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דבר נשיא לשכת המסחר

עמיתים יקרים,

רק לפני כשנה נכתבו כאן דבריי אליכם בפעם האחרונה. אז פתחתי 
את מכתבי אליכם, בהתייחסות לכך שישראל הולכת לבחירות בפעם 

השלישית ברציפות, במרץ 2020. מי יכול היה אז לדמיין מה תביא עמה 
שנה זו, עד כמה יתהפכו חיינו ונמצא את עצמנו - בארץ ובעולם כולו - 

 במציאות כה רחוקה מכל דבר שהכרנו.

בסוף השנה שעברה ובראשית 2020, החלו להגיע דיווחים אודות נגיף 
מסתורי שנתגלה בסין - נגיף שבתוך שבועות ספורים התפשט על פני 

 הגלובוס.

השלכות מגפת הקורונה, שכבר גבתה מקרוב לשני מיליון קורבנות, 
רחוקות מלהסתיים. היא הכתה כמעט בכל המדינות - גדולות וקטנות, 

 מפותחות ומתפתחות, קרובות ורחוקות, עשירות ועניות.

לצד המלחמה בחזית הרפואית, התבהרה המלחמה בחזיתות נוספות ובראשן הכלכלה, החברה והחוסן 
הנפשי. בתחומים אלה משמעות הפגיעה, עבור רבים היא לעיתים קיומית.

אין ספק כי המגפה חייבה אותנו לעבור תהליך מואץ של התמודדות, הסתגלות וגיבוש "תגובת נגד" 
לחיסון. בראש, נציין כמובן את פיתוח החיסון, ובעקבותיו את התקדמותו המוצלחת של מבצע החיסונים 
הישראלי. לצד זאת, נסיר את הכובע בפני כל מי שהצליח בתוך הכאוס שנוצר - לגבש לעצמו אג'נדה 

 חדשה ואף לפעול לאורה.

בגיליון זה תוכלו לקרוא אודות יוזמת שגרירות שוויץ בישראל, בהובלת השגריר מר ז'אן דניאל רוך, 
 להמשיך באמצעות אתר אינטרנט חדש שהושק בעת המגפה, את תנופת העשייה למען עתיד טוב יותר. 

תחת הכותרת Wake Up! Diplomacy Towards a Healthy Future מאגד האתר תכנים רלוונטיים בתחומי 
החדשנות, החברה והתרבות. הוא מפנה זרקור אל הקשר שבין הקורונה לבין תהליכים רחבים העוברים 

על האנושות, ומעורר למחשבה ולפעולה.

במרכז הגיליון תוכלו לקרוא אודות אסטרטגיית המעורבות של שוויץ, כפי שתיושם בפעילות הבילטרלית 
בשלושה נדבכים: שלום וביטחון, כלכלה וחדשנות. את רציונל האסטרטגיה חשף כבוד השגריר רוך בפני 

חברי לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין, בכינוס זום שנערך בחודש דצמבר והחליף את מפגש 
הלשכה המסורתי.

הכוכב הזוהר של העת הזו הוא ללא ספר המחקר המדעי. אנו מביאים ראיון עם נשיא מכון ויצמן, פרופ' 
אלון חן, המתייחס בהרחבה לתרומתו של המדע להצלת האנושות - בהיבט הפילוסופי וגם בהיבט 

הפרקטי, כפי שאנו רואים וחווים ממש בימים אלה. 

כפי שהזכרנו השלכות הקורונה אינן רק רפואיות, והיא ניכרת היטב גם בשינויים החברתיים שהיא 
מחוללת. יאיר הס, מנכ"ל עמותת הלל, מספר על הפעילות הנעשית כדי להושיט יד לצעירים בני העדה 
החרדית השואפים לשנות את חייהם ולהשתלב בחברה המודרנית הפלורליסטית בישראל. במקרה זה 

מהווה המגפה קטליזטור, ומספר הפונים לעזרה כמעט הוכפל.

לצד העיסוק האינטנסיבי בקורונה ובהשלכותיה, אני יודע כי רבים מכם, חברי לשכה יקרים, מצליחים 
 לשמר את שגרת פעילותם, להתמיד בעשייה מבורכת ולהתאים את עצמם למציאות החדשה. 

מי ייתן ובקרוב נוכל לומר כי האירוע הדרמטי הזה מאחורינו. מי ייתן גם כי הבחירות הנוספות המיועדות 
לחודש מרץ 2021, יצליחו לייצר כאן מערכת פוליטית יציבה, מאוזנת, שתפעל בנחישות כדי להתגבר על 

השלכות המגפה.

אני מאוד מתגעגע לתקופה שבה נפגשנו פנים מול פנים, בתקווה שזה יקרה בקרוב. אני מאחל לכולכם 
שנה אזרחית מוצלחת ומבורכת וכמובן בריאות איתנה.  

גדעון המבורגר,        
          נשיא לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין   

עורך אחראי: גדעון המבורגר • עורך בפועל: דוד גרין • עריכה והפקה: 
green@green-press.co.il  03-7314747 טל׳:  בע״מ   עיתונות  גרין 
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בתאריך 1.12.20 נשא שגריר שוויץ בישראל מר ז'אן דניאל רוך דברים בפני חברי 
לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין. לאור אילוצי התקופה, נערך המפגש 

באמצעות הזום ולא כבעבר באירועי לשכה 

ת תום השנה החולפת ציינה לשכת המסחר ישראל-שוויץ א
וליכטנשטיין במפגש זום.  במרכזו עמדה סקירתו של שגריר שוויץ 

בישראל, מר ז'אן דניאל רוך. בתחילת דבריו ציין השגריר את 
ביקורו של שר החוץ השוויצרי איגנציו קאסיס בישראל, לראשונה 

מאז 2013: "היו לנו ביקורים חשובים של אישים משוויץ בשנים 
האחרונות, בעיקר בנושאים פיננסיים ומסחריים, וכן מפגשי 

משלחות בשלוש השנים האחרונות, שנסובו סביב נושא החדשנות. אולם, במרכז 
הביקור הפעם, עמדה השקת האסטרטגיה החדשה בנושאי שלום וביטחון, כלכלה 

וחדשנות שאושרה על-ידי המועצה הפדראלית בשוויץ". 
השגריר פירט את היבטי האסטרטגיה, תוך שהוא מתייחס לשלושה עמודי תווך 

הרלוונטיים למערכת היחסים הבילטרלית. 

שלום וביטחון
המטרה לא השתנתה )סיוע בהשגת פתרון שתי המדינות המבוסס על פרמטרים 

בינלאומיים הידועים לשני הצדדים( - אולם מגוון הפעילויות שלנו השתנה. אנו איננו 
מתמקדים רק ב-DNA  המובהק שלנו ובבסיסו עוצמתנו כמדינה וחוזקותינו למשל, 
בקידום נושא החוק הבינלאומי )במיוחד בדגש על זכויות אדם ומשפט הומניטארי 

בינלאומי(. אנו רוצים להרחיב את הפעילות שלנו גם ליוזמות חוצות גבולות, שיאפשרו 
לנו להתמודד טוב יותר עם האתגרים המורכבים העומדים בפני האזור כולו, כגון שינויי 

 אקלים ואיכות סביבה. 
אנו מעוניינים ליטול חלק בקידום יזמות וחדשנות באזור )ובכלל זאת מעבר לקו הירוק( 

ולסייע בגישור על פערים כלכליים משמעותיים באזור. 40% מאוכלוסיית ישראל כמו 
גם השטחים, הם בני 25 ומטה. אולם, התוצר של ישראל גבוה פי עשרה מזה של 
השטחים ופי עשרים מאשר בעזה - ואלו נתונים שנאספו טרם התפרצות מגיפת 

הקורונה. מדובר באוכלוסיות צעירות הזקוקות לפרספקטיבה. לפיכך, המובילות של 
ישראל כאומת הסטארט-אפ, יכולה להתרחב גם לאזורים סמוכים. 

כמו כן, אנו תומכים במאמצים אזוריים בתחום הגנת הסביבה. כך, למשל, אציין את 
שיתוף הפעולה הפורה בין המכון הימי אילת לבין המכון הטכנולוגי הפדרלי בלוזאן 

)EPFL( בנושא הגנה על שונית האלמוגים במפרץ ים סוף. הודות לו אנו מסייעים 
בטיפוח שת"פ אזורי בנושא זה עם ירדן, מצרים, ערב הסעודית ובהמשך אולי גם עם 

סודן ומדינות אחרות.
בחודש מארס 2019 קיים שר החוץ השוויצרי קאסיס פגישה בברן, שמטרתה ליצור 

את ''מרכז חוצה ים סוף'' במסגרתו יפעלו מדענים ממדינות אלה. פעולה חשובה 
בהקשר זה, תהיה שיגור ספינה הנושאת את דגל שוויץ לים סוף. המסע המדעי הזה 

מר ז׳אן דניאל רוך

שגריר שוויץ בישראל, מר ז'אן דניאל רוך:

נדבכים במעורבות הבילטרלית: 
שלום וביטחון, כלכלה וחדשנות
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"גם חברות ציבוריות החלו לחקור את 'זירת 
החדשנות' הישראלית: חברת הדואר השוויצרית 

מחפשת בעיקר פתרונות להעברת נתונים באופן 
מאובטח, ואילו חברות הרכבות שלנו בחרו לשלוח 

לישראל נציג שיתור אחר טכנולוגיות שיהוו את 
הבסיס לניידות בעתיד, בעיקר בתחומי מערכות 

תחבורה ללא נהג" 

נתמך על-ידי מספר תורמים פרטיים והגופים האקדמיים 
המעורבים תרים אחר תורמים נוספים. 

יוזמות ומאמצים אלה, עולים בקנה אחד ותואמים את 
ההתפתחויות המדיניות האחרונות באזור, עם ההודעה הרשמית 

על חתימת "הסכמי אברהם". שר החוץ השוויצרי הביע את 
תמיכתו בהסכמים, והוסיף כי תקוותו היא שהם יסייעו לקדם 

את הדיאלוג בין הישראלים לבין הפלסטינים כך שהמשא ומתן 
יוכל להתחדש.  

כלכלה וסחר  
פורום לשכת המסחר ישראל שוויץ העניק לי הזדמנויות רבות 

לדבר על הישגי הסחר הבילטרלי המתקיים בין המדינות. על-פי 
הנתונים - הן של קרן המטבע הבינלאומית והן של ישראל - 
שוויץ הינה הספקית השנייה בחשיבותה לאחר ארה"ב, ובין 

חמש שותפות הסחר החשובות ביותר בישראל. נתונים חשובים 
נוספים מתייחסים לסחר בשירותים, שיותר מהוכפל מאז 2013 

ושיעורו קרב במהירות לזה של הסחר בסחורות.
אין לנו עדיין נתונים מסוכמים לשנת 2020, אך ברור למדי כי 

השפעת משבר הקורונה תהיה ניכרת. בד בבד עם יציאתה של 
שוויץ מהגל השני, קיים סיכון שישראל תיכנס לגל שלישי )מה 

שאכן התממש(. 
בשוויץ התקבלה החלטה להותיר מרחב תימרון לקנטונים כדי 

שיוכלו להתמודד עם הגל השני בצורה מיטבית. הבחירה בין 
בריאות לבין הישרדות כלכלית הינה מאתגרת וקשה ביותר. 

הרשויות הפדרליות והקנטוניות ניסו להשיג איזון שיאפשר להגביל 
את הנזק הכלכלי, תוך שמירה על תפקודה של מערכת הבריאות. 
האבטלה בשוויץ תישאר בשיעור של פחות מ-5%, התוצר שלנו 

יקטן בפחות מ-4% והגרעון התקציבי שלנו יסתכם בכ-6%. 
בישראל, הצפי הוא מעל ל-20% אבטלה, תוצר שאמור 

להתכווץ ביותר מ-6% וגירעון תקציבי שעשוי להסתכם ביותר 
מ-10%. החוב יגדל כתוצאה מכך, אך המאמצים שנעשו 

בעשרים השנים האחרונות להפחתת החוב הממשלתי, יובילו 
לכך שבסוף 2021 הוא לא אמור להיות בשיעור של מעל 

15% מהתוצר. אני בטוח שבשנה הבאה, בד בבד עם מבצע 
החיסונים, נראה שוב צמיחה איתנה בשתי המדינות.

עם זאת, מדהים לראות כי מגזר החדשנות אינו ניזוק כמו 
מגזרים אחרים במשק. השקעות הון סיכון בתחום החדשנות 

בישראל דומות ברמתן לאלה של שנת 2019, מעל 9 מיליארד 
דולר - יותר מפי ארבעה משיעור השקעות הון הסיכון בשוויץ 

במהלך שנת 2019.
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שת"פ בנושאי חדשנות 
זהו הנדבך השלישי לו תעניק שוויץ עדיפות אסטרטגית - 

והכוונה היא להמשך שיתוף פעולה בתחום, בין שתי המדינות 
החדשניות. הן ישראל והן שוויץ שייכות ל''ליגת העל'' של 

המדינות החדשניות בעולם - אך קיימים הבדלים משמעותיים 
בביטוי החדשנות ויישומה. 

חדשנות בשוויץ מובלת בעיקר על-ידי חברות קיימות - רובן 
חברות רב-לאומיות  הפועלות משוויץ, או שלכל הפחות מחלקות 

המחקר והפיתוח שלהן נמצאות בה.  בישראל לעומת זאת, אנו 
רואים את נושא החדשנות מובל על-ידי סטארט-אפים, שגדלים 
במהירות שיא ובחסות מימון נדיב של קרנות הון סיכון. אם תרצו, 

יש לנו כאן את נושאת המטוסים וסירת המירוץ...  
בשנים האחרונות ראינו עניין רב מצד אותן נושאות מטוסים 

שוויצריות, התרות  בישראל אחר סירות המירוץ. חלק מחברות 
הדגל שלנו - רוש, מיגרוס, גיוואודן, נסטלה,  ABB ולונזה - 

הגדילו משמעותית את פעילותן בישראל.
בנושא חברת לונזה )ספקית מובילה לשוק התרופות( חשוב לציין 

ברוח הימים הללו כי הסכמיה עם מודרנה יהפכו אותה ליצרנית 
מרכזית של החיסון המיוחל נגד קורונה שפותח במודרנה.   

גם המגזר הציבורי השוויצרי אינו טומן ידו בצלחת - שתי חברות 
ציבוריות החלו לחקור את 'זירת החדשנות' הישראלית. חברת 
הדואר השוויצרית מחפשת בעיקר פתרונות להעברת נתונים 

באופן מאובטח, ואילו חברות הרכבות שלנו בחרו לשלוח 
לישראל נציג במשרה מלאה, שיתור אחר טכנולוגיות שיהוו 

את הבסיס לניידות בעתיד, בעיקר בתחומי הרכב האוטונומי 
ומערכות תחבורה ללא נהג. 

כפי שניתן להבין מתוך נוכחות נציגי החברות השוויצריות 
בישראל, תחומי הסייבר, המדיטק והפוד-טק נמצאים בחזית 

הטכנולוגיות הדיגיטליות שמזינות את שיתוף הפעולה השוויצרי-
ישראלי בתחום החדשנות.

השגרירות מעוניינת לתמוך בדינמיקה התוססת הזו. לצורך כך 
שכרנו לפני כשנתיים את שירותיו של יועץ חדשנות - מר דיוויד 

ביגלאייזן. מאז הגעתו, ליווינו למעלה מ-40 משלחות ויצרנו 
קשר עם יותר מ-1,000 אנשי עסקים, מדענים, מקבלי החלטות 
ועיתונאים. עם פרוץ מגפת הקורונה עברנו לתקשורת דיגיטלית. 

 www.wakeupnow.ch אתם מוזמנים לבקר באתר החדש
לקבלת מידע נוסף על הפעילויות שלנו.

השאיפות שלנו אינן נעצרות בישראל. אנו מאמינים שלשוויץ 
מעמד ייחודי אשר יאפשר לה לתרום לטיפוח היחסים של 

ישראל עם שכנותיה. 
התערוכה העולמית בדובאי המתוכננת לשנת 2021, תהווה 

אולם תצוגה גלובלי לכל  אתגרי העולם בתחומי כלכלה, 
טכנולוגיה וסביבה. הביתן שלנו יתמקד בהייטק שוויצרי. יחד עם 

עמיתיי באיחוד האמירויות, אנו משלבים קשרים עם שותפים 
ישראלים כדי לתכנן אירועים משותפים בדובאי. 

"אנו תומכים במאמצים אזוריים בתחום ההגנה על 
הסביבה. כך, למשל, אציין את שיתוף הפעולה הפורה 

בין המכון הימי אילת לבין המכון הטכנולוגי הפדרלי 
בלוזאן )EPFL( בנושא הגנה על שונית האלמוגים 

במפרץ ים סוף. הודות לו אנו מסייעים בטיפוח 
שיתוף פעולה אזורי בנושא זה"

"אנו רוצים להרחיב את הפעילות שלנו גם ליוזמות 
חוצות גבולות, שיאפשרו לנו להתמודד טוב יותר 

עם האתגרים העומדים בפני האזור כולו, כגון שינויי 
אקלים ואיכות סביבה. אנו מעוניינים ליטול חלק 

בקידום יזמות וחדשנות באזור ולסייע בגישור על 
פערים כלכליים משמעותיים בין המדינות"  

שר החוץ השוויצרי איגנציו קאסיס עם עמיתו שר החוץ הישראלי גבי אשכנזי. 
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חודש מרץ 2020 נכנסנו לסגר הראשון ומבחינת השגרירות ב
משמעות הדבר הייתה הפסקה פתאומית ומוחלטת של 

פעילות אינטנסיבית במספר רב של תחומים", מספרת יעל 
ויילר, נספחת התרבות של שגרירות שוויץ בישראל. "כמובן  
שהחוויה הזו עברה על כל מי שנכנס לסגר - בין אם אנשים 
פרטיים ומשפחות ובין אם ארגונים, חברות ומוסדות. הנתק 

והקיפאון הביאו את כולנו למקום שלא הכרנו. נדרשנו 
לזמן הסתגלות למצב החדש, ולאט לאט חלחלה ההבנה 
שהמציאות שלנו משתנה לנגד עינינו - בניגוד לרצוננו, בניגוד לשגרה המוכרת וכנגד 

כל טבע אנושי". 
בשגרירות עברו לעבודה מרחוק, תוך שימוש אינטנסיבי בזום, שנועד למלא את החלל 
שהתרוקן ממפגשים אנושיים. "חשוב להבין שמפגשים וחיבורים - בין אנשים, בין גופים 

ובין רעיונות - הם מהות העשייה שלנו בשגרירות. כל זה נפסק באחת וחיפשנו דרך 

Wake Up! Diplomacy Towards  
a Healthy Future

 את תקופת הסגר ומגבלות הקורונה שהוטלו עליהם, ניצלו בשגרירות שוויץ 
בתל אביב לקידום יוזמה ייחודית. כך הושק אתר אינטרנט ייחודי, העוסק בהיבטים 

חברתיים, סביבתיים ותרבותיים של מגפת הקורונה ובמבט רחב יותר על שינויי 
אקלים ותהליכים גלובליים 0 דיפלומטיה למען עתיד בריא יותר 

יעל ויילר

INITIATIVE
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INITIATIVE

להחיות שוב את סוג העשייה הזה". 
הרעיון שעלה היה ליצור פלטפורמה חדשה, וירטואלית, לעשייה 

בתחומי התרבות, החדשנות והחברה, ליצוק לתוכה תכנים, 
לשלב בין טקסטים לחומרים ויזואליים, הרצאות, סרטונים, 

פודקסטים והכל תחת קורת גג קונספטואלית חדשה שהשיקה 
Wake Up! Diplomacy Towards a Healthy Future  :השגרירות

"מדובר באתר אינטרנט שהעלתה השגרירות לרשת כיוזמה 
עצמאית, ומטרת העל שלו הייתה להשמיע קריאת התעוררות", 

מספרת ויילר. "התחושה הייתה שכולנו צריכים להפנים את 
 wake up האירוע העולמי הקשה שאנו עוברים, כסוג של

call למין האנושי. זה הזמן שלנו להסתכל עמוק הרבה יותר 
על עצמנו, להבין לאיזה כיוון צועד העולם ולהתחיל להקצות 
מחשבה ומשאבים לשמירה עליו ולהבטחת עתיד טוב ובריא 

לכולנו".
- בתוך מצב של שיתוק כתוצאה מווירוס מסתורי ואלים - 

מצאתם לנכון לדבר על עתיד כדור הארץ, התחממות גלובלית, 
נזקים אקולוגיים, כלכליים, חברתיים...

"כן, זו הייתה הכוונה. ברור היה שהמחקר המודרני יצליח, 
בדרך זו או אחרת, למגר את המגיפה - אבל קיים קשר בינה 

לבין תופעות נרחבות ומשמעותיות שמתרחשות בעולם. אנו 
נותנים להן לקרות בלי להפנים לעומק את הנזק הצפוי להיגרם 

בהיבטים גלובליים".
0 0 0

שגרירות שוויץ בישראל, בהובלת השגריר מר ז'אן דניאל רוך, 
הציבה בשנתיים האחרונות את נושאי החדשנות, התרבות 
והחברה בראש סדר יומה וחותרת ליצירת שיתוף פעולה 
וסינרגיות בין נציגים מישראל ומשוויץ בתחומים מגוונים 

ובדרכים יצירתיות. 
"הקמת האתר הייתה הדרך שלנו להמשיך לחפש את 
הסינרגיות הללו, תוך שאנחנו חושפים פעילויות ויוזמות 

המתקיימות על אף מגבלות המגיפה. כך, למשל, סקרנו באתר 
מיזם בנושא תכנון אורבני, שנעשה בשיתוף עיריית תל אביב. 

בפאנל וירטואלי שנערך בזום נטלו חלק אדריכל העיר תל 
אביב, נציגה מטעם עיריית ציריך וכן אדריכלים ומתכננים 

ישראלים ושוויצרים שחלקו דעות ותובנות לגבי מגמות עתידיות 
בתכנון ערים".

ויילר חיפשה דרכים לחבר את תחום האמנות לאתר ובחרה, 
למשל, להציג בו עבודות של זוג צלמים שוויצריים שערכו מסע 
בעולם תחת הכותרת: "הפנים האנושיות של שינויי האקלים". 

באתר מופיעות שש עבודות שלהם, שמספקות הצצה לתוצאות 
ולהשלכות שיש לשינויי האקלים הגלובליים. 

מי שתרם את פן החדשנות לאתר הוא דוד ביגלאייזן, מנהל 
החדשנות בשגרירות. ביגלאייזן, בעל רקע עשיר בנושאי יזמות 

וחדשנות, בעיקר טכנולוגיות,  מחפש דרכים לממש את חזון 

יעל ויילר: "התחושה הייתה שכולנו צריכים להפנים 
את האירוע העולמי הקשה שאנו עוברים, כסוג של 

wake up call למין האנושי. זה הזמן שלנו להסתכל 
עמוק הרבה יותר על עצמנו, להבין לאיזה כיוון צועד 

העולם ולהתחיל להקצות מחשבה ומשאבים לשמירה 
עליו ולהבטחת עתיד טוב ובריא לכולנו"

ממש א

המשך בעמ׳ 14
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"כמדען, כחוקר וכמי שמוביל את אחד מגופי המחקר המובילים בעולם, אני יכול לומר 
שהישג כזה הוא פרי עמל של שנים רבות במדע בסיסי. הידע העצום שנרכש במשך 

השנים במחקרים שהתקיימו ברובם במוסדות מחקר אקדמיים בכל העולם, הוביל לכך 
שבמאה ה-21 - עם פרוץ המגפה - הצליחו לפתח חיסון בזמן כה קצר". כך אומר נשיא 

מכון ויצמן, פרופ' אלון חן, בראיון מיוחד לביטאון לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין 

תפרצות וירוס הקורונה המחישה את הצורך ה
להיות ערוכים מראש לאתגר רפואי-מחקרי של 

מגפה עולמית. עד כמה היה הנושא נוכח על סדר 
יומם של מדעני מכון ויצמן טרם ההתפרצות?

"בזמנים של מגפה העולם כולו נושא את עיניו 
אל המדע והמדענים, והשיח המדעי/רפואי נמצא בראש סדר 

היום. המדע הוא כלי לעוסקים במחקר שנועד, בין היתר, לשפר 
את היכולת לזהות גורמי מחלות, לרבות מחלות זיהומיות כמו 

זו שגורם נגיף הקורונה - ואף למצוא דרכים לבלום אותן. 
מדעני המכון עסקו בתחומי מחקר אלה הרבה לפני התפרצות 

הקורונה, והידע שהצטבר מממצאים של מחקרים קודמים 
 שלהם מהווה בסיס להתמודדות עם אתגר המגפה.

דוגמא אחת היא המחקרים של פרופ' רון דיסקין מהמחלקה 

פרופ' אלון חן, נשיא מכון ויצמן למדע: 

בזמנים של מגפה העולם כולו 
נושא את עיניו אל המדע והמדענים 

לביולוגיה מבנית במכון. במאמץ למצוא פתרונות למחלת 
הקורונה, מנהל פרופ' דיסקין שני מחקרים מקבילים. הוא עושה 
זאת תוך שימוש בידע שצבר במהלך עבודתו על מחלות דומות 

שמקורן בבעלי חיים ועל ניסיון למצוא חיסון נגד אבולה )נגיף 
 שסבורים כי גם הוא הגיע במקור מעטלפים(.

לקראת סוף 2019 פרסם פרופ' דיסקין סדרה של תגליות 
מכריעות הקשורות לנגיפים העוברים מבעלי חיים לבני אדם. 
למעשה, מאמרים שפורסמו שבועות ספורים לפני התפרצות 
נגיף הקורונה ומאמר נוסף מהשבועות שלאחר מכן, עשויים 
להצביע על דרכים חדשות למציאת תרופה לא רק למחלת 

הקורונה - אלא גם למגוון שלם של נגיפים זיהומיים וקטלניים 
 אשר עוברים מבעלי חיים )בעיקר מכרסמים( לבני אדם.

במחקר קודם, חקר פרופ' דיסקין את יחסי הגומלין בין חלבונים 

באדיבות מכון ויצמן למדע
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"ההפריה ההדדית בין התרבויות השונות שמהן 
מגיעים החוקרים, הסטודנטים והמדענים האורחים 
שלנו תורמת להצלחת המחקר. בספטמבר האחרון 

חתמנו עם אוניברסיטת מוחמד בן זאיד לבינה 
מלאכותית באיחוד האמירויות, על הסכם שיתוף 

פעולה והרגשנו שאנחנו עושים היסטוריה"

שונים וכיצד אינטראקציות אלה עומדות בבסיס תנאים 
פתולוגיים שונים, כגון זיהום על-ידי נגיף ה-HIV. הוא אפיין 
את המבנה של החלבון העיקרי שנמצא על פני HIV וכיצד 

הוא נקשר לתא חיסוני אליו הוא מכוון – מחקר שעשוי להוביל 
לפיתוח חיסון או טיפול עבור HIV. במכון חוקרים גם את מחלת 

המלריה שעדיין מאיימת על חצי מאוכלוסיית העולם, ובשנה 
 האחרונה הוחלט גם על הקמת מרכז לחקר מחלות זיהומיות".

- האם כמי שעומד בראש מכון ויצמן אתה סבור כי יש עתה 
 הבנה מעמיקה יותר לחשיבותו הלאומית של גוף מחקרי? 

"עוד לא עברה שנה מאז פרוץ המגיפה העולמית ומאז הגעתה 
לישראל. בכל העולם וכמובן גם בארץ השיח המדעי-רפואי 

הפך למרכזי, כאשר בריאות הציבור עומדת בראש סדר היום. 
ההחלטות בממשלה, שנוגעות לכל אדם במדינה, מתקבלות על 

 בסיס נתונים ותחזיות של אנשי רפואה ומדענים. 
אין ספק בחשיבות המחקר המדעי וחשיבותו הלאומית. אנחנו 

כמדענים יודעים ששנים רבות של מחקר מדעי בסיסי מובילות 
לפריצות דרך משמעותיות שתורמות לרווחת האנושות. אז 

התשובה היא, שאכן יש חשיבות לאומית לגופי מחקר, ובפועל 
הם בעלי תפקיד מרכזי ומשמעותי בהתמודדות הנוכחית".

- המחקרים בהם אתה כחוקר מוח מתמקד, עוסקים בתהליכים 
ביולוגיים ובמנגנוני תגובה המופעלים בעקבות מצבי לחץ נפשי 

וחרדה. ספר על ההשפעה שתהיה לדעתך לאירוע המגפה 
 בהיבט הנפשי-פסיכיאטרי על אוכלוסיית העולם.  

"ההשפעות של המגפה על בריאות הנפש עוד לא לגמרי 
ברורות, אבל ארגון הבריאות העולמי הזהיר כבר בחודש מאי 

2020 מפני עלייה משמעותית במספר האנשים שיתמודדו 
עם קשיים נפשיים עקב חרדה ובידוד חברתי. זאת, לצד פחד 

מהידבקות במחלה ומוות של קרובים. דיכאון הוא מחלה 
שפוגעת בכ-246 מיליון בני אדם ברחבי העולם, ולפי מחקרים 

אחרונים למספר זה נוספו עשרות אחוזים של בוגרים שמדווחים 
 על סימפטומים של חרדה ודיכאון. 

כרגע אנחנו נמצאים בתוך המגפה ובדרך זו או אחרת המגפה 
נוגעת בחייו של כל אדם על פני כדור הארץ. הריחוק החברתי 

מקשה מאוד על אנשים, והחרדה להידבק במחלה כמעט מכל 
 אדם שאתה נתקל בו משפיעה על החוסן הנפשי. 

כרגע הטיפול הוא במגפה עצמה - אנשי בריאות הנפש עסוקים 
הרבה יותר מהרגיל, אבל את השלכות מצבים האלה נראה גם 

 בהמשך, והנושא יעסיק ודאי חוקרים רבים. 
מי שכנראה יחוו פגיעה מידית הם אנשי הצוותים הרפואיים 

בארץ ובעולם שמתמודדים עם המגפה בקו הראשון. הריחוק 
החברתי ישפיע בצורה קשה יותר על אנשים מבוגרים שחיים 

בגפם, ועל אנשים שעוד טרם המגפה סבלו מבעיות חרדה 
ודיכאון, שהחמירו בגלל הצורך בריחוק חברתי.  לכן, המסר שלי 
- שהעברתי גם לקהילת המכון - הוא לנסות לשמור על קשרים 

חברתיים ומשפחתיים למרות הקושי, להשתמש בטכנולוגיה 
אם צריך, והכי חשוב למצוא דרכים להפחית את רמת הלחץ 

 והחרדה, תוך כדי הקושי שאנו חווים ברמה היומיומית". 

- האם כמי שמוביל את אחד מגופי המחקר המתקדמים בעולם, 
אתה חש בעת זו של חיסון האוכלוסייה בישראל, את גדולת 

 המחקר והעוסקים בו - כמביאי מזור לאנושות כולה?
"נכון לראיון זה אנחנו נמצאים בגל השלישי של המגפה בישראל. 

מידי יום מאובחנים חולי קורונה חדשים במספרים גבוהים. 
יחד עם זאת החיסון כבר כאן וזה בהחלט מוביל לאופטימיות 

לגבי החזרה לסוג של שיגרה. פיתוח החיסון נגד קורונה על-ידי 
החברות השונות תוך פחות משנה לפרוץ המגפה הוא הישג 

 אדיר למדע ולטכנולוגיה. 
כמדען וכחוקר וכמי שמוביל את אחד מגופי המחקר המובילים 
בעולם אני יכול לומר שהישג כזה הוא פרי עמל של שנים רבות 
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במדע בסיסי. הידע העצום שנרכש במשך השנים במחקרים 
שהתקיימו ברובם במוסדות מחקר אקדמיים בכל העולם, הוביל 

לכך שבמאה ה-21 - עם פרוץ המגפה - הצליחו לפתח את 
החיסון בזמן כה קצר. וכדי שההישג הזה יביא מזור לאנושות 

כולה יש לדאוג שהוא יגיע לכל מקום בעולם, ולו הנידח ביותר, 
לא רק למדינות המערב. בנוסף אסור לשכוח שעד שהחיסון 
יביא להורדת רמת התחלואה בארץ ובעולם,  ניאלץ להמשיך 
להקפיד על כללי הריחוק החברתי. בנוסף מפתחי החיסונים 
ממשיכים במחקרים לגבי יעילותם מול מוטציות חדשות של 

הנגיף, התדירות שבה יש להתחסן, תופעות הלוואי על אוכלוסיות 
מסוימות ומצבים רפואיים שונים וכד'".

- בשוויץ פועל CERN - הגוף העולמי המוביל בחקר פיזיקת 
 חלקיקים. איזה שת״פ מקיים מכון ויצמן עם גוף מחקר זה? 

"סרן מקימה את מאיצי החלקיקים המתקדמים ורבי העוצמה 
ביותר בעולם ומבצעת את המחקר בחזית הידע האנושי של 

פיזיקה יסודית. בסרן חברות 23 מדינות, וישראל היא היחידה 
ביניהן שאינה שוכנת גיאוגרפית באירופה. מצב מיוחד זה לא 

היה נוצר אלמלא התרומה המשמעותית  והמוערכת מאוד של 
קהיליית פיזיקאי החלקיקים בישראל. את הקהילייה הישראלית 

 מובילה מזה עשרות שנים הקבוצה במכון ויצמן למדע. 
הפעילות של מכון ויצמן היא בכמה מישורים. ראשית, הקבוצה 

במכון פיתחה ידע ומומחיות בנושא גלאי חלקיקים. תכנון 
הגלאים לניסוי כמו 'אטלס' - אחד משני הניסויים העיקריים 

שמתבצעים בעשור האחרון בסרן - מצריך הבנה עמוקה הן של 
התהליכים הפיזיקליים אותם רוצים למדוד והן של התהליכים 

 הפיזיקליים על פיהם פועל הגלאי. 

במכון תוכננו ונבנו גלאים רבים עבור ניסוי אטלס. גלאים 
משופרים נבנים בימים אלה וייכנסו לפעולה בתקופה הקרובה. 
גלאים אלה מהווים חלק חשוב בניסוי ומילאו תפקיד משמעותי 

בגילוי החשוב ביותר בפיזיקת חלקיקים בעשורים האחרונים 
- גילוי החלקיק היסודי הידוע בשם 'בוזון ההיגס' - חלקיק 

שהאינטראקציה עם שדה הכוח שלו היא מקור המסה של כל 
 החלקיקים היסודיים.

מישור מצוינות נוסף של פעילות מכון ויצמן בסרן, הוא ניתוח 
הנתונים שנמדדים בניסוי אטלס. כמות הנתונים האדירה שמייצר 
הגלאי, לצד העובדה שהתהליכים אותם מנסים למדוד מורכבים 
ונדירים מאוד, מחייבת פיתוח טכניקות ייחודיות לניתוח הנתונים 

)אנליזה(. בנוסף להבנה הפיזיקלית, נדרש פיתוח של כלים 

סטטיסטיים ואלגוריתמים מתקדמים. הפיזיקאים של מכון ויצמן 
למדע היו שותפים חשובים באנליזה שהובילה לגילוי בוזון ההיגס, 

והם גם יוזמים פיתוח של טכניקות ושיטות גילוי מתקדמות, ומובילים 
 אנליזות משמעותיות ומקוריות אחרות. 

בנוסף, פיזיקאי מכון ויצמן מילאו וממלאים תפקידים חשובים בסרן. 
לדוגמה, אחד משני המרכזים )conveners( של החיפוש אחר בוזון 
ההיגס היה ממכון ויצמן, אחד החוקרים הוא חבר בוועדת המדיניות 
המדעית של סרן, ושניים מהחוקרים הצטרפו לקבוצה התיאורטית 

של סרן למשך שלוש שנים ותרמו רבות לפעילותה".

- כיצד נקבע סדר העדיפויות המחקרי של המכון? האם 
 האוריינטציה של סדר היום הינה במיקוד ישראלי או גלובלי?
"הפילוסופיה שעל פיה פועל מכון ויצמן למדע כוללת חופש 

מדעי, מחקר מונחה סקרנות ועידוד פלורליזם שמקדם יצירתיות 
ומצוינות. אנו מאמינים שגיוס מיטב המדענים, אשר יקבלו את 

התשתיות הטכנולוגיות המתקדמות ביותר בעולם, יאפשר להם 
לממש את רעיונותיהם, בתחום המחקר בו הם מצטיינים, ללא 

 הכוונה או התערבות של הנהלת המכון.
כמכון מחקר בעל שם עולמי הראייה שלנו היא גלובלית. המחקר 
במכון ויצמן למדע מהווה חלק מהמחקר שנעשה בחזית המדע 
בכל העולם. היופי במדע שהוא חוצה גבולות ומגשר על פערים, 

ומטבע הדברים השפה שלנו היא שפה אוניברסלית. קבוצות 
המחקר שלנו משתפות פעולה באופן הדוק עם גופי מחקר 

מובילים בעולם. בנוסף, רבים מהסטודנטים שלנו הם בינלאומיים 

"תעשיית הפרמצבטיקה השוויצרית ידועה בכך שהיא 
מכירה ומודעת לכך שהתנאי הראשוני, ואף ההכרחי, 

לכל חדשנות יישומית עתידית, מתחיל במחקר 
הבסיסי, כמו זה הנערך במכון ויצמן למדע. אני סבור 
שהרמה המעולה של תעשיית הפרמצבטיקה בשוויץ, 

מגלמת בתוכה את אותה הערכה לערכים ולעומק 
המחקר שקדמו לאפשרות היישום הטכנולוגי"

התמונות באדיבות מכון וייצמן
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"האגודה השוויצרית היא חוד החנית של הוועד 
האירופי כולו. זה בא לידי ביטוי במגוון רחב מאוד 

של פרויקטים מחקריים במכון הזוכים לתמיכה 
פילנתרופית נדיבה מגורמים שונים בשוויץ - תורמים 

פרטיים, קרנות פילנתרופיות וחברות עסקיות"

ושפת הלימוד הרשמית במדרשת פיינברג היא אנגלית. 
ההפריה ההדדית בין התרבויות השונות שמהן מגיעים החוקרים, 

הסטודנטים והמדענים האורחים שלנו תורמת להצלחת 
המחקר. בספטמבר האחרון חתמנו עם אוניברסיטת מוחמד 

בן זאיד לבינה מלאכותית באיחוד האמירויות, על הסכם שיתוף 
 פעולה והרגשנו שאנחנו עושים היסטוריה. 

התחומים שאנחנו מקדמים מונעים מסקרנות של חוקרי המכון 
לחקור שאלות מגוונות, ועומדים בחזית המחקר העולמי. יחד 

עם זאת, הם נעשים כאן בארץ ותורמים תרומה ישירה לקידום 
המדע במדינת ישראל. בימים אלה אנו מקדמים הקמת מרכזים 

חדשים למחקר בתחומים של בינה מלאכותית, מדעי המוח 
ונוירוביולוגיה, וכן אסטרופיסיקה ופיסיקה של החלקיקים, לצד 

פרויקטים אחרים שאנחנו מקדמים ותומכים בהם באופן שוטף".

 - תאר את שיתוף הפעולה המתקיים עם גופי מחקר שוויצריים.
"חילופי רעיונות מדעיים בין מדענים מכל העולם מהווים מנוף 

לקידום והאצת המחקר, ומכון ויצמן למדע מעודד מפגשי 
מדענים ויצירת תשתית המובילה לעניין מחקרי משותף ותרגומו 

 לשיתוף פעולה פורה ומעמיק.
המדע הוא שפה בינלאומית, ולצד זאת עשייה מדעית היא גם 
פועל יוצא של תרבות וערכים אשר המדען מביא אל התהליך 

המחקרי. שיתוף הפעולה בין מדענים ממכון ויצמן למדענים 
ממוסדות מחקר מצטיינים בעולם, יוצר הפריה הדדית 

 ומחשבתית שמעשירה מאוד את התהליך המחקרי כולו.
המחקר המדעי בשוויץ הוא מהטובים ומהמובילים בעולם. ישנם 

מוטיבים רבים המשותפים למדעני המכון ולמדענים השוויצרים, 

אחד מהם הוא ללא ספק היכולת לפעול בסביבה מחקרית 
הנהנית מחופש מחקרי מלא וההכרה שבמחקר הבסיסי, המונע 
מסקרנות אנושית, יש לאפשר למדען לחקור בהתאם לתשוקתו 

 ובקשת רחבה של תחומים תוך כדי מתן חירות מחשבתית מלאה.
קיימים שיתופי פעולה רבים ומגוונים בין מדעני מכון ויצמן למדע 

 למדענים  ממוסדות רבים ברחבי שוויץ דוגמת
 EPFL, ETHZ, University of Geneva, Freiburg University

ואחרים. לאורך השנים יצרו המכון והמוסדות השוויצריים 
דרכים שונות להגברת שיתוף הפעולה ביניהם, הן על-ידי 

כינוסים מדעיים משותפים, סמינרים, חילופי סטודנטים ופוסט 
דוקטורנטים, והן על ידי קשרים ישירים בין ראשי קבוצות 

 ומעבדות ועבודה על פרויקטים משותפים.
לדוגמא, המחקר המשותף לפרופ' מאיה שולדינר ופרופ' 

F.Gisou van derGroot בתחום זיהוי והגדרת חלבונים המהווים 
חלק אינטגרלי בתקשורת בין תאית. דוגמא נוספת היא המחקר 
 Jean- Francois Molinari 'המשותף לפרופ' ערן בוכבינדר ופרופ

בנושא תיאוריות חישוביות ועיוניות של מכניקה דמוית רעידות 
 אדמה בין ממשקי חיכוך.

בנוסף אנו ניצבים בפני חתימת הסכם להעמקת והגברת שיתוף 
פעולה בין המכון לבין ETHZ וזאת תודות לתרומתו הנדיבה 
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בעלי חזון ורצון טוב, אשר ביקשו להקים ישות כלל אירופית 
שמקורה ובסיסה בשוויץ, שמטרתה לתמוך בקידום המחקרים 

 הנעשים במכון ובהעלאת מודעות לקיומו ברחבי אירופה.
כיום מונה הוועד 12 אגודות ידידים הפרושות ב-12 מדינות 

באירופה, אשר למרות שוני תרבותי ביניהן, לכולן מכנה משותף 
והוא ההבנה שבחשיבות המחקר הבסיסי הנעשה במכון 

ותרומתו לרווחת האנושות. האגודה השוויצרית היא חוד החנית 
של הוועד האירופי כולו. זה בא לידי ביטוי במגוון רחב מאוד של 
פרויקטים מחקריים במכון הזוכים לתמיכה פילנתרופית נדיבה 
המגיעה מגורמים שונים ברחבי שוויץ, ביניהם תורמים פרטיים, 

 קרנות פילנתרופיות וחברות עסקיות.
האגודה השוויצרית יוזמת ביקורים פרטיים וביקורי משלחות 

פילנתרופיות ועסקיות, וטביעות האצבע של האגודה השוויצרית 
ברחבי המכון ניכרות היטב והן פרושות על גבי מכוני מחקר, 

 בניינים, מעבדות, ציוד ומכשירים.
דוגמא מהעת האחרונה היא הקמת המכון השוויצרי למחקר 

בנושא מניעת סרטן בראשות פרופ' צבי ליבנה, כחלק מהמרכז 
האינטגרטיבי לחקר הסרטן על שם מורוס, בראשות פרופ' משה 
אורן. מכון זה מתמקד בחקר גישות לא קונבנציונליות למלחמה 

בסרטן, על-ידי מציאת כלים ושיטות מחקר חדשניות ופורצות 
 דרך, ובמקביל בניית קהילה מדעית חוקרת אינטראקטיבית.

מר אריק שטופ, יושב ראש אגודת הידידים של מכון ויצמן בשוויץ, 
הוביל יוזמה מבורכת זו להקמת המכון לחקר מניעת סרטן, ולצידו 

 תורמים משוויץ שלקחו חלק במאמץ משמעותי קהילתי זה.
האגודה השוויצרית הינה שותפה פעילה בהענקת משאבים 

לקיום כינוסים מדעיים משותפים, במתן מלגות לבני נוער, 
סטודנטים ופוסט-דוקטורנטים שוויצרים לצורך לימוד ומחקר 

במכון, בתמיכה בקליטת מדענים חדשים במכון ובקידום תוכניות 
 בתחום החינוך המדעי.

המחקר שלנו זוכה לאוזן קשבת ולעניין רב בקרב ידידינו השוויצרים. 
אגודת ידידים זו מוכיחה כל פעם מחדש, עד כמה עמוקה השותפות 

בינינו, ואנו אסירי תודה לה על התמיכה האיתנה".

- כיצד אתה רואה את חשיבות פעילות לשכת המסחר לקידום 
היחסים המסחריים הבילטרליים בין שוויץ לישראל, כגוף 

 וולונטרי עצמאי, המונה אנשי עסקים ושאינו ממשלתי?
"ישנה חשיבות רבה לפעילות הוולונטרית של הלשכה, ואני מוצא 

נקודות ממשק משמעותיות בינה לבין המחקר המדעי הנעשה 
במכון ויצמן. בלשכה חברים אנשי עסקים מובילים, נציגי חברות, 

משקיעים ויזמים הבאים ממגוון רחב מאוד של תחומי עשייה, 
היוצרים קבוצה דינמית ויצירתית אשר נותנת מקום של כבוד 

 לעשייה המדעית ולמחקר הבסיסי.
במפגש הזה בין אנשי העסקים לקהילה המדעית של המכון, 
נוצרים חיבורים וחברויות. לא אחת, נחשפים אנשי העסקים 

דרך ביקוריהם במכון או באירועים שמקיימת הלשכה, למחקר 
 המרתק אותם, מחקר שהם מזהים בו פוטנציאל עתידי יישומי.

חשיפה שכזו מאפשרת להם וגם למדעני המכון להעמיק 
במחשבה משותפת, היכולה להוביל לעידוד פיתוח ומציאת 

 והמוערכת של ידידינו, מר רנה ברגינסקי.
אגב, אנקדוטה היסטורית מעניינת, מעין סגירת מעגל, אפשר 

למצוא בעובדה שדוקטור חיים ויצמן, קיבל את תואר הד"ר 
בכימיה אורגנית בשוויץ, באוניברסיטת פרייבורג, בשנת 1899".

- האם אתה רואה בשוויץ כמדינה בעלת תעשיית פרמצבטיקה 
 מפותחת, שותפה טבעית ליישום ידע שמקורו במכון ויצמן בתחום זה?

"אחד התנאים הבסיסיים לקיום יישום טכנולוגי מוצלח ורב 
פוטנציאל מצוי להערכתי בכך שהגורם התעשייתי או העסקי 

הנבחר להוציא את היישום אל הפועל, מכיר ומוקיר את הדרך 
המעמיקה שליוותה את היישום הפוטנציאלי בכל שלבי המחקר 

הבסיסי. תעשיית הפרמצבטיקה השוויצרית ידועה בכך שהיא 
מכירה ומודעת לכך שהתנאי הראשוני, ואף ההכרחי, לכל חדשנות 

יישומית עתידית, מתחיל במחקר הבסיסי, כמו זה הנערך במכון 
ויצמן למדע. הכרה זו מניעה את הגורמים התעשייתיים לא רק 
לפעול במישור הפיננסי בהשקעות הנדרשות למימוש היישום 

וקידומו, אלא גם מאפשרת מעורבות של המדענים בתהליכים 
השונים ונכונות מצד התעשייה להבנת זווית הראייה שלהם 

 כחוקרים אשר הובילו לפריצת הדרך.
אני סבור שהרמה המעולה של תעשיית הפרמצבטיקה בשוויץ, 

מגלמת בתוכה את אותה הערכה לערכים ולעומק המחקר 
שקדמו לאפשרות היישום הטכנולוגי. היא מאפשרת דיאלוג 
פורה בין המוסד והמדען הספציפי, לבין השלב העסקי, כולל 
ההבנה שכשם שגם במחקר הבסיסי עצמו נדרש אורך רוח 

ונדרשת מידת סבלנות, כך גם התהליך היישומי נדרש לתכנון 
 ארוך טווח.

החתירה לאיכות בלתי מתפשרת בביצועים ובתוצאות של 
גופים תעשייתיים פרמצבטיים שוויצרים, עולה בקנה אחד עם 

החתירה למצוינות במחקר הנעשה במכון ויצמן למדע. השילוב 
הזה, המכיר בחשיבות המחקר הבסיסי כתנאי לחדשנות, והדוגל 

באיכות ומצוינות ללא פשרות, מבטיח תהליך יישומי ראוי".

- שורשי הוועד האירופי למען מכון ויצמן למדע ניטעו בציריך, 
שוויץ, עוד בשנת 1960. איזה תפקיד ממלאת כיום שוויץ על מפת 

 ידידי מכון ויצמן העולמית? איך משתף המכון פעולה עמה?
"השנה אנו מציינים 60 שנה ליסודו של הוועד האירופי למען מכון 

ויצמן למדע. הוועד נוסד בציריך, על-ידי קבוצת אנשים ערכיים, 
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"האגודה השוויצרית היא חוד החנית של הוועד 
האירופי כולו. זה בא לידי ביטוי במגוון רחב 
מאוד של פרויקטים מחקריים במכון הזוכים 

לתמיכה פילנתרופית נדיבה המגיעה מגורמים 
שונים ברחבי שוויץ, ביניהם תורמים פרטיים, 

קרנות פילנתרופיות וחברות עסקיות"

 מקורות משמעותיים אשר יסייעו לקידום המחקר במובנים רבים.
אני סבור שככל שהיחסים המסחריים בין ישראל לשוויץ 
וליכטנשטיין יועצמו, וככל שיותר ויותר הזדמנויות עסקיות 

פוטנציאליות בין שתי המדינות יזכו למינוף, כך יתפתחו ויתחזקו 
קשרי המדע".

- אגודת הידידים של מכון ויצמן  אינה רק מנוף כלכלי לגיוס 
תרומות - אלא גם בעלת ערך מוסף חברתי/ ערכי/ מוסרי. איך 

 אתה תופס את פעילותה?
"אגודת הידידים היא בראש ובראשונה שגרירות של רצון טוב 

וחבריה כולם הם שגרירים של המדע, שפועלים על מנת לעורר 
עניין במדינותיהם במחקר המונע מסקרנות הנעשה במכון, 

שנועד לקדם שיתופי פעולה מחקריים ולאפשר מקורות שיבחרו 
 לתמוך בהמשך שגשוג המחקרים. 

זוהי עשייה ערכית מאוד בעיני. גיוס המשאבים והתרומות הוא 
 מבורך מכיוון שהוא מאפשר למחקר להתקדם בקצב הרצוי.

לצד זאת, מתקיים הקשר האישי שנוצר בין מדען או מדענית 
לבין תורם פוטנציאלי. קשר אשר עובר תהליך של הבשלה, 

היכרות הדדית מעמיקה וסופו שיניב גם סינרגיה של תרומה 
נדיבה למחקר עצמו. כמו במחקר הבסיסי, כך גם הקשר האישי, 

 נבנה ונשמר לטווח הארוך.
במכון ויצמן למדע "הריצה" היא למרחקים ארוכים. כך אני רואה 

גם את היחסים בין חברי אגודת הידידים למדענים והמדעניות. 
אלה יחסים שמוצאים לא אחת ביטוי בדורות ההמשך של 

התורמים היקרים שלנו, בדור שני ודור שלישי, והמשך החברות, 
 העניין הרב במדע והתרומה לקידומו והבטחת המשכיותו. 

בבסיס הרעיון הפילנתרופי קיים גם מוטיב חברתי משמעותי. 
העובדה שאדם בוחר לתרום מרץ, זמן ומשאבים למען קידום 
פרויקט מחקרי במכון, היא אות לבניית שותפות חברתית של 

ממש. המדענים אינם פועלים בזירה מבודדת מהחברה הכוללת, 
הם חלק ממנה ויותר מכך, הם ניזונים ממנה בדיוק כפי שהם 

מזינים אותה".

SCIENCE

החדשנות כפי שבא לידי ביטוי בפעילות השגרירות. "השגריר הנוכחי מר רוך בהחלט 
מתייחס לנושא החדשנות כאל מנוף משמעותי לקידום יוזמות בילטרליות. שוויץ עם 

המסורת התאגידית, הגופים הגדולים והמסודרים, העוצמה הפיננסית, וישראל - מקור 
לחשיבה פורצת דרך, חממת סטארטאפים, כר פורה ליזמות טכנולוגית ועסקית - 

בהחלט יכולות לשלב ידיים. יכול להתקיים כאן WIN WIN, כאשר כל צד ימצא בצד השני 
את מה שישלים אותו", הוא מסביר. "הדברים כבר החלו לקרות ואף התעצמו בתקופה 

הקורונה. די להזכיר את החלטת חברה LONZA השוויצרית הוותיקה, ספקית מובילה 
לשוק ייצור התרופות, שבחרה לחנוך מרכז מו"פ בתחום חדשנות בייצור בישראל כבר 
בשנת 2018. על רקע חתימת חוזה ייצור של לונזה מול מודרנה האמריקאית, מפתחת 

חיסון הקורונה  - הדברים משמעותיים עתה עוד יותר".
ביגלאייזן מספר כי המדיום בו בחר להשתמש לצרכי שיתוף תוכן חדשנות באתר הוא 

הפודקסט. "אני עורך ראיונות עם אנשים ומתוך השיחות הללו אפשר גם ללמוד הרבה וגם 
לקבל לינקים או לידים לשיתוף עתידי. כך, למשל, הקלטתי שיחה עם דניאל רודיטי, שוויצרי 

שעלה לישראל, שותף בקרן הון סיכון ישראלית - מירון קפיטל - בה פעילים גם משקיעים 
שוויצריים. מי שיאזין יוכל לשמוע כיצד מצא עצמו שוויצרי שגדל בג'נבה - עובר להתגורר בארץ, משקיע בסטארט אפים ישראליים ואיך 

הקורונה השפיעה על פעילותו".
בשגרירות שוויץ בישראל רואים באתר החדש שהושק 

פלטפורמה שהולכת ומתפתחת - אשר תמשיך ותלווה את 
פעילות השגרירות גם לאחר מיגור המגיפה, מי ייתן, בקרוב. "שר 

החוץ השוויצרי נחשף ליוזמה בביקורו האחרון בישראל, ובמשרד      
החוץ מברכים על היוזמה", מספרת ויילר. "איננו יודעים אם 

ישתמשו בה כמודל לעוד נציגויות שוויצריות בעולם - אבל אנו כאן 
בתל אביב, בתחושה שהיחסים הבילטרליים ושיתוף הפעולה בין 

המדינות ממשיכים להתפתח גם כאשר הכל, בעצם, נעצר".   

דוד ביגלאייזן

דוד ביגלאייזן: "השגריר מר ז'אן דניאל רוך מתייחס 
לנושא החדשנות כאל מנוף משמעותי לקידום יוזמות 

בילטרליות. שוויץ, עם המסורת התאגידית, הגופים 
הגדולים והמסודרים, העוצמה הפיננסית, וישראל 

- חממת סטארטאפים, כר פורה ליזמות טכנולוגית 
ועסקית - בהחלט יכולות לשלב ידיים" 

דוד ביגלאייזן
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השנה ימלאו 30 שנה להקמת עמותת הלל. יאיר הס, מנכ"ל העמותה, מציג את התמיכה, 
הסיוע והליווי המוענקים ליוצאים בשאלה, מספר מה עשתה הקורונה למגמה זו ומברך על 
חלקם החשוב של תורמי העמותה, המאפשרים לה להושיט יד למאות פונים מדי שנה. "כך 
אנו מאפשרים להם להתבסס, לרכוש ידע והשכלה ולהשתלב בהצלחה בחברה הישראלית"

עמותת הלל: מושיטים יד 
ליוצאים בשאלה 

מותת הלל הוקמה כדי לפעול למען בני המגזר החרדי השואפים ע
לצאת בשאלה - כלומר לשנות את אורח חייהם בהתאם לשאיפתם 

האישית ולהשתלב בחברה המודרנית הפלורליסטית בישראל. 
אתר העמותה שופע מידע חיוני לכל מי שהעז - ראשית רק להציץ 

בו, ולעיתים אף יותר מכך, משום שבלבו כבר גמלה החלטה. 
הלל  עמותת  תכניו מבהיר במהרה את מטרותיה של  בין  שיטוט 
"שדה  להעבירו בשלום את  כדי  הגבול",  "לחצות את  מי שמנסה  לכל  יד  המושיטה 
המוקשים" הניצב לפניו - שדה זרוע מכשולים, ספוג כאב שסביר שלא יפוג גם שנים 

לאחר מעשה. 
"בתוך ההחלטה לצאת בשאלה, שמקבל אדם שנולד, גדל והתחנך במגזר החרדי, מגולם 
קונפליקט אנושי מלא כאב, בלתי פתיר", אומר יאיר הס, מנכ"ל הארגון. "מצד אחד 
נמצאים היוצאים בשאלה - אנשים, יחידים, זוגות לעיתים אף משפחות - שאינם מצליחים 
עוד לחיות בניגוד להכרה בסיסית, פנימית, עזה, שאינה מרפה: רצונם הוא בחיים של 
חירות אישית, חופש בחירה, פתיחות מחשבתית וכל מה שמתלווה לכך. ההליכה בתלם 
המותווית על-ידי הממסד, הקהילה והחברה החרדית, היא בלתי אפשרית עבורם, כמו גם 
האפשרות הנפתחת לעיתים של 'חיים כפולים' - רק שלא ייראו, יישמעו, יידברו מסביב...

חשוב להבין", ממשיך ואומר הס, "שבחברה החרדית מה יגידו השכנים הוא פרמטר 
עוצמתי ביותר, המשפיע על מהלך חייהם של אנשים. הוא גם זה שמציג את צדו השני 
של הקונפליקט האישי - הפגיעה הוודאית והעמוקה בבני המשפחה של היוצא בשאלה: 
נידוי חברתי, בדידות, לעיתים סילוק ממוסדות חינוך, קושי במציאות שידוך ובאופן כללי 

הטלת אות קלון על המשפחה כולה, ללא אפשרות להסירו.  
קשה לחשוב על מצב כזה, שבו אדם מוצא את עצמו נאלץ לפגוע בקרובים לו ביותר - 
אך כאשר יוצאים בשאלה זה בדיוק מה שקורה. הבושה והאכזבה בקרב בני המשפחה 
מזה ורגשות האשם של היוצא בשאלה מזה - ממשיכים לכרסם ולהכאיב במשך שנים". 
הס מוסיף כי לאור הנאמר, יהיו היוצאים בשאלה אנשים בעלי מבנה אישיותי מסוים, 
בחייהם  מימוש  לידי  להביא  יחתרו  אותם  ושאיפות,  יכולות  פנימיים,  בכוחות  מצוידים 
החדשים. "לא מפתיע כי מי שעושים את הצעד הדרמטי הזה -  ועומדים במשברים 
שהוא גורר עימו - הם אנשים חזקים, כריזמטיים, שוחרי דעת, ורבים מהם מצליחים 
לא אחת  ואף  ומקצוע,  לרכוש השכלה  קיומי,  בסיס  לעצמם  למצוא  דבר  בסופו של 

להצטיין, להוביל ולהשפיע".

- האם בתקופת הקורונה היה שינוי מגמה בקרב המתלבטים? 
"הקורונה בהחלט האיצה תהליכים והגדילה מאוד את מספר הפונים אלינו: אם בשנה 

יאיר הס
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הגיע המספר  פונים, השנה  כ-320  על  שעברה מספרם עמד 
ל-500. הסיבה לכך היא שצעירים חרדים רבים, שהיו 'חצי-חצי' 
נאלצו לבחור. שיטת הקפסולות בישיבה חייבה אותם להחליט 
או שהם  רצופים  חודשים  לשלושה  לישיבה  נכנסים  הם  האם 
אומרים: אני נשאר בחוץ. וכמובן שגם 'החוץ' הצטמצם, הצעירים 
נאלצים להישאר בבתים, עם בני המשפחה, שרואים שהם כבר 
פחות מקפידים, יותר מעגלים פינות, ואולי, חלילה, מחפשים כל 

מיני חיפושים אסורים". 

- אתה מתכוון לאינטרנט? סמארטפון? 
"אין ספק שמהפיכת המידע יצרה איום אדיר על החברה החרדית, 
משום שהיא שמה את העולם כולו, פוטנציאלית, בכף ידו של כל 
מי שמחזיק את המכשיר. אם בחברה החילונית נלחמים להגן על 
הצעירים מפני תכנים מזיקים כמו אלימות ופורנו, אצל החרדים 

נאבקים על חסימת הגישה לוויקיפדיה". 

- איך נלחמים בעצם? 
"בהטלת מורא, בהקצנת הסנקציות ובהחרפת המגבלות. למשל, 
היום בעיתונים חרדיים קיים איסור על כתיבת שמה הפרטי של 
אישה. היא תצוין רק בשם משפחה. יש מלחמת חורמה כנגד 
פרסום תמונות נשים - ואין הכוונה לתמונות לא צנועות, אלא פשוט 
תמונת אישה: פעם היה מותר - היום זה כבר אסור. ההקצנה 
מייצרת אצל מי שמתקשה לחיות בחברה עם קודים כאלה את 

הצורך לעזוב הכול ולברוח". 
אולי, שמדובר באקט פתאומי, הנעשה  אלא שבניגוד לסברה, 
בסתר, באישון ליל, במפתיע, הס מספר כי מדובר לרוב בתהליכים 
ארוכים ומורכבים. הם  מתנהלים בנפשו של אדם פנימה, מניעים 
ומביאים אותו לחקור את האפשרות לצאת בשאלה. לכן, אתר 
העמותה מהווה לא אחת כתובת זמינה ומהימנה למידע בסיסי - 

במה יכולה העמותה לעזור, היכן היא פועלת, איך  יוצרים קשר. 

-"מעבר צד" כזה נשמע כמעט משימה בלתי אפשרית...
"בהחלט. אם הם חיו עד ההחלטה בחברה שסיפקה צרכיהם 
ולא חייבה אותם להתקיים באופן עצמאי, הרי שמהיום הראשון 

'בחוץ' - הם לבד, צריכים לדאוג לצרכי היומיום.  
חשוב לזכור שמי שיוצא מהחברה החרדית נמצא מראש בפער 
אדיר מבחינת הידע האישי - אפילו חשבון בסיסי ובוודאי שאנגלית 
- וכמובן שהוא אינו מכיר ואף לא מבין כיצד עובד העולם שבחוץ. 
מייל,  לעצמם חשבון  לפתוח  רבים שמבקשים  צעירים  למשל, 
יודעים  אינם  כי  פשוט  הטלפון שלהם,  בו את מספר  מציינים 

אנגלית כלל...".  

- מבחינת הצרכים הקיומיים היומיומיים, המהלך עלול להוות אפילו 
כרטיס ישיר לחיים ברחוב...

"כל מי שיכול, מנסה לארגן לעצמו לפחות מקום ללון בו בטווח 
הקרוב. בסקר שערכנו לאחרונה בקרב יוצאים בשאלה, שאלנו כמה 
מהם הלינו בביתם יוצא בשאלה אחר. שיעור העונים בחיוב הגיע 
ל-80%. אבל לא לכולם יש לאן ללכת. כאן אנחנו משתדלים להיכנס 
לתמונה. אנו מפעילים מקלט חירום ובו 14 מיטות בירושלים. רשימת 
ההמתנה אליו כוללת כ-15 אנשים נוספים. בנוסף יש 'דירות מעבר' 
בירושלים וברמת גן, בהן ניתן להתגורר למשך תקופת הסתגלות 
- במימון משרד הרווחה ובהפעלה שלנו. ברור לנו שההיצע דל 
לעומת הביקוש, ואנו שוקדים על פתיחת מקלט חירום שני והכשרת 

מקומות לינה ושהייה נוספים ליוצאים בשאלה". 
עמותת הלל הוקמה בשנת 91' על-ידי שי הורוביץ, צעיר שיצא 
וחלק את הרצון של  17. הוא התראיין בטלוויזיה  בגיל  בשאלה 
ולהקים עמותה שתעזור לצעירים שכמותו. בתוכנית צפו, בדרך 
מקרה, תמי ומיקי כהן מארגון תחיל"ה - תרבות חילונית יהודית 

"באתר עמותת הלל 
משולב מילון מושגים, 

שעיון בו ממחיש את הדרך 
הארוכה שעל היוצאים 

בשאלה לעבור. כל מילה, 
כל מושג, כל קוד חברתי 
- הם חידוש שיש ללמד 

ברגישות רבה, כדי לצמצם 
הן את האפשרות להיפגע 
וגם את האפשרות לפגוע, 

חלילה, מתוך מחשבה 
שהתנהגות כזו או אחרת 

היא עכשיו מותרת..."  
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"מי שעושים את הצעד הדרמטי הזה - ועומדים 
במשברים שהוא גורר עימו - הם אנשים חזקים, 

כריזמטיים, שוחרי דעת, ורבים מהם מצליחים בסופו 
של דבר למצוא לעצמם בסיס קיומי, לרכוש השכלה 

ומקצוע, ואף לא אחת להצטיין, להוביל ולהשפיע"

הומניסטית. הם יצרו קשר עם שי ובעזרת סיוע כספי ראשוני של 
תחיל"ה הקימו את האגודה. 

בין המייסדים היה גם רפי שפירא ז"ל מקיבוץ עין שמר, שסייע אז 
לקלוט יוצאים בשאלה בקיבוצים של השומר הצעיר. בין הפעילים 
בעמותה היו גם ישראל סגל ז"ל, עיתונאי וסופר שיצא בשאלה 
בגיל 20 וארנן יקותיאלי, פעיל חברתי חבר סיעת מרצ בעיריית 
ירושלים. הוגה הרעיון, הורוביץ, אמנם חזר בתשובה אולם חזונו 
ממשיך להתממש ואף להתרחב. כיום מלווה העמותה מאות יוצאים 

בשאלה ובשורותיה מאות מתנדבים. 
מישורי הפעולה של העמותה מגוונים: מידע והכוונה לכל אורך 
התהליך )ליווי של עד עשר שנים(, עזרה בהשלמת פערי לימוד 
ורכישת השכלה תיכונית, סיוע ברכישת השכלה גבוהה - כולל 
מדי  סטודנטים  למאות  המסייע  לימודים  מלגות  ומפעל  ייעוץ 
שנה, ליווי ייעודי למתגייסים לצה"ל, תמיכה במשפחות, באמהות 

חד-הוריות ועוד. 
העמותה מפעילה ארבעה מרכזי ייעוץ, המהווים גם מוקד חברתי 
עימם מתמודדים  והנתק המשפחתי  והפגת הבדידות  לתמיכה 
החוזרים בשאלה. ארבעת המרכזים פועלים בירושלים, תל אביב, 
חיפה וצפת. "לצערי לא אחת הם מהווים יעד להתנכלות מצד 
חרדים מקומיים, כפי שקורה כמעט מדי שבוע עם המרכז שלנו 
בצפת, הנתון למתקפות ונדליזם וקריאות נאצה מצד חרדים בעיר".
לצד כל אלה מופעל מוקד טלפוני, קו פתוח אליו ניתן לפנות בכל 

שעות היממה כדי לקבל מידע, עזרה והכוונה. 
באתר עמותת הלל משולב מילון מושגים, שעיון בו ממחיש את 
הדרך הארוכה שעל היוצאים בשאלה לעבור, עד ללימוד והפנמה 
מלאה של עולם מושגים חדש: החל מ"חופש", עבור ב"אינטרנט" 
ועד ל"מיניות". "כל מילה, כל מושג, כל קוד חברתי - הם חידוש 
את  הן  לצמצם  "כדי  הס,  אומר  רבה",  ברגישות  ללמד  שיש 
מתוך  חלילה,  לפגוע,  האפשרות  את  וגם  להיפגע  האפשרות 

מחשבה שהתנהגות כזו או אחרת היא עכשיו מותרת...".  

בשנה החולפת חוותה החברה הישראלית את 
השלכותיה של מגפה עולמית, ובהן העמקת הקיטוב 
בין חרדים לחילוניים. על רקע המציאות הזו, מדגיש 
הס את הממד הוולונטרי של עמותת הלל, המסייעת 

רק לפונים אליה מרצונם ומיוזמתם 

לצד זאת מופיעות בו גם עצות פרקטיות ליוצאים בשאלה: כיצד 
לפתוח חשבון בנק, מידע על הביטוח הלאומי, קופת חולים, ביטוח 
בריאות, הכוונה במציאת דיור, כיצד לקבל הצעת מחיר ממוביל 
דירה ואפילו עצות לניהול משק הבית כולל להמלצה לקנות לחם 
ולהוציא כשעה  רגיל, לפרוס לפרוסות, לשמור במקפיא,  אחיד 

לפני השימוש לשם הפשרה...

- המחסור במידע הוא אכן כה עמוק? נדרשת הנחייה שכזו? 
"הדברים מכוונים בעיקר לצעירים, גברים, שבחברה החרדית לרוב 
אינם נכנסים למטבח, אולי אף אינם יודעים היכן הוא ממוקם, 
ובוודאי שאינם יודעים להתנהל בו באופן עצמי. מצבן של הנערות 
והנשים, מהבחינה הזו, מעט טוב יותר. כדי להמחיש את פערי 
דיור, החל  למצוא  יוצא בשאלה שהצליח  על  התפיסה, אספר 
ללמוד משפטים, עשה חיל, אבל כשהגיע לבחינה - נכשל פעם 
אחר פעם.  לקח לכולנו זמן לקלוט, שהוא כלל לא הבין את מהות 
המבחן ובמקום להוכיח שהוא שולט בידע שרכש - הציע פלפולים 
ושלל נימוקים מסביב, דומים לאלה שהכיר מעולם לימוד הגמרא. 
אגב, שם, אתה יכול ללמוד וללמוד - אך מושג המבחן אינו קיים 
בחינות הסמכה למקצועות/תפקידים  למעט  לימודית,  כשגרה 
מסוימים. אפילו עד כאן מגיע הפער התפיסתי והשוני התרבותי".     

0 0 0

הישראלית את השלכותיה של  חוותה החברה  בשנה החולפת 
חרדים  בין  הקיטוב  העמקת  היתר,  בין  ובהן,  עולמית,  מגפה 
לחילוניים. על רקע המציאות הזו, מדגיש הס את הממד הוולונטרי 
של עמותת הלל, המסייעת רק לפונים אליה מרצונם ומיוזמתם. 

את הקשיים, המהמורות  להציג  הוא  הראשון שנעשה  "הדבר 
וההשלכות ארוכות השנים של הצעד שמבקש אותו אדם לבצע. 
ובניגוד למה שמנסים לתלות בעמותה, היא  זו עובדה מוגמרת 
אינה עוסקת בשכנוע. הוא הדבר גם באשר לתורמים שלנו - כולם 
עושים,  לעבודה החשובה שאנו  לאחר שנחשפו  אלינו  מגיעים 

וביקשו להביע תמיכה באמצעות תרומה".
התקציב השנתי של עמותת הלל עמד בשנה החולפת על 12.5 מיליון 
שקל. בשנת 2021 יגיע ל-14 מיליון. 75% ממנו מגיע מתורמים, לרוב 
אנשים פרטיים, המבטאים בתרומתם את תמיכתם בערכי חירות 

האדם, הדמוקרטיה, הפלורליזם וחופש המחשבה והביטוי. 
אנו מקבלים תמיכה מרגשת מיהדות התפוצות - בשיעור של 50% 
מסך התרומות - בעיקר מארה"ב ומשוויץ, מיהודים שבאים מקהילות 

פלורליסטיות אוהדות ישראל ושוחרות חופש, פתיחות ושוויון.  
באופן דומה גם בישראל, התורמים שלנו מביאים ליד ביטוי ערכים 
ותפיסת עולם ובזכות התמיכה שלהם מצליחים יוצאים בשאלה 
לממש את זכותם לחיות חיים של בחירה, של חופש, של ביטוי 

עצמי ושל יצירה".

הבית של הלל: סדנת בישול. צילום: הלל יוצאים בשאלה
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Dear friends and colleagues, 

A year has passed since I have last addressed you, beginning my letter with Israel's 
preparations for a third election in a row in March 2020. Who could have imagined 
then what this year would bring in its wings, how our lives would turn upside 
down, and how different reality – in Israel and around the world – would be from 
anything we had ever known before. In late 2019 and early 2020, news began to 
reach us about a mysterious virus discovered in China. The virus spread within a 
few weeks to every corner of the globe. 

The effect of the Covid-19 pandemic is far from over. It has already cost the lives 
of about two million people. It has hit almost all the world's countries – large and 
small, developed and developing, far and near, rich and poor. 

Along with the medical front, it became clear that other spheres have been affected, primarily the economy, society, 
and personal resilience. For many, the damage caused in these spheres is existential. The epidemic has obliged us to 
go through an accelerated process of coping, adjusting, and counter-response. The development of a vaccine must, of 
course, be mentioned first. Next is Israel's successfully progressing vaccination operation. Credit goes to all those who 
have managed to formulate and implement a new agenda amid chaos. 

This issue presents a new initiative of the Swiss Embassy in Israel, led by Ambassador Jean-Daniel Ruch. It is a website 
launched during the epidemic to allow keeping up our work for a better future. The site, titled "Wake Up! Diplomacy 
Towards a Healthy Future", offers relevant content on innovation, society and culture. It turns the spotlight on the 
association between the Covid-19 pandemic and broad processes humanity is going through, thus provoking thought 
and action. 

At the center of this issue, you will find Switzerland's engagement strategy in three spheres of our bilateral activities: 
Peace and security, economy, and innovation. Ambassador Ruch presented the rationale behind this strategy in a zoom 
conference held in December 2020, in which the members of the Israel-Switzerland and Lichtenstein Chamber of 
Commerce participated. The conference replaced the Chamber's traditional annual reunion.  
The brightest star of this time is, without doubt, scientific research. In an interview we held with the President of the 
Weizmann Institute of Science, Prof. Alon Chen, he elaborates on the philosophical and practical role of science in 
rescuing humanity, which we are well aware of and experience these days. 

As already mentioned, the Covid 19 pandemic has generated noticeable social changes in addition to its medical 
implications. Yair Hess, CEO of the non-profit organization Hillel, talks about the organization's efforts to lend a hand to 
young ultra-orthodox individuals who wish to change their lifestyle and integrate into Israel's modern pluralistic society. 
The epidemic has been a catalyst in this matter, and the number of requests for assistance has almost doubled. 

Along with the intensive engagement with the epidemic and its implications, I know that many of you, dear chamber 
colleagues, manage to maintain your routine activities, persist in your commendable work, and adjust to the new reality. 

May this dramatic event be left behind us soon. Let us hope for a stable and balanced political system after the elections 
scheduled for March 2021 to overcome the epidemic's aftermath. 

I deeply miss our face-to-face encounters, and hope to resume them before long. 
Wishing you all a successful year and the best of health, 

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

 "Harel Building", 3, Abba Hillel St., P.O.B. 1954 Ramat-Gan 52118, Israel, TEL: 972-3-7547878,
FAX: 972-3-7547800,  E-mail: ghamburger@harel-ins.co.il, www.iscc.co.il
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T 
he COVID-19 outbreak has clearly illustrated the need for 
preparedness in responding to the medical and research challenges 
of a global pandemic. To what extent were Weizmann Institute 
scientists working on such research before the outbreak occurred?

"During a pandemic, the entire world looks up to science and 
scientists, and scientific and medical discourse are top of the 

agenda. In the hand of researchers, science is a tool. It enhances their ability to 
identify pathogenic agents, including those that cause infectious diseases, such as the 
coronavirus, and find ways to inhibit them. Weizmann Institute scientists had researched 
these areas long before the COVID-19 breakout. The knowledge accumulated from the 
findings of their previous studies forms the basis for tackling the current pandemic.

One such example is the research of Prof. Ron Diskin of the Institute's Structural Biology 
Department. In an effort to find solutions to combat COVID-19, Diskin has been relying 
on knowledge he has gained from the two-pronged research he has been conducting 
on similar animal-borne diseases, and the attempt to develop a vaccine against Ebola – 
a virus also thought to have originated in bats. 
Toward the end of 2019, Prof. Diskin published a series of significant discoveries related 
to zoonotic diseases – viruses transmitted from animals to humans. In fact, articles 
published a few weeks before the COVID-19 outbreak and another published shortly 
afterward may point to new ways of finding a cure – not only for coronavirus, but also 
for a whole range of infectious and deadly viruses that are transmitted from animals 
(primarily rodents) to humans.

In previous research, Prof. Diskin studied how different proteins interact, and how 
those interactions underlie various pathological conditions, such as infection by 
human immunodeficiency virus (HIV). He characterized the structure of the key protein 
located on the surface of HIV and how it binds with an antigen, paving the way to the 
development of a vaccine or therapy for HIV. 

Another disease the Institute has been researching is malaria, which still threatens half of 

"As a scientist and a researcher, and in my capacity as the head of one of the 
world's leading research institutes, I can tell you that this achievement is the fruit of 
many years of basic research. The vast knowledge acquired over years of research 
conducted mainly in academic research institutions worldwide has led to the fact 
that in the 21st century, with the onset of the pandemic, researchers were able to 
develop a vaccine in such a short time".  
These are the words of Prof. Alon Chen, President of the Weizmann Institute of Science, in a special 

interview with the Journal of the Israel-Switzerland & Liechtenstein Chamber of Commerce

Prof. Alon Chen, President of the Weizmann Institute of Science:

"During a pandemic the entire world 
looks up to science and scientists"
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the world’s population. Last year, a decision was made to establish a 
center for the study of infectious diseases".

As the President of the Weizmann Institute of Science, do 
you believe that there is now a deeper understanding of the 
national importance of a research institute?

"Less than a year has passed since the pandemic broke out and 
reached Israel. Public health is top of the agenda worldwide, 
including Israel. Decisions within the Israeli government, which 
concern every citizen in the country, are made on the basis of data 
and forecasts of medical professionals and scientists. 
There is no doubt regarding the significance of scientific research 
and its national importance. As scientists, we know that many years 
of basic scientific research have paved the way for groundbreaking 
discoveries that enhance human welfare. The answer is, therefore, 
yes – research institutes are of national significance and play a 
central role in the current practical endeavors".

As a brain researcher, you focus on biological processes and 
response mechanisms that are activated during states of stress 
and anxiety. Could you elaborate on the envisaged mental 
and psychiatric effects the pandemic will have on the global 
population? Who is most vulnerable? How and when will we 
fully understand the damage caused and be able to address it?

"The pandemic's effects on mental health are not completely clear. 
Yet, the World Health Organization alerted as early as May 2020 
that a significant increase may occur in the number of people with 
mental disorders due to anxiety and social isolation, along with 
fear of infection and death of loved ones. Depression is an illness 
that affects about 246 million people worldwide. Recent studies 
have indicated that the number of adults reporting symptoms of 
anxiety and depression has increased by tens of percent.

We are currently at the height of the pandemic that touches one 
way or another the lives of every person on the planet. Social 
distancing is very difficult, and anxiety from fear of contracting 
the disease from almost every person encountered impairs 
mental resilience. At the moment, efforts focus on managing 
the pandemic itself. Although mental health professionals are 
currently busier than ever, the implications of the situation will 
continue to manifest themselves and will surely occupy numerous 
researchers in the future. In Israel and worldwide, the first to feel 
the impact will be the medical teams coping with the pandemic 
at the frontlines. Social distancing will have a more severe effect 
on older people living alone, and on those who had suffered from 
anxiety and depression before the pandemic, which worsened 
due to social distancing. My advice, which I have also conveyed 
to the Weizmann Institute community, is therefore to try to 
maintain social and family ties, however difficult this may be; use 
technology if needed, and most importantly, look for ways to 
reduce stress and anxiety despite the daily difficulties".

As the head of one of the most advanced research institutes 
in the world, and whilst Israel is in the midst of vaccinating its 
population, do you sense the greatness of scientific research 
and researchers and view them as the saviors of humanity? 

"This interview finds Israel in the third wave of the pandemic. New 
patients are being diagnosed with coronavirus in vast numbers every 

The vaccine developers are currently 
investigating, among other things, its 
effectiveness against new strains of the virus, 
the required frequency of vaccination, as well 
as side effects afflicting specific populations 
and medical conditions
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CERN is the analysis of data measured in the ATLAS experiment. 
Because the detector produces an enormous amount of data 
and the measured processes are extremely rare and complex, the 
development of unique data analysis techniques are required, 
including statistical tools and advanced algorithms. Weizmann 
Institute physicists have been essential partners in the analysis that 
led to the discovery of the Higgs boson. They continue to initiate the 
development of advanced techniques and detection methods, and 
play a leading role in other significant, original analyses. 
Weizmann Institute physicists have performed additional central 
tasks at CERN. For example, one of the two conveners in the search 
for the Higgs boson was from the Weizmann Institute. Another 
researcher is a member of CERN's Scientific Policy Committee. Two 
Weizmann Institute researchers were members of CERN's theoretical 
group for three years, and have greatly contributed to its activities”.

How does the Weizmann Institute determine its research 
priorities? Does it focus primarily on Israel, or does it assume a 
global position?
“The philosophy of the Weizmann Institute of Science comprises 
principles such as scientific freedom, curiosity-driven research and 
pluralism that promotes creativity and excellence. We believe that 
recruiting the best scientists, who will receive the most advanced 
technological infrastructure in the world, will enable them to 
realize their ideas, in the research field in which they excel, without 
the direction or intervention of the Institute's management. 
Being a world-famous institute, our viewpoint is global. The 
Weizmann Institute conducts research at the forefront of science 
worldwide. The beauty of science is that it crosses boundaries and 
spans gaps, and naturally uses a universal language. Our research 
groups work in close collaboration with leading research institutes 
around the world. Many foreign students join us, and English is the 
official language of studies at the Feinberg Graduate School. The 
mutual influence between the diverse cultures of our researchers, 
students and guest scientists contributes to the success of the 
research. Last September we signed an MoU with the Mohamed 
bin Zayed University of Artificial Intelligence in Abu Dhabi, and felt 
we were making history. 
The motivation behind the fields we are advancing is driven by the 
curiosity of the Institute’s researchers, who investigate 

day. Yet the vaccine is already here, and there is room for optimism 
that we are about to return to a kind of routine. It took different 
companies less than a year to develop a vaccine against COVID-19. 
This is a tremendous achievement for science and technology. 
As a scientist and a researcher, and in my capacity as the head 
of one of the world's leading research institutes, I can tell you 
that this achievement is the fruit of many years of basic research. 
The vast knowledge acquired over years of research conducted 
mainly in academic research institutions worldwide has led to 
the fact that in the 21st century, with the onset of the pandemic, 
researchers were able to develop a vaccine in such a short time. 
This achievement must reach every remote corner of the globe, 
not only the Western world, in order to heal all of humanity.  
We must also keep in mind that until the vaccine reduces 
morbidity rates in Israel and around the world, we must continue 
to observe the rules of social distancing. The vaccine developers 
are currently investigating, among other things, its effectiveness 
against new strains of the virus, the required frequency of 
vaccination, as well as side effects afflicting specific populations 
and medical conditions”.

CERN, the world's leading particle physics research 
organization, is located in Switzerland. Does the Weizmann 
Institute of Science collaborate with CERN? In what spheres?

“CERN operates the most advanced and powerful particle 
accelerators in the world, and stands at the forefront of human 
knowledge on fundamental physics. It has 23 member countries, 
of which Israel is the only one located outside of Europe. This 
unique situation would not have occurred had it not been for the 
significant and highly valued contribution of the Israeli particle 
physics community. The Weizmann Institute team has been 
leading the Israeli physics community for decades.

The Weizmann Institute's work covers several spheres. First, 
the Institute's team has developed knowledge and expertise 
in particle detectors. Designing detectors for an experiment 
such as ATLAS – one of the two main experiments CERN has 
conducted in the past decade – requires a deep understanding 
of both the physical processes to be measured, as well as the 
physical processes by which the detector operates. The Weizmann 
Institute has designed and built numerous detectors for the ATLAS 
experiment. Improved detectors are currently being built and 
will come into operation in the near future. They constitute an 
important part of the experiment and have played a significant 
role in the most important discovery in the field of particle physics 
of the past few decades – the discovery of the elementary particle 
known as the Higgs boson, thought to be the particle that gives 
all the other elementary particles their mass.   
Another sphere in which the Weizmann Institute stands out at 

The Swiss Society of Friends of the Weizmann 
Institute of Science is the spearhead of the 
European committee. This is manifested in 
the generous philanthropic support provided 
to a variety of research projects conducted at 
the Institute. The support has diverse sources 
in Switzerland, including private donors, 
philanthropic funds and business companies
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diverse questions and stand at the forefront of world research. 
Yet their research is conducted here, in Israel, directly advancing 
Israeli science. We are currently promoting the establishment of 
new research centers in artificial intelligence, neuroscience and 
neurobiology, and astrophysics and particle physics, alongside 
other projects that we regularly promote and support”.

Could you describe the ongoing collaboration with Swiss 
research institutes?
"Scientists the world over accelerate scientific progress by 
exchanging scientific ideas. The Weizmann Institute of Science 
encourages encounters between scientists and promotes the 
creation of an infrastructure that leads to joint research interests, 
which translates into strong, productive collaborations. 

Science is an international language, and at the same time, scientific 
practice is also an outgrowth of culture and values that the scientists 
introduce to the research process. The collaboration between 
Weizmann Institute scientists and scientists from outstanding 
research institutions worldwide creates a mutual and intellectual 
cross-fertilization that greatly enriches the entire research process. 
Scientific research in Switzerland is among the best in the 
world. The Institute's scientists share many features with their 
Swiss colleagues. One of them is, without a doubt, working in 
an environment that offers complete research freedom and 
recognizes that basic research, driven by human curiosity, should 
allow the scientist to choose their research interest among a 
wide range of fields according to their passion, while providing 
complete freedom of thought. 
Weizmann Institute scientists collaborate on diverse fields with 

scientists from various Swiss institutes, such as ETH Zurich, the 
University of Geneva, Freiburg University, the Swiss Federal 
Institute of Technology in Lausanne (EPFL), and others. Over the 
years, the Weizmann Institute and the Swiss establishments have 
deepened their collaboration in various ways, through joint scientific 
conferences, seminars, student exchanges and postdoctoral 
programs, as well as establishing direct connections between group 
heads and laboratories, and working on joint projects. 
One such example is the project Prof. Maya Schuldiner and Prof. 
Françoise Gisou van der Goot are jointly running, which focuses 
on identifying and defining proteins that are an integral part 
of intercellular communication. Another example is the joint 
research of Prof. Eran Bouchbinder and Prof. Jean-François Molinari 

on hypotheses and computational theories of earthquake-like 
mechanics in friction interfaces. We are also preparing to sign 
an agreement for deepening the collaboration between the 
Weizmann Institute and ETHZ, thanks to the generous and much-
appreciated donation by our friend, Mr. René Braginsky. 
Incidentally, a symbolic historical anecdote shows that our 
relations have come full circle: in 1899, Dr. Chaim Weizmann 
received his Ph.D. in Organic Chemistry from the Freiburg 
University in Switzerland."

Switzerland has a highly developed pharmaceutical industry. 
Do you regard it as a natural partner for the application of 
knowledge originating from the Weizmann Institute in this field?
"I believe that the industrial or business entity chosen to implement 
a promising application must recognize and appreciate all the 
stages of the thorough basic research that has led to its 
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development. In my opinion, this is a fundamental prerequisite for 
implementing technology that has great potential to succeed. 
The Swiss pharmaceutical industry is famous for its awareness that 
basic research of the kind conducted at the Weizmann Institute 
of Science is a primary, even necessary, condition for any future 
innovative applications. This awareness motivates the industry 
not only to secure financial investments required for advancing 
and implementing the application, but it also allows the scientists 
to be involved in the various processes. As the scientists who 
achieved the breakthrough discoveries, the industry is willing to 
hear their views. 
I believe that the outstanding level of the Swiss pharmaceutical 
industry embodies the same appreciation of values and thorough 

research that precedes the likelihood of developing technological 
applications. It enables a productive dialog between the Institute and 
its scientists, and the business aspect, including the understanding 
that just as basic research requires patience, so too does the long-term 
planning of the application process.  
The Swiss pharmaceutical industries’ pursuit of uncompromising 
quality in performance and results is consistent with the pursuit of 
research excellence conducted at the Weizmann Institute of Science. 
This combination, which recognizes the importance of 
basic research as a condition for innovation, and advocates 
uncompromising quality and excellence, ensures a proper 
application process.

The European Committee for the Weizmann Institute of Science 
in Zurich was established in 1960. What place does Switzerland 
currently occupy among Friends of the Weizmann Institute of 
Science worldwide? How does the Institute collaborate with it?
This year we are celebrating the 60th anniversary of the European 
Committee for the Weizmann Institute of Science. A group 
of people with values, vision and goodwill established the 
committee in Zurich as a European entity originating and based 
in Switzerland. Its defined purpose is to support and advance the 

research activities conducted at the Weizmann Institute and raise 
awareness of its existence throughout Europe. The committee 
currently comprises 12 associations of friends from 12 different 
European countries. Despite the cultural differences between 
them, they all share the understanding that basic research 
conducted at the Institute greatly enhances human welfare.

The Swiss Society of Friends of the Weizmann Institute of Science 
is the spearhead of the European committee. This is manifested 
in the generous philanthropic support provided to a variety 
of research projects conducted at the Institute. The support 
has diverse sources in Switzerland, including private donors, 
philanthropic funds and business companies. 
The Swiss Society organizes visits for individuals, as well as 
philanthropic and business delegations. Its fingerprints are visible 
in the Weizmann Institute research centers, buildings, laboratories, 
equipment and instruments.

One recent example is the establishment of the Swiss Research 
Institute for Cancer Prevention headed by Prof. Zvi Livneh, which 
constitutes part of the Moross Integrated Cancer Center headed 
by Prof. Moshe Oren. The Swiss Research Institute focuses on 
researching unconventional approaches to fighting cancer using 
innovative and groundbreaking tools and research methods, while 
building an interactive scientific research community. Mr. Eric Stupp, 
Chairman of the Swiss Society of Friends of the Weizmann Institute 
of Science, has led this praiseworthy initiative of establishing the 
Cancer Prevention Institute in cooperation with Swiss donors, who 
have participated in this significant community effort. 
The Swiss Society is an active partner in securing resources for joint 
scientific conferences, offering scholarships to allow Swiss youth, 
students and postdoctoral researchers to study and conduct 
research at the Weizmann Institute. It also supports the integration 
of new scientists into the Institute, and advancing scientific 
education programs. 
Our Swiss friends are attentive to and have great interest in our 
research. This Friends' Association keeps demonstrating how deep 
our partnership is, and we are deeply thankful for its sound support".

The Israel-Switzerland & Liechtenstein Chamber of Commerce 
with Mr. Gideon Hamburger at its head are working to promote 
the bilateral commercial relations between Switzerland and 
Israel. How do you regard the importance of the Chamber of 
Commerce's activity as an independent, non-governmental 
business entity?
"I attach great importance to the Chamber's voluntary activity. 
I also notice significant interfaces between this work and the 
scientific research conducted at the Weizmann Institute. The 
Chamber members comprise business leaders, company 
representatives, investors, and entrepreneurs that come from 
diverse fields. Together they form a dynamic, creative group that 
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The mutual influence between the diverse 
cultures of our researchers, students and 
guest scientists contributes to the success of 
the research. Last September we signed an 
MoU with the Mohamed bin Zayed University 
of Artificial Intelligence in Abu Dhabi, and felt 
we were making history

has great respect for scientific work and basic research.

The encounter between business leaders and the Institute's 
scientific community yields connections and friendships. Those 
who visit the Institute or attend events organized by the Chamber 
of Commerce often come across research that fascinates them 
and in which they see a potential for future applications. Such 
exposure allows them and the Institute's scientists to deepen their 
shared interests, with a view to encouraging the development of 
the research and finding significant resources to help advance it in 
various directions. 
I believe that by intensifying the commercial relations between 
Israel, Switzerland and Liechtenstein, and leveraging a growing 
number of potential business opportunities, the science relations 
between them will develop and strengthen".

-The Society of Friends of the Weizmann Institute of Science 
is more than just a fundraising tool and has added social and 
moral value. How do you perceive its activity?
The Society of Friends is first and foremost an embassy of goodwill 
and its members are all ambassadors of science, working to 
intensify their countries’ interest in Weizmann Institute’s curiosity-
driven research, promote research collaborations and enable 
resources that cultivate further research. I see this activity as 
enormously valuable. Raising funds and resources is commendable 
as it allows advancing the research at the desirable pace. 
Alongside this, there is the personal connection created between a 
scientist and a potential donor. Such ties develop through acquaintance 
and go through a process of ripening. The resulting synergy is likely 
to yield a generous donation for the research. Personal ties, similar to 
basic research, are built and maintained to last. 
The Weizmann Institute of Science is a long-distance runner. This 
is also my view of the relationship between the members of the 
Friends’ societies and the scientists. Such relations often extend to the 
second- and third generations of our precious donors, who continue 
to develop those friendships and their interest in science, and keep 
contributing to the advancement and continuity of science.

A significant social motive underlies philanthropy. A person 
volunteering vigor, time and resources to advance a research 
project at the Institute demonstrates a genuine social partnership. 
Scientists are not secluded from society. Scientists are part of 
society. Moreover, they feed on it while feeding it".
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On 1 December 2020, Mr. Jean-Daniel Ruch, the Swiss Ambassador to Israel, 
spoke before the Israel-Switzerland and Lichtenstein chamber of commerce 
forum. Given the Covid-19 circumstances, a Zoom meeting replaced the past 
years' annual events of the Chamber of Commerce 

The Swiss ambassador to Israel, Mr. Jean-Daniel Ruch in a Zoom 
meeting with members of the Trade Chamber:

Pillars of bilateral engagement: Peace 
and security, economy and innovation

The Israel-Switzerland and Lichtenstein chamber of commerce celebrated the end 
of the year with a Zoom meeting, at the center of which was a talk given by Mr. 
Jean-Daniel Ruch, the Swiss Ambassador to Israel. Mr. Ruch began by mentioning 
the visit of the Swiss Foreign Minister, Mr. Ignazio Cassis, the first since 2013. "In the 
past few years, several prominent Swiss personalities have visited Israel, primarily 
to discuss financial and commercial matters. In addition, a number of delegations 
have dedicated their visits to innovation. This time, however, the purpose of the visit 
was launching the new strategy on peace and security, economy, and innovation, 
approved by the Swiss Federal Council".

 Ambassador Ruch described the different aspects of the strategy, elaborating on 
three pillars relevant to the bilateral relations.

Peace and Security
• The aim has not changed: two-States solution based on well-known international 
parameters.

• Our range of activities has however changed: we are not focusing only on our 
proven DNA, like providing good offices or promoting international law, especially 
human rights and international humanitarian law. 

• We want to extend our activities to cross-border initiatives so as to address the serious 
challenges that will face the whole region, such as climate change, the environment, 
and also use better our soft power to promote entrepreneurship and innovation beyond 
the green line. In both Israel and the oPt, 40% of the population is below age 25. But the 
difference in the economic perspectives between the two is abyssal. Before COVID, GDP/
Capita of Israel was at least ten times higher than in the West Bank and more than 20 
times higher than in Gaza. Young people need perspectives. The dynamism of the start-
up nation can extend to the neighboring regions.

• Likewise, we are supporting regional efforts in the field of the environment. 
Building on the fruitful cooperation between the Eilat maritime Institute and the 
EPFL to protect the coral reef of the Gulf of Aqaba, we are helping fostering regional 
cooperation on this issue with Jordan, Egypt, Saudi Arabia and maybe later also 

Mr. Jean-Daniel Ruch
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Sudan and other countries. FC Cassis opened in March 2019 
a meeting in Berne aimed at creating a Red Sea Transnational 
Center to gather scientists from all these countries. The next 
important operation in this context will be the dispatch of 
a scientific sailing boat with a Swiss flag to the Red Sea. This 
scientific journey is being supported by a number of private 
donors. The organizers, which are the two Universities I have 
mentioned before, are still looking for donors.   

• Everyone can see that these efforts are fully in line with the 
recent political developments in the region with the signing 
of the Abraham Accords. FC Cassis has expressed his support 
for the Abraham Accords and signaled his hope that they will 
help move towards advancing a dialogue and resuming Israeli-
Palestinian negotiations.   

Economy
• I have had many opportunities in this circle to report on 
the excellence of our bilateral trade. According to IMF and 
Israeli figures, Switzerland is even the second most important 
supplier of goods to Israel after the US and among the five 
most important trading partners of Israel. The figures which 
are maybe the most spectacular relate to the trade in services. 
They have more than doubled since 2013 and are quickly 
approaching the figures of the trade in goods.

• We do not have figures for 2020, but it goes without saying 
that the impact of the COVID-19 crisis will be considerable. As 
Switzerland slowly comes out of the second wave, there is a 
risk that Israel enters a third wave. 

• We decided to leave more leverage to the Cantons to deal with 
the second wave. It is a difficult challenge to have to choose 
between health and the survival of thousands of companies. 
The federal and cantonal governments have tried to strike 
a measured balance that has allowed to limit the economic 
damage while preserving the functioning of the health system. 
Unemployment in Switzerland will remain below 5%. Our 
GDP will decrease by less than 4%, and our budget deficit will 
turn around 6%. The relevant figures for Israel are over 20% 
unemployment, the GDP should shrink by more than 6% and 
the budget deficit could amount to more than 10%. The debt 
will grow as a result, but, thanks to the efforts made in the past 
twenty years to reduce the federal debt, it should not exceed 
15% of the GDP at the end of 2021. I am confident that next year, 
as soon as vaccination becomes available, we will see the return 
of a robust growth in both countries.  

• It is amazing to see, however, that the innovation sector does 
not seem to suffer as much as other sectors of the economy. 
VC’s investments in the innovation sector in Israel are at the 
level of 2019, with over 9 billion, which is more than four times 
what was invested by VCs in Switzerland in 2019.

Innovation
• This allows me to move to the third priority of my Switzerland, 
which is precisely to foster cooperation between the two 
innovation ecosystems.

• While we both belong to the top league of innovative 
countries worldwide, there are significant differences. 
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Innovation in Switzerland is being carried out primarily within 
companies, including the thousands of multinationals which 
have their seat or R&D department there. Israel, we see start-
ups mushrooming, showered by the huge investments of VCs. 
This is a bit the story of the whale and the pilot fish, or the 
supertanker and the speed boat.

• In the last years, we have seen a robust interest of Swiss 
“whales” to scout in Israel for “pilot fishes”.  Among some of our 
flagship companies, Roche, Migros, Givaudan, Nestlé, ABB and 
Lonza have significantly increased their exposure in Israel. 

• A footnote on Lonza: you may know that, as a result of its 
partnership with Moderna, Lonza will probably be one of the 
first companies in the world to produce the eagerly awaited 
anti-COVID vaccination. A huge production capacity has 
been created in Visp/Viège, Valais. As we have read today, an 
emergency authorization request has been filed by Moderna 
with the FDA yesterday. 

• The Swiss public sector is not inactive. Two public companies 
are scouting the Israeli innovation scene. La Poste is looking 
in particular for solutions to securely transfer data, while our 
most venerable railways have even deployed a full-time person 
in Israel to scout for the technologies that will define the 
mobility of the future, which evolves around the concepts of 
autonomous vehicles and driverless transportation systems. 

• As you can guess from the companies which are developing 

their operations in Israel, cyber, medtech and foodtech are at 
the forefront of the digital technologies that is already nurturing 
the Swiss-Israeli cooperation in the area of innovation. 

• My Embassy is keen to support these vibrant dynamics. Most 
of you know that we have hired an innovation adviser two years 
ago, Mr. David Biegeleisen. Since his arrival, we have accompanied 
over 40 delegations and arranged contacts with more than 1000 
businesspersons, journalists, scientists and decision-makers. 
With the arrival of the COVID, we have switched to digital ways 
of communication. You can check our new website www.
wakeupnow.ch to learn more details on our activities.  

• Our ambition does not stop at the borders of Israel. 
We believe that Switzerland is uniquely placed to foster 
cooperation with Palestinians, Jordanians and beyond. Next 
year, the Dubai world exhibition will be a showroom of what 
all the countries of the world are imagining to face tomorrow’s 
economical, technological and environmental challenges. 
Our pavilion will focus on Swiss high-tech. Together with my 
colleagues in the UAE, we are in contact with Israeli partners so 
as to envisage joint events in Dubai.

For far too long, this region has been associated with 
intractable problems. And nobody can deny that they exist. 
Our new strategy wants to look not just at the problems, but 
also at the potentials. Exploiting these potentials can also bring 
innovative solutions to what seems today unsolvable. 
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הראל - קבוצת הביטוח והפיננסים הגדולה בישראל
Harel – the largest insurance & finance group in Israel

מעל 80 שנה של שיתוף פעולה
בין קבוצת הראל לביטוח ופיננסים 

וקבוצת ציריך לביטוח
 Over 80 years of collaboration

 between Harel Insurance & Finance
Group and Zurich Insurance Group
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Wake Up! Diplomacy Towards a 
Healthy Future
The Swiss Embassy in Tel Aviv took advantage of the lockdown periods and 
covid-19 related restrictions to launch a unique initiative: an online platform 
that deals with social, economical, environmental, and cultural aspects of the 
Covid-19 pandemic and takes a broader look at climate change and global 
processes 0 Diplomacy towards a healthy future

"
In March 2020, we entered the first lockdown, which meant for the embassy 
an abrupt and complete break of its intensive activity in numerous fields", says 
Jael Wyler, the Cultural Attaché at the Swiss Embassy in Israel. "Of course, all 
those affected by the lockdown went through this experience, whether private 
individuals and families, or organizations, companies, and other establishments. 
We found ourselves in a state of standstill and disconnection we had never 

known before. After adjusting to the new situation, we gradually realized that our reality 
was changing before our eyes – against our will, against our familiar routine, and against 
human nature".

The embassy switched to working from home, intensively using Zoom to fill the gap 
previous human encounters have left behind. "One must understand that encounters and 
associations between people, bodies, and ideas are the essences of the Embassy's work. 

Jael Wyler
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All this suddenly ceased to be, and we began looking for a way 
to revive our way of working.

The idea came up to create a new virtual work platform for 
culture, innovation, and society. Once imbued with content that 
combines written texts with visual materials such as lectures, 
video clips, and podcasts – it could work under the same new 
conceptual roof of the embassy: Wake Up! Diplomacy Towards 
a Healthy Future.

"This is an internet site that the embassy opened as an 
independent initiative, and it was ultimately meant to sound an 
alert", says Wyler. "We felt that we must see this global difficulty 
we are all experiencing as a wakeup call for the human species. 
The time has come to deeply explore ourselves, contemplate the 
direction the world has taken, and allocate resources to protect it 
and guarantee a good and healthy future for all of us".

- Within the paralysis caused by a mysterious and violent virus 
you saw fit to talk about the future of the planet, global warming, 
ecological, economical, sociological damages…

"Yes, that was our intention. It was quite clear that modern 
research would succeed to overcome the pandemic sooner 
or later, but the pandemic is linked to broad and significant 
phenomena occurring in the world. We allow them to happen 
without internalizing their foreseen global damages.

In the past two years, the Swiss Embassy in Israel led by 
Ambassador Jean-Daniel Ruch has placed innovation, culture, 
and society at the top of its agenda, and has been working to 
generate cooperation and synergy between Israeli and Swiss 
representatives in diverse fields and creative ways.

"Opening the site was our way to continue seeking those 
synergies by revealing activities and initiatives that have not been 
stopped despite the pandemic’s restrictions. Thus, for example, we 
have posted on the site a review of an urban planning enterprise 
carried out in cooperation with the Tel Aviv Municipality. Tel Aviv's 
city architect, a representative of the Zurich municipality as well as 
Israeli and Swiss architects and planners participated in a virtual 
Zoom panel, and exchanged opinions and insights regarding 
future trends in urban planning".

Wyler, looking for ways to integrate art into the site, chose to 

Jael Wyler: "We felt that we must see this global 
difficulty we are all experiencing as a wakeup 
call for the human species. The time has come 
to deeply explore ourselves, contemplate the 
direction the world has taken, and allocate 
resources to protect it and guarantee a good 
and healthy future for all of us"
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David Biegeleisen: "Ambassador Ruch 
definitely regards innovation as offering 
significant leverage to bilateral initiatives. 
Switzerland, with its well-organized large 
establishments and its financial power, and 
Israel, as a source of groundbreaking thinking, 
startup enterprises, and opportunities for 
technological and business enterprises can 
definitely operate hand in hand"

David Biegeleisen

display on it the works of two Swiss photographers who have 
traveled the world, under the title "The human face of climate 
change". Six of their photographies appear on the site, offering a 
glimpse of the consequences and implications of global climate 
change.

The innovation facet of the site is the work of David Biegeleisen, 
in charge of innovation at the Embassy. Biegeleisen, who has a 
rich history of initiatives and innovation, primarily technological, 
has been seeking ways to realize the innovation vision manifested 
in the embassy's activities. "Ambassador Ruch definitely regards 
innovation as offering significant leverage to bilateral initiatives. 
Switzerland, with its well-organized large establishments and 
its financial power, and Israel, as a source of groundbreaking 
thinking, startup enterprises, and opportunities for technological 
and business enterprises can definitely operate hand in hand. 
This can be a win-win situation, as every party complements the 
other" he explains.

"Matters have already taken off, and even strengthened during 
the covid-19 outbreak. Suffice it to mention the decision of the 

well-known Swiss company Lonza, a leading supplier to the 
medical production market, which chose to inaugurate an R&D 
center for innovation in production in Israel as early as 2018. After 
Lonza signed a production contract with Moderna, the American 
developer of the covid-19 vaccine, this has become even more 
significant".

As the way to share innovational content on the site, Biegeleisen 
has chosen podcasts. "I interview people and our talks teach a 
lot and also offer links or leads for future cooperation. Thus, for 
example, I have recorded a conversation with Daniel Roditi, a Swiss 
citizen who moved to Israel and is a partner in an Israeli venture 
capital fund – Meiron Capital – in which Swiss investors are also 
involved. The talk illustrates how a Swiss person raised in Geneva 
found himself moving to Israel and investing in Israeli startups, and 
how the covid-19 pandemic has affected his activities".

The Swiss Embassy considers the newly launched site as a 
developing platform that will continue to accompany the 
embassy's activities even after the pandemic is over, hopefully 
soon. "The Swiss Foreign Minister has learned about this initiative 
in his last visit to Israel, and the Foreign Ministry welcomes it", 
Wyler says. "We don't know whether other Swiss representations 
around the world will adopt this model, but here, in Tel Aviv, we 
feel that the bilateral relations and cooperation between the 
countries keep developing even when everything has actually 
come to a halt".

Swiss Embassy, Tel Aviv
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Hillel Nonprofit Organization: 
Lending a Hand to the Ex-Orthodox 
This year, Hillel nonprofit organization will celebrate its 30th anniversary. CEO 
Yair Hess describes the support, assistance, and advice offered to individuals 
who leave behind the orthodox world, and notes the effect of the Covid-19 
epidemic on this trend. He praises the donors for their important part, allowing 
Hillel to lend a hand to hundreds of people who approach it every year. "This 
enables us to help them settle down, acquire education and knowledge, and 
integrate successfully into the Israeli society"

Hillel nonprofit organization was set up to help ultra-orthodox 
individuals who wish to adopt a new lifestyle and follow their 
personal ambition to integrate into Israel's modern pluralistic 
society. "The decision to leave behind the orthodox world 
in which one was born, raised, and educated embodies an 
unresolvable painful human conflict", says Yair Hess, Hillel's 
CEO. Those people – individuals, couples, sometimes families 
– are unable to keep ignoring their strong, relentless internal 
understanding that they aspire for a life of personal freedom, free 
choice, open-mindedness, and everything all these entail. The 
conformism demanded by the ultra-orthodox establishment, 
community, and society is no longer an option for them, 
nor is the choice of living a "double life" – hiding from their 
surroundings' eyes, ears, and mouth. "We must understand", Hess 
continues, "that in the ultra-orthodox society the issue of "What 
will the neighbors say" is a deep concern that affects the lives of 
many. It also exposes another aspect of the personal conflict – 
the comprehension that one's family will inevitably suffer social 
banishment, loneliness, possible expulsion from educational 
institutions, difficulty in finding a future husband or bride, and a 
general irrevocable stigma on the entire family.

The situation where an individual faces damaging those dearest 
to him or her is inconceivable, but this exactly happens when 
one leaves behind one's whole world. The family's shame and 
disappointment on the one hand, and the guilt of the "deserter" 
on the other, keep gnawing and cause pain for years. In these 
circumstances, Hess adds, those abandoning their previous 
lifestyle must have a strong personality, inner powers, abilities, 
and ambitions that they aspire to realize in their new lives. "It 
comes as no surprise that those who make this dramatic switch 
and withstand the consequent crises are strong, charismatic, 
and avid to learn, and many of them finally manage to subsist, 
acquire education and a profession, and often excel, lead, and 
influence".

Have you noticed any change in previously undecided 
individuals following the Covid-19 epidemic? 

"The epidemic definitely accelerated the processes, and the 
number of people approaching us has significantly grown: if 
last year we had about 320 applications, this year their number 
reached 500. The reason was that many undecided ultra-
orthodox youths had to make a choice.

When the yeshivas organized in capsules, they had to decide 
whether they were ready to stay in the yeshiva for three months 
or remain outside. Then again, this "outside" was closing in 
on them, as they had to stay at home with their families, who 
noticed they were less observant, cutting corners, and even, God 
forbid, indulging in prohibited searches."

-You mean the internet? The smartphone?

"Without q doubt, the information revolution has become an 
enormous threat to the ultra-orthodox society, potentially putting 
the entire world in the palm of any smartphone owner. While the 
secular society has been struggling to protect the young from 
damaging content such as violence and pornography, the ultra-
orthodox are struggling to block access to Wikipedia".

Yair Hess
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This side-switching seems almost impossible …

Definitely. While before taking the decision, they had lived in a 
society that saw to their every need and did not expect them to 
sustain themselves on their own, once they are "out", they are alone 
from the very first day and must care for their everyday needs.

It must be recalled that those leaving the ultra-orthodox society 
have a tremendous knowledge gap – even basic arithmetic, let 
alone English, and they know nothing about how the rest of the 
world lives, and find it hard to understand. For example, many 
young individuals who wish to open an email account give their 
telephone number simply because they don't have the slightest 
knowledge of English …"

In terms of everyday needs, this move might even thrust them 
to living in the street…

Whoever can, looks for a place to stay for at least a short time. 
In a survey we ran recently among ex-orthodox people, I asked 
them how many of them had hosted one of their friends. About 
80% said they had. But some of them have nowhere to go. This 
is where we try to step in. We run a 14-bed emergency shelter in 
Jerusalem. About 15 additional people are on the waiting list. We 
also operate "transitional apartments" in Jerusalem and Ramat 
Gan, financed by the Ministry of Social Affairs, where one can 
stay for a period of adjustment. We know that the supply is much 
shorter than the demand, and we are making efforts to open a 
second emergency shelter and arrange for more places for ex-
orthodox people to stay".

Hillel nonprofit organization was established in 1991 by Shai 
Horowitz, a youth who had left the religious world aged 17. He 
gave a television interview where he expressed his wish to set up 
a nonprofit organization that would help other young people like 
him. By pure chance Tami and Mickey Cohen of the Organization 
for Humanistic Secular Jewish Culture (Tehila) watched the 
program. They contacted Shai and together they founded Hillel 
thanks to a Tehila donation.

Among the founders was also the late Rafi Shapira from kibbutz 
Ein Shemer, who assisted in integrating ex-orthodox individuals 
into Hashomer Hatzair kibbutzim. Also active in Hillel were the 
late journalist and writer Israel Segal, who had left the religious 
world at the age of 20, and Arnan Yekutieli, a social activist 
and a member of Meretz party in Jerusalem's municipality. 
Although the initiator, Horowitz, ended up returning to religion, 
his vision continues to live and is even expanding. At present, 
Hillel accompanies hundreds of ex-orthodox people, and boasts 
hundreds of volunteers.

Hiller currently has several areas of action: Providing information 
and guidance throughout the process (up to ten years), assisting 
to acquire high education – including guiding and offering 

scholarships to hundreds of students every year, relevant advice for 
future service in the IDF, support of families, single mothers, etc.

Hillel operates four consulting centers that also function as social 
hubs offering support and somewhat easing the loneliness and 
alienation from the family that the ex-orthodox often cope with. 
The centers are located in Jerusalem, Tel Aviv, Haifa and Safed. "I am 
sorry to say that the centers are often targeted by the local ultra-
orthodox, as happens almost every week with our center in Safed, 
which is constantly under attack, vandalism, and hate speech".

Hillel also operates a telephone center with an open line available 
24/7 for information, assistance, and guidance, as well as a 
website with a lot of practical information.

0 0 0

In the past year, Israeli society has suffered the effects of a global 
pandemic, which deepened the polarization between the ultra-
orthodox and the secular society. Against this backdrop, Hess 
underscores that Hillel operates on a voluntary basis, and assists 
only those who approach it of their own will and initiative.

"The first thing we do is describe the difficulties, the hurdles, and 
the long-term implications of the move a person is about to 
make. This stands in contrast to insinuations suggesting that Hillel 
engages in persuasion. The same is true of our donors – they all 
reach us after having been exposed to our important work, and 
because they wish to support us by donating".

Last year, the annual budget of Hillel amounted to NIS 12.5 million. 
In 2021 it will reach NIS 14 million. 75% of the budget comes from 
donors, mostly private individuals, whose contributions represent 
their support of values such as human freedom, democracy, 
pluralism, and freedom of thought and expression.

We are deeply moved by the support of Jews worldwide whose 
donations make about 50% of our total fundraising. Most of the 
donors live in the United States and Switzerland and are members 
of pluralistic communities that support Israel and seek freedom, 
openness, and equality.

Similarly, our Israeli donors represent the same values and 
worldview. Thanks to their support, people who leave behind the 
orthodox world manage to realize their right for a life of choice, 
freedom, self-expression and creativity.

In the past year, Israeli society has suffered the 
effects of a global pandemic, which deepened 
the polarization between the ultra-orthodox 
and the secular society. Against this backdrop, 
Hess underscores that Hillel operates on a 
voluntary basis, and assists only those who 
approach it of their own will and initiative
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Neve Tzedek Neighborhood:  
Rich past, vibrant present
It is no coincidence that Neve Tzedek attracts Israeli visitors and tourists from 
around the world, uniquely combining a glorious past with a vibrant presence. 
A tour of the neighborhood's highlights revives the events that occurred here 
about a century ago…

Neve Tzedek is one of Tel Aviv's most fascinating and picturesque 
spots. Its alleys, old houses, shops, galleries, and culture centers offer 
its visitors a rich experience. It embodies a unique combination of 
vibrant modernity and rich history, as befits a neighborhood built 
133 years ago.

Neve Tzedek borders Jaffa, one of the world's oldest port 
towns, built in the 15th-century B.C.E. I t was the first 
neighborhood built outside Jaffa's walls in the latter 19th 
century to relieve Jaffa's overcrowded Jewish community. 
To build the neighborhood, Aharon Chelouche bought a sandy 
property north of Jaffa from its Arab owners. The story goes 
that they used the period's unusual method to determine the 
limits of the area: the seller and the buyer stuck a wedge in 
the ground. Having agreed on the price, the buyer stood near 
that wedge and threw pebbles in different directions. The lines 
connecting the stones traced the borders of the purchased land. 
They say that Aharon Chelouche was a gifted pebble thrower… 
Shimon Rokach joined Chelouche, and they established together 
a company to build the new Jewish neighborhood outside the 
walls of Jaffa. Plots were offered in the neighborhood at affordable 

prices, and Chelouche encouraged the buyers to start construction 
immediately. We begin our tour of the neighborhood at the train 
station on the railroad track to Jerusalem. The track was inaugurated 
in 1892, revolutionizing local transportation. Prior to the opening 
of the line, the journey from Jaffa to Jerusalem took two days, on 
horseback, camels, and carriages, on difficult hilly roads. The train 
voyage took only four hours (nowadays it takes 35 minutes), and 
one of its better-known passengers was Theodor Herzl.

The old train station has been refurbished and underwent extensive 
conservation works to become an entertainment and culture center. 
The restored buildings maintain the spirit of their time and currently 
accommodate art galleries, shops, cafés, etc.

Its walls tell the story of the residents streaming 
in, and the great excitement with which people 
watched films at that time. The story goes that 
once they screened a film showing the robbing 
of a train. A Jewish policeman who watched the 
scene was swept away by what he saw, drew out 
his pistol, and fired at the screen…
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From the station, let us proceed to the Suzanne Dellal Center. 
Initially, it was an education center with two schools – for boys and 
girls, opened in 1908 for the residents of the Jewish neighborhoods 
built outside Jaffa. Over the years, the buildings aged, the students 
transferred to other schools, and the Dellal family of London 
purchased the compound to commemorate their late daughter 
Suzanne. The center is now home to the famous ballet company Bat 
Sheva and the dance-theater Inbal. The large courtyard between 
the buildings hosts culture events and performances.

The citrus trees planted around the open space and surrounded by 
water channels pay tribute to the citrus orchards once cultivated in 
the area, giving their oranges the world-famous brand name Jaffa. 
A colorful mural by artist David Tartakover adorns the courtyard. It 
depicts the history and lifestyle of the neighborhood through the 

stories of key figures who lived there.

The next spot we visit is the Nahum Guttman museum, named after 
that important Israeli painter and writer. The building itself has a long 
history. Built in 1887, it was one of the first 48 houses of Neve Tzedek. 
The editorial staff of the journal Hapoel Hatzair (The Young Worker) 
was located in it, and it was home to famous writers such as Yosef 
Haim Brenner and Devorah Baron. The house became a meeting 
place for Hebrew writers who laid the foundations for a new Hebrew 

Chelouche bought the land from Arab owners. 
The story goes that they used an unusual 
method to determine the limits of the area: 
the seller and the buyer stuck a wedge in the 
ground. Having agreed on the price, the buyer 
stood near that wedge and threw pebbles in 
different directions. The lines connecting the 
stones traced the borders of the purchased land

literature, hence its name – Beit Hasofrim (Writers' House).

In 1992, the house was designated for preservation. At the initiative 
of the Guttman family and a non-profit organization dedicated to 
preserving Guttman's heritage and works, the Tel Aviv municipality 
decided to dedicate the house to Guttman's work. The Nahum 
Guttman museum was inaugurated in May 1998 in the presence 
of the President of the State. It brings to light the diverse facets 

of Guttman – artist, illustrator, sculptor, and writer. The museum 
currently offers exhibitions displaying Guttman's work, sometimes 
side by side with those of other artists. Guttman painted both Jaffa 
and Tel Aviv and their Jewish and Arab residents, displaying a spirit of 
tolerance and mutual respect based on a rich intercultural encounter. 
Our next stop is the Shimon Rokach house. Built in 1887, it was one 
of the neighborhood's first houses. Rokach's house was designed by 
an Austrian architect and stood out for its distinctive shape.

Suzanne Dellal

mural by artist David Tartakover
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Its copper dome and numerous artworks give it an air of 
magnificence that reflects on the entire street. Tel Aviv's first town 
hall was located on the house's second floor. Rokach's son, Israel 
Rokach, was Tel Aviv's mayor between 1935-1953. 
The house fell into disuse for many years and slowly deteriorated. 
In 1982, Rokach's granddaughter, Sculpture Lea Majaro-Mintz 
bought the house and had it refurbished and restored, preserving 
its original character. Majaro-Mintz won a prize from the Council 
for Conservation of Heritage Sites for the restoration of the house. 
In 1984, a historic neighborhood museum was opened in the 
house as well as a gallery displaying Majaro-Mintz's art. It is also a 
venue for educational and cultural activities. 
Visitors touring the neighborhood can enjoy the view from 
Chelouche Bridge that overlooks Neveh Tzedek, and the 
public Railway Park opened recently along the path of the old 
Ottoman railway. 
The house of Rivka and Shlomo Abulafia, who were among the 
neighborhood's first residents, was once home to Nobel winning 
writer Shmuel Yosef (Shay) Agnon. Another nostalgic spot is 
Cinema Eden, where the spectators watched quality films under 
the open sky. Its walls tell the story of the residents streaming in, 
and the great excitement with which people watched films at 
that time. The story goes that once they screened a film showing 
the robbing of a train. A Jewish policeman who watched the 
scene was swept away by what he saw, drew out his pistol, and 
fired at the screen… 
Today, Neve Tzedek is a model of sensitive conservation that 
combines a significant piece of Yishuv history with urban renewal. 

It doubtlessly owes its cultural aura to its residents. They were 

visionaries, cultural intellectuals, drawn to it from its early days. They 
worked and created in it, shaping its unique image in the process.

Eden Cinema

Rokah House

Neve Zedek
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