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עמיתים יקרים,
גיליון זה של מגזין לשכת המסחר "מהדקים קשר" רואה אור ב"קו התפר" שבין 
שנת העסקים 2018 ל-2019. זהו זמן טוב להביט לאחור על השנה שזה עתה 
הסתיימה ולבדוק: האם עמדנו ביעדינו? האם התוכניות שעשינו לשנה החולפת 
התממשו במלואן? האם משימה משנת 2018 תעבור או תימשך אל שנת 2019? 
לכל אחד מכם תהיה ודאי תשובה אחרת על השאלות הללו, ואנו תקווה כי בסיכום 

כללי תוכלו להעיד על 2018 כי הייתה שנה מוצלחת. 

לשכת המסחר ישראל שוויץ וליכטנשטיין רואה את ייעודה ביצירת פלטפורמה 
יכולים  ומשם  עניין מכאן  בעלי  גורמים  בילטרליים.  לעידוד קשרים מסחריים 
הידע  וליהנות ממאגר  ומוזמנים להצטרף לשורותינו, לעשות שימוש בשירותנו 
שנצבר בלשכה ומקשת רחבה של קשרים בעולמות תוכן שונים. בשנה החולפת אירחנו שני מרצים מוערכים כל 
אחד בתחומו - השגריר רון פרושאור, שגריר ישראל באו"ם ובבריטניה והאלוף )מיל'( עמוס ידלין. שניהם העשירו 

את חברינו בהרצאות מרתקות ועוררו עניין ושיח. 

0 0 0

הזדקנות האוכלוסייה. מגמה  נושא  הוא  הבינלאומית,  יומה של הקהילה  על סדר  הנמצאים  אחד מהנושאים 
דמוגרפית זו הינה בעלת השלכות מרחיקות לכת במגוון היבטים - כלכלה, חברה, בריאות, תעסוקה, פנאי ועוד. 
בגיליון זה, תוכל לקרוא ראיון שערכנו עם השרה לשוויון חברתי, גילה גמליאל, המציגה נתונים, יוזמות ותוכניות פעולה 
בינלאומיות - כמו גם את העשייה הישראלית. מעניין במיוחד לבחון את הדברים לנוכח הנעשה בשוויץ, בה תוחלת 
החיים היא מהגבוהות ביותר בעולם )על פי דו"ח משותף לאו"ם ולבנק העולמי שפורסם לאחרונה( ואיכות החיים 

 .)GLOBAL AGE WATCH של האוכלוסייה המבוגרת - מהטובות בעולם על פי מדד

בראיון אחר שמענו מפי ריימונד סוטר, ראש החטיבה לניהול לקוחות זרים בחברת ZURICH, על פעילות החברה 
בישראל, יד ביד עם חברת "הראל". בכתבה תמצאו התייחסות עדכנית לשוק הביטוח העולמי והישראלי, תוך 
מיפוי הסיכונים המרכזיים ותיאור אופן הכיסוי שלהם. זירת העסקים הדינמית הישראלית, הנהנית מכלכלה יציבה 

ומשיעורי צמיחה נאים, תורמת להמשכיות הפעילות במשך עשורים רבים. 

בכתבה אחרת אנו מפנים זרקור אל האיכות הבלתי מתפשרת של שעוני ריימונד וייל ג'נבה. הכתבה מביאה את 
סיפורה של המשפחה, המתחזקת ומפתחת את המותג ומעבירה עתה את הביזנס לבני הדור השלישי. 

חובבי תרבות הפנאי בטבע, ימצאו ודאי עניין בשתי כתבות שאנו מביאים: האחת, סיפור הקמתו בכפר סבא של 
מסלול אימונים ברוח פארקי VITAPARCOURS מייסודה של 
המראות  אל  להצטרף  הזמנה   - והשנייה   ZURICH חברת 

המרהיבים של נדידת הציפורים ההמונית באגמון החולה. 

ולסיום אי אפשר בלי דבר מה לנפש, והפעם מוסיקה במיטבה: 
זמר ויוצר הג'אז השוויצרי המוערך רפאל יוסט, הופיע בישראל 
והעניק לחובבי הז'אנר הזדמנות להיחשף למופע שיצר במיוחד 
לרגל הופעותיו בישראל: מחווה באמצעות עיבודים ותזמורים 
מקוריים ליצירתו של אלטון ג'ון. היה זה מרנין לצפות בו מנגן 
בחברת נגנים ישראליים אותם פגש רק זמן קצר לפני ההופעה 

- בהרמוניה מושלמת. 

שנת עסקים מוצלחת ופורייה, 
גדעון המבורגר,
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בראיון עימו סוקר ריימונד סוטר, ראש החטיבה לניהול לקוחות זרים בחברת 
 ZURICH, 78 שנות פעילות בישראל יד ביד עם חברת הראל. בשוק הישראלי 

מוצאת ZURICH זירה עסקית דינמית, הנהנית מכלכלה יציבה ומשיעורי צמיחה 
נאים 0 "פעילותנו בישראל נעשית בראייה לטווח הארוך", הוא אומר

אם תוכל לתאר באופן כללי את התחומים העיקריים שבהם פועלת ה
חברת ציריך בשוק הישראלי?

"התחום העיקרי שלנו בישראל הוא תחום ביטוחי המשנה. אנחנו 
תומכים בחברת הראל בתחומים עסקיים שונים, כגון: ביטוח רכוש, 

ביטוח חבות )liability( ביטוח התמחויות".

- כיצד היית מתאר את שוק הביטוח הישראלי?
"מדובר בשוק ביטוח קטן, דינמי ומאוד חדשני. השוק הישראלי מוסדר היטב ומאוד 

תחרותי".

- כיצד תורמת הכלכלה הישראלית, שהלכה וצמחה במהלך שנות היציבות האחרונות, 
להתרחבות עסקי החברה בישראל?

"הכלכלה הישראלית הצומחת - שבה רמות ההון גבוהות ושיעור האבטלה נמוך - 
תומכת בזרימת פרמיות מביטוח ובצמיחה בינונית אך יציבה של עסקים חדשים. חברת 

ציריך הצליחה לגדול מאוד בישראל בשנים האחרונות. 
מחד גיסא, הדבר קשור לצמיחה הכלכלית בכלל, ומאידך גיסא, לפתרון העסקי 

החדש שציריך מצאה עבור חברות ישראליות בינלאומיות. חברות אלה אינן יכולות עוד 
לקבל כיסוי ביטוחי מחו"ל בישראל. 

הרגולציה המחמירה בארצות השונות בהן חברות אלה פועלות, והעובדה כי הן זקוקות 
לפוליסות בינלאומיות מקומיות, מאפשרות לציריך, שהיא חברה בינלאומית, לפעול 

עבורן ולספק את הכיסוי הנדרש. זהו פתרון שהתקבל מצוין בשוק הישראלי".

- כשאתה מתבונן מקרוב בשוק הישראלי, מהו הסיכון הגדול ביותר המחייב ביטוח?
"לדעתנו, הסיכון הגדול ביותר הוא המצב הפוליטי. למלחמה אין כיסוי ביטוִחי. מספר 
שווקים מספקים כיסוי לסיכוני טרור. אל הסיכון הפוליטי הייתי מוסיף רעידות אדמה, 

שהן סיכון מרכזי בישראל".

- איך היית מתאר את שיתוף הפעולה שלכם עם חברת הראל?
"אחרי 78 שנות שותפות, ביכולתנו לומר ששיתוף הפעולה בין הראל לבין ציריך הינו 
אמין ומתמקד בטווח הארוך. לשוויץ ולישראל מספר ערכים משותפים כגון חדשנות 

ונטייה גדולה ליזמות".

- איזה ערך מוסף מביאה ציריך לשותפות?
"ציריך מביאה לשותפות חוזק פיננסי ויציבות, כמו גם מומחיות בביטוח עולמי. 

מכיוון שאנחנו מיוצגים ביותר מ-210 ארצות וטריטוריות, אנחנו, ביחד עם הראל, 
יכולים להציע ללקוחות ישראליים בינלאומיים פתרונות ביטוח מותאמים לשימוש 

ברחבי העולם".

ריימונד סוטר

:ZURICH ריימונד סוטר, ראש החטיבה לניהול לקוחות זרים בחברת

שותפות הדרך שלנו עם הראל 
מתבססת על מסד ערכי דומה

"ציריך מביאה לשותפות חוזק 
פיננסי ויציבות, כמו גם מומחיות 

בביטוח עולמי. מכיוון שאנחנו 
מיוצגים ביותר מ-210 ארצות 

וטריטוריות, אנחנו, ביחד עם הראל, 
יכולים להציע ללקוחות ישראליים 

בינלאומיים פתרונות ביטוח 
מותאמים לשימוש ברחבי העולם"
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- מדוע לדעתך הראל היא שותף מתאים לחברת ציריך?
"הראל היא חברת הביטוח המובילה בישראל ומקיימת יחסים 

מצוינים עם כלל מגזרי המשק והתעשיות הגדולות. חברת ציריך 
מפיקה תועלת מהמומחיות המקומית של הראל ומחילופי הידע 

המועילים בין החברות".

- האם ביקרת בישראל בעבר? מהי התרשמותך?
עד עתה ביקרתי בישראל יותר מ-25 פעמים ואני נהנה תמיד 

מהשהות בה. פגשתי הרבה מאוד ישראלים נחמדים וידידותיים, 
ויש בי הערכה לדרך שבה מתנהלים עסקים עם לקוחות 

מאתגרים בשוקי העולם. עד עכשיו שהיתי בעיקר בתל אביב, 
ואני מקווה לגלות חלקים נוספים של ישראל. במהלך 24 

החודשים הבאים אני מתכנן לטייל ולראות עוד מקומות בארץ 
היפה הזו, לחוות את התרבות, וליהנות עוד מהאוכל ומהיינות 

המצוינים".

- איזו חשיבות יש ללשכת המסחר בתמיכה ביחסים המסחריים 
ההדדיים?

"לשכת המסחר שוויץ-ישראל היא פלטפורמה עסקית נהדרת 
לפיתוח רשת של קשרים עסקיים וחברתיים, והיא תורמת רבות 

לפיתוח יחסי המסחר בין שוויץ וישראל. ביכולתה לסייע בהקמת 
קשר עם עסקים נוספים, עם רשויות או עם ארגוני סחר ולתמוך 
בכניסה לשוק. היא גם מספקת מידע עדכני על המצב הכלכלי 

ועל עניינים חוקיים הנוגעים לשוויץ ולישראל".

- מהו מעמדה של לקבוצת הביטוח ציריך בשוק הביטוח 
העולמי?

"ציריך היא חברת ביטוח בינלאומית חדשנית ומבוססת מבחינה 
כספית, והיא משרתת לקוחות ביותר מ-210 ארצות וטריטוריות. 

אנו מספקים מגוון רחב של מוצרי ביטוח ושירותים בתחומי 
ביטוח רכוש, casualty וביטוח חיים. האסטרטגיה שלנו רואה 
בלקוחות את לב העסק. לאור השינויים המתחוללים בתחום 

הביטוח, אנו נוקטים צעדים שיאפשרו לנו לעמוד בציפיות 
הלקוחות ואף מעבר לכך - לשפר את חוויית הלקוח, ולהשקיע 

בחדשנות למען הלקוחות".

- כיצד מתייחסת החברה לשינויי האקלים הגלובלי ולהתגברות 
אירועי קיצון כתוצאה מכך?

"שינוי האקלים הוא אחד האתגרים הגדולים והסבוכים ביותר 
העומדים בפני העולם כיום. מסיבה זו, וכחלק ממחויבותנו 

המתמדת לשפר את כושר ההתאוששות )resilience( בעתיד, 
ציריך נוקטת פעולות המתייחסות לסיכון הזה בפעולות החיתום 

וההשקעה שלה. עקרון יסוד אחד שהחברה מושתתת עליו 
הוא היותנו חברה אחראית ובת קיימא. חברת ציריך מחויבת 

לאימוץ המלצות כוח המשימה של המועצה ליציבות פיננסית 
באשר לגילוי פיננסי בנוגע לשינויי אקלים )FSB-TCFD(, ואנחנו 

ממליצים ללקוחותינו ללכת באותה דרך. אנו מסייעים ללקוחות 
ולקהילות שלנו לשפר את יכולתם להתאושש מאסונות 

טבע ומזג אוויר קיצוני. ההשפעה שלנו ניכרת גם עקב גישת 
השקעות אחראית, ואנחנו פועלים להקטנת טביעת הרגל 

הפחמנית שלנו. אנחנו פועלים בצמוד לקהילות וקובעי-מדיניות 
במטרה שיושם דגש רב יותר על הקטנת סיכונים והגברת 

מוכנות וכושר התאוששות, במקום התמקדות בשיקום ובנייה 
מחדש. אנחנו מביאים לידיעת לקוחותינו שיטות עבודה יעילות 

ותובנות הנוגעות לסיכונים, שאותן פיתחנו במהלך 140 שנות 
קיומנו".

- האם תוכל לספר לנו על תוכניות או יוזמות עתידיות שיש 
לחברה בשוק הישראלי או העולמי?

"האסטרטגיה שלנו מוכוונת לכך, שציריך תזכה להצלחה בטווח 
הארוך. היא מושתתת על הייחודיות שלנו, על מצבנו הפיננסי 
היציב, על תיקים מאוזנים, על מותג שיש בו אמון, וכמובן על 

היכולות, החוזקות והמומחיות של אנשינו".

"לשכת המסחר שוויץ-ישראל היא פלטפורמה נהדרת 
לפיתוח קשרים עסקיים וחברתיים. ביכולתה לסייע 

בהקמת קשר עם עסקים נוספים, עם רשויות או עם 
ארגוני סחר ולתמוך בכניסה לשוק. היא גם מספקת 

מידע עדכני על המצב הכלכלי ועל עניינים חוקיים 
הנוגעים לשוויץ ולישראל"

משרדי חברת ZURICH בציריך
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ריימונד וייל ג'נבה הפכה עם השנים לשם נרדף לשעונים באיכות בלתי מתפשרת 
- אך גם בהישג יד. התפתחותו של המותג שהנחיל את בשורת הקוורץ לתעשיית 

השעונים השוויצרית, שואבת השראה מעולם המוסיקה ונשענת על שותפויות 
ערכיות. בראיון עימו מספר נשיא החברה אוליביה ברנהיים, חתנו של וייל, על 

פיתוח העסק המשפחתי במשך שלושה דורות ועל הזווית הישראלית 

יפורה של החברה מתחיל ב-1976, בעיצומו של משבר ס
בתעשיית השעונים, כשמר ריימונד וייל ז"ל החליט לייסד 

חברה משלו ולממש את חזונו באשר לענף זה, באמצעות ייצור 
שעונים שיביאו ממד חדש לתעשייה", מספר חתנו של וייל 

ונשיא החברה כיום, אוליביה ברנהיים. 

- מה הייתה הסיבה להצלחתו המיידית של המותג? איך נמצאה 
התשובה הנכונה לציפיות שהיו בשוק מיצרן שעונים שוויצרי חדש?

"במרכז החזון של חברת ריימונד וייל ג'נבה, עמדה השאיפה לראות את תעשיית 
השעונים השוויצרית מאמצת את הקוורץ. החברה נעזרה בעיצוב ובאסתטיקה 

העכשוויים ביותר ובכך הביאה למהפכה בתעשיית השעונים השוויצרית".

- איזה ניסיון וידע קודם היו לו באותה עת?
"אחרי שקיבל את התואר שלו במנהל עסקים, הוא הצטרף בשנת 1949 אל חברת 
ייצור השעונים השוויצרית 'שעוני קאמי' ושימש כמנכ"ל שלה במשך 26 שנים. שם 

צבר ידוע וניסיון רב".

- המותג שלכם נקשר למוסיקה ורואה בה השראה. אנא תאר לנו את הדמיון שאתה 
מוצא בין שני העולמות האלה.

"לחברת ריימונד וייל ג'נבה הייתה תמיד זיקה עמוקה למוסיקה, וזו הייתה חלק 
בלתי נפרד מהדנ"א של המותג כבר מימיו הראשונים. מוסיקה משחקת תפקיד 
מרכזי במקורות ההשראה של החברה והיא המניעה את היצירתיות שלנו. לפני 
שנים רבות החלטנו להרחיב את השפעתם של מקורות ההשראה המוסיקליים 

שלנו ולהחיל אותם על עיצוב המוצר - וכך נולדו הסדרות המוסיקליות המיוחדות 
שלנו".

- ועדיין בעניין הקשר שלכם לאמנות ומוסיקה - ספר לנו בבקשה על שיתופי הפעולה 
והשותפויות שאתם מנהלים כיום.

"השקנו את הסדרות המוסיקליות המיוחדות שלנו ב-2014, בעבודה משותפת 
עם אמנים שאותם בחרנו על בסיס הישגיהם המוסיקליים והעובדה שהם עשו 

דברים שונים מעט מאלה של אחרים, ביניהם ההרכב הקרואטי cellos2, המוסיקאי 
הבריטי לברינת', ונגן הגיטרה הקלאסי יליד מונטנגרו מילוש קאראדאגליץ'. בשנה 

שלאחר מכן, יצרנו שותפות עם פרנק סינטרה, מותג הגיטרות המוערך גיבסון 
ברְנְדס והכנרת הסקוטית ניקולה בנדטי, והתחלנו להיעזר בהשראה מוסיקלית 
בפיתוח המוצרים שלנו ובעיצובם. ב-2016 שאבנו השראה מהביטלס, הלהקה 

אוליביה ברנהיים

אוליביה ברנהיים, נשיא ריימונד וייל, ג'נבה:

הדנ"א שלנו משלב בין 
חדשנות לבין מסורת
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"הצטרפתי לעסק המשפחתי בשנת 1982 ומוניתי 
לנשיא ולמנכ"ל ב-1996. אלי ברנהיים )בני, נכדו של 
ריימונד וייל(, שגדל בתוך תעשיית השעונים, הצטרף 

למחלקת השיווק של החברה ב-2006. הוא היה מעורב 
מההתחלה בהחלטות אסטרטגיות ולכן מינויו כמנכ"ל 

ב-2014 היה מהלך מובן מאליו"

"ריימונד וייל ג'נבה זוכה להכרה משמעותית במקומות 
שבהם יש לה היסטוריה ארוכה ובהם הקימה פרויקטים 

שהלכו והתרחבו עם השנים, למשל, המזרח התיכון, 
ארה"ב, בריטניה, הודו, אוסטרליה ואסיה. ישראל היא אחד 
השווקים החדשים של המותג וזהו שוק הצומח במהירות, 

בעיקר כתוצאה משיתוף פעולה הדוק עם פדני"

המצליחה בעולם בכל הזמנים. ב-2017 הקמנו שותפות 
בהשראת עם דייויד בואי ויצאנו עם הגרסאות השניות של 

הביטלס ושל גיבסון ברנדס - וזאת לאור הצלחת המהדורה 
הראשונה. 

לאור המשובים החיוביים שאנו מקבלים בשנים האחרונות, 
אנחנו גאים לשתף פעולה ב-2018 עם הלהקה האגדית 

AC/DC, משוכני היכל התהילה של הרוק אנד רול, ועם 
 Marshal החברה המפורסמת בתחום הציוד המוסיקלי

Amplification Maison. בכל חיבור שכזה טמונה הזדמנות 
נדירה ליצור, להתרענן ולהתחדש".

- החברה התפתחה בשיתוף מלא של בני המשפחה. מה 
לדעתך הייתה התרומה הייחודית שלך לעניין?

"בעולם דינמי, המשתנה מדי יום בקצב מהיר, בתעשייה 
הנשלטת על-ידי קבוצות גדולות - חברה משפחתית היא כמו 
אבן טובה, נדירה ובעלת סגולות ייחודיות. כחברה משפחתית, 

את מאמצינו נמקד בתחומים שבהם אנחנו חזקים. נמשיך 
לפתח את השווקים העיקריים שלנו ונמשיך לשפר את 

אסטרטגיית השיווק המוסיקלי שלנו באמצעות שותפויות״.

- בשנת 1999 יזמת את הקמתה של מחלקת מו"פ, המקדישה 
את זמנה לחידושים ייחודיים לריימונד וייל. אנא ספר לנו על 
כמה מהם, כגון המורכבות הכרוכה בהצגת שני אזורי זמן, או 
הפטנט על הרצועות הניתנות להחלפה באוסף ַשיין לנשים. 

האם זה המפתח לשמירה על תחרותיות בשוק?

אנחנו גמישים הרבה יותר ולכן ביכולתנו להגיב במהירות 
גדולה יותר מאשר זו של המתחרים. אנחנו יכולים להעלות 
רעיון בבוקר ולהתחיל לעבוד עליו עוד באותו יום! זה פותח 

בפנינו אפשרויות רבות. 
אני מאמין, כי הכוח שלנו טמון במי שאנחנו: שם שיש 

לו מוניטין ברחבי העולם, מעמד מוגדר במדויק, מוצרים 
אלגנטיים וברי-השגה. אנחנו נמצאים כאן ולא במקום אחר. 

"מאז 1999 יש לחברה מחלקת מו"פ משלה, אשר מבטיחה 
שאיכות השעונים תהיה מושלמת ושהעיצוב שלהם יהיה 

ייחודי. כדי לעמוד בצורה מלאה ברמה ובדרישות של ריימונד 
וייל ג'נבה, עסק הצוות הפנימי בפיתוח העניין המורכב של 

הצגת שני אזורי זמן, במטרה להקל את הקריאה בלוח 
ולהתקין בשעון שני חלונות נפרדים שעושים אותו מושך יותר. 

פיתוח נוסף של צוות המו"פ שלנו, שעליו קיבלנו פטנט, 
הוא מערכת רצועות ניתנות להחלפה מתחת לגוף השעון, 

המאפשרת להחליף רצועה אחת בשנייה. 
ב-2017 השקנו את המנגנון "קליבר W1212", מנגנון חדש 

שעוצב ונבנה לראשונה מא' עד ת' על-ידי צוות המו"פ 
הפנימי שלנו, בהתאם לדרישות הייחודיות של ריימונד וייל 

ג'נבה, ומיוצר בשיתוף פעולה עם אחד משותפינו לייצור 

"מטרתנו העיקרית היא להציע את החידושים האחרונים 
ועם זאת לשמר את הדנ"א של המותג. העיצוב 

והפונקציונליות של השעונים שלנו חייבים להיות הטובים 
ביותר, אך בה בעת, אנו מכבדים את האתוס של ריימונד 

וייל, ולפיו כל שעון צריך להיות בר-השגה מבחינת המחיר"
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מנגנונים - ֶסליָטה. 
ברור לנו, כי ריימונד וייל ג'נבה חייבת להמשיך ולהפגין את 

הידע שלה בשענות ובייצור שעוני יד - ידע שעבר מדור לדור. 
אנו גאים מאוד בהיסטוריה שלנו ובתווית 'תוצרת שוויץ'. כיום 

אנו מהחברות המשפחתיות האחרונות בין יצרני השעונים של 
ג'נבה שהמשפחה גם מפעילה אותן".

- הדנ"א של המותג הוא שילוב בין חדשנות ומסורת. כיצד אתה 
מצליח ליישב בין שני הניגודים?

"מטרתנו העיקרית היא להציע את החידושים האחרונים ועם 
זאת לשמר את הדנ"א של המותג. העיצוב והפונקציונליות 

של השעונים שלנו חייבים להיות הטובים ביותר, אך בה בעת, 
אנו מכבדים את האתוס של ריימונד וייל, ולפיו כל שעון צריך 

להיות בר-השגה מבחינת המחיר".

- ספר על התהליך שהובלתם לשילוב בני הדור השלישי 
בחברה. משפחות רבות מתקשות לעשות זאת בהרמוניה, ואילו 

אתם הצלחתם בכך.
"אני הצטרפתי לעסק המשפחתי בשנת 1982 ומוניתי לנשיא 

ולמנכ"ל ב-1996. אלי ברנהיים )בני, נכדו של ריימונד וייל(, 
אשר גדל בתוך תעשיית השעונים, הצטרף למחלקת השיווק 

של החברה ב-2006. אלי היה מעורב מן ההתחלה בהחלטות 
אסטרטגיות הנוגעות לפיתוח המותג. על כן, מינויו כמנכ"ל 

ב-2014 היה מהלך מובן מאליו, ומטרתו הייתה שימשיך את 
העבודה שבה החל ב-1976 סבו, מר ריימונד וייל ז"ל".

- כחלק מהפיתוח העסקי שלכם, התרחבתם לשווקים בחו"ל 
כגון סין, רוסיה והודו. מה מקומה של ישראל במפה הבינלאומית 

שלכם?
"ריימונד וייל ג'נבה זוכה להכרה משמעותית במקומות 

שבהם יש לה היסטוריה ארוכה ובהם הקימה פרויקטים 
שהלכו והתרחבו עם השנים, למשל, המזרח התיכון, ארה"ב, 
בריטניה, הודו, אוסטרליה ואסיה. ישראל היא אחד השווקים 

החדשים של המותג וזהו שוק הצומח במהירות, בעיקר 
כתוצאה משיתוף פעולה הדוק עם פדני. בני פדני והצוות שלו 

ממלאים תפקיד חשוב בבניית עוצמתו של המותג בישראל 
ובדאגה לטיפוחו". 

- מה דעתך על השוק הישראלי? עד כמה המותג שלכם 
חזק כאן?

"ריימונד וייל ג'נבה מחוייבת יותר מתמיד להתרחב בישראל, 
שבה המותג שלנו צמח ברציפות ב-20 השנים האחרונות. 
אנו מתכוונים להמשיך ולהגביר את המודעות למותג ואת 
נוכחותנו בנקודות מכירה נבחרות ובולטות, שנבחרו עקב 

"בעולם דינמי, בתעשייה הנשלטת על-ידי קבוצות 
גדולות - חברה משפחתית היא כמו אבן טובה, נדירה 

ובעלת סגולות ייחודיות. כחברה משפחתית, אנחנו 
גמישים הרבה יותר ולכן ביכולתנו להגיב במהירות. 

אנחנו יכולים להעלות רעיון בבוקר ולהתחיל לעבוד עליו 
עוד באותו יום! זה פותח בפנינו אפשרויות רבות"

ריימונד וייל ג'נבה: עובדות ומספרים 
5 יבשות

95 ארצות
3,000 חנויות ובוטיקים יוקרתיים

טווח מחירים עיקרי: 3,000-800 פרנק שוויצרי
כ-150,000 שעונים נמכרים בכל שנה

כ-50% שעונים מכאניים, לעומת 50% שעוני קוורץ
60% שעוני גברים לעומת 40% שעוני נשים

5 חברות-בת בארה"ב, בריטניה, אוסטריה, הודו 
והונג קונג.
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איכותן והמוניטין שלהם. לאחרונה הפכו הרשתות החברתיות 
זירה מרכזית ליישום אסטרטגיית השיווק שלנו, והדבר 

הוביל לכך שפדני החל לא מכבר להציע את המותג שלנו 
בפלטפורמת הרשת שלו".

- האם עובדת היותך יהודי משפיעה על רצונך להיות נוכח 
בישראל ולפעול בה?

"בהחלט כן, שכן יש לי ללא ספק רגשות עמוקים לארץ".

- כיצד היית מתאר את הקשר האישי שלך לישראל? ידוע 
שאתה מבקר כאן לעיתים קרובות ומבלה פה חלק מזמנך.

"אני אכן מבקר בארץ בתכיפות משום שהיא מייצגת את 
מקורותיי ואת השייכות שלי לעם ישראל. לעיתם קרובות אני 

מביא אתי את נכדיי כדי שיטיילו בארץ הקודש, יגלו אותה 
ויפתחו כלפיה שייכות".

- כשאתה צופה בהתפתחות הכלכלה הישראלית, מהי 
דעתך עליה?

"הכלכלה הישראלית נמצאת בתנופת התרחבות אדירה. 

היא צומחת בשיעור גבוה מאוד בכל שנה. הקטר המניע 
את כלכלת ישראל הוא הצמיחה המהירה של תעשיית 

ההייטק. לדעתי, המחסור בידיים עובדות עלול להיות 
המכשול הגדול ביותר בדרכה של צמיחת הכלכלה בארץ".

- מהם יחסיך עם לשכת המסחר ישראל-שוויץ ואיך אתה 
משתף עימה פעולה?

"התוודעתי אליה לאחרונה, ואני מקיים יחסים הדוקים עם 
מספר ניכר של חברים שעימם אני מחליף חוויות ודעות על 

בסיס קבוע".

- ספר לנו על מעורבותך בקהילה היהודית בג'נבה. מהי 
משמעותה בעיניך?

"אני קרוב מאוד לקהילה המקומית. עד לאחרונה כיהנתי 
מספר שנים כחבר מועצה וגזבר של הקהילה היהודית 
של ג'נבה )Communauté Israelite de Genève(. נכדיי 

הולכים לגן הילדים של הקהילה. אני פעיל ומעורב ורואה 
בכך זכות גדולה". 
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בלב פארק המשתרע לאורכה של השכונה הירוקה בכפר סבא, הוקם מסלול כושר 
ובו 15 תחנות אימון. ההשראה: מסלולי Vitaparcours ZURICH שהוקמו בשוויץ 

על-ידי חברת הביטוח כדי לעודד אורח חיים בריא. היוזם: גדעון גוט, יליד באזל, 
תושב כפר סבא. הערך המוסף: הנצחה מלאת חיים לחברו טוב, השוויצרי סטיבן 

קרגר ז"ל חובב ספורט שנפטר בטרם עת 

יפגש ברחוב אנגל בשכונה הירוקה בכפר סבא, מול "נ
בית מספר 45 מתחיל מסלול הכושר שהקמנו בפארק 

השכונתי", קבע גדעון גוט. 
ואכן, אי אפשר לפספס את נקודת הזינוק של מסלול 

הכושר המעגלי שהוקם בפארק: פסל ברזל, זוהר 
בגווני טורקיז - דמות על קו הזינוק - מספר את סיפור 

המסלול ומנציח מעל לוחית זיכרון את שמו של סטיבן קרגר ז"ל, חברו האהוב 
של גדעון גוט שנפטר בטרם עת, בגיל 49, מסרטן אלים במוח. 

"סטיבן היה מתאמן נלהב ופעל רבות לקידום יוזמות התנדבותיות סביב 
הספורט. כאשר חיפשתי דרך להנציחו בישראל, עלו במוחי מסלולי הכושר 

בטבע שהקימה חברת ZURICH בערים שונות בשוויץ, כדי לעודד אנשים 
לערוך אימון גופני. אני מכיר אותם בדיוק כמו שוויצרים רבים חובבי כושר, 

שעושים בהם שימוש ונהנים מהאפשרות להתאמן בטבע. 
חשבתי שכך יהיה ראוי להנציחו - במיזם חי, תוסס, שיוקם בראש ובראשונה 

למען הקהילה".
בחפשו אחר שותפים עימם יוכל להוציא לפועל את היוזמה, שמח לגלות 

בעיריית כפר סבא, בה הוא מתגורר מאז עלה לארץ - אוזן קשבת לרעיון 
החדשני. שותפיו הנאמנים למימון ההקמה היו הוריו של סטיבן, איווט וד"ר 

 ISTRA TRADE LINK ,תומס קרגר. הוא גם רתם את החברה שבבעלותו
העוסקת במתן שירותים וסיוע בתחום השיווק הבינלאומי, שהפכה למוציאה 

לפועל של הפרויקט, כמו גם לשותפה למימונו. 
"חלמתי להקים בארץ מסלול כושר בטבע - והצלחתי להגשים את החלום. 

עכשיו אני מקווה שייקרו שני דברים: האחד, שמסלול הכושר יוצא הדופן הזה, 

גדעון גוט

Shape park: הופכים את 
האימון הגופני לחלק מהנוף
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 "מאחורי הצלחת המסלולים עומד הגיבוי העסקי הנרחב 
והמתמיד שמעניקה חברת ZURICH הרואה במסלולים 

אמצעי לקידום אורח חיים בריא - ומטבע הדברים הם גם 
מקטינים סיכוי לבריאות לקויה או לאירועים בריאותיים 

הדורשים את הפעלת הביטוח. זה WIN WIN קלאסי"

אכן יהפוך לחלק בלתי נפרד מהנוף בפארק ואנשים בכל 
הגילאים יעשו בו שימוש. הוא עומד לרשות הכלל בחינם, 

לכל אורך שעות היממה, כל השנה והוא באמת מתאים 
לכולם. לשם כך אנו פועלים בשיתוף העירייה לארגון 

קבוצות אימון ואני מאמין שמספר המצטרפים ילך ויגדל. 
כרגע מתקיימים במסלול שישה אימונים בשבוע וכ-150 

איש, בגילאים שונים, מתאמנים בו. 
הדבר השני שאני מייחל לו - שיימצא לנו שותף עסקי 
שערכי קידום אורח חיים בריא, עולים בקנה אחד עם 

האג'נדה העסקית-חברתית שלו. המסלול זקוק להמשך 
טיפוח ותחזוקה שוטפת וספונסר נאמן - שיקבל כמובן 

חשיפה ראויה - יוכל לעזור לנו להמשיך לפתח את 

הפעילות ואת הנוף סביב המסלול. 
0 0 0

גדעון גוט, 59, יליד באזל, עלה לישראל בגיל 31 עם 
אשתו ושני ילדיו )"השלישי כבר צבר"(. "אני בא מבית 

ציוני", הוא מספר. "סבי היה נשיא הקהילה היהודית 
בבאזל ופעל רבות להצלת יהודים בזמן השואה. גדלתי 
על ברכי העשייה הקהילתית והציונות והחלטתי לממש 

בעצמי את הערכים האלה ולעלות לארץ, למרות הנוחיות 
הרבה שיש בחיים השוויצרים השלווים. 

במקצועו הוא מהנדס מכונות ובעל תואר גם בכלכלה, ולאחר 
שהשתלב בחברת הייטק בישראל בפונקציית השיווק מול 
שוויץ, החליט להקים עסק משלו שיסייע לחברות שרוצות 

לפעול על ציר ישראל-שוויץ, משני הצדדים. חלק בלתי נפרד 
מהעבודה הוא נושא התרגום וגוט פיתח תחום זה ומציע 

שירותי תרגום עסקי במגוון שפות. הוא עובד מול 30 מדינות, 
ובהן גם נציגות למזרח הרחוק )סין ויפן( באמצעות כ-150 
מתרגמים. גוט הוא מוותיקי לשכת המסחר ישראל-שוויץ, 

וחבר בה מזה 25 שנה. 

מימין: דניאל רוש שגריר שוויץ בישראל, צביקה צרפתי ראש העיר כפר סבא )באותה עת(, גדעון גוט ושי קרגר, בנו של סטיבן קרגר ז״ל
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"כמו שאפשר להבין, החברה שהקמתי לא קשורה 
לספורט או לכושר", הוא אומר בחיוך, "אבל בהחלט 

הסתייעתי באופרציה הקיימת כדי להוציא אל הפועל 
את החזון שלי לגבי מסלול הכושר בחיק הטבע. בשוויץ, 

רואים מסלולים שכאלה במקומות רבים. 
הכול התחיל ביוזמה קהילתית של חברת ZURICH משנת 

1968. החברה שכרה לצורך העניין מומחים מתחום 
הפעילות הגופנית, כדי שיסייעו לה בפיתוח מסלול ובו 
תחנות אימון שבכל אחת מהן מבצעים פעילות גופנית 

בהתאם למתקנים שבמקום ולפי ההסברים המופיעים על 
השילוט שמלווה את המתאמן לאורך המסלול כולו. 

התרגילים עוסקים בכוח, סיבולת וגמישות - ומי שעוקב 
אחר המסלול, מבטיח לעצמו אימון אינטנסיבי, הגיוני 
מבחינה פיזיולוגית ומאוזן מבחינת השפעתו על כלל 

שרירי הגוף. 
תוך פחות מעשר שנים הוקמו 500 מסלולים בשוויץ 

וכיום יש אלפים - גם במדינות אחרות באירופה דוגמת 
גרמניה, צרפת ואיטליה וגם בארה"ב. 

"מאחורי הצלחת המסלולים עומד הגיבוי העסקי הנרחב 
והמתמיד שמעניקה חברת ZURICH ליוזמה", מדגיש 

גדעון. "היא רואה במסלולים אמצעי לקידום אורח חיים 
בריא - ומטבע הדברים הם גם מקטינים סיכוי לבריאות 

לקויה או לאירועים בריאותיים הדורשים את הפעלת 
הביטוח. זה WIN WIN קלאסי, שיש בו המון ערך מוסף 

לפרט ולקהילה".
לצערו של גוט, רעיון היוזמה עלה אצלו, כאמור, בהקשר 
טרגי: מותו של חברו הטוב, סטיבן קרגר, שנפטר בשנת 

2008 מסרטן מוח שהתגלה רק שישה חודשים קודם לכן. 
"סטיבן היה איש יקר, אדם חיובי, מלא נתינה, ספורטאי 
נלהב ומי שרתם את הספורט לטובת יוזמות קהילתיות. 

המוות שלו היה אירוע טראומטי לכל מי שהכיר אותו. 
הוא עסק בהוצאה לאור של ספרות רפואית. כמה עצוב 

"סטיבן ז"ל היה אדם חיובי, מלא נתינה, ספורטאי נלהב 
ומי שרתם את הספורט לטובת יוזמות קהילתיות. הוריו, 

איווט וד"ר תומס קרגר, הם תורמים נאמנים לקרן היסוד, 
משפחה ציונית שמקום מושבה בבאזל, אבל הלב שלה 

היה תמיד בישראל. כשהצעתי את רעיון ההנצחה הם 
נרתמו בהתלהבות ובנדיבות"

שעבורו, שהיה ידען גדול בהמון תחומים רפואיים - לא 
נמצאה תרופה. 

הוריו, איווט וד"ר תומס קרגר, הם תורמים נאמנים לקרן 
היסוד, משפחה ציונית שמקום מושבה אמנם באזל, אבל 

הלב שלה היה תמיד בישראל. 
כשהצעתי להוריו את רעיון ההנצחה באמצעות מסלול 

הכושר בפארק, הם נרתמו לעניין בהתלהבות ובנדיבות".
0 0 0

משוכה חשובה בדרך להגשמת הפרויקט, הייתה מציאת 
האתר המתאים להקמת המסלול. גדעון פנה לעיריית 

כפר סבא ואנשיה היו פתוחים לרעיון שכמותו לא נראה 
בישראל. המקום שנבחר היה פארק 80 - הפארק 
השכונתי של "כפר סבא הירוקה" - שכונה חדשה 

ומטופחת המושכת אליה משפחות המחפשות אורח חיים 
ירוק ושלו, בקרבת העיר. 

"רציתי להקים במקום מסלול בדיוק כמו זה שאני מכיר 
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"רציתי להקים במקום מסלול בדיוק כמו זה שאני מכיר 
 ZURICH משוויץ, ולכן קיבלתי אישור מיוחד מחברת

להקימו כאן, בתנאי שאעקוב באדיקות אחר כל ההנחיות 
וההוראות המקוריות. משמעות הדבר: הכול מגיע משוויץ, 

הכול עובר בקרה של ZURICH - כל כיתוב, כל שלט, כל 
בול עץ המרכיב מתקן כזה או אחר"
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 ZURICH משוויץ, ולכן קיבלתי אישור מיוחד מחברת
להקימו כאן, בתנאי שאעקוב באדיקות אחר כל ההנחיות 
וההוראות המקוריות. משמעות הדבר: הכול מגיע משוויץ, 
הכול עובר בקרה של ציריך - כל כיתוב, כל שלט, כל בול 

עץ המרכיב מתקן כזה או אחר. 
זו הייתה עבודה אינטנסיבית שהושלמה בשנת 2014, עם 

הפתיחה החגיגית של המסלול שנערכה במעמד שגריר 
שוויץ בישראל באותה עת, אנדריאס באום. 

שלב נוסף בפיתוח המסלול הושלם באפריל 2018, עת 
הוצבה תאורה לאורך המסלול, באדיבות משפחת קרגר, 

כמו גם נטיעת עצים לאורך חלקיו החשופים. שלב זה 
צוין אף הוא באירוע חגיגי ומרגש, בנוכחות השגריר 

השוויצרי דניאל רוש, ראש העירייה צביקה צרפתי, בני 
משפחת קרגר ומאות אורחים בהם מתאמני המסלול 

המקומיים. 
"המודל שלו הוא המסלולים השוויצרים, הממוקמים בתוך 

צמחייה ירוקה הנמצאת ממש בתוך או בקרבת כל עיר. 
כאן המצב קצת שונה...", אומר גדעון בחיוך, למראה 

גבעות טרשיות חשופות בשיפולי הפארק, בהן עוברים 
מקטעי ריצה תחת השמש הישראלית הקופחת. "יש לנו 

עוד עבודה להשלים, למשל בנושא צמחייה והצללה", הוא 
אומר ומצפה שמישהו ייקח יחד איתו את המושכות של 

המיזם הספורטיבי-קהילתי הזה. 
"במקביל, כאמור, אנו מפתחים את הפעילות המודרכת 

במקום. יש לנו קבוצות של גמלאים שמתאמנים כאן 
במימון העירייה, יש קבוצות אימון לאמהות אחרי לידה 

שמגיעות עם התינוקות בעגלה, יש קבוצות אימון 
מקצועיות, שבוחרות בלוקיישן הזה כדי לקדם את הכושר 

של חבריהן ויש אפילו מחשבות על קבוצות של ילדים 
ובוגרים בעלי צרכים מיוחדים, שיוכלו לעבור במסלול לפי 

הקצב שלהם וליהנות מפעילות באוויר הפתוח, בחינם, 
בתוך הקהילה. האפשרויות הן אינסופיות".

משוכה חשובה בדרך להגשמת הפרויקט, הייתה מציאת 
האתר המתאים להקמת המסלול. גדעון פנה לעיריית 

כפר סבא ואנשיה היו פתוחים לרעיון שכמותו לא נראה 
בישראל. המקום שנבחר היה פארק 80 - הפארק 
השכונתי של "כפר סבא הירוקה" - שכונה חדשה 

ומטופחת המושכת אליה משפחות המחפשות אורח 
חיים ירוק ושלו, בקרבת העיר

לאחר יותר מ-40 שנות טיולים בעולם, ותכנון אלפים רבים של מסלולי טיול ייחודיים 
לאנשים מיוחדים, אני יכול לומר בוודאות שכל טיול מתחיל במשאלה להגשמת חוויה 

מסוימת, שאותה המטייל מצפה לפגוש. 
יש כאלה האוהבים לחוות את הנשימה הנעצרת והלב הפועם לנוכח נופים רבי הוד, יש 
המחפשים לפגוש את עצמם דרך מסע בתרבויות זרות, לחוות חוויות מיסטיות ודתיות, 
ייחודיותו ולהניח רגל על אדמה בתולית, שכף רגל מערבית  יש מי שרוצה לחוות את 

כמעט לא דרכה בה, ויש הרוצים לעמוד בפסגתו של העולם.
הנאת הטיול תלויה בהגשמת המשאלה הנסתרת. 

במשך שנים התמחינו בתפירת מפות ומסלולים ליעדים מדויקים שאליהם לקוחותינו 
ביקשו להגיע, והיעד - הוא החוויה. 

איננו  לעולם  אבל  כמעט,  הארץ  כדור  פני  על  מקום  לכל  אתכם  להביא  יכולים  אנו 
את  לגלות  ניתן  וביניהם  שמות  רק  הם   - יבשת  או  ארץ  חבל  ארץ,  שכל   - שוכחים 

המשאלה האמיתית. 
אנחנו כבר היינו "שם" - בכל "שם" - ואנחנו יודעים בדיוק איך "שם" מרגיש. 

אמרו לנו רק את מה שאתם רוצים לחוות. אנחנו נגרום לכם לחוות אותו במלואו. 

שמעון רגב

 www.academy.co.il :כנסו לאתרנו, והצטרפו למועדון הלקוחות

אקדמי טרוול, הרכבת 58 קומה 12 תל אביב

חוויה אישית - בדרך שלך
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רפאל יוסט, פסנתרן, זמר ויוצר ג'אז מוערך משוויץ, התארח בחסות חברת הביטוח 
ZURICH בפסטיבל יפו ג'אז 2018. לכבוד האירוע הפיק מופע מחווה ייחודי ליצירתו 

של אלטון ג'ון וביצע אותו עם נגנים ישראליים ועם אורחים נוספים בפסטיבל 0 בראיון 
בין מופעים הוא מספר על חייו האישיים ועל התמודדותו עם לקות ראייה מולדת

היה קצביות מ המופע  בסוף  הכפיים  חיאות 
כי  ספק,  לכל  מעל  הבהירו  הן  וממושכות. 
שירתו ונגינתו של רפאל יוסט, מוסיקאי ג'אז 
מוערך משוויץ, חדרו אל הלבבות והעלו חיוך 

של עונג על פני הצופים. 
יוסט הגיע לישראל במהלך חודש אוקטובר 

למשך שבוע, בו היה אורח פסטיבל יפו ג'אז 2018. 
היה זה מנהלו האמנותי של הפסטיבל, עמיקם קימלמן, מוסיקאי 
האחרונות,  בשנים  הפסטיבל  את  המפיק  סקסופון  נגן  ותיק, 
שהזמין את יוסט להופיע לאחר שהתרשם מפועלו המוסיקלי 

בשנים האחרונות. 
ליצירתו של  - מחווה  יצר עבור הפסטיבל מופע מקורי  יוסט 
אלטון ג'ון - וניגן בהרכב שהתכנס לראשונה על במת הפסטיבל 
אסף  )תופים(,  רוזן  יונתן  הישראליים  המוסיקאים  את  וכלל 
מלחין  אוריו,  קר  אוליבייה  ואורח מצרפת,  )קונטרבס(  חכימי 
ונגן מפוחית כרומטית. בנוסף, התארח יוסט במופעים נוספים 

של הפסטיבל, בהם גם מופע ג'אז לילדים. 
עצמה  על  נטלה  אלמלא  מתאפשר,  היה  לא  זה  כל  אולם, 
חברת ZURICH השוויצרית את מתן החסות להשתתפותו של 
יוסט בפסטיבל. בין תומכי הפסטיבל נמצאת גם שגרירות שוויץ 

הג'אז הוא שפה בינלאומית והמפגש 
עם מוסיקאים ישראליים היה מוצלח

לכלל משתתפי  חגיגית  פנים  אביב, אשר ערכה קבלת  בתל 
הפסטיבל ערב פתיחתו. 

"שגריר שוייץ בישראל דניאל רוש הוא חובב ג'אז, וקבלת הפנים 
"התקבלנו  יוסט,  ביותר", מספר  לבבית  הייתה  לנגנים  שערך 
בחום ובאהדה ונראה היה כי הג'אז זוכה כאן למקום של כבוד 

והערכה". 
0 0 0

אין זה סוד, כי שוויץ מהווה מזה שנים ערש תרבותי למוסיקת 
הג'אז, המופצת ממנה לכל העולם, הרבה בזכות פסטיבלים 
בינלאומיים הנערכים בה, אליהם מגיעים נגנים וצופים מהעולם 
כולו. "הג'אז הוא שפה בינלאומית ומי שדובר אותה יכול לתקשר 
פיזית  מרוחקים  מיעדים  הגיעו  אם  גם   - אחרים  עם  בקלות 
יש  ישראליים  אוהדים  לראות כמה  ותרבותית. שמחתי מאוד 
ואיכותית",  עשירה  המקומית  היצירה  כמה  ועד  הזה  לסגנון 

אומר יוסט. 
רק בן 30, ובמרחק חמש שנים בלבד מסוף לימודי המוסיקה 
ב-Zurich University Of Art, דרך כוכבו של יוסט שהספיק כבר 
בשאפהאוזן,  במונטריי,  הנודעים  הג'אז  בפסטיבלי  להתארח 
בלוצרן ובאינספור מופעים בהם הוא מנגן ושר בהרכב שיצר. 
 Swiss Jazz Award בנוסף, זכה יוסט ב-2015 בפרס היוקרתי

המוענק מדי שנה למוסיקאים בולטים בתחום. 
יוסט בענווה על תחילת  בשיחה אישית, בין המופעים, מספר 
דרכו ועל צעדיו הראשונים בעולם המוסיקה - דרך שלמתבונן 
מהחוץ נראה כי רב בה הקושי, אך לא בעיניי יוסט, תרתי משמע. 
הוא מתמודד עם לקות ראייה )עיוורון בעין שמאל ו-30% ראייה 
תקינה בעין ימין( מאז שנולד, ומספר על כך בטבעיות ובשלווה. 
ניכר כי הקושי לא חרץ בו ולו משום שהוא מעיד כי "מאז שאני 
זוכר את עצמי, לי ולכל מי שסביבי היה ברור מה מצבי מבחינת 
הראייה. כשהדברים ברורים ונאמרים מיד - יש פחות מקום 

לחוסר הבנה". 
חלק חשוב בגישה זו יש בוודאי להוריו - אביו שעסק במכירות 
בתחום המחשבים לתעשייה ואמו שעסקה בהנהלת חשבונות 
- שגידלו את בנם היחיד, בעיירה הקטנה באסאדינגן, בטבעיות 

אוהבת, תוך עידודו לגדול כילד "רגיל" בכל מובן. 
בין זיכרונות הילדות שלו, אותם הזכיר במופע שערך לילדים,  רפאל יוסט
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ציין יוסט את נגינת החליל של אמו, לצליליו היה שר בשמחה 
שירי ילדות שוויצריים. "לא, היא לא הייתה מוסיקאית מקצועית", 
ולהנאת  להנאתה  בחליל  ניגנה מעט  "רק  לתקן,  הוא ממהר 
כולנו. הוריי לא היו מוסיקאים ולא גדלתי בבית שמוסיקה הייתה 
העיקר בו, מעבר למוסיקת פופ שהוריי אהבו, ובכלל זאת שיריו 

של אלטון ג'ון. 
לנגינה הגעתי לאחר שאבי קנה לעצמו אורגן קלידים והשתעשע 

בניסיון לנגן. 
די מהר התיישבתי גם אני ליד הקלידים... 

הוריי שכרו עבורי מורה שלימד אותי בין היתר לנגן שירי פופ 
ורוק שאהבתי ושיכולתי לשיר וגם ג'אז - שנתן לי תחושה של 

חופש. למדתי איתו מגיל 8 עד גיל 18. 
לעצמי  חשבתי  מקצועית,  בדרך  לבחור  העת  כשהגיעה 
שמוסיקה זו לא 'עבודה אמיתית'. הרגשתי שכמו הוריי, גם אני 

צריך למצוא לעצמי מקצוע רציני". 
יוסט מספר, כי שאיפתו הייתה להפוך לעיתונאי והוא אף הציע 
עצמו למשרה, אלא שלאחר שהובהר לו כי רישיון נהיגה הוא 
תנאי לקבלה לעבודה - נסגרה בפניו האופציה הזו וכדבריו: 

"נשארה רק המוסיקה". 
לאחר שהכין עצמו לבחינות הקבלה המחמירות, בעזרת מורה 
במוסד  ללימודים  יוסט  התקבל  זה,  לצורך  במיוחד  שנשכר 
האקדמי המוביל בתחום בשוויץ ובמשך חמש שנים פיתח את 
יכולות הנגינה, השירה וההלחנה. הוא פנה לג'אז משום ששם 
מצא כר נרחב לביטוי עצמי - תוך שאינו זונח את ההרמוניה 

והנועם שיש לפופ להציע. גם היום משלבת דרכו האמנותית 
יסודות מעולם הפופ, עם עיבודי ג'אז מפתיעים ומרגשים. 

הבריטי,  קולום  ג'יימי  הוא  עליי  שהשפיעו  המוסיקאים  "אחד 
הפופ  את  אליו  ולוקח  הג'אז  מכיוון  למוסיקה  מגיע  הוא  גם 
בדרך נעימה וקליטה. הוא נתן לי השראה לכיוון המשלב בין 
שני העולמות. במהלך הלימודים הקמתי הרכב משלי. בסיום 
הלימודים התבקשנו להכין פרויקט מוסיקלי. לאוניברסיטה היה 
הסכם עם מנהלי פסטיבל מונטריי, שמדי שנה פרויקט הסיום 
טוב ביותר - יופיע בפסטיבל. כך הגעתי לראשונה למונטריי..." . 
יוסט מספר על עצמו באגביות נטולת חשיבות עצמית, כמעט 
מתנצל על פרקי ההצלחה הכתובים בתולדות חייו הקצרים, 
בגלל  "אולי  מחמאות.  למשמע  ונבוך  בסופרלטיבים  ממעט 
הראייה, האוזניים שלי הפכו לכלי עיקרי בחיים. אני קולט הרבה 
ולרגישות  לקליטה  גם  נוגע  והדבר  השמיעה  חוש  באמצעות 
מוסיקלית. אולי בגלל זה, זה עובד כל כך טוב...", הוא מנסה 
אתגרים,  קשים,  רגעים  שאין  לא  זה  מקרה,  "בכל  להסביר. 
וכמה פעמים נעצרתי וחשבתי לעצמי  מהמורות בדרך. כמה 

את התזמור המורכב של הפסנתר יחד עם תפקידי 
התופים, הקונטרבס והמפוחית, כתב יוסט בשוויץ ושלח 
מבעוד מועד לנגנים, אותם הכיר רק כשהגיע לישראל. 

"אולי זה הלך הרוח השוויצרי - המאורגן, המדויק, 
הרגוע - שעזר לי לתזמר את הכול בראשי. עשינו חזרה 

אחת לפני המופע. זה הכל"

צילומים: פטר ויט

רפאל יוסט )עומד( בהופעה בפסטיבל יפו ג׳אז

14



- מה אני עושה? איזה סיכוי יש לזה? אבל המפתח הוא לא 
להתייאש ולא להיקלע להלך רוח מדוכדך. תמיד יש עוד משהו 

שאפשר לנסות - אולי זה כן יצליח". 
והפעם, זה הצליח ליוסט - ובגדול. הוא נענה לאתגר שהציב 
לו עמיקם קימלמן, מנהל הפסטיבל, ויצר ערב מוסיקלי שלם 
שכלל עיבודים ייחודיים לשיריו של אלטון ג'ון, נישאים על רוח 
המלודיות המוכרות והאהובות, מתרחקים מהן למחוזות הג'אז 

הקצבי והפתלתל - ושוב חוזרים למנגינה מוכרת. 
את התזמור המורכב של הפסנתר יחד עם תפקידי התופים, 
יוסט בשוויץ ושלח מבעוד מועד  הקונטרבס והמפוחית, כתב 
לנגנים, אותם הכיר רק כשהגיע לישראל. "אולי זה הלך הרוח 
לי לתזמר את  השוויצרי - המאורגן, המדויק, הרגוע - שעזר 
הכול בראשי. כשאני יושב ומנגן בפסנתר, אני שומע בדיוק מה 
הקונטרבס אמור לעשות... כתבתי הכול בצורה ברורה והנגנים, 
שהם מוסיקאים נפלאים כל אחד בתחומו, פשוט באו מוכנים. 

עשינו חזרה אחת לפני המופע. זה הכל".
שיר אחר שיר התקדם המופע של יוסט ועל פניו זהרו ההנאה 
נטולת  ובעיקר  ובשלה  מלאה  הייתה  שירתו  הרצון.  ושביעות 
מאמץ. האנגלית שבפיו רהוטה, חפה ממבטא, נקייה וצלולה. 
"כן, הייתי ממש מאושר", הוא מודה. "חברה שלי, שליוותה אותי 
בנסיעה הזו, אמרה שמזמן לא ראתה אותי מנגן בכזו שמחה. 

הרגשתי תחושה של התעלות וזה היה משותף לכל הנגנים". 
במחשבה נוספת על המופע שהעלה ועל הבחירה שלו בג'אז, 
אומר יוסט: "מה שמעניין אותי - זה הטוויסט, השינוי, ההפתעה. 
בג'אז, אתה חייב שהדרך הראשית תהיה לך ברורה ורק אחר 
כך תוכל לעשות טוויסט, לפנות לדרך צדדית וליהנות מדברים 

שלא קיימים בדרך הראשית. 
זה כנראה נכון גם בחיים. אתה צריך בסיס יציב שממנו תוכל 

"אחד המוסיקאים שהשפיעו עליי הוא ג'יימי קולום 
הבריטי, שגם הוא משלב בין ג'אז לפופ בדרך נעימה 

וקליטה. בסיום הלימודים התבקשנו להכין פרויקט 
מוסיקלי. לאוניברסיטה היה הסכם עם מנהלי פסטיבל 
מונטריי, שמדי שנה פרויקט הסיום טוב ביותר - יופיע 

בפסטיבל. כך הגעתי לראשונה למונטריי..."

"לפני שהגעתי לכאן, אני מודה, חששתי. גם הוריי 
לא היו שקטים עם הרעיון הזה של נסיעה לישראל. 

בכלי התקשורת מצטיירת תמונה שונה וכאשר הגעתי 
לתל אביב וראיתי שאף אחד לא יורה פה ברחובות - 

הבנתי שקיים פער בין מה שאפשר ללמוד בתקשורת 
לבין מה שחווים בפועל, ביומיום"

להרחיק ולגלות דברים מופלאים - ואחר כך לחזור אליו. היום 
אני עצמי עובד כמורה לפסנתר בבית ספר תיכון ובקונסרבטוריון 
אני  בפסטיבלים.  משתתף  מופיע,  יוצר,   - זאת  ולצד  בציריך 

מאושר שהצלחתי להפוך את המוסיקה ל'עבודה אמיתית'". 

- רגע לפני שאתה ממריא בחזרה לציריך, איך התרשמת מישראל? 
"לפני שהגעתי לכאן, אני מודה, חששתי. גם הוריי לא היו שקטים 
עם הרעיון הזה של נסיעה לישראל. בכלי התקשורת מצטיירת 
תמונה שונה וכאשר הגעתי לתל אביב וראיתי שאף אחד לא 
יורה פה ברחובות - הבנתי שקיים פער בין מה שאפשר ללמוד 

בתקשורת לבין מה שחווים בפועל, ביומיום". 

- כמי שטעם מעט מהוויה הישראלית, מה לדעתך מאפיין אותנו? 
 "זה מוזר להגיד, אבל המאפיין הוא שאין מאפיין. ואני אומר 
זאת לטובה. לדוגמא, כששאלתי מהו האוכל הישראלי הטיפוסי 
וביקשתי לטעום ממנו - נעניתי בחיוך גדול. הבנתי שיש כאן 
מהכול ושהגיוון הוא הדבר הבולט ביותר. ובכל זאת, איפה אפשר 

לאכול פה בסביבה פלאפל טוב?".

Photograph: A
ndrin W

inteler
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אולי יש לך ביטוח בריאות, אבל אין לך הראל.

הראל חברת ביטוחי הבריאות הגדולה בישראל.
Harel the largest health
insurance group in Israel.
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הזדקנות האוכלוסייה אינה עוד תחזית מעורפלת - זוהי מגמה דמוגרפית המחייבת 
חשיבה והיערכות אסטרטגית, לגבי השלכותיה על הכלכלה, הבריאות, התעסוקה, 

הפנאי ועוד. בראיון עמה סוקרת השרה לשוויון חברתי, גילה גמליאל, את ההיערכות 
הבינלאומית ואת הנעשה בתחום בישראל 0 מעניין לבחון את הדברים על רקע 

הנעשה בשוויץ, שיאנית תוחלת החיים ואחד המקומות הטובים בעולם להזדקן בו 

וויץ מוכרת כשיאנית ש
 - ם  י י ח ה ת  ל ח ו ת
המדינה בה מאריכים 
ונשים  גברים  שנים 
גם  הנראה  וככל   -
ה  ב ו ט ת  ו א י ר ב ב
ובאיכות חיים. כך עולה מדו"ח חדש משותף 
לאו"ם ולבנק העולמי שהתפרסם לאחרונה. 
ככל הנראה, השילוב בין מצב סוציו-פוליטי 
לבין אורח חיים רגוע - המשלב פרמטרים 
חיבור  כגון  לבריאות,  כתורמים  המוכרים 
עושה   - פעיל  חיים  ואורח  בטבע  ושהות 

את שלו. 
דווקא על רקע זה, מעניין ואולי מפתיע, כי 
והקשיים, התברגה  רווית המתחים  ישראל, 
בהן  המדינות  של  הפותחת  העשירייה  אל 
מאריכים חיים: שוויץ - 82.7 שנים בממוצע, 
 - ספרד   ,82.36  - איסלנד   ,82.59  - יפן 
82.33, איטליה - 82.09, אוסטרליה - 81.85, 
שבדיה - 81.8 שנים, ישראל - 81.76, צרפת 
- 81.67 ונורווגיה בה מאריכים חיים בממוצע 

למשך 81.30 שנים. 
"נושא הזדקנות האוכלוסייה עלה למודעות 
ם  רי העשו שת  בשלו חד  ו במי לם,  בעו

וניתוח  נתונים  הצטברות  של  יוצא  כפועל  האחרונים, 
השלכותיהם החברתיות, הכלכליות, הבריאותיות והנפשיות", 
"הזדקנות  גמליאל.  גילה  חברתי  לשוויון  השרה  אומרת 
גם  אבל  מדינה,  כל  על  עול  להיות  יכולה  האוכלוסייה 
 - זה  תהליך  לקראת  וההיערכות  התכנון  ולכן,  הזדמנות. 
שאינו מסתיים ואף מתעצם בחלוף השנים - יקבעו כיצד 

ייראו פני החברה בכל מדינה". 
ה-65  בני  שיעור   2015 בשנת  הכול:  אומרים  הנתונים 
ומעלה בעולם היה כ-8% )כ-608.2 מיליון איש(. שיעור זה 

האוכלוסייה הבוגרת: האתגר 
וההזדמנות שהיא מביאה עמה

2030 )כ-994.8 מיליון איש(,  צפוי לעלות לכ-12% בשנת 
לכ-16% בשנת 2050 )כ-1.56 מיליארד( ולכ-23% בשנת 

2100 )כ-2.55 מיליארד איש(. 
יש שסבורים כי הזדקנות האוכלוסייה היא "אחד מהניצחונות 
הגדולים של האנושות", אבל בפועל במדינות רבות נאבקים 

הקשישים על הישרדותם הכלכלית, הנפשית והחברתית. 
עת   ,2002 בשנת  עוד  העולמי  היום  סדר  על  עלה  הנושא 
 )The Madrid International Plan פורסמה תוכנית מדריד
of Action on ageing(, שאומצה על-ידי העצרת השנייה של 

גילה גמליאל ״מ
לע

מן, 
ניי

ק 
אר

 מ
ם:

ילו
צ
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גמליאל: "נושא הזדקנות האוכלוסייה עלה למודעות 
בעולם, במיוחד בשלושת העשורים האחרונים, כפועל 

יוצא של הצטברות נתונים וניתוח השלכותיהם 
החברתיות, הכלכליות, הבריאותיות והנפשיות. 

הוא יכול להיות עול - אבל גם הזדמנות. התכנון 
וההיערכות לקראת תהליך זה, יקבעו כיצד ייראו פני 

החברה בכל מדינה"

האו"ם בנושא הזדקנות. העצרת הכירה בהזדקנות כתופעה 
גלובלית מתפתחת ובדברי הפתיחה לתוכנית שפרסמה, צוין 
נקודות מפנה  והתוכנית שהותוותה, מהוות  זו  "הצהרה  כי 
באופן שבו עוסק העולם בנושא". בין השאר הודגש, כי על 
התוכנית,  ליישום  העיקרית  האחריות  מוטלת  הממשלות 

באמצעות הצבתה במקום מרכזי בסדר יומן. 
מסגרת  מספקת  התוכנית  כי  מספרת,  גמליאל  השרה 
גלובלית, שמטרתה להדריך מדינות בצעדי תגובה והיערכות 
להזדקנות אוכלוסייתן. היא כוללת מספר תחומים, שהוגדרו 
ורווחה  בריאות  שירותי  בריאה;  הזדקנות  עדיפות:  כבעלי 
אישית; מטפלים; תעסוקה ופרישה; השכלה ולמידה לאורך 
החיים; התנדבות; השתתפות חברתית ותרבותית; תחבורה; 
ובטיחות;  ביטחון  הבנויה;  הסביבה  דיור;  כלכלי;  ביטחון 

התעללות ועוד. 
 0 0 0

ההיבט המרכזי בו נבחנת מגמת ההזדקנות העולמית הוא 
בעולם  רבות  כלכלות  כי  היא,  ועובדה   - הכלכלי  ההיבט 
עוברות שינוי מהותי בעקבותיה. אין ספק, כי למצב הכלכלי 
השפעה מרכזית על שיעור הקשישים המגיעים לפרק זה 
של חייהם בעוני, על תוחלת החיים ובעיקר על איכות החיים 

שלהם. 
לא מפתיע לגלות, כי המדינה בה הכי טוב להזדקן, על-פי 
מדד Global AgeWatch היא שוויץ, כלומר, היא זו המציעה 
לאוכלוסייה הבוגרת שבה את איכות החיים הטובה ביותר 

בהגיעם לזקנה. 
נתונים  איסוף  ממערכות  נתונים  משקלל  זה  חשוב  מדד 
האו"ם,  של  והחברה  הכלכלה  מחלקת  ובהן  בינלאומיות 
העבודה  ארגון  העולמי,  הבריאות  ארגון  העולמי,  הבנק 

העולמי, אונסקו וסקר גאלופ העולמי. 
אחד הפרמטרים החשובים בדירוג איכות החיים הנכללים 
במדד הוא ללא ספק שיעור הזכאים לפנסיה. מסתבר, כי 
100% מהאוכלוסייה בשוויץ זכאים לפנסיה - לעומת 73% 

בישראל. 
 Global AgeWatch נציין, כי אחרי שוויץ מתמקמות במדד
ארה"ב  השמיני,  במקום  מדורגת  )יפן  ושבדיה  נורבגיה 
בתשיעי ובריטניה בעשירי(. ישראל אמנם מדורגת במקום 
לא מחמיא ברשימה זו בהשוואה למדינות מערביות אחרות, 
אך עדיין טוב להזדקן בה, יחסית למרבית המדינות בעולם 

)מקום 18 מתוך 96(. 
 0 0 0

העשייה למען אוכלוסייה מתבגרת בשוויץ מונחית וממומנת 
המדינה  צריכה  וכך,  וקנטונים.  ערים  על-ידי  רבה  במידה 
מציאות  עם  להתמודד  המבוזר,  השלטוני  המבנה  בעלת 
בה מצויה היוזמה, כמו גם האחריות, בידי רשויות מקומיות 
המעניקות כל אחת את פירושה ופרשנותה למשימה כבדת 
המשקל של דאגה למבוגרים. אל אתגר ההתמודדות עם 
התופעה עצמה, נוסף בשוויץ אתגר הביזור עימו מתמודדת 
המדינה, בין היתר, באמצעות יצירת מערכות לשיתוף במידע 

וביוזמות.
סיעור  שבמרכזו  כינוס  בשוויץ  ב-2015  התקיים  זו,  ברוח 
מוחות באשר לתפיסה העתידית של התבגרות האוכלוסייה. 
ייעודיים  דיור  פתרונות  פיתוח  נושא  על  מושם  רב  דגש 
לקשישים בקהילה. זאת, מתוך הראייה הרווחת בשוויץ, כי יש 
לעשות את המרב כדי לאפשר הישארות קשישים בבתיהם 

ובקהילותיהם - כל עוד הם מסוגלים לכך. 
 Swiss Union of  - יזם איגוד הערים השוויצרי  לצורך כך, 
הערים  את  המאגדת  ייעודית  רשת   -  Cities and Towns
 Swiss Netwotk of Age - הידידותיות לאוכלוסייה הבוגרת

 .Friendly Cities
ללמוד  שונות  לערים  מאפשר  במידע  השיתוף  כי  יודגש, 
האחת מהשנייה ולהפיק תועלת ממהלכים שונים שננקטו 

בערים השונות - כמו גם להיערך לקראת צרכי העתיד. 
 0 0 0

העשייה  כאשר  שונה,  באופן  הביזור  מתגלם  בישראל 
למען האוכלוסייה המבוגרת מתחלקת בין מספר משרדים 
על  היא  העיקרית  הממשלתית  כשההוצאה  ממשלתיים, 
הבטחת הכנסה )ונציין כי היא נמוכה יחסית להוצאה בשוויץ 
ניתן מענה  זה, לא  או במדינות מפותחות אחרות(. במצב 

שלם והולם ממקום אחד. 
הפתרון לדעת השרה גמליאל, צריך להיות הקמת משרד 
שכזה  משרד  "באחריות  האוכלוסייה.  להזדקנות  ייעודי 
באוכלוסייה  הקשורים  הפעילות  תחומי  כל  להיות  צריכים 
נושאי  זו", היא אומרת. "המשרד הייעודי צריך לכלול את 
דיור  הכנסה,  הבטחת  הקצבאות,  הפרישה,  גיל  הסיעוד, 
הולם, התאמת בתים בקהילה לאוכלוסייה הוותיקה, ובנוסף 
גם את הנושאים שאני אמונה עליהם כיום - תרבות פנאי, 
הפגת בדידות, שילוב בין-דורי, אוריינות דיגיטלית ותעסוקת 

אזרחים ותיקים".
נעשית  רבה  עשייה  כזה,  משרד  בכלל,  אם  שיוקם,  ועד 
המשרד  במסגרת  יחסית  נמוכים  בתקציבים  היום  כבר 

ב-2015 התקיים בשוויץ כינוס שבמרכזו סיעור מוחות 
באשר לתפיסה העתידית של התבגרות האוכלוסייה. 

דגש רב מושם על נושא פיתוח פתרונות דיור ייעודיים 
לקשישים בקהילה. זאת, מתוך הראייה הרווחת בשוויץ, 
כי יש לעשות את המרב כדי לאפשר הישארות קשישים 

בבתיהם ובקהילותיהם - כל עוד הם מסוגלים לכך
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אינם  התקציבים  חברתי.  לשוויון 
מופנים ישירות לקשיש אלא לשיפור 
באיכות חייו, כלומר, ליצירת מסגרות 
שונות ולהענקת הטבות מהן יכולה 

האוכלוסייה המבוגרת ליהנות. 
בעיקר  ייחודיות  ליוזמות  הכוונה 
כגון:  ופנאי,  תרבות  חברה,  בהיבטי 
במסגרתו   - בשלייקס"  "שלישי 
בתי  במגוון  ג'  בימי  הנחות  ניתנות 
עסק בתחומי הבילוי, הפנאי, הנופש 
והצרכנות; "והדרת" - מערך מתנדבי 
שירות לאומי ואזרחים מבקרים אצל 
פרויקט  ותיקים;  אזרחים  כ-1,500 
בין  פעילויות   - הבין-דורי"  "הקשר 
אזרחים  עם  צעירים  של  דוריות 
ותיקים בבתי ספר, בתנועות הנוער 
ובאקדמיה  חניכים(   15,000 )כ-

זכויות  לבירור  טלפוני  מוקד  התנדבות(;  תמורת  )מלגות 
מלוא  למיצוי  עד  הקשישים  ליווי  תוך  ותיקים  אזרחים 

זכויותיהם ועוד. 
 0 0 0

שלא כמו העצמאות בפעילותם של קנטונים וערים בשוויץ, 
תקציבים  המפנה  חברתי  לשוויון  המשרד  זהו  בישראל 
נדרשות  ואלה   - שהוזכרו  לפעילויות  המקומיות  לרשויות 
הרלוונטיים  לצרכים  בהתאם  התקציב  במסגרת  לפעול 

בתחומן. 
"מאחר ומדובר בפתרונות בתוך הקהילה, הפניתי תקציבים 
לרווחת  פעילויות  ייזום  לצורך  מקומיות,  לרשויות  ייעודיים 
האזרחים הוותיקים", מספרת גמליאל. "יצאנו ב'קול קורא' 
לרשויות המקומיות והצענו סבסוד במצ'ינג )בין 30% ל-90% 
השתתפות המשרד(, לפעילויות לרווחת האזרחים הוותיקים 

ברשות. 
תהנה  מהן  אחת  וכל  לו,  נענו  כבר  מקומיות  רשויות   194
בשלוש השנים הקרובות ממימון הנע בין  100 ל-150 אלף 
שקל בשנה )כ-40 אלף פרנק שוויצרי( לפעילויות לאזרחים 
ותיקים - ובסך הכול כ-90 מיליון שקל )כ-24 מיליון פרנק 

שוויצרי( לשלוש שנים". 
בשוויץ, כאמור, מנחה את הפעילות כולה הנחת יסוד כללית 
לחיות  המבוגרים  לאזרחים  לאפשר  שאיפה  המבטאת 
בכך.  מצליחים  הם  עוד  כל   - מהקהילה  וכחלק  בבתיהם 
"טיפת  מרכזי  יוזמת  את  בישראל  לבחון  ניתן  דומה  באור 

זהב". "אנו מקימים מרכזי הכוון לאזרחים ותיקים בתחומי 
הבריאות, הפנאי, התרבות, התעסוקה וההתנדבות. בימים 
אלה, מוקמים פיילוטים במספר ערים. לאחר שנלמד את 
מספרת  ארצית",  לפריסה  הפעילות  את  נרחיב  לקחיהם 

גמליאל. 
האזרחים  לרווחת  הפעילויות  מכלול  את  לרכז  "כוונתנו 
פתוחים  ויהיו  בקהילה  שיפעלו  הללו,  במרכזים  הוותיקים 
משעות הבוקר ועד שעות הלילה. אני מדברת על פעילויות 
וחוגים בתחומי הספורט, התרבות, הקשר הבין דורי, הפנאי 
וההעשרה - ולא פחות חשוב, כל הבדיקות הרפואיות שאינן 

מצריכות נוכחות רופא. 
זו תהיה פלטפורמה אדירה, שעל גביה ניתן יהיה להוסיף 
תהנה  רשות  כל  התכנון,  על-פי  נוספות.  חיוניות  פעילויות 
ממימון של 800 אלף שקל )יותר מ-200 אלף פרנק שוויצרי( 
שותפות  המקומיות  ברשויות  רואה  אני  שנים.  לארבע 
תוכניות  של  הפועל  אל  הכוח  מן  להוצאה  משמעותיות 

המשרד לרווחת האוכלוסייה המבוגרת". 
לסיכום אומרת גמליאל: "אי אפשר להמעיט בתפקיד שיש 
 - המבוגר  האדם  נמצא  שבו  והקהילתי  החברתי  למרקם 
כדי להיטיב עמו בשנותיו המתקדמות. עד שהנושא יטופל, 
ראויים  ייעודי עם תקציבים  אני מקווה, על-ידי משרד  כך 
ותוכניות עבודה כוללות, נמשיך לפעול במסגרת התקציבים 

הקיימים כדי למצות מהם את המרב". 

 Swiss Union of Cities and - איגוד הערים השוויצרי
Towns - יזם הקמתה של רשת המאגדת את הערים 

 Swiss Netwotk of - הידידותיות לאוכלוסייה הבוגרת
Age Friendly Cities. השיתוף במידע מאפשר לערים 

ללמוד האחת מהשנייה ולהפיק תועלת ממהלכים 
שננקטו - כמו גם להיערך לצרכי העתיד

גמליאל: "אי אפשר להמעיט בתפקיד שיש למרקם 
החברתי והקהילתי שבו נמצא האדם המבוגר - כדי 

להיטיב עמו בשנותיו המתקדמות. עד שהנושא יטופל, 
כך אני מקווה, על-ידי משרד ייעודי עם תקציבים 

ראויים ותוכניות עבודה כוללות, נמשיך לפעול במסגרת 
התקציבים הקיימים כדי למצות מהם את המירב"
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Dear friends and colleagues, 

The present issue of “inteRelation” is published when the 2018 business year 
makes way for 2019. This is a good time to look back on the past year and ask 
ourselves: Have we met our goals? Have we fully realized the plans we had 
made for the past year? Will any of our missions for 2018 have to be postponed 
for 2019 or must yet be completed?

Each of you will probably answer these questions differently, but I do hope 
that you can all conclude that 2018 was a successful year.

The Israel, Switzerland and Lichtenstein Chamber of Commerce was set up 
to offer a platform that would encourage bilateral trade relations. Interested 
parties on either side are invited to join us, benefit from our services, make use of the data accumulated by the 
chamber, and enjoy a large variety of connections in diverse worlds of content.

In the past year, we hosted two esteemed lecturers in different fields: Ron Prosor, Israel’s former Ambassador to the 
United Nations and to the United Kingdom, and Major General (Res.) Amos Yadlin. Both enriching lectures were 
received great interest, and were followed by a discussion.

0 0 0

A matter that is currently on the agenda of the international community is population aging. This demographic 
tendency has far-reaching implications for a variety of spheres - economy, society, health, occupation, leisure, etc. 
In an interview with Minister of Social Equality Gila Gamliel, she provides information on this matter, and describes 
international initiatives and plans, as well as activities carried out in Israel in this sphere.

This issue is particularly interesting in view of the way it is managed in Switzerland, where  life expectancy is among 
the highest in the world (according to a recently published joint UN and World Bank report), and the life quality of 
senior citizens is one of the best in the world according to Global AgeWatch criteria.

In another interview, Raymond Sauteur, Head of Foreign Customer Management, Zurich Insurance Company, 
describes his company’s activity in Israel hand in hand with Harel Insurnce Company. The interview includes up-to-
date comments on the international and Israeli insurance market, and maps out central risks and ways to resolve 
them. The Israeli dynamic business sector, the stable economy and impressive growth rates, help maintain many 
decades of steady activity.

Another article points the spotlight on the uncompromising quality of Raymond Weil Genève watches. The article 
brings the story of the family, which has maintained and developed the brand and is currently transferring the 
business to its third generation.

Fans of leisure culture and nature will certainly find interest in two articles: The first is the story of a training track 
opened in Kfar Saba after the model of the Vitaparcours tracks initiated by Zurich company. The second invites you 
to join the spectacular sights of mass bird migration in the Hula Lake.

Finally, something to feed the soul, this time by the best of music: The well known Swiss jazz pianist, singer and 
song writer Raphael Jost appeared in Israel, giving jazz fans an opportunity to enjoy a show he has especially put 
together for his performances in Israel: A tribute to Elton John, through original arrangements and orchestration of 
his work. One could not but enjoy watching him play in perfect harmony with Israeli musicians he had met just a 
short while before the show.

Wishing you a successful and productive business year,

Gideon Hamburger, President
Israel-Switzerland and Liechtenstein Chamber of Commerce
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S
witzerland boasts a record life 
expectancy. According to a recent 
report published jointly by the 
United Nations and the World 
Bank, this is a country where men 
and women live longer, apparently 

in good health, and with remarkably good 
life quality. Behind this fact is a good socio-
economical situation combined with a relaxed 
lifestyle. Along with living in nature and leading 
an active life, these are known to enhance 
health.

It is therefore interesting, and perhaps 
astonishing, that Israel, a country that abounds 
in tension and difficulties, is one of the top 
ten countries when it comes to longevity: 
Switzerland - 82.7 years in average, Japan - 
82.59, Iceland - 82.36, Spain - 82.33, Italy - 92.09, 
Australia - 81.85, Sweden - 81.9, Israel - 81.76, 
France - 81.67, and Norway - 81.30 years in 
average.

“The world has become more aware of 
population aging”, says Minister for Social 
Equality Gila Gamliel. “This has been particularly noticeable in the 
past three decades, during which analysis of the accumulated 
data has exposed the social, economic, health and mental 
implications of this issue. An aging population can be a burden, 
but no less so an opportunity for any country. Planning and 
preparation for this process, which is not predicated to end and 
will even intensify with time, will therefore determine the image 
of society in each country”.

The aging of the world’s population is no longer a vague forecast but a 
demographic phenomenon that calls for strategic thinking and preparation, 
through investigation of its implications for the economy, the health system, 
occupation, leisure, etc. Minister of Social Equality Gila Gamliel reviews in 
an interview the way this issue is dealt with around the world and in Israel. 
There is particular interest in exploring this issue against the situation in 
Switzerland, one of the best places on the planet for aging people, where life-
expectancy is extremely high

Senior citizens: Challenges and 
opportunities

The statistics say it all: In 2015, about 8% of the global population 
was over 65 (around 608.2 million people). This rate is predicted 
to reach 12% in 2030 (about 994.8 million people), 16% in 2050 
(about 1.56 billion people) and 23% in 2100 (about 2.55 billion 
people).

Some regard population aging as “one of the greatest victories of 
mankind”. In actual fact, old people in many countries struggle 
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for economic, mental and social survival.

The matter entered the global agenda as early as 2002, when 
the Madrid International Plan of Action on Aging was published 
and adopted by the second UN General Assembly on aging. 
The assembly acknowledged that aging was becoming a global 
phenomenon. The introduction to its plan mentions that the 
declaration and the outlined plan are turning points in the way 
the world handles this matter. Among other things, it points out 
that the responsibility for implementing the plan lies primarily 
with the governments, and they should regard it as central in 
their agendas. 

Minister Gamliel says that the plan offers a global framework 
to guide individual countries in reacting to and preparing 
for the aging of their populations. It comprises a number of 
topics defined as having the highest priority: Good health in 
old age; individual health and welfare services; care providers; 
occupation and retirement; education and studies throughout 
life; volunteering; socio-cultural involvement; transportation; 
economic security; housing; built-up area; security and safety; 
abuse, etc.

0 0 0

Global population aging is primarily contemplated from 
the economic aspect. In fact, many global economies are 
undergoing significant changes in its wake. The general 
economic situation largely determines whether old people will 
go through this stage in their life in poverty. This affects their life 
expectancy, and especially the quality of their life.

According to Global AgeWatch, Switzerland is the best 
country to age in. Unsurprisingly, it is the country that offers its 
population the best life quality in old age.

This important index uses international data bases from 
sources such as the UN Economic and Social Department, 
the World Bank, the World Health Organization, the World 
Work Organization, UNESCO, and international Gallop polls, to 
produce a weighted mean. One uncontested parameter used 
in this index to grade life quality is the rate of people entitled to 
pensions. In Switzerland, the entire population is entitled to a 

pension, as against 73% in Israel.

Notably, the countries that come after Switzerland in the global 
AgeWatch index are Norway and Sweden (Japan is 8th, the 
United States - 9th, and the UK - 10th). Although Israel lags 
behind other Western countries, it is still a good country to age 
in, compared to most countries in the world (18th of 96).

0 0 0

Much of Switzerland’s efforts on behalf of its aging population 
are directed and financed by its cities and cantons. As an 
administratively decentralized country, Switzerland must accept 
that the local authorities have the initiative and responsibility for 
old-age care, each interpreting this weighty task its own way. In 
addition to the challenge of caring for the aged, decentralized 
Switzerland must also devise systems that would enable sharing 
information and initiatives.

With this in mind, Switzerland held a brainstorming conference 
in 2015, which focused on future approaches to deal with 
population aging. Great emphasis has been placed on 
developing dedicated housing solutions for the aged within the 
community. It is largely agreed that every effort should be made 
to make it possible for the aged to remain in their homes and 
communities as long as they can. To this end, the Swiss Union 
of Cities and Towns initiated setting up a Swiss Network of Age 
Friendly Cities. By sharing information, the cities are able to learn 
from each other and benefit from various moves made by other 
cities, as well as prepare for the future.

0 0 0

In Israel, decentralization takes a different shape. The measures 
taken on behalf of the aged are divided between a number of 
government ministries, and the main government expenditure 
in this sphere is devoted to guaranteeing a minimal income, 
and is notably lower than in Switzerland or other developed 
countries. This state of affairs does not allow providing a 
complete and adequate response in a centralized manner.

Minister Gamliel believes that the solution lies in setting up a 
bureau dedicated to population aging. “This bureau must be 
in charge of every activity sphere related to this population”, 
she says. “It should cover nursing, retirement age, pensions, 
minimum income, proper housing, adjusting houses to the aged 

Gamliel: “The world has become more aware of 
population aging, particularly in the past three 

decades, as a result of accumulated data and 
analysis of their social, economic, health and 

mental implications. Population aging can be a 
burden, but no less so an opportunity. Planning 
and preparation for this process, will determine 

the image of society in each country”

The Swiss Union of Cities and Towns initiated 
setting up a Swiss Network of Age Friendly 
Cities. By sharing information, the cities are 

able to learn from each other and benefit 
from various moves made by other cities, as 

well as prepare for the future
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within the community, as well as the 
matters I am currently responsible 
for - leisure culture, easing loneliness, 
inter-generational connection, digital 
literacy and finding occupation for 
senior citizens.”

Until such a bureau is set up, if at 
all, the Ministry of Social Equality is 
advancing various initiatives with 
relatively low budgets. Those budgets 
are not transferred directly to the 
aged, but are used to improve their 
life quality by creating various suitable 
frameworks and offering senior citizens 
various benefits.

These social, cultural and leisure 
initiatives include Shlishi beshleikes (literally - “Tuesday in 
suspenders”), where various entertainment, leisure, and 
consumption establishments offer discounts to the aged. 
Another initiative is vehadarta (alluding to the biblical precept 
of honoring the old)  - where national service and civilian 
volunteers care for about 1,500 senior citizens. Another project 
is the “intergenerational connection”, where the young and the 
old spend time together in schools, in youth movements (about 
15,000 members), and in academic institutions (scholarships 
for volunteering). A call center has been set up to inform senior 
citizens of their rights and help them realize them in full.

0 0 0

Unlike Swiss cantons and cities, which operate independently, in 
Israel the Ministry of Social Equality allocates budgets to the local 
authorities for the listed activities, and they must remain within 
the budgetary limits in meeting the relevant needs. “Because the 
solutions are implemented within the community, I allocated 
dedicated budgets to enable the local authorities initiate 
projects for the benefit of senior citizens”, says Gamliel. “We 
offered all the local authorities a ministry subsidy to complement  
30% to 90% of their expenses on projects intended to enhance 
the welfare of senior citizens. 194 local authorities have already 
accepted, and each will receive over the next three years 100-
150 thousand NIS per year (about 40,000 SF) for this purpose, 
totaling about 90 million NIS (about 24,000 million SF) in three 
years”.

As already mentioned, underlying similar projects in Switzerland 
is a general objective of helping older citizens to remain in their 
homes and be part of the community as long as they can. In 
Israel, the “Golden Drop” centers have the same goal. “We are 
currently running in several cities pilot projects for orientation 

centers that would serve senior citizens in spheres such as 
health, leisure, culture, occupation and volunteering. Once we 
are through analyzing the results of these pilots, we intend to 
open such centers throughout the country”, says Gamliel.

“According to plan, all the activities carried out in support of 
senior citizens will be concentrated in these centers, which will 
operate within the community and will be open from morning 
to evening. They will include group activities in spheres such 
as sport, culture, intergenerational connections, leisure and 
enrichment, and - no less important -medical checks that do not 
require the presence of a doctor.

This impressive platform can be further developed to cover 
additional vital activities. We are planning for each local authority 
to receive 800,000 NIS (over 200,000 SF) over four years. I see in 
the local authorities significant partners in implementing the 
Ministry’s plans for the benefit of the aged population”.

Gamliel sums up: “One cannot underestimate the beneficial role 
of the social fabric and communal environment for aged people. 
I do hope a dedicated bureau with reasonable budgets and 
comprehensive work plans will eventually handle this matter. 
Until then, we will continue making the best of the available 
budgets”.

Gamliel: “One cannot underestimate the 
beneficial role of social fabric and communal 

environment for aged people. I do hope a 
dedicated bureau with reasonable budgets 

and comprehensive work plans will eventually 
handle this matter. Until then, we will continue 

making the best of the available budgets”
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C
ould you describe in general the main fields in which Zurich is active in 
the Israeli market?

Our main field in Israel is reinsurance. We support Harel in various lines of 
business such as Property, Liability and Specialties insurance.  

- How would you describe the Israeli market in the field of insurance?  
It is a small dynamic insurance market and highly innovative. The Israeli 

market is well regulated and very competitive.  

- How does the Israeli economy, that has shown during the last years stability - be a 
factor that contributes to the expansion of the company’s businesses in Israel?  
Israel’s growing economy with relatively high levels of wealth and a low unemployment rate, 
supports insurance premium inflows and a moderate but steady growth in new business. 
Zurich achieved considerable growth in Israel during the past years. On the one hand this is 
related to the economic growth in general and on the other hand to Zurich’s new business 
solution for global Israeli companies in particular, which was perceived very well by the 
Israeli market.  

- When you look closely at the Israeli market, what is the largest risk that requires 
insurance?
The largest risk in our view is the political situation. Insurance coverage for war is not 
available. For terror, risk coverage is provided in some markets. Beside the political risk, I 
would name Earthquakes as a major risk in Israel.  

- How would you describe your cooperation with the Harel Company?  
After 78 years of partnership, we can say that the cooperation between Harel and Zurich has 
been very trustworthy and long-term focused. Switzerland and Israel share some common 
values such as innovation and a strong sense for entrepreneurship.  

- What added value does Zurich bring to the partnership?  
Zurich brings financial strengths and stability as well as global insurance expertise to the 
partnership. Thanks to our global presence in more than 210 countries and territories, 
together with Harel, we are able to offer internationally compliant insurance solutions to 
Israeli customers around the globe.  

Raymond Sauteur, Head of Foreign Customer 
Management, Zurich Insurance Company:

Our partnership with Harel leans on 
common values and a long-term vision
Raymond Sauteur, head of foreign customer management at Zurich Insurance 
Company, reviews in an interview the 78 years of his company’s activity in Israel, 
hand in hand with Harel Insurance Company. Zurich sees the Israeli market as a 
dynamic business arena, which benefits from a steady economy and a good rate 
of growth. “Behind our activity in Israel is a long-term vision”, he says

Raymond Sauteur
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- What in your perspective makes Harel a suitable partner for 
Zurich Company?  
Harel is the market leader in Israel and has excellent relationships 
to all major industries. Zurich benefits from Harel’s local expertise 
and a very constructive knowledge exchange.  

- Have you visited Israel before? What is your impression?  
So far, I have visited Israel more than 25 times and I always enjoy 
my time there. I have met many very nice and friendly Israelis 
and I appreciate the way of doing business with challenging 
customers in an international markets. I have mostly only been 
in Tel Aviv and I look forward to discovering other parts of Israel. 
My goal for the next 24 months is to travel and see more of this 
beautiful country, experience the culture and enjoy more of the 
excellent food and wines.  

- What is the importance of the chamber of commerce in 
supporting commercial bilateral relations?  
The Chamber of Commerce Switzerland-Israel is a great business 
platform for networking and it contributes a great deal to the 
development of Swiss-Israeli trade relations. It can help establish 
contact with other businesses, authorities or trade-related 
organizations, and provide support for market entry. It also 
provides up-to-date information on the economic situation, and 
legal issues in Switzerland and Israel.  

- What is the position of the Zurich insurance group in the 
global insurance market?  
Zurich is an innovative and financially strong global insurance 
company serving customers in more than 210 countries and 
territories. We provide a wide range of property and casualty as 
well as life insurance products and services. Our strategy puts our 
customers at the heart of our business. As our industry transforms, 

we are ensuring that we can meet and exceed customers’ 
expectations, improving customer experience, and investing in 
innovations to benefit customers.  

- What is the companies approach towards the global climate 
changes and the increase in extreme events in result?  
Climate change is one of the greatest and most complex 
challenges facing the world today. That is why, as part of our 
continuing commitment to shaping a more resilient tomorrow, 
Zurich is taking actions to reflect this risk in our underwriting 
and investment practices. Being a responsible and sustainable 
company is at the foundation of our business. Zurich is 
committed to adopting the recommendations of the Financial 
Stability Board’s Task force on Climate Change-related Financial 
Disclosure (FSB-TCFD) and we recommend our customers 
to follow the same framework. We help our customers and 
communities to become more resilient to natural disasters 
and extreme weather. We also make a difference through our 
responsible investment approach and are reducing our own 
carbon footprint. We are working closely with communities 
and policy-makers to place more emphasis on risk reduction, 
preparedness and resilience rather than purely focusing on 
recovery and rebuilding. We are also sharing with our customers 
best practices and other risk-related insights developed during 
our 140-year history.  

- Does the company have plans or initiatives for the future in 
the Israeli or the global market that you could share with us?  
Our strategy positions Zurich for success over the long term. It 
builds on our unique footprint, solid financial position, balanced 
portfolio, trusted brand and the skills, strengths and expertise of 
our people. 

ZURICH company's offices, Zurich 
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A
ccording to the history of the company it was founded in 1976, in 
the middle of a watch industry crisis. What was the vision that led 
Mr Raymond Weil to found his own company? 

It all started in 1976, in the middle of a watch industry crisis, when Mr 
Raymond Weil z.l., decided to found his own company and turn his vision 
of what Swiss watchmaking should be into actual timepieces that would 

bring a new dimension to the industry.

What was the reason to his immediate success? How did he find the right answer 
to what the market was expecting from a new Swiss timepiece maker? 
RAYMOND WEIL Genève vision was to embrace quartz into Swiss watchmaking and his 
use of cutting edge design cues and aesthetics revolutionized the Swiss watch industry.

What was his experience and former knowledge at the time? 
After obtaining his business degree, he joined the Swiss watchmaker Camy Watch S.A. in 
1949, where he stayed 26 years as managing director.

The brand is associated with music as inspiration- Please Describe the similarities 
you see between those two worlds? 
RAYMOND WEIL Genève has always been imbued with a deep affinity for music. Part 
of the Brand’s DNA since its early beginnings, music definitely plays a major role in the 
Company’s source of inspiration and drives our creativity. We decided many years ago to 
expand our musical source of inspiration into product design and thus created our Music 
Special Editions.

Still on the issue of connections to art and music - tell us about the partnerships 
cooperation you lead these days.

We started the Music Special Editions back in 2014, working with artists that were 
selected for their musical achievements- doing things slightly different to others, such as 
2cellos, Labrinth, Milos Karadaglic. The following year we partnered with Frank Sinatra, 
Gibson Brands and Nicola Benedetti and began truly using music inspiration in our 
product development and design. RAYMOND WEIL Genève collaborated in 2016 with 

Olivier Bernheim, President of Raymond Weil SA, Genève:

The DNA of our brand within the 
Swiss watch industry is a combination 
of innovation and tradition
Over time, the name Raymond Weil Genève has become analogous to 
uncompromising quality within reach. The brand that has introduced quartz into 
the Swiss watch industry is inspired by the world of music and leans on valuable 
partnerships. Olivier Bernheim, the company’s president and Raymond Weil’s 
son-in-law, describes in an interview the way this family business has developed 
over three generations, and talks about its Israeli aspect

Olivier Bernheim
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“In a world that changes faster every day and in 
an industry dominated by big groups, a family 
company is a gem. As a family company, we are 
much more flexible and thus able to react much 

quicker than our competitors. We can think 
about something in the morning and begin 

working on it the same day!”

The Beatles, the world’s most successful band of all time. We 
launched in 2017, partnerships with David Bowie and the 
version two’s of The Beatles and Gibson Brands due to the 
success of the first editions. After high level from the past years, 
we are proud in 2018 to collaborate with the legendary Rock 
and Roll Hall of famers AC/DC and the renowned Marshall 
Amplification Maison.

The company has developed hand in hand with your family. 
What to your notion was your unique contribution to that?

In a world that changes faster every day and in an industry 
dominated by big groups, a family company is a gem. As a 
family company, we are much more flexible and thus able to 
react much quicker than our competitors. We can think about 
something in the morning and begin working on it the same 
day! It gives us a lot of opportunities and we can count on 

system on ladies’ collection Shine. Is this the key to being 
competitive in the market? 
We have our own internal R&D department since 1999, who 
assures the perfect quality of the watches and the uniqueness 
of the design. To perfectly fit our RAYMOND WEIL Genève 
standard and requirements our internal team developed the 
Two Time Zones complication to improve the readability on 
the dial and have two separate windows for a great appeal. 

our very reliable partners with whom we have built long term 
relationships since the beginning. 

Tell us about your initiatives regarding organization and 
business development? 
Our strength lies in what we are: a recognized name 
worldwide, a clearly defined positioning, elegant and 
affordable products. We are here and not elsewhere. We shall 
focus our efforts on the areas where we are strong. We will 
further develop our key markets and continue to enhance our 
music marketing strategy with partnerships.

In the year 1999 you established an R&D department that 
is committed to innovations exclusive to RAYMOND WEIL. 
Tell us about some of them such as the Two Time Zones 
complication or the patented interchangeable bracelet 

Our R&D team fully developed a unique patented system of 
interchangeable bracelets under the case, which allow to easily 
changing one strap to another. The Calibre RW1212 movement 
launched in 2017 represents the first time that we have 
designed a movement from scratch, created by our in-house 
R&D team, specific to RAYMOND WEIL Genève’s requirements 
and manufactured in collaboration with one of our movement 
partners - Sellita. 

It is essential that RAYMOND WEIL Genève continue to 
demonstrate its horology and watchmaking know-how, which 
has been handed down from generation to generation. We 
are extremely proud of our history and Swiss-Made credentials 
and as one of the last remaining family-owned and operated 
Geneva based watchmakers.
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The DNA of the brand is a combination between 
innovation and tradition. How do you manage to merry 
these two opposites? 
Our key objective is to offer the latest advancements while 
keeping the DNA of the brand. Our timepieces have to be the 
best they can be in terms of design and functionality, whilst 
honouring Raymond Weil’s ethos that every watch is accessible 
in terms of price. 

Describe the process of preparing and receiving the third 
generation in the company. Many families struggle with doing 
that, as you have achieved to do it in harmony.

I joined the family business in 1982 and became President 
and CEO in 1996. Elie Bernheim (my son and Raymond Weil’s 
grandson), who grew up in the watchmaking industry, joined 
the Company in 2006 to the Marketing department. Elie was 
immediately involved in strategic decision and development 

of the Brand, so it was evident that he became CEO in 2014 
to continue the work that his grandfather, Mr. Raymond Weil 
z.l. started in 1976. Generally speaking the use of watches 
was deeply influenced by the wide use of cellular phones - a 
transformation from a practical accessory to something else. 
What is your interpretation of that “something else”? 

Part of the business development was expanding to 
foreign markets as China Russia and India. Where is Israel 
located on your international map? 
RAYMOND WEIL Genève benefits from a significant recognition 
where it has sustained a longstanding history and where 
expansion projects have been set up: Middle East, USA, UK, 
India, Australasia. Israel is one of the latest fast growing market 
for the Brand due to a very close cooperation with Padani. Beni 
Padani and his team are instrumental is this incrementation.

How do you see the Israeli market? How strong is the 
Brand here?  
RAYMOND WEIL Genève is more than ever committed to 
expanding in Israel where our Brand has been sustaining 
a continuous growth over the last 20 years. Our aim is to 
continue to increase Brand awareness and our presence in 
many distinctive and selective points of sale, carefully selected 
for their quality and reputation. Social media recently became 
a key point of our marketing strategy that also recently lead to 
Padani offering our Brand on its own online platform.

Is your being Jewish affects your will to be present an 
active in Israel? 
It certainly does as I have a definite profound affect for the country.

How would you describe your personal connection with 

Raymond Weil SA, Genève: 
Facts and Figures
5 continents

95 countries

3,000 stores & exclusive boutiques

Main range : 800-3,000 CHF

Around 150,000 watches sold every year

Almost 50% mechanical vs 50% quartz watches

60% men watches vs 40% for women

5 subsidiaries: USA, UK, Austria, India and Hong Kong
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“RAYMOND WEIL Genève benefits from a 
significant recognition where it has sustained 
a longstanding history and where expansion 
projects have been set up: Middle East, USA, 

UK, India, Australasia. Israel is one of the 
latest fast growing market for the Brand due 

to a very close cooperation with Padani”

Israel? It is known that you visit often and spend part of 
your time here.
Yes I do visit often because it represents my origin and my 
belonging to the people of Israel. I now frequently bring my 
grandchildren with me to travel and discover the Holy land.

From watching the development of the Israeli economy, 
what is your opinion about it? 
The Israeli economy is in a tremendous expansion growing 
rapidly. It grows at an very high annualized rate. Rapid growth 
of the high-tech industry has been the engine driving Israel’s 
economy. It seems to me that the shortage of labor could be 
the single biggest obstacle to the continued growth of the 
country’s economy.

What is your relation and cooperation with the Israel-
Switzerland Chamber of commerce?   
I recently got to learn about it and I am in close relationship 

with quite a few members with whom we are regularly 
exchanging and sharing experiences..

Tell us about your involvement in the Jewish community 
in Genève, what does it mean for you? 
I am very closed with the local community. I have recently 
been for some years member of the board and treasury of the 
Communauté Israelite de Genève. My grandchildren are pupils 
at the Gan Yeladim.
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“I
’ll meet you on 45 Engel Street in Kfar Saba’s Green Neighborhood.  
The physical training track we have opened in the neighborhood 
park starts there”, said Gideon Guth. Indeed, one cannot miss the 
starting point of the circular physical training track set up in the park: 
A bright turquoise metal figure installed at the starting line, tells the 
story of the track. Attached to it is a plaque that commemorates the 

late Steven Karger, beloved friend of Gideon Guth, who died prematurely of brain 
cancer aged 49.

“Steven was an enthusiastic trainer and put great efforts into advancing volunteer 
initiatives related to sport. I was looking for a way to commemorate him in Israel 
and remembered the physical training tracks in nature built by ZURICH Company in 
different Swiss cities’ to encourage people to train. I am well acquainted with them, 
as are many Swiss people devoted to physical training, who use them and enjoy the 
opportunity to train in nature. I felt this was the right way to commemorate him - in 
a live, vigorous enterprise that would be primarily built for the community”.

In his search for partners with whom he could jointly realize his idea, he was 
delighted to learn that the municipality of Kfar Saba, where he has been living since 
his aliyah, was attentive to his innovative idea. In funding the project, his devoted 
partners were Steven’s parents, Yvette and Dr. Thomas Karger. Guth also involved in 
the project the own company, Istra Trade Link, which offers services and assistance 
in matters regarding international marketing. The company is in charge of the 

Shape Park, Kfar Saba:

Physical training becomes part of 
the scenery
At the heart of a park that sprawls along Kfar Saba’s Green Neighborhood 
(HaShchuna HaYeruka), a physical training track was set up, with 15 training 
points. Inspiration: The ZURICH Vitaparcours built in Switzerland by the 
ZURICH insurance company to promote a healthy lifestyle. Purpose: Bringing 
the concept to Israel. Initiator: Gideon Guth, Basel-born, currently a Kfar Saba 
resident. Added value: A living memorial to his good friend, the late Steven 
Karger, a Swiss sportsman who died prematurely

Gideon Guth
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project’s execution and participates in the funding.

“I dreamt about setting up in Israel a physical training 
track in nature, and succeeded in realizing my dream. I 
now look forward for two things to happen: First, that 
this unusual track would actually become an inseparable 
part of the park, and will be used by people of all ages. It 
is open for public use free of charge, 24/7 all year round, 
and it is suitable for all. We are now working to organize 
training groups in cooperation with the city authorities, 
and I believe that the number of participants will keep 
increasing.  At the moment, six weekly training sessions 
are available on the track, and about 150 people of various 
ages benefit from them.

The second thing I am hoping for is finding a business 
partner whose business and social agenda is consistent 
with promoting a healthy lifestyle. The track must be 
continuously maintained and tended to, and a devoted 
sponsor - who will be duly announced publicly, of course 
- would  be able to assist us in further developing the 

track’s activity, and enhancing its 
surrounding landscape.

0 0 0

Gideon Guth, 59, was born 
in Basel and moved to Israel 
with his wife and two children 
(“the third is already a Sabra”) 
when he was 31. “I come from 
a Zionist family”, he says. “My 
grandfather was president of the 
Basel Jewish Community, and 
was very active rescuing Jews 
during the Holocaust. Zionism 
and community work surrounded 
me as I grew up, an I decided to 
put those values into practice,  
and move to Israel despite the 
comfortable and extremely calm 
life in Switzerland.

He is a mechanical engineer by profession, and also holds a 
degree in economics. After a successful career in marketing 
opposite Switzerland for an Israeli hi-tech company, he 
decided to establish a business of his own, and assist 
companies who wish to operate on both ends of the 
Israel-Switzerland axis. Translation is an inseparable part of 
the work, and Guth has also developed this field, offering 
business translation services in a number of languages. 
He works with thirty countries, has a branch in the Far 
East (China and Japan), and keeps about 150 translators 

“I hope to find a business partner whose 
business and social agenda is consistent with 

promoting a healthy lifestyle. The track must be 
continuously maintained and tended to, and a 
devoted sponsor - who will be duly announced 
publicly, of course - would  be able to assist us 
in further developing the track’s activity, and 

enhancing its surrounding landscape”

From right to the left: H.E. Mr. Jean-Daniel Ruch, The Swiss Ambassador to Israel; Mr. Zvika Zarfati, The 
Mayor of Kfar Saba (at that time); Mr. Guido Guth, Initiator; Mr. Shay Karger, Son of Steven Karger
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busy. Guth has been a member of the Israel-Switzerland  
Chamber of Commerce for about 25 years.

“As you see, the company I established has nothing to 
do with sports or physical training”, he says with a smile. 
“But the operation I run has definitely helped me realize 
my vision about a physical training track in nature. In 
Switzerland, one sees such tracks in many places.

It all began with a 1968 community initiative of ZURICH 
Company. The company hired experts from the physical 
training field, to help it develop a track with training 
installations that enable specific training at different points, 
with instruction posters for the trainer over the entire track.

Exercise focuses on power, endurance and flexibility. 
Whoever follows the track is sure to undergo intensive 
training that is physiologically sound and affects all the 
muscles in a balanced way.

Within ten years, 500 tracks were built in Switzerland, and 
currently there are thousands of them, including in other 
European countries such as Germany, France, Italy, as well 
as in the United States. 

“Behind the success of the tracks is the broad business 
backing that ZURICH Co. constantly provides the initiative,” 
Gideon emphasizes. “It considers the track a means to 
promote a healthy lifestyle, that naturally reduces the 
incidence of poor health or of health-related occurrences 
that require activating an insurance policy. This is a classical 
win-win situation, which is extremely valuable to the 
individual and the community”.

The idea of this initiative came to Guth in tragic 

“Behind the success of the tracks is the broad 
business backing that ZURICH Co. constantly 
provides the initiative. It considers the track 
a means to promote a healthy lifestyle, that 

naturally reduces the incidence of poor 
health or of health-related occurrences that 

require activating an insurance policy. This is 
a classical win-win situation”

circumstances: The death of his good friend Steven Karger, 
who was diagnosed with brain cancer and died within 
six months in 2008. “Steven was a rare person, a giver, 
an enthusiastic sportsman who promoted community 
initiatives through sport. His death was traumatic to all his 
friends and acquaintances.  He was a publisher of medical 
literature. It is sad that no cure could be found for a man 
such as him, who had extensive knowledge in numerous 
medical spheres. His parents, Yvette and  Dr. Thomas Karger 
are important contributors to Keren HaYesod, the United 
Israel Appeal. They are Zionists whose heart has always 
been with Israel, even though they reside in Basel. When 
I introduced my idea of commemorating their son by 
building a physical training track in the park, they adopted 
it enthusiastically and generously”.

0 0 0

One major hurdle that stood in the way of realizing the 
project was finding the right location for the track. Gideon 
approached the Kfar Saba municipality and found them 
receptive to the idea, which is first of its kind in Israel. 
The place that was chosen was Park 80, the park of Green 
Kfar Saba neighborhood, a new and well maintained 
neighborhood that has been attracting families looking for 

Kraft

Knie langsam 
heben, gerade  
nach vorne, 
schräg nach 
links und rechts

je mind. 1 ×

Beweglichkeit

Beinkreisen 
links und rechts  
(Füsse ab 
Boden, 
Oberkörper 
bleibt stabil)

je mind. 5 ×

12 / 6 / d

6

Kraft

Aufsteigen, 
Körper  
strecken, 
absteigen.  
Bein wechseln

je mind. 10 ×

Ausdauer

Step:  
schnelles Auf- 
und Absteigen 
 
mind. 1 Min.

12 / 8 / d

8
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“Steven was a giver, an enthusiastic sportsman 
who promoted community initiatives through 

sport.  His parents, Yvette and  Dr. Thomas Karger 
are important contributors to Keren HaYesod, 

the United Israel Appeal. They are Zionists whose 
heart has always been with Israel, even though 

they reside in Basel. When I introduced my 
idea of commemorating their son by building a 

physical training track in the park, they adopted 
it enthusiastically and generously”

a “green” lifestyle near the city.

“I wanted the track to be exactly like the one I have seen 
in Switzerland, and received a special permission to build 
it from ZURICH Co., on condition that I follow closely all 
the original guidelines and instructions. This means that 
everything arrives from Switzerland, and that ZURICH 
controls everything - every caption, poster, wooden log 
of which this or that installation is made. The work was 
intensive, and in 2014 Mr. Andreas Baum, then the Swiss 
ambassador to Israel, attended its festive inauguration.

Another stage of development was completed in April 
2018, when lighting was installed all along the track, 
courtesy of the Karger family, and trees were planted along 
its unshaded segments. This  stage was celebrated as well 
in a festive event attended by Swish ambassador Daniel 
Roch, Kfar Saba mayor Zvika Zarfati, the Karger family, and 
hundreds of guests, including the local trainers.

“The track is modeled after the Swiss tracks that run within 
the green vegetation that grows inside or very near every 
city. The situation here is a little different...” Gideon says 
smiling, at the sight of the naked rocky hills around the 
park, where segments of the track are exposed to the 
pitiless Israeli sun. “Much work still remains to be done, 
for example on plants and shading”, he says, hoping that 
someone will join him in attending to this community 
sports initiative.

“As I mentioned, we are developing in the meantime 
some guided activities on the track.  We have groups of 
pensioners training here with municipal funding, and a 
training group for young mothers who arrive with their 
babies in strollers. Several professional groups have chosen 
to use the track to train their members, and the idea has 
come up to open groups for children and adults with 
special needs, to allow them to advance on the track at 
their own pace and enjoy activity in the open air for free, 
inside the community. The options are infinite”. 
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T
he applause at the end of the show was 
rhythmical and long. It testified that the 
singing and playing of Raphael Jost, an 
appreciated Swiss jazz musician, entered 
the hearts of the audience, and made the 
spectators smile with pleasure.

Jost visited Israel in mid-October for a week as a guest of 
the Jaffa Jazz Festival 2018.

Amikam Kimmelman, the festival’s art director, extended 
the invitation to Jost. Kimmelman, a saxophone player and 
an experienced musician, has produced the festival in the 
past few years, and was impressed by Jost’s recent musical 
accomplishments. 

Jost created an original concert for the festival in tribute 
to Elton John, and performed it with an ensemble that 
played together for the first time on the festival stage. It 
included the Israeli musicians Yonatan Rosen (drums), Assaf 
Hakimi (double bass), and a guest from France, Olivier Ker 
Ourio, a composer and chromatic harmonica player. Jost 

Jazz is an international language, and 
my encounter with Israeli musicians 
on stage was rewarding and enriching
Raphael Jost, Swiss jazz pianist, singer and song writer guest of the 
Jaffa Jazz Festival 2018 sponsored by Zurich insurance company

“Perhaps it was my Swiss approach - 
organized, exact, laid back - that helped me 
put everything together in my mind. I wrote 
everything clearly, and the players, each of 
them an outstanding musician, were ready 

when we met. We needed just one rehearsal 
before the show. That’s all”

also appeared as a guest in other concerts of the festival, 
including a jazz performance for children.

All this would not have been possible had the Swiss 
company Zurich not sponsored Jost’s participation in 
the festival. Another sponsor of the festival was the Swiss 
Embassy in Tel Aviv that held a festive reception in honor of 
all the participants on the festival’s opening night.

“The Swiss ambassador to Israel, Daniel Roch, is a jazz 
enthusiast, and he welcomed the musicians extremely 
cordially”, says Jost. “We were greeted with warmth and 
approval, and felt that jazz was received here with respect 
and appreciation”.

0 0 0

It is no secret that Switzerland has been a cultural hub for 
jazz music for many years. The international festivals it hosts 
attract musicians and audiences from different corners 
of the globe, spreading Jazz music worldwide. “Jazz is an 
international language, and those who are familiar with it 
can easily communicate with each other, even if they come 
from places that are far apart geographically and culturally. 
It pleases me enormously to notice that many Israelis 
embrace this style, and how rich and high-quality the local 
output is”, says Jost.

He is thirty, and graduated music studies at the Zurich 
University of Art five years ago. But in the short period 
since, Jost has already gone up in the world. He has 
participated in the world-famous Jazz festivals of Montreux, 
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Schaffhausen and Luzern, and appeared with his own 
ensemble in numerous other concerts where he played and 
sang. In 2015, Just won the prestigious Swiss Jazz Award, 
offered every year to outstanding musicians.

In a private conversation between shows, Just modestly 
describes the beginnings of his carrier, and his first steps 
in the world of music. It is a path that an outside observer 
would consider extremely difficult, but Just does not see 
it as such, in more ways than one: He has been struggling 
with visual impairment from birth (a blind left eye, and only 
30% vision in the right eye), and talks about it naturally 
and unemotionally. It appears that this difficulty has not 
overshadowed his life. In his own words, “Ever since I 
remember myself I have been aware of my condition, just 
as were all around me. When things are clear and in the 
open there is less room for misunderstanding”.

His approach probably owes much to his parents. His father 
worked in computer sales and his mother was a bookkeeper, 
and they both raised their only child in the small Swiss town 
of Basadingen in a natural and loving way, encouraging him 
to grow up as a “regular” child in every respect.

A childhood memory Jost told about in a concert he gave 
for children, was that of his mother playing the flute, and 
he singing happily along Swiss children’s songs. “No, she 
was not a professional musician”, he hastens to clarify, “she 

simply played the flute for her own pleasure and for ours. 
My parents were no musicians, and music was not central 
in our home, except for the pop music my parents loved, 
including the music of Elton John.

I began playing after my father bought himself an electric 
keyboard and tried to master it. Soon I was also sitting at 
the keyboard... My parents hired a teacher who, among 
other things, taught me how to play pop and rock songs 
that I liked and was able to sing, and introduced me to jazz 
that filled me with a sense of freedom. I studied with him 
from the age of 8 to 18. When the time came for me to 
choose a professional path, I told myself that music was not 
‘real work’. I felt I had to find a ‘serious’ profession, similar to 
my parents”.

Jost says that he had hoped to become a journalist and 
even applied for a job. However, he soon found out that in 
order to be hired he had to have a driver’s license, and this 
opportunity was lost. As he puts it, “That left only music”.

Raphael Jost (standing) performing at the Jaffa Jazz Festival

“Over my studies, I started my own musical 
ensemble. As our final assignment, we had to 
put together a musical project. The university 
had an agreement with the Montreux Festival 

management that the best final project of 
every year would appear in the festival. That is 

how I first reached Montreux...”

Photographs: Peter Vit18



Jost was accepted at the leading Swiss academic music 
school after preparing for the difficult entry exams with the 
help of a teacher he took for this purpose. At the university, 
he developed his playing, singing, and composition skills. 
He chose to focus on jazz because it gave him ample 
opportunity to express himself, but never abandoned the 
harmony and pleasure of pop music. To this day, his art 
combines elements from the world of pop with surprising 
and moving jazz arrangements. 

“One musician that has greatly influenced me is the British 
musician Jamie Cullum. He, too, arrives from the world of 
jazz, into which he integrates pop in a pleasant and catchy 
manner. He inspired me to combine the two worlds. Over 
my studies, I started my own musical ensemble. As our final 
assignment, we had to put together a musical project. The 
university had an agreement with the Montreux Festival 
management that the best final project of every year would 

appear in the festival. That is how I first reached Montreux...”

Jost talks unassumingly about himself. He almost apologizes 
for the success he has had in his young life. He avoids 
superlatives and compliments embarrass him. “Perhaps my 
visual impairment made my ears the main tool in my life. 
Much of my perception is based on my hearing, and this 
includes my sensitivity to music. Perhaps that is why it works 
so well...” he tries to explain. “Anyway, this does not mean 
that there are no difficult moments, challenges, and bumps 
on the way. I have stopped several times and thought to 
myself ‘what am I doing? What are my chances?’ The key is 

Photograph: Juventino M
ateo Leon

“One musician that has greatly influenced me 
is the British musician Jamie Cullum. He, too, 
arrives from the world of jazz, into which he 

integrates pop in a pleasant and catchy manner. 
He inspired me to combine the two worlds” 
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not to be discouraged and not to wallow in a gloomy mood. 
One can always try something else and succeed”.

This time Jost has won a spectacular success. He rose to the 
challenge of Amikam Kimmelman, the festival’s manager, 
and created a musical evening that included exceptional 
arrangements for Elton John’s songs, taking the familiar and 
loved melodies to the sophisticated rhythmical world of 
jazz, before making them reemerge once again.

Jost completed the complex orchestration of piano, drums, 
double bass and harmonica in Switzerland, and sent it 
ahead to the players, whom he met for the first time only 
when he arrived in Israel. “Perhaps it was my Swiss approach 
- organized, exact, laid back - that helped me put everything 
together in my mind. When I sit at the piano and start to 
play, I can hear exactly what the double bass should do... I 
wrote everything clearly, and the players, each of them an 
outstanding musician, were ready when we met. We needed 
just one rehearsal before the show. That’s all”.

As the concert went on, Jost’s face reflected his enjoyment 
and satisfaction with each song. His singing was full and 
ripe, and most notably - effortless. His English is fluent, 
clean and clear, with no traces of a foreign accent. “Yes, I 
was really happy”, he admits. “Mt girlfriend, who joined me 
on this trip, said that she hasn’t seen me play so happily for 
a long time. I was elevated, and so were all the players”.

As an afterthought, Jost adds the following about the 
concert and his preference for jazz: “I am interested in the 
twist, the change, the surprise. In jazz, you must know 
clearly what your main road is. Only then you can make a 
twist, take a side road, and enjoy matters that do not exist 
on the main road. This seems to be true of life itself. You 
need a stable foundation from which you can depart to 

discover wonderful things, and to which you can return. 
I am working currently as a piano teacher in a Zurich high 
school and conservatory, while at the same time I create, 
perform, and participate in festivals. Music is now ‘real work’ 
for me, and this makes me happy”.

Before you return to Zurich, what are your impressions 
of Israel?
“I admit that I was a little apprehensive before I came here. My 
parents were also concerned about the idea of my travel to 
Israel. The picture that comes up in the media is unreal. When 
I arrived in Tel Aviv and realized that there was no shooting 
in the streets, I understood the gap that exists between the 
impression the media give, and one’s everyday experience”.

Now that you have learned something about Israeli life, 
what, in your opinion, characterizes us?
“Strangely enough, the first characteristic is that there is no 
typical characteristic. And I mean this in a good sense. For 
example, when I asked what a typical Israeli dish was, and 
said I wished to sample it - I got a big smile. I understood 
that you have here a little of everything, and this diversity 
is the most noticeable thing about you. Still, where can one 
find good falafel around here?”

“I admit that I was a little apprehensive before 
I came here. My parents were also concerned 

about the idea of my travel to Israel. The 
picture that comes up in the media is unreal. 

When I arrived in Tel Aviv and realized 
that there was no shooting in the streets, 
I understood the gap that exists between 
the impression the media give, and one’s 

everyday experience”
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D
an Hotels is proud to introduce the Link hotel & 
hub, an innovative social hotel that targets the 
new generation of young-at-heart tourists and 
business people looking for new directions and 
a different pace, who embrace a different set of 
priorities. The hotel has captured the energetic 

spirit of Tel Aviv and offers the concept of social togetherness 
and all that is special and young in the city - street art and 
technologically advanced hospitality.

Link hotel & hub:

NEW, YOUNG, FRESH 
IN AN URBAN SETTING
The Link hotel & hub, a new brand powered by the Dan Hotels, offers guests a 
new hospitality experience in a vibrant, youthful, refreshing environment that 
befits its location in the very heart of the “City that Never Sleeps”

Urban Digital
In design, as well as character and the services it offers, Link is an 
urban hotel, totally different from the style characterizing the other 
hotels in the Dan chain. It is not situated on the beach, but on Shaul 
Hamelech Blvd., in Tel Aviv, close to the Tel Aviv Museum of Art, the 
municipal courthouse, Ichilov Hospital and the area’s centers of 
offices and entertainment. In keeping with the spirit of the times, 
the hotel’s services are all implemented via an app, soon to be 
launched, by means of which it is possible to check in and check 
out, order food and beverages and perform tasks such as opening 
your room, turning on the TV, operating the air-conditioner and 
regulating the intensity of the room’s light - and the ambience.  
There is no reception desk, which is inherently very different from 
the current norm in hotels.

Art and a Feast for the Eyes
Aside from the advanced digital services, the underlying concept 
of a modern hotel finds expression in design too. The lighting in 
the Link hotel & hub rooms can be regulated to shine in a variety 
of colors to reflect a guest›s mood, and each of the eight floors 
has been dedicated to a different Israeli graffiti artist, whose works, 
which also may be purchased, are displayed in the guest rooms 

Shy K. Segev

Photos: Ori Ackerman
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and the public spaces.  

Photographer Daniel Siboni, who was honored with a lifetime 
achievement award at the Cannes Film Festival, is the Link hotel 
& hub’s art curator, and the Tel Aviv street artists whose works are 
showcased currently in the hotel include Bazooka Joe, Ross Plazma, 
Eric Brakha, Yoni Danziger, Murielle, Shay Schneidermann, Dioz, Dan 

From Personal Training to Personal 
Laundry
The Link hotel & hub features a fully equipped spa and fitness 
compound that offers personal training and private massage 
rooms. A service room adjacent to the spa and fitness area contains 
lockers where guests that arrive before check-in or care to remain 
after having checked out, can store their belongings. A self-service 

Groover and Michal Rubin. All the rooms, equipped with especially 
large 55” Smart TVs, elegant beds and bedding and an oversized 
mini safe, are between 17 and 40 sq. meters in size and offer a 
perfect balance of compactness and comfort. Leading Architect 
Rani Ziss and Interior Designer Dana Leitersdorf, owners of an office 
specializing in hotel and office design, were in charge of designing 
the Link hotel & hub.

Lobby as CO-Working Space 
Shared work spaces have become very trendy and fashionable in 
recent years, so it’s no wonder that the Link hotel & hub too has 
adopted the concept. In place of a traditional lobby, that of the 
Link has been defined as a hub: a joint work space where guests 
and visitors are able to work individually or together. The hub 
contains shared desks, meeting rooms of various sizes, a billiard 
table and video and board games. Evenings, it is transformed into 
an entertainment area where guests can watch movies and music 
and sports events. The idea is for the hub, with its open kitchen 
and bar in the center, to become a contemporary entertainment 
and meeting area that also has been outfitted with equipment 
enabling guests to view presentations, movies and music and 
sports events.

washing machine and dryer are located there too, as well as a 
dispenser stocked with items for personal use such as chargers, 
adaptors, flip flops and shaving kits. Also, right at the entrance to the 
hotel, the LinkCafé espresso bar is located, open all day and all night. 

To quote Ron Federmann, who headed the innovative 
hotel’s development team: “The Link hotel & hub meets 
the needs of the modern traveler, and this is why we have 
changed a large part of the processes that characterize 
regular hotels. The service staff, available 24/7, is multi-
functional, operating in line with the principle that everyone 
does everything, and at eye level. There is no doubt that 
Link hotel & hub guests will enjoy an extraordinary fun experience. 
It is also important to note that Link hotel & hub rates are 
comfortable, even laughable compared with rates at other hotels 
in the city, about $150-$200 a night, and no room will ever cost 
$300, even when there are no rooms available in the ‘City that 
Never Sleeps.’”

Photo: Daniel Layla
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O
ver half a billion migratory birds fly over the Hula valley twice a year: 
In autumn, headed south, and in springtime - headed north. The 
sight of enormous flocks in flight or landing on and around the Hula 
Lake at the end of the day is phenomenal.

The viewer, whether an experienced bird watcher or a nature-loving 
tourist, cannot but be thrilled by this multitude of birds, as they 

noisily sweep through the air. 

The Hula lake natural park and bird watching scene is located in the middle of the 
Hula Valley, surrounded by hills - the Golan Heights to its east, and the Naftali Range 
to its west. Its unique location at the center of the Syrian-African Rift Valley makes it a 
stopover on one of the most important bird migration routes in the world.

Thus, an exceptional ecological system of remarkable local and global importance 
has developed around the Hula Lake. The lake and its surrounding turned into a major 
bird watching spot, attracting hundreds of thousands local and international visitors 
interested in ecological tourism.

Touring the park on bicycle or an electric car, on guided tours in a safari wagon or 
on special sunrise or sunset tours - is an experience that creates a special connection 
with the varied residents of the natural habitat that has developed around the lake. 
They include hundreds of bird species - dominated by cranes and pelicans, and other 

Hula Lake: The delicate balance 
between nature, tourism and agriculture
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An exceptional ecological system of 
remarkable local and global importance 
has developed around the Hula Lake. The 
lake and its surrounding turned into a major 
bird watching spot, attracting hundreds of 
thousands local and international visitors 
interested in ecological tourism

animals such as the nutria (coypu), a semi-aquatic rodent and 
an impressive swimmer, the wild water buffalo, and carnivores 
such as swamp cats and foxes.

0 0 0

In the lake’s delicate system of balances, nature, with its 
impressive and powerful phenomena, co-exists with the 
presence of humans in the area - tourism and agriculture. 
Much has been done to prevent the damages to the 
livelihood of the area’s farmers caused by the enormous 
numbers of pelicans and cranes that stop in the lake. The 
insatiable appetite of pelicans for fish cultivated in nearby fish 
farms, and the cranes’ raids of the peanut and humus fields 
have been adequately dealt with.

To solve the problem, an in-depth study was conducted 
of this phenomenon, followed by a collaborative effort of 
the Jewish National Fund, the Israeli Bird Watching Center 
of the Society for the Protection of Nature, the Hula Valley 
farmers, and the Israel Nature and Parks Authority. To feed 
the pelicans, small St. Peter’s fish, which are not required for 
human consumption, are transferred to the Hula Lake every 
year. Simultaneously, noise generators intended to scare off 
the birds are activated in the fish farms, to ensure that the 
pelicans feed exclusively in the Hula Lake.

Feeding spots have been set up for the cranes on 2,000 
dunams allocated near the lake by tourist organizations and 

farmers for this purpose. During the winter months, about 
three tons of corn grains - a favorite delicacy of the cranes - 
are dispersed there daily. At the same time, the farmers have 
devised and implemented various methods to remove the 
birds from their fields: They make harsh noises and place in 
the fields scarecrows dressed in yellow, a color that wards off 
the birds.

0 0 0
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Bird migration is a phenomenon that fascinates hundreds 
of ornithologists and amateur bird watchers, who come to 
the Hula region every year to observe this wonder at close 
range. Around the world, bird watching has become a 
popular pastime, sweeping many people into observing and 
identifying various bird species in nature (see frame). The Hula 
region is an excellent example of leveraging this trend. 

Bird watching: A soaring hobby
The bird watching hobby includes bird observation 
and acquaintance with their habits - nesting, hatching, 
reproduction, finding food, feeding fledglings, etc. Unlike the 
scientific research of birds (ornithology), the sole motivation 
of bird watching is the personal interest of amateurs, often 
groups organized in clubs, in which case a social dimension 
adds to the hobby. Bird watchers prefer making their 
observations during the bird migration seasons, when they 
can watch impressive flocks of multitudes of birds.

In certain European countries as well as in the United States, 
bird watching has evolved into a kind of competitive “sport”, 
where detecting and documenting a rarity is the winning 
achievement. Enthusiastic bird watchers do not hesitate 
traveling over land and sea in pursuit of a rare bird.

The tools of the bird watcher are the binoculars and 

the telescope,  often accompanied by photography 
equipment. While becoming increasingly sophisticated, 
this equipment is also becoming more portable. Much 
thought is invested in choosing the observation spot, 
creating a hidden position and using camouflage to watch 
the birds from a short distance without being detected 
and scaring them off.

One skill an experienced bird watcher must acquire is bird 
identification. Birds are identified by their look and by the 
sounds they make. The Israeli and international bird watchers’ 
community regularly shares the information gathered by 
its members, and a small rare bird unexpectedly observed 
somewhere may cause great excitement.

Israel’s is an important landmark on the international bird 
watching map thanks to its geographic location and mild 
weather. It attracts every year thousands of enthusiastic bird 
watchers from the world over. The Israel Nature Protection 
Society has been operating a bird watching center in Israel 
since 1980. Local study centers are also run in Jerusalem, 
Kfar Ruppin, the Hula Valley, Ma’agan Michael and Eilat. On 
Israel’s 60th anniversary, a competition was announced for 
Israel’s national bird, and the winner was the hoopoe. The 
competition boosted public interest in bird watching and 
preserving the habitats of Israel’s birds.
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מפגש חברי לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין
בהשתתפות השגריר מר ז׳אן דניאל רוש

 מלון ״דן״ תל אביב, 23.4.2018. מרצה אורח: השגריר רון פרושאור
שגריר ישראל באו״ם ובבריטניה

Luncheon meeting, Israel-Switzerland & 
Liechtenstein Chamber of Commerce - 23.4.2018 

With the participation of the Ambassador of 
 Switzerland to Israel H.E. Mr. Jean-Daniel Ruch

Lecture by Ambassador Ron Prosor, Former Ambassador of 
the state of Israel to the United Kingdom and to the United Nations
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Discover the ongoing pleasures of a Dan Hotel vacation. Whether it’s the legendary King David in Jerusalem or resort hotels on the 

Mediterranean and Red Sea, every Dan hotel is a landmark destination that reflects the spirit of its surroundings. And thanks to our wide 

range of locations, the  options are endless for enjoying the beauty, history and diversity of Israel.

For information & reservations
ISRAEL: "Call Dan" Reservation Center: 972-3-5202552
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מפגש חברי לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין
בהשתתפות השגריר מר ז׳אן דניאל רוש

מלון ״רויאל ביץ׳״ תל אביב, 9.10.2018. מרצה אורח: אלוף )מיל׳( עמוס ידלין

Luncheon meeting, Israel-Switzerland & 
Liechtenstein Chamber of Commerce - 9.10.2018 

With the participation of the Ambassador of 
 Switzerland to Israel H.E. Mr. Jean-Daniel Ruch

Lecture by Major General (ret.) Amos Yadlin
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