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עמיתים יקרים,
בדפי ההיסטוריה תיזכר שנת 2019 כשנה שבה הלכו תושבי מדינת ישראל לקלפי 
פעם אחר פעם, ללא הכרעה - מצב שהביא לקביעת מועד נוסף לבחירות שלישיות 
בחודש מרץ 2020. אם נפנה זרקור אל המשק, החברה והכלכלה, נוכל לראות 
בבירור עד כמה מצב זה אינו מיטיב עם אזרחי המדינה ומקשה על ההתנהלות 
השוטפת כמעט בכל תחום. לצד זאת, ברור לכל כי גם בעת זו, על כולנו להמשיך 
ולקדם ככל הניתן כל תוכנית שהתווינו וכל יוזמה שגיבשנו - וכך עשינו גם אנו 

בלשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין. 
הייתה זו שנה עתירת פעילות במהלכה, ובין היתר, צוינו 70 שנות יחסים דיפלומטיים 
בין שוויץ לישראל. במסגרת זו נערך אירוע "באזל בתל אביב" ברחבת המוזיאון, 

שהיה הזדמנות להיכרות הדדית תרבותית, מוסיקלית וקולינרית. 
חברי הלשכה נפגשו במהלך השנה ארבע פעמים, ובכל פעם אירחנו להרצאה מעשירה דמות מרכזית בהוויה 
האקטואלית הישראלית. אני מוצא לציין בכבוד ובהערכה את נוכחותו של שגריר שוויץ בישראל, מר ז'אן דניאל רוש, 
בכל מפגשי חברי הלשכה. השגריר רוש הוא ידיד אמת של לשכת המסחר, המעניק רוח גבית לפעילותנו ולקידום 
היחסים הבילטרליים. המפגש הראשון, נערך בחודש ינואר, במסגרתו אירחנו את העיתונאי חתן פרס סוקולוב רביב 
דרוקר להרצאת אקטואליה מרתקת. המפגש השני נערך בחודש מרץ, ובו זכינו לארח את ד"ר סאמר חאג' יחיא, 
יו"ר דירקטוריון בנק לאומי, הראשון ממוצא ערבי המאייש תפקיד יו"ר דירקטוריון במערכת הבנקאות הישראלית. 
זו בהחלט בשורה בדרך להפיכת כל תושביה הלא יהודיים של מדינת ישראל לחלק בלתי נפרד מהמרקם החברתי 
והכלכלי. במפגש שבא אחריו, בחודש ספטמבר, התארח ערן יעקב, מנהל רשות המיסים במשרד האוצר, שהעשיר 
אותנו במידע מקצועי עדכני. את סדרת המפגשים סיימנו עם הרצאתה של ציפי לבני, לשעבר שרת המשפטים, 
שרת החוץ וחברת כנסת, בנושאים אקטואליים. מפגשי הלשכה שאנו עורכים לאורך השנה מהווים הזדמנות 
נאותה עבור כל המשתתפים להעמיק את הקשרים, ליצור היכרויות חדשות, להגביר את הנטוורקינג בתחומים 

שונים ולהביא לידי ביטוי את החברות בלשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין. 
  0 0 0

גיליון זה של מגזין "מהדקים קשר" כולל מספר כתבות הממחישות את מהות הישראליות והיהדות. כך, למשל, 
ערכנו ראיון עם דוד בלומברג, יו"ר הספרייה הלאומית, שתיאר בפנינו את גודל האתגר של כינוס אוצר הכתבים 

היהודי-ישראלי  לדורותיו והקמת משכן ראוי עבורו בירושלים. 
דרך כתבה שערכנו עם אלוף דורון אלמוג, חתן פרס ישראל, ניתן ללמוד על ערך הערבות ההדדית והדאגה לחלש 
בחברה. אלמוג, שהקים את הכפר השיקומי "עלה נגב - נחלת ערן", שוקד עתה על פרויקט רב-משמעות: הקמת 

בית חולים שיקומי ראשון בדרום הארץ.  
הישראליות במיטבה, על כל גווניה, באה לידי ביטוי תוסס ועדכני 
בעיר תל אביב, שקנתה לה מעמד של יעד תיירותי בינלאומי. על 
כך שמענו מפי איתן שוורץ, מנכ"ל "עיר עולם ותיירות" הפועלת 

במסגרת עיריית תל אביב למינוף מעמדה התיירותי של העיר.
הצ'רקסים  מורשת  על  בגיליון: כתבת העשרה תרבותית  עוד 
בישראל, כתבת תעופה על SWISS ועל אדלוויס וכן סיור במלון 

רויאל ביץ' תל אביב.   
והיעדים  את המטרות  נשיג  הקרובה  בשנה  כי  לכולנו  נאחל 

שהצבנו לעצמנו ונראה ברכה במעשינו. 

בברכת שנת עסקים פורייה ומוצלחת, 
 גדעון המבורגר, 
נשיא לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין
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בראיון עימו מציג דוד בלומברג, יו"ר הספרייה הלאומית, את קורותיו של המוסד 
החשוב מאז הוקם ב-1892 ועד ימינו אנו, בהם מוקם משכן חדש לספרייה. "הבניין 

החדש הוא מרכיב מרכזי במפעל ההתחדשות של הספרייה הלאומית. הוא יעניק 
לה משכן מכובד וראוי, אשר יסייע לה להעמיק את פעילותה כמוסד המוביל בארץ 

לאיסוף ושימור אוצרות היצירה הכתובה של העם היהודי בישראל ובתפוצות"

חד הפרויקטים המרשימים במתחם קריית הלאום בירושלים, הולך א
ומוקם בימים אלה - למרגלות משכן הכנסת, בשכנות למוזיאון 
ישראל, מוזיאון המדע והאוניברסיטה העברית. 127 שנים מאז 

נוסדה, תמצא הספרייה הלאומית של עם ישראל ומדינת ישראל 
בית משלה, שיכיל את אוצרות הספרות והמורשת של העם היהודי 

לדורותיו.  
"הבניין החדש הוא מרכיב מרכזי במפעל ההתחדשות של הספרייה הלאומית", אומר 

דוד בלומברג, יו"ר דירקטוריון הספרייה הלאומית, "זה יהיה היכל התרבות האמיתי 
שלנו. הוא יעניק לספרייה משכן מכובד וראוי, אשר יסייע לה להעמיק את פעילותה 

בהיותה המוסד המוביל בארץ לאיסוף ושימור אוצרות היצירה הכתובה של העם 
היהודי בישראל ובתפוצות".   

הספרייה הלאומית נוסדה על-ידי ארגון בני ברית ב-1892 ועברה לא מעט גלגולים עד 
אשר עברה למשכנה הנוכחי, באוניברסיטה העברית בגבעת רם, בירושלים. שם פעלה 

הספרייה כסוג של מוסד מחקרי של האוניברסיטה.  
ניתן לראות את תחילת הגשמת חזון ההתחדשות של הספרייה הלאומית בשנת 1992, 

עת נחנך בית המשפט העליון בירושלים, שנתרם על-ידי קרן רוטשילד. לאחר מכן 
עלתה אפשרות כי הקרן תהיה מוכנה לשקול סיוע לפרויקט לאומי נוסף. 

"באותה עת נבחן נושא הקמת בניין לספרייה הלאומית", מספר בלומברג. "לצורך 
כך הוקמה ועדה בינלאומית, בה השתתפו כמה מנהלי ספריות מהמובילות בעולם 

ונשיא מכון ויצמן. מסקנותיה היו חד-משמעיות: אין למעשה ספרייה לאומית בישראל, 
חייבת להיות כזו, היא צריכה  להיוולד מחדש ולצורך כך יש להעמיד מספר תנאי סף: 
להפריד אותה מהאוניברסיטה, לחוקק את חוק הספרייה הלאומית בכנסת, להגדיר 

את תחומי פעילותה ולהקים גוף עצמאי לחלוטין, ללא זיקה פוליטית, שינהל אותה כדי 
להבטיח את קיומה העצמאי". 

- קיומה העצמאי אינו מצב נתון? 
בלומברג: "לא, תמיד קיים חשש מהשפעות פוליטיות על הספרייה הלאומית, כי היא 

מעצבת ומגדירה את הזיכרון הלאומי, או במילים אחרות את האתוס הלאומי - מה 
ייכלל בו ומה לא. בסופו של דבר אנשים הם שמחליטים. 

אם נלך לאחור בהיסטוריה היהודית, נראה כי גם תהליך האיסוף של ספרי התנ"ך 
היה הדרגתי ונמשך מאות שנים. ולאור החלטתם של אישים אלה ואחרים לאורך 
הדורות ישנם כיום ספרים שנזכרים בתנ"ך אך לא הוכנסו אליו, וכאלה שהוכנסו. 
אנו מדברים על קאנוניזציה, קרי הגדרת מכלול כתבים כ'כתבי קודש' מחייבים, 

דוד בלומברג )צילום: דן פורגס(

הספרייה הלאומית:

משכן חדש לאוצרות היצירה 
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"תמיד קיים חשש מהשפעות פוליטיות על 
הספרייה הלאומית, כי היא מעצבת ומגדירה את 

הזיכרון הלאומי, או במילים אחרות את האתוס 
הלאומי - מה ייכלל בו ומה לא. בסופו של דבר 

אנשים הם שמחליטים. אם נלך לאחור בהיסטוריה 
היהודית נראה כי גם תהליך האיסוף של ספרי 

התנ"ך היה הדרגתי ונמשך מאות שנים"

העולים בדרגתם או בסמכותם על כתבים או חיבורים אחרים. 
חתימת הקאנון של כתבי הקודש התנ״כיים מתוארכת לשנת 

70 לספירה בערך ומשמעותו של הקאנון טמונה בכך שאין 
להוסיף עליו ואין לגרוע ממנו. 

במרחק כאלפיים שנים, קשה להעריך כיום את מכלול הסיבות 
והנסיבות שהביאו להכללתו או לאי הכללתו של ספר זה או 
אחר בתוך הקאנון. ייתכן שלגורמים ולזרמים שונים ביהדות 

הייתה ראייה או תפיסה שהשפיעה על כך, אפשר אפילו לקרוא 
לזה פוליטיזציה, משום שבבסיס ההחלטות הללו עמד הרצון 

להשפיע ולעצב הלך רוח". 

- וזה ייתכן גם בימינו? 
"בהחלט. לאחר המהפך הפוליטי ב-1977, חששו זקני 

המפלגה הקומוניסטית רק"ח מהשתלטות עוינת על ספריית 
המפלגה, במטרה להוציא אותה מהאתוס הלאומי. הם החליטו 

להעביר את הספרייה למוסקבה. אגב, עשר שנים אחר כך, 
לאחר שהשלטון הסובייטי קרס, הם שוב חששו מאובדן הנכסים 

הרעיוניים שלהם והחליטו להעביר את הספרייה חזרה ארצה. 
לקח להם כמה שנים טובות, כי צריך היה אישור של השלטונות 
הרוסיים. בסופו של דבר הם הסכימו, בתנאי שהספרייה תעבור 

לגוף ממלכתי ישראלי. ואכן, הם הפקידו את מכלול ספריית 
המפלגה כחלק מהספרייה הלאומית. 

אתן לך עוד דוגמא לקשר העמוק המתקיים בין המיקום 
והשיוך של האוצר התרבותי לבין הגדרת הזיכרון או האתוס 

הלאומי - ארכיון פרנץ קפקא. ישבה מועצת המנהלים שלנו 
והחליטה שפרנץ קפקא הוא חלק מהזיכרון הלאומי היהודי. 

לקח לנו 12 שנים להתדיין בבתי משפט מעבר לים, כדי לקבל 
את הארכיון של הסופר הענק הזה. במאמר מוסגר אציין 

קוריוז: קפקא התאהב בבת של חסיד גור והיה מוכן להפוך 
מחילוני גמור ליהודי אורתודוקסי ולעלות ארצה - ובלבד 

שיקבל את ברכת אביה...". 

- עצם זה שהוא היה יהודי זה מספיק כדי להיכלל בקאנון 
הלאומי ולהיות חלק מהזיכרון הלאומי? 

"מושג הזיכרון הלאומי הוא חמקמק. אנו התעקשנו לראות אותו 
כחלק מהאתוס היהודי. אגב, כך נהגנו גם עם הארכיון של ידידו 

הקרוב, הסופר והמחזאי מקס ברוד". 

- אתה מדבר על אתוס ואולי מדובר בעצם בשימור והגנה על 
ארכיונים פרטיים שמא יאבדו ברבות הזמן? 

"אלה הם שני צדדים של אותו מטבע. יש לנו בספרייה 
הלאומית למעלה מאלף ארכיונים של אנשים פרטיים שצברו 

אוצרות ספרות, של אנשים פוליטיים ושל סופרים. הם הפקידו 
אותם בידינו מהחשש שמא יאבדו, או שמא גוף אחר - ציבורי 

או פרטי - שיצרף אותם לאכסניה שלו, יקרוס. כך עשו אורי 
אבנרי, ישעיהו ליבוביץ', מרטין בובר, אחד העם, שי עגנון, אורי 
צבי גרינברג, אהרון אמיר, נעמי שמר ועוד. אם באמת מישהו 

רוצה להבטיח את קיומה של יצירה ראויה  - הספרייה הלאומית 
היא האכסניה הראויה".

- האם שאלו אותך פעם מה האג'נדה האישית שלך והאם יש 
לה השפעה על החלטותיך? 

"ראשית אני לא המחליט היחידי. שנית, נשאלתי על כך 
לא פעם ועניתי שאין לי אג'נדה. ואם בכל זאת יש כזו, היא 

מתייחסת בעיקר לכורח שבהמשכיות: אנו היום מחדשים אמנם 
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את פניה של הספרייה הלאומית ובונים בניין חדש, אך בד בבד 
מקפידים על המשך הקיים, תוך שיפור ושכלול, לשם התאמה 

לעת הזו. חלילה לנו לפגוע בקיים, שכבר עתה, עוד לפני 
המעבר, הינו פעיל ושוקק חיים. אני מאמין כי בבניין החדש זה 

יהיה פי כמה". 
0 0 0

בניין הספרייה הלאומית יתפרס על-פני 45,000 מ"ר, בשש 
קומות מעל פני הקרקע ועוד ארבע מתחתיה. הוא יכלול 

אולמות קריאה, מרחבים יעודיים ומאובזרים למחקר ולעיון, 
אולם מבקרים, אולם רב-תכליתי, מרחבי אחסון מאובטחים 

ומאוקלמים לשמירת אוצרות הספרייה וכן אכסניות לפעילויות 
תרבות וחינוך שיתרחשו בתחומי הבניין ומחוצה לו. 

המבנה המיוחד תוכנן על-ידי משרד הרצוג ודה מרון מהעיר 
באזל שבשוויץ, אשר זכה בפרסים רבים בהם פרס פריצקר, 

העיטור הגבוה בעולם בתחום האדריכלות, פרס סטירלינג ופרס 
 .)RIDA( איגוד האדריכלים הבריטי

במשרד השוויצרי אומרים כי תכנון הפרויקט משקף את 
השאיפה לשקיפות ופתיחות של הספרייה הלאומית. צורתה 

העוצמתית והפיסולית של האבן במבנה, מתכתבת עם 
הטופוגרפיה המיוחדת בסביבתו של האתר, מורמת מהקרקע 

ומוצבת על אלמנטים דמויי זכוכית". 

- היו מספר דחיות בצפי לגמר הפרויקט. האם ככל שהעבודות 
מתקדמות אפשר יהיה ביוני 2021 לברך על המוגמר? 

"כנראה שכן, אך השאלה לא ממש רלוונטית, כי הראייה צריכה 
להיות בפרספקטיבה אחרת, רחבה יותר, של הפיכת הספרייה 

הלאומית למוסד תרבותי מרכזי - למדינת ישראל וליהדות תבל. 
זה לא יהיה נכון להסתכל על הדברים כעל פרויקט קבלני. 

המשימה רחבה בהרבה, והיקפה אפילו הייתי אומר 200, 300, 
400 שנה - ואולי אף לעולם לא תסתיים. 

עלינו ועל הבאים אחרינו מוטלת החובה להציב את נכסי 
התרבות שלנו במקום הראוי להם, לעשות את המוסד רלוונטי 

בכל עת, לקבוע מה ייכנס לאתוס הלאומי. זה לא פשוט עכשיו 
- וזה יהיה יותר מורכב בעתיד". 

- האם לדעתך אנחנו עדיין עם הספר?  
"זה לא בהכרח מתקיים היום, וזה בוודאי לא מובן מאליו. צריך 
להיאבק כדי להיות ראוי לתואר 'עם הספר'. בעיניי, כבר בעת 
זו, ובוודאי בעתיד, המונח ספר בו אותיות מודפסות על דפים 
כרוכים - ישתנה. לכן אנו צריכים להרחיב את ההגדה ולדבר 

על 'יצירה'. בספרייה הלאומית ייחשפו המבקרים מכל הדתות 
והתרבויות, מכל הגילאים, לאוצרות היצירה התרבותית שלנו. 

אנו שואפים להיות ספרייה לאומית בה ניתן לא רק לפגוש את 
היצירה, אלא גם לפגוש את היוצר ולהתוודע לתהליך היצירה 

שלו. המפגש עמו לא רק ירחיב את הדעת, אלא ייחרט כחוויה 
בלב המבקר". 

- יש להניח כי כוונתך בעיקר לקהל הצעיר יותר של הספרייה. 
הכול, כמו תמיד, מתחיל בחינוך...

"כמובן. כבר היום, ובוודאי במבנה החדש, יהיו יותר ויותר 
פעילויות ייעודיות לילדים ולבני נוער. הם יוכלו להשתתף 

בעשייה בתוך הספרייה ומחוצה לה. בעיניי רוחי אני רואה אלפי 
תלמידים באים בשערי הספרייה, חווים את היצירה היהודית 
לדורותיה, מקבלים את הספר הראשון שלהם עם כניסתם 

לכיתה א' ומתרשמים מהיצירה המופלאה שיצר הפסל מיכה 
אולמן מאותיות השפה העברית. על-פי הקבלה נאמר כי העולם 
נברא על 22 אותיות. הייצוג האמנותי של אולמן מיטיב להמחיש 

זאת".
האותיות החלולות בקירות האבן מאפשרות מעבר פיזי דרכן 

וקשר עין אל הצד השני. בכך, מהוות האותיות שערים של קשר 
פתוח בין פנים לאחור, שמאל לימין, בין למטה ולמעלה, מערכת 
של חללים, מעבר של אור וצל בין אנשים וזמנים, בין חומר לרוח, 

בין דיבור למעשה, בין יש לאין.
פסל אותיות האור יתפרס על שני מפלסים: החלק העליון 
הוא רחבה גדולה עם מעגל של אותיות העשויות אבן: כל 

אות תהיה בגובה של 1.8 מטר והמבקרים יוכלו להתהלך בין 
האותיות. במרכז העיגול משובצות שלוש אותיות: אלף העברית, 
A הלטינית ואליף הערבית, שיהיו עשויות מזכוכית ודרכן יחדור 

אור לחלל תת-קרקעי החצוב מתחת לרחבת הפסל.
"פסל אותיות האור של אולמן מדגים את התרבות וההיסטוריה 

היהודית דרך 22 האותיות העבריות", אומר בלומברג. "לפסל 
הזה יש חשיבות חינוכית ותרבותית רבה ונבחר לו מקום ראוי 

וסמלי. אני מברך את העיר ירושלים שייבנו בה עוד מונומנטים 
תרבותיים במרחב העירוני. וכך, כמו שכולם מכירים את 

דוד בלומברג ( נולד ב-1944 בחיפה. את 
הקריירה הבנקאית שלו החל בבנק ישראל, בו מילא 

במשך עשר שנים תפקידים שונים שהאחרונים היו סגן 
מפקח סחר חוץ וסגן מנהל מחלקת האשראי. 

משנת 1981 עד 1995 כיהן במספר תפקידים בכירים 
בבנק המזרחי ובכלל זאת חמש שנים כמנכ"ל בנק 

טפחות וכמנכ"ל בנק המזרחי. 
כמו כן, שימש במשך שמונה שנים כיו"ר דירקטוריון 

בנק ירושלים. 
במשך השנים כיהן כיועץ ונציג בנקים זרים בישראל 

וכדירקטור בחברות ציבוריות גדולות. משנת 
2008 משמש כיו"ר דירקטוריון בססח - החברה 

הישראלית לביטוח אשראי.

מבנה הספרייה תוכנן על-ידי משרד הרצוג ודה מרון 
מהעיר באזל. במשרד השוויצרי אומרים כי תכנון 

הפרויקט משקף את השאיפה לשקיפות ופתיחות 
של הספרייה הלאומית. צורתה העוצמתית 
והפיסולית של האבן במבנה, מתכתבת עם 

הטופוגרפיה המיוחדת בסביבת האתר, מורמת 
מהקרקע ומוצבת על אלמנטים דמויי זכוכית
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החלונות של שאגאל )בבית הכנסת של הקמפוס הרפואי 
הדסה עין כרם, בהם קבועים ויטראז'ים של 12 השבטים - ד.ג.(, 

בעוד עשר שנים כולם יכירו את האותיות של אולמן".
0 0 0

בלומברג, בעשייתו הנלהבת והמסורה, הופך אף הוא לחלק 
מהאתוס הישראלי ואם יש מדד לכך, הרי שהדלקת משואה 

ערב יום העצמאות יכולה בהחלט להגדירו. 
"הדלקת המשואה ביום העצמאות תשע"ג )2013( כמו גם 

קבלת אות יקיר ירושלים )תשע"ז 2017(, היוו עבורי הזדמנות 
להעלות לסדר היום את הספרייה הלאומית ואת היצירה 

הישראלית והיהודית לדורותיה. איני רואה בכך הוקרה אישית 
אלא הכרה בעשייה רבת ערך, למען הכלל, הרלוונטית על פני 

ציר הזמן לכל אורכו: עבר-הווה-עתיד".

- אות יקיר ירושלים ניתן בדרך כלל בזכות פעילות בעבר, ואתה 
קיבלת אותו על פעילות בהווה שעדיין לא הסתיימה. 

"נכון, אני אכן מהראשונים שקיבלו את האות על עשייה 
עתידית שאני מקדם במלוא כוחי. זו תחושה מופלאה להיות 

בלב העשייה ולהשפיע על העתיד, על פני הדורות הבאים. אין 
מאושר ממני לראות את החזון קורם עור וגידים, לרתום רבים 

וטובים למעשה המרכבה ולזכות לראות אותו עומד במקום 
היפה ביותר בירושלים. 

אבל חשוב לזכור כל העת, כי רבים וטובים היו שותפים למהלך, 
ואזכיר כאן את אגודת הידידים האמריקנית, בראשה עומד שר 

האוצר לשעבר בממשל אובמה ג'ק לו". 

- אבל מישהו היה צריך להכניס את היד לכיס...
"כן, משפחת רוטשילד, באמצעות קרן 'יד הנדיב', הסכימה 
שייעשה מצ'ינג לסכום שתרמה - 75 מיליון דולר - והייתה 
מוכנה שהבניין ייקרא על שם התורם שהביא את מחצית 

הסכום הנוסף, רות ודוד )סנדי( גוטסמן מניו יורק".

בלומברג, אשר בהווייתו משלב בין עולמות החומר והרוח, 
מעיד לסיום, כי אכן ללא ההירתמות החומרית, לא ניתן היה 
להביא לידי מימוש פרויקט זה, בעל מהות ויסוד של תרבות 
ושל רוח. "רוח האדם היא המפתח, הן להתגשמות החלום 

ששמו ספרייה לאומית חדשה לישראל ולעם היהודי והן 
למילויה בתוכן נשגב ונעלה בן מאות ואלפי שנה, שאינו חדל 

מלהתרחש ולהתחדש גם עתה...". 
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לאחר שהקים את "עלה נגב - נחלת ערן" חותר אלוף דורון אלמוג אל היעד 
הבא: הקמת בית חולים שיקומי ראשון באזור הדרום בתחומי הכפר 0 את הכוח 

לעשייה חברתית למען החלש הוא שואב גם היום מהשיעור שלימד אותו בנו, ערן 
ז"ל, שנולד עם מוגבלות קשה. "הוא הציב בפניי מראה וניסח יחד עמי את תפיסת 
עולמי - מבלי שהוציא מילה מפיו", אומר אלמוג, חתן פרס ישראל על מפעל חיים

חד המפעלים ההומניים א
הבולטים בישראל, ואולי 

גם בעולם כולו - אשר 
זיכה את מייסדו אלוף 

דורון אלמוג בעיטור הגבוה 
ביותר הניתן על מפעל 

חיים - הוא כפר שיקומי מעורר השראה 
שהוקם בדרום הארץ: "עלה נגב-נחלת ערן". 
כמעט מדי יום מגיעים אליו קבוצות מבקרים 

מהארץ ומהעולם כדי לחוות מקום אוטופי 
חי וקיים - אהבת האדם קורנת ממנו, ערך 
הערבות ההדדית מיושם בו הלכה למעשה, 
קבלת השונה והחריג היא דרך חיים בו, ובין 

כתליו יהודים, נוצרים ומוסלמים חיים יחד 
בהרמוניה. 

היום, 14 שנים לאחר שהחל פעילותו )יוני 
2006(, הפך הכפר אבן שואבת לעוסקים 

בטיפול ובשיקום אוכלוסיות מיוחדות מרחבי תבל. 
אלמוג, הרוח החיה מאחורי המפעל - המערב כיום מאות 

אנשים - עובדים, אנשי צוות טיפולי וחינוכי ומתנדבים - ממשיך 
בעשייה פורצת דרך במקום, בו צפוי להיחנך בית החולים 

השיקומי הראשון בדרום ישראל )ראה מסגרת(. 
0 0 0

"עלה נגב-נחלת ערן" הוא כפר שיקומי ייחודי, שהוכרז על-ידי 
ממשלת ישראל כפרויקט לאומי. הכפר מציע בית חם, מקצועי, 

מכבד ואוהב לתינוקות, ילדים ובוגרים עם מוגבלות שכלית 
התפתחותית קשה. בנוסף, מציע המקום פתרונות שיקומיים 

וטיפוליים הניתנים גם לתושבי הדרום. הפעילות בכפר מבוססת 
על התפיסה שכל אדם זכאי לקבל את הטיפול המקצועי ביותר 

ולחיות חיים של כבוד ושל ערך. 
הגישה המובילה את פעילותו של הכפר מספקת, כאמור, 

אלוף דורון אלמוג, יו"ר הכפר השיקומי "עלה נגב - נחלת ערן":

פילנתרופיה והתנדבות הן ביטוי 
לחירות האישית לה זכינו

השראה לעוסקים בשיקום ובטיפול באוכלוסיות מיוחדות בכל 
רחבי העולם. היא ספוגה באמונה שניתן לשאוף לשיפור ואף 

לפתח יכולות - בכל מחיר ובכל כיוון. היא ניזונה מהנחישות 
להעניק ערך לחיים - גם בחשכת המוגבלות העמוקה, חוסר 

המסוגלות והיעדר התקווה לשינוי. 
אלמוג חווה על בשרו את המצוקה, הקושי וחוסר האונים אליהם 

נקלעים ההורים ובני המשפחה של הלוקים בנכויות קשות. בנו 
ערן, שנקרא על שמו של אחיו שנהרג במלחמת יום הכיפורים, 

סבל מאוטיזם ומפיגור קשה.  
"השמיים נפלו עלינו", הוא מספר בגילוי לב. "נדרשנו לעצב 

מחדש את חיינו, להמיר את החלום על ילד מוצלח - במאמץ 
מתמיד להסתפק בחיוך. נשבענו לעולם לא להתבייש בו, לעולם 
לא להסתירו, לאהוב אותו בכל מאודנו ובכל נפשנו. לאחר מותו 
בגיל 23, הבנו שתיקון עולם פירושו לחולל שינוי עמוק בתפיסת 
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"חברה חזקה רואה בחלש חלק בלתי נפרד ממנה, 
מגדירה את מקומו ואת המחויבות שלה כלפיו, זוכרת 

כי חוסן השרשרת נמדד דווקא בחולייתה החלשה. 
זה מאתגר את הפתגם 'כל ישראל ערבים זה לזה', 

אפילו יותר מ'ואהבת לרעך כמוך'. זה מגדיר את 
מהותנו כבני אדם"

האדם המוגבל בישראל. להביא את צעקתם של ערן ודומיו כדי 
למצוא אתוס חברתי חדש, מודל שילוב אחר". 

דורון ואשתו דידי הובילו מאבק הירואי, שנועד לאפשר לערן 
ולשכמותו קיום של כבוד, טיפול ראוי וגישה אוהבת ותומכת 

כלפיו גם בשנות בגרותו - מאמץ שהבשיל להקמת כפר 
לבוגרים במצבו. ערן זכה להיות בין ראשוני דיירי הבית, אך לא 

זכה להאריך בו ימים. לדורון היה ברור, כי גם לאחר פטירתו 
של ערן, ימשיך ואף יגדיל לעשות למען המשך פיתוח והרחבת 

הכפר, כמו גם פתיחתו למטופלים חיצוניים והרחבת השירותים 
שהוא מעניק, תוך שילוב אוכלוסיות מיעוטים )בדואים( ויצירת 

מארג אנושי יוצא דופן של סעד, תמיכה, נתינה וחמלה. 
"ערן הציב מולי כמראה את מציאות החיים שלו. הוא הכניס 

אותי לתוכה ולימד אותי רבות אודותיה - דברים שלא הכרתי, 
דברים שלא ידעתי שאפשריים כלל", אומר אלמוג. "הוא העניק 

לי שיעור מופלא, שלא הותיר בי סימן שאלה לגבי נחיצות 
הנתינה - לא עבורו, אלא עבורי. 

זו האפשרות שלי לשאת באחריות שניתנה לי יחד עם חירותי. 
זה התרגום של האמירה המוסרית - למעשים, לפעולות, 

למאמצים, לשכנועים, לנסיעות ארוכות סביב העולם, לחיפושים 
אינסופיים אחר משהו קטן שיכול לעשות טוב למישהו.

ערן עזר לי לעצב את ערכיי, להבין בחירות שעשיתי, לקבל 
תשובות לשאלות יסוד פילוסופיות-קיומיות, הוא גיבש יחד איתי 
מישנה חברתית סדורה וסדר יום ברור. וכל זאת, מבלי שהוציא 

מילה מפיו". 
רבים וטובים בארץ ובעולם חברו להקמת כפר "עלה נגב-נחלת 
ערן" ובית החולים השיקומי הנבנה, כאמור, בימים אלה בתחומיו. 

מחצית מההשקעה ניתנה על-ידי המדינה, אך ללא עשרות 
ומאות תורמים - ספק אם היה הפרויקט קורם עור וגידים. 
בפגישותיו הרבות מעבר לים עם תורמים, מתרשם אלמוג 

מתחושתם לגבי הזכות שנפלה בחלקם להיות חלק מפרויקט 
מעורר השראה. "הם מבינים שהם ברי מזל  בכך שהם יכולים, 

מסוגלים וחופשיים לבחור, לקחת אחריות אישית ולרתום את 
משאביהם הפרטיים כדי לחולל שינוי". 

אלמוג רואה בקהילת התורמים שיצר בעולם - אלה שתרמו 
מיליוני דולרים, אלה שנתנו ככל שידם הייתה משגת ולא פחות 

חשובים מהם, האלפים שמגיעים מקצווי תבל להתנדב בכפר - 

שותפים מהותיים למעשה ולדרך.   
"לתרום ולהתנדב זו החובה שלנו, הזכות שלנו והחירות שלנו" 

הוא אומר. "חברה חזקה רואה בחלש חלק בלתי נפרד ממנה, 
מגדירה את מקומו ואת המחויבות שלה כלפיו, זוכרת כי חוסן 

השרשרת נמדד דווקא בחולייתה החלשה. זה מאתגר את 
הפתגם 'כל ישראל ערבים זה לזה' וזה אפילו יותר מ'ואהבת 

לרעך כמוך'. זה מגדיר את מהותנו כבני אדם. 
ובואו נהיה קצת יותר פרקטיים: ישאל כל אחד את עצמו, 

האם הגיע לאן שהגיע, האם השיג הישג כלשהו, האם צבר 
את ממונו, האם עשה את הקריירה שלו - ללא תמיכת 

המדינה? הרי מאז שנולד הוא עובר תחנות חיים רצופות 
שימוש במשאבי המדינה - מערכת הבריאות, מערכת 

החינוך, מערכת הביטחון, תשתיות, תחבורה, השכלה גבוהה, 
שירותים ממשלתיים שונים ועוד. כשאני בוחר מתוך אחריותי 
האישית לממש את היכולות שלי ולרתום את כל המשאבים 

האישיים שלי כדי לחולל שינוי - אני זוכר שגם אני, כמו רבים, 
לא הייתי צומח ומתפתח ללא המדינה". 
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ההכרה במחויבות החברתית-קהילתית היא כבר חלק בלתי 
נפרד מסדר יומם של ארגונים, חברות ואנשים פרטיים 

ברחבי העולם. רבים מבינים כי המדינה בה הם חיים - היא 
זו שאפשרה להם להגשים את שאיפותיהם ולממש את 

חלומותיהם. עשירי עולם הקימו קרנות של מיליארדים למען 
האנושות ובכך מקיימים את משנתו של נשיא ארה"ב ג'ון קנדי 

שאמר: 'אל תשאל מה המדינה עשתה בשבילך, שאל את 
עצמך האם אתה עשית מספיק בשביל המדינה'. 

לדברי אלמוג, לא חייבים אסון אישי כפי שהוא חווה כדי לפעול, 
כדי לתת, כדי  להתנדב. "אולי", הוא אומר, "דווקא מציאות חיים 
טובה ושופעת, היא הקרקע הנכונה לצמיחת הנתינה. אני רואה 

זאת אצל המתנדבים המופלאים בכפר ובמקומות אחרים - 
שמגיעים אלינו מלאי הכרת תודה על גורלם ששפר ועל הזכות 

שנפלה בחלקם לתת מעצמם ולקיים עולם ומלואו. 
0 0 0

מגזין "מהדקים קשר" של לשכת המסחר ישראל שוויץ 

וליכטנשטיין, פונה ברובו לאנשי עסקים וקובעי מדיניות משוויץ 
ומישראל. "לאור קהל היעד של המגזין, אציג נקודת מבט 

כלכלית שתהיה ודאי מובנת היטב לקוראיו", מוסיף אלמוג. 
"בכלכלה מדברים על מחוללי צמיחה: משאבי טבע, תמורות 

בשווקים עולמיים, יחסי היצע וביקוש, התחזקות מטבעות כאלה 
ואחרים, יוזמות כלכליות, סחר חוץ, השקעות ועוד. 

מתמיה שלא מפנים תשומת לב מספקת למנוע צמיחה אדיר, 
בדמות משאב הנמצא פוטנציאלית בכל מקום ובכל ענף 

במשק - ההתנדבות. 
צא וחשב איזה מהפך היה מתרחש אילו הייתה מתווספת 

לתל"ג שלנו שעת התנדבות אחת, פעם בשבוע, של כל אזרח, 
מאז היותו נער בגיל 12 ועד גיל 70. תכפיל זאת במספר 

השנים בהן התנדב ובמספר אזרחי המדינה ותגיע למספרים 
אסטרונומיים. 

מה משמעותם בשטח? פחות מצוקה, יותר תלמידים מצוינים, 
פחות תאונות דרכים, יותר מיטות פנויות בבתי חולים, יותר 
העשרה לילדי פריפריה, פחות פשע, יותר סיוע למוסדות 

בריאות וסיעוד וכמובן - יותר כספים שיכולים להיות מופנים 
לאינספור ערוצים שיהפכו אותנו למדינה הנאורה והמפותחת 

שאנו רוצים להיות, מדינת רווחה אמיתית הדואגת לכלל 
תושביה. לפיכך, גיוס כספים למטרות העצמת הנתינה הזו, 

מהווה לא רק השקעה חברתית-אנושית, אלא גם מהלך כלכלי 
פורץ דרך, שרק ישביח את עצמו עם השנים ויניב 'אקזיט' 

נהדר".

Office-Kfar@aleh-Israel.org :לפרטים נוספים, דוא״ל

מצמצמים את הפער: בית 
חולים שיקומי ראשון בנגב  
בינואר 2017 הונחה בכפר עלה נגב נחלת-ערן אבן 

פינה להקמתו של בית החולים השיקומי הראשון בדרום 
הארץ, הצפוי לפתוח שעריו ב-2021. היקף ההשקעה 

בפרויקט יגיעו ללמעלה מ-220 מיליון שקלים. 
בית החולים החדש יכיל 108 מיטות שיקום, ובמסגרתו 

יפעלו מחלקה נוירולוגית, מחלקה אורתופדית, מכוני 
פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק, חדר כושר, אולם ספורט 

ומרכז חקר. בית החולים החדש יסונף אקדמית 
ורפואית לאוניברסיטת בן גוריון וסטודנטים לרפואה 

ישולבו בו בפרקטיקה. 
בבית החולים השיקומי יועסקו כ-500 אנשי רפואה, 
מטפלים ומנהלה ובין היתר מתוכננת העסקתם של 
מטופלים שעברו שיקום, מתוך ראיית החשיבות של 

מרכיב התעסוקה כחלק בלתי נפרד מתהליך השילוב 
במעגלי החברה והקהילה. 

דורון אלמוג ובנו ערן ז״ל
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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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שנת 2019 סימנה שיא של כל הזמנים בביסוס מעמדה של תל אביב כיעד בינלאומי 
אטרקטיבי ותוסס, לאחר שאירחה את תחרות האירוויזיון. לאחרונה הושקה תוכנית האב 

2030 לתיירות בתל אביב על-ידי מנהלת ״עיר עולם ותיירות״ בראשות איתן שוורץ, הפועלת 
במסגרת העירייה, ונדמה כי היא כבר לגמרי שם - בשורה אחת עם פריז, אמסטרדם וברלין 

- וברשותה נכסים בלתי מעורערים שבראשם רצועת החוף מהיפות בתבל

יתן שוורץ, מנכ"ל מנהלת ״עיר עולם ותיירות״, גוף של עיריית א
תל אביב-יפו המהווה זרוע ביצוע שלה - הוא איש עסוק. עסוק 

מאוד. אם לשפוט על פי לוח הזמנים שלו, הרי שמינוף מעמדה של 
תל אביב כעיר בינלאומית - אבן שואבת למבקרים מכל קצווי תבל 
- מעולם לא נעשה בפעלתנות כה רבה, תוך ייזום נלהב ומגוון של 

שלל פרויקטים ותוכניות.      
"מטרת העל של החברה שלנו, היא להעצים את מעמדה הבינלאומי של תל אביב, תוך 

יצירת ערך לעיר ולתושביה. אנו פועלים על בסיס מצוין - עיר נהדרת עם ניהול עירוני 
מצוין - שהוא תוצאה של מנהיגות ראש העיר רון חולדאי שנמשכת כבר 21 שנה. 

הפיתוח הבינלאומי בו אנו עוסקים פועל בארבעה ערוצים עיקריים: תיירות בינלאומית, 
סטודנטים זרים, כנסים בינלאומיים ועסקים בינלאומיים".

שוורץ מעיד, כי נקודת הזמן בה אנו נמצאים עתה, הינה רבת משמעות: שנת 2019 
במהלכה אירחה העיר תל אביב את תחרות האירוויזיון, כינסה מאמץ מרוכז לקידום 

יוזמות רבות שנועדו הן לאפשר את התנהלות האירוע הבינלאומי וההתרחשויות סביבו 
בצורה מיטבית, והן להשיק מהלכים שימשיכו את תנופת העשייה קדימה - לתוך 

העשור הקרוב. 
בימים אלה, הושקה תוכנית 2030 לתיירות בתל אביב, המכנסת לא מעט נתונים 

עדכניים ויעדים שאפתניים שמציגה המנהלת. שוורץ מאמין, כי העיר כבר נמצאת על 
מסלול המראה ואין ספק כי מעמדה הבינלאומי רק ילך ויתבסס בשנים הקרובות. "אין 

עיר כמו תל אביב", הוא אומר בחיוך, "מתקיים בה תמהיל שקשה למצוא במקומות 
אחרים - יש כאן הכל: היסטוריה עולמית, מורשת, רב-דתיות, אורבניות תוססת, 

פתיחות ערכית ושוויונית, סצינות תרבות מפותחות ומגוונות, קולינריה, אדריכלות ומעל 
לכל - רצועת חוף משובחת שמושכת אליה כל השנה תיירים מכל העולם".

שוורץ מספר, כי כחלק מתהליך עיצוב זהותה של תל אביב כעיר בינלאומית, נעשתה 
עבודה מקיפה לזיקוק ה-DNA הייחודי של תל אביב-יפו כיעד תיירותי. תוצאות 
התהליך הזה הולידו את התמצית המשולשת של זהות זו: עיר עתיקה - יפו, עיר 

חדשה - תל אביב וחוף הים. בכל מרכיב ב-DNA נעשו בשנים האחרונות, וביתר שאת 
בשנה האחרונה, אינספור תמורות ומהלכי פיתוח שנועדו להעניק תוקף וגיבוי ליכולתם 

למשוך אליהם תיירים ולהיות חלק מהחוויה התל אביבית האולטימטיבית. 
תנופת הפיתוח של תל אביב, כך נדמה, לא פסחה על כל חלקה בעיר ונגעה 

באינספור תחומים ועולמות תוכן: הטיילת לאורך החוף, נמלי יפו ותל אביב, יפו 
העתיקה בדגש על מתחם השעון ושוק הפשפשים, מתחם שרונה, מרכז הירידים - 

אקספו תל אביב, מוזיאון תל אביב לאמנות, אולמות התיאטראות בעיר ועוד. באותה 

איתן שוורץ )צילום: כפיר זיו(

תל אביב-יפו: יעד תיירותי 
מבוקש על מפת ערי העולם
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"אני משוחח רבות עם אנשים שמגיעים לכאן לביקור 
או לטיול. רובם ככולם נפעמים לנוכח חוף הים ומזג 

האוויר הנעים שמאפשר ליהנות ממנו, ושמחים לספר 
על מפגשים שהיו להם עם ישראלים מסבירי פנים 

שגילו כלפיהם יחס לבבי. עוד מציינים התיירים את 
תחושת הביטחון האישי שהם חווים ברחובות העיר 

לאורך כל שעות היממה"

נשימה טופלו שבילי אופניים בעיר ומערכי השכרת אופניים, 
נסלל "שביל העצמאות", מלונות חדשים הוקמו, דירות מגורים 

הוסבו לדירות נופש ואם בכך לא די - ברקע, שלא לומר 
ממש מול העיניים, נחפרות מנהרות הענק של הרכבת הקלה, 

בתקווה להקלה...
0 0 0

תנופת הפיתוח הזו לא הייתה מתרחשת לולא היה 
מספר התיירים המגיעים לתל אביב נמצא במגמת עלייה 
מתמדת. בשנת 2018 עמד מספר הלנים במלונות העיר 
על 2,200,000. מספר חדרי המלון בתל אביב עומד על 

כ-10,500 ואילו מספר דירות המגורים ששימשו תיירים דרך 
אתר AIRBNB  הגיע ל-17,000. "בעניין זה אנו פועלים נגד 

המגמה, מתוך ראייה הוליסטית של צרכי העיר ותושביה, 

שנשארו עם מלאי מצומצם מאוד של דירות להשכרה. ברור 
לנו, כי חסרים חדרי מלון בתל אביב, והעובדה שהמלונות 

שמוקמים בעיר שייכים בעיקר לנתח הפרימיום - לא נותנת 
לצורך הזה מענה מתאים ומשמרת את הביקוש לדירות 

הנופש המוסבות. צמצום מספרן באופן יזום יגדיל את הצורך 

אלי
חי

א י
 גי

ם:
ילו

צ

צילומים: flickr עיריית תל אביב-יפו
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באופציות לינה זולות יותר ויעודד יזמים 
להקים מלונות במחירים משתלמים יותר". 

את הנכונות של תיירים לבחור בתל אביב 
ולבלות בה חופשה יקרה יחסית לערים 

מקבילות באירופה, אפשר להבין מניתוח 
סיבות הביקור בארץ: 27% מהתיירים מעידים 

כי הגיעו לבקר חברים וקרובים ועוד 24% 
מעידים כי הגיעו למטרות עסקים. כאן 

נוצר ממשק בחזון הבינלאומיות בין שהות 
תיירותית )בעיקר אחרי שעות העבודה( לבין 

ביסוס מעמדה של תל אביב כמרכז עסקי 
אטרקטיבי לחברות בינלאומיות, המפעילות 

בה מטות ומרכזי פיתוח. 
"די אם נזכיר חברות כמו פייסבוק, גוגל, צ'ק 
פוינט, פייפל, וכן בנקים בינלאומיים שבחרו 

בתל אביב לקבוע בה את משרדיהן, כדי להבין שהעיר הפכה 
למרכז עסקים והייטק בינלאומי, אליו מגיעים באופן קבוע אנשי 

עסקים מכל העולם. אלה אמנם 'משתמשים' בעיר למטרות 
ביזנס - אבל לא בלי פלז'ר. בסך הכל אנו מדברים על כ-100 

חברות בינלאומיות שפועלות בתל אביב וכמובן שאנו עושים 
הכול כדי להעלות גם את הנתון הזה". 

בתחום הפיתוח הבינלאומי העסקי, שמור לנושא הכנסים מקום 
של כבוד - ובעניין זה לתל אביב יש עדיין דרך לעשות. "יש לנו 

אמנם פלטפורמה מתאימה בדמות אקספו תל אביב, אבל 
עדיין לא נערכים כאן כנסים, אירועים, ירידים ותערוכות בעלי 

חשיבות בינלאומית - כאלה שיימשכו לעיר אלפי מבקרים 
בתקופתם.  

אנחנו עושים עבודת מיפוי של הנכסים שיש לנו בעיר בתחום 
זה כדי למנף אותם, ובאופן טבעי הם יהיו בחלקם מקושרים 

לנושאי טכנולוגיה, הייטק וחדשנות, שכבר הוזכרו בהקשר של 
החברות הבינלאומיות שפועלות בעיר. 

לצורך מיקוד העשייה הקימה העירייה בשנת 2018 לשכת 
כנסים בינלאומית, במסגרתה משתפים פעולה נציגי 

התאחדות המלונות של תל אביב רבתי, אקספו תל אביב, 
ומינהלת עיר עולם ותיירות. את ההזדמנות הראשונה לבדוק 

את היכולות והקיבולת סיפק האירוויזיון, ואנו מקווים לעוד 

אירועים בסדר גודל דומה שימצבו את תל אביב כאטרקטיבית 
גם בהיבט הזה". 

0 0 0

תוכנית 2030 של תל אביב מתייחסת לעתיד להתרחש מבחינה 
תיירותית בעיר, מאירה כיווני התפתחות ויוזמה, ממפה מתחמי 

תיירות בעיר ומגדירה אוכלוסיית יעד אליהן היא מכוונת. בין 
היתר, מוזכרת תיירות מסין, שנכנסה בשנת 2018 לראשונה 

לרשימת 10 שווקי המקור החשובים של תל אביב, תיירות 
מוסלמית וערבית ובכלל זאת ערבים תושבי ישראל והרשות 

הפלסטינית, תיירות גמלאים שמוצאת בתל אביב יעד ידידותי, 
תיירות יהודית תוך שדרוג וטיפוח אתרים ומוזיאונים העוסקים 

במורשת, היסטוריה ודת יהודית, ותיירות משפחות, הדורשת 
הרחבת השירותים והאטרקציות המיועדים למשפחות עם ילדים.

שוורץ משוכנע, כי הפיתוח הבינלאומי של תל אביב ימשיך 
לנסוק גם בעשור הקרוב, וכי עוד ועוד תיירים יגיעו לעיר ויגלו 

את סוד קסמה. "אני משוחח רבות עם אנשים שמגיעים לכאן 
לביקור או לטיול. רובם ככולם נפעמים לנוכח חוף הים ומזג 

האוויר הנעים שמאפשר ליהנות ממנו, ושמחים לספר על 
מפגשים נעימים שהיו להם עם ישראלים מסבירי פנים שגילו 

כלפיהם יחס לבבי". 
עוד מציינים התיירים, לדבריו, את תחושת הביטחון האישי שהם 

חווים ברחובות העיר - לאורך כל שעות היממה. 
אבל התמונה אינה רק ורודה: נהגי מוניות שמנצלים לרעה את 
התיירים ואף ניקיון לוקה בחסר באזורים ציבוריים, גורמים לעיר 

לצבור נקודות שליליות. לכך יש להוסיף גם את הצגת המידע 
והשילוט בשפות זרות - שאף הוא לדבריהם לא תמיד עונה על 

הצרכים. 
"אנו נמצאים כל העת בתהליך של למידה, הפנמה ופיתוח 
מענה. חלק מהדברים ניתן לעשות בטווח זמן סביר, חלקם 
יימשכו שנים ארוכות, אבל צריך לזכור שהתייר מגיע לכאן 

לשהות קצרה ומוגבלת. הוא יזכור פחות את עבודות הרכבת 
הקלה בעיר ויותר את החוויות שצבר ואת מאור הפנים של 

האנשים שפגש - ומאלה יש לתל אביב להציע בשפע". מן
וק
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נערך  לישראל,  שוויץ  בין  הדיפלומטיים  היחסים  לכינון  שנה   70 ציון  לכבוד 
אירוע  אביב  בתל  הבמה  לאמנויות  המשכן  ברחבת  ספטמבר  חודש  בסוף 
אביבית  התל  ההוויה  לבין  השוויצרית  הקרנבל  חגיגת  מסורת  בין  שחיבר  לילי, 
הופעתה  ובהם  שונים  מוסיקליים  מופעים  התקיימו  האירוע  במהלך  העדכנית. 
תקליטנים  שהשמיעו  מגוונת  ומוסיקה  שמחה",  "קול  הכליזמרים  תזמורת  של 
עטו  משתתפיו  מבין  ורבים  הקרנבל  מסורת  בסימן  עמד  האירוע  משוויץ. 
ומסיכות. הכיבוד החגיגי כלל מטעמים מהמטבח השוויצרי  תלבושות צבעוניות 
האירוע  משובחים.  שוקולדים  של  שפע   - וכמובן  הראקלט  גבינת  ובראשם 
הקווים  על  עמד  אשר  רוש,  דניאל  ז'אן  בישראל  שוויץ  שגריר  במעמד  נערך 
המחברים בין באזל לתל אביב ועל חשיבותה של העיר עבור כל יהודי וישראלי.

 באזל בתל אביב:
קרנבל בסגנון שוויצרי

צילום: דודי פרץ
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SWISS שברה שיא חדש בתנועת הנוסעים 
שלה בשנת 2019, כאשר הטיסה 18.8 
מיליון נוסעים - עלייה של 4.7% לעומת 
2018. כמו כן, על פי דו"ח רשות שדות 
כ-  של  עלייה   SWISS רשמה  התעופה, 
2.5% במספר הנוסעים מישראל ואליה 
נוכח  משמעותי  נתון   -  2019 בשנת 
התחרות שמציבות חברות הלואו קוסט. 
קבוצת לופטהנזה רשמה גידול של 7% 

בפעילותה והיא ממשיכה להיות קבוצת 
התעופה הזרה הגדולה בישראל. 

חברת   SWISS פותחת   2020 שנת  את 
התעופה המובילה בשוויץ עם צי מטוסים 
מהמתקדמים בעולם ועם תוכניות ייחודיות 
כלל  גם באמצעות   - לנוסעים  המוצעות 
קבוצת  על  הנמנות  התעופה  חברות 
בצי  כיום  מחזיקה   SWISS לופטהנזה. 
ל-92  יעלה  )המספר  מטוסים   89 של 
מגיעה  היא  באמצעותם   ,)2022 בשנת 
בצי  מדינות.  ב-44  יעדים  ליותר ממאה 
זה הושקעו בעשור האחרון למעלה מ-8 
את  כולל  והוא  שוויצרי  פרנק  מיליארד 

 .B777-300ER ספינת הדגל -מטוס
טכנולוגיות  מוטמעות  זה  במטוס 
מתקדמות ביותר המאפשרות, בין היתר, 
יעילות אנרגטית וצמצום "טביעת הרגל" 
 340 ובו  שלו  הנוסעים  תא  הסביבתית. 
שלוש  כולל  והוא  במיוחד  נוח  מושבים, 

מחלקות - ראשונה, עסקים ותיירות. 
לצד זאת, חודש לאחרונה מטוס האיירבוס 
בכל  מושבים חדשים  בו  והותקנו   A340

עופר קיש

SWISS: מטוסים חדישים, חבילות 
תוכן ייחודיות וסטנדרט פרימיום

הבידור שודרגה  גם מערכת  המחלקות. 
והיא כוללת כעת חיבור לאינטרנט בזמן 
ועוד: באביב 2021 עתידה  הטיסה. זאת 
 Premium-להשיק את מחלקת ה SWISS
מושבים   24 הכוללת  שלה,   Economy
שורה(,  בכל  בלבד  מושבים  )שמונה 
בין השורות  20% מרווח  עם תוספת של 
ומושבים נוחים ומרווחים יותר, המאפשרים 

הטיה גדולה יותר של זווית הישיבה. 
בלוח טיסות הקיץ של החברה מישראל 
ואליה )החל ממרץ 2020(, תמשיך החברה 
הבוקר  בטיסות  גוף  רחב  מטוס  לשלב 
שבועיות.  טיסות   14 תפעיל  הכל  ובסך 
התוכניות  ליהנות מאחת  יוכלו  הנוסעים 
 Stopover - האטרקטיביות שיזמה החברה
גם  במיוחד  הרלוונטית   -  Switzerland
עבור קהל הלקוחות הישראלי. התוכנית 
משרד  עם  פעולה  בשיתוף  מופעלת 
התיירות  חברת  ועם  השוויצרי  התיירות 
 Switzerland Travel בשוויץ  הגדולה 
 SWISS נוסעי יכולים  Centre. במסגרתה 
לילות  עד ארבעה  ללילה  בשוויץ  לעצור 
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אדלוויס,  ספק  ללא  היא   - אקזוטיים  יעדים  של  נרחב  מגוון 
חברה אחות של SWISS, שמיצבה את עצמה כחברה ייחודית 

המתמקדת בטיסות ליעדי נופש על פני הגלובוס כולו. 
"יותר ויותר ישראלים", מעיד עופר קיש, מנכ"ל קבוצת לופטהנזה 
בישראל )ש-SWISS, אוסטריאן איירליינס ובריסל איירליינס נמנות 
יכולה  היתרונות שהחברה  על  ועמדו  "גילו את אדלוויס  עימה(, 
להעניק להם - הן בזמינות הטיסות, הן במגוון היעדים, והן באיכות 
השוויצרית הבלתי מתפשרת. הם מוצאים בה אפשרות נוחה וזמינה 
ליהנות מגישה קלה ליעדים ברחבי העולם - כאלה שבעבר נדרש 

היה לפצל הזמנות וכרטיסי טיסה כדי להגיע אליהם. 
מציעה  לופטהנזה,  קבוצת  של  ולגיבוי  הפעילות  לאופי  הודות 
אדלוויס לנוסעיה חופש בחירה מקסימלי בתכנון הטיסות שלהם - 

השוויצרי,  הלאומי  המוביל  לצד 
SWISS, פועלת חברה אחות הנושאת 

את השם אדלוויס - על שם הפרח 
נופים  המעטר  השוויצרי  הלאומי 
במיקוד  מתייחדת  היא  אלפיניים. 
ומציעה  אקזוטיים,  נופש  ביעדי 
טיסות,  של  רחב  מגוון  לנוסעיה 
וחוויית נוסע בסטנדרטים שוויצריים 
מוקפדים - במחירים אטרקטיביים.
אחת מחברות התעופה הבודדות בעולם המצליחה לשלב בין 
טיסות  לבין  שנים,  במשך  שנבנו  המותג  ואיכות  מוניטין  ערך, 
LOW COST שהפכו פופולריות יותר ויותר - תוך שהיא מציעה 

אדלוויס: כך אומרים LOW COST בשוויץ

תיור  חבילות  מעשר  מאחת  וליהנות 
כך  המדינה.  ברחבי  ומגוונות  איכותיות 
בדרכם  בשוויץ  לעצור  הנוסעים  יכולים 
בה,  ליעדם הסופי, להאריך את שהותם 
ליהנות מנופיה הקסומים ולחוות מהמיטב 

של שוויץ בדרכם ליעד הטיול המקורי. 
החבילות כוללות, כאמור, שהייה של 1-4 
לילות, באחד מהיעדים בהתאם לחבילה 
שנבחרה - דוגמת ציריך, אינטרלאקן או 
לוצרן - בבתי מלון ברמה של 3-5 כוכבים 

שיעצימו את החוויה השוויצרית וימצו את 
המרב מהביקור. 

 Stopover Switzerland כן מציעות חבילות
פסגות  לשתי  טיול  בהם  טיולים,  מגוון 
טיול   - ויוגנפראו  טיטליס   - אלפיניות 
לערים  הסמוכים  ובאגמים  בכרמים 
שהות  נשימה,  עוצרי  בנופים  הטובלים 
בבקתות עץ ציוריות ועוד. החבילות מוצעות 

במחיר התחלתי של 180 דולר לאדם. 
היא   SWISS-ב לבחור  נוספת  סיבה 

טריים ואיכותיים. התפריט מוגש במחלקת 
בטיסות  הראשונה  ובמחלקה  עסקים 

ארוכות טווח הממריאות משוויץ.  
בשירותי  גם  להשקיע  ממשיכה   SWISS
ציריך,  התעופה  בשדה  שלה.  הקרקע 
אשר זכה בפעם ה-12 ברציפות בפרס 
"שדה התעופה המוביל באירופה", המעבר 
יותר  ופשוט  קל  הוא  לטיסה  מטיסה 
נוספים  לכך  אחר.  תעופה  מבכל שדה 
תשעה טרקליני SWISS הממוקמים בשדה 

התחבורה  אמצעי  בכל  חופשי  ושימוש 
כרטיס  באמצעות  שוויץ,  של  הציבורית 
רכבות,  הכולל   TRAVEL PASS התחבורה 
כוללת  כן  כמו  וכו'.  ספינות  אוטובוסים, 
לאתרים   )1+1( הנחה  שוברי  החבילה 
 50% והנחה של  שוויץ  ברחבי  ומסעדות 
ברוב רכבות ההרים בערים המשתתפות 

בתוכנית. 
מטיפים  גם  ייהנה  בתוכנית  שיבחר  מי 
אפשריות  מקומיות  ולפעילויות  לטיולים 

“The Taste of Switzerland” - קונספט 
קולינרי זוכה פרסים, המאפשר לנוסעים 
ליהנות ממנות המשקפות את מיטב המנות 

ממטבחי הקנטונים השונים בשוויץ. 
במסגרת יוזמה זו, מזמינה SWISS שפים 
שוויצריים נודעים להעניק את פרשנותם 
השוויצרי. התפריט  למטבח  הייחודית 
)עונתי(  חודשים  שלושה  מידי  מתחלף 
לקנטון  ייחודיות  מנות  מציע  פעם  ובכל 
אחר, המבוססות על מרכיבים מקומיים, 

גבוה  בסטנדרט  נעימה  שהות  ומציעים 
הטיסות  בין  ההמראה,  לפני   - במיוחד 
הטרקלין  ולראייה:  הנחיתה.  לאחר  או 
בפרס   SWISS את  זיכה   E בטרמינל 
Skytrax לשנת 2019 בקטגוריית "טרקלין 

המחלקה הראשונה הטוב בעולם".
מתוך כל הנאמר עולה, כי בפתח עשור 
חדש ניצבת SWISS כשהיא ערוכה להציע 
לנוסעיה חווית טיסה משודרגת וערך מוסף 
ייחודי שקשה יהיה למצוא בחברה אחרת. 

A340-BusinessB777-Business
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לרוב למטרות נופש אך גם למטרות עסקים - שכן ההיצע העשיר 
של טיסות ויעדים משמעותו קיצור לוחות הזמנים בצורה דרמטית". 
- בעולם התעופה כיום מחיר הוא שם המשחק, וסביר להניח כי 
  LOW COST לרוב, אם לא לכל יעדי החברה, טסות גם חברות

מתחרות. אם כן, מה ייחודי באדלוויס? 
בקבוצת  - חברות  בולטים: האחד  יתרונות  "לאדלוויס שלושה 
הוא  החברה  של  הבית  נמל   - השני  מובילה,  עולמית  תעופה 
קלוטן בציריך, והשלישי - התמחות בתחום יעדי חופשה. אפרט: 
בעניין החברות בקבוצת לופטהנזה - אדלוויס היא חברה אחות 
בכל  השוויצרי,   DNA-ה בה  גם  ביטוי  לידי  בא  ככזו   .SWISS-ל
האמור לחוויית הנוסע: הדגש מושם על איכות שוויצרית וחיבור 
רגשי למותג ולערכיו מתוך כוונה לשמר את נאמנות הלקוח ואת 
הנאתו מהמוצר. בהתאם לצרכי הנוסע, היא משתלבת במערך 

יתרונות משמעותיים, שכמעט לא קיימים בחברות LOW COST או 
שכר אחרות. היתרונות המרכזיים הם אכסניה ראויה באחד מנמלי 
התעופה הטובים בעולם, דיוק מרבי בתפעול הטיסות, ותחזוקת 
 SWISSTECH צוותי  על-ידי  ביותר,  הגבוהה  ברמה  המטוסים 

הנמצאים במקום בזמינות מירבית. 
היא  אך  נחשבת חברה קטנה,  היעדים, אדלוויס אמנם  בעניין 
פועלת בראייה ארוכת טווח ונמצאת כל העת בתהליך הרחבה 
ופיתוח הן של צי המטוסים והן של מפת הנתיבים העולמיים. בין 
'על הדרך  מעל 70 היעדים שלה, אפשר למצוא רבים שאינם 
הראשית'. קנקון מקסיקו, הוואנה קובה, מאוריציוס, הרפובליקה 
הדומיניקנית - הם רק חלק מהיעדים אליהם היא מגיעה והמגוון 

מתרחב מדי שנה". 
בפרסומי חברת אדלוויס מציינים, כי מחשבה רבה מושקעת בייזום 

קבוצת לופטהנזה ויכולה להציע טיסות כמעט מכל מקום לכל 
מקום על פני הגלובוס. כך, יכול הנוסע ליהנות מיתרונות הגודל של 
הקבוצה, כשהוא משתמש בשירותי 'בוטיק' איכותיים של חברה 

קטנה יחסית, בעלת התמחות בשוק תיירות הנופש. 
לכך יש להוסיף את נושא ודאות המחיר - הנוסע לאחד ממעל 
70 היעדים של אדלוויס יכול לדעת כבר בעת רכישת הכרטיס, 
גם בישראל, מה יהיה המחיר הסופי של הטיסות לחופשה, שכן 
הוא אינו נדרש לפצל הזמנות ולבצע חלק מהן בחברות אחרות. 
לרשותו עומד לוח טיסות כה עשיר, כך שהוא יכול לבחור בדיוק 
יוצאות  מישראל  הדגמה,  לשם  לו.  הרצוי  החופשה  מועד  את 
מדי שבוע עשרות טיסות של הקבוצה, וברבות מהן יש התאמה 
לטיסות ההמשך - כך שלוחות הזמנים מתקצרים ככל האפשר 
ומאפשרים לנוסע ליהנות מיותר זמן בחופשה ופחות זמן בשדות 

תעופה ובמטוסים. 
זמינות וריבוי הטיסות של הקבוצה מאפשרים גם להמשיך מיעד 
החופשה לכל יעד אחר בעולם - ובכלל זאת להשתמש בחברות 
עימן יש לקבוצה ברית תעופה, ובראשן יונייטד ואייר קנדה - והכל 
כאמור באותו כרטיס טיסה ובמחיר ידוע מראש. יותר מכך, צבירת 
הנקודות נמשכת גם באדלוויס, ובסך הכול, אם יעשה השוואה 
מול האלטרנטיבות, קרוב לוודאי שיקבל את המחיר הטוב ביותר. 
בסיס הפעולה  כלומר  ה-HUB של אדלוויס,  הבית,  נמל  בעניין 
לה  זו מקנה  עובדה  בציריך.  בנמל קלוטן  נמצא  המרכזי שלה 

ויישום של פתרונות חדשניים שיהפכו את הטיסה לחוויה מהנה עוד 
יותר - כזו שתיחרט בזיכרון ותהווה פתיח ראוי לחופשה מוצלחת. 
איך עושים זאת? בדרך השוויצרית - הקפדה בלתי מתפשרת על 
סטנדרטים של איכות, גישה מאירת פנים בכל ממשק עם הנוסע, 
מענה לצרכים ספציפיים שמעלים נוסעי החברה, היערכות מראש 

לקראת כל אתגר ומחויבות מתמדת למקצוענות בכל תחום. 
את שילוב החדשנות לצד הערכים והגאווה הלאומית השוויצרית, 
הקיימים  נוסעיה  בעיניי  החברה  במיתוג  בבירור  לראות  ניתן 
והפוטנציאליים ברחבי העולם. אחד הסמלים המזהים את החברה 
באופן מובהק הוא האדלוויס - הנחשב לפרח הלאומי השוויצרי, 

שמכסה בפריחתו הלבנה-צהובה שטחים אלפיניים נרחבים. 
בלוגו שנושאו הפרח הלאומי, המתנוסס  לא הסתפקו  בחברה 
על צי המטוסים, והחליטו לקרוא למטוסים על שם אזור בשוויץ 
בו פורח האדלוויס. בדרך זו, בא לידי ביטוי חזון החברה, להביא 
למרחקים לא רק נוסעים - אלא גם פיסה מהווית האתרים, הנופים 
והתרבות השוויצרית. וכך, המריא לראשונה ב-22.4.16 המטוס 

 ."Chäserrugg" החלוץ ביוזמה זו, שנשא את השם
בדרך זו, מסבירים בחברה, לא רק מטפחים את ייחודיות המותג 
מקומות  עם  כולו  לעולם  היכרות  עורכים  גם  אלא  השוויצרי, 
שוויצרים מופלאים, הראויים בהחלט לביקור. וכך, מטוס שנוחת 
בריו דה ז'נירו, האיים המלדיביים או מרקש - נושא עליו שם של 

אתר או אזור הראוי לביקור בשוויץ.  
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העיר דאבוס, שבקנטון גראובינדן במזרח שוויץ, מספקת תפאורה ציורית 
מושלמת לכנס הבינלאומי המתקיים בה מדי שנה - הפורום הכלכלי העולמי. בין 
דיון אחד למשנהו נערכים מפגשים משמעותיים בין קברניטי מדינות שונות, ולא 

פעם יצאו דווקא מכנס כלכלי זה כותרות מדיניות חשובות 0 לצד כל זאת, מוכרת 
העיר כאתר סקי משובח וחביב על שועי עולם

עיר הציורית דאבוס, המשתרעת על פני עמק גבוה )1,560מ'(, ה
למרגלות אתר סקי בעל שם עולמי, מארחת מדי שנה את אחד 
הכינוסים הבינלאומיים המסקרנים ביותר: כינוס הפורום הכלכלי 

העולמי - The World Economic Forum. הפורום הוא ארגון ללא 
מטרות רווח אתו הקים מרטין קלאוס שוואב בשנת 1971. לכנסים 

שעורך הארגון, מוזמנים מנהיגי מדינות ומפלגות, ראשי תנועות 
וארגונים, כלכלנים ואנשי עסקים. לפתחו של הפורום מובאים נושאים שעל סדר היום 

העולמי - ענייני כלכלה, סביבה, חברה, בריאות, מדע ועוד. 
כפועל יוצא של פעילות הפורום, רואים אור מעת לעת דו"חות מקיפים הנחשבים 
מקור מהימן הן למידע עדכני והן לתפיסות מעמיקות ומגובשות הנבנות על בסיס 

נתונים ומחקרים. אמינותם בזירה הבינלאומית גבוהה, והם שם נרדף למיקוד 
אמיץ ומדויק בהוויית חיינו בתחומים השונים. הדו"ח המפורסם ביותר הרואה אור 

בתדירות שנתית הוא "מדד התחרותיות העולמי". 
במהלך שנות קיומו הצליח הפורום לבנות לעצמו מוניטין, אשר מייחד אותו בנוף 

הכינוסים הבינלאומיים, ומושך אליו אנשי מפתח ממגוון עולמות תוכן. אלה שמחים על 
ההזדמנות להיפגש באופן תדיר, לעתים גם הרחק מעין התקשורת, אשר לרוב אינה 

מורשית להיכנס ולסקר את האירועים שנערכים במסגרת הכינוס.

דאבוס: כנסים מזה ומדרונות 
מושלגים מזה
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לא אחת משלבים באי הכנס את השתתפותם בו, יחד עם 
חופשת סקי באתר המקיף את דאבוס ומשותף לה ולעיירה 
הסמוכה קלוסטרס (Klosters(. חובבי ספורט החורף ישמחו 
ודאי לדעת, כי בעיר מתקיים גם טורניר ההוקי קרח - גביע 

שפנגלר. הזיהוי של דאבוס עם ספורט חורף כה מובהק, 
עד שטבעי היה כי תתחרה על אירוח משחקי אולימפיאדת 

החורף. היא אכן עשתה זאת בשנת 1982, אך הפסידה 
לשכנה מפורסמת לא פחות - סנט מוריץ. 

ועדיין, אתר הסקי של דאבוס נחשב לאחד הטובים והבטוחים 
ביותר בעולם. בעודה ממוקמת בלב עמק הנמצא בגובה 

רב, משתרע אתר הסקי על ההרים שמצדדיו. יותר מ-300 
ק"מ של מסלולי סקי בדרגות קושי שונות, עומדים לרשות 
הגולשים בשבעה אזורים אליהם מובילה מערכת משולבת 

של מעליות ורכבלים. 
העיר דאבוס מציעה למבקריה גם שפע של אופציות אפרה 
סקי אטרקטיביות ובראשן הקולינריה השוויצרית המסורתית, 

ממנה ניתן ליהנות במסעדות רבות הפזורות בעיר. 

ואם בעוד אקשן עסקינן, הרי שבדבוס גם 
מגוון פעילויות ספורט וספא המתרחשות 

במתקנים מקורים, ובכלל זאת בריכות שחייה, 
מרכזי כושר, מגרשי טניס וסקווש, קירות 

טיפוס, חדרי שמש וסאונות ועוד. 
חובבי התרבות יוכלו למצוא בה גם מוזיאונים, 

גלריות וספריות שקטות ומזמינות. 
ואם מזג האוויר מאפשר זאת, כדאי לנעול 
שוב את נעלי השלג, לצאת לטרק בשבילי 

ההליכה המוריקים הסובבים את העיר ולגמוא 
מרחקים בתוך צמחיה מוריקה ושופעת. אפשר 

גם לרכוב על גב סוסים ופרדות במעלה דרך 
הררית, או להתמזג עם כל היופי הזה ממעוף 
ציפור, רתומים למצנח רחיפה המשייט לאיטו 

באוויר הצלול שבין ההר לעמק. 
דאבוס מספקת, ללא ספק, טעימה 

אותנטית ומענגת במיוחד של כל מה ששוויצרי - ההרים 
והעמק, הסקי ומה שאחריו, וגם, המפגש האנושי והרוח 

הפתוחה והניטראלית המאפשרת גם ליריבים - לשבת זה 
לצד זה, לשמוע ולהשמיע.  
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לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין
Israel-Switzerland & Liechtenstein Chamber of Commerce

Dear friends and colleagues, 

History will remember 2019 as the year during which the citizens of Israel went 
through two general elections that did not yield definite results, and are facing 
a third round of elections in March 2020.

Turning the spotlight on our economy and society, we notice how harmful 
this situation has been for the citizens, and how difficult it is to function 
effectively in almost every sphere. In spite of this, for the Israel-Switzerland 
and Liechtenstein Chamber of Commerce, this year was rich in activities. 
The “Basel in Tel Aviv” event at the Museum Square, celebrated seventy years 
of diplomatic relations between Switzerland and Israel and deepened our 
acquaintance with each other’s cultural, musical and culinary traditions. Over 
the year, the Chamber members gathered four times. I wish to convey my respect and appreciation to Mr. Jean-
Daniel Ruch, the Swiss Ambassador to Israel, for attending all the Chamber’s gatherings. Ambassador Ruch is a true 
friend to the Chamber, supporting our activities and helping promote the two countries’ bilateral relations.

In the first gathering, held in January, we hosted Journalist Raviv Drucker, winner of the Sokolov Prize, who gave a 
fascinating lecture on current affairs.

In the second gathering, held in March, we had the honor of hosting Dr. Samer Haj Yehia, Chairman of the 
Bank Leumi board, the first Arab community member to be appointed Chairman of the Board within Israel’s 
banking system.

Mr. Eran Yaakov, Director of the Ministry of Finance Tax Authority was our guest in the September gathering, and 
enriched us with up-to-date professional information.

We concluded the gathering series with a lecture on current matters by Tzipi Livni, former justice minister, foreign 
minister and Knesset member.

0 0 0

The current issue contains articles illustrating the essence of being Israeli and Jewish. David Blumberg, Chairman 
of the National Library, describes in an interview the massive challenge of gathering the Jewish-Israeli treasures 
written over long generations, and building a worthy home for them in Jerusalem.

An article on Israel-Prize recipient Maj. Gen. Doron Almog, teaches us the value of mutual responsibility and caring 
for the weak in our society. Almog, founder of the rehabilitative village Aleh-Negev – Nahalat Eran, is currently 
dedicated to another highly significant project: building a first Rehabilitation Hospital in Israel’s south.

The best of the different aspects of being Israeli come together in the vibrant and modern city of Tel Aviv, which has 
become an international tourist destination.  We learned about this from Eytan Schwartz, CEO of Tel Aviv Global & 
Tourism, operating in Tel Aviv Municipality.

This issue also features a culturally enriching article on the heritage of Israel’s Circassian community and a visit to 
the Tel Aviv Royal Beach Hotel.

I wish for the coming year to be a year of activity, initiative and achievements.

Best wishes for a productive and successful business year.

Gideon Hamburger, President
Israel-Switzerland and Liechtenstein Chamber of Commerce
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E
ytan Schwartz, director of Tel Aviv Global & Tourism, an executive arm of Tel 
Aviv Municipality, is a busy man. Very busy. Judging by his schedule, no one has 
ever been so enthusiastic about promoting Tel Aviv as an international city and a 
magnet for tourists from the world over, by initiating so many varied projects and 
plans.

“Our company’s ultimate goal is boosting Tel Aviv’s international status, while 
adding value to the city and its residents. We have an excellent basis to work on – a 
wonderful city with an effective urban management, under the 21 years-long leadership of 
Mayor Ron Huldai.

Our international urban development is channeled in four main directions: International 
tourism, foreign students, international conferences, and global businesses”.

Schwartz believes that we have reached a highly significant point in time: In 2019, Tel Aviv 
hosted the Eurovision contest. We made a concentrated effort to promote many initiatives 
to allow managing optimally this international event and its upshots, while also launching 
moves to extend the achieved momentum to the next decade.

These days, Tel Aviv released its 2030 tourist master plan, which comprises quite a few recent 
data and presents the ambitious objectives of the administration. Schwartz believes that the 
city is ready to take off, and has no doubt that it will continue to consolidate its international 
status in the coming years. “There is no city like Tel Aviv” he says with a smile, “It features 
a mix that is hard to find in other places. We have everything: world history, heritage, a 
multi-religious population, vibrant urbanism, open minded and egalitarian values, a varied 
and highly developed cultural scene, culinary variety, architecture, and above all – an 
extraordinary coastline that attracts tourists from the world over throughout the year”.

Schwartz tells that as part of the effort to establish Tel Aviv-Jaffa as an international city, 
comprehensive work has been done to refine its unique DNA. The process revealed three 
essential elements that define the city’s identity: An old city – Jaffa, a new city – Tel Aviv, and 
the coastline. We have been making numerous changes and development efforts recently, 
especially last year, to enhance and increase the touristic attractiveness of these three 
elements, to create an ultimate Tel Aviv experience.

It appears that this development momentum has not missed any part of the city, and 
concerns countless areas and topics: The beach promenade, Jaffa and Tel Aviv ports, Old 

Tel Aviv-Jaffa: A popular 
international touristic attraction on 
the world-cities map
Tel Aviv has reached a high point in its recognition as an attractive, vibrant 
international destination, after having hosted the 2019 Eurovision contest. The 
launching of the Tel Aviv-Jaffa touristic master plan 2030 by Tel Aviv Global & 
Tourism headed by Eytan Schwartz, operating within the Tel Aviv municipality, 
positions Tel Aviv-Jaffa next to Paris, Amsterdam and Berlin, owing to its 
uncontestable assets, primarily one of the most beautiful beaches in the world

Eytan Schwartz (photo: Kfir Ziv)
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Jaffa – especially the Clock Complex and the Flea Market, the 
Sarona complex, the Fairgrounds – Expo Tel Aviv, Tel Aviv Museum 
of Art, the city’s theater houses, others. At the same time, bicycle 
lanes were added as well as municipal bicycle rentals, the 
“Independence Trail” was built as well as new hotels, residential 
flats have been converted to vacation residences, and if that is not 
enough, the giant tunnels of the light rail are being built before 
our eyes, carrying the promise of relief...

0 0 0

This development momentum would not have been possible 
were it not for the steady growth in the number of tourists 
visiting Tel Aviv. In 2018, 2,200,000 people stayed in the city’s 
hotels. Tel Aviv has about 10,000 hotel rooms, and the number 

of Airbnb apartments occupied by tourists reached 17,000. 
“We are actually taking action to moderate this trend in favor 
of the general needs of Tel Aviv’s residents, given the very small 
remaining number of apartments for rent. The number of hotel 
rooms in Tel Aviv is clearly insufficient, and most of the hotels 
being built are premium ones, and do not reduce the need for 
converted holiday apartments. The intentional cut in the number 
of apartments for tourist is bound to increase the demand for less 
expensive solutions, and will encourage entrepreneurs to build 
hotels whose prices would be more reasonable”.

An analysis of the reasons why tourists go to Israel for a relatively 
more expensive holiday than in similar European cities is very 
revealing: 27% say that they are visiting friends and relatives, and 
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24% arrive for business purposes. In the vision of internationality, 
tourism (especially after working hours) interfaces with Tel Aviv’s 
development as an attractive business center for international 
companies, which install their headquarters and development 
centers in it. “Suffice it to mention companies such as Facebook, 
Google, Check Point, PayPal, as well as international banks who 
have chosen to open branches in Tel Aviv, to realize that the city 
has become an international business and high-tech center for 
business people from around the world. Although they are in the 
city for business, they do not give up pleasure. In total, about 100 
international companies operate in Tel Aviv, and of course, we are 
doing everything possible to increase this number”.

Conferences play an important role in international business 
development, and Tel Aviv still has a long way to go in this sphere. 
“Although Expo Tel Aviv is an appropriate platform, we have not 
hosted so far internationally significant conferences, events, fairs 
or exhibitions, of the kind that would each attract thousands of 
visitors to the city.

We have been mapping the city’s assets in this sphere, with a 
view to leverage them. Part of them will be naturally associated 
with technology, high-tech and innovation, given the 
international companies operating in the city. To make the work 
more effective, the municipality opened in 2018 an international 
conference chamber, where representatives of the Greater 
Tel Aviv Hotel Association, Expo Tel Aviv, and Tel Aviv Global & 
Tourism work in collaboration. The Eurovision contest offered for 
the first time an opportunity to explore the city’s capacities and 
capabilities. We hope to host other events of this scale and prove 
Tel Aviv’s attractiveness in this sphere as well”.

0 0 0

Tel Aviv’s 2030 plan is concerned with Tel Aviv’s touristic future. It 
spots directions for development and enterprise, maps touristic 

areas in the city, and defines their target 
groups. Among others, Chinese tourism 
has been on the agenda after China came 
first on the list of the ten most important 
markets of origin for Tel Aviv in 2018. Other 
populations are Muslim and Arab tourists, 
including Israeli Arabs and residents of 
the Palestinian Authority, pensioners who 
find Tel Aviv a friendly destination, Jewish 
tourism, which requires upgrading and 
developing sites and museums dedicated 
to Jewish heritage, history and religion, 
and family tourism, for which additional 
services and attractions for families with 
children are required.

Schwartz is confident that Tel Aviv’s international development 
will continue to soar in the next decade, as higher numbers of 
tourists will visit the city and discover the secret of its magic. 
“I have many conversations with people who arrive for a visit 
or a tour. Most are thrilled by the beach and the fine weather 
that enables enjoying it, and are happy to relate their pleasant 
encounters with welcoming and friendly Israelis”. He says that 
tourists also praise the personal security they experience on the 
city’s streets at any hour of the day.

The picture, however, is not all favorable. Taxi drivers who 
take advantage of tourists, and public areas that are not 
sufficiently clean lose the city many points. Another weak 
point is that information and signposts are not always 
available in foreign languages.

“We are constantly learning, internalizing, and developing 
responses. Some solutions can be provided within a reasonable 
time, others will take long years. We must bear in mind that 
tourists stay her for limited periods. The construction of the 
light rail will not impress them as much as having pleasant 
experiences and meeting friendly people, and there is no 
shortness of either in Tel Aviv”.
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A
n impressive project is currently under construction in Jerusalem’s 
National Quarter (Kiryat HaLeom), at the foot of the Knesset building, 
and next to the Israel Museum, the Museum of Science and the 
Hebrew University. The National Library of the Jewish people and 
the State of Israel, established 127 years ago, is about to move to a 
building of its own, a new home to the literary and historical heritage 

treasures of the Jewish People.

“The new building is central to the National Library’s renewal project”, says National 
Library Chairman David Blumberg. “It will be our true palace of culture, a worthy 
and becoming home to the library that will enhance its function as the leading Israeli 
establishment that gathers and preserves the written treasures of the Jewish People in 
Israel and in the Diaspora”.

The National Library was founded by Bnai Brith in 1892, and had relocated several times 
before it moved to the Edmond J. Safra (Givat Ram) Campus of the Hebrew University of 
Jerusalem, where it has been functioning as one of the university’s research units.

The vision of the National Library’s renewal began to be realized in 1992. After the 
inauguration of the Supreme Court Building in Jerusalem, donated by the Rothschild 
Foundation, the idea came up that the Rothschild Foundation might consider 
sponsoring another national project.

“The issue of a new National Library building was on the agenda at that time”, Blumberg 
recalls. “An international committee was set up for this purpose, and its members 
included the managers of leading libraries around the world, and the Weizmann Institute 
President. The committee’s conclusions were unequivocal: While Israel unquestionably 
needed a national library it did not really have one. The library must be reestablished 
under several threshold conditions: It should be separated from the Hebrew University; 
the Knesset must pass a National Library Law; its activity areas must be defined; and it 
should be managed by a completely independent body with no political orientation, to 
ensure its independence”.

– Isn’t its independence a given fact?
Blumberg: “No, the danger always lurks of political influence on the library as it shapes 
and defines our collective national memory, that is, what will be included in our national 

The National Library:

A new home for the Jewish People 
written treasures 
In an interview, the National Library Chairman David Blumberg describes 
the history of this important establishment since its opening in 1892 to the 
ongoing construction of its new home. “The new building is central to the 
National Library’s renewal project. It will be a worthy and becoming home that 
will enhance the library’s function as the leading Israeli body gathering and 
preserving the written treasures of the Jewish People in Israel and the Diaspora”

David Blumberg (photo by: Dan Porges)
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ethos and what will not. Ultimately, people make this decision.

If we look back on Jewish history, we will discover that the 
process of gathering the scriptures of the bible was gradual 
and spanned hundreds of years. Over the generations, 
prominent figures took decisions that resulted in the exclusion 
of certain books from the Canon, even though they are 
mentioned in it. We are talking about canonization, namely, 
defining a body of writings as the authoritative Holy Scriptures 
and granting them more important and power than any other 
writings. The bible’s canonization dates to around 70 CE, and 
it derives its significance from being a closed collection to 
which nothing can be added, and from which nothing can be 
removed.  

From a distance of about 2,000 years, it is hard to determine 
why certain books entered the canon while others were 
rejected. The views of different figures and streams within 
Judaism may have influenced those decisions. You might even 
speak about politization, because underlying those decisions 
was a wish to gain influence, to shape moods”.

– Could this also happen in our time?
“Definitely. After the political upheaval of 1977, the leaders of 
the Communist Party Rakah feared a hostile takeover of the 
party’s library with the intention of ousting it from the national 
ethos. They decided to transfer the library to Moscow. Ten 
years later, when the Soviet regime collapsed, they once again 
feared losing their ideological assets, and decided to return 
the library to Israel. This took several years, because permission 
of the Russian authorities was required. They finally gave the 

permission, on condition that the library is entrusted to an 
Israeli state body. Indeed, the entire library of the party became 
part of the National Library.

Let me give you another example of the deep association 
between the location and ownership of a cultural asset and the 
definition of a national remembrance or ethos. I am speaking 
about the Franz Kafka archive. Our board decided that Franz 
Kafka should be part of the Jewish national memory. It took 
twelve years of court hearings abroad before we were given 
the archive of this giant author. By the way, rumors have it that 
Kafka fell in love with the daughter of a Gur Hassid, and was 
willing to leave behind his secular lifestyle, become Orthodox 
and immigrate to Israel in return for her father’s blessing...”

– Was his being Jewish sufficient to include him in 
the national canon and make him part of the national 
memory?
“The concept of national memory is elusive. We insisted on 
regarding him as part of the Jewish ethos. Incidentally, we 
did the same with the archive of his close friend, author and 
playwright Max Brod”.

– You speak about ethos, but isn’t it actually a case of 
preserving and protecting private archives that might 
otherwise be lost over time?
“These are two sides of the same coin. The national library 
holds over a thousand archives of private people who had 
collected literary treasures, of politicians and of authors. They 
entrusted us with them fearing that they might be lost, or that 
whatever other public or private body that might receive them 
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would collapse. Those people include Uri Avnery, Yeshayahu 
Leibowitz, Martin Buber, Ahad Ha'am (Asher Zvi Hirsch 
Ginsberg), Shai Agnon, Uri Zvi Greenberg, Aharon Amir, Naomi 
Shemer and others.

If someone really wishes to guarantee the survival of a worthy 
creative work – the National Library is the right place”.

– Has anyone ever asked you what your personal agenda is 
and whether it influences your decisions?
“First, I do not take decisions on my own. Second, I have been 
asked this question many times, and replied that I have no 
agenda. The only agenda I might have regards the need to 
maintain continuity. Although we are renewing the National 
Library and building a new edifice, we take great care to 
maintain what we have, improving and adjusting it to the 
present. We are careful not to harm what we already have, 
which is active and vital even before the relocation. I believe 
that it will grow significantly in the new building”. 

0 0 0

The national library building will cover an area of 45,000 m2, 
with six aboveground floors and four belowground ones. It will 
comprise reading halls, with well-equipped dedicated research 
and study spaces, a visitors’ hall, a multi-purpose hall, secured 
air-conditioned storage spaces for the library’s treasures, and 
venues for culture and education activities within and outside 
the building.

The designers of this extraordinary building are the Herzog and 
De Meuron architectural firm of Basel, Switzerland. The firm has 
won numerous prizes, including the Pritzker Prize – the highest 
architectural award in the world, the Stirling Prize, and the 

Royal Institute of British Architects (RIBA) prize.

According to the Swiss firm, the project’s plan represents the 
National Library’s aspiration for transparency and openness. 
The powerful statue-like stone building corresponds with the 
special topography of the site, and will be positioned above 
the ground on glass-like elements.

– The deadline for the project’s completion has been 
postponed several times. Judging by the progress of the 
work, do you expect it to be inaugurated in June 2021?
“Probably yes, but this question is not really relevant. In 
this case, a different and broader perspective should be 
adopted that would establish the National Library as a central 
cultural institution of the State of Israel and of the Jewish 
People worldwide. It would be wrong to regard it as a mere 
contractual project. It encompasses a far longer period of 200, 
300, 400 future years, and perhaps will never come to an end.

It is our duty, and it will be the duty of our successors to make 
sure that our cultural assets find their most appropriate place, 
keep the library ever relevant, and decide what will enter the 
national ethos. This is by no means simple, and will become 
even more complicated in the future.”

- In your opinion, do we still deserve the title People 
of the Book?
“This is not necessarily true nowadays, and it is definitely not 
self-evident. We must struggle to be worthy of the title People 
of the Book. I think that the concept of a book, that is, printed 
letters on a bunch of bound pages, has already changed, 
and will certainly continue changing in the future. We must 
therefore expand the term to mean creative work in general. In 
the National Library, visitors of all ages, religions, and cultures, 
will have access to the treasures of our creative cultural works.

We intend the National Library to be a place where visitors 
will discover the creators and the creation process in addition 
to becoming acquainted with the works. This encounter 
will expand the visitors’ horizons, while also giving them an 
experience to remember”.

- You are probably referring mainly to younger visitors. As 
they say, everything begins with education...
“Of course. A growing number of activities designed for 
children and teenagers is already offered now and will expand 
further in the new building. Young people will be able to 
participate in events inside and outside the library. I can picture 
thousands of students entering the library, experiencing many 
generations of Jewish creation, receiving their first book as they 
enter the first grade, and appreciating the astonishing work 
created out of the Hebrew letters by sculptor Micha Ullman. 

David Blumberg & was born in 1944 in Haifa. 
He began his banking career at the Bank of Israel, where 
he held several positions over ten years, the last ones as 
Deputy Foreign Trade Supervisor and Deputy Director of 
the Credit Department.

Between 1981 and 1995, he held several high positions 
at Mizrahi Bank, and served as CEO of Tefahot bank and 
Mizrahi Bank for five years.

He was Chairman of Jerusalem Bank for eight years. 

Throughout his career, he worked as consultant and 
representative of several foreign banks in Israel, and as a 
board member of large public companies. Since 2008, he 
has been Chairman of ICIC - The Israeli Credit Insurance 
Company.
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The Kabbalah says that the world was created from 22 letters. 
Ullman’s artistic representation is a magnificent embodiment 
of this idea”.

The “Letters of Light” statue will form a circle in the large upper 
plaza. Each letter is 1.8 meters high, and the visitors will be able 
to stroll around and through them. The letters Aleph (Hebrew), 
A (Latin) and Alif (Arabic) will be carved into the center of the 
circle’s floor and form glass windows that will allow light to 
penetrate into the level beneath the plaza.

The stone letters will connect front and back, left and right, 
up and down, and their structural hollows will allow light and 
shadow movements between people and times, material and 
spirit, speech and action, existence and void.

“In his sculpture ‘Letters of Light’ Ullman uses the Hebrew letters 
to illustrate Jewish culture and history”, Say Blumberg. “The 
sculpture has great cultural and educational significance, and the 
position chosen for it is appropriate and symbolic. I hope to see 
other cultural monuments built in the urban space of the City 
of Jerusalem. Just as everyone is familiar with Chagall’s stained 
glass windows depicting the twelve tribes [in the synagogue of 
the Hadassah Ein Kerem Medical Center, D.G.], in ten years time 
everyone will be familiar with Ullman’s letters”.

0 0 0

Blumberg’s dedicated and enthusiastic work makes him part of 
the Israeli ethos. The ceremonial lighting of a torch on Israel’s 
Independence Day is a proof of this.

“Lighting a torch on Independence Day in 2013, and being 
awarded the Yakir Yerushalayim (Worthy Citizen of Jerusalem) 
prize in 2017 presented me with an opportunity to put on 
the agenda the national library and generations of Israeli 

and Jewish oeuvre. I don’t see them as tokens of personal 
appreciation but rather as acknowledgements of a significant 
effort for the sake of the public, which has remained relevant 
over time: in the past, at present and in the future”.

The Yakir Yerushalayim prize is usually awarded for past 
achievements but you received it for your ongoing work.

“That is correct. I am indeed one of the first to receive the 
prize for a future project that I had been promoting with 
all my power. Being at the center of activity and having an 
impact on future generations gives me a wonderful feeling. 
No one is happier to watch this vision come true, see many 
worthy people join in, and have the privilege of observing it in 
Jerusalem’s most beautiful spot. 

Let us not forget that many others have taken part in realizing 
the project, among them the American Friends Association 
headed by Jack Lew, former Secretary of Treasury in President 
Obama’s administration. 

- Ultimately, however, someone had to put his hand 
in his pocket...
“Yes, the Rothschild family decided to donate US$ 75 Million 
through the Yad Hanadiv Foundation to match the donation 
by Ruth and David (Sandy) Gottesman of New York, and agreed 
that the building be named after the Gottesman family”.

Blumberg, whose life combines the material and spiritual worlds, 
admits that without a material commitment, it would have 
been impossible to realize this cultural and spiritual project. “The 
human spirit is the key to realizing the dream of building a new 
national library for Israel and the Jewish people, to store sublime, 
exalted treasures accumulated over thousands of years, which 
continue to accumulate and renew as we speak...”
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O
ne of the most noteworthy human initiatives 
in Israel, perhaps in the whole world, is an 
inspiring rehabilitative village in southern 
Israel, ALEH Negev – Nahalat Eran, for which 
its establisher, Maj. Gen. Doron Almog, won 
the highest award for lifetime achievement.

Israeli and foreign visitors go to the village almost daily to 
experience a utopian enterprise materialize in a place that 
shines with human love. It is a place where the ideal of mutual 
responsibility is implemented in practice, where acceptance 
of the different and the exceptional is a way of life, and where 
Jews, Christians, ad Muslims live in harmony.

Today, fourteen years after its inauguration in June 2006, 
the village is a magnet to those dedicated to the care and 
rehabilitation of special populations worldwide.

Almog is the living spirit of this enterprise that involves 
hundreds of people – employees, caregivers, educational 
teams, and volunteers. He carries on his groundbreaking work 
at the site, where the first rehabilitation hospital in southern 
Israel is about to be opened (See caption).

0 0 0

 The unique rehabilitative village ALEH Negev – Nahalat Eran 
was declared a national project by the Israeli government. 
It offers a warm, professional, approving and loving home 
to babies, children and adults with severe intellectual and 

Maj. Gen Doron Almog, recipient of the Israel Prize 
for Lifetime Achievement:

Philanthropy and volunteering 
are expressions of the personal 
freedom we have been granted
After establishing the ALEH Negev – Nahalat Eran Rehabilitative Village, 
Maj. Gen. Doron Almog pushes on with his next project: Building the first 
rehabilitation hospital in the south within the village compound ■ His late son, 
Eran, born with a severe disability, continues to be a source of strength in his 
work on behalf of the weak. “He put a mirror in front of me, and helped me 
consolidate my worldview – without ever uttering a word”, says Almog, recipient 
of the Israel Prize for Lifetime Achievement

developmental disabilities. It also offers rehabilitation and 
treatment solutions that are provided, among others, to the 
residents of the south. Behind all the village activities is the 
concept that every person deserves the best professional 
treatment and an opportunity to lead a valuable life and be 
treated with respect.

The approach underlying the village’s activities inspires people 
involved in rehabilitation working with special populations the 
world over. It is imbued with confidence that improvement is 
achievable and capabilities can be developed – at any price 
and in every area. It feeds on the resolve to grant life a value 
even in the darkness of severe disability, impaired capability 
and little hope for change. 

Almog has himself experienced the distress, difficulty and 
helplessness of parents and family members of the severely 
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disabled. His son Eran, named after his brother who was killed 
in the Yom Kippur War, suffered from autism and severe mental 
retardation. “The skies fell on our heads” he admits frankly. “We 
had to reshape our lives, to exchange our dream of a perfect child 
for a constant effort to make do with just a smile. We swore never 
to be ashamed of him, never to hide him, to love him dearly with 
all our hearts. After he passed away at age 23, we understood 
that to make the world a better place it is necessary to generate a 
deep change in the way disabled persons are perceived in Israel. 
Making the cry of Eran and others like him heard, and molding a 
new social ethos and a new model of inclusion”.

Doron and his wife Didi struggled heroically to enable Eran 
and other disabled people live a life filled with respect, receive 
appropriate care, and enjoy loving support even in adulthood. 
The struggle resulted in the establishment of a village for 
adults in a similar condition. Eran was among the first residents 
of the village, but did not benefit from it long. After Eran’s 
passing, Doron never had any doubts about continuing, even 
increasing, his efforts to develop and expand the village, open 
it to external patients, and broaden its services, involving 
minority groups (Bedouins) and weaving an extraordinary 
fabric of welfare, support, giving and compassion.

“Eran put before me a mirror that showed me the reality of 
his life. He invited me in and taught me much about that life, 
things I had never known or thought possible before”, says 
Almog. “He taught me an exceptional lesson that wiped out 

any doubt I may have had about the need to give – not for his 
sake but for mine.

This is my opportunity to bear the responsibility I was given 
with my freedom. This is the way my moral declaration is 
translated into actions, efforts, persuasion, long journeys 
around the world, unending searches for the smallest 
thing that could do someone some good. Eran helped me 
consolidate my values, understand my choices, find answers 
to essential existential-philosophical questions. He helped me 
shape an orderly social program and a clear agenda. And he 
did all this without uttering a word”.

Many people in Israel and abroad have joined forces to 
establish the ALEH Negev – Nahalat Eran village and the 
rehabilitation hospital currently under construction in its 
compound. The Israeli government invested half the required 
sum, but the project could not have materialized without the 
help of hundreds of other donors.

In his many meetings with donors abroad, Almog noticed they 

Doron Almog

“A strong society makes room for the weak, and 
they are an integral part of it. It is committed 

to them, bearing in mind that a chain is as 
strong as its weakest link. This puts to the test 

the saying ‘All Jews are responsible for one 
another’, which defines our human essence 

even more than ‘Love thy neighbor as thyself’”
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felt lucky to be part of an inspiring project. “They understand 
what a blessing it is to be able, willing, and free to make a 
choice, take personal responsibility and commit their private 
resources to bringing about a change”.

Almog considers the contributors around the world as true 
partners to the project and to its underlying ideology. Some of 
them have donated millions of dollars, others gave what they 
could afford. Equally important are the thousands of people who 
come from every corner of the world to volunteer at the village.

“Contributing and volunteering are our duty, our privilege and 
our liberty”, he says. “A strong society makes room for the weak, 
and they are an integral part of it. It is committed to them, 
bearing in mind that a chain is as strong as its weakest link. 
This puts to the test the saying ‘All Jews are responsible for one 
another’, which defines our human essence even more than 

‘Love thy neighbor as thyself’.

Let us be more practical, and ask ourselves whether we 
would have been able to attain all our achievements, money 
and careers without government support. From the day we 
are born, all the stages we go through in our lives lean on 
national resources – health, education, defense, infrastructures, 
transportation, higher education, and various other 
government services. When I take personal responsibility and 
choose to take advantage of my capabilities and commit all my 
individual resources to creating a change, I always remember 
that like many others, I would not have been able to grow and 
develop if it weren’t for the government”.

Recognizing the need for socio-communal commitment 
is now an integral part of the agendas of organizations, 
companies and individuals around the world. Many understand 
that they owe much of their fulfilled ambitions and realized 
dreams to their governments. The wealthy have set up 
foundations worth billions of dollars to assist humanity, thus 
obeying President John Kennedy’s inaugural admonition “Ask 
not what your country can do for you – ask what you can do for 
your country”.

Almog does not think that a personal tragedy such as his is 
necessary for one to take action, contribute and volunteer. “A 
good and prosperous life seems to be the best soil for generosity 
to thrive”, he says”. I see this in the wonderful volunteers working 
in the village and in other places. They are grateful for their good 
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fortune, and for having the opportunity to give something of 
themselves and contribute something to the world.

InteRelation, The Israel-Switzerland and Liechtenstein Chamber 
of Commerce Magazine, mainly addresses businesspersons 
and policy makers from Switzerland and Israel. “Given the 
Magazine’s readership, I wish to propose an economic 
perspective that the readers will certainly appreciate”, Almog 
adds. “In Economics, people speak about growth generators 
such as natural resources, international market changes, 
supply and demand ratios, currency strengthening, economic 
initiatives, foreign trade, investments, etc.

Surprisingly, one enormous growth engine is ignored, a 
resource that is potentially available in every sphere of the 
economy – volunteering. Imagine how one weekly hour of 
volunteering offered by every citizen between the ages of 7 
and 70 would revolutionize our GNP. Multiply the individual 
volunteering hours by the total number of Israeli citizens and 
you reach astronomical numbers. 

What would be the practical impact of such a move? Reduced 
distress, additional excellent students, less road accidents, 
more available hospital beds, further enrichment programs for 
periphery children, less crime, better support to health and care 
institutions. On top of that, more money would be channeled 
to different directions that could make us the enlightened and 
developed country we strive to be, a true welfare state that cares 

Narrowing the gap: A first 
rehabilitation hospital in 
the Negev
In January 2017, the cornerstone of the first rehabilitation 
hospital in Israel’s south was laid within the ALEH Negev – 
Nahalat Eran village. The hospital’s inauguration is scheduled for 
2021. Over NIS 220 million have been invested in the project.

The 108-bed hospital will comprise a neurological department, 
an orthopedic department, physical therapy and occupational 
therapy institutes, a gym, a sports hall, and a research center. 
The hospital will be academically and medically affiliated to 
Ben Gurion University, and the university’s medical students will 
integrate into its practical work.

The hospital will employ about 500 medical, care and 
administrative staffs. Among other things, it plans to employ 
rehabilitated patients, recognizing the importance of 
occupation as an inseparable part of integration into society 
and the community.

for all its citizens. Fundraising whose purpose is to promote acts 
of giving is not only a social and human investment but also a 
groundbreaking economic move that would keep improving and 
would eventually yield a wonderful return”.

For further information, Email: Office-Kfar@aleh-Israel.org
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T
he Circassians arrived in the Middle East in 
1878, and the Ottomans dispersed them over 
important and strategic border areas of the 
empire. Large groups were settled in Amman, 
the Golan Heights, and Syria. The Israeli 
Circassian community is one of the smallest 

in the world, and one of Israel’s  smallest minority groups. It 
numbers about 5,000 people concentrated in two villages: Kfar 
Kama in the Lower Galilee, and Rihaniya in the Upper Galilee. 

The Circassian heritage center stands at the heart of Kfar Kama 
in the historic building Shami’s House.

The Circassian Experience in Kfar Kama: 

An opportunity to become 
acquainted with an ancient people 
and a heritage that has traveled far 
and is cherished to this day
The great diversity of Israeli society is manifested through its minority groups, 
which incorporate their unique lifestyle in its texture. A glimpse into the world of 
Israel’s 5,000 Circassian community reveals a touching story, a rich culture, and a 
fascinating heritage, all displayed in the Circassian Heritage Center in Kfar Kama, 
at the foot of Mount Tabor. It is worth a visit

Shami’s House was built at the end of the 
19th century on the edge of the ancient 
settlement of Kfar Kama. The local Arabs 
named it ‘Beit a-Shami’ – the house of the 
Syrian, after the man who commissioned 
it, a Circassian from Syria (‘a-Sham’ in 
Arabic). It received its Circassian name, 
Shalakho Wonne – the miller’s house 
– after the owner, who unsurprisingly 
ran a successful flourmill. The mill was 
famous for having an engine rather than 
using working animals, which made 
it very popular in the area. Next to the 
flourmill stands a two-story building. Its 
lower floor and courtyard used to house 
riding animals and other farm animals. 
The top floor had four guest rooms with 

a decorated ceiling and a beautiful floor. The family’s quarters, a 
storeroom and a grocery store were located in the back yard of 
the compound.

The Circassian Heritage Center
After having stood abandoned for a long period, the Kfar Kama 
municipal council together with The Council for Conservation 
of Heritage Sites in Israel decided to preserve and renovate 
Shami’s house and make it a Circassian heritage center. In 2009, 
the center was inaugurated by President Shimon Peres, and 
since then, hundreds of thousands of visitors from Israel and 
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The Circassians arrived in the Middle East in 
1878, and the Ottomans dispersed them over 

strategic border areas of the empire. Large 
groups were settled in Amman, the Golan 
Heights, and Syria. The Israeli Circassian 

community is one of the smallest in the world, 
and one of Israel’s  smallest minority groups

from around the world have passed through its gates.

Visitors to the center are welcome by local guides and receive 
a lecture and an audio-visual presentation of the Circassians’ 
ancient history, followed by a tour of the museum’s halls. Over 
the tour, they learn about the exceptional customs of the 
Circassians, some of which have been preserved for over 150 
years in the diaspora.

David Shawgen, a local Circassian who has worked for many 
years as chief instructor and academic counselor for the center, 
has been running it since 2019. David is a graduate of the 
Department of Sociology and Anthropology and the Faculty 
of Education at the University of Haifa. Today he is one of the 
few people in Israel researching the culture and history of the 
Circassians.

The Genocide Documents 
Exhibition
 An exhibition of the Circassian Genocide Documents hangs on 
the walls of the flourmill hall. The exhibition displays samples of 
documents, maps and archival photos, describing the atrocities 
and genocide committed against the Circassian population by 
the Czar’s troops in the late 19th century. Alongside the original 
documents in Russian, the diverse audiences benefit from 
Hebrew, English and Arabic translations of the texts.

Museum halls
The exhibition is divided between the museum halls, 
displaying various themes from the life of the Circassians 
through authentic items from the Caucasus. Visitors to the 

museum will be impressed by the unusual costumes of 
Circassian men and women, as well as by the beautiful lace and 
embroidery art. Among the exhibited items of interest are the 
special cradle that many Circassians use to this day, and the 
musical instruments and weaponry that were an integral part 
of the Circassian way of life. A variety of cooking and kitchen 
utensils as well as agricultural and craft tools that have been 
used by the villagers for years are also on display.

Circassian Dance 
Visitors of the Circassian Heritage Center often gain another 
exciting experience in the form of a Circassian dance 
performance. In this show, a pair of dancers dressed in 
traditional costumes performs excerpts from the noble and 
spectacular Circassian dance. The enjoyment increases when 
the dancers invite a couple of guests to experiment with some 
of the steps. Groups who wish to include a dance performance 
in their visit are invited to coordinate this in advance.

Phone: 04-6888082 | Email: chc@kfarkama.co.il 
Facebook @CHCkfarkama

Cont. on page 20
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I
t seems that no better location could be found for a new luxury hotel in Tel Aviv than 
the attractive location of Royal Beach Hotel, in the middle of Tel Aviv’s coastline, on the 
beach. This 29-stories high hotel of the Isrotel chain, offers a spectacular view of the 
ocean. It is a walking distance from countless interesting spots and attractions that 
await its guests.

This, however, is no regular hotel. This luxury tower combines residences with hotel 
rooms. Floors 20 to 29, all privately owned and in use the year long, illustrate how one can 
enjoy the two worlds: Prestigious apartments in a tower on the beach, and a variety of 
facilities and services offered by the hotel to its guests.

“The residents of Royal Beach belong with a wealthy population that looks to combine 
between an ideal location, a spectacular view, and, of course, premium hotel services”, say 
Moshe Kanyas, General Manager of the Tel Aviv Royal Beach, who operates the residential 
floors as well as the busy hotel with great confidence.

“We regard both as one entity, in spite of the great difference between a permanent 
resident and a guest staying in the hotel on business or for a visit. The hotel and the 
residential floors naturally have different entrances, offering the residents privacy if they so 
wish. Residents and guests have different needs, different perspectives, and my task is to be 
understanding and respond to every one of them”, he says.

In these circumstances, it is not surprising that Kanyas, an experienced hotelier of thirty 
years, has a busy schedule that begins early in the day. He starts with a quiet inspection of 
the floors. “I personally check every light, every trashcan”, he says with a smile. “I walk alone, 
taking notes, speaking with whomever I happen upon, feeling the pulse of the place. This 
is the best way to discover whether every employee of this huge system we operate is 
performing his tasks optimally. I am pleased to say that we have top-quality staff in key 
positions, and the services provided by the entire personnel are impeccable. The people 
we employ know that guests and residents are our top priority and we wish them to be 
content in every possible way”.

- Let us talk for a moment about the tower’s residents. In your opinion, what must 
you take into consideration to provide them with the best service?
“As I mentioned, our residents are wealthy people with outstanding achievements. Some 
of them continue to work and take part in the business world, dividing their time between 

Royal Beach Tel Aviv

Where you can enjoy the best of all 
possible worlds
In the middle of Tel Aviv’s coastline, rising 29 stories high, stands Royal Beach 
Hotel, where luxury combines with the premium standard of the Isrotel chain. 
Moshe Kanyas, General Manager of the Tel Aviv Royal Beach, describes how the 
tower is run, its high standards, and the most frequent comments of the guests, 
most of whom arrive from abroad

Moshe Kanyas
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“We have created here an international 
bubble that relates to the Israeli sunny 

weather, amazing culinary variety, cultural 
and other foci of interest and attractions 

– without losing its global quality. This 
approach is also reflected in the architect’s 

design for the hotel, inspired by the idea 
of an air terminal”

different countries and continents. They return because this is 
their home. Others lead a more relaxed life due to age or other 
reasons, and are therefore able to enjoy the calm and stress-free 
atmosphere, the superb hotel facilities, the fourth-floor pool, and 
other amenities.

We must keep in mind that both groups deserve courtesy and 
respect but also warmth and personal attention. Greet them by 
their name, but remember they are not your buddies...  We must 
make sure that the Israelis’ casual familiarity does not take the 
place of respect, restraint, and politeness.

We have created here an international bubble that relates to the 
Israeli sunny weather, amazing culinary variety, cultural and other 
foci of interest, dynamism, attractions – without losing its global 
quality. 

This approach is also reflected in the German architect’s design, 
inspired by the idea of an air terminal. Quiet colors, leather 
upholstery, metal elements, and a huge window looking out –

these all create a secluded world with a unique dynamic and an 
international atmosphere”.

- What about the hotel guests? Don’t they wish to connect 
more closely to the authentic Israeli spirit?
“We have a large variety of guests, 85% of whom are foreigners. 
40% are businesspersons who come to Israel for work, and 
we are able to offer them a wide range of dedicated venues 
within the hotel, equipped for meetings, presentations and 
conferences. Many of our guests come from the United States 
and Canada, but we have guests from all over the world. They 
include, of course, tourists who are attracted to Israel and 
specifically to Tel Aviv for its famous touristic assets, primarily one 
of the most beautiful coastlines in the world.

One important point that I have already mentioned but deserves 
further discussion is the Israeli food scene, which has become 
world-famous, and, I am pleased to say, does not disappoint 
our guests. Tel Aviv abounds in places where one can sample 
the achievements of Israeli chefs. Those who choose to remain 
in the hotel enjoy a spectacular variety in the hotel’s West Side 
restaurant run by Chef Omri Cohen. The restaurant is kosher, 
catering to both Israelis and tourists who wish to benefit from a 
superior Mediterranean cuisine.

0 0 0

Royal Beach tops Isrotel’s premium hotels. According to 
Kanyas, it has the full advantage of a leading hotel chain, 
which enables it to keep raising its standard. “In Israel’s hotel 
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industry, Isrotel is a synonym for quality”, Kanyas says. “The 
chain is constantly developing and growing, never ceasing 
its efforts to improve. One example for this is the integration 
of an RMF system that preserves guest data from all the 19 
hotels of the chain. If a guest expresses a particular preference 
or wish while he stays at one of the hotels, the information 
is registered and stays available for another hotel he visits on 
the next occasion. This way, we are able to meet the guests’ 
special wishes from the start.

Kanyas admits, however, that it takes more than technological 
innovation to maintain a high level of service. “The Israeli 

hotel industry is short of thousands of workers”, he says. “This 
situation is specific to Israel. In the East, there is no shortage of 
workers. In Europe – people from Eastern Europe are eager to 
find employment. We have no workforce sources. This national 
problem must be resolved by granting work visas to workers from 
the Philippines. At the first stage, this will add 1,000 workers, and 
according to plan another 1,000 will arrive at the second stage.

It should be noted that we are talking about people who have 
worked in the hotel industry, and have the required background 
and personal abilities. A similar solution has been implemented 
in Eilat, where 1,500 Jordanian workers cross the border every 
day to work in Eilat’s hotels, returning to their homes at the end 

of the day. As someone who faces this problem on a daily basis, I 
hope to see these vital workers arriving shortly”.

- What about Israeli guests?
“Israelis definitely arrive at the hotel, either for business meetings 
and conferences (of 50-70 people), or as part of the newly 
developed culture of a gratifying recreation in Tel Aviv. Many 
couples celebrate important life-events over a night at the hotel, 
including chef meals and pampering at the hotel spa. We offer 
them attractive package deals that amount to no more than 
several hundred shekels per night, plus the cost of dinner and 
spa treatments. It is an offer people find hard to turn down...”

- Finally, in your opinion how do your guests generally 
experience Israel and Tel Aviv?
“Strange as it may sound, most of them – if not all – point out 
they feel safe here. They say that at home – in New York, Paris, 
London, or Tokyo – they are not as comfortable wandering 
about on their own as in Tel Aviv. They feel free here in the full 
sense of the word. This also includes businesspersons who arrive 
for a short busy stay, and still manage to enjoy themselves and 
perceive Israel as a positive experience. This is heartwarming. It 
appears that the Israeli saying “You don’t see from there what 
you see from here” is correct. When I hear them say those things I 
feel very proud to be an Israeli hotelier”. 
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The Circassians originate in the Northwest 
Caucasus. Ample archaeological, cultural, 
and linguistic evidence confirms that they 

maintained a stable civilization in the 
area that spreads from modern Abkhazia 
to Sochi and to the Crimea since the third 

millennium BC at least

The Circassian Homeland
The Circassians originate in the Northwest Caucasus. Ample 
archaeological, cultural, and linguistic evidence confirms 
that they maintained a stable civilization in the area that 
spreads from modern Abkhazia to Sochi and to the Crimea 
since the third millennium BC at least. It was during this era 
that animal herding, the predominant trait of Circassian life, 
became widespread throughout the Northwest Caucasus. 
There is reason to believe that the Maikop culture may have 
been the first to domesticate the horse. The most impressive 
monuments of that culture were huge burial mounds. Several 
sites filled with gold and silver ornaments have been found 
throughout the Caucasus. The Maikop peoples also left 
behind many artifacts that testify to the high level of their 
metalworking. Pots, knives, axes and other implements made 
of bronze and, to a lesser degree, copper, have been found in 
large quantities. The quality of Maikop ceramic pottery was 
exceptionally high as well. Finally, the Maikop peoples built 
dolmens: small stone burial chambers that are found in many 
places throughout Europe. These dolmens have been found 
throughout the area spreading between Sukhumi in the south 
and Novorossiysk in the north, namely, in both directions 
from Sochi. The strategic importance of their homeland that 
bridged between Europe and Asia and had access to the 
Black Sea, made it the target of repeated attacks for more than 
two thousand years. The Mongols named them Circassians 
(self-designation “Adyghe”) – which means  “those who cut 

off a path,” implying their geographical position and stubborn 
defense of their territory. Since the beginning of the 13th 
century CE, they have been known as Circassians, and their 
homeland appeared on the world maps as Circassia, until the 
Russian Empire occupied it in the late 19th century.

Occupation, genocide and the 
expulsion of the Circassians from 
their homeland
The territorial ambitions of the Russian Empire in the Caucasus 
began in the 16th century and increased in the days of Peter 
the Great. However, most historians agree that the Russo-
Circassian War began in 1763 with the construction of the 
first Russian fortress in northeastern Circassia. Throughout the 
101 years of war, the Czar’s armies pursued the Circassians, 
committing atrocities, raping and murdering, and leaving 
behind great devastation and near total annihilation of the 
entire Circassian people. According to cautious estimates, 
1.5 million Circassians were murdered in what was the first 
genocide in the modern era and the worst humanitarian 
disaster of the 19th century. Over two-thirds of Circassia’s 
inhabitants were annihilated, and 90% of the survivors were 
brutally expelled to the Ottoman Empire. To this day, many 
Circassians in the homeland and the diaspora mark the 21st of 
May – the day their homeland was occupied – as a memorial 
day, dreaming to return to their historic homeland and making 
efforts to gain support for their right to self-determination.

Kfar Kama Cont. from page 16 

Photo by: Adam Choshha
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מפגש חברי לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין
בהשתתפות השגריר מר ז׳אן דניאל רוש

מלון ״דן״ תל אביב, 24.1.2019. מרצה אורח: מר רביב דרוקר, פרשן פוליטי בכיר

Luncheon meeting, Israel-Switzerland & 
Liechtenstein Chamber of Commerce - 24.1.2019 

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

Lecture by Mr. Raviv Drucker, Senior political commentator
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מפגש חברי לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין
בהשתתפות השגריר מר ז׳אן דניאל רוש

 מלון ״דן״ תל אביב, 27.3.2019. 
מרצה אורח: ד״ר סאמר חאג׳ יחיא, CFA, עו״ד, יו״ר בנק לאומי

Luncheon meeting, Israel-Switzerland & 
Liechtenstein Chamber of Commerce - 27.3.2019 

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

Lecture by Dr. Samer Haj Yehia , CFA, Adv., Chairman of Bank Leumi
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Gorgeous beaches 
Thrilling destinations 

Endless sunshine
Discover the delight of a Dan Hotel vacation, from 
Jerusalem’s legendary King David to our Mediterranean 
and Red Sea resort hotels. Every Dan Hotel reflects its 
unique surroundings, with a wide choice of locations, 
offering endless opportunities to enjoy the beauty, 

history and diversity of Israel.

Dan Hotels Israel
Where pleasure is a way of l ife

danhotels

FOR INFORMATION & RESERVATIONS
Email: incoming@danhotels.com
ISRAEL: "Call Dan" Reservation Center: 972-3-5202552
USA: For Information Tel: (212) 752-6120,  
Toll Free: 1-800-223-7773-4 
For Reservations: 1-800-223-7775

King David, Jerusalem | Dan Tel Aviv | Dan Carmel, Haifa | Dan Jerusalem 
Dan Eilat Dan Accadia, Herzliya-on-Sea | Dan Caesarea | Dan Panorama Tel Aviv 

Dan Panorama Haifa Dan Panorama Jerusalem | Dan Panorama Eilat
Dan Boutique, Jerusalem |Dan Gardens Ashkelon | Link hotel & hub TLV 
The Den, Bengaluru | Neptune Eilat | Ruth Safed | Mary’s Well, Nazareth

danhotels.com | Connect with us on Dan Hotels Israel

HAPPINESS IS AROUND
THE DAN CAESAREA REINVENTED 

ITSELF AS A PERFECT RESORT

OPEN NOW
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מפגש חברי לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין
מלון ״דן״ תל אביב, 2.9.2019. 

מרצה אורח: מר ערן יעקב, מנהל רשות המסים

Luncheon meeting, Israel-Switzerland & 
Liechtenstein Chamber of Commerce - 2.9.2019

Lecture by Mr. Eran Yaakov 
Director General, Israel Tax Authority
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מפגש חברי לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין
בהשתתפות השגריר מר ז׳אן דניאל רוש

 מלון ״דן״ תל אביב, 4.12.2019. 
מרצה אורחת: גב׳ ציפי לבני, לשעבר שרת המשפטים ושרת החוץ בישראל

Luncheon meeting, Israel-Switzerland & 
Liechtenstein Chamber of Commerce - 4.12.2019 

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

Lecture by Mrs. Tzipi Livni 
Israel's former Minister of Justice and of Foreign Affairs
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Royal Beach Tel Aviv
Royal Beach Tel Avivרויאל ביץ‘ תל אביב

רויאל ביץ‘ תל אביב
Beresheet

Beresheet Carmel ForestCarmel Forest
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