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עמיתים יקרים,
שנת 2016 זה עתה הסתיימה ופנינו לשנה האזרחית החדשה - בתקווה שתהא 
אנו  קו הסיום אליו  טובה מקודמתה. בעולם העסקים, מסמל סוף השנה את 
אל  החולפת. מבט  בשנה  וביצועינו  הישגינו  את  בוחנים  אנו  ולאחריו  מגיעים, 
פעילות לשכת המסחר ישראל שוויץ וליכטנשטיין מגלה כי 2016 הייתה שנה 

עתירת פעילויות ואירועים: 
0 ב-20.3.16 נפגשנו לערב מעורר השראה של המועדון המדעי, בשיתוף אגודת 

ידידי מכון ויצמן. במרכז הערב עמדה הרצאתו של פרופ' חיים הררי "על מדע, 
חינוך, כלכלה וניהול" - בעולם רב-תחומי". לאחריה נערכה הרצאה של העיתונאית 

איילה חסון.   
0 ב-18.7.16 נפגשנו לסעודת צהריים חגיגית לאות פרידה מהשגריר היוצא, מר 

אנדריאס באום. במעמד זה העניק לו מנכ"ל סוויס ישראל אבנר גורדון, דגם מטוס של המוביל הלאומי השוויצרי 
הנושא את שמו. 

0 ב-20.9.16 נפגשנו לערב מקצועי מרחיב אופקים, בנושא בוררויות בינלאומיות. 

0 ב-3.11.16 נערך מפגש צהריים חגיגי, בשיתוף אגודת ידידי ישראל שוויץ, במעמד שגריר שוויץ הנכנס, מר ז'אן 

דניאל רוש. אירוע זה התקיים לכבוד ביקורה בארץ של משלחת שוויצרית בראשות הגב' קורינה אייכנברגר-ולטר, 
חברת הפרלמנט השוויצרי אשר נשאה הרצאה מרתקת.    

בגיליון זה אנו עורכים היכרות ראשונה עם השגריר הנכנס, ז'אן דניאל רוש,  המביא עימו רקורד דיפלומטי מרשים 
וניסיון עשיר משליחויות חשובות שביצע ומתפקידים בהם עשה בזירה הבינלאומית. בראיון עימו העלה רוש, בין 
היתר, את התרשמותו מהיחסים הבילטרליים בין המדינות ובירך על פעילות לשכת המסחר עימה הוא מתכוון לשלב 

ידיים, כדי להרבות ולהעמיק את שיתוף הפעולה הכלכלי-מסחרי בין שתי המדינות.   
אדם נוסף בעל שיעור קומה אינטלקטואלי, אותה זכינו לארח בגיליון זה הוא פרופ' צבי ארד, מייסד ונשיא המכללה 
האקדמית נתניה, לשעבר רקטור ונשיא אוניברסיטת בר אילן. פרופ' ארד חולק עימנו את תפיסתו באשר למקומו 

ותפקידו האפשרי של המדע כגשר המחבר בין אומות ותרבויות. 
בתחום עיסוקו של פיליפ ווייל, אותו ניתן לכנות "פסיכולוגיה פיננסית", קשה למצוא מחקרים מדעיים או עובדות 
בדוקות. וייל, יהודי שוויצרי, בעל רקע בתחום הבנקאות, עלה לישראל והקים כאן משרד המעניק ייעוץ לניהול עושר 
משפחתי בין-דורי. בראיון עימו, אנו מנסים להבין כיצד מצליחים לשמר הישגים עסקיים מבלי לערער, חלילה, את 

ההרמוניה המשפחתית. זה, כאמור, רחוק מלהיות מדע מדויק.
פרויקט חשוב שהסתיים בשנה החולפת היה חידוש מסילת העמק והשבתה של רכבת העמק ההיסטורית אל 
הפסים. על הפרויקט הייחודי המשלב תשתיות מודרניות לצד 

היסטוריה ומורשת תוכלו לקרוא בגיליון.    
רבות  שנים  במשך  שעמד  ממי  נפרדים  אנו  כן,  כמו 
הלאומי  השוויצרי  המוביל  של  הישראלית  הנציגות  בראש 
סוויס  בין  איחוד החברות  עם  גורדון.  אבנר  המנכ"ל  סוויס, 
גורדון את  ללופטהאנזה, שהושלם בשנה החולפת, מסכם 
העשייה החשובה על קו תל אביב-ציריך, ג'נבה והעולם כולו. 
חברים יקרים, ברצוני לאחל לכם כי שנת 2017 תביא עימה 
עשייה נמרצת ומוצלחת וכי תעמדו ביעדים שהצבתם לעצמכם 

ואף תוסיפו עליהם. 
 בברכת שנה אזרחית מוצלחת ופורייה, 
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שגריר שוויץ בישראל, ז'אן דניאל רוש, מגיע לשגרירות בתל אביב עם רקורד 
דיפלומטי מרשים וניסיון שצבר עת מילא תפקידים באזורי קונפליקט ובהם  

מדינות באירופה ובמזרח התיכון 0 הגם שהכיר את ישראל מביקורים בעבר, הוא 
נפעם מרב-גוניתה וסבור כי ארבע שנים לא יספיקו להיכרות אמיתית עם המדינה 

והחברה הישראלית 0 בכוונתו לשלב ידיים עם לשכת המסחר, להעמקת שיתוף 
הפעולה הכלכלי והמסחרי בין המדינות 

- היכן היית מוצב לפני המינוי הנוכחי שלך? אנא ספר לנו על הרקע 
הדיפלומטי שלך ועל ניסיונך.

"הגעתי לכאן היישר מבלגרד, שבה ביליתי את ארבע השנים האחרונות 
כשגריר שוויץ בסרביה ובמונטנגרו. לפני כן, עבדתי כאן באזור כנציגה 

המיוחד של שוויץ למזרח התיכון - תפקיד שאותו מילאתי בין השנים 
2008 עד 2012. קודם לכן, בשנים 2003 עד 2007, הייתי מסופח לבית 

הדין הפלילי הבינלאומי של האו"ם לעניין יוגוסלביה לשעבר, בתפקיד יועץ 
פוליטי מיוחד לתובעת, קרלה דל פונטה. מילאתי תפקידים נוספים בדרום 

קוריאה, בסרביה וגם בווינה ובוורשה מטעם הארגון לביטחון ושיתוף פעולה 
של אירופה )OSCE(. חיי המקצועיים הוקדשו על כן, במידה רבה, להשגת 

שלום וצדק".

- מה ידעת על ישראל, ואיך תיארת לעצמך את הארץ?
"במהלך תפקידיי הקודמים, ביקרתי בישראל פעמים רבות. פגשתי ישראלים 
רבים וכן אישים שונים שהיו קשורים לישראל - בתחום הדיפלומטיה, כמובן, 

אבל גם בתחומי העסקים, האקדמיה, קבוצות דיון, תרבות, פוליטיקה וחברה. 
השקפתי הייתה מאז ומתמיד שצריך לשמור על פתיחות כלפי הארצות שבהן 
אני שוהה, ולהימנע משיפוטיות ומקביעת דעה מוקדמת. חשיבות מכרעת יש 
לטיפוח סקרנות ולניסיון להבין איך הדברים מתנהלים ואיך אנשים חושבים 

במקום שבו אתה נמצא".

- ספר לנו על ימיך הראשונים בישראל: האם הם עברו כפי שציפית? האם 
משהו הפתיע או הרשים אותך במיוחד?

"לא הייתי מופתע, שכן כאמור לא הייתה זו הפעם הראשונה שלי בישראל. 
אבל אשתי, בני ואני הרבינו לנסוע ברחבי הארץ בתקופה הראשונה, 

והתפעלנו מיופיה ומרב-גוניותה: אנשים, מסורות, נופים... שהות אחת בת 
ארבע שנים לא תספיק כדי לקלוט את מלוא עושרה של ישראל".

-  מה היו הפגישות והמפגשים הראשונים שיזמת? האם אתה זוכר פגישה 
כלשהי שהייתה משמעותית במיוחד?

"בנוסף לפגישות עם בעלי תפקידים בישראל, הענקתי עדיפות ראשונה 
להתוודעות אל 'היוצרים' השוויצרים בישראל. במונח 'יוצרים' אינני מתכוון רק 
לאישים מתחום האמנות, אלא גם לקהילת העסקים, המייצרת שלל פעילויות 

ז׳אן דניאל רוש

שגריר שוויץ החדש בישראל, ז'אן דניאל רוש: 
לשגרירות שוויץ תפקיד חשוב בקידום 

יוזמות משותפות במגוון תחומי ידע
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"במהלך תפקידיי הקודמים, ביקרתי בישראל פעמים 
רבות. פגשתי ישראלים רבים וכן אישים שונים שהיו 

קשורים לישראל - בתחום הדיפלומטיה, כמובן, אבל 
גם בתחומי העסקים, האקדמיה, קבוצות דיון, תרבות, 

פוליטיקה וחברה. השקפתי הייתה מאז ומתמיד שצריך 
לשמור על פתיחות כלפי הארצות שבהן אני שוהה, 

ולהימנע משיפוטיות ומקביעת דעה מוקדמת״

הדדיות בין הארצות. למרבה המזל, הייתה התקופה 
הראשונה משופעת באירועים, והזדמן לי על כן לפגוש 

אנשים רבים. בארץ חיים כ-20,000 אזרחים שוויצרים, 
ומספר הדמויות הבולטות בתוכם גדול, כך שאינני יכול 

להצביע על מישהו מסוים מביניהם. 
עם זאת, אירוע אחד נחרט בזיכרוני לעד - הלוויית 
שמעון  פרס. רגע היסטורי אמיתי שהוקדש לדמות 

היסטורית באמת".

- בתקופה של גלובליזציה, האם לדעתך יש לישראל 
עדיין מאפיינים ייחודיים – בכלכלה, בחברה, בחינוך 

וכיו"ב?
"לישראל יש יתרונות יחסיים מסוימים, בעיקר בתחום 
החדשנות. קיימת כאן סביבה מעוררת השראה ופורה 

שהולידה את התווית 'אומת הסטארט-אפ'. אך נתקלתי 
גם  ברבים הטוענים שהיתרונות של תעשיית ההייטק 

אינם מחלחלים במידה מספקת אל תוך החברה. 
מערכת החניכה וההשכלה המקצועית הנהוגה בשוויץ, 

מוזכרת לא אחת כדרך מבטיחה ליצירת כלכלה 
ישראלית חזקה ומאוזנת יותר. זהו שטח פעולה שבו 

הייתי בהחלט רוצה להיות מעורב. אני בא מהיּוָרה - אזור 
של בוני שעונים ושל מכניקה עדינה - ורוב ידידיי לא 

רכשו השכלה בבתי ספר תיכוניים או באוניברסיטאות, 
אלא כשוליות בחברות. בהכירי את המערכת מבפנים, 
אני משוכנע שמודל החינוך שלנו הוא אחת מהסיבות 

העיקריות לחוסנה הכלכלי של שוויץ".

- אירופה נתונה עדיין במשבר כלכלי. כיצד משפיע 

המשבר הזה על כלכלת שוויץ?
"שוויץ עמדה היטב במשבר הכלכלי האירופי. בנוסף 
לקשיי השוק, התפתחויות בפרנק השוויצרי יצרו לחץ 

נוסף על תעשיית הייצוא שלנו. הכלכלה שלנו הוכיחה 
יכולת הסתגלות מרשימה, עם צמיחה סבירה של 

0.8% ב-2015 וצפי ל-1.5% ב-2016. מעבר לאיכות 
כוח העבודה )תולדה של מודל החינוך הייחודי של 

שוויץ(, קיימים פרמטרים נוספים המסבירים את כוח 
ההתאוששות של הכלכלה שלנו, כגון היכולת לחדש, 

יחסים בריאים בין מעסיקים ועובדים, ומערכת פוליטית 
יציבה במיוחד".

- איך אתה מתרשם מהכלכלה הישראלית? האם 
העמידות שלה מפתיעה אותך?

"לא, עמידותה אינה מפתיעה אותי. ישראל הוכיחה 
פעמים רבות שהיא מצטיינת בשטחים מסוימים, 

ביניהם הייטק, תחום שבו היא שומרת על עמדת היתרון 
שלה. היא עשתה מאמץ לגוון את יחסיה הכלכליים 

עם אפריקה ואסיה, ובכך צמצמה את הסכנות שעימן 
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מתמודדת כלכלה הנשענת על מספר קטן מדי של 
יסודות. 

לישראל יש גם מערכת פיננסית איתנה, הנהנית מאמונם 
של אלה המניעים את הכלכלה. עם זאת, יש להמשיך 

לפעול כדי להבטיח שלכל מרכיבי המרקם החברתי 
הישראלי תהיה גישה טובה יותר לתעסוקה ולנתח הוגן 

של ההכנסה הלאומית".

- האם לדעתך המצב הפוליטי משפיע על הנכונות 
לעשות עסקים עם ישראל?

"כן, בהחלט. עדות לכך הם הדירוגים הניתנים לישראל 
בפרסומי מוסדות בעלי שם כגון הפורום הכלכלי העולמי 

או אינדקס החדשנות העולמי. ישראל מדורגת נמוך 
יחסית בנושאים כגון הסביבה המוסדית או הפוליטית. 
אני חושב שזוהי תוצאה של שלושה גורמים. ראשית, 

מעל הנוף הפוליטי מרחפת כמעט תמיד 'חרב דמוקלס' 
בדמות בחירות חדשות. שנית, המצב באזור בלתי יציב, 

בלשון המעטה. ושלישית, הכיבוש ממשיך להיתפס 
כגורם סיכון, שעלותו האלטרנטיבית גבוהה. 

מחקר שערך לאחרונה תאגיד ראנד היושב בקליפורניה 
העריך, שאם יושג היום שלום עם הפלסטינים, יהיה 

בעוד עשר שנים התוצר המקומי הגולמי של ישראל גבוה 
ב-5.2%, כלומר בערך ב-20 מיליארד דולר אמריקאי, 

מאשר במצב של היעדר שלום".

- האם התרבות העסקית של ישראל נראית לך שונה 
מזו המוכרת לך בשוויץ? אם קיימים פערים - כיצד ניתן 

לגשר עליהם?
"ההבדל העיקרי בו הבחנתי עד כה הוא שהשוויצרים 
נוטים פחות לקחת סיכונים, וזאת בניגוד לישראלים. 

הדבר מתבטא בתפקיד המרכזי שמשחק כאן הון 
סיכון בהמרצת יזמּות וחדשנות. נדמה לי ששוויץ יכולה 
הייתה ללמוד רבות. בסופו של דבר, נראה שההבדלים 

מצביעים על כך שיזמים, אך גם משקיעים, תופסים 
אחרת את מושגי ההצלחה והכישלון. 

על-פי מחקר שערך לאחרונה משרד הכלכלה השוויצרי, 
כ-60% מחברות הסטארט-אפ השוויצריות ממשיכות 

להתקיים ולהתקדם חמש שנים לאחר הקמתן - שיעור 
שהוא מהגבוהים בעולם. תוצאה זו היא טובה כשלעצמה, 
אך היא מצביעה גם על כך שהשוויצרים נוטים להשקיע 

ביוזמות בטוחות".

- יחסי המסחר תופסים מקום חשוב ביחסים 
הדיפלומטיים בין שוויץ וישראל. האם לדעתך נוצל 
פוטנציאל הסחר הבילטראלי במלואו? כיצד אפשר 

לפתח עוד את העסקים?
"בין השותפות העסקיות של שוויץ באזור, ישראל נמצאת 

במקום השני אחרי איחוד הנסיכויות, והמסחר עמה מתרחב 
בהתמדה ב-2-3% בשנה. על-פי סטטיסטיקה ישראלית, 

שוויץ היא שותפה מסחרית גדולה כשמדובר בייבוא משוויץ. 

עלי להודות שהחישוב השוויצרי אינו זהה לזה הישראלי, אך 
דבר אחד אינו מוטל בספק, והוא שקיים כאן היעדר איזון 

לטובת שוויץ. קיים בשוויץ עניין רב במגזר ההייטק ישראלי. 
בתקופה הקצרה שעברה מאז שנכנסתי לתפקיד, נפגשתי 

כבר עם כמה משלחות מאותו מגזר שהגיעו מאזורים 
שונים בשוויץ. אין לי ספק שהדבר יוביל להגברת הקשרים 

הכלכליים ההדדיים בשנים הבאות".

- ישראל ושוויץ אינן מבורכות במשאבי טבע, ולכן טיפחו 
את משאבי האנוש שלהן בשטחי המדע והתעשייה. מה 

לדעתך אפשר לעשות כדי לקדם שיתוף פעולה מדעי 
ותעשייתי )למשל, בתחום הפרמצבטיקה(? 

"באין משאבי טבע, משתמשים במשאבי הנוירונים... 
אני חושב ששיתוף הפעולה הקיים בין שתי הארצות 

הוא אינטנסיבי למדי, כולל בתחום הפרמצבטיקה. 
גיליתי שקיימים תריסר חוזי שיתוף פעולה בין מכוני 

מחקר שוויצריים וישראליים. במחצית השנייה של 
השנה החולפת ביקרו בישראל משלחות משני מכוני 

הטכנולוגיה הפדראליים שלנו בלוזאן ובציריך, במטרה 
לזהות שטחים נוספים לשיתוף פעולה. ישראל זוכה 
לתשומת לב רבה, וסוגים כאלה של פעילות הדדית 

צפויים להתגבר בשנים הבאות. 
לשגרירות שוויץ תפקיד חשוב בקידום מגעים כאלה 

ובעידוד פעילות הדדית בין מדענים ויזמים. הייתי רוצה 
לראות מצב, בו חברות שוויצריות הפועלות בישראל, יהיו 

מעוניינות להשקיע בהכשרה מקצועית של ישראלים 
צעירים במסגרתן".

"לשכת המסחר ישראל-שוויץ היא אמצעי ייחודי ליצירת 
מפגש בין נשות ואנשי עסקים משתי הארצות, במטרה 
לבחון אפשרויות להגברת המסחר וההשקעות. לדעתי 

היא משחקת תפקיד חשוב גם בכך שהיא מספקת 
לשני הצדדים הערכה מדויקת של הפוטנציאל ושל 

ההזדמנויות העסקיות. בעיניי הלשכה היא מקום 
אידיאלי להפגנת 'שוויצריּות' כמערכת של ערכים"
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"בנוסף לפגישות עם בעלי תפקידים בישראל, עדיפות 
ראשונה הייתה בעיניי להתוודעות אל 'היוצרים' 

השוויצרים בישראל. במונח 'יוצרים' אינני מתכוון רק 
לאישים מתחום האמנות, אלא גם לקהילת העסקים 

המייצרת שלל פעילויות הדדיות בין הארצות״

- אנו מכירים היטב את פרופיל התיירות הישראלית 
לשוויץ. האם תוכל לתאר את הפרופיל הנוכחי של 

התיירות משוויץ לישראל? האם ניתן לדעתך לפתח 
אותה בכיוונים נוספים )כגון עלייה לרגל, או ישראל 

כנקודת מוצא לארצות אחרות, למשל ירדן(?
"בכנות, תדמיתה של ישראל בשוויץ איננה חיובית תמיד 

ולדבר זה השפעה על התיירות. בצד החיוב, תיירים 
שוויצריים רבים מעוניינים לבקר באתרים תנ"כיים 

בישראל ובשטחים הפלסטיניים המוחזקים. מישור החוף, 
ובמיוחד תל אביב, נחשבים מוקד משיכה לתיירות עירונית 
המתמקדת באמנות, תרבות, חיי לילה ונופש על החוף. עם 

זאת, המצב הפוליטי הכללי באזור, כולל הסכסוך הבלתי 
פתור עם הפלסטינים, מרתיע אנשים רבים".

- איזה תפקיד משחקת לדעתך לשכת המסחר ישראל-
שוויץ בפיתוח יחסי המסחר בין שתי המדינות? מהי 

לדעתך תרומתה העיקרית?
"לשכת המסחר ישראל-שוויץ היא אמצעי ייחודי ליצירת 

מפגש בין נשות ואנשי עסקים משתי הארצות, במטרה 
לבחון אפשרויות להגברת המסחר וההשקעות. לדעתי 

היא משחקת תפקיד חשוב גם בכך שהיא מספקת 

לשני הצדדים הערכה מדויקת של הפוטנציאל ושל 
ההזדמנויות העסקיות. בעיניי הלשכה היא מקום אידיאלי 

להפגנת 'שוויצריּות' כמערכת של ערכים. עלינו להביט 
מעבר לערכים המסורתיים שלנו, כגון דייקנות, אמינות 

ויעילות, ולקדם גם את שוויץ העכשווית, כפר גדול 
ומודרני, פתוח ודינמי, שמוקיר חדשנות ויצירתיות".

- לדעתך, מה תהיה תרומתך לפיתוח היחסים הכלכליים 
הבילטראליים? 

"כשגריר שוויץ בישראל, אני רואה את תפקידי כמשלים 
את זה של לשכת המסחר. הלשכה והשגרירות שתיהן 

נועדו לייצר עוד מגעים ועוד פעילות הדדית, כדי לתמוך 
בצמיחה העסקית בין שתי הארצות. אני מצפה לעבודה 

המשותפת עם הלשכה ועם שותפים כלכליים נוספים 
משוויץ ומישראל בארבע השנים הבאות".
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עו"ד אורי סלונים הפך איש מפתח בכל זירה אליה נכנס: חוק ומשפט, צבא 
וביטחון, עסקים וכלכלה ופילנתרופיה למען הקהילה. מתוך שלל פעילויותיו והישגיו 

יקר לליבו במיוחד ארגון וראייטי, לשורותיו התנדב לפני 25 שנה. משנוכחו להכיר 
את סגולותיו כמנהיג, הוצעה לו משרת נשיא הארגון העולמי כולו 0 סלונים, עורך 

דין מוערך, יועצם של שמונה שרי ביטחון, המוציא והמביא בעסקאות שחרור 
שבויים, מתרגש, יותר מכל, מחיוך של ילד   

ני לא רק עו"ד - אני גם. ולכן, עד יומי האחרון אני "א
רוצה לעסוק במה שאני עוסק בו היום. יש לי חיים 

ששווה לחיות ואני מודה לגורל על מה שזימן לי. אם 
הייתי נולד מחדש, הייתי רוצה לעשות בדיוק את 

אותו הדבר". כך אומר עו״ד אורי סלונים, יו"ר וראייטי 
ואחת מדמויות המפתח - בביטחון, בעסקים, בעולם 

המשפטי, האקדמי והפילנתרופי בישראל. 
גם ספר עב כרס לא יוכל לתאר את פועלו של סלונים ביריעה כה רחבה של 

עיסוקים. כמי ששימש כיועצם של שמונה שרי ביטחון, הוא נחשף לצדדים 
החשאיים ביותר של ענייני המדינה והיה שותף משמעותי למאמצים ארוכי שנים 

לשפוך אור על גורלם של שבויי ונעדרי צה"ל ולהביאם הביתה. ברזומה שלו 
אינספור פגישות שהשתיקה יפה להן - עם ראשי מדינות, ארגונים בטחוניים, 

מוסדות ואנשים פרטיים - ובכולן מילות המפתח היו משא ומתן וגם ניהול סיכונים 
- תחום בו היה סלונים חלוץ, ושהפך לחוד החנית של עשייתו המקצועית כעורך 

דין ויועץ לארגונים ולחברות עתירי סיכונים.   
אולם, אם לשפוט על-פי דבריו של סלונים עצמו, פועלו הרב, המגוון, המשמעותי 

והחשוב, לא היה שלם אלמלא הפעילות למען הקהילה, החברה, החלש, זה 
המתמודד יום יום עם הקושי - במסגרת ארגון וראייטי. 

"פנו אליי ואני לא אומר לא", הוא אומר בחיוך. היו אלה כמה אנשים שהכירו 
אותו ובראשם נשיא המדינה דאז חיים הרצוג, השחקן חיים טופול וקני גרידינגר 
שהקימו את וראייטי ישראל שביקשו שיכנס לפעילות בארגון. "מאז אני שם, 25 

שנים. אחרי המשפחה - אשתי תמי, ילדיי ארז, ענת ויונתן ונכדיי - וראייטי היא כל 
עולמי".

כנראה שמה ששבה את ליבו והפך אותו לחייל מסור בשורות ארגון הצדקה חובק 
העולם, היה גם מה ששבר את ליבו. "הגורל. הגורל האכזר שלא השאיר לילדים 

האלה, ילדי וראייטי, שום סיכוי. הוא היכה בהם כבר משנולדו וקיפד כל אפשרות 
לחיים נורמליים - עבורם ועבור המשפחות שלהם. הידיעה הזו מקוממת. אתה 

ניצב חסר אונים מול סבל של ילד. אבל רגע אחרי, מתעשת ומבין שיש הרבה מה 
לעשות למענו - ואז קמים עושים". 

סלונים, לא זו בלבד שהצטרף לעשייה, אלא הנהיג את הארגון והוביל אותו 

אורי סלונים

עו״ד אורי סלונים, יו״ר וראייטי ישראל: 

פעילותי לא הייתה שלמה ללא 
העשייה למען ילדי וראייטי
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"מה ששבה את לבי וגם שבר את לבי זה הגורל. 
הגורל האכזר שלא השאיר לילדי וראייטי, שום סיכוי. 

הוא היכה בהם כבר משנולדו וקיפד כל אפשרות 
לחיים נורמליים - עבורם ועבור המשפחות שלהם. 

הידיעה הזו מקוממת. אתה ניצב חסר אונים מול 
סבל של ילד. אבל רגע אחרי, מתעשת ומבין שיש 

הרבה מה לעשות למענו - ואז קמים עושים"

להישגים חסרי תקדים - מה שהביא את ראשי הארגון 
העולמי לבקש ממנו לשמש כנשיא. "וזאת", הוא אומר 
בחיוך, "לא לפני שהודיעו לי באופן חד משמעי שהכול 

בהתנדבות: אין טיסות במחלקה ראשונה וגם לא בשלישית, 
אין מימון למלונות, אין רכב צמוד, אין נהג וכמובן אין שכר. 

'אם אינך יכול להרשות לעצמך להתנתק ממקורות הכנסתך 
במשך תקופת הנשיאות - אל תעשה זאת. אבל אם תסכים, 

תוכל להיות זה שיקבע את פני הארגון כולו: אתה תחליט 
איזה נשיא אתה רוצה להיות, מהם סדרי העדיפויות, על מה 

לשים דגש ובאיזה חלק של העולם להתמקד'".

- והייתה לך התלבטות? 
"בהחלט. ראשית, זה לא דבר של מה בכך, להוביל ארגון כה 
גדול וחשוב, השולח זרועותיו לכל יבשות תבל, פועל בעשרות 

מדינות ונוגע במיליוני אנשים - בין אם מתנדבי הארגון 
ובין אם אלה הזקוקים או משתמשים בשירותיו. זו אחריות 

עצומה. 
שנית, הדבר היה כרוך בעזיבת הארץ לתקופה ממושכת, 

בנדודים בעולם, בין מאות כינוסים, פגישות, ישיבות וכמובן 
בקבלת החלטות כבדות משקל החורצות את עתיד הארגון". 

- בסופו של דבר נענית. מה הכריע את הכף? 
"דגל ישראל. זו הייתה הזדמנות שכנראה לא תחזור על 

עצמה: יהודי, ישראלי בן למשפחה שמקורה בחברון, שבעה 
דורות בארץ, פטריוט הרואה בהקמת המדינה לא פחות 

מנס, שפעל מאז הקמתה לביסוס בטחונה וכלכלתה, עומד 
בראש ארגון בינלאומי פילנתרופי חשוב מאין כמותו - ובכל 
המפגשים שלו ברחבי העולם מניפים את דגל ישראל בגאון 

ובגאווה, לעיתים אף משמיעים את התקווה או שרים הבה 
נגילה. זו נראתה לי הזדמנות נדירה להביא את שמענו 

למרחוק בדרך חיובית ומעורר השראה.  
אך לא פחות חשובה מהציונות היא המהות. אין זכות גדולה 

מלעמוד בראש ארגון המטפל במיליוני ילדים נזקקים בעולם 
מדי שנה. הרגשתי שלא בכדי נאמר כל המציל נפש אחת 

כאילו הציל עולם מלא - אנו באמת עוסקים בהצלת נפשות 
של ילדים ושל הוריהם. 

הארגון שלנו מושיט יד, כפי שנאמר, לילדים שהגורל תעתע 
בהם עוד טרם נולדו. עם לידתם הם לא קיבלו שום צ'אנס. 

הם נולדו לתוך חריגות, מוגבלות, נכות. לכן, אם רק נוכל 
להיטיב עימם, לטפל בהם פיזית, לקדם אותם, לשלב אותם, 

להעלות חיוך על פניהם, לחבק ולאמץ אותם לליבנו; אם 
רק נוכל לקדמם בלימודים, לעודד אותם לעצמאות כלשהי 

ונהפוך אותם לחלק בלתי נפרד מאיתנו כחברה מכילה ולא 
מתנערת - מילאתי את חלקי בעולם הזה".

לאורך כל הראיון, מזכיר סלונים את האיש אשר נושא יחד 
עימו ב-14 השנים האחרונות, באופן שווה, במשא מפעל 

החיים הזה. "זה דבר נפלא שיש לי שותף בדמות אודי 
אנג'ל, חבר אמיתי, אישיות נדירה. 14 שנים אנו עובדים כתף 
אל כתף, אני כיו"ר והוא כנשיא, רואים עין בעין את הדברים, 

ללא חילוקי דעות, מאוחדים לא רק לגבי המטרה אלא גם 
לגבי הדרך להגיע אליה. זה דבר נדיר, שאני לא מקבל 
כמובן מאליו. כאילו השכינה שורה על הנהגת הארגון".

- יש אשר יאמרו, כי הטיפול בילדים הללו אמור להיות 
מופקד בידי המדינה,  שזוהי חובתה כלפי אזרחיה...

"המדינה לא מתנערת ממחויבותה, לא כלפי הילדים הללו 
ולא כלפי כל מי שהגורל לא היטיב עימו. ועם זאת, עובדה 
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היא שלא רק בישראל, אלא בעולם כולו, קיימים ארגונים 
וולונטריים ופילנתרופיים אשר קיומם יותר מאשר נדרש - 

הוא הכרחי. הם, ובכללם וראייטי, מעניקים לילדים את מה 
שהמדינה לא יכולה להעניק. וראייטי לא עושה הבחנות בין 

סוגי פגיעות ומוגבלות, לא עושה הפרדה על-פי אחוזי נכות, 
לא מקיימת ועדות קבלה, אלא רק מחבקת כל ילד שנולד 

עם כל פגיעה - חמורה יותר וחמורה פחות. ברגע שקיים 
צורך מיוחד, נעשה הכול כדי לתת לו מענה.    

"בבקשה טפלו בתינוקת שלי. שמה קתרינה. אני לא יכולה 
לטפל בה עוד. יש לי עוד שמונה אחרים. בעלי מחוסר עבודה. 
לבם של  טוב  על  ההודיה. תמיד שמעתי  בחג  נולדה  היא 
אנשי הבידור ואני מתפללת לאל שתדאגו לה. על החתום, 

אם שבורת לב". 
פתק זה היה מוצמד לתינוקת רכה שהושארה על מדרגות 
בית קולנוע שהיה קשור לפעילותו של מועדון חברתי בשם 
"מועדון וראייטי", שנוסד מספר חודשים קודם לכן, על-ידי 11 
גברים המעורבים בעסקי הבידור, בפיטסבורג פנסיליבניה. 
הפתק הסעיר את קוראיו ומאמצים אדירים נעשו כדי לנסות 
נרתמו  משכשלו,  הקטנה.  התינוקת  של  אמה  את  לאתר 
חברי מועדון וראייטי לאיסוף כספים למען התינוקת, למימון 
הוצאות מחייה וחינוך. מכאן ועד המשך איסוף כספים עבור 

ילדים נזקקים אחרים - הדרך כבר הייתה קצרה. 
"וראייטי, ארגון הצדקה לילדים" בכ-50 מדינות  כיום פועל 
)בכל אחת הוא נושא שם מעט אחר(. למרות היותו פתוח 
בפני כל תורם ומתנדב, נותרה בעינה זיקתו הראשונית לעולם 
באירועי התרמה  לסיוע  הירתמות אמנים  )ולראייה,  הבידור 

רחבי חשיפה(. 
סיכות  דוגמת  יצירתי,  כספים  לגיוס  פילנתרופיות  יוזמות 
יום  לב הזהב שהשיק הסניף הבריטי בשנת 1991 לכבוד 
נוצרו  )ולנטיין די( אומצו בחום בארגון כולו, ומאז  האהבה 
ונמכרו יותר מחמישים מיליון סיכות כאלה ברחבי העולם. 
על-ידי  גויסו  דולר  מיליון  מ-100  יותר  במילים אחרות:  או 

הארגון באמצעות הסיכות. 

הרצוג  חיים  על-ידי   ,1967 בשנת  הארגון  הוקם  בישראל 
עם  לילדים  דרכים  במגוון  לסייע  במטרה  טופול  וחיים 
צרכים מיוחדים: טיפולים רפואיים, טיפולים פארא-רפואיים 
)ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, רכיבה טיפולית וכיו"ב(, תמיכה 
מקצועית, רכישת עזרים טיפוליים ושיקומים )כסאות גלגלים, 

מתקני רחצה, משקפיים, מכשירי שמיעה ועוד(. 
והחולי כל  וראייטי ישראל מסייע לכל סוגי הלקויות  ארגון 
ורב-שנתית  פרטנית  עזרה  ומספק  כרוניים  שאלה  זמן 
ממעמד  למשפחות  יד  מושיט  הארגון  ולמשפחתו.  לילד 

סוציואקונומי בינוני ומטה. 

ערכי חזון וראייטי ישראל: 
ופרטיות  סודיות  על  שמירה  תוך  סיוע  מתן  האדם -  כבוד 
מעורבות,  מתוך  פעילות  אחריות -  והמשפחות;  הילדים 
שיקול דעת, יוזמה ובמסגרת סמכות; שירות - מתן שירות 
איכותי ובפרק זמן סביר, לילדים ובני משפחותיהם, לספקים 
כללי  על-פי  דופי  כל  ללא  פעילות  אמינות -  ולמטפלים; 
מינהל תקין ומחויבות לאמינות,שקיפות יושרה ושימוש הולם 
בכל  למצוינות,  לפעול  מחויב  הארגון  מצוינות -  במידע; 
הפעילויות אותן הוא מבצע, תוך שאיפה לשיפור מתמיד של 
ההישגים; מקצועיות - עובדי הארגון, מתנדביו ומנהליו ישאפו 
לביצוע תפקידם;  הנדרשים  והמיומנויות  הידע  לרכוש את 
שוויוניות - מתן סיוע על בסיס שוויוני, ללא הבדל דת, גזע ומין, 
בהתאם לצרכי הילדים; שותפויות - הארגון רואה בתורמים 
שותפים לעשייה ולסיוע; שליחות - עובדי הארגון, מתנדביו 
ומנהליו יפעלו מתוך תחושת שליחות, ויהיו נכונים לתרום ככל 

שביכולתם כדי לסייע לילדים ולמשפחותיהם. 

הכל התחיל בתינוקת אחת קטנה...

אני מדבר לא רק על ימי כיף, טיולים ונסיעות לחו"ל, 
שחשיבותם לילדים גדולה ביותר, אלא גם על טיפולים 

רפואיים: בשנה החולפת הענקנו 90,000 טיפולים שונים 
לילדים. יש לנו מרכז אדיר בירושלים, אליו מגיעים 1,000 
ילדים מדי שבוע מכל הארץ. ייחודו של המרכז טמון בכך 
שהוא מאגד תחת קורת גג אחת מגוון מסגרות טיפוליות, 

הנותנות מענה לילדים בקשת גילאים רחבה - משבעה 
חודשים ועד גיל 18. המרכז מטפל בילדים מכל מגזרי 

החברה הישראלית: דתיים וחילוניים, יהודים וערבים ואינו 
עורך שום הבחנה ביניהם. כשאתה מגיע לווראייטי - אתה 

שווה לכל אחד אחר שהגיע, וזו זכותך לקבל טיפול, 
סיוע ותמיכה.  

״הארגון שלנו מושיט יד לילדים שהגורל תעתע בהם 
עוד טרם נולדו. לכן, אם רק נוכל להיטיב עימם, לטפל 

בהם פיזית, לקדם אותם, לשלב אותם, להעלות חיוך על 
פניהם, לחבק ולאמץ אותם לליבנו; אם רק נוכל לקדמם 
בלימודים, לעודד אותם לעצמאות כלשהי ונהפוך אותם 
לחלק בלתי נפרד מאיתנו כחברה מכילה ולא מתנערת 

- מילאתי את חלקי בעולם הזה״
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במקרה של כאלה שלא מתגוררים במרכז ושקשה להם 
להגיע אלינו - אנו מגיעים אליהם: לבתי חולים, למוסדות או 
אפילו לבתים. אנו מקבלים מאות בקשות מדי יום לחונכים, 

עובדים סוציאליים, מטפלים, בקשות לסיוע כספי לצורך 
טיפול, אספקת ציוד עזר ועוד - אין סוף לדברים".

- כל זה עולה הרבה מאוד כסף. 
"מיליונים רבים... והכול מתרומות. איננו מקבלים אגורה 

מהממשלה. הכסף הגדול מגיע אמנם מחברות, אשר 
חלק מהקוד האתי שלהן הוא סיוע לקהילה ולחברה, אבל 
גם מאנשים פרטיים - ובוודאי ידועה לכל יוזמת סיכת לב 

הזהב, המאפשרת לכל אחד להזדהות עם הארגון ולהפיץ 
את שמו ברבים. 

אנו עובדים עם תקורה מינימלית - ארבעה וחצי נושאי 
תפקידים בחצי מישרה - וכמובן הנהגת הארגון אינה 

מקבלת שכר".

- עיתון גלובס ציין אותך כאיש שיווק מצטיין - עד כמה 
אפשר וצריך לנהל ארגון כמו וראייטי כעסק לכל דבר? 

"ראשית, שמחתי מאוד על הבחירה באדם שפועל 
בהתנדבות, במסגרת פילנתרופית, שגברה על בחירה 

מתבקשת מהעולם העסקי. אני מניח שכך קרה משום 
שהצלחנו להפוך את וראייטי למותג - מוכר, מוערך, מעורר 

רגש ומקושר לערכים. ברגע שמותג עושה עבודה כזו בציבור 
– סימן שהוא נבנה בצורה נכונה ומימש את ייעודו. אני לא 

חושב שיש מישהו בישראל שאינו מכיר את השם ראייטי או 
שאינו יודע במה אנו עוסקים. 

אבל ההישג הזה הוא פרי של יוזמה, מחשבה ושיתופי 
פעולה רבים שיזמנו במהלך השנים. למשל, שיתוף הפעולה 

עם מכבי תל אביב, במשחקים המשודרים בפריים טיים 
בטלוויזיה, החולצות של קבוצת הכדורגל מכבי חיפה 

"אי אפשר להשוות בין ילד פגוע לבין חייל צה"ל 
חטוף. אבל בשני המקרים נמצא האדם עצמו במצב 

של חוסר אונים, והמשפחה, במקרים רבים קצרה 
ידה מלעזור. מדובר בשני נושאים רגישים, הפורטים 

על נימי עצבים חשופים - וביניהם קיים מכנה 
משותף מקשר: הערבות ההדדית״

המעוטרות בסמל שלנו, ובוודאי אירוע ההתרמה השנתי 
עם טובי האמנים המתגייסים למען ילדי וראייטי. כל אלה, 

חושפים אותנו לכל בית בישראל ומכאן ועד רתימת חברות 
עסקיות לעשייה שיש בה כדי לשפר את תדמיתן - המרחק 

אינו רחוק. 
ועדיין, אנו מטפחים את כל מי שמוכן שהושיט לנו יד. כך, 

למשל, חשוב לנו מאוד שאדם שתורם לנו יידע בדיוק 
לאן הולך הכסף שלו ואיך הוא מתחלק. יש לנו ספונסרים 

קבועים, המאמינים בחשיבות העזרה לקהילה והם הולכים 
איתנו יד ביד שנים ארוכות. כל רשתות השיווק הגדולות, 

ובראשן שופרסל, מתגייסות למכירת אלפי סיכות לב זהב 
של וראייטי, באמצעותן אני מגייסים בין מיליון למיליון וחצי 

שקל בשנה. 
ללא ספק יש כאן חשיבה עסקית-שיווקית שממנפת את 

המותג הפילנתרופי ומרחיבה את היכולת שלנו לעזור לעוד 
ועוד ילדים".  

- האם אתה רואה קשר בין מעורבותך רבת השנים בנושא 
הנעדרים והשבויים, לבין פעילותך בווראייטי? 

"אי אפשר להשוות בין ילד פגוע לבין חייל צה"ל חטוף. אבל 
בשני המקרים נמצא האדם עצמו במצב של חוסר אונים, 

והמשפחה, במקרים רבים קצרה ידה מלעזור. מדובר 
בשני נושאים רגישים, הפורטים על נימי עצבים חשופים 
- וביניהם קיים מכנה משותף מקשר: הערבות ההדדית. 
אני מאמין בכל לב שמתפקידו של החזק לעזור לחלש, 

מתפקידו של זה שיכול לעשות למען זה שלא יכול. זה ציווי 
ערכי, אנושי, יהודי, ישראלי, שבמידה רבה מגדיר אותנו. 

כיהודי, כישראלי, כאדם - הייתה ויש לי עדיין הזכות לקדם 
נושאים חשובים, העוסקים בדיני נפשות, וכל הצלחה בהם 

מרוממת את הנפש".

״במקרה של ילדים שאינם מתגוררים במרכז הארץ 
ושקשה להם להגיע אלינו - אנו מגיעים אליהם: 

לבתי חולים, למוסדות או אפילו לבתים. אנו מקבלים 
מאות בקשות מדי יום לחונכים, עובדים סוציאליים, 

מטפלים, בקשות לסיוע כספי לצורך טיפול, אספקת 
ציוד עזר ועוד - אין סוף לדברים"
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פיליפ וייל, יהודי שוויצרי עם עבר בעולם הבנקאות, עלה לישראל ועוסק בייעוץ לניהול 
עושר משפחתי בין-דורי. הוא נכנס לתמונה כאשר יש צורך להעביר עסקים, כספים, 

השקעות והחלטות מדור המייסדים לדורות הממשיכים. לדבריו, יותר מהכסף חשובה 
המורשת המועברת הלאה במשפחה 0 מעושרים יכולים להיות מאושרים

ושר יכול להיות דבר נהדר - אם אינו מאיים על האושר, על "ע
שלמות המשפחה, על יחסים הרמוניים ומכבדים בתוכה ועל 

הגשמת חלומות. לכן, למרות שלקוח מגיע אליי מטעמים 
פיננסיים, אני רואה קודם כל את תפקידי בשמירה על מה 

שאי אפשר לקנות בכסף". כך אומר פיליפ וייל, יהודי שוויצרי, 
יועץ, בנקאי, ציוני, פעיל חברתי, איש אמון, איש סוד ולא פעם 

גם על תקן פסיכולוג - שהחליט לפני 20 שנה לעשות עלייה וכבר 15 שנים הוא עומד 
 .PJ WEIL בראש משרד משגשג המעניק ייעוץ לניהול עושר משפחתי בין-דורי

המוטו שלו הוא להתאים את הכסף למשפחה ואת המשפחה לכסף אבל זו, 
לדעתו, משימה שנראית רק לכאורה פשוטה, ולו רק מפני שכל בן משפחה הוא 

עולם ומלואו, שגדל בתקופה מסוימת, עם חינוך מסוים, מחשבות ותפיסות משלו - 
ואלה לא יכולות להיות זהות או משותפות. "פעמים רבות אני מנסה לבנות גשר על 

מים שבדרך כלל סוערים מאוד - בין אם הדברים ניכרים על פני השטח ובין אם 
רוחשים תחתיו".   

- קשה להבין מדוע אנשים שהצליחו מאוד ויש בידיהם ידע, ניסיון וכלים, זקוקים 
להכוונה ולייעוץ שלך. 

"לעיתים קרובות ההצלחה שלהם היא הסיבה שהם זקוקים לי. האנשים האלה 
יודעים מצוין לעשות כסף, אך לא תמיד לשמור עליו לדורות הבאים.

חשוב להגדיר את המילה הצלחה. בעיניי, הצלחה בתחום הפיננסי היא הגעה לחצי 
הדרך - לשמור עליה תוך כדי מיזוג בני המשפחה וחשיפתם להצלחה הפיננסית זו 

ההצלחה המלאה!
לא פעם ולא פעמיים, כאשר אני מדבר עם לקוחותיי, אני אומר להם: 'אם אתם 

חושבים שאתם באמת עשירים, נסו למנות את כל הדברים הטובים שיש לכם 
בחיים שכסף לא קנה עבורכם. לאחר שתימנו את אותם הדברים, ערכו רשימה 

נוספת של הדברים הטובים שיש לכם בזכות כספכם. עכשיו שאלו את עצמכם -  
על מה מהם הייתם רוצים לשמור יותר? זו כמובן שאלה רטורית". 

- ובכל זאת, אנשים באים אליך קודם כל מסיבות פיננסיות. 
"נכון, אבל אנו לא קונים או מוכרים מנייה, אלא קובעים מדיניות השקעה לטווח 

ארוך עם הלקוח. אני מקבל ממנו את מירב הנתונים, ומרכיב את התמונה הכוללת. 
לצורך כך אבחן עסקים שוטפים ונכסים נזילים ולא נזילים )נדל"ן, קרנות 

השקעות פרטיות - Private Equity, הון סיכון, ניהול נדל"ן(, אבדוק את ההשקעות 
הקיימות מול אלטרנטיבות מניבות ובטוחות יותר, אבדוק את מדיניות ההשקעות, 

אבקר את ביצועי נותני השירותים הפיננסים לסוגיהם, במידת הצורך אבנה 

פיליפ וייל

פסיכולוגיה פיננסית:

איך מעבירים לדורות הבאים 
לא רק כסף אלא גם משמעות
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"אבא שואף שהבן הממשיך יהיה כמותו. יקום בבוקר, 
יגיע למשרד לפני כולם, ילך אחרון, ינשום את העבודה 
יום וליל. אבל הוא שוכח שהבן - שלא כמותו - לא גדל 

בחדר וחצי בברונקס לאב חייט שהתפרנס בקושי ולאם 
עקרת בית שחסכה במזון כדי לתת לילד חינוך והשכלה. 

הוא כבר גדל בתנאי רווחה. ולכן, זה לא הוגן לצפות 
ממנו להתנהג כמו האב"

נאמנויות עבור דור ההמשך ועוד.
צריך לזכור כי השקעותיהם של לקוחותיי נעשות לטווח 

ארוך - עשרות שנים קדימה - ולכן הם אינם נפגעים 
מאירוע פיננסי כזה או אחר, דרמטי ככל שיהיה. בשבילם 

נפילת הבורסה היא בבחינת מידע בלבד, כי לא תכננו 
למכור את המניות שלהם לא לפני נפילה ולא אחריה. הרי 

ברור שחברה כמו נסטלה - גם אם ירד ערך מניותיה בשוק 
- נשארת חברה חזקה, ובמועד כלשהו גם ערך מניותיה 

ייצג את ערכה האמיתי. 
אתה יודע למה יש אנשים שקוראים למנייה stock ואחרים 

share? כי stock קונים ומוכרים, ואילו share, קונים חלק 
מהחברה - וזו פעולה המביעה את הרצון להיות חלק 

מהצלחתה. 
לכן, מתוך ראיית הטווח הארוך והפניית תשומת לבו של 

הלקוח לעובדה שהוא חלק משרשרת הדורות, השיחות אינן 
רק מקצועיות, אלא גם כרוכות במאמץ כן לומר ללקוח את 

מה שצריך להיאמר ולא את מה שהוא רוצה לשמוע". 

- באמת, אין אידיליה אצל אנשים עשירים? 
"לדבר על אידיליה במשפחה בכלל זו תמימות. אבל, גם 

בחוסר אידיליה, הדבר הראשון שצריך לשאוף אליו הוא שכל 
אחד מבני המשפחה יוכל להתקיים במערכת, שזו 'תראה' 
אותו, תיתן לו מקום, תכבד אותו ותסייע עד כמה שאפשר 

ששאיפותיו יתמלאו. 
כל אלה לא ייתכנו בלי להכיר אחד את השני. אני יכול 

לדבר עם לקוח שעות על עסקיו, אבל אני רוצה לדבר איתו 
הרבה יותר שעות על משפחתו, על מערכת היחסים בתוכה 

ועל השפעתה על התנהלות עסקיו. אנשים יכולים לחיות 
במשפחה 50 שנה ולא להכיר זה את זה. 

יש משחק ידוע שאני אוהב לעשות עם משפחות: אני נותן 

לכל אחד מהם דף ומבקש שירשמו חמישה שמות של 
אנשים שהיו רוצים לפגוש מסביב לשולחן, מכל הזמנים... 
בכל המקרים שעשיתי את התרגיל הזה, בני דור ההמשך 

היו מופתעים מאוד ממה שרשמו ההורים שלהם וגם ההורים 
גילו צדדים חדשים על דור ההמשך שלא ידעו. מסתבר שגם 

בתוך המשפחה הגרעינית, כשיש תחושה שמכירים היטב 
אחד את השני, תמיד מגלים צדדים חדשים, לא מוכרים, 

בבני המשפחה.
סביב השולחן מתפתחת שיחה בנושאים אישיים שיוצרת 

קירבה, אינטימיות ואינדיבידואליזציה בתוך הקן המשפחתי. 
זה יכול לקרות בעיקר כשיש טריגר חיצוני שמצליח להעלות 

את הנושאים האלה על פני השטח". 

- ומה אז? 
"אז אני אומר להם 'הנה אבא כבר בן 70 ואתם בכלל לא 

מכירים אותו... ואחר כך, כשאני יושב עם ההורים ואנחנו 
חושבים על ההון המשפחתי, על הדור השני והשלישי, הכול 

יותר ברור - מה באמת השאיפות שלהם, מה החלומות 
שלהם ומה אפשר לעשות למענם כדי שיגשימו אותם, כדי 

שיהיו מאושרים ולא רק מעושרים.  
אם הבן רוצה ללמוד אמנות לא כדאי לעצור אותו. 

נארגן לו הכנסה חודשית קבועה, בכדי שיוכל להתקיים 
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ברווחה יחסית, ולא נכפה עליו להיכנס לעסק. אם הבן 
אמר שהוא מעריץ את אלה שבמו ידיהם בנו אימפריה 

כלכלית, נסייע לו לעשות זאת ולא נאמר לו - יש לך עסק 
מן המוכן בוא תיכנס...".   

- ואתה מצליח לשכנע את לקוחותיך?  
"אצל חלקם נופל האסימון כבר בשיחות הראשונות. אצל 

האחרים, אין לי ספק  שהוא ייפול בהמשך.  
אבא שואף שהבן הממשיך יהיה כמותו. יקום בבוקר, יגיע 

למשרד לפני כולם, ילך אחרון, יביא את העבודה איתו 
הביתה וינשום אותה יום וליל. אבל הוא שוכח שהבן - שלא 

כמותו - לא גדל בחדר וחצי בברונקס לאב חייט שהתפרנס 
בקושי ולאם עקרת בית שחסכה במזון כדי לתת לילד חינוך 

והשכלה. 
הוא כבר גדל בתנאי רווחה. ולכן, זה לא הוגן לצפות ממנו 

להתנהג כמו האב. וכל זה אינו סותר את האופציה שיש לו 
בראשו רעיונות משלו לגבי ההתפתחות העצמית שלו, הוא 
כבר סבור שאם הסבא עבד כמו חמור, והאבא עובד כמו 

חמור, הוא כבר לא יהיה כמותם". 

- ודאי בשיחות האלה עולים גם מים עכורים? 
"לעיתים קרובות. יש פתגם שאומר כגודל הסודות כך גודל 
המחלה. אני מאמין שעדיף להתנקות, לומר את הכול, וזה 

כולל גם לכעוס, להביע תסכול, לבכות, לצאת מהארון, הכול!  
לאחר הפריקה, כולם יהיו הרבה יותר נקיים באופן אישי 
ואמפתיים כלפי האחרים. מהמקום הזה קל יותר להשיג 

שיתוף פעולה. ובכל מקרה, אומר ללקוח כי הגם שהוא עמל 
והצליח, והגם שהוא הביא את משפחתו למקום אליו שאף 

מבחינה כלכלית - הוא לא יוכל להבטיח כי הדברים יתרחשו 
כפי שהתכוון אליהם. 

לעיתים, אני ממליץ למשפחות אחרי שיחות משותפות 
וסוערות להשאיר את העבר בעבר, למתוח קו ולהתחיל 

במקום חדש ומודע. ללמוד מטעויות העבר ולנסות לא לחזור 
עליהן". 

- תן לי דוגמא לסיפור שכזה. 
"יש אינספור. פעם הוזמנתי לארוחת ערב משפחתית בה 
האב, עו"ד ידוע, הציג בפניי את ילדיו: שלושה בנים ושתי 

בנות. שלושה מהבנים ובת אחת הם עורכי דין כמוהו. האב 
הציג אותם תוך ציון התואר וההישגים שלהם. אולם את 

הבת  השנייה הוא הציג בשמה בלבד. במהלך הערב יצא 
לי לדבר איתה בנפרד, והתברר שהיא מרפאה באמנות 
שמצליחה מאוד במקצועה. אני לא אשכח את המשפט 

שהיא אמרה לי: 'אבא שלי לא מעריך אותי. הוא חושב שמה 
שאני עושה חסר כל ערך'.  

האבא הזה כלל לא 'ראה' את הבת שלו, זאת שלא רצתה 
או יכלה להיות כמותו, כמו אחיה... לצערי אני חווה מקרים 

כאלו יותר מדי פעמים. קשה לתאר את רמת התסכול, הכעס 
והאכזבה עימם מתמודדת הבת. תפקידי במקרים כאלו הוא 
לנסות ולפקוח את עיניו של האב ולהביא אותו להבנה שגם 

אם הילדים לא בוחרים בדרך שהוא בחר זה בסדר, והאושר 
של דור ההמשך חשוב אף הוא. 

שום הסכם ושום צוואה לא יכולים לפתור סוג כזה של בעיה 
- רק פתיחות, קירבה והבנה. 

לא פעם ולא פעמיים ייעצתי למשפחה לערוך טיול שורשים 
כדי להכיר את מקורות המשפחה - מאין הגיעו, מה הוביל 

אותם קדימה, מה היו הגורמים שהשפיעו עליהם. בבחינת דע 
מאין באת - ולא רק לאן אתה הולך. על כל אחד להבין שהוא 

חלק משרשרת שלא התחילה בו ולא תיגמר בו. 
אנחנו מקיימים מירוץ שליחים, מעבירים את המקל מדור 
לדור, ועל כל אחד החובה שלא לשמוט את המקל בדרך. 

רוצה להיות רץ בודד? בבקשה, אעזור לך ככול יכולתי, אבל 
לא על חשבון העברת המקל".

- איך אפשר להבטיח זאת? 
במילה אחת - מורשת". 

- וזה מה שאתה אומר ללקוחותיך? 
"בכל שיחה שלי איתם אני שואל מה המורשת שאתה 

משאיר, מה ה- LEGACY , מה החותם שלך? עוד 50 מיליון 
דולר שהרווחת? 

להיות בעל הון זו לא רק זכות אלא חובה - להיות אקטיבי 
בכל מה שקשור לקהילה ממנה הגעת וממנה שאבת את 

כוחך וכספך. אולי מה שתשאיר אחריך הם ילדיך, שיפעלו 
לא רק למען עצמם אלא גם למען החברה? כך יוכלו נכדיך 
וניניך להתגאות ולומר - זה היה סבא או סבא רבא שלי, זה 

מה שהיה חשוב עבורו. 
כאשר תקים מעון לילדים עם צרכים מיוחדים, כספך יהפוך 
לנצחי - ומניב. והתשואה הזו יקרת ערך. נתינה לקהילה היא 

השקעה שתמיד תוכיח את עצמה. היא זו שמעניקה לכסף 
ערך והופכת אותו למשהו גדול יותר מאשר רק חומר, או 

אמצעי". 

- אז מה הפתרון? 
"תקשורת, תקשורת, תקשורת... לא להשאיר דברים פתוחים, 

או נתונים ליד הגורל".

"אני אומר ללקוחותיי: 'אם אתם חושבים שאתם 
באמת עשירים, נסו למנות את כל הדברים הטובים 

שיש לכם בחיים שכסף לא קנה עבורכם. לאחר 
שתימנו את אותם הדברים, ערכו רשימה נוספת של 

הדברים הטובים שיש לכם בזכות כספכם. עכשיו שאלו 
את עצמכם - על מה מהם הייתם רוצים לשמור יותר? 

זו כמובן שאלה רטורית"

"לעיתים קרובות ההצלחה של לקוחותיי היא הסיבה 
שהם זקוקים לי. האנשים האלה יודעים מצוין לעשות 
כסף, אך לא תמיד לשמור עליו לדורות הבאים. חשוב 

להגדיר את המילה הצלחה. בעיניי, הצלחה בתחום 
הפיננסי היא הגעה לחצי הדרך - לשמור עליה תוך כדי 

מיזוג בני המשפחה וחשיפתם להצלחה הפיננסית זו 
ההצלחה המלאה!"
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פרופ' צבי ארד העלה תרומה ייחודית לביסוס מעמדה העולמי של מדינת ישראל 
כמקור לידע מדעי ומחשבה מקורית. כשבאמתחתו מחקרים פורצי הדרך בתחום 

האלגברה, רקם שיתופי פעולה עם מדענים מסין, בריה"מ, ארה"ב, אירופה, 
פקיסטן ועוד 0 לצד זאת, ניתן לרשום לזכותו את תנופת ההקמה של המכללות 

האקדמיות האזוריות ובראש ובראשונה את הקמת מכללת נתניה, המקיימת מודל 
של עצמאות כלכלית לצד מצוינות אקדמית 0 ישראל היפה זה כאן 

פשר היה בקלות לצפות מפרופ' צבי ארד, 75, מדען מכובד א
ומעוטר, מתמטיקאי מחונן, שדיבורו שקט ומתון וכל חזותו אומרת 
ענווה, שיהא ספון בחדרו, שוקד על הוכחת משפט מתמטי ואחר 

כך על פרסום מאמר, ובעצם ספר, שבין דפיו יתגולל הפתרון 
הסבוך. 

ואכן, ספר שכזה נמצא על שולחנו של פרופ' ארד, 400 עמודים 
אורכו וכל כולו הוכחת משפט מתמטי באורך פסקה בודדת. אלא, שעל הספר 

חתומים פרופ' ארד לצד עוד חמישה מתמטיקאים: ארישה חאג' יחיא חוסיין, ערבי 
ישראלי )מהבודדים במגזר העוסקים בתחום(, שו בנקטנג, וגוון צ'ן הסיניים, אפי כהן 

הישראלי ומיכאיל מוזיצ'וק, יליד אוקראינה.     
קיבוץ הגלויות הזה, יש בו כדי לחשוף ולו במעט את ה"אני מאמין" של פרופ' ארד, 

שבסיסו מדעי - אך המוטיבציות שלו חברתיות, ציוניות ובעיקר אנושיות. 
"המדע הטהור הוא של האנושות כולה ולכן על כולנו להיות שותפים לחקר ולפיתוח 

שלו. ככל שנרבה לעסוק בכך, ככל שנפיץ ידע הנמצא ברשותנו כבסיס להמשך 
מחקר, ככל שנחפש מקורות חדשים לידע ולדרכי חשיבה - כך נצא כולנו נשכרים. 
כמובן שהדבר קל יותר, כאשר אנו מדברים על מדע טהור ולא על מדע יישומי שבו 

כבר מעורבים אינטרסים כלכליים מובהקים, ואותו נוטים על-פי רוב להסתיר ולמדר. 
וכמובן שהדבר טבעי יותר, כאשר אנו עוסקים במדעי הטבע, הנטולים דעה או חיווי 

אישי המסיט אותם לכיוון זה או אחר, כמו שקורה במקצועות הרוח והחברה, למשל".

- וזאת אומר מי שאוחז לצד תארים במתמטיקה גם בתואר גבוה בפילוסופיה. 
"זה נכון, אבל המתמטיקה, ברמות הגבוהות שלה, כבר מגיעה קרוב מאוד 

לפילוסופיה...". 

המדע הטהור: גשר לעולמות רחוקים 
וכך, דווקא העיסוק הלכאורה צר וממוקד - במדע, במתמטיקה, באלגברה ובתוכה 

באלגברת טבלאות, ענף מוכר ושוקק באלגברה של היום הרבה בזכות פועלו המחקרי 
של פרופ' ארד - הפך אותו לאיש רב-מעש בהיבט הבינלאומי. הוא איפשר לו ליצור 
קשרים מדעיים בעולם כולו, גם במדינות בהן לא הייתה לישראל נציגות רשמית. גם 

היום, הוא מספר בחיוך ובסיפוק על מפגשיו החמים בכנסי מתמטיקה בינלאומיים עם 
עמיתים מאיראן שאינם מהססים להפגין כלפיו הערכה גלויה. 

פרופ׳ צבי ארד

פרופ' צבי ארד, נשיא המכללה האקדמית נתניה:

הקמת מכללות אקדמיות בפריפריה 
היא מעשה ציוני ראשון במעלה
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"המדע הטהור הוא של האנושות כולה ולכן על כולנו 
להיות שותפים לחקר ולפיתוח שלו. ככל שנרבה לעסוק 

בכך, ככל שנפיץ ידע הנמצא ברשותנו כבסיס להמשך 
מחקר, ככל שנחפש מקורות חדשים לידע ולדרכי 

חשיבה - כך נצא כולנו נשכרים. כמובן שהדבר קל יותר, 
כאשר אנו מדברים על מדע טהור ולא על מדע יישומי 

שבו כבר מעורבים אינטרסים כלכליים מובהקים״

"המדע אכן יכול לשמש כגשר בין עמים ומדינות וכקטליזטור 
לפיתוח קשרים בילטרליים. פיתוח מדעי הוא נושא מרכזי 

בכל חברה מודרנית ובמקרים רבים הוא יוצר פתח להידברות 
מדינית בהמשך". 

כדוגמא לכך, מספר פרופ' ארד על משלחת ישראלית רשמית 
שיצאה לראשונה לברית המועצות, בראשות שר המדע דאז, 

עזר ויצמן בשנת 91'. במסגרתה יצא ארד יחד עם חבריו נשיא 
הטכניון דאז מקס רייס ורקטור אוניברסיטת בן גוריון רמי תמיר, 

כשהמטרה שניצבה לנגד עיניהם הייתה קשירת קשרים עם 
בכירי האקדמיה. 

"באותה עת עדיין לא חודשו היחסים הדיפלומטיים עם בריה"מ 
ועוד לא פעלה שגרירות ישראלית במוסקבה )זאת, מאז ניתוק 

היחסים בין המדינות בשנת 67'(. הביקור היה מוצלח ביותר 
ובמהלכו נחתמו הסכמי שיתוף פעולה מדעי עם אוניברסיטאות 

במוסקבה ובסנט פטרסבורג. כמו כן, קודם היבט נוסף, לא 
פחות חשוב: בסנט פטרסבורג נמצא אוסף נרחב ונדיר של 

כתבים יהודיים עתיקים ואנו קיבלנו הרשאה לצלמו במלואו כדי 
להעביר עותק ממנו לארץ".

בהמשך, כמעט באופן טבעי, אירח פרופ' ארד, אז נשיא 
ודיקן אוניברסיטת בר אילן, את גורבצ'וב בביקורו הרשמי 

הראשון בישראל ומכאן ועד מפגש נוסף עם גורבצ'וב, 
בשנת 2003, הפעם במכללת נתניה, בה הוענק לו תואר 
כבוד, הייתה הדרך קצרה. "באותו מעמד הענקנו גם תואר 

כבוד לעבד א-רחמן וחיד, נשיא אינדונזיה, המדינה המוסלמית 
הגדולה בעולם ולפרידריך דה קלרק, נשיא דרום אפריקה 

שפעל לביטול משטר האפרטהייד - שלושתם מנהיגים פורצי 
דרך בראייתם ההומניסטית. 

בהמשך למעמד המכובד, התקיימה פגישה עם ראש הממשלה 
דאז, אריאל שרון, אשר נסובה סביב השאלה: כיצד, בתנאים 

של כאוס, ניתן להגיע לשלום".
דוגמה אחרת, אקזוטית אף יותר, נוגעת ליחסים ההדוקים 

של פרופ' ארד עם סין הרחוקה, אליה הגיע במשלחת מדעית 
בראשית שנות ה-90, מטעם אוניברסיטת בר אילן - עוד לפני 

פתיחת השגרירות הישראלית בבייג'ין. 
"נוצר לי בעבר קשר אישי עם דוקטור צ'ן גווין מאוניברסיטת 

צ'ונצ'ין, שביקש להגיע לפוסט דוקטורט בבר אילן בתחום 
אלגברת הטבלאות. כמובן שקיבלנו אותו בשמחה אך מעבר 

לעניין המדעי האקדמי הטהור, ראיתי בכך פתיחת צוהר 
למעצמה רחוקה הנמצאת בנסיקה. 

ואכן, קשה להשוות בין בייג'ין בה ביקרנו לפני 25 שנה, 
שהנסיעה אליה משדה התעופה נערכה בכביש בעל נתיב בודד 
לכל כיוון, לבייג'ין של היום, המוקפת כולה כבישים מהירים בעלי 
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שישה נתיבים לכל כיוון...". 
מאז ביקר פרופ' ארד פעמים רבות ברפובליקה העממית 

של סין, רקם קשרים אמיצים עם מדענים מקומיים, השתתף 
בכנסים ואף כיהן כעורך עיתון האקדמיה הסינית בתחום 

האלגברה.           

- אז אולי מדינת ישראל הפסידה אותך כמדינאי חוץ מוכשר 
ונמרץ, כאשר בחרת לעסוק במתמטיקה...

"בהחלט לא. אני רחוק מכל עניין פוליטי וגם מדיני. מקומי 
במדע ובאקדמיה אך אני מודע לכוח העצום שיש לנושאים 

הללו גם במישורים אחרים, ונחוש למצותו לטובת המדינה 
והחברה בישראל".   

האקדמיה: לא עוד מגדל שן   
צבי ארד, בן 75, נולד בפתח תקווה להורים ילידי פולין שעלו 

לארץ בשנת 1935. "הורי בנו את ביתם במושבה שהפכה לעיר, 
בה גדלתי ובה אני מתגורר גם כיום".

כור מחצבתו האקדמי הוא אוניברסיטת בר אילן, בה התפתח 
כמתמטיקאי ובה טיפח קריירה אקדמית שהגיעה עד לכהונה 

יוצאת דופן בשני התפקידים הבכירים ביותר גם יחד - נשיא 
ורקטור האוניברסיטה. 

לצד עשייה מחקרית פורצת דרך בתחום האלגברה, ראה תמיד 
פרופ' ארד לנגד עיניו את התמורות באקדמיה הישראלית, 

כשיקוף של תהליכי צמיחה, התפתחות, בנייה והתעצמות של 
החברה והמדינה כולה. "אקדמיה חזקה משמעותה חברה 

חזקה, כלכלה חזקה ומדינה חזקה", אומר פרופ' ארד ומדגיש 
את גרף הצמיחה התלול של האקדמיה בישראל: "בשנת 

1926 החליטה ההסתדרות הציונית על הקמת האוניברסיטה 
העברית והטכניון. היישוב העברי מנה אז 60 אלף תושבים 

ובמוסדות להשכלה גבוהה למדו כ-1,600 סטודנטים. היום אנו 
8 מיליון בקירוב, עם כ-70 מוסדות השכלה גבוהה ו-300,000 
אלף סטודנטים. במציאות שכזו, בה רכישת השכלה אקדמית 
הופכת ליעד עבור יותר ויותר אנשים, כל אחד מסיבותיו, ברור 

היה כי יש צורך בגידול מאסיבי במספר מוסדות ההשכלה 
הגבוהה ובקיבולת של כל אחד מהם. 

לצורך כך, הקימה אוניברסיטת בר אילן שלוחות אזוריות 
פריפריאליות: בצפת, בעמק הירדן )כנרת( ובאשקלון. השלוחות 

היו אמורות לספק אפשרות לסטודנטים מישובים מרוחקים 
להתחיל את לימודי התואר הראשון בתחומיהן. אולם, כדי 

להשלימו היו צריכים כל הסטודנטים להגיע, בסופו של דבר, 
ללימודים בבר אילן. לא מפתיע לכן שפעילותן קרטעה, ובצירוף 

"בשנת 1926 החליטה ההסתדרות הציונית על הקמת 
האוניברסיטה העברית והטכניון. היישוב העברי מנה 

אז 60 אלף תושבים ובמוסדות להשכלה גבוהה למדו 
כ-1,600 סטודנטים. היום אנו 8 מיליון בקירוב, עם כ-70 

מוסדות השכלה גבוהה ו-300,000 אלף סטודנטים. 
במציאות שכזו, בה רכישת השכלה אקדמית הופכת ליעד 

עבור יותר אנשים, ברור היה כי יש צורך בגידול מאסיבי 
במספר מוסדות ההשכלה הגבוהה ובקיבולת שלהם״

קשיים כלכליים הן הפכו לנטל על האוניברסיטה שביקשה 
בשנת 1985 לסגור אותן. 

כפרופסור בכיר באותה עת, שמעתי על ההחלטה ונזעקתי. 
יצאתי נגדה והבעתי את דעתי מול ראשי האוניברסיטה דאז. 

התשובה שקיבלתי הייתה: "אם אתה חושב שאתה יכול לשקם 
את פעילות השלוחות - עשה זאת". 

במשך ארבע שנים עמדתי בראש השלוחות. שיניתי את מבנה 
הלימודים, כך שניתן יהיה להשלים תואר ראשון במלואו בהן, 

ובהמשך, כשכבר כיהנתי כרקטור וכנשיא האוניברסיטה, 
הקציתי תשומות ומשאבים נוספים כדי לחזקן. 

הגענו למצב בו השלוחות מממנות את עצמן באופן עצמאי, וגם 
נהנות מתקציב שהועבר ממשרד החינוך בחסות השר דאז, 

זבולון המר". 

- למה בעצם נזעקת לטיפול בנושא השלוחות האזוריות? 
"מסיבה פשוטה: באותה עת הובא לידיעתי ש-20,000 

סטודנטים ישראליים יעשו דרכם למוסדות בחו"ל משום 
שלא התקבלו לאוניברסיטה בארץ. ראיתי בכך מחדל לאומי. 

המספר הזה זעזע אותי ויותר מכך המחשבה על הכוח האדיר 
הזה שעוזב אותנו, מאוכזב, מתוסכל, ואולי אפילו לא מוכן 

לחזור לכאן... ראיתי חשיבות אדירה בעצם קיומן של אופציות 
נוספות, כי הדבר מאפשר לקבל יותר סטודנטים, וגם להגיע 
לכאלה שאינם עומדים בדייקנות בספי הקבלה המחמירים 

של האוניברסיטאות. באותה עת, הן פעלו כמונופול רב-עוצמה, 
נוקשה, יהיר ואנטי חברתי. 

איני מתבייש לומר, כי פעלתי להורדה של סף הקבלה ואם 
נדרש ציון 100 - קיבלתי גם סטודנט עם 98, רחמנא לצלן. 

הדלתא היא שולית לעומת התועלת, הערך המוסרי וגם הסיכוי 
העתידי שדווקא סטודנט 'חלש', כזה שבעצם 'אין לו סיכוי' - 

יהיה זה שיביא את הבשורה ויחולל שינוי בתחומו. אני בהחלט 
מאמין בכך". 
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מכללה אקדמית בנתניה: אז זו הייתה פריפריה... 
לאור תפיסת העולם החברתית של פרופ' ארד, ובהתאם 
מכללות  של  ארצי  רובד  במיסוד  וגובר  ההולך  לצורך 
אקדמיות שייתן מענה לכמויות הסטודנטים בפוטנציה 
שהדפקו על שערי האוניברסיטאות, נענה פרופ' ארד 
להזמנה יוצאת דופן, שניחוח של חלוציות וציונות עלה 
"באותה עת,  ממנה: להקים מכללה אקדמית בנתניה. 
מחייך  פריפריה",  כעל  הייתה  נתניה  על  ההסתכלות 
פרופ' ארד ונזכר במאפייני העיר הדמוגרפיים ובשטחי 
כקרקע  לו  שהוענקו  שבמזרחה  השוממים  הביצה 

לפיתוח קרייה אקדמית חדשה.   
וכך, בשנת 1993 נענה פרופ' ארד לבקשה שהועברה 
פולג,  אלראי וצבי  עו"ד יואל  נתניה  העיר  אליו מראשי 
החינוך  מחלקת  ראש  אז  פיירברג,  מרים  בשיתוף 
בעירייה. את המכללה יסד יחד עם עמיתיו פרופ' ברנרד 
פינצ'וק, המישנה לנשיא ורקטור המכללה, ופרופ' סיני 

דויטש, דיקן ביה"ס למשפטים ומישנה לנשיא. 
מעשה הקמתה של המכללה היה ועודנו מסע רב חזון 
וראייה  יזמות עסקית,  שמשולבים בו חשיבה חברתית, 
בנוף  המוסד  חשיבות  את  המשקפת  ראות  מרחיקת 

האקדמיה הישראלית ההולך ומצטופף. 
גישה פרגמטית מלווה את הלימודים והמימשק למשק, 
לכלכלה ולחברה -  משמעותי והדוק. וכך, ניתן ללמוד 
במקום לתואר ראשון בביטוח בבית הספר לביטוח ע"ש 
בבית  ושני  ראשון  לתואר  המבורגר,  ומרגוט  ארנסט 
לתואר  פלדמן,  מיקי  ע"ש  ההון  ושוק  לבנקאות  הספר 
מערכות  בניהול  שני  לתואר  לנדל"ן,  הספר  בבית  שני 
בריאות בתוכנית ייחודית המיועדת למנהלים, רופאים, 

ובכירים נוספים הרואים בכך את ייעודם ועוד. 
)ע"ש  זאת לצד בתי הספר למשפטים, מינהל עסקים 
מדעי  ההתנהגות,  מדעי  המבורגר(,  ומרגוט  ארנסט 
המחשב והמתמטיקה )ע"ש עמי וטדי שגיא(, בית הספר 

לתקשורת ועוד. 
בשנת הלימודים תשע"ז חובשים את ספסל הלימודים 
מהם  סטודנטים,   3,600 והמטופח  המוריק  בקמפוס 
המגישים  כ-1,800  )מתוך  חדשים  סטודנטים   1,200
לנו  היו  21 שנה, ב-1995,  "לפני  מועמדות מדי שנה(. 

450 סטודנטים", נזכר פרופ' ארד. 
ברבות השנים, התפתחה המכללה וראשיה ראו עבורה 
לא רק ייעוד בהנגשת ההשכלה אלא גם כר פורה לחקר, 
יוזמה וחשיבה בהיבטים נרחבים יותר. כך, למשל, ברוח 
חזונו של פרופ' ארד, הוקמו בתחומי המכללה מרכזים 
בינלאומיים דוגמת המרכז לדיאלוג אסטרטגי, המאגד 
שונים  בתחומים  ומנהיגים  ן  ביטחו אקדמיה,  אנשי 
גישור  בנושא  עמדה  וניירות  תובנות  לגיבוש  החוברים 
עומד  בראשו  ובינלאומיים.  אזוריים  סכסוכים  ויישוב 

ד"ר אפרים סנה.     
למורשת  מוזיאון  הקמת  היא  נוספת  מסקרנת  יוזמה 
המרכז  לפעילות  כהמשך  והאנוסים,  ספרד  יהדות 
בספרד  המיקוד  במכללה.  שהוקם  ישראל  למורשת 
ובאנוסים נעשה לדברי פרופ' ארד, בשל רצון להתחקות 
הערכות  על-פי  המונה  כולו,  בעולם  נרחב  ציבור  אחר 
עשרות מיליונים, המהווים את צאצאי האנוסים והתרים 
אחר קשר וזיקה לאבותיהם. "הכוונה היא לא רק להנציח 
גם  אלא  בספרד,  שהתפחתה  אדירה  יהודית  מורשת 
של  בהיסטוריה  הגדולות  הטראומות  באחת  להעמיק 
של  לצאצאים  קשרים  יצירת  תוך  ספרד,  גירוש  עמנו, 

היום עם עברם העלום". 

להקים קמפוס אקדמי מכוח החזון והלב הרחב    
סיפור הקמתה של מכללה נתניה מן הראוי שיילמד לא 
רק בבית הספר למינהל עסקים, אלא גם בבית הספר 
למדעי ההתנהגות. עשייה אדירה קודמה בתקציב זעום 
תורמים  של  ונדיר  נדיב  מערך  על  היום  גם  ונשענת 

המזדהים עם מטרותיה הערכיות של המכללה. 
אשר  המבורגר,  משפחת  מהווה  לכך  ראויה  "דוגמא 
מהותי  חלק  מנור,  נורית  ולאחותם  יאיר  גדעון,  לבניה 
תרומת  דרכה.  יית  ו ובהתו המכללה  ן  נו בכי וחשוב 
המשפחה הנדיבה מנציחה את דור ההורים בדרך של 

צמיחה, לימוד, התפתחות ויוזמה. 
אנו מברכים על הקשר הזה המהווה לא רק בבחינת תמיכה 
כספית אלא גם בבחינת מימשק לעשייה עסקית משגשגת 

שמובילים בני המשפחה, בתחומי הביטוח והעסקים". 
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עם שילוב סוויס בקבוצת לופטהאנזה ישראל, מסכם אבנר )נרי( גורדון מנכ"ל 
סוויס ישראל היוצא, 37 שנים בשורות המוביל השוויצרי. בשנים אלה חווה מקרוב 

תהליכים ושינויים דרמטיים, שיצרו מציאות חדשה בעולם התעופה 0 "הערכים 
שספגתי ב'שנותיי השוויצריות', הפכו לחלק בלתי נפרד ממי שאני. תמיד יש מקום 

לנימוס, לכבוד, לאמינות ולדייקנות, בכל תחום עשייה בחיים"

אחר 37 שנות עבודה בחברת התעופה השוויצרית ולאחר ש"עשה ל
את כל הדרך" עד לתפקיד מנכ"ל סוויס - הגיעה עת פרידה. לא רק 

אבנר )נרי( גורדון נפרד ממשרתו ומהצוות אותו ניהל, אלא פרידה 
מהנציגות הישראלית של סוויס, שסוגרת שעריה ומשתלבת בקבוצת 

לופטהאנזה בישראל. במקרה של גורדון, המילים "עשה את כל 
הדרך" הן מדויקות. משמעותן: תחילת עבודה כפקיד בסוויסאיר קרגו 

ב-1980 )אליה הגיע בדרך מקרה וללא הכשרה בתחום(, מעבר לתחום הנוסעים, 
קבלת מינוי כמנהל מסחרי, וכאמור, עמידה בראש הנציגות כמנכ"ל מזה 13 שנים. 
בשנים האלה, חווה גורדון מקרוב את הגאות והשפל בתעבורה האווירית העולמית 
בכלל ובסוויסאיר וסוויס בפרט. השפל מבחינתו הגיע לתחתית בפשיטת הרגל של 

סוויסאיר ב-2001 - אלא שהוא לא נמשך זמן רב וסוויס מילאה את מקומה - תחילה 
בבעלות ממשלתית ובהמשך בבעלות לופטהאנזה.  

0 0 0

המוביל השוויצרי טס לישראל עוד לפני קום המדינה תוך שמירה - גם בעיתות 
משברים מדיניים ובטחוניים - על יציבות הטיסות בקו, על אמינות בלתי מתפשרת, על 

דיוק שוויצרי ועל המוניטין שנצבר במשך שנים. 
חוזקות וערכים אלה מאפשרים לו גם היום - למרות התחרות העזה - להציע 
ללקוחותיו מוצר מובחר ואף לתת להם יותר, בזכות המטרייה רבת-העוצמה 

שמעניקה לו קבוצת לופטהאנזה )המונה בין היתר את לופטהאנזה, בראסלס 
איירליינס ואוסטריאן איירליינס( וברית התעופה העולמית סטאר אלייאנס אליה הוא 

משויך. 
גורדון מצר אמנם על עזיבתו "בשיא פעילות המשרד", אך הרבה יותר מכך על 

הפרידה מצוות עובדים מסור וותיק, שהביא את המשרד בתל אביב להישגים רבים - 
גם יחסית למשרדים אחרים של סוויס בעולם. 

"ויחד עם זאת, אני מבין לגמרי את ההחלטה לאחד תחת משרד אחד את כל מותגי 
לופטהאנזה", הוא אומר. "אין ספק, כי זה מהלך מתבקש, במיוחד לאור השינויים 

בעשור האחרון בעולם התעופה ובהם התחרות הגוברת בין החברות הסדירות, שמיים 
פתוחים, כניסתן של חברות הלואו-קוסט לשוק והפיכתו למוטה מחיר בעיקרו", אומר 
גורדון, "ובאשר לי באופן אישי - לופטהאנזה ערכה מכרז לתפקיד המנכ"ל, הייתי בין 

שלושת המועמדים הסופיים ובקרוב ימונה מנכ"ל חדש. 
במסגרת איחוד הכוחות, נצטרך להיפרד מעובדים, אך אנו עושים זאת באופן מכובד, 

מקצועי, בליווי יועץ חיצוני ובתוכנית פרישה הוגנת.  

אבנר )נרי( גורדון

אבנר )נרי( גורדון, מנכ"ל סוויס ישראל היוצא:
"זכיתי להיות בעמדה בה חוויתי 
את שינוי פני התעופה העולמית"
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לכולם ברור: מה שהיה כבר לא יהיה. אבל נראה לי שעתיד 
מזהיר צפוי לקבוצה, שנערכת נכון להתמודדות מול המתחרים 

הקלאסיים ומול חברות הלואו-קוסט. יש מקום לכולם". 

- האם כשנכנסת לחברה בראשית שנות ה-80 תיארת לעצמך 
שתישאר בה עשרות שנים ותגיע לעמדה כה בכירה? 

"בוודאי שלא. העבודה בסוויסאיר קרגו נראתה לי זמנית, אך 
ככל שחלף הזמן התאהבתי בתחום - שהוא מרתק, מאתגר, 

מפתיע ואין בו רגע דל. 
במשך השנים, גיליתי גם את יכולות הניהול שלי, מה שבא לידי 

ביטוי במכרז על תפקיד מנכ"ל סוויס ישראל בו זכיתי. זאת, 
לאחר שבראש החברה עמדו מנכ"לים ראויים עשרות בשנים". 

- אבל דבר לא הכין אותך לפשיטת הרגל של סוויסאיר... 
"נכון. ידענו אמנם שהחברה בקשיים, אך לא חשבנו ולו לרגע, 

שבבוקר בהיר אחד סוויסאיר פשוט תקרקע את מטוסיה. זו 
אולי חברת התעופה האחרונה שיכולת לצפות ממנה לעשות 

צעד כזה... 
ומאידך, ממש לצד ההלם, הגיע גם הפתרון בדמות בעלות 
ממשלתית והשקה מחודשת תחת השם סוויס. כנראה אף 

אחד בשוויץ לא יכול היה לתאר לעצמו את המדינה ללא 
המוביל האווירי הלאומי שעליו גאוותם. 

סוויסאיר הייתה הרבה מעבר לחברת תעופה. היא הייתה סמל 
ערכי וייצגה בפעילותה הלכה למעשה את כל מה שמדינה 

כמו שוויץ רצתה לחרוט על דגלה: איכות, אמינות, מכובדות, 
דייקנות, ירידה לפרטים, מסורת של אירוח ומאור פנים. 

לא מפתיע לכן שהיא הפכה עם השנים לבחירה הטבעית 
של אנשי עסקים - בין אם לצורך טיסות ליעדים בשוויץ ובין 
אם לצרכי טיסות המשך לרחבי הגלובוס, שהמריאו בזמנים 
מתואמים מנמל התעופה המודרני, רחב הידיים והנעים של 
ציריך. לנו בתל אביב זה לקח רק יום אחד כדי להתאושש 

ולחדש את הטיסות כסדרן, תחת השם החדש". 

- נראה שעד תחילת תופעת הלואו-קוסט, נהנתה סוויסאיר 
מ"שוק שבוי" שאולי גרם לה להירדם בשמירה...

"זה לא לגמרי נכון, ועובדה היא שלא רק סוויסאיר, אלא גם 
חברות תעופה מובילות אחרות נקלעו למשברים, נרכשו, מוזגו, 

התאחדו, 'הורכבו מחדש' או שילבו כוחות כדי ליצור יתרון 
לגודל. לצד זאת, רבות מהן גם עשו פעולות להתמודדות ישירה 

עם התופעה, על-ידי יצירת חברות לואו-קוסט משלהן". 
0 0 0

למרות ההתאוששות המהירה, אי אפשר להמעיט בדרמת 
הקריסה של סוויסאיר. 

אומר גורדון, שימש באותה עת כסגנו של המנכ"ל דאז מרקוס 
שמידט: "פשיטת הרגל הכתה בהלם את הלקוחות הנאמנים 

הרבים וכמובן גם את העובדים. אבל, שעת המשבר הייתה 
גם שעתנו הגדולה. הייתה זו עת מבחן שלשמחתי עמדנו בו 

בכבוד: לפתוח את המשרד בבוקר, לתת תשובות, למצוא 
פתרונות לנוסעים שהחזיקו כרטיסים והיו צריכים לצאת או 
לחזור לארץ, לנסות לשדר עסקים כרגיל גם כשהם לא היו 

כאלה ולהרגיע את הלקוחות. אדגיש: למרות שבדרך כלל 
כשמכריזים על פשיטת רגל ננעלים המשרדים ועל הדלת 

נתלה שלט: 'סגור עד הודעה חדשה', אנחנו פתחנו את 
המשרדים, קיבלנו לקוחות, ענינו לטלפון, נתנו שירות ומצאנו 

פתרונות. איש לא איבד את כספו או נשאר ללא מענה.
זו הייתה תקופה קשה ומתוחה וקשה היה להפנים את המצב 

החדש. תם עידן. ממש כך. אני עוד רואה לנגד עיניי את 
המטוס האחרון שהמריא בבוקר מנתב"ג ונשא את סמלי 

סוויסאיר, ואת המטוס הראשון שחזר לכאן אחר הצהריים, 

"לא חשבנו ולו לרגע, שבבוקר בהיר אחד סוויסאיר 
פשוט תקרקע את מטוסיה. זו אולי חברת התעופה 

האחרונה שיכולת לצפות ממנה לצעד כזה... ומאידך, 
ממש לצד ההלם, הגיע גם הפתרון - בעלות ממשלתית 

והשקה מחודשת תחת השם סוויס. כנראה אף אחד 
בשוויץ לא יכול היה לתאר לעצמו את המדינה ללא 

המוביל האווירי הלאומי"
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נושא סמל סוויס החדשה. 
אני גאה לומר כי מקריסת סוויסאיר לא נפגע איש בישראל 

והתוצאה: הלקוחות קיבלו את סוויס כהמשך טבעי של 
סוויסאיר. 

ואכן, הם 'תוגמלו' בדמות כניסתם של מטוסי רחבי גוף בקו, 
והמשך חיזוק המימשק השירותי מול הלקוחות - אלה שאינם 

תרים אחר האופציה הזולה ביותר וזקוקים גם ליתרונות 
נוספים בדמות אמינות, דיוק ושירות בלתי מתפשר לפני, 

במשך ולאחר הטיסה".  

- גם ללקוחות היה ללא ספק חלק בכך. 
"בהחלט. אין ספק, כי כאן עמד לזכותנו המוניטין רב השנים 

של סוויסאיר, שלא נמחק יחד עם מחיקתה מהספרים... 
התחושה הייתה שקהל הלקוחות נשאר נאמן לנו, שהוא באמת 

מצטער על אבדן החברה". 
גורדון מדגיש כי בנייתה מחדש של הפעילות התבססה לא 

רק על תחום הנוסעים אלא גם על המוניטין המוערך בקרגו. 
"סוויסאיר הייתה ממוקמת רביעית בתחום הקרגו, לאחר אל 
על, בריטיש ולופטאנזה. היה שמור לה יתרון יחסי - התמחות 
במטענים מיוחדים הן מבחינת תוכנם - ציוד מעבדות רגיש, 
תרופות, אבנים יקרות, זהב, תוצרת חקלאית - והן מבחינת 

יכולת למסרם ללקוח במהירות, למשל, שירות אקספרסו 
שהבטיח ללקוח הגעת המטען מהיום להיום ואף פחות מכך". 

אני מכיר היטב את התחום ובתקופה שניהלתי את הקרגו, היה 
לי סיפוק אישי רב וגאווה ישראלית על היותי חלק משרשרת 

אספקה שמתחילה אצל חקלאי איכותי, אולי בערבה, המשכה 
במשלוח מהיר ליעד, וסופה בהגעה ללקוח סופי אירופי או 

אמריקני, הרוכש את הסחורה המובחרת ברשת שיווק מקומית. 
בבדיחות הדעת שיש בה קורטוב של אמת אומר: 'קרטון לא 

יודע לדבר...'.  כלומר, התהליך פשוט למדי, לאחר סגירת 
העסקה עם הספק וקביעת מועד המשלוח. בנוסעים זה כבר 

משהו אחר...". 

- למה אתה מתכוון? 
"הנוסע, בעבר ובמיוחד היום, יודע בדיוק מה הוא רוצה ועומד 

על זכותו לקבל זאת. הוא מודע לתחרות, מעודכן, מגיב, 
ומאידך יודע להעריך מאמצים שנעשים לשיפור השירות, 

הטכנולוגיה וכו'. לכך יש להוסיף, אולי כפועל יוצא מכך, את 
השינוי שחל שינוי בעולם סוכני הנסיעות. בגלל שהלקוח 'חכם' 

יותר, סוכן הנסיעות היום צריך להיות על תקן יועץ מקצועי 
לנושאי חופשות ונסיעות עסקיות. הוא זה ש'תופר חליפה' 

במידה הנכונה, בדיוק לפי צרכי הלקוח, על בסיס מידע רב 
שהוא צובר והשירות שהוא מעניק. התחרות, אם כן, היא עכשיו 

על ידע מקצועי ועל שירות איכותי. 

- היית מודע לתהליך הזה? 
"בוודאי. אמרתי בעבר ואני אומר זאת גם היום: 'מי שחי 

בעבר, אין לו עתיד'. לכולם היה ברור שהמציאות שבה אנו 
פועלים השתנתה מהיסוד - הלקוח הוא אחר, הסוכן הוא 

בעל ייעוד שונה, המתחרה הוא אחר, ההיצע הוא אחר וגם 
הביקוש הוא אחר". 

0 0 0

- מה הדבר הראשון שעשית כמנכ"ל החברה? 
"מטעמי שמרנות שעמדה לזכות סוויסאיר במשך שנים 

והוכיחה את עצמה - קודם כל לקחתי על עצמי לשמור על 
הקיים. להוכיח להנהלת החברה בשוויץ כי הקו לישראל יוסיף 

להישאר רווחי. 

"המבנה הקבוצתי הוא מציאות שנגזרת מתוך תהפוכות 
השוק: באירופה נוצרו שלוש קבוצות גדולות: קבוצת 

אייר פראנס שמונה בין היתר את KLM ואליטליה, 
קבוצת בריטיש שמונה בין היתר את איבריה וכמובן 
קבוצת לופטהאנזה שסוויס בתוכה. בתצורה הזו יש 

יכולת להתמודד מול אתגרי השוק" 

"באשר ללואו-קוסט - אנו לא יכולים להתחרות בחברות 
הללו במחיר, אבל צריך לקחת בחשבון שלטיסות 

המוזלות נוצר קהל חדש, שהגדיל את העוגה כולה - 
בעיקר לצרכי נופש. במציאות הזו, אנו מנסים להמשיך 
להתרכז בקהל אנשי בעסקים, תוך שאנו מציעים להם 

יותר - ובמחיר תחרותי" 

שבע שנותיי הראשונות כמנכ"ל היו כרוכות בנקיטת צעדי 
התייעלות, פיטורים והעברת עובדים למשרה חלקית, קיצוץ חד 
בהוצאות, חידוש חוזים עם ספקים במחירים נמוכים יותר ועוד. 

הגישה הזו הוכתבה מצד ההנהלה העולמית והייתי צריך להוציא 
אותה מן הכוח אל הפועל. בנוסף, היו גם לחצים מצד ההנהלה 

להוריד את מספר הטיסות ולהפעיל בקו מטוס קטן יותר.   
כמנכ"ל, נמצאתי בצומת שבין הנהלת סוויס מצד אחד, לבין 

הלקוחות והעובדים מצד שני - לקוחות נאמנים שיש להם 
ציפיות ועובדים שדורשים מהם עכשיו יותר ונותנים להם פחות. 
ברקע רחש איום מתמיד: 'אם לא תהיו רווחיים נסגור את הקו'. 

לא פשוט להחליט מה עושים, כאשר מחד רוצים לשמור את 
המותג על איכויותיו ומאידך חייבים ליישר קו עם השוק". 

- איך בכל זאת עושים זאת? 
"מביאים עוד תנועה לקו - יוצרים הסכמים עם עוד חברות, 

מציעים לשוק עוד יעדים, יוצרים תוכניות אטרקטיביות 
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לסוכנים, מגיעים לקהל שפחות טס איתנו בעבר, יוצרים 
קשרים עם ארגונים הרוכשים כמויות מרוכזות של כרטיסי 

טיסה )כמו פרויקט 'תגלית' המביא אלפים לביקור בישראל(, 
וגם מבססים בתודעה הציבורית את שוויץ כיעד תיירותי ראשון 
במעלה. והכול תחת הסיסמא: 'שירות שוויצרי במחיר תחרותי'. 

כך הצלחנו, מאז 2007, לעמוד ביעדי המכירות שהוצבו לנו 
על-ידי המשרד הראשי". 

- כשעידן חברות הלואו-קוסט כבר כאן במלוא עוצמתו, האם 
עדיין יש לקוחות המוכנים לשלם פרמיה על טיסה בחברת 

תעופה סדירה איכותית? 
"כן, אבל כפי שאמרתי גם ההיצע של חברות התעופה 

הסדירות עלה מאוד וגם הן מציעות שירות מצוין, מערכות 
כרטוס אלקטרוני יעילות, בידור במטוס ועוד. 

באשר ללואו-קוסט - אנו לא יכולים להתחרות בחברות הללו 
במחיר, אבל צריך לקחת בחשבון שלטיסות המוזלות נוצר קהל 

חדש, שהגדיל את העוגה כולה - בעיקר לצרכי נופש. 
במציאות הזו, אנו מנסים להמשיך להתרכז בקהל אנשי 

בעסקים, תוך שאנו מציעים להם יותר - ובמחיר תחרותי. 
אנו בין החברות הבודדות המציעות מחלקת עסקים במטוס 

רחב גוף בטיסות לאירופה.  חלק מהפתרונות שלנו, היו יעדים 
חדשים בעולם, במגוון רחב של שעות וטיסות, שיכולנו להציע 

בזכות ההשתייכות לקבוצת לופטהאנזה". 

- מה קרה מאז רכשה לופטהאנזה את סוויס? 
"קרו דברים טובים. ביום בו קנתה לופטהאנזה את סוויס היא 

הצהירה: swiss will remain swiss. משמעות הדבר היא שכלפי 
הלקוח לא רק שלא השתנה כלום, אלא נוספו  יתרונות להיותו 

לקוח סוויס. לופטהאנזה עשתה עסקה טובה, היא קיבלה 
תמורה מלאה מסוויס, שהשתלבה בצורה הרמונית בתוכניות 

האסטרטגיות שלה. וכך, תחת קורת גג אחת, סך השלם עולה 
על סך חלקיו".  

- לא הייתה לך בעיה לעבוד עם ואולי מול מנכ"ל לופטהאנזה 
ישראל? 

"לא. כולנו הבנו מהר מאוד כי 'האויב' שלנו אינו נמצא בתוך 
הקבוצה אלא מחוצה לה: כי צריך לקחת לקוחות מחברות 

מתחרות ולא אחד מהשני. 
הבנו שאנו יכולים להגדיל את נפח התנועה בזכות שיתוף 

הפעולה - וכך אכן היה. ברמת התפקוד היומיומי, גם כאשר 
ישבנו בעצם באותו בניין ובאותה קומה - אף פעם לא נכנס 

מישהו מלופטהאנזה ואמר: 'אנחנו קנינו אתכם, אז...'. 
הקבוצה מציעה היום 70 טיסות שבועיות והיא בעלת התנועה 
הרבה ביותר  מישראל - אחרי אל על - אפילו יותר מטורקיש 

הפופולרית. כך שלסיכום, ללא ספק הרכישה הוכיחה את 
עצמה ויש מקום לאופטימיות.  

המבנה הקבוצתי הוא מציאות שנגזרת מתוך תהפוכות השוק: 
באירופה נוצרו שלוש קבוצות גדולות - קבוצת אייר פרנס 

שמונה בין היתר את KLM  ואליטליה, קבוצת בריטיש שמונה 
בין היתר את איבריה וכמובן קבוצת לופטהאנזה שסוויס 

בתוכה. בתצורה הזו יש יכולת להתמודד מול אתגרי השוק". 

- מה תאמר לסיום תפקידך? 
"אני מסיים את הפרק הזה בחיי בתחושת שלמות - שלם עם 

הדרך שעשיתי ובעיקר שלם עם האופן שבו עשיתי אותה. 
הייתה לי הזכות להיות בעמדה בה חוויתי מהלכים גדולים 

ששינו את פני התעופה העולמית ואני רוצה להאמין שהשינויים 
הדרמטיים הללו יוכיחו את עצמם הן מבחינה עסקית והן 

מבחינה צרכנית, קרי בהיבט הלקוחות. 
הערכים שספגתי ב'שנותיי השוויצריות', הפכו לחלק בלתי 

נפרד ממי שאני - וגם על כך אני שמח. תמיד יש מקום 
לנימוס, לכבוד, לאמינות ולדייקנות, בכל תחום עשייה בחיים". 

לסיום, בקצרה…
ניהול - המנהל דומה למנצח על תזמורת. הנגנים, קרי 
העובדים, מנגנים כל אחד בכלי שלו, על פי התמחותו. 
אם הם מזייפים, גם המנצח הכי טוב לא יוכל לשנות 
את הצליל המתקבל... למזלי התברכתי בנגנים מעולים.   
לידי  באה  המדיניות  זה  בשלב   - פתוחים  שמיים 
ביטוי יותר בתחום התיירות הישראלית היוצאת ופחות 
בתיירות מחו"ל. מצב זה, מקטין את יתרות מטבע החוץ 

של מדינת ישראל. 
הפער  את  להדביק  צריכות  הן   - תיירות  תשתיות 
שנוצר, עם גידול ההיצע במטוסים. אחרת, המטוסים 
יגיעו חצי ריקים. ואז שמיים פתוחים יהיו רק לישראלים 

ולא תיירים. 
שדה התעופה החדש בתמנע - זו הפעם הראשונה 
אני  מאפס.  תעופה  שדה  מקימה   ישראל  שמדינת 
קיבולת  לבן'.  'פיל  יהיה  לא  והוא  שאתבדה,  מקווה 
הטיסות בו יוצרת עודף אדיר לעומת הביקוש הקיים 
)היום מהווה סך כל קיבולת התעבורה בשדות התעופה 
של אילת ועובדה כ-30% מהקיבולת המתוכננת בשדה 

החדש בתמנע(. 
נתב"ג – נעשית בו עבודה יעילה ומרשימה להגדלת 
הפעילות והתשתיות בהתאם לצרכי התעשייה ההולכים 

וגדלים. 
צוק איתן - גאווה גדולה על כך שסוויס המשיכה לטוס 
במשך 50 ימי המבצע )למעט שלושה ימים בתפוסות 
נמוכות(. המחויבות לתפעול הקו עמוקה, והיא נמשכת 

ברצף עוד מלפני קום המדינה. 

"אני מבין לגמרי את ההחלטה לאחד תחת משרד 
אחד את כל מותגי לופטהאנזה. אין ספק, כי זה מהלך 

מתבקש, במיוחד לאור השינויים בעשור האחרון בעולם 
התעופה ובהם התחרות הגוברת בין החברות הסדירות, 
שמיים פתוחים, כניסתן של חברות הלואו-קוסט לשוק 

והפיכתו למוטה מחיר בעיקרו"
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Dear friends and colleagues, 

The year 2016 is over, and we are looking forward to the new year, hoping that 
it will be at least as good as the previous one. In the world of business, the end 
of a year marks a finish line from which we look back on our achievements and 
performances of last year.

The calendar of the Israel-Switzerland Chamber of Commerce reveals that 2016 
was rich in activities and events:

- On 20.3.16 we gathered for an inspiring evening hosted by the Scientific Club 
together with the Association of Friends of the Weizmann Institute of Science in 
Israel. The highlight of the evening was Prof. Haim Harari’s lecture “On science, 
education, economy and management in a multidisciplinary world”, followed by a lecture by journalist Ayalah Hasson.

- On 18.7.16 a festive farewell lunch was held in honor of Ambassador Andreas Baum. On that occasion, Swiss Israel CEO 
Avner Gordon presented Ambassador Baum with a model of a Swiss plane that carries his name.

- On 20.9.16 we met for an enlightening professional evening on international arbitrations.

- On 3.11.16 we hosted a festive lunch together with the Friends of Israel-Switzerland Association, in which Ambassador 
Jean-Daniel Ruch participated. The lunch celebrated the visit of a Swiss delegation headed by MP Mrs. Corina 
Eichenberger-Walther, who gave a fascinating lecture.

In the present issue, we meet the new Swiss ambassador, Mr. Jean-Daniel Ruch, and are introduced to his impressive 
diplomatic record and the rich experience he has gathered in his previous senior international missions and positions.

In the interview held with him, Mr. Ruch shared with us, among other things, his impressions of the bilateral relations 
between the two countries, and congratulated the Chamber of Commerce for its ongoing activities. He declared that 
he meant to work hand in hand with the Chamber, to expand and deepen the economic-commercial cooperation 
between the two countries.

Another highly esteemed intellectual figure we introduce in this issue is Prof. Zvi Arad, founder and president of the 
Netanya Academic College, and former rector and president of Bar-Ilan University. Prof. Arad shares with us his views 
about the part science can potentially play in bridging between nations and cultures.

The field Philippe Weil specializes in might well be named “financial psychology”; it does not lean on hard facts nor is 
it discussed in scientific studies. Weil, of Swiss origin, with an impressive banking record, now lives in Israel and has set 
up an intergenerational Family Wealth Management Company. In our interview with him, we try to understand what 
the best way would be to safeguard family business achievements while preserving family harmony. This, as already 
mentioned, is far from being an exact science.

An important project completed this year was the re-inauguration of the Jezreel Valley Railway, and the reopening 
of its historical passenger line. In this issue, you will find the story of this unique project, which combines modern 
infrastructures with historic legacy.

We bid farewell to Avner Gordon, who for many years has served as CEO of the Israeli branch of Swiss, Switzerland’s 
national carrier. With the finalization of the merger between Swiss and Lufthansa, Gordon rounds off his important 
contribution to the air traffic line between Tel Aviv, Zurich, Geneva and the rest of the world.

Dear friends, may 2017 be a year of success and vigorous activity. May you achieve your goals and surpass them.

Happy New Year!

Gideon Hamburger, President
Israel-Switzerland and Liechtenstein Chamber of Commerce
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- Before your current appointing, where were you posted? Tell us please about 
your diplomatic background and experience.
“I came straight from Belgrade where I spent the past four years as Ambassador of 
Switzerland to Serbia and to Montenegro. Previously, I worked in this region as Special 
Representative of Switzerland for the Middle East, a position I occupied between 2008 and 
2012. Beforehand, I was seconded to the United Nations International Criminal Tribunal for 
the former Yugoslavia from 2003 to 2007, as the special political advisor of the Prosecutor, 
Carla Del Ponte. I had other assignments in South Korea, in Serbia, as well as in Vienna 
and Warsaw with the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE). So, my 
professional life has been very much aiming at the quest for peace and justice”.

 - What did you know about Israel, and how did you describe the country to 
yourself? 
“In the course of my previous assignments, I travelled many times to Israel and met 
many Israelis or persons connected to Israel from all areas: diplomacy, of course, but also 
business, academia, think tanks, culture, politics and the civil society. My outlook has 
always been to keep an open mind towards the countries where I live and to refrain from 
judging or building preconceptions. It is of paramount importance to cultivate curiosity 
and try to understand how things function where you are, how people think”.

- Tell us about your first days in Israel – was it like you expected? Did something 
surprise or impress you specially? 
“There has been no real surprise, since it was not my first time in Israel. However, my wife, 
my son and myself travelled extensively throughout the country in this initial period, 
and were amazed by its beautiful diversity: diversity of landscapes, diversity of people, 
diversity of traditions… One term of four years will not be enough to grasp this whole 
richness of Israel”.

- What meetings and encounters did you first arrange? Was there a significant one 
that you recall especially? 
“My first priority, in addition to meeting Israeli officials, has been to get to know the Swiss 
‘creators’ in Israel. By creators, I mean not only personalities from the art scene, but also 
the business community which is creating a wealth of exchanges between our two 

Swiss ambassador Jean-Daniel Ruch:
We have an important part promoting 
joint ventures in diverse fields
Swiss ambassador Jean-Daniel Ruch brings to the Tel Aviv embassy his 
impressive diplomatic record and the vast experience he has gathered in his 
previous missions to conflict regions, including Europe and the Middle East. 
Although he has visited Israel in the past, he is still amazed by its diversity, and 
feels that four years would not be enough to become thoroughly acquainted 
with Israel and its society. He plans to work shoulder to shoulder with the 
Chamber of Commerce in order to deepen the economic and commercial 
cooperation between the two countries

Jean-Daniel Ruch
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“In the course of my previous assignments, I 
travelled many times to Israel and met many 

Israelis or persons connected to Israel from all 
areas: diplomacy, of course, but also business, 

academia, think tanks, culture, politics and 
the civil society. My outlook has always been 
to keep an open mind towards the countries 

where I live and to refrain from judging or 
building preconceptions”

countries. Luckily, many events took place in this initial phase, 
so I got to meet a lot of people. We have so many outstanding 
personalities among the almost twenty thousand Swiss citizens 
living here that I cannot single out one in particular. There was 
however one event which will stay in my mind forever, namely 
the funeral of Shimon Peres. A true historical moment for a true 
historical figure”.

- In an era of globalization, do you think Israel still has 
special characteristics (in the field of economy, society, 
education etc.)?
“Israel does enjoy specific comparative advantages, in my 
opinion mostly in the area of innovation. There is a very 
inspiring and productive ecosystem here that has forged the 
label of “the start-up nation”. But I also heard many saying that 
the benefits of the high-tech industry do not trickle down 
enough in the society. The Swiss system of apprenticeship or 
vocational training is often mentioned to me as a promising 
way to create a stronger, better balanced Israeli economy. This 
is definitely an area of action where I want to be involved. I 
come from the Jura, a region of watch-makers and precision 
mechanics, and most of my friends have been educated 
not at high schools or universities, but inside companies as 
apprentices. Knowing the system from inside, I am convinced 
that our education model is one of the key reasons for 
Switzerland’s economic well-being”.

- Europe is still experiencing an economic crisis. How does 
the crisis reflect in the Swiss economy? 
“Switzerland has resisted well to the European economic 
crisis. On top of the difficult market situation, the evolution of 

the Swiss Franc has brought additional stress on our export 
industry. The capacity of our economy to adapt has been 
truly impressive, with a reasonable growth of 0.8% in 2015 
and estimates of 1.5% in 2016. Beyond the quality of the work 
force (a result of Switzerland’s unique education model), other 
parameters explain our economy’s resilience, such as the 
capacity to innovate, healthy relations between the employers 
and the employees, and a super-stable political system”.

- What is your impression of the Israeli economy? Does its 
endurance surprise you?
“No, its endurance doesn’t really surprise me. Israel has many 
times proven excellence in specific fields – including high-
tech, where it remains at the competitive edge. It has worked 
hard to diversify its economic relations with Africa and Asia, 
therefore diffusing risks of an economy resting on too little 
pillars. Israel also has a sound financial system that enjoys 
the trust of the economic operators. However, more must 
be done to ensure a better access to employment and to 
a fair share of the national income throughout the various 
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components of the Israeli social fabric”.

- Do you think that the political situation has an effect on 
the willingness to do business with Israel?
“Yes it certainly does. Look at the rankings of Israel published 
by reputable institutions such as the World Economic Forum 
or the Global Innovation Index. Israel ranks relatively low when 
it comes to the institutional or political environment.  I think 
this is the result of three factors. First, there is almost always a 
Damocles sword of new elections hanging over the political 
landscape. Second, the regional situation is quite unstable, 
to say the least. And third, the occupation remains perceived 
as a risk factor with high opportunity costs. A recent research 
carried out by the California-based Rand Corporation has 
estimated that, should peace with the Palestinians happen 
today, Israel’s GDP ten years from now would be 5.2% higher 
than without peace, which represents some USD 20 Billions”.

- Do you find the Israeli business culture different from 
what you know from Switzerland?  If there are gaps – how 
one can bridge them?
“The main difference I have noticed so far is that the Swiss are 
more risk-averse and Israelis are more risk-friendly. This can 
be seen in the importance of venture capital here to boost 
entrepreneurship and innovation. I think Switzerland could 
learn a lot. At the end of the day, the difference seems to show 
opposite attitudes towards the notions of success and failure 
by entrepreneurs, but also by investors. According to a recent 
study by the Swiss Ministry of Economy, around 60% of Swiss 
start-ups are still alive and progressing five years after their 
creation, which is among the best rates worldwide. This is as 
such a very good result, but it also indicates that Swiss tend to 
invest in safe undertakings”.

- An important part of the diplomatic relations between 
Switzerland and Israel is the commerce relations. Do 
you think that the potential of the bilateral commerce 
has been utilized to the fullest? How can business be 

developed even further? 
“Israel is the second business partner of Switzerland in this 
region after the United Arab Emirates, and growth in trade 
is steady at 2-3% per year. According to Israeli statistics, 
Switzerland should even be the third largest trading partner 
when it comes to imports from Switzerland. I must say that the 
Swiss figures do not match the Israeli figures. What is certain, 
however, is that there is an imbalance in favor of Switzerland. 
There is a strong interest in Switzerland for the Israeli high-
tech sector. In the short period since I have taken up my post, 
I have already met several delegations of the sector from 
various parts of Switzerland. I have no doubt this will lead to an 
intensification of economic exchanges in the years to come”. 

- Both Israel and Switzerland, are not blessed with natural 
resources, thus nourished the human resources in the 
fields of science and industry. What do you think can be 
done, to promote a scientific and industrial collaboration 
(for instance, in the pharmaceutics field)?
“When you don’t have natural resources you use neuron 
resources… I think there is already quite an intensive scientific 
cooperation between our two countries, including in the 
pharmaceutical sector. I have found out a dozen of cooperation 
agreements between Swiss and Israeli research institutions. In 
the second half of this year, delegations from both our Federal 
Institutes of Technology, in Lausanne and Zurich, visited Israel 
to explore further areas of cooperation. Israel is certainly high 
on the radar and these types of exchanges will probably 
intensify in the years to come. The Swiss Embassy plays a 
role in promoting such contacts and facilitating exchanges 
between scientists and entrepreneurs. I would wish also Swiss 
companies active in Israel getting interested to invest into 
vocational training of young Israelis within their companies”.

- We know very well the profile of Israeli tourism to 
Switzerland. Can you describe the actual profile of the 
Swiss tourism to Israel? Do you think it can be developed 

“The Israel-Switzerland Chamber of 
Commerce is a unique instrument to bring 

together businessmen and businesswomen 
from both countries in order to explore 

possibilities for increasing trade and 
investments. It also has, in my view, an 

important role in bringing to both sides 
an accurate assessment of the economic 

potential and the business opportunities. 
I also see the Chamber as an ideal place to 

project “Swissness” as a set of values”
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to other fields (e.g. pilgrimage, Israel as a point of 
departure to other countries such as Jordan)? 
“Let us be honest: the image of Israel in Switzerland is not 
always only positive, and this has an impact on tourism. On 
the plus side, many Swiss tourists are interested in visiting the 
biblical sites in Israel and in the occupied Palestinian territory. 
The coast, in particular Tel Aviv, is perceived as a hot spot for 
city tourism, focusing on art, culture, night-life and leisure at 
the beach. However, the overall political situation in the region, 
including the unresolved conflict with the Palestinians, acts as a 
deterrent for many people”. 

- How do you see the role of the Israel-Switzerland 
Chamber of Commerce in developing the commerce 
relations between the two countries?  Where do you see its 
most significant contribution? 
“The Israel-Switzerland Chamber of Commerce is a 
unique instrument to bring together businessmen and 
businesswomen from both countries in order to explore 

possibilities for increasing trade and investments. It also 
has, in my view, an important role in bringing to both sides 
an accurate assessment of the economic potential and the 
business opportunities. I also see the Chamber as an ideal 
place to project “Swissness” as a set of values. We should go 
beyond our traditional values like precision, reliability and 
efficiency to promote also what Switzerland is today: a highly 
modern, open and dynamic big village where innovation and 
creativity are cherished”. 

- How do you see your own contribution to the 
development of the economical bilateral relations? 
“I see my role, as Swiss Ambassador in Israel, as being 
complementary to that of the Chamber of Commerce. Both of 
us, Chamber and Embassy, are there to create more contacts, 
more exchanges, and to support business growth between 
our two countries. I am looking forward to working with the 
Chamber and other economic partners from both Switzerland 
and Israel in the next four years”.

©
 w

ik
im

ed
ia

 | 
Ro

la
nd

 F
isc

he
r, 

Zü
ric

h 
(S

w
itz

er
la

nd
)

6



P
rofessor Zvi Arad, 75, admired prize-winning scientist and gifted 
mathematician, who speaks calmly in a measured tone projecting 
modesty, could have well been expected to keep to his room and work on 
mathematical proofs whose intricate solutions would be later explained in 
an article, or rather a book. Indeed, such a book lies on Prof. Arad’s desk. Four 
hundred pages of proof for a one-paragraph mathematical theorem. But his 

name is followed by the names of his five co-authors: Bangteng Xu and Guiyun Chen 
from China, Effi Cohen from Israel, Arisha Haj Yehia Hussam, one of the few Israeli Arabs 
specializing in this field, and Michail Muzychuk from Ukraine.

This international setup offers a glimpse into Prof. Arad’s credo, which, while based on 
science, has social, Zionist and above all human motivations. “Pure science belongs to 
all of humanity; therefore we must all share scientific research and development. The 
more involved we are in it, the greater the knowledge we disseminate to serve as basis 
for further research; the more we explore new sources of knowledge and thought – the 
greater our gain. Of course, this is easier in pure science than in the applicative sciences, 
which clearly involve financial interests, and tend to be secretive and compartmentalized. 
And of course, this comes more naturally in the natural sciences, which are devoid of 
personalized or opinionated motives that keep pulling them in specific directions, as 
often also happens in the humanities and in the social sciences”.

- And this comes from a man who, besides his degrees in mathematics, has an 
advanced degree in philosophy.
“You are right, but at its most advanced levels, mathematics is very close to philosophy”.

Pure science: A bridge to distant worlds
And so, this ostensibly narrow and focused interest in science, mathematics, algebra 
– specifically table algebra, a sphere that owes much of its current fame to Prof. Arad’s 
research – has yielded international activity. It allowed him to establish worldwide scientific 
ties, including in countries that have no official relations with Israel. He relates smilingly 
and with great satisfaction his warm encounters in international conferences with Iranian 
colleagues, who have never hesitated expressing their appreciation openly.

“Science is indeed capable of creating bridges between nations and states, and can be 

Prof. Zvi Arad, President of Netanya Academic College:

Opening academic periphery colleges  
is an outstanding act of Zionism
Prof. Zvi Arad has uniquely contributed to establishing Israel’s status as a global 
source of scientific knowledge and original thought. With his pioneering 
research in algebra, he has fostered scientific collaborations with China, Russia, 
the US, Europe, Pakistan, and other countries. At the same time, he boasts the 
accelerated establishment of regional academic colleges, primarily the Netanya 
Academic College, a model of financial independence and academic excellence. 
This is the beautiful Israel

Prof. Zvi Arad
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a catalyst in developing bilateral ties. Scientific development 
is central to every modern society, and in many cases it may 
also pave the way for political discussions”. As an example, 
Prof. Arad brings the story of an official Israeli delegation 
headed by then Minister of Science Ezer Weitzmann, which 
visited the Soviet Union for the first time in 1991. Prof. Arad 
and his colleagues, Technion President Max Reiss and Ben 
Gurion University rector Rami Tamir joined the delegation, 
with the purpose of establishing ties with senior members of 
the Soviet academic world. 

“In those days, diplomatic relations with the Soviet Union, severed 
in 1967, had not yet been renewed, and Israel did not have an 
embassy in Moscow. The visit was extremely successful and led 
to signing scientific cooperation agreements with universities in 
Moscow and St. Petersburg. Another no less important benefit 
arose from it: In St. Petersburg there was an extensive and 
rare collection of ancient Jewish writings, and we were given 
permission to photocopy all of them and take the copy to Israel”.  

After that visit, it was quite natural for Prof. Arad, in his capacity 
as President and Dean of Bar Ilan University, to host President 
Gorbachev on his first official visit to Israel, and meet him again 
in 2003, this time at the Netanya Academic College, where he 
was awarded a title of honor.

“On the same occasion we also awarded an honorary title 
to Abd a-Rahman Wahid, president of Indonesia, the largest 

Muslim state in the world, and to 
South Africa’s president Frederik de 
Klerk, who acted to abolish apartheid. 
With their humanistic vision, all three 
were groundbreaking leaders. 

That impressive ceremony was 
followed by a meeting with Prime 
Minister Ariel Sharon, to discuss the 
issue of attaining peace in chaotic 
circumstances”.

An even more exotic example 
regards Prof. Arad’s close connections 
with faraway China, which he visited 
with a scientific delegation from 

Bar Ilan University in the early 1990, before an Israeli embassy 
was opened in Beijing. “I had been in contact earlier with Dr. 
Guiyun Chen of Chongqing University, who wished to do his 
post-doctoral research in table algebra at Bar Ilan University. 
Of course, we were happy to accept him, but in addition to my 
scientific academic interest, I also saw this as a window that 
opened to a faraway rising superpower.

Indeed, there is no comparing the Beijing we visited 25 years 
ago, where the road from the airport had one lane in each 
direction, to current-day Beijing, which is entirely surrounded 
by highways with six lanes in each direction...”

Prof. Arad has since visited the People’s Republic of China 
many times. He has established strong ties with local scientists, 
participated in conferences and was even appointed editor of the 

“Pure science belongs to all of humanity; 
therefore we must all share scientific research 

and development. The more involved we 
are in it, the greater the knowledge we 

disseminate to serve as basis for further 
research; the more we explore new sources 

of knowledge and thought – the greater our 
gain. Of course, this is easier in pure science 

than in the applicative sciences, which clearly 
involve financial interests”
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China Academy algebra journal.

It seems that by choosing mathematics you have deprived the 
State of Israel of an energetic and talented diplomat...

“Definitely not. I have no interest in politics or state affairs. My 
place is in science and in the academic world, but I am fully aware 
of the great power these fields have in other spheres, and am 
resolved to use this power for the benefit of Israel and its society.”

The academic world:  No longer an 
ivory tower
Zvi Arad, 75, was born in Petah Tikva to parents of Polish origin 
who came to Israel in 1935. “My parents built their home in a 
provincial town that developed into a city. This is where I grew 
up and where I live to this day.”

His alma mater was Bar Ilan University, where he developed his 
mathematical skills and followed an academic career that led 
to his simultaneous appointment as president and rector – the 
university’s two highest positions. 

Along with groundbreaking research in algebra, Prof. Arad 
has always been aware of ongoing changes in Israel’s 
academic world, reflecting processes of growth, development, 
construction and buildup in the state and its society. “A strong 
academia means that our society, economy and state are strong,” 
says Prof. Arad, pointing at the steep graph that shows Israel’s 
academic growth. In 1926, the International Zionist Organization 
took a decision to establish the Hebrew University and the 
Technion. The Jewish yishuv numbered about 50,000 people, 
and about 1,600 students enrolled in academic institutions. 
Today Israel has a population of about eight million, about 70 
higher-education institutions and about 300,000 students. This 
situation, where growing numbers of people wished to acquire 
an academic education for various individual reasons, clearly 
called for a massive increase in the number of higher education 
institutions and in the student capacity of each.

With this in mind, Bar Ilan University opened regional branches 
in the periphery: In Safed, Kineret in the Jordan Valley and 
Ashkelon. The branches were meant to allow students who 
lived in remote places to begin their undergraduate studies near 

their homes. However, the students eventually had to complete 
their studies at Bar Ilan University in order to graduate. Not 
surprisingly, this hindered the smooth operation of the branches, 
consequently creating financial difficulties that burdened the 
university. In 1985, a decision was taken to close them down.

“I was a senior professor at that time, and this decision 
appalled me. I openly opposed it and expressed my opinion 
before the university heads. They replied, “If you feel you can 
restore the branches – go ahead”.

For four years, I was in charge of the branches. I changed the 
structure of the curriculum to enable completing the studies 
and graduating in them. Later, when I was appointed the 
university’s rector and president, they were allocated extra 
resources with a view to strengthen them. Nowadays, the 
branches finance themselves independently, and receive from 
the Ministry of Education the funds allocated to them by the 
late minister of education Zevulun Hammer.”

Why were you so keen on resolving the issue of the 
regional branches?
“The reason for this was simple: I had learned that about 20,000 
Israeli students intended to study abroad because they were 
not accepted at Israeli universities. I considered this a national 
oversight. I was shocked by that number, and even more so 
by the thought that this huge power was about to leave us, 
feeling disappointed and frustrated, and perhaps even without 
intention to return. I attached the greatest importance to 
designing other options, because that made it possible to 
increase the number of students being accepted, and even 
embrace those who were a little below the strict acceptance 
threshold of the universities, which acted at that time as a 
powerful, inflexible, arrogant and anti-social monopoly.

I willingly admit that I acted to lower the acceptance 
threshold, and where a grade of 100 was required, I would 
admit a student who, heaven forbid, achieved 98. The delta 
is marginal compared with the benefit and the moral value. 
Chances are that a “weak” student, one who “stands no 
chance” would be the one to pioneer a change in his field. I 
definitely believe this could happen”.
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An academic college in Netanya: 
Once upon a time, it was in the 
periphery...
Prof. Arad’s worldview and the need to establish a countrywide 
system of academic colleges to meet the growing number of 
potential students applying to different universities, were behind 
his agreement to take on an unusual challenge with an aura of 
pioneering Zionism: Setting up an academic college in Netanya. 
“At that time, Netanya was regarded as part of the periphery”, 
says Prof. Arad with a smile, recalling the city’s demographic 
makeup and the swampy wilderness on its eastern side that was 
offered to him as the future location of a new academic campus.

In 1993, Prof. Arad gave his consent to Netanya’s senior officials, 
attorneys Yoel Alroi and Zvi Poleg, and Miriam Feierberg, then 
head of the municipal education department.  He founded the 
college with his colleagues, Prof. Bernard Pinchuk, vice-president 
and rector of the college, and Prof. Sinai Deutsch, executive vice-
president of the college and dean of its law school.

Establishing the college has been a visionary journey 
that combines social thinking, business enterprise and 
farsightedness, all pointing to the importance of the college 
within Israel’s consolidating academic landscape.

Behind the curriculum stands a pragmatic approach that 
interfaces closely and significantly with Israel’s economy and 
society. For example, one can obtain a BA in insurance from the 
Ernest and Margot Hamburger school of insurance, complete 
BA and MA studies in the Mickey Feldman school of banking 
and capital market, receive an MA from the real-estate school 
or attain an MA in health system management through a 
unique program intended for executives, doctors and other 
senior personnel who seek a future in this field. Other options 
are the law school, the Ernest and Margot Hamburger business 
administration school, the communication school, as well 
as the Ami and Teddy Sagi school of computer sciences and 
mathematics, and behavioral sciences programs.

In the 2016-2017 school year, the green and meticulously 
tended campus hosts 3,600 students, of whom 1,200 are new 
ones (out of about 1,800 candidates every year). “In 1995, 21 

years ago, we had 450 students”, Prof. Arad recalls.

Over the years, the college has developed, and in addition to 
its original goal of making education more accessible, its heads 
have turned it into a productive venue for broad-perspective 
research and initiative. Following Prof. Arad’s vision, for example, 
international centers have been set up in the campus, such as the 
Center of Strategic Dialogue headed by Dr. Efraim Sneh, where 
academic and security figures join leaders in various fields to gain 
insights and jointly formulate position papers dealing with ways 
to bridge over and resolve regional and international conflicts.

Another interesting initiative was the establishment of an 
Institute of Sefardi and Anousim Studies, to complement the 
work of the college’s Jewish Heritage Center. According to Prof. 
Arad, the Iberian peninsula and the forced converts (anousim) 
were chosen with the intention of tracking down their estimated 
tens of millions of descendants the world over, who strive to 
find a link to their ancestors. “Other than preserving the great 
heritage of Sefardi Jews, we also aim to delve deeper into one 
of the most traumatic experiences in the history of the Jewish 
people – the expulsion from Spain, and help the descendants 
connect to their obscure past”.

An academic campus founded on 
vision and generosity
The story of the Netanya Academic College establishment 
should be studied at the business administration school, 
but no less so at the behavioral sciences school. The budget 
allocated to setting in motion this tremendous enterprise was 
tiny. To this day, the college leans on a generous and rare group 
of contributors, who identify with its values and goals. “One 
remarkable example is the Hamburger family. Brothers Gideon 
and Yair, and their sister Nurit Manor have played an essential role 
in establishing the college and outlining its path. The generous 
contribution made by the family commemorates their parents 
through growth, learning, development and initiative. We are 
grateful for this association. Not only does it ensure financial 
support but it also offers an interface with the thriving business 
operations of the family in the fields of insurance and business”.
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In 
October 2016, the Jezreel Valley railway 
– sixty kilometers of rail connecting Haifa 
and Beth Shean - was inaugurated with 
much exhilaration. The railway comprises 
one track and five new passenger stations: 
Lev HaMifratz, Kfar Yehoshua (Yokneam), 

Kfar Baruch, Afula and Beth Shean. Its route follows that of 
the historical branch of the Hejaz Railway that was active a 
long time ago.

The “Haj Railway” was an ambitious transportation 
enterprise executed in the early 20th century at the order 
of the Othman sultan Abdul Hamid II, a fan of trains, 

Choo-choo train: Revival of the 
Jezreel Valley railway

who wished to benefit Muslim pilgrims on their way to 
Haj by connecting Damascus with Mecca and Medina in 
Saudi Arabia. Behind the religious reasoning were also 
imperialistic aspirations for control, and the wish to bolster 
the sultan’s ability to govern his vast territory. 

The segment of the Hejaz railway known as Rakevet 
Ha’Emek was built in the early 20th century. It connected 
Haifa and its port with Afula, the Jezreel Valley, Beth Shean, 
Naharayim and Tzemach, and continued to Der’aa and 
Damascus.

In time, when the railway was revealed to transfer logistic 
means from Syria to the British Mandate forces in Palestine, 
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A few months back, the new Jezreel Valey railway was inaugurated 
with great elation. This modern railway with its up-to-date look, 
revives and reconstructs the glorious days of its predecessor, rakevet 
ha’emek , which was part of the Hejaz Railway over a century ago
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the yishuv resistance declared it a hostile target. It was 
eventually paralyzed by a series of acts of sabotage carried 
out by the Israeli Haganah as part of the struggle against 
the British.

After the War of Independence, the segment between Haifa 
and Afula, which had not been damaged, was reopened. 
But the segment that crossed the Jezreel 
Valley which was damaged and run 
down, needed thorough reconstruction, 
and the segment between Beth 
Shean and Tzemach, near Naharayim,  
ran through Jordanian territory. 
Consequently, in 1951 the railway fell 
into disuse. It was partially dismantled, 
roads were built next to it, often 
replacing it, and some of its crossings 
have become busy junctions.

After many years, in the late 1990’s, 
feasibility tests were begun for 
rebuilding the railway. In 2010, the 
government decided to rebuilt the 
Jezreel Valley railway as part of a national 
effort to cut down the traveling time 
between Israel’s periphery and its center, and with a view to 
run freight trains on this railway in the future.

By summer 2016, work on the new railway was completed, 
and it now follows a similar path to that of the historical 
railway of about a century ago. Passengers who take this 
line enjoy a pleasant trip through varied landscapes of hills 
and dales, ending on the seashore.

The new Jezreel Valley railway was primarily built to 
connect the Jezreel (Afula) and Beth Shean valleys with 
Haifa port, with employment hubs in Haifa, and with 
central Israel. It significantly cuts down the travel time of 
many residents of the valleys, who commute daily to Haifa 
and its surroundings and to central Israel. The plan to use 
the railway for freight in the future, will take many trucks 
off the extremely busy roads. The railway connects with 

the coastal railway near the Paz Bridge, and will enable 
opening lines that will run from Tel Aviv and Haifa to Afula 
and Beth Shean. An optimistic look into the future brings 
to mind a railway that connects the Jezreel Valley with the 
Jordan’s rail system, creating a convenient transportation 
line that would enable Jordan to use the Haifa port for 

After many years, in the late 1990’s, feasibility 
tests were begun for rebuilding the railway. In 
2010, the government decided to rebuilt the 

Jezreel Valley railway as part of a national effort 
to cut down the traveling time between Israel’s 
periphery and its center, and with a view to run 

freight trains on this railway in the future
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import and export of goods.

The inauguration of the new Jezreel Valley railway opened 
up a series of enjoyable activities for its passengers, 
including guided tours to nature attractions in the Jezreel 
Valley and exciting visits through the historical railway site 
in Kfar Yehoshua, where the spirit of the historic train is 
preserved.
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and new immigrants, young families and founders, all 
engage together in a communal lifestyle, with rich socio-
cultural content. The green paths of the kibbutz bring to 
life the memory of “good old Israel”.

The way to the Yokneam-Kfar Yehoshua station crosses a 
cultivated agricultural plain. The station itself preserves the 
line’s historical heritage: The old water tower is now used to 
regulate water pressure in the modern station. Interestingly, 
the architects who blueprinted the station building testify 
to being influenced by the many agricultural buildings 
dispersed in the valley – chicken coops, grain storehouses 
and cowsheds. These are all rectangular buildings with a 
triangular roof, and so is the new station.

Travelling the Jezreel Valley railway promises a varied 
experience: Beautiful landscapes combining nature with 
agriculture, plains and hills, ancient and recent history, and 
unique Israeli types of settlement. Together, they are the 
identity card of this region, now reborn. 

The Jezreel Valley railway: 
a glimpse into Israel’s 
settlement heritage
The Jezreel Valley railway terminal in Beth Shean offers 
the passengers an opportunity to absorb the agricultural 
atmosphere of the valley. It is built in the midst of a rural 
area and has a good view of the fields, orchards and 
fisheries of nearby kibbutzim, and of mount Gilboa. At a 
short distance from the terminal stand the original station 
buildings, including a water tower that supplied the water 
for the steam engines.

The terminal is planned to become the northern gate 
to Beth Shean and to the “Valley of Springs” – Emek 
HaMaayanot, a popular attraction for nature lovers. 
Another spot to visit is the Beth Shean national park, with 
its impressive archeological finds from the Roman and 
Byzantine eras. The station building is made of basalt stone, 
typical to its surrounding landscape.

Traveling east to west one cannot but be impressed by 
the geography of the fertile Jezreel Valley, which had 
attracted settlers and was the foundation on which the free 
agricultural Eretz Israel was built in the prestate era.

The Migdal Ha’Emek-Kfar Baruch station is also surrounded 
by the  green fields of the valley. Situated at some distance 
from the villages it serves, it is pastoral and peaceful. 

An important Israeli Air Force Base is located nearby, next to 
kibbutz Ramat David. If you are curious about the kibbutz, 
this unique Israeli type of settlement, then Kibbutz Ramat 
David is the place to visit. The community that lives there 
reflects the diversity of Israeli society – long-time Israelis 

w
ik

im
ed

ia
 | 

M
cK

ab
y

w
ik

im
ed

ia
 | 

H
an

ay

13



בוררויות בינלאומיות - אתגרים ופתרונות
מפגש חברי לשכת המסחר והמשכן לבוררות ופתרון סכסוכים

בהשתתפות השגריר מר ז׳אן דניאל רוש, מתחם שרונה תל אביב, 20.9.2016. 
 לרגל ביקור ראשי המוסד השוויצרי לבוררות בישראל

Special lunch meeting, Israel-Switzerland & Liechtenstein Chamber 
of Commerce and the Center of Arbitration and Dispute Resolutions - 

20.9.2016 - with the participation of the Ambassador of  Switzerland to 
Israel H.E. Mr. Jean-Daniel Ruch In honor of senior representatives  

of the Swiss Chambers Arbitration Institution.
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מפגש חברי לשכת המסחר ואגודת ידידי ישראל שוויץ
בהשתתפות השגריר מר ז׳אן דניאל רוש, מלון קרלטון תל אביב, 3.11.2016.

 לרגל ביקור משלחת משוויץ, בראשות חברת הפרלמנט השוויצרי
גב׳ קורינה אייכבנברגר-וולת׳ר.

More Swissness in Israel
Lecture by MP Mrs. Corina Eichenberger-Walther

Luncheon meeting, Israeli-Swiss Association GIS and the Israel-Switzerland & 
Liechtenstein Chamber of Commerce - 3.11.2016 

With the participation of the Ambassador of  Switzerland to Israel 
H.E. Mr. Jean-Daniel Ruch
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פרידה מהשגריר היוצא מר אנדריאס באום
 מפגש חברי לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין

מלון דן תל אביב, 18.7.2016. 
Farewell Lunch for the Swiss ambassador

Mr. Andreas Baum
Israel-Switzerland & Liechtenstein Chamber of Commerce

Tel Aviv, Dan hotel 18.7.2016
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אירוע משותף של לשכת המסחר ואגודת ידידי מכון ויצמן למדע
מלון הילטון תל אביב, 20.3.2016.

״על מדע, חינוך, כלכלה וניהול - בעולם רב-תחומי״
מרצה: פרופ׳ חיים הררי, מכון ויצמן. מרצה אורחת: העיתונאית גב׳ איילה חסון

A joint event of The Israeli Friends of the Weizmann Institute of Science
and The Israel-Switzerland & Liechtenstein Chamber of Commerce.

Hilton Tel Aviv, 20.3.2016. Lecture by Prof. Haim Harari, Weizmann Institute
Guest Speaker: Mrs. Ayala Hasson, journalist
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