם אל השמים. 

זה הזמן לבלות חופשה מושלמת בלב עולם האלפים 
השוויצריים. זיכרון המקום שבו תמצאו בית הרחק מהבית 

- מקום הנוגע בנשמה ומרחיב את הדעת - יישמר בלבכם 
זמן רב. מסלולי חופשה מגוונים המותאמים להעדפותיכם 

ינחו אתכם בדרך, ויבטיחו שלעולם לא תשכחו את שהותכם 
בגראובינדן.

בעונת הקיץ - תמצאו בגראונבינדן את כל הצבעים: 
אדום, צבעה של מסילת הברזל ֶרטיֶשה ָּבאהן, צהוב, צבע 

האוטובוסים של שירות הדואר, כחול, צבעם של 615 
אגמים ושל השמיים מעל 150 עמקים, ירוק, צבע היערות 

וכרי הדשא, חום-זהוב, צבע עצי המחט בסתיו, אפור, צבע 
הטירות והסלעים, ולבן, צבע השלג והקרח.

התחילו באדום ועלו על רכבת הרטישה באהן אל 
ְקלֹוסֶטְרס, ָדאבֹוס, ָארֹוָזה, סנט מוריץ, אזור הסּוְרֶסְלָווה, 

ֶאְנָגִדין וָואלּפֹוְסִקיָאבֹו. המשיכו בצהוב של אוטובוס הדואר, 
שייקח אתכם לסאוֹונין ולעמק מּוְסֵטייר, אל ֶלְנֶצְרַהייֶדה 

ואל העמקים ֶמסֹוְלִצ'יָנה וֶּבְרָגאִלָיה. בחרו באפור - וטפסו 
על סלע תלול, או בלבן - בדרך לכיבוש פסגות וחציית 

קרחונים. או פשוט שבו בנחת בכר דשא ירוק, תחת שמי 
התכלת שמעליכם... 

גלו מהו שקט אמיתי, תוך ריחוף בכדור פורח מעל עמקים 
עטויי שלג וצפו בפניה הרבות של האדמה הנשקפים 

ממעל. 
או אולי כדאי שתבקשו מסייר מקצועי להוביל אתכם במורד 

מסלול המגררות האולימפי של סנט מוריץ. רדו מְּפֶרָדה 
אל ֶּבְרגּון, או גלשו במסלול הקרחון אל ִדיָאבֹוֶלָצה... מי אינו 

חולם על הרפתקאות כאלה? 
אתרי הקיט של גראובינדן, על השלג המושלם המובטח 

בהם כמעט תמיד, מציעים  הכול - סקי, סנובורדינג, סקי-
 שטח ואפילו טיול במזחלת סוסים. 

ומה דעתכם על סעודה אנינה הרחק מההמון? גלו את 
תרבותה העשירה של הפינה המזרחית ביותר באתרי 

החופשה של שוויץ ואת עיר הבירה שלה, ּכּור, העתיקה 
בערי המחוז. או שאולי תעדיפו להירגע בספא מסורתי? 
התנסו בסקי בשיטת ֶטֶלָמארק או במסלול פרבולה, או 

שחקו גולף-סקי, שבו נכנס הכדור האדום אל חורים 
ב"מסלול דשא" לבן. כל זה אפשרי בגראובינדן, ועוד הרבה 

יותר מכך.
בגראובינדן החורף הוא עונה מגוונת. תוכלו לגלות בו את 
הניגוד בין טבע פראי שיד אדם לא נגעה בו ובין תשתית 

תיירותית מהמעלה הראשונה; בין מסלולים שוקטים בעמק 
ָסאִפיֶינָטל ובתי מלון מצוחצחים בֶאנָגדין סנט מוריץ. 

משרד התיירות השוויצרי מזמין אתכם לחוות את מלוא העניין והיופי שבקנטון  
גראובינדן, בשוויץ המזרחית ובליכטנשטיין 0 נופים ואתרים עם טעם של עוד
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שוויץ המזרחית / ליכטנשטיין
שוויץ המזרחית משתרעת בין מימיו הנוצצים של אגם 

קונסטנצה דרך ַאֶּפְנֶצֶלְרַלְנד ההררית ועד נופי האלפים של 
טֹוֶגְנּבּוְרג ואזורי הנופש ַהייִדיַלְנד וְגָלאֶרְנֶדן. הרחק בעמק 

הריין שוכנת ָואדּוז, על טירתה הנסיכותית.
בעונת החורף - מדרונות מרהיבים ונופים נהדרים של 

אגמים והרים הופכים את אזורי הסקי של שוויץ המזרחית 
למושלמים עבור כל חובב סקי, סנובורדינג וקארבינג.

קחו, למשל, את ְפלּוְמֶסְרֶּבְרג, אתר ספורט החורף הגדול 
ביותר בין ציריך וכור, או את אתר הסקי ִּפיצֹול באזור הנופש 

היידילנד. מכאן תוכלו לצפות במימיו העמוקים והכחולים 
כמימי פיורד של אגם ָואֶלְנֶזה. האגם משתרע למרגלות 

שבעה הרים ומגיע אל טֹוֶגְנּבּוְרג, עמק גבוה ונטול ערפילים 
בין ֶסְנִטיס וּכּוְרִפיְרְסֶטן, המהווה מוקד משיכה למשפחות 

ולחובבים נלהבים של סנובורדינג, בדרכם אל מסלולי הסקי 
של ההרים ַגְמֶסרּוג וָּכֶסרּוג. 

המעדיפים להתאמץ בעליות הרריות על גבי אופני הרים. 
שוויץ המזרחית מקדמת בברכה מיוחדת משפחות עם 

ילדים - בדרך המסתורית והיפהפייה המובילה לטֹוֶגְנּבּוְרג, 
בשביל היידי שמעל ָּבאד ָרָגאז, או בתחנות הכיף של 

ְדָווארף ָּבָארטלי בְּבָראּוְנָואְלד. 
אוהבי אמנות ותרבות ישמחו לשהות בסן ָגאֶלן, ויוקסמו 

מהמנזר - מאושיות מורשת התרבות המערבית, 
ומהבזיליקה הברוקית שלו. ואולי יעדיפו את העיירה 

ההיסטורית הקטנה ָשאְפָהאּוֶזן שלמרגלות הטירה העגולה 
של מּונֹו. 

אלה מהצועדים היודעים להעריך אוכל טוב ושתייה 
משובחת בצד הדרך, כדאי שישימו את פעמיהם אל אזור 

ַאְלֱּפְשַטיין, שבו 28 בתי הארחה הרריים שכל מטרתם 
לפנק אורחים וצועדים במעדנים המקומיים של ַאֶּפְנֶצֶלר. 
באלפים, בריאות ויופי נכללים יחד בתפריט. בְגָלאְרֶנְרַלנד 

תוכלו לטפס על הֶּבְרְגִליַאְלְּפ, ליהנות מארוחה טובה 
ולהמשיך להתפנק באמבטיית מי-גבינה לפני השינה...

חובבי ספורט חורף ייהנו גם בְּבָראּוְנָואְלד ובֶאְלם שבאזור 
ְגָלאְרֶנְרַלנד, ובָמאְלּבּון שבנסיכות ליכטנשטיין. בשני 

מקומות אלה אין כניסה למכוניות והם ידידותיים במיוחד 
למשפחות. שוחרי צעידת חורף וחובבי סקי שטח ימצאו 

במרחב האזור דרכי נוף ומסלולים מצוינים שהוכשרו 
במיוחד.

בעונת הקיץ - רוכבי אופניים ימצאו באזור רשת משולטת 
היטב של מסלולי אופניים,  לרוכבים המעדיפים לרכוב בין 
כפרי הדייגים השוכנים לחופי אגם קונסטנצה, או לכאלה 

* המידע עודכן ונמסר על-ידי משרדי התיירות המחוזיים או 
המקומיים, ועל כן אין ביכולת משרד התיירות השוויצרי לערוב 

לנכונותם המלאה של התכנים.
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לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין
Israel-Switzerland & Liechtenstein Chamber of Commerce

Dear friends and colleages, 

This issue of the Israel-Switzerland-Liechtenstein Chamber of Commerce 
Magazine coincides with the beginning of a new year. We take this 
opportunity to review the year 2015, with its rich activities and many 
events. Several gatherings were organized over the year, in which key 
figures from a variety of fields enriched our members with professional and 
general knowledge. On 9 February, we hosted Moshe Asher, Head of the 
Tax Authority; on 29 April, we hosted journalist Amit Segal; on 8 October, 
our guest was Lt. Gen. (Ret.) Binyamin (Beni) Gantz; An event held on 20 
November celebrated the first visit to Israel of H.S.H. Prince Max von und zu 
Liechtenstein.

Events of this kind also serve as platforms for exchange of opinions and ideas. They are informative, promote 
business networking, and are often used to create direct ties between the participants. This is where joint 
enterprises are born, and foundations are laid for future business ties and large-scale deals.

The human dimension is the pillar of the Chamber’s activity, and emphasis is constantly placed on 
promoting and strengthening it. Our members boast impressive achievements and are more than able to 
advance this aspect.

Shlomo Mena, CEO of Novartis Israel, is one of them. The company he heads represents in Israel a leading 
actor on the global pharmaceutical market. In an interview held with him, he reviews the activities of 
Novartis in Israel, highlighting the significance of exposing Israel’s medical R&D to investments by the Swiss 
pharmaceutical giant.

The magazine introduces its readers to a broad variety of subjects, which together form a mosaic of 
business pursuits. Ehud Savion, CEO of Derech Eretz, builder and operator of Road 6, represents the field of 
infrastructure and traffic. Nicolas Kuemmerle, manager of Swiss Airlines Ben Gurion station, brings his unique 
perspective of bilateral air transport, and admits to have found a home in Israel. The world of boutique 
wineries is revealed in an interview with Eli Ben Zken, owner of the Domaine du Castel winery, who describes 
the new winery the family is building in Yad Hashmona. Tourism is reviewed from both the Israeli (Sarona 
Center) and Swiss (favorite winter tourist attractions) perspectives. Finally, Chef Aviran Steinmetz of Voila 
Restaurant on Mount Carmel gives us a taste of the best of Swiss cuisine.

Dear Colleagues, we fully intend to keep up our varied activities in 2016 as well. We will organize attractive 
gatherings relevant to the Chamber’s activities, and will work relentlessly to enhance cooperation and 
boost ongoing and new enterprises. I wish us all success, and hope to see the potential of the developing 
commercial and business relations between our two countries come to fruition.

May this year be successful and productive!

Gideon Hamburger, President
Israel-Switzerland and Liechtenstein Chamber of Commerce
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H
ighway 6, one of Israel’s largest infrastructural projects being financed, realized 
and operated by private investors, has become an inseparable part of the 
Israeli driver’s world. So much so that it is hard to imagine how we have ever 
managed without it. Considering the close connection between developed 
transportation and economic growth, it is easy to see why highway 6 has 
become a significant economic development factor in Israel, as evidenced 

by the trade, industry and service centers built along it. Moreover, given the housing crisis 
in central Israel, the very existence of this highway has encouraged many Israelis to leave 
the center for remoter places, a trend that has demographic implications, leading to more 
balanced population dispersion in the periphery.

Historically, the idea of building this road came up some 50 years ago, and in 1976 it 
was included in the national outline plan. In 1992, the government, with Prime Minister 
Yitzhak Rabin at its head, decided that a public-private partnership would build the 
highway. In November 1999, works began for the construction of the 87 km central 
segment – Soreq to Iron interchanges.

To build this toll-operated highway, the Build-Operate-Transfer (BOT) method was used: 
The concessionaire builds the road, operates it (in this case for 30 years), tolls the users, 
and transfers ownership to the state at a predetermined date.

The government company Kvish Hotze Israel is the entrepreneur and regulator, in charge 
of the highway’s management. Derech Eretz has been entrusted with building and 
operating the highway by concession, and has invested around NIS 4 billion in building 
its central segment. The government is in charge of planning and financing the west-
east access roads that connect to highway 6, as well as the extension segments – south 
to the Negev Junction, and north of Yoqne’am to the Somech Junction.

Ehud Savion, 65, a retired naval captain, has gained much experience commanding 
naval vessels and coordinating large-scale naval projects during his military service, and 
has always been greatly interested in combined interdisciplinary projects. His education 
and his past experience have both prepared him for his current position. He is a graduate 
of the National Security College, has a B.A. in urban geography and an M.A. in Public 
Administration. He has a diploma in large project management, having completed a 
Harvard University Program at Tel Aviv University, financed by the World Bank to train 
candidates from developing countries in running large projects.

After his retirement from the IDF, Savion was appointed head of the Tzur Yigal and 

Highway 6 changes Israel’s reality in 
ways other than transportation
Ehud Savion, CEO of Derech Eretz Co., builder and operator of highway 6, talks 
about the highway’s construction, and reviews the broad influence this large 
infrastructural project has on the development of Israel’s economy, population 
dispersion, housing and construction, demographic fabric and transportation. At 
the same time, special attention is given to reducing the “ecological fingerprints” 
of this trans-Israel highway

Ehud Savion
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Matan construction administration. Two years later, he was 
sent to Canada as the UJA representative. In 1998, Africa-
Israel, a concessionaire of the Trans Israel Highway, offered 
him the position of CEO of the highway project. The Israeli 
entrepreneurs wished to implement in the project an 
automatic, electro-optic tolling system, a new method then 
used in Canada for the first time in the world. “I approached 
John Beck, president of AECON, a company that specializes 
in this field, and asked to meet him and discuss this 
matter”, says Savion. “I met a warm Jew, full of goodwill. The 
chemistry between us was immediate. It did not take long 
before business ties were established, and the Canadian 
company joined in and became a leader among the Israeli 
concessionaires, Africa Israel and Shikun & Binui. Derech Eretz 
is currently owned by the Israel Infrastructure Foundation (51% 
economic rights, 75% voting rights), and the Noy Fund (49% 
economic rights and 25% voting rights). Behind these two 
funds are large financial bodies such as Harel Insurance, the 
Phoenix, Israel Direct Insurance (IDI), Amitim Pension Funds, 
Altschuler-Schaham, Klal Insurance, Mivtahim and Menorah.

“Because I was designated as the project’s CEO, I trained in 
electro-optic highway tolling already in Canada” says Savion. 
“Since then, we have seen history in the making, as Highway 6 
keeps on developing. Once completed, it will be about 220 km 
long, from the Negev Junction in the south, to Kabri-Nahariya 
in the north. Between these two ends we will build new 

interchanges and additional lanes. Of course, industrial, trade 
and housing projects will also continue to develop along the 
highway”.

Savion says that the graphs, which show a steady annual 
growth of traffic volume, are best evidence that the highway is 
vital. Between 2004 and 2014, traffic volumes have increased 
by over 10% every year”.

The issues of landscape and environment were an 
inseparable part of the tender demands, and had to be 
addressed in the proposal 
“True. In fact, an appropriate environmental solution increased 
by 5% the points each proposal was given. Our purpose was to 
optimally integrate the highway into its environment, minimize 
damage to the flora and fauna, abide by the laws of nature 
preservation, rescue endangered plant life, rehabilitate the 
landscape, and ensure that natural vegetation flourishes along 
the road based on rainwater alone.

The Public Works Authority had used earlier an imported 
Australian acacia genus to stabilize the slopes. In addition to 
preserving the slopes, this bush also spreads quickly in the 
area. At that time, there seemed to be no other solution, but 
we have proved that another solution does exist: We have 
implemented the research conducted by Dr. Aviva Rabinowitz, 
a landscape architect, whose creative solutions involved 
transplanting native Israeli plants. As an Israeli who attaches 
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great importance to preserving the country’s landscape, I am 
proud to have adopted those solutions.

Indeed, the road clearly integrates into the landscape. In 
fact, this is Israel’s largest natural garden. Seasonal Israeli wild 
plants such as chives, chrysanthemums, mustard, cyclamens 
and poppies grow near it without need of irrigation, and 
provide the basis for stabilization of the slopes on the two 
sides of the road.

We attach the highest importance to the preservation of 
nature along the path of the highway. Before the work was 
begun, we collected seeds and bulbs in the area, sent them 
to greenhouses for sprouting, and then replanted millions of 
plants in their natural habitat. We also planted olive and other 
trees that will grow tall and wide in a couple of years, and 
please the highway travelers. Ever since we employed this 
environmental solution, I have seen it used in other projects 
throughout Israel. Indigenous wild plants now appear in many 
public projects, and, of course, along new roads”.

How have you dealt with the issue of wildlife?
“The road divides the area in two, blocking passage of animals 
from one side to the other. This was another point we had 
considered in time. Whenever we dug a tunnel in the rock, 
we left above it an ecological passage that enables animals 
to move freely between the two sides of the road on natural 
soil. We have also built dozens of animal passages beneath the 
road, at a distance of about one kilometer from one another. 
There are many dozens of underground passages along the 
road, for use by animals.

In our effort to minimize the road’s damage to the 
environment, we also took into consideration agricultural 
aspects in various areas, and we are planning to release 
additional soils for cultivation, even though the farmers 

have already been compensated for the lands that were 
requisitioned for the road”.

Looking back, were you aware of the dramatic impact the 
complete project would have on Israel’s economy when 
you undertook this job?
From the first moment, I was aware that this was a major 
national project from both practical and environmental 
perspectives. I think the only other project that equals it 
is the National Water Carrier of Israel, built to develop the 
Negev. Once it is completed, Highway 6 will also boost 
the development of the Negev. Naturally, the highway has 
other monumental implications for our lives: Better access 
to remote areas, that is, bringing the periphery closer by 
cutting down the travel time from the north and the south 
to central Israel; better population dispersion; fast and 
effective transport, and lower cost of transport for goods 
and people; reduced traffic congestion in other roads; fewer 
road accidents – both because this is a high-safety road 
and because there is less traffic on alternative roads; shorter 
travel times of public transportation using the road; and 
reduced air pollution in the Tel Aviv metropolitan area (Gush 
Dan), as many vehicles take the east most alternative offered 
by highway 6. It is a privilege to be involved in and have 
influence on a project that has so many broad implications 
for Israel’s economy”.

“We attach the highest importance to the 
preservation of nature along the path of the 

highway. Before the work was begun, we 
collected seeds and bulbs in the area, sent 

them to greenhouses for sprouting, and then 
replanted millions of plants in their natural 

habitat. We also planted olive and other trees 
that will grow tall and wide in a couple of 
years, and please the highway travelers”
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A
nyone who has anything to do with medicine is doubtlessly familiar with 
the international pharmaceutical concern Novartis.

It would also appear that most people in the world have at one time or 
another used one or several of Novartis’ hundreds of brand names used 
to treat various medical conditions (among the best known are Ritalin 
and Voltaren).

“In spite of its worldwide reputation, Novartis itself is not a brand name”, says 
Shlomo Mena, CEO of Novartis Israel. “The brand names belong to the drugs, and 
MD’s prescribe them to patients diagnosed with specific diseases because they are 
effective in treating those diseases. Novartis’ merit springs, then, from the consistent 
effectiveness of its products”.

Novartis was established in 1996, through the merger between Ciba Geigy and  
Sandoz, but its roots go much farther back. It has a rich history of innovative chemical 
development, which has extended to pharmaceutics, where it has deepened and 
developed. Novartis has its historical roots in three well-established companies: Geigi, 
a chemical trade company established in Basel in the mid-18th century, Ciba, founded 
in the middle of the 19th century as a textile dye producer, and Sandoz, a chemical 
company established in Basel in 1886.

In 2014, Novartis’ annual turnover was USD 56 billion. Its market value was USD 230 
billion, making it the second or third largest pharmaceutical company in the world. It is 
based in Basel, Switzerland, and employs 135,000 people over 150 countries. 

Although Novartis Israel was only established last year, it has in fact been operating in 
Israel since the 1950s, under a marketing franchise granted to two Israeli import firms 
by its mother companies, Ciba-Geigi and Sandoz,.

After its establishment in 1996, Novartis was first represented in Israel by Promedico. 
Ten years later the franchise was transferred to Pharma Excel.

In 2009, Novartis opened a new branch office in Israel, which marketed (but did not 
sell) the company’s products in Israel, working with physicians and medical institutions 
such as hospitals and sick funds.

0 0 0

Novartis’ operations in Israel have massively transformed following the establishment 
of Novartis Israel, a subsidiary of Novartis International, in July 2015. Novartis Israel 

Novartis Israel

Putting Israel on the map of global 
clinical R&D 
A first-of-its-kind international conference in Israel brought together the 
business development chiefs of Novartis International and representatives 
of Israeli Pharmaceutical R&D startups. Shlomo Mena, CEO of Novartis Israel, 
believes that platforms such as this are able to reveal the hidden potential of 
local pharmaceutical R&D, and encourage investments

Shlomo Mena
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is directly engaged in marketing, sales, initiating clinical 
research in leading Israeli medical centers, and investment in 
pharmaceutical development companies. Clinical research 
and pharmaceutical investments are perhaps the most 
noteworthy activities of Novartis Israel.

“Israel has been a hub for various clinical research projects 
for many years”, says Shlomo Mena, “thanks to its advanced 
medicine, hospital infrastructures, strict adherence to ethical 
rules, research protocols and inspection, and other reasons. 
The medical department of Novartis International began 
conducting medical research projects in Israel already in 
the early 2000’s, but they were few relative to the overall 
number of research projects conducted at that time in Israel, 
not to mention in other countries. In the five past years, the 
company has increased the number of its research projects in 
Israel, and in 2014 it invested NIS 22 million in clinical research 
in hospitals throughout the country. In all, Novartis currently 
has 70 ongoing research projects in Israel, in which drugs in 
one of three stages of development,  are undergoing trial 
towards entering the market”.

What does “clinical research” actually mean? 
“Clinical research is a central element of pharmaceutical 
development. It is carried out at the late stages of 
development of a new drug, after the product has been 
tested in the laboratory, and proven safe. Once it reaches 
this stage, the product can be tested on humans, in what 

is commonly known as a clinical trial. It is first tested 
on healthy people, to verify that it does not have side 
effects, and then it is administered to ill persons for the 
same purpose. At the last stage of research, the drug’s 
effectiveness is tested on actual patients. In total, about 
a billion USD are invested in clinical research every year 
around the world.”

What medical fields does Novartis’ research cover 
in Israel?
“Research covers a broad variety of fields: oncology, 
hematology, lungs, neurology, eyes, cardiology, dermatology, 
immunology, and others.  A unique policy of Novartis is that it 
does not specialize in specific fields but engages in across-
the-board development ultimately intended to improve the 
life quality and increase the life expectancy of the patients”.

“The feedback we received on the conference 
from the Novartis participants was extremely 

positive, and it had repercussions in the 
company’s Swiss Headquarters. We therefore 

decided, in agreement with the heads of 
Novartis International, to hold a conference 
of this kind annually, and make it a tradition 

that would certainly boost interest in research, 
development, investment in startup companies 

and acquisition of existing companies”

7



Investment of NIS 30 million in research seems quite 
modest, compared with the total annual investment in 
research in Israel, which amounts to NIS 300 million. 
“Relatively speaking this is true, particularly considering the 
giant size of Novartis. Yet, compared with other international 
companies such as the Swiss Roche and the American MSD, 
our investments in Israel are the largest. This should also 
be consideredd against past investments. As I mentioned, 
Novartis has been conducting clinical trials in Israel since 
2001, but its investments at that time were not high, to 
put it mildly. Since my appointment as CEO in 2006, I have 
regarded research as a strategic investment, and have urged 
the company executives to investigate the potential of Israel’s 
hospitals. Investments have been steadily growing since, and 
have peaked in 2014.

In this context, I wish to point out the massive significance of 
conducting clinical research projects in Israel. Such projects 
expose the medical staff to new technologies, create jobs, 
and prompt the development of hospital infrastructures. No 
less important is the fact that they introduce the participating 
patients to new medications at an early stage and for free. In 
many cases this marks a breakthrough in their treatment”.

Why does Novartis see investments in Israel as 
worthwhile, considering that competition has been 
increasing in this field and other countries offer cheaper 
and accessible high-quality alternatives?
“I take it that you are referring to the recent growing 
popularity of conducting research in East-European countries, 
such as Hungary, Poland and Russia. The potential number 
of patients in these countries is high, and the involved cost 
is lower than in Western countries or in Israel. Another factor 
to be considered is that these countries have a regulatory 
environment that encourages research, which means that 
the time to obtain the necessary state authorizations is 
significantly shorter. These reasons all justify turning to East 
Europe, but Novartis has tremendous confidence in the 
quality of Israel’s medicine, where physicians, researchers, 
hospitals, laboratories, R&D companies and other factors 
are among the most advanced in the world. We are trying 
hard to publicize this fact, and encourage Novartis to 
choose us. Another target I have set for myself is advertising 
the extremely high level – often groundbreaking – of the 
development-oriented medical research work carried out in 
Israel”. 

In the past two or three decades, Israel has won a 
reputation for being a hi-tech country. Does this 
overshadow the medical development startups?
“I would say that this is true to some extent. In certain 

contexts, Israel is still regarded as a developing country, and 
its potential capabilities are not sufficiently acknowledged 
yet. It is the unstable security situation that makes the 
headlines.

Is that why you held an international conference in Israel 
to which you invited the heads of Novartis’ business 
development, R&D and independent venture capital fund?

Definitely. Direct exposure to current Israeli R&D is the 
only way to bring about a conceptual change. When 
representatives of leading international manufacturers come 
to Israel, meet the researchers and visit R&D companies, their 
view of Israel completely changes.

The idea of holding a conference came up during a 
discussion between the Chief Scientist of the Ministry of 
Economy and Israel’s Pharma Organization, an umbrella of 
the giant pharma companies’ representations in Israel. On 
the agenda was the need of Israeli companies to gain access 
to the experience and power of the large international 
companies. A gap currently exists between the ideas and 
their implementation in the market, which calls for guidance 
at an earlier stage. In the conference, Israeli companies took 
the stage, and presented their ideas, developments, research 
and technologies. A workshop held prior to the event 
introduced them to Novartis and its needs, and ways were 
proposed to approach it”. 

Mena says that of the dozens of companies that registered as 
candidates for presenting at the conference, 40 were deemed 
interesting. “In preliminary meetings we held with the CEOs of 
those companies, they presented their capabilities and needs. 
We, for our part, explained what large companies, specifically 
Novartis, usually look for. We discussed how and when it 
would be best to approach Novartis, that is, at what stage of 
development, how to raise funds for ongoing research, and 
other points. During the conference we visited, as mentioned, 
a number of companies; ties were established and I believe 
they will eventually yield business deals.

The feedback we received on the conference from the 
Novartis participants was extremely positive, and it had 

“Research covers a broad variety of fields: 
oncology, hematology, lungs, neurology, 

eyes, cardiology, dermatology, immunology, 
and others.  A unique policy of Novartis 
is that it does not specialize in specific 
fields but engages in across-the-board 

development ultimately intended to 
improve the life quality and increase the life 

expectancy of the patients”
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repercussions in the company’s Swiss Headquarters. We 
therefore decided, in agreement with the heads of Novartis 
International, to hold a conference of this kind annually, and 
make it a tradition that would certainly boost interest in 
research, development, investment in startup companies and 
acquisition of existing companies”.

Novartis’ most significant acquisition was that of Gamida 
Cell, and it came through before the conference...
“That is true, and let me also mention that when Novartis 
acquired Alcon in 2011, it also 
took over Optonol, which had 
been acquired by Alcon in 2009. 
This acquisition has definitely 
increased Novartis’ interest in 
other Israeli companies. The 
acquisition of Gamida as well as 
Novartis’ willingness to attend 
the conference, indicate its 
interest in development in Israel. 
I believe there is now interest in 
two specific companies that may 
yield an agreement”.

So they are now looking for a 
“billion dollar company”?
“Everybody does, but hitting on 
a ‘blockbuster’, that is, a drug 
whose sales would amount to 
a billion dollar, does not happen overnight. Of a hundred 
molecules (drugs) under development, one would reach 
the market, and only one in twenty would sell on this 
scale. It should also be kept in mind that researchers are 
not businessmen. They come up with an idea that looks 
extraordinary, but often they do not see the whole picture: 
Is the market in need of such a drug? Is it sufficiently 
large to make the development financially viable? Is a 
similar idea being developed somewhere else? And most 
importantly – would it be possible to implement the idea 
in full? Development often has to be stopped in the middle 
for various reasons, after investment of much time and 
resources”.

Still, Israel is regarded – at least locally – as being a 
medical empire, perhaps due to the achievements of 
Teva.
“This is quite understandable. Teva is the world’s leader in 
generic medications (by the way, Novartis is second), and 
Israel’s medicine is among the best in the world. However, 
the ethical drugs developed in Israel can be counted on the 
fingers of one hand. Best known are Copaxone, a treatment 

for Parkinson’s, a treatment for ALS, Glivec (partially) and a 
treatment for Alzheimer’s.

In your opinion, how significant is the role of the Israel-
Switzerland Chamber of Commerce in deepening 
the business relations between the two countries, as 
concerns pharmaceutical R&D?
“The focus is on the business rather than on the bilateral 
aspect. The Chamber of Commerce includes businessmen 
from both countries, who are thoroughly acquainted with the 

business aspects, and are typically goal-oriented. Of course, 
they need bilateral agreements, especially in matters such 
as taxing and international commerce, but this is merely an 
infrastructure for business development. They are also rather 
impervious to political situations. They are practical and 
businesslike, and their primary wish is to close a good deal. 
This is also the situation in Novartis’ field. As a member of the 
Chamber, I am exposed to activities, I expand my business 
acquaintances, and I acknowledge the power of the members’ 
networking to advance joint initiatives, investments and deals”.

“It should also be kept in mind that 
researchers are not businessmen. They come 

up with an idea that looks extraordinary, 
but often they do not see the whole picture: 

Is the market in need of such a drug? Is it 
sufficiently large to make the development 

financially viable? Is a similar idea being 
developed somewhere else? And most 
importantly – would it be possible to 

implement the idea in full?”
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S
arona (pronounced [zarona] in German), was a Templer settlement built in 1871 
a few kilometers north of Jaffa, the fourth of a series of Templer settlements built 
in Ottoman Palestine around the mid-19th century. 

With time, the old houses changed hands, owners and functions, and their 
walls, which have witnessed historical events, barely withstood the damages 
of time. All this changed when a decision was taken to restore, reconstruct 

and develop the Sarona compound. The old Templer houses came to live, becoming 
part of an attractive shopping and recreation park for all ages in the heart of the Tel Aviv 
urban area.

In the midst of a green public park, paths were paved, squares were built, and old houses 
were restored – some were even relocated – to create a holistic compound where past 
and present, public and private dwell side by side. The three museums opened in the 
center relate the history of the compound in different historic eras, the Technion has 
opened there an academic campus, and about thirty original settlement houses now 
accommodate cafés, restaurants, shops and galleries.

Tel-Aviv Sarona Park:

Between Historic Restoration and 
Urban Development
Old and new, public and private, free and paid, intimate and public – all exist side 
by side in Tel Aviv Sarona Park, which breathes life into the houses of the Templer 
settlement built in the late 19th century. Who were the first owners? How did 
the houses change hands and function, and what can one find in the enormous 
indoor market open seven days a week?
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The Templers: 
To Build the Lord’s Temple
The Temple Society was established in 1854 in Ludwigsburg, 
Germany, by Christoph Hoffmann. Its members saw themselves 
as founders of the “Kingdom of God”. They espoused the idea 
of setting up a Christian spiritual temple in the Holy Land, and 
preparing the land to absorb the Diaspora Jews, maintaining 
that with the return of the Jews to the Holy Land, conditions 
would be ripe for the Messiah to come. Guided by a messianic 
vision and profound religious faith, they gave names  from the 
Old Testament to the settlements they built in Palestine. That 
was how the agricultural village of Sarona was given the name 
of the biblical Sharon.

The agricultural village of Sarona was built near the banks 
of the Ayalon River during the Ottoman rule of Palestine. 
Its devout Christian Templer settlers worked the land and 
engaged in small industry for their living. The village soon 
became a model of Templer architecture, and agriculture 
thrived in the lands cultivated around it. During the British 
Mandate, the settlers expanded the plots they cultivated, and 
built new houses in the village. When World War II broke out 
in September 1939, the German Templers were pronounced 
enemies. Initially, the village became a detention camp, but 
eventually its inhabitants were extradited to Germany and 
Australia. 

This is how the houses changed hands for the first time. After 

the original inhabitants were expelled, the British army took 
possession of the village, which was now made a fortified 
British camp. When the war ended, they operated out of this 
camp against the Jews who escaped Europe and sought 
refuge in Palestine.

The Sarona camp was targeted by the Jewish undergrounds 
– the Haganah, Etzel and Lechi, and became a symbol of the 
Jewish struggle against the British rule. The struggle ended in 
late 1947, when the British forces evacuated the area of larger 
Tel Aviv and handed over the camp to the Jews. Once again, 
the houses changed owners and identity, and were even given 
a new name – Yehoshua Camp, after Yehoshua Globerman, 
the Tel Aviv District Haganah commander. When the State of 
Israel was established in May 1948, the Haganah forces left the 
camp, and the young state’s government ministries temporarily 
occupied the Templers’ houses, while Jerusalem was under 
siege. It was then that Israel’s first Prime Minister, David Ben 
Gurion, gave the camp its new name, HaKiryah.

Conservation, restoration, 
development
Near the end of 1949, the Israeli Government ministries 
officially moved to Jerusalem, but the Ministry of Defense 
remained in the Kiryah, and many other ministries had offices 
there, including an office of the Prime Minister. That is why the 
evacuation of the Kiryah was not completed until the 2000s, 
when many offices relocated to the nearby Yovel Tower, and 
the IDF GHQ moved to new premises at the north of the Kiryah.

The Templers’ houses came alive when a plan was designed 
to restore them and develop their surroundings to create a 

After the original inhabitants were 
expelled, the British army took possession 

of the village, which was now made a 
fortified British camp. When the war ended, 

they operated out of this camp against 
the Jews who escaped Europe and sought 

refuge in Palestine.

Some of the houses were converted into 
shops, cafés, restaurants and galleries, 

carrying modernism in their wings. Others 
preserve the history of the site, bringing to 

life its fascinating past. Thanks to meticulous 
planning and preservation of the original 
nature of the Templer village, balance was 

achieved between accelerated modern 
urban development, and conservation and 

restoration of historical structures.

w
ik

im
ed

ia
 | T

am
ar

-H
ay

ar
de

ni

Pi
ki

W
ik

i I
sr

ae
l |

 S
ha

ul
a-

H
ai

tn
er

11



dynamic shopping and recreational center at the heart of Tel 
Aviv’s urban area. Great emphasis was placed on restoring the 
houses’ original façades, preserving their unique architectural 
features and creating an organic compound that would be 
open to the public and would offer a variety of activities. The 
restoration plan included about thirty houses, and some had to 
be relocated to enable enlarging the nearby street.

Sarona, who are you today?
Sarona is teeming with life. Every day, many people visit 
its houses, witness their beauty, enter them and utilize 
them. Some houses have been converted into shops, 
cafés, restaurants and galleries, carrying modernism in their 
wings. Others preserve the history of the site, bringing alive 
its fascinating past. Thanks to meticulous planning and 
preservation of the original nature of the Templer village, 

link between the settlers who built it – gifted farmers and 
leaders of the dairy industry in Palestine – and the bounty 
displayed on the stalls, offering the best of Israel’s produce. The 
uncompromising standards set by the original German settlers 
now characterize the culinary quality of every component of 

The Templers’ houses came alive when a plan 
was designed to restore them and develop 

their surroundings to create a dynamic 
shopping and recreational center at the heart 

of Tel Aviv’s urban area. Great emphasis 
was placed on restoring the houses’ original 

façades, preserving their unique architectural 
features and creating an organic compound 
that would be open to the public and would 

offer a variety of activities.

balance was achieved between accelerated modern urban 
development,  and conservation and restoration of historical 
structures.

Sarona Market: 
Every city needs a market...
Those who planned the indoor Sarona market and its 
surrounding park may have not been aware of the historical 

the food market – stalls, cafés, shops and restaurants.

Following the global culinary trends, no less than 8,700 m2 
have been allocated to about 90 suppliers in various food 
categories, to the great satisfaction of a growing population 
of foodies of all kinds. Similar to its surroundings, old and new 
dwell side by side in the market as well. Old cookery traditions 
next to new trendy ones, deep-rooted Israeli producers next to 
representatives of exotic world cuisine, all live together under 
the same roof, colorful, fragrant, bustling, steaming and most of 
all – delicious.

What do you fancy? Fresh Mediterranean fish or Atlantic 
seafood? Wine from the Golan Heights or French 
champagne? All are there for you, as well as Italian 
balsamic vinegar, quality products from Emek Hefer, East 
Asian spices, and Arava herbs. You can buy and cook them 
at home, you can try them at different food stands or you 
could enjoy them in one of the restaurants seven days a 
week. Because a city that never sleeps needs a market that 
never closes.

Following the global culinary trends, no 
less than 8,700 m2 have been allocated 

to about 90 suppliers in various food 
categories, to the great satisfaction of a 

growing population of foodies of all kinds. 
Similar to its surroundings, old and new 

dwells side by side in the market as well. Old 
cookery traditions live next to new trendy 

ones, deep-rooted Israeli producers next to 
representatives of exotic world cuisine.

PikiWiki Israel | Ronen MarcusPikiWiki Israel | Dr. Avishai Teicher
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T
he new premises of Domaine du Castel winery in Yad 
HaShmona at the heart of the Jerusalem Hills have 
reached the last stages of construction. This is without 
a doubt one of the most interesting wineries in Israel. 
It is located near the entrance to the village, on a green 
hill overlooking a hilly landscape. The air is fresh, and the 

houses of the neighboring village of Abu Gosh are seen nearby. This 
pastoral backdrop fits the modern winery that will employ cutting-
edge technology while every one of its bottles carries the fingerprint 
of the winemaker.

Ever since its establishment in Ramat Raziel over 20 years ago, 
Domaine du Castel has been acknowledged as a pioneer in the field of boutique 
wine production. It has set the quality standard and has been a role model and an 
inspiration for other boutique wineries opened since in Israel. Moreover, except for 
Ramat Hagolan wineries, all of Israel’s large wineries, which had previously avoided 
producing superior wine series for concern they would be hard to sell, have finally 
begun producing them at a pace that has been constantly growing in the past few 
years, with the expansion of the premium wine market.

0 0 0

Like many other great things, the story of Domaine du Castel winery began by 
accident...

Eli Ben-Zaken, Castel’s owner and chief vintner, says that the urge he had in 1988 
to plant a small vineyard next to his house in the Judea Hills near Jerusalem was 
intuitive. Four years later, he took his harvest of Cabernet Sauvignon and Merlot 
grapes into an empty shed near the chicken coop, where he crushed and aged 
them for 24 months in two new French oak barrels. In the spring of 1995 , the 
carefully handled wine was bottled. The nearby Crusader castle gave its name 
to the winery. Artist Arieh Azen, Ben Zaken’s friend, painted the house and the 
surrounding vineyards on the label, and Ben Zaken gave it the name “Grand Vin” 
with what he admits to be his ‘Israeli chutzpah’,”so that everyone appreciates the 

Domaine du Castel:

New winery, new wines, new 
target audience
Domaine du Castel, the first Israeli boutique winery, will be moving soon to 
new, larger and more modern premises. Meanwhile, it has been developing 
new wines with the intention of expanding its clientele, to include those who 
have so far not been able to afford it. How does one expand without sacrificing 
one’s uniqueness? How does one produce less expensive wine with no effect 
on quality? How does a business transfer to the next generation without 
compromising the business and the family? At Domaine du Castel they have 
found the answers to all these questions

Eli Ben-Zaken
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great effort put into producing this wine...”

Family and friends tasted the wine and agreed all that it 
was indeed “great wine”. But this could have been the end 
of the story, and wine production would have remained 
a mere hobby of Ben Zaken’s had Dalia Penn-Lerner, Ben 
Zaken’s journalist friend, not suggested that he send the 
wine to Serena Sutcliffe, head of Sotheby’s international 
wine department. The warm letter and high praise this 
prominent international wine expert bestowed on the 
anonymous bottle that came her way removed any doubt 
from Ben Zaken’s mind. To this day, he says fondly she is “the 
vineyard’s great-grandmother”.

The family soon joined in, and together they have pursued 
this new direction: Ben Zaken’s youngest son, Ariel, Domaine 
du Castel’s CEO, has spent two years in Burgundy, where he 
learned the secrets of wine production. Eventually, Ilana, the 
eldest daughter, currently the vineyard’s export manager, 
and Eytan, the middle son, currently deputy CEO and 
operations manager, also joined the family enterprise.

Ever since he turned the chicken coop into a winery and 
dug a cave in the rock for the barrels, Ben Zaken has been 
advancing the winery, with a never-ending desire to make 
progress, or, in his words, to produce better wine.

The need to invest money in the new winery does not 
deter him. “The current supply of Domaine du Castel wines 
does not meet the demand in Israel and abroad. We sell 
everything we produce, sometimes in advance. In spite of 
this, I would possibly have given up this big move had it 
not been for the family’s young generation. My youngest 
son Ariel is particularly keen on promoting the winery 
and establishing it internationally, similar to the Bordeaux 
wineries on the left bank of the Rhone river, where annual 

production amounts to 200-400 thousand bottles. This 
impressive quantity still allows the vintner to personally care 
for every individual barrel”.

By the words “every barrel” Eli also means every plot from 
which the grapes are harvested. He constantly monitors the 
plots, nurturing and preserving the quality of the harvest. 
He also attempts to assess and predict the quality of the 
coming years’ vintages. “Wine is made in the vineyard 
and not in the winery” Eli says. “The winery must support 
the grapes’ quality in the best possible way, to bring out 
the best in them. It is much easier to spoil good grapes 
than improve mediocre ones in the winery. Every year 
we improve the quality of our vineyards and introduce 
innovative technologies, such as an instrument that gauges 
the water potential of the vine trunk, and enable us to water 
the vineyard with scientific precision.

Domaine du Castel’s three leading wines – Castel 
Grand Vin, Petit Castel and Chardonnay C, have already 
been acknowledged internationally as superior wines. 
Why do you think it necessary to keep investing in 
something that is already good?
“First, you must add to the list our Rosé de Castel, which 
we began producing four years ago and has proven very 
successful. Indeed, our wines are all superior, and this is 
due, among other things, to a kind of symbiosis that exists 
between them. Let me explain: Grand Vin, which equals 
California’s special reserve wines, in made of the best grapes 
we grow, and is aged for 20-24 months in new French oak 
barrels. The barrels are made by the famous Seguin Moreau, 
one of France’s best producers and supplier to Remy Martin. 
Petit Castel stands close behind. We began producing it 
when I realized that once we have sorted the grapes and 
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used the very best ones, we could use the others to produce 
another wine. This is how Petit Castel was born, and it is now 
our best-sold wine. It is so much in demand that people 
think Petit Castel is the name of our winery. As I said, it is 
made of the grapes that were not selected for the Grand Vin, 
and is aged for 16 months in the same barrels previously 
used for the Grand Vin. These two wines are interconnected. 
They enhance each other, and are both unique top-quality 
wines.

Our Chardonnay, the only white wine we have chosen 
to produce, joins these two wines. We have decided to 
produce it because in my opinion Chardonnay is the reddest 
of all white wines... If I had to pick out a wine to take with 
me to a desert island, I would choose a Chardonnay – 
produced by me or by another good winery.

All our wines are made with equal attention to detail. 
Namely, once we have created an infrastructure that 
guarantees high quality, this will affect all our wines. To us, 
the investment you have mentioned is a way of life. It is an 
unending effort to bring the best out of the grapes”.

Domaine du Castel wines are far from cheap, yet the 
demand for them has been increasing both in Israel and 
abroad. How do you explain this?
“This should be best considered in terms of “value for 
money”. It would appear that Castel has more to offer. A 
bottle of Castel Grand Vin sells in London for £50. It is not 
easy to find another Bordeaux wine of known origins and 
similar quality for the same price. We have earned our good 
reputation through hard work and investment in quality. In 
spite of this I think that producing good wine is easier than 
marketing it...”

0 0 0

Domaine du Castel wines are strictly kosher, a feature that 
has also played a role in their phenomenal success in Israel 
and abroad. Ben Zaken confirms that the quantities of 

exported wine are directly linked with the Jewish market. 
“Still, had the wine not been so good, it would not have sold 
on that market”. He says that although the United States 
stands first in overall sales, the French market is several 
times larger relative to the size of its Jewish community. 
“This may have to do with the strong bonds that exist 
between the French Jewish Community and Israel, and 
probably also with the fact that the French buyers are able 
to compare our wines with France’s best ones. There are 
important markets for our products also in Switzerland, 
Belgium and Luxembourg, as well as in Britain, where 
Michelin-starred restaurants offer our wines.

As for the Israeli market, I don’t think that sales went up only 
because the wine is kosher. The difference cannot be that 
big considering the quantities we produce relative to the 
larger wineries. Nevertheless, being kosher has won us quite 
a few clients who have tried the wine and have remained 
loyal to us. Let me tell you that I am personally very proud 
that in my own country, everyone can enjoy our wine 
knowing for certain that it is kosher”.

Do you think the non-Jewish markets abroad are 
suspicious about a product that carries a kosher tag?
“On the non-Jewish market, clients who happen upon a 
bottle of wine produced in a foreign country are more 
interested in the origins of the wine, the country where it 
was produced, than in the “kosher” tag. This creates two 

“Boutique wineries are definitely a positive 
trend and a breath of fresh air in a market 

that was stagnant for many years. It should 
however be recalled that this market is not 

characterized by transparency, and it is hard 
to know how much is being produced, how 
much is being consumed, and whether the 

market has indeed been growing significantly. 
To the best of my knowledge, the market has 

grown proportionately to the population 
growth, that is, per capita consumption has 

not grown significantly”
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problems. First, Israel is not known as a wine producer 
around the world, particularly not one with a long tradition. 
Many think that Israel is situated in the desert, and probably 
wonder how vines are grown there at all. The second 
problem is the political situation, which is becoming 
increasingly problematic every year. Quite a few people 
around the world recoil from having connections with Israel. 
I know this for a fact. We often find ourselves in situations 
where a potential client is clearly impressed with our wine, 
but when he learns that the wine originates in Israel, he 
decides not to order it.”

Do you mean that in a different political situation Castel 
would have been able to further expand its business 
abroad?
“Most definitely yes.”

The ongoing opinion is that wineries such as Domaine 
du Castel and many other boutique wineries have 
caused the wine consumer market to develop and 
mature. It now includes many connoisseurs who have 
particular demands and seek quality almost at any 
price...
“Boutique wineries are definitely a positive trend and a 
breath of fresh air in a market that was stagnant for many 
years. It should however be recalled that this market is not 
characterized by transparency, and it is hard to know how 
much is being produced, how much is being consumed, 
and whether the market has indeed been growing 
significantly. To the best of my knowledge, the market has 
grown proportionately to the population growth, that is, per 
capita consumption has not grown significantly. 

But real credit is due to the boutique wineries for 
revolutionizing the quality of Israeli wines. As I have already 
mentioned, the demand for first-class products convinced 
the large wineries that there is a market for expensive wine, 
a market that is willing to pay more for higher quality”.

Quite a few companies and businesspersons choose to 
offer Domaine du Castel wines as gifts to colleagues or 
clients in Israel and abroad. How significant are these 
gift packages to Castel?
“Their immediate financial value is not particularly high, but 
gestures of this kind definitely introduce us to audiences 
that would not have heard about us otherwise. Some were 
impressed by the wine, and even implied that they would 
be happy to receive this kind of gift again in the future... In 
general export terms, I think superior wine is an excellent 
ambassador for Israel, and most importantly, it boosts Israel’s 
image at this troubled time”.

The young generation of your family has taken charge 
of the business, and actually stands behind the winery’s 
significant expansion and move to new premises.
“Definitely. They have taken a working business and are 
further advancing it, creating continuity and an ongoing 
tradition of high-quality wine production. I am aware that 
my children are passionate about this, and wish the winery 
to reach new heights. In our current structure, Ariel is CEO, 
Eytan is operations manager, Ilana is export manager, and I 
am chief vintner and ambassador of Domaine du Castel”.

Have you realized your dream?
“I always dream of producing better wine. At our current 
level it would be hard to make dramatic progress. I am 
delighted to see my children undertake this project. They 
have gained a firm foothold and established our name as 
producers of superior wine for many years to come”. 

“The family’s young generation keen on 
promoting the winery and establishing it 
internationally, similar to the Bordeaux 

wineries on the left bank of the Rhone river, 
where annual production amounts to 200-400 

thousand bottles. This impressive quantity 
still allows the vintner to personally care for 

every individual barrel”
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מפגש חברי לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין
בהשתתפות השגריר מר אנדריאס באום

מלון דן תל אביב, 9.2.2015. מרצה אורח: מר משה אשר
נושא ההרצאה:

The new world order in combating unreported
capital and the participation of the Israel Tax Authority in this trend

Lecture by Mr. Moshe Asher
Luncheon meeting, Israel-Switzerland & 

Liechtenstein Chamber of Commerce - 9.2.2015 
With the participation of the Ambassador of 
 Switzerland to Israel H.E. Mr. Andreas Baum
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מפגש חברי לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין
בהשתתפות השגריר מר אנדריאס באום

מלון דן תל אביב, 29.4.2015. מרצה אורח: מר עמית סגל
נושא ההרצאה:

Israeli Politics in the Facebook Era
Lecture by Mr. Amit Segal

Luncheon meeting, Israel-Switzerland & 
Liechtenstein Chamber of Commerce - 29.4.2015 

With the participation of the Ambassador of 
 Switzerland to Israel H.E. Mr. Andreas Baum
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מפגש חברי לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין
בהשתתפות השגריר מר אנדריאס באום

מלון דן תל אביב, 8.10.2015. מרצה אורח: רב אלוף במילואים בנימין )בני( גנץ
נושא ההרצאה:

Analytical snapshot-Current and future strategic challenges 
to Israel and beyond

Lecture by Lt. Gen. (res.) Benjamin (Benny) Gantz. The 20th Chief of Staff of the IDF
Luncheon meeting, Israel-Switzerland & 

Liechtenstein Chamber of Commerce - 8.10.2015 
With the participation of the Ambassador of 
 Switzerland to Israel H.E. Mr. Andreas Baum
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מפגש חברי לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין
 במלון דן תל אביב, 20.11.2015, לרגל ביקורו הראשון בישראל של 
H.S.H Prince Max von und zu Liechtenstein - נסיך ליכנטשטיין

A BREAKFAST MEETING
on the occasion of the first visit to Israel of H.S.H Prince Max 
von und zu Liechtenstein. The son of the ruling sovereign of 

Liechtenstein CEO LGT GROUP - 20.11.2015 
With the participation of Dr. Florian Dürselen, Member of the Executive 

Board of LGT Bank & Mrs. Katharina Sommerrock, Senior member of LGT 
Venture Philanthropy R.S.V.P.
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