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עמיתים יקרים,
זה לא מכבר קיבלנו את פניה של שנה חדשה - 2022. שנתיים בעומק מגיפה 
עולמית לימדו אותנו שיעורים אינספור - על חוסן אישי ועסקי, על יציבות 

כלכלית, על תעוזה ויזמות ועל גמישות מחשבתית. 
דבריי אלה נכתבים אליכם בשעה בה כבר ברור כי על כולנו לאמץ שיגרה 
חדשה של חיים לצד הנגיף. משמעותם - אחריות אישית, שאיפה לחיסוניות 

  מירבית ולצד כל זאת המשך פעילות של המשק והכלכלה.   
גיליון זה של מגזין "מהדקים קשר" סוקר מוקדי עשייה מרכזיים בשלושה 
וציר  והמדע  האקדמיה  ציר  הבילטרליים,  היחסים  ציר  עיקריים:  צירים 

התרבות והפנאי. 
הנכנס, מר  שוויץ  ראיון עם שגריר  ערכנו  הבילטרליים,  היחסים  במישור 
אורס בוכר. שמענו ממנו על רשמי הגעתו לישראל ועל כיווני הפעולה באשר 
להעמקת הקשרים בין שתי המדינות. דגש מיוחד מושם על נושאי חדשנות, 

בהם ניתן לממש שיתוף פעולה משמעותי עבור כל הצדדים.        
ייחדנו מקום לראיון עם פרופ' אריה צבן, נשיא אוניברסיטת בר-אילן. פרופ' צבן פרש בפנינו  בציר האקדמיה 
עשייה אקדמית מרתקת ומחקר פורץ דרך הנעשה בתחומי האוניברסיטה, בדגש על אתגרי אנרגיה וקיימות עימם 
מתמודד העולם כולו. עוד מתייחס פרופ' צבן אל המציאות החדשה של למידה מרחוק ולתובנות שצמחו מתוך 

אילוץ הריחוק החברתי. 

ציר התרבות, מיוצג בגיליון זה בעזרת ראיון נרחב עם נספחת התרבות בשגרירות שוויץ בתל אביב, גב' יעל וילר. 
בראיון עימה מתארת וילר את העשייה במישור התרבותי, המעניקה עושר ועומק ליחסים הבילטרליים. כדי להתרשם 
מרוחב היריעה אנו מציגים קולאז' תמונות מאירועי תרבות שנערכו ביוזמת ובשיתוף השגרירות, בפורמטים שונים 

ובמגוון תחומי אמנות ויצירה.   

על המקום אותו ממלאת האמנות בחיינו, במיוחד בעת הזו, שוחחנו עם טניה כהן עוזיאלי, מנכ"לית מוזיאון תל אביב. 
זאת בעת שהמוזיאון מארח תערוכה יוצאת דופן בהיקפה ובעניין שהיא מעוררת, של האמנית היפנית יאיוי קוסאמה. 
את ההוויה הגלובלית אנו פוגשים לא רק במוזיאון, אלא גם בתחום המלונאות והאירוח העילי, כפי שחווה אותו 
רונן ניסנבאום, המנכ"ל היוצא של רשת מלונות דן. לפרק הישראלי בקורות חייו, קדמו תפקידי ניהול ופיתוח עסקי 
בכירים ברשתות המלונאות המובילות בעולם. ניסנבאום מביא עימו ידע בינלאומי וניסיון חובק עולם, ואותם יישם 

במותג המלונאות הישראלי שהתרחב לחו"ל תחת ניהולו.    

ברוח הימים המצווים לנו בילוי באוויר הפתוח, אנו מפנים זרקור אל פנינת טבע וארכיאולוגיה ייחודית - יודפת 
שבגליל. סיור באתר המרתק יחשוף את מבקריו לסיפור הגבורה של היישוב היהודי ששכן במקום ועמד עמידה 
איתנה מול האוייב. כן אנו מציגים את טרנד ההליכה הנורדית, המשלב עיסוק ספורטיבי יחד עם בילוי בחיק הטבע.    
לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין רואה חשיבות אדירה במפגשים ובאינטראקציה האישית בין חבריה. 
לשמחתנו הצלחנו לערוך השנה שני אירועי לשכה, בהם נפרדנו משגריר שוויץ היוצא מר ז'אן דניאל רוך וקידמנו 
את פניו של השגריר הנכנס מר אורס בוכר. כולי תקווה כי בחלוף הגל הנוכחי של המגפה נוכל להתכנס יחד שוב, 

להחליף דעות ומחשבות ולקדם מימשקים וקשרים בין שתי המדינות.   

איחוליי לשנה אזרחית מוצלחת, מבורכת ובריאות איתנה,  
גדעון המבורגר, נשיא לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין
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מר אורס בוכר, שגריר שוויץ בישראל:  

שואפים להרחבת שיתוף הפעולה 
הבילטרלי בנושאי מדע וחדשנות  

רם הגעתך לישראל, כיהנת כשגריר במדינות ט
ברחבי העולם. ספר על היעדים בהם הוצבת, 
תפיסת  עיצוב  על  השפיעו  בה  הדרך  ועל 

העולם הדיפלומטית שלך. 
במספר  שונים  בתפקידים  הוצבתי  "אכן 
זו  עשייה  ובמסגרת  שוויץ  של  נציגויות 
דרכי  לאורך  אותי  המלווים  רבים  משמעותיים  רגעים  צברתי 
הייתה  מהם:  שלושה  להזכיר  כדי  זו  במה  אנצל  המקצועית. 
לי הזדמנות להתחיל את הקריירה שלי כמתמחה בשגרירות 
שוויץ במוסקבה, ברית המועצות, בשנת 1990. העולם החל כבר 

להשתנות לאחר נפילת חומת ברלין ב-1989, אבל ההתפרקות 
של ברית המועצות הייתה הפתעה מוחלטת. לא האמנו למה 
שקורה לנגד עינינו - ההיסטוריה החלה להיכתב מחדש בצורה 

דרמטית, אם כי שלווה יחסית. 
לאורך  ביותר שלמדתי  היה השיעור החשוב  זה ככל הנראה 
הקריירה הדיפלומטית שלי: עליך לקחת בחשבון תמיד גם את 

העובדה שהבלתי צפוי עלול להתרחש.
תקופה משמעותית נוספת הייתה עשרים השנים שבהן עסקתי 
שלי  העשייה  ובברן.  בבריסל  האירופי,  שוויץ-האיחוד  ביחסי 
הואיל  והפנים.  החוץ  מדיניות  שבין  התפר'  ב'קו  התמקדה 
לשמחתי  יכולתי  הצדדים,  שני  עם  באינטראקציה  והייתי 
לתרום למציאת פתרונות בנושאים קונקרטיים מאוד בתהליך 
ממדינה  כדיפלומט  הגם שפעלתי   - האירופאי  האינטגרציה 

שאינה חברה באיחוד האירופי. 
לבסוף, שש השנים שבמהלכן הייתה לי הזכות לשהות ביפן, האירו 
את עיניי וחשפו אותי לתרבות מרתקת ומעוררת השראה, שבה 

"זכיתי לקבלת פנים חמה בלשכת המסחר ומנשיא 
הלשכה מר גדעון המבורגר. כבר בהופעתי הראשונה 

בפורום הלישכה פגשתי אנשים מעניינים, שחלק 
גדול מהם כבר פגשתי מאז שוב, כדי לדון בשיתוף 

פעולה ובהזדמנויות עסקיות"

DIPLOMACY
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"הביקור הנשיאותי הדגיש את הנושאים המרכזיים 
שעל סדר היום: אנו רוצים לחזק עוד יותר את יחסינו 

בתחומי החדשנות ואת שיתוף הפעולה המדעי. 
כמובן ששוויץ תמשיך לסייע בכל הקשור למתן 

שירותים דיפלומטיים" 

בראיון ראשון מאז נכנס לתפקידו, מציג 
בוכר,  אורס  מר  בישראל,  שוויץ  שגריר 
את המשימות העיקריות שעל סדר היום 
הדיפלומטי. הוא מפנה זרקור אל נקודות 
מתייחס  המדינות,  שתי  בין  המימשק 
ומציין   בעידן הקורונה  לסוגיית התיירות 
תנופה  לקבל  שיוכלו  פעילות  תחומי 
  0 מעמיק  פעולה  משיתוף  כתוצאה 
בלשכת  זכה  לה  החמה  הפנים  קבלת 
וליכטנשטיין,  ישראל-שוויץ  המסחר 
מעודדת  להעמקת הפעילות המשותפת       

אנשים שואפים לשלמות ולמיצוי מלא בכל דבר בו הם עוסקים". 

כמי שעמד בראש משלחת שוויץ לאיחוד האירופי - מה היו 
המשימות והאתגרים העיקריים שלך?

ובו  למדי,  נפוץ  הוא  העיקרי  האתגר  הדיפלומטיה,  "בעולם 
ניסיון  בעולם:  הנציגויות  ברוב  התפקידים  נושאי  רוב  עוסקים 
כמדינה  שוויץ  שכנגד.  הצד  של  השגויה  התפיסה  את  לתקן 
שניהם  מתאפיינים   - מאגדת  כיישות  האירופי  והאיחוד 
במורכבות עמוקה. לכך יש להוסיף את היסטוריית היחסים ואת 
העובדה שכאמור, שוויץ איננה חלק מהאיחוד האירופי. ללא 
היכולת להיות מסוגלים להבין את הצד השני מנקודת מבטו, 
קשה להגיע לעמק השווה. כשגריר באיחוד האירופי, אתה צריך 
להסביר לכל צד את המהות של הצד השני, את הייחודיות ואת 

המורכבות". 

כיצד נתפסת ישראל באיחוד האירופי?
מרתקת,  מדינה  של  היא  ישראל  כלפי  הרוווחת  "התפיסה 
היא  ישראל  העולמית.  הפוליטיקה  ממוקדי  באחד  הנמצאת 
שותפה חיונית ביותר לאיחוד האירופי ולכל מדינות אירופה". 

מה ידעת אז על ישראל, כיצד דמיינת אותה?
ומוגבל,  נקודתי  היה  ישראל  עם  שלי  הקודם  שהניסיון  "הגם 
כאשר  דיפלומט,  כל  של  הרדאר'  על  'נמצא  התיכון  המזרח 
הוא מנסה להגדיר את השקפתו בנושאים גיאופוליטיים. אגב, 
ביקרתי בעבר בישראל כתייר ולא זו בלבד - הטיול הראשון שלי 

לחו"ל עם אשתי היה לישראל". 

בהתבסס על שהותך כאן מאז כניסתך לתפקיד, האם אתה 
חושב שלישראל יש מאפיינים מיוחדים )בתחום הכלכלה, 

החברה, החינוך וכו'(?
"כמובן. יש כאן הרבה ייחוד - ואני מרגיש שאני עוד לא מכיר את 
כל הצדדים והמאפיינים. ועדיין, ברור למדי כי אחד המאפיינים 
לחינוך  שיש  המכריע  התפקיד  הוא  העיקריים,  הישראליים 
בחייהם של אנשים. כתוצאה מכך, ישראל הפכה לכוח אמיתי 

בחדשנות, בעיקר במגזר הדיגיטלי".

אנחנו לא יכולים לנתק את הפעילות שלך ממשבר הקורונה 
העולמי. תאר איך הדבר השפיע על ההתאקלמות שלך בישראל 

ועל עבודתך כאן?
"ראשית אציין כי הודות לתוכנית החיסונים המוצלחת מאוד, 
ולקיים  השגרירות,  בתוך  כרגיל  כמעט  לעבוד  יכולים  אנו 
הגבלות  שני,  מצד  שלנו.  השותפים  כל  עם  אינטראקציה 
הנסיעה מהוות מכשול גדול לביצוע אחת המשימות העיקריות 
של כל שגרירות - קירוב אנשים משתי המדינות. היה לנו מזל 
ולמדנו   - באוקטובר  להתקיים  היה  יכול  הנשיאותי  שהביקור 

הרבה מהשותפים הישראלים שלנו על ניהול המשבר. 
ועידות  נאלצו להתבטל.  רוב הביקורים האחרים  לרוע המזל, 
וידאו הן, כמובן, אלטרנטיבה, אך הן לעולם לא יכולות להחליף 

אינטראקציה ישירה".

האם ישראל ושוויץ חולקות ידע וניסיון רפואי?
"בהחלט, והדבר נאמר ביתר שאת בהקשר של הקורונה. בכל 
הנוגע לדיגיטציה של מערכת הבריאות, יש אפילו פוטנציאל 

לשיתוף פעולה הדוק עוד יותר".

מה הם הנושאים המרכזיים שבהם עוסקת השגרירות בימים 
אלה, בכל הקשור ליחסים הדיפלומטיים הבילטרליים?

"הביקור הנשיאותי הדגיש את הנושאים המרכזיים שעל סדר 
היום: אנו רוצים לחזק עוד יותר את יחסינו בתחומי החדשנות 
ואת שיתוף הפעולה המדעי. כמובן ששוויץ תמשיך לסייע בכל 

הקשור למתן שירותים דיפלומטיים". 

האם אתה חושב שהפוטנציאל של המסחר הבילטרלי מומש 
עד תומו? כיצד ניתן לפתח יותר את הפעילות העסקית? האם 

תוכל לתאר את פרופיל התיירות השוויצרית לישראל? כיצד 
משפיעה הקורונה על מצבה?  

"הקשרים הכלכליים בין המדינות אמיצים, ועשינו הרבה בשנים 
האחרונות כדי לקדם עסקים - בעיקר מתעשיית הסטארט-אפ 
המשגשגת הן בישראל והן בשוויץ. בעל התפקיד המוביל את 
נושא החדשנות בשגרירות, דיוויד ביגלאייזן, הפך לעמוד תווך 
בשגרירות מאז שנכנס לתפקידו לפני שלוש שנים. אנו שואפים 
ללכת צעד אחד קדימה ולחזק את הנוכחות שלנו. כפי שסוכם 
בין הנשיא מר גי פרמלן לבין ראש הממשלה מר בנט, מזכיר 
המדינה שלנו לחינוך מחקר וחדשנות יבקר בישראל בתחילת 

השנה הבאה, כדי לדון בדרכים חדשות לשיתוף פעולה.
באשר למגפת הקורונה, התיירות היא כמובן פרק עצוב בסיפור 
אביב  בתל  מלונות  של  משוויץ  מנכ"לים  עם  נפגשתי  הזה. 
ובירושלים, ודנו מה נוכל לעשות כדי לקדם את התיירות לאחר 
הסרת מגבלות הנסיעה. הבנו שיש להתמקד במה שניתן אולי 

DIPLOMACY
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"אנו שואפים ללכת צעד אחד קדימה. סוכם בין 
הנשיא מר גי פרמלן לבין ראש הממשלה מר בנט, 

שמזכיר המדינה שלנו לחינוך מחקר וחדשנות יבקר 
בישראל בתחילת השנה הבאה, כדי לדון בדרכים 

חדשות לשיתוף פעולה"
לכנות  'תיירות איכותית'. מדובר לא רק בתיירות שמציעה בעת 
הביקור אירוח, גישה לחופים או למדרונות סקי, אלא תיירות 
כל  על  לעומקן,  המדינות  את  לגלות  למבקרים  שמאפשרת 

הגוונים שבהן".  
גם ישראל וגם שוויץ, לא התברכו במשאבי טבע רבים, ועל כן 

התמקדו בטיפוח המשאב האנושי. מה לדעתך ניתן לעשות 
כדי לקדם שיתופי פעולה מדעיים ותעשייתיים, למשל, בתחום 

התרופות?
במגזרים  להתמקד  צריכות  ושוויץ  ישראל  כמו  "מדינות 
המפתח  היא  שחדשנות  היא  והמשמעות  פרודוקטיביים, 
להצלחה. גם לישראל וגם לשוויץ יש מסורת ארוכה של יחסי 
גומלין בין האוניברסיטאות למגזר הפרטי, המהווה את המנוע 
העיקרי מאחורי כוח החדשנות שלנו. השאיפה המשותפת שלנו 
היא להגיע להסכם שיתוף פעולה מדעי,  שיעזור לקרב שותפים 

מהאקדמיה ומהמגזר הפרטי".

תאר את מערכת היחסים המתקיימת בין השגרירות לבין לשכת 
המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין. כיצד מיושם שיתוף הפעולה 

הלכה למעשה והאם ניתן להרחיב קשר הזה?
"זכיתי לקבלת פנים חמה מאוד מחברי לשכת המסחר ומנשיא 
הלשכה מר גדעון המבורגר. כבר בהופעתי הראשונה בפורום 
שחלק  מעניינים,  אנשים  של  רב  מספר  פגשתי  הלישכה 
פעולה  בשיתוף  לדון  כדי  שוב  מאז  פגשתי  כבר  מהם  גדול 

ובהזדמנויות עסקיות. 
הלשכה מארגנת אירועים בהם נוטלים חלק אורחים מכובדים 
גם  משיכה  מוקדם  מייצרים  ואלה  מרתקים,  עשייה  מתחומי 
עבור אנשים שלא היו להם קשרים עם שוויץ עד כה. אני רואה 
בכך הזדמנות מבורכת עבור השגרירות. ברצוני להמשיך את 

האינטרקציה ההדוקה עם הלשכה ולארגן אירועים יחד".

כשתסיים את תפקידך כאן, כנראה תמשיך למדינות אחרות 
כדי לייצג את שוויץ. מה תיקח מ"החוויה הישראלית" שלך 

כדיפלומט?
דברים  ישנם  אך  זו.  לשאלה  נחרצת  תשובה  לתת  מדי  "מוקדם 
יהיה אחד התפקידים המרגשים  אין ספק  שזה  ברורים:  שכבר 
והמשמעותיים שעשיתי בקריירה שלי. כאשר אסיים את תפקידי 
בישראל, אעזוב את המדינה עם הרבה חברים חדשים לכל החיים". 
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משכנתא הפוכה לבני 60+, מאפשרת לעשות שימוש
בשווי הבית שלכם, גם כדי לשמור על רמת החיים שלכם

וגם כדי להגשים כמה חלומות חדשים.

ביצוע ההלוואה מותנה בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת, האמור במסמכי ההלוואה הוא הקובע את 
תנאי ההלוואה. אין בפרסום זה כדי להוות אישור למתן ההלוואה והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה

משכנתא

הלוואה
לכל מטרה

המשכנתא בטאבו 
ע"ח הראל 60+ 

בע"מ
שירות VIP עם יועץ שמלווה 

את התהליך מתחילתו ועד 
ביצוע ההלוואה

הבית נשאר 
בבעלותכם

פעם חלמתם על בית.
היום הבית הוא הבסיס לחלומות.

לפרטים חייגו: 9565*
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עת הזו קשה להתחמק מאקטואליה: סיום ועידת ב
האקלים העולמית בגלזגו, עם הסכם מהוסס 
צמצום  בפועל  ולבצע  להתחייב  יכולת  ומעט 
בעשורים  חממה  גזי  פליטות  של  אפקטיבי 

הקרובים. מה דעתך על כך? 
"אני סבור שמשבר האקלים הוא תוצאה של 
פגיעה באיזון של מערכות הטבע ומההבנה הזו גם יבוא הפתרון. 
שלל היוזמות והפעולות שראינו בוועידת גלזגו מסמן בעיני את 
ההכרה של הקהילה הבינלאומית בצורך לפעול ונכונות לממש 

זאת בשטח.
אבל זה לא מספיק, אני סבור שהמצב הנוכחי מחייב פעולה 
נמרצת ומיידית. כמי שמכיר לעומק תהליכים בתחום האנרגיה 
המתחדשת, שהיא חלק קריטי מהפתרון למשבר האקלים, אני 
יכול לומר שמדובר תהליכים המתמשכים זמן רב. ההחלטות 
שהמנהיגים נדרשים לקבל כבר היום הן להתחיל תהליך עם 
ראייה ארוכת טווח, תוך הבנה שיישום ידרוש לפחות 30 שנה. 
זה הזמן שבו אנו צפויים לראות תיקונים במערכת האקולוגית.  
נדרשת פה עבודה משולבת של כל הכוחות, החל מההנהגה, 
דרך האקדמיה והתעשייה ועד האזרחים שיבינו את גודל השעה. 

כל אחד מאיתנו יכול להשפיע.
אצלנו למשל, מוקם בימים אלה מרכז אנרגיה וקיימות הפועל 
תחומי  כל  האקלים.  בעיית  לפתרון  מדעי  מחקר  באמצעות 
החל  הסביבתי,  לנושא  מגויסים  באוניברסיטה  אצלנו  הדעת 
ממדעי החיים, מדעים מדויקים, המחלקה לגאוגרפיה וסביבה 
משפטים וגם מדעי היהדות, שם יש מחלקה משמעותית וחשובה 
ללימודי ארץ ישראל. להשפיע על הסביבה בה אנו חיים, הוא 
חלק מה-DNA של החוקרים במרכז לאנרגיה וקיימות ובמקומות 

נוספים בקמפוס". 

לאור העיסוק המקצועי ארוך השנים שלך בתחום האנרגיה החלופית, 
האם אתה יכול להציג נקודות אור במסלול בו צועדת האנושות? 

"נקודת האור היא ההתקדמות בפיתוח וביישום של מערכות 
ההתקדמות  העולם.  ברחבי  שונים  מסוגים  חלופית  אנרגיה 
ובעיקר  ביותר,  היא משמעותית  האחרון  בעשור  הזה  בתחום 
ביותר  משמעותי  לשימוש  להגיע  שלנו  היכולת  את  מסמלת 

פרופ' אריה צבן

באנרגיה מתחדשת. לפעמים ההתקדמות נראית איטית למי 
שאינו חלק מהמערכת המקצועית, אבל מדובר בהתקדמות 
מורכבות  טכנולוגיות  להחדרת  שנבנו  ליעדים  מעבר  שהיא 

מבחינה תשתיתית, בהיקפים בלתי נתפסים. 
אנרגיה  בין  התפר  הוא  באוניברסיטה  פה  שלנו  החידוש 
לקיימות. אנרגיה בת קיימא. בלי שפותרים את בעיית האנרגיה 
לא באמת נוכל לפעול לסביבה מקיימת. לכן, לאור היכולות 
המוכחות שלנו בתחום האנרגיה, שם אני רואה את ההשפעה 

שלנו על האנושות. 
להמחיש את  כדי  בגודלו.  עצום  בשוק  להבין שמדובר  חשוב 
הגודל אנחנו מדברים על הקמת שדה סולארי בינוני חדש כל 
דקה, כי הצריכה כל הזמן עולה. כמדען בתחום האנרגיה אני 
שמח לראות שהתעשייה העולמית מתקרבת במהירות לקצב 
התקנות מסוג זה. אני צופה קצב התפתחות דומה גם בתחום 

פרופ' אריה צבן, נשיא אוניברסיטת בר-אילן:      

זו תקופה מרתקת לאקדמיה בה 
חל שינוי דרמטי בהוראה ובמחקר

להתמודדות עם  מתייחס  האנרגיה,  בתחום  דרך  פורצי  פיתוחים  סוקר  צבן  פרופ' 
אתגרי הקיימות העולמיים, מציג מודלים מתקדמים של העברת טכנולוגיות ליישום 
בתעשייה ומעיד כי אתגר ההוראה וההתנהלות בעת קורונה הביא גם לשינויים חיוביים        

ACADEMY
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אגירת החשמל וכלכלת המימן בשנים הקרובות. פעם השקיעו 
הנפט  ביטחון למקרה שמחירי  באנרגיה מתחדשת כתעודת 
יעלו. היום, לשמחתי, מחירי הנפט אינם פרמטר בהתפתחות 

של תחום האנרגיה המתחדשת".  

היכן היית ממקם את ישראל - הממשלה, המשק והאזרחים - על 
מפת המודעות הסביבתית העולמית? 

"נראה שהממשלה הנוכחית מעוניינת להעמיק בנושא. ראינו 
את זה במשלחת הגדולה והמקצועית שהגיעה לוועידת גלזגו 
ובהתבטאויות של ראש הממשלה בנט, שמבין שהחוזק שלנו 
כמדינה ותרומתנו למשבר האקלים יגיעו מהמדע. ישראל, בגלל 
יכולה  לחדשנות,  בה  התושבים  של  והחיבה  המיוחד  אופייה 
לשמש כמעבדה עולמית בתחום הסביבתי. יש לנו את המוחות 
והאדפטיביות הציבורית שמאפשרים לנו לשמש כמעבדה חיה 

לטכנולוגיות בתחום.
ברמת הגודל שלנו, אנחנו לא פקטור משמעותי, לכן הבשורה 
שלנו תגיע מהחדשנות ומהמדע, כמו שהצהיר ראש הממשלה 

נפתלי בנט. 
מגוון  מול  שנים,  מספר  קורה  כבר  זה  באוניברסיטה  אצלנו 
רחב של פיתוחים בתחום האנרגיה והקיימות. לדוגמא, פרויקט 
קיימות במסגרת המרכז לערים חכמות, הקיר הירוק. מדובר 
במחקר פורץ דרך שמוביל פרופ' איתמר לנסקי, הבודק את 
ההשפעה של מבנים ירוקים על סביבתם ועל בריאות האדם 

ומנסה לכמת אותה במונחים כספיים.
בתחום הזה ובתחומים נוספים אנחנו משמשים כ׳מעבדה חיה׳ 
התוצאות  במיזם.  עמנו  השותפות  המקומיות  הרשויות  עבור 
של  במונחים  חושבים  כבר  והחוקרים  מעודדות,  הראשוניות 

שכונות שלמות עם קירות ירוקים. 
דוגמאות נוספות הן השאטל האוטונומי, תאורת רחוב חכמה 
ושימוש ברובוטיקה לניקוי פאנלים סולאריים. הדרך שלנו לתרום 
לנושא היא, בין היתר, לאפשר לחוקרים התנסות אצלנו בקמפוס 

במודל אמיתי אך מבוקר, מעין מעבדה חיה". 

איזה תפקיד אתה רואה לאקדמיה במאמץ לחינוך/עיצוב דעת 
קהל/שינוי התנהגות/שינוי מדיניות? 

"התפקיד של האקדמיה הוא לחקור, לשאול את השאלות 
הקשות ולייצר פתרונות מבוססי מדע שישפיעו על העולם. 
כאשר ראש הממשלה בנט אמר בגלזגו שישראל היא 'אומת 
ואנשי  - נשות  חדשנות האקלים', הוא התכוון בדיוק אלינו 
האקדמיה. אלה הפועלים במעבדות ואלה הנמצאים בשדה 
וחוקרים את הבעיות הקשות שהאנושות נדרשת  )בשטח( 

לתת להן פתרון. 
של  וההבנה  האקלים  וחקר  הטכנולוגי  לפיתוח  מעבר 
התהליכים שמגיע מהאקדמיה, יש את תחומי חקר האדם 

וההכשרה החינוכית, שמשפיעים מאוד על עיצוב המדיניות 
והדור הבא שלנו". 

נושא התחבורה.  הוא  על סף מהפיכה  אנו  כי  נדמה  בו  תחום 
הסוללות  נושא  על  כמובן,  )בדגש,  זה  בנושא  שלך  החזון  מה 

המתקדמות לרכבים החשמליים שבמחקריך(. 
"החזון שלי הוא לראות תחבורה חכמה מבוססת על כלי רכב 
מנת  על  חשמליות.  המונים  הסעת  מערכות  לצד  חשמליים 
להשיג זאת, אנחנו צריכים פיתוח של תשתיות תחבורת המונים 
ומערכות אנרגיה שמתאימות לצרכים של רכב חשמלי, שעיקרה 
צפיפות אנרגיה גבוהה ויכולת אספקה בהספק משתנה וגבוה. 
כיום אנחנו חושבים על שתי טכנולוגיות עיקריות: טכנולוגיות 

הסוללות והמימן.  
העתיד מצוי בפיתוח סוללות מחומרים שקיימים בטבע בשפע 
והקיימות  האנרגיה  מרכז  מתמחה  ובזה  למיחזור  ניתנים  או 
המיושמת  פיתחתי  שאני  הטכנולוגיה  היא  לכך  דוגמא  שלנו. 
אוויר,  פינרג'י. מדובר בסוללת מתכת  כיום באמצעות חברת 
אלומיניום  בין  הכימית  מהתגובה  חשמלית  אנרגיה  המפיקה 

שניתן למחזר, מים וחמצן. 
באופן דומה אנחנו מפתחים את תחום תאי הדלק מבוססי מימן. 
גם כאן אין בעיה של כמויות מימן בטבע, ואנו צפויים לראות 
עוד חומרים נכנסים למערכות האנרגיה, כגון נתרן שנבחן היום 
כחומר יסוד לסוללות מזן חדש. מדובר במדע מורכב, המצריך 
חוקרי אנרגיה מהשורה הראשונה ותשתית מחקרים שמהווה 

את המילה האחרונה בתחום. 
מהשורה  אנרגיה  חוקרי  פועלים  בבר-אילן  כיום  לשמחתי, 
הראשונה בארץ ובעולם, ואנו מפתחים כל הזמן את תשתיות 
המחקר ושיתופי הפעולה עם התעשייה, כך שיתאימו לצרכים 

של האתגר העצום הזה״.  

והטכנולוגיה  הפיתוח  שבין  הממשק  נקודת  מנוהלת  כיצד 
המתקדמת פרי החקר האקדמי, לבין המימוש והיישום בתעשייה 

ובחברות הזנק. 
"זו שאלה חשובה ואני שמח שהיא עולה כאן לדיון. בבר-אילן 
עיצבנו מודל שונה מיתר האוניברסיטאות להעברת טכנולוגיה 
לצד שיטת המסחור המוכרת, הצענו  מהאקדמיה לתעשייה. 
לחברי הסגל מסלול חדש המאפשר להם להיות יזמים פעילים 
  UNBOX בחברות פרי מחקרם. במרכז היזמות שלנו הנקרא 
כדי  הדרושה  הגבית  הרוח  ואת  הכלים  את  נותנים  אנחנו 
שהחוקרים, בשיתוף דוקטורנטים ואנשי מקצוע חיצוניים, יקימו 
חברות סטארט אפ של טכנולוגיה עמוקה. מרכז היזמות פועל 
בשני שלבים: הראשון, קורס הכשרה סמסטריאלי, שכעת אנחנו 
החוקרים  אנחנו מלמדים את  שלו.  הרביעי  נמצאים במחזור 
שלפני שמתחילים לתכנת או לבנות מוצר, הם חייבים לדבר עם 

"זו תקופה נפלאה להיות בה איש מדע. אני נהנה מכל 
העולמות בתפקיד בו אני נמצא. אני גאה לראות כיצד 
טכנולוגיות שאני פיתחתי - כמו גם אלה פרי פיתוחם 

של חוקרות וחוקרים אחרים אצלנו - משפיעות על 
העולם באמצעות החיבור עם התעשייה" 

"העתיד מצוי בפיתוח סוללות מחומרים שקיימים 
בטבע בשפע או ניתנים למיחזור. מדובר בטכנולוגיה 

שפיתחתי שכבר מיושמת - סוללת מתכת אוויר, 
המפיקה אנרגיה חשמלית מהתגובה הכימית בין 

אלומיניום שניתן למחזר, מים וחמצן" 
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השוק ולוודא שהם פותרים בעיה ראויה, ושלקוחות יהיו מוכנים 
לשלם עבור הפתרון אותו הם מציעים. לאחר שלב ההכשרה, 
בפני החוקרים הרלוונטיים עומדת אפשרות להקים חברה עם 
ומיעוטה בידי המרכז.  יהיה בבעלותם,  מרכז היזמות, שרובה 
של  תיקוף  לעשות  כדי  ראשונית  השקעה  מקבלת  החברה 
המוצר בשוק, והדבר החשוב ביותר - האוניברסיטה משחררת 
לה  הרוחני במטרה לאפשר  הקניין  על  לחברה את הבעלות 

צמיחה מהירה ללא חסמים. 
והקיימות  האנרגיה  במרכז  מתרחשת  נוספת  יזמית  פעילות 
הפועל מרגע הקמתו בשיתוף חברות בתעשייה. תעשיות מגוונות 
חברות במרכז, מסייעות בהגדרת  האתגרים המדויקים ושותפות 
לתהליכי פיתוח פתרונות. בשנים האחרונות אנו רואים מעבר 
נהנים  ואנו  לתעשייה,  מבר-אילן  טכנולוגיות  של  יעיל  מאוד 

מפירות השותפות שלנו בהצלחות של התעשייה".

ובנימה אישית: כמי שמחקריו עומדים בבסיס הקמתן של מספר 
חברות הזנק, האם לא הרהרת ברעיון "לעבור צד" אל עבר העשייה 

היישומית בהיבט העסקי?  
את  רואה  אני  כחוקר  מדע.  איש  להיות  נפלאה  תקופה  "זו 
התזזית שאוחזת בחוקרים שלנו, ואת הרוח הגבית האדירה, 
בכל פעם שיש בעיה שדורשת פתרון מורכב. אני נהנה מכל 

העולמות בתפקיד בו אני נמצא. גאה לראות איך טכנולוגיות 
שאני פיתחתי, כמו גם אלה של חוקרות וחוקרים אחרים אצלנו, 

משפיעות על העולם באמצעות החיבור עם התעשייה". 

מגפת הקורונה שינתה סדרי עולם בתחום הלמידה. כיצד נוהל 
המשבר בבר-אילן? 

"משבר הקורונה הקפיץ את היכולות הטכנולוגיות שלנו כארגון. 
ללימודים  שלמה  אוניברסיטה  העברנו  אחד  סופשבוע  תוך 
באמצעות הזום. זה לא היה מושלם אבל עשינו זאת. הלימודים 
נמשכו לאורך כל תקופת הקורונה. זה דרש תשומת לב ניהולית 
במבחן  הקמפוס.  מרכיבי  כלל  של  פעולה  ושיתוף  אדירה 

התוצאה אני יכול להסתכל אחורה בסיפוק". 

האם בחרתם לשמר פורמטים היברידיים בלמידה ואילו לקחים 
הופקו ממשבר הקורונה? 

זה  את  רואים  אני  להישאר.  כדי  כאן  ההיברידיות  "בהחלט. 
בהרבה היבטים של החיים שלנו וזה בוודאי תקף גם לאקדמיה. 
לומדים תוך כדי  הפקת הלקחים מתקיימת כל הזמן, אנחנו 

תנועה ומשתפרים. החל מהשקעה בתשתיות הדיגיטליות שלנו 
ועד התאמה בכוח האדם שנדרשת לאור המעבר לאונליין בחלק 
האדיר  והניסיון  שאספנו  התובנות  הטמעת  עם  מהתחומים. 
שצברנו בתקופה כל כך קצרה, ההוראה בשנים הקרובות תהיה 

הרבה יותר טובה". 

עם פתיחת שנת הלימודים נדרשה האוניברסיטה להתמודדות 
עם אתגר נשירת סטודנטים שאיבדו את מקור פרנסתם בעקבות 
המגפה. ספר על מפעל הסיוע הכספי, בחסות אגודת הידידים.  
והיוותה  ודאות  יצרה מציאות של חוסר  "מגפת הקורונה אכן 
אתגר משמעותי עבור סטודנטים רבים, בפרט אלו שהגיעו אלינו 
ללא גב כלכלי איתן. אנו בבר-אילן חששנו מתרחיש כזה וניסינו 
יכולתנו לדרישה הגוברת לסיוע. לשמחתנו,  לתת מענה ככל 
האוניברסיטה  של  הידידים  אגודת  במערכה.  לבד  היינו  לא 
נרתמה מיד במלוא  גדעון המבורגר,  היו"ר, מר  בהובלתו של 
העוצמה ופתחה בקמפיין חירום לגיוס מלגות הן במהלך השנה 
האקדמית הקודמת והן הנוכחית. ידענו שיחד לא נאפשר נשירה 

של סטודנטים רק כי ידם אינה משגת. 
ותרמו ברוחב  נותרו אדישים לקריאה  חברי אגודה רבים לא 
לב וכפי יכולתם עבור הסטודנטים שנדרשו לכך. מלגות אלו 
היוו ומהוות אוויר לנשימה וחוללו שינוי אמיתי בחייהם של אלו 

שזכו בהן. אני בהחלט מודה לחברים היקרים שנרתמו לסייע, 
נחושים לאפשר לסטודנטיות ולסטודנטים להגשים את החלום 
האקדמי ולספק להם נקודת פתיחה טובה ושוויונית יותר לחיים". 

האם הביאה עימה הקורונה גם "ברכה" בדמות עשייה חדשנית, 
פריצת דרך מחשבתית, נגישות לקהל יעד חדש - בבחינת שלא 

לשמה בא לשמה? 
קשיים  עם  אותנו  הפגיש  האחרונה  השנים  של  "המשבר 
שלא הכרנו. אך הוא גם הזכיר לנו את עוצמתה של הרקמה 
האנושית והארגונית המרכיבה את בר-אילן.  הקורונה העניקה 
לנו הזדמנויות לעשות דברים שלא נראו בעבר ולייצר פתרונות 
המרחב  את  כולל  זה  וישנות.  חדשות  לבעיות  דרך  פורצי 

המחקרי, ההוראתי והמנהלי. 
בפן המחקרי, הכפר הגלובלי הצטמצם והשימוש בטכנולוגיות 
בינלאומי  פעולה  שיתוף  וקידם  טווחים  קיצר  מידע  להעברת 
בכל התחומים. היינו הראשונים לחתום על הסכם שיתוף פעולה 
ולהתחיל מחקרים משותפים עם אוניברסיטאות באמירויות, ללא 

ACADEMY

9



10

פגישה פיזית. בפן ההוראתי,  עברנו התנסות דרמטית שמובילה 
לפריצת דרך בהוראה כפי שאנו מכירים אותה. אפילו קורסי 
מעבדה ותיקים, פיזיים באופיים, השתדרגו משמעותית כתוצאה 

מהצורך לתת פתרון למפגשים בתנאי קורונה. 
מהפיכה  ממש  עברה  לסטודנט  השירות  רמת  המנהלי,  בפן 

באמצעות הדיגיטל, וזה משהו שיישאר איתנו לאורך זמן.
בנוסף, הקורונה פתחה בפנינו קהלים חדשים מהארץ ומחו"ל 
והלאה  לנו להנגיש להם את האוניברסיטה. מעתה  ואפשרה 
סטודנטים יוכלו ללמוד אצלנו באופן היברידי גם אם לא נמצאים 

בקרבת האוניברסיטה".

אוניברסיטת בר-אילן שותפה פעילה בחזון חיזוק מערכת הבריאות 
בפריפריה, עם פתיחתה של הפקולטה לרפואה בצפת. ספר על 
המהלך, האם לדעתך יהיה בכוחה של הפקולטה החדשה להזרים 

אנשי מקצוע מיומנים לבתי חולים בצפון הארץ? 
"הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי הוקמה כדי לשנות את פני 
הפריפריה הצפונית של ישראל - לקדם את בריאות הציבור 
ואת שירותי הרפואה, להנגיש את לימודי המדעים לתלמידים 
ולתלמידות ולהעצים את הקהילה. רק עשר שנים חלפו מאז 
שחלקם  רופאים,  ל-700  קרוב  הכשירה  כבר  והיא  הקמתה 
התמחו ואף בחרו להישאר במערכת הבריאות בגליל ותורמים 
בגליל  הסוכרת  סֵפרת  את  השקנו  לאחרונה  להתפתחותה. 
ע״ש ראסל ברי. ספרת הסוכרת היא מודל ראשון מסוגו בעולם 
להקטנת תחלואת הסוכרת באמצעות מחקר ושיתופי פעולה 
הוליסטיים עם כלל הגורמים האמונים על זיהוי, מניעה וטיפול 
במחלת הסוכרת. אנו צופים שמודל ספרת הסוכרת ישוכפל גם 
באזורים אחרים בארץ ובעולם וישמש כלי יעיל להשגת יעדים 

לאומיים בתחום זה".

ספר על מערכת היחסים עם אגודת הידידים של האוניברסיטה. מה 
מתאפשר הודות לפעילותה והאם היא מתמקדת בתחומים ספציפיים? 
של  בהובלתו  האוניברסיטה,  של  הידידים  באגודת  "החברים 
בעולם שמחוץ  שלה  שגרירים  מהווים  המבורגר,  גדעון  היו"ר 
והכלכלה  המשק  ובכירי  בכירות  על  נמנים  הם  לאקדמיה. 
הישראלית ותחומי הפעילות, העניין וההשפעה שלהם מגוונים. 
וההוראה  המחקר  את  למנף  כדי  רותמים  הם  אלו,  כל  את 
באוניברסיטה. הם עושים זאת דרך יצירת חיבורים חדשים עם 
גורמים בתעשייה, כל אחד בתחומו, דרך קידום פרויקטים ברמה 
הרגולטורית וברמה הכלכלית ודרך מתן מענה לצרכים שעולים 
גיוס  קמפיין  היא  לכך  ביותר  הרלוונטית  הדוגמה  השטח.  מן 
מלגות החירום אותו הזכרתי קודם. חברי האגודה הם שותפים 
לכל דבר ועניין. בר-אילן יקרה ללבם והתחושה היא הדדית. 
המחקר  חשיבות  מהבנת  נובעת  לעשייה  שלהם  המוטיבציה 
המתקיים כאן והרצון לייצא את הידע ולהעצים את השפעתו". 

לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין מניחה את התשתית 
לפעילות בילטרלית, בין היתר בתחום חילופי ידע אקדמיים ושיתוף 
פעולה מחקרי. האם מתקיימים מיזמים עליהם ניתן לספר בין 

בר-אילן לבין גופי חקר ואקדמיה בשוויץ? 

"אגודת הידידים של האוניברסיטה בהובלתו של היו"ר, 
מר גדעון המבורגר, נרתמה מיד במלוא העוצמה 

ופתחה בקמפיין חירום לגיוס מלגות עבור סטודנטים 
שנקלעו למצוקה כספית - הן במהלך השנה האקדמית 

הקודמת והן הנוכחית. ידענו שיחד לא נאפשר נשירה 
של סטודנטים רק כי ידם אינה משגת" 

ואחד  מחקריים  פעולה  ושיתופי  ידע  חילופי  מתקיימים  "אכן 
מחקר  של  עשור  לאחר  לאחרונה,  הפך  שבהם  המרשימים 
 Raaam בשם  ומבטיחה  צעירה  מסחרית  לחברה  משותף, 
להקטנת שטח  טכנולוגיה  המציעה   Memory Technologies
הזיכרון בשבבי סיליקון המצויים למעשה בכל מכשיר אלקטרוני. 
המכשירים  של  יותר  ויעילים  טובים  ביצועים  היא  המשמעות 
כביסה(,  במכונת  וכלה  נייד  ומחשב  מטלפון  )החל  השונים 
 Silicon-וחיסכון בכסף. החברה התקבלה בנובמבר האחרון ל
Catalyst, האינקובטור היוקרתי והיחיד מסוגו בעולם שמתמקד 

 .)Semiconductors( בתחום המוליכים למחצה
כל זה התבסס על עשור של מחקר שנעשה בשיתוף פעולה 
של  בהובלתם  בבר-אילן   Enics מעבדות  אימפקט  מרכז  בין 
פרופ' אלכסנדר פיש ופרופ' אדם תימן ומרכז המחקר המקביל 
באוניברסיטת EPFL בשוויץ בהובלתו של פרופ' אנדריאס בורג. 
שיתוף הפעולה בין החוקרים היה הדוק במיוחד - הן פרופ' תימן 
והן ד"ר גיטרמן, )מנכ"ל החברה כיום וממייסדיה שהשלים את 
לימודי התואר השלישי בבר-אילן(, עשו את פוסט הדוקטורט 
לפיתוח  שהוביל  המחקר  בשוויץ.  בורג  פרופ'  של  במעבדתו 
הן במעבדות  התקיים במקביל  הדופן,  יוצא  הפוטנציאל  בעל 
בישראל והן באלו שמעבר לים. כל מי שמעורה מעט בעולם זה 
יודע כמה משמעותי ופורץ דרך פיתוח זה ואין ספק ששילוב 

הכוחות תרם לכך רבות". 
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אפילו האמנית היפנית יאיוי קוסאמה, 
שהציגה תערוכות ענק במיטב מוזיאוני 
העולם, התרגשה לשמוע כי לא פחות 
מחצי מיליון ישראלים יבקרו בתערוכה 
שלה במוזיאון תל אביב במשך חמישה 
חודשים בהם היא תתקיים 0 מנכ"לית 

המוזיאון, טניה כהן עוזיאלי, סוקרת את 
השינויים שחוללה הקורונה בתפיסת 

המוזיאון בקרב הציבור ואת תהליך 
הנגשת האמנות לקהל הרחב בישראל   

טניה כהן עוזיאלי, מנכ"לית מוזיאון תל אביב:  

חצי מיליון מבקרים בתערוכת 
אמנות זהו הישג חסר תקדים 

בקנה מידה עולמי   

ימים ארוכים בהם הדבר היחיד שהייתי שומעת " היו 
במוזיאון היו פסיעות נעליי", נזכרת טניה כהן עוזיאלי, 
מנכ"לית מוזיאון תל אביב בתקופת הסגר הראשון של 
מגיפת הקורונה. "לא פשוט לראות מוזיאון סגור ועוד 

פחות פשוט מכך - לסגור מוזיאון". 
במראה  להיזכר  כדי  להתאמץ  צריכה  לא  טניה 
הביזארי-משהו של אינספור יצירות  - תמונות, פסלים, צילומים 
בו שוב  ידוע,  לא  למועד  - כשהן עטופות, מכוסות, ממתינות 
ייפתח המוזיאון והן יחזרו לייעודן המקורי: להיות מוצגות, נחזות, 

חשופות לעין כל.  
בעומק הסגר, במאי 2020, בתוך דומיית העבודות העטופות, 
קיבלה טניה הצעה מפתיעה: לארח בתוך זמן קצר, שנה וחצי, 
תערוכה מונומנטאלית, חסרת תקדים בהיקפה, של האמנית 

היפנית יאיוי קוסאמה. 
היא   ,"2024 לשנת  אצלנו  מתוכננת  הייתה  הזו  "התערוכה 
היותר אטקרטיביות  האמניות  אחת  היא  "קוסאמה  מספרת. 
לתצוגה וכדי לארח את יצירותיה כאן, נדרשנו לעמוד בסבלנות 

בתור ארוך...". 
אלא שהקורונה - כפי שטרפה את המציאות בעוד אינספור 
מובנים – "טרפה" גם את "קלפי" התערוכות ברחבי הגלובוס, 
שהיו מסודרים לפי תור שנקבע מראש. וכך נמצא למוזיאון תל 

אביב מקום פנוי במועד מוקדם הרבה יותר. 
"בסיטואציה הזו, שבה המוזיאון סגור במשך חודשים ואין שום 
חיסון,  לו  נגיף קטלני שאין  ובמציאות של  ייפתח,  ידיעה מתי 
'כן' להצעה הנדירה הזו. אני אדם אופטימי.  החלטתי להגיד 
היה  שלי  ה'כן'  מועד.  קצר  אירוע  בתוך  שאנחנו  האמנתי 
ונחרץ, ולשמחתי סחפתי לתוך ההרפתקה הזו גם את  ברור 
והנהלת  וגם את ראש עיריית תל אביב,  דירקטוריון המוזיאון 

העירייה האחראית לשליש מתקציב המוזיאון. 
הענק  ההסכם  על  חתמנו   ,2020 דצמבר  הסגר,  ימי  בשיא 
להבאת יצירות של קוסאמה מ-36 מוסדות שונים ברחבי העולם 
- הולנד, גרמניה, יפן ועוד. על מלאכת האוצרות של התערוכה 
העצומה, הופקדה סטפני רוזנטל, מנהלת ואוצרת ראשית של 
מוזיאון מרטין גרופיוס-באו, ברלין, עימו שיתפנו פעולה בנושא 
זה. את הייחודיות לתערוכה הישראלית, העניקו עבודות נוספות 
של קוסאמה שהושאלו מאספנים מקומיים והאוצרות המקומית 
הופקדה בידיים של יוזמת התערוכה סוזן לנדאו, אוצרת ראשית 

ומנכ"לית לשעבר.  טניה כהן עוזיאלי )צילום: גבריאל בהרליה(
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למן הרגע הראשון היה ברור לכולנו, שאנו לפני אירועי מכונן, 
הגדול והמקיף ביותר מבחינת רטרוספקטיבה של אמן בינלאומי 
פעיל - למן ציור ראשון של קוסאמה מגיל 10 ועד עבודות שיצרה 

במיוחד עבורנו לתערוכה!".  
0 0 0

שעמדו  האנרגיות  את  מכך  ויותר  טניה,  של  ההחלטה  את 
את  ששטפה  החדשה  המציאות  בראי  לבחון  ניתן  בבסיסה, 
העולם בהכרה ברורה, קשה לעיכול, כי "מה שהיה אינו עוד 

מה שיהיה...".
וגם  ואמונות,  תפיסות  השתנו  הגלובלי,  השבר  "במסגרת 
תפיסת המוזיאון כמוסד תרבות השתנתה", היא אומרת. "אם 
בישראל שימש המוזיאון יעד לאוהבי אמנות מהארץ ומחו"ל, 
בוודאי    - למדי  שולי  לו מקום  היה  ועל מפת תרבות הפנאי 
שעתה  הרי   - לתיאטרון  בהשוואה  ואפילו  הקולינריה  לעומת 
השתנו חוקי המשחק. במציאות החדשה התיירים אינם, ואילו 
הישראלים כמהים לחוויה שתזכיר את חו"ל, שם אנו דווקא כן 

הולכים למוזיאון". 
אם תוסיפו לכך את העובדה שהמוזיאונים נפתחו לקהל לפני 
אולמות המופעים - והנה לנו מקום מפלט חדש, פשוט כי הוא 

אפשרי. דלתותיו מזמינות, פתוחות לרווחה. 
0 0 0

ניתן לומר כי מוזיאון תל אביב חיבק את השינוי הפוטנציאלי 
דופן:  יוצאות  תערוכות  שלוש  בעזרת  אותו  ומינף  בתפיסתו 
האמריקאי  הניאו-פופ  אמן  של  גדולה  תערוכה  הראשונה, 
השנוי במחלוקת ג'ף קונס. תערוכה שהציפה את האינסטגרם 

באינספור גרסאות סלפי של "אני והכלב הכתום". 

"היצירות הצבעוניות של קונס טורפות את הקלפים בכל המוכר 
ומייצרות סימני שאלה חדשים באשר  'אמנות'  אודות  והידוע 
לראוי להיקרא יצירת אמנות בימינו", אומרת טניה. "שינוי סדרי 
עולם עמד בלאו הכי על הפרק, והתערוכה הססגונית משכה 

למוזיאון קהל רב ומגוון".  
בהמשך הועלה מיצב של האמן המוערך צדוק בן דוד, תחת 
השם  "אנשים שראיתי ומעולם לא פגשתי". במסגרתו, תועדו 
כולם ראה  וילדים. את  גברים  נשים,  דמויות של   6,000 מעל 
האמן בנסיעותיו ברחבי הגלובוס - בקזחסטן, בטוקיו, בלונדון, 

"היצירות הצבעוניות של ג'ף קונס טורפות את הקלפים 
בכל המוכר והידוע אודות 'אמנות' ומייצרות סימני 
שאלה חדשים באשר לראוי להיקרא יצירת אמנות 
בימינו. שינוי סדרי עולם עמד בלאו הכי על הפרק, 

והתערוכה הססגונית משכה למוזיאון קהל רב ומגוון"  
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YAYOI KUSAMA יאיו קוסאמה, חדר מראות אינסוף – שדה הפאלוסים, 1965 © יאיוי קוסאמה
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על חוף הים בתל אביב ואפילו באנטרקטיקה - אך לא הכיר 
אותם באופן אישי. 

משהו בנוכחותם לכד את תשומת לבו והוא צילם ובהמשך עיבד 
את הצילומים לרישומים רבי מבע. מתוכם יצר בטכניקה של 
צריבה בחומצה מגזרות מתכת דקיקות צבועות שחור. אלה 
הונחו על מצע של חול, במרווחים קבועים, וכיסו מאות מטרים 

רבועים. נוף אנושי. 
"העלאת המיצג בקונטקסט המגיפה הוסיפה לו רבדים רבים, 
שעסקו בנושא ההתקהלות, שמירת המרחק, חציית גבולות בין 
מדינות, השטחת הקיום לכדי הוראות שעה מגבילות ובתוך כל 

זאת - כיצד נשמרת הייחודיות של כל אחד מאיתנו", אומרת 
'שומר  מבצע  של  המדממים  בימים  עלתה  "התערוכה  טניה. 
ונושא הזיהוי - מי אני, מי כמוני, מי שונה ממני, מי  החומות', 

נגדי - טען אותה בעוד רובד של משמעות ורלוונטיות".  
בנובמבר  זו של קוסאמה, שעלתה  היא  התערוכה השלישית 
2021 ותוצג עד אפריל 2022. "כרגע אנו סולד אאוט", אומרת 

טניה בסיפוק. 
למשמע המילה "פופוליזם", מהנהנת טניה כמי ששמעה, חוותה 
וספגה קשת רחבה של תגובות למהלכיו המונומנטאליים של 
המוזיאון בניהולה. "אני מאמינה שאם זו הסיטואציה, צריך לנצל 
אותה", היא אומרת בשלווה. "יש מילה נוספת שכדאי להזכיר 
בהקשר הזה והיא 'תמהיל'. הרבה נאמר סביבה, אך בסופו של 
דבר אנו היינו חייבים לייצר 'מגנטים של אטרקציה' כדי להביא 
אלינו את הקהל הישראלי שנשאר בארץ, ושקל להגיע למוזיאון 

כדי לחפש בו דבר מה... 
חשוב היה לי שכל מי שמגיע יזכה בחוויה יוצאת דופן, חושית, 
רגשית. על הדרך הוא יחזה באוסף המוזיאון, יעבור דרך תערוכת 
יציץ בתערוכת אדריכלות  יודע אולי אפילו  ומי  צילום חדשה, 

המועלית במקביל. 
אנו עשינו ללא ספק צעדים שנועדו להסיר מחסומים ולפתוח 
היו  שלנו  הבחירות  האפשר.  ככל  רחב  המוזיאון  דלתות  את 
גיאוגרפיים.  מרחבים  תרבויות,  גילאים,  חוצות  רבה  במידה 
בחירות שנועדו לרגש, להפעים, לייצר תגובה אמיתית לאמנות". 

0 0 0

את מדברת על תפיסה חדשה של המוזיאון. כיצד בא הדבר לידי 
ביטוי בפועל? 

בעקבות  כיום.  אלינו  שמגיע  בקהל  הוא  המהותי  "השינוי 
בגילאי  צעיר,  אלינו קהל  לקרב  התערוכות שהעלינו הצלחנו 
35-25 שכמעט כלל לא היה מגיע. האתגר של הרחבת הקהלים 
הוא כפול ומכופל, כאשר אנו מדברים על ישות בועתית כמו 

מוזיאון, הפועלת בתוך עוד בועה הנקראת תל אביב. 
היום, כשאני מרצה על 'הורדת מחסומים בדרך למוזיאון' אני 

"בסיטואציה שבה המוזיאון סגור ואין לדעת מתי ייפתח, 
ובמציאות של נגיף קטלני שאין לו חיסון, החלטתי 

להגיד 'כן' להצעה הנדירה לארח במוזיאון תערוכה 
של יאיוי קוסאמה. אני אדם אופטימי. האמנתי שאנחנו 

בתוך אירוע קצר מועד. ה'כן' שלי היה ברור ונחרץ" 

Jeff Koons © ג'ף קונס, מראה הצבה מוזיאון תל אביב לאמנות, צילום: אלעד שריג

Jeff Koons © ג'ף קונס, כלב-בלון )כתום(, 1994–2000. צילום אלעד שריג
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פותחת בסמנטיקה של ההגדרה העצמית שלנו, בה טבועים 
במילים:  אותם  ממקדת  שהייתי  אדירים  מחסומים  שלושה 
יכולה להעיד, שאותה  ו'אמנות'. היום אני  'מוזיאון', 'תל אביב' 
סמנטיקה משמעותה גם חצי מיליון איש )!( שצפו בתערוכה 
של אמנית יפנית. זה הישג פנומנלי בקנה מידה עולמי )שבו 
המספר 200 אלף מבקרים בתערוכה - נחשב חשיפה אדירה(. 
כל זאת, חשוב להדגיש, ללא תיירים. רק קהל ישראלי! קוסמה 

עצמה מופתעת,  מאושרת  ומרוצה מכך".

כמי שמעורבת מאוד בהתווית הכיוון אליו צועד המוזיאון, היכן את היית  
ממקמת את עצמך על הציר שבין אמנות ישראלית לבינלאומית? 

ל-DNA של המוסד  בנאמנות  גדולה  אני מאמינה  "כמנהלת 
האמנותי. אולם, בניגוד לביטוי הביולוגי הטהור שלו, שם קשה 
לשנותו, במקרה של מוסד תרבות אנו יכולים לא רק להשפיע 
על ה-DNA שלו, אלא לפתח אותו. אינני יכולה לנתק את מוזיאון 
תל אביב מההיסטוריה שלו. מהמחשבה של ראש העיר הראשון 
מאיר דיזינגוף, איש חזון שסבר שלא תיתכן עיר מודרנית ללא 
מוזיאון - אמר ועשה. הוא הקצה שתי קומות בביתו להקמת 
טקס הכרזת  בשנת 1948  נערך  עצמו  בית  באותו  מוזיאון. 

העצמאות של מדינת ישראל.
ישראליות  מתערוכות  המוזיאון  את  לנתק  ניתן  לא  בהמשך, 
קאנוניות - אופקים חדשים, דלות החומר, נוכחות נשית - אבני 
כבר  נשימה,  ובאותה  הישראלית.  האמנות  של  בכינונה  יסוד 
בינלאומיים,  לאמנים  חשובות  תערוכות  נערכו  השנים  באותן 
עוגנים של האמנות המודרנית, כמו תערוכה היסטורית לוואן גוך. 
התפתחות המוזיאון לאורך השנים נשענה תמיד של שתי רגליים 
- זו הישראלית וזו הבינלאומית. וכמו שצועדים - פעם רגל ימין 

קדימה ופעם רגל שמאל. רק כך מתקדמים.
בעניין האמנות הישראלית אספר, כי אנו נמצאים בעיצומו של 
מהלך רחב היקף של הצגה מחדש של האוסף הישראלי שלנו. אנו 
מתכוונים להוריד את כל העבודות מהקירות ולהציגן מחדש, תוך 
שאנו בוחנים את העבודות בראי ארבעה יסודות אוניברסליים - 

אש, מים, אדמה ואוויר. עבודתה 
של אוצרת האמנות הישראלית 
תניב  מתתיהו,  דלית  במוזיאון, 

ודאי תוצר ייחודי". 

יחסים  מקיים מערכת  המוזיאון 
קרי  תומכיו  עם  שנים  ארוכת 

תורמיו. האם גם בה חל שינוי? 
"מערכת היחסים עם התורמים 
שהלך  בתהליך  פניה  שינתה 
עוד  לא  התורם  את  ומיקם 
כיישות פאסיבית אלא כמעורב, 
אוהבת  לא  בכלל  אני  כשותף. 
'תורמים'  במילה  להשתמש 
לדרך.  שותפים  ידידים,  אלא 
אנו תרים אחר אפשרויות לייצר 
הידידים  עם  פעולה  שיתופי 
בדרך  לפעול  כלומר,  שלנו, 
שתאפשר להם לבוא לידי ביטוי מהותי, ערכי, ולא רק כספקי 
ערכית'  'חליפה  בניית  על  יחד  שוקדים  אנו  החומרי.  הסיוע 
- כך שההשקעה  ונטייתם  כוונתם  לפי מידתם שתהלום את 

החברתית שלהם תהיה מובחנת וייחודית". 

ימי הקורונה ודאי הציבו אתגר גם בגזרה זו, כאשר מירב המשאבים 
נדרשו להיות מושקעים במאבק במגיפה...

אנשים  הם  המוזיאון  של  והנאמנים  הוותיקים  "הידידים 
תרבות  ללא  מתוקנת  חברה  תיתכן  לא  עולמם  שבתפיסת 
מתשומת  ניכר  חלק  תפס  הבריאותי  שהאתגר  נכון  ואמנות. 
הלב בעת האחרונה, אבל אין עוררין לגבי העוגנים התרבותיים 

הנדרשים לנו - והמוזיאון הוא ללא ספק אחד מהם". 

ואולי המוזיאון הפך בעת הזו לסוג של בית מרפא גם הוא, מרפא 
לנפש...

מחזקת,  אותנו,  מרפאה  האמנות  כך.  זאת  לראות  "אפשר 
מרוממת את רוחנו, מעוררת אותנו למחשבה, מעודדת אותנו 

להרגיש ולהתרגש".

לסיום, בנימה אישית, הזכרת את הבועה ששמה תל אביב. מדי 
יום את עושה את הדרך מביתך שבירושלים לתל אביב. איך את 

מרגישה כאן? 
אאוט-סיידרית.  של  מבט  לעצמי  סיגלתי  השנים  "ברבות 
באיטליה שבה נולדתי - אני היהודיה. בישראל אליה עליתי - אני 
האיטלקיה. בארה"ב שבה חייתי - אני  האיטלקיה, הישראלית, 
היהודיה, ועתה בתל אביב אני הירושלמית. המעמד הזה של מי 
שאינו מכאן, מאפשר לי, כנראה, 'ריחוק אמנותי' ממה שמקיף 

אותי ומידה  של עצמאות, של חופש". 

"הידידים הוותיקים והנאמנים של המוזיאון הם אנשים 
שבתפיסת עולמם לא תיתכן חברה מתוקנת ללא 

תרבות ואמנות. נכון שהאתגר הבריאותי תפס חלק ניכר 
מתשומת הלב בעת האחרונה, אבל אין עוררין לגבי 
העוגנים התרבותיים הנדרשים לנו, ובהם המוזיאון"

YAYOI KUSAMA רוחות הדלעות ירדו אל הרקיע, 2015 באדיבות גלריה אוטה לאמנות © יאיוי קוסאמה
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יעל וילר מציגה את תפקידה המיוחד בשגרירות המשלב בין שני עולמות: אמנות 
בסיפורה  גם  דומה מתקיימת  דואליות   0 מזה  דיפלומטית  ועשייה  מזה  ותרבות 

האישי של וילר - ילידת לוצרן שוויץ, המתגוררת לא מעט שנים בישראל 

תרבות יוצרת גשר בין מדינות ועמים, מביאה ה
אל העשייה הדיפלומטית צבע, רגש, חיות. דרך 
להעביר  אנו מצליחים  דרך החושים,  החוויה, 
השוויצרי, את  הצביון  בצורה אפקטיבית את 
עושים  אנו  והאומה.  המאפיינים של המדינה 
וכדי  הבילטרלי  הקשר  את  לחזק  כדי  זאת 
בתפקיד  מדובר  בישראל.  השוויצרים  האינטרסים  את  לקדם 
דיפלומטי במהותו - תרבות בשם הדיפלומטיה, אם תרצו". כך 

אומרת יעל וילר, נספחת התרבות בשגרירות שוויץ בתל אביב. 
אינה  בשגרירות  תרבות  נספח  של  שפעילותו  להבין  "חשוב 
מתמקדת בקידום צריכת אמנות ותרבות. במקרה זה, התרבות 
שוויץ  כנציגי   - אותנו  כלי המשמש  עוד  עוד דרך,  היא אמצעי, 
בישראל - כדי להציג ולבטא כאן את המהות השוויצרית: הערכים, 

הייחודיות, סטנדרטים גבוהים של איכות ועוד". 
הדואליות המתקיימת בלב התפקיד - תרבות מזה ודיפלומטיה 
מזה - מתקיימת גם בעולמה של וילר עצמה, שהגיעה לעשייה 
הייחודית מהאמנות. "חלק מנספחי התרבות השוויצרים בעולם 
מגיעים מעולם הדיפלומטיה, אך ישנם לא מעטים, כמוני, המגיעים 
ולא משנה מה   - אני מאמינה שבכל מקרה  מעולם האמנות. 
להבין  יש  אותו  דו-ערכי  יש בתפקיד הזה ממד   - הרקע שלך 
ולהפנים. הראייה הזו מעניקה לתפקיד עומק, אתגר וללא ספק 
מאפשרת אופקים רחבים של יוזמה במגוון תחומי תרבות ואמנות 

- בפרספקטיבה של יחסי חוץ. 
0 0 0

הקונסולרית   - מחלקות  שתי  פועלות  אביב  בתל  בשגרירות 
והדיפלומטית", מסבירה וילר. "המחלקה הקונסולארית - מסדירה 
את כל העניינים הפורמליים פרוצדורליים ובראשם נושא אשרות 
הכניסה והדרכונים. אי אפשר להמעיט בחשיבותה של מחלקה 

זו ורבים - שוויצרים וישראלים - מסתייעים בשירותיה. 
לצידה פועלת המחלקה הדיפלומטית בראשה עומד השגריר 
שאך זה נכנס לתפקידו, מר אורס בוכר )ראו ראיון עמו בגיליון 
זה(. לצדו פועלים בעלי תפקידים בתחומים מקצועיים כגון כלכלה, 

חדשנות, תרבות ועוד". 

צוות המחלקה הדיפלומטית מתכנס לישיבות שבועיות, במהלכן 
מתעדכנים בעלי התפקידים כולם בנושאים העומדים על סדר 
לבין  הדיפלומטית  הפעילות  בין  כשכך, מתקיים ממשק  היום. 

פעילותה של וילר, בתחום התרבות והאמנות עליו היא אמונה. 
ביקורי המשלחות שמגיעות  ובכל  היוזמות  בכל  "אני מעודכנת 
דרך  מוסף  וערך  הקשרים  ליצור  יכולה  וכך  לישראל  משוויץ 
התרבות. למשל, להוסיף לביקור של פוליטיקאי שוויצרי האזנה 
ביקור בתערוכה מקומית.  או  ישראלית  תזמורת  לקונצרט של 
הגשרים הללו הם בסיס ליצירת שיתופי פעולה עתידיים ולהעמקת 

יעל וילר, נספחת התרבות בשגרירות שוויץ בתל אביב:

התרבות יכולה להוות גשר 
להעמקת היחסים הבילטרליים 

יעל וילר
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בחודש  עולם המוסיקה,  הזכרנו את  כך, למשל, אם  הקשרים. 
ינואר התארח בישראל המנצח השוויצרי פיליפ ג'ורדן, אשר ניצח 
על התזמורת הפילהרמונית הישראלית במספר ערבים חגיגיים, בתל 
אביב ובירושלים. שיתוף פעולה מסוג זה מוכר מאוד בעולם המוסיקה, 
שבו מוסיקאים בכירים ממלאים תפקידים בתזמורות שונות ברחבי 
העולם ואף מתארחים לקונצרטים מיוחדים או פסטיבלים. אנו רואים 
בכך ערך מוסף ליחסי החוץ בין המדינות ולאינטרסים הבילטרליים 

המקבלים חיזוק נוסף מכיוון עולם התרבות". 
0 0 0

יעל וילר נולדה בלוצרן, "מבחינתי, המקום היפה ביותר בשוויץ", היא 
אומרת בחיוך שמקפל בתוכו את זיכרון נצנוץ מי האגם הכחולים, 
את הריח המיוחד של עצי היער בחורף ואת טעמם של מאכלים 

מסורתיים שאליהם היא מתגעגעת. 
היא למדה ספרות גרמנית בציריך ובאחת מחופשות הקיץ נסעה 
לישראל, בה מתגוררים קרובי משפחתה, כדי להתנדב בקיבוץ. 
היא הגיעה ליקום, שובצה לעבודות גינון ועד מהרה נכבשה בקסם 

ההוויה הישראלית.
"הטבע, הים, החום, הגינה בה עבדתי, הכול נראה לי נכון. הרגשתי 
שיש לי אדמה מתחת לרגליים. קראו לי 'יעלי', בחיוך, וזה עמד 
בניגוד ל'יעל' הנוקשה שהכרתי, שנהגה במלעיל והוסיף כבדות 
רבה לשמי. חשתי שחלק ממני שייך לכאן. חזרתי לשוויץ ותוך 
שלושה חודשים ארזתי את חפציי ועליתי לישראל - בחורה בת 

22, בלי שפה, בלי תוכנית ברורה". 
היא השתקעה בהרצליה שם גרה דודתה, למדה עברית באולפן, 
עבדה בתרגום ונרשמה לאוניברסיטת תל אביב, שם עשתה תואר 
עבודה מתיאטרון  קיבלה הצעת  הלימודים  סיום  בבימוי. לאחר 
באזל. "כך, אחרי שכולי ספוגה בחנוך לוין, חזרתי לעבוד בתיאטרון 
בשוויץ. עבדתי שם כשנתיים עד שחזרתי סופית לישראל בשנת 

 ."2007
תפקיד הנספחת בשגרירות שוויץ בתל אביב היה עבורה הגשמת 
כל המאווים. ההיכרות עם התרבות מכאן ומשם, ההליכה הזהירה 
- הלמו את אישיותה. עד  בין אמנות לבין אמנות הדיפלומטיה 
מהרה הפנימה את כללי הפרוטוקול, למדה את החוקים, הבינה 

את מקומה ויצקה תוכן לתוך תפקידה. 
"כשאני נפגשת עם אמן בכל תחום - אני יודעת איך לדבר איתו 
ועל מה. יש לנו שפה משותפת, וזה חשוב. אני יכולה לשבת עם 
סופר שוויצרי מוערך ולנהל שיחה על היצירה שלו, על הקונטקסט 
שלה. להבין מה היה רוצה שייקרה, היכן ומתי. הרבה יוזמות התחילו 

משיחות שכאלה עם אמנים ויוצרים". 

וילר את  גיבשה  בתוך ההוויה השוויצרית-תל אביבית של חייה, 
זהותה שלה. "אני מרגישה קוסמופוליטית", היא אומרת. " גאה 

המשלחות  ביקורי  ובכל  היוזמות  בכל  מעודכנת  "אני 
דרך  הקשרים  ליצור  יכולה  אני  כך  משוויץ.  שמגיעות 
התרבות. למשל, להוסיף לביקור של פוליטיקאי שוויצרי 
בֿת״א האזנה לקונצרט של תזמורת ישראלית או ביקור 
ליצירת  בסיס  הם  הללו  הגשרים  מקומית.  בתערוכה 

שיתופי פעולה עתידיים ולהעמקת הקשרים" 

ופעולותיי  הרבה ממחשבותיי  ומנתבת  העולם,  אזרחית  להיות 
מוטרדת  גם  אני  האקלים.  משבר  למשל,  גלובליים.  לכיוונים 

מחלוקה לא שוויונית של משאבים על פני הגלובוס. 
ברוח הזו אני פועלת, מעוררת שיח חברתי-תרבותי, חלק גדול 
ממנו ניתן לראות באתר שהקמנו ביוזמת השגרירות סביב יוזמת

 .WAKE UP - DIPLOMACY TOWARDS A HEALTHY FUTURE
יוזמה זו נולדה כריאקציה שלנו לקיפאון לנתק ולחרדה שהביאה 

איתה המגפה העולמית". 
בדיכוטומיה שבין שוויץ לישראל - היא בוחרת להיות גם וגם. "שוויץ 
בשבילי זו בעיקר ילדות, צבע של שלג, שפת אם, ניחוח המסעדה 
הקטנה שהיינו הולכים אליה עם חברים... ישראל - זו הקרקע, זה 
המקום הנכון עבורי. הגגות של תל אביב. הפתיחות של האנשים. 
אם יש משהו ישראלי בעיניי, שאני מעריכה ושתורם לעבודתי כאן 
- זו הנגישות. אם, לדוגמא, אני רוצה לפגוש פרופסור לספרות 
עברית מהאוניברסיטה בירושלים - אפנה אליו וסביר להניח שתוך 
חמש דקות גם אגיע לשיחה איתו. בישראל אנשים פתוחים מאוד 
לרעיון של לחלוק את המחשבות שלהם, את הדעות, את העשייה 
המקצועית. בשוויץ זה קורה אחרת - בקצב איטי יותר,  נדרש זמן 

רב יותר לביסוס האמון. 
מתנה  גם  להיות  יכול  מכשול,  להוות  עלול  שלפעמים  הקצב 
וואטסאפ שקיבל.  הודעת  לכל  מיד  יענה  לא  שוויצרי  מבורכת. 
הוא יחשוב, ישקול, ולבסוף יכתוב תשובה. כבר קרה לי ששמחתי 
על כך שהשהיתי את המענה שלי, כמו שוויצרית, 'ישנתי על זה' 
יותר.  יותר, אפילו מעמיק  בלילה, והצלחתי לכתוב משהו שקול 

לפעמים זה יתרון". 

"שיתוף פעולה חשוב התגבש סביב ציון 70 שנות יחסים 
דיפלומטיים בין שוויץ לישראל. כך נולד אירוע תרבותי 
סוחף שעירב מוסיקה ואמנות חזותית - 'באזל תל אביב'. 
לולא תמיכת לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין 
לא היינו יכולים להוציא לפועל תוכנית כה ייחודית, ולזכות 

לחשיפה נרחבת בקרב קהל ישראלי" 
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מימין: מר אורס בוכר, שגריר שוויץ בישראל, יעל וילר, ונשיא לשכת המסחר, גדעון המבורגר

חלק חשוב מהתפקיד של וילר כרוך ב"יבוא" של תרבות שוויצרית 
לישראל. "אנחנו עושים זאת בראייה דיפלומטית רחבה יותר, 

מתוך מטרה שהדבר ישרת את הבילטרליות, את מערכת היחסים 
ההדוקה בין המדינות. כך, למשל, ענף 'יצוא' שוויצרי חשוב הוא 
תחום האדריכלות - שלא רבים מודעים אליו. כדוגמא אפשר 

למנות את בית הכנסת והמרכז למורשת היהדות ע"ש צימבליסטה 
באוניברסיטת ת"א, שתוכנן על-ידי האדריכל השוויצרי המוערך 

מריו בוטה, ואת פרויקט הספרייה הלאומית בבירה, שתוכנן על-ידי 
המשרד עטור הפרסים של ז'ק הרצוג ופייר דה מרון שמשכנו בבאזל. 

בתחום האדריכלות יש לנו גם שיתוף פעולה עם הטכניון, בו הרצה 
האדריכל השוויצרי עמנואל קריסט וכן עם האקדמיה לעיצוב בצלאל, 

בנושא בנייה ירוקה". 
רבים מהקשרים הנוצרים נולדו מתוך יוזמה ייחודית של השגרירות. 

תחת הכותרת swiss talks התקיימו מפגשי שיח עם אמנים מתחומים 
שונים, בגלריה זומר התל אביבית. גם האדירכל קריסט הגיע לשם 

לאחד המפגשים - ביקור שסלל את דרכו לפקולטה לבינוי ערים 
בטכניון. 

גם עבור הסופרת השוויצרית סיביל ברג, היוו המפגשים הללו 
פלטפורמה מצויינת להעמקת הקשר הישראלי שהבשיל לאחרונה, 
עד להוצאה לאור של ספרה "תודה רבה לחיים" בתרגום לעברית 

בהוצאת עם עובד. סיביל ברג היא יוצרת שוויצרית חשובה, שזכתה 
בשנת 2020 בפרס המוערך ביותר בספרות השוויצרית. "עבורנו 
כמייצגי התרבות השוויצרית היה זה הישג ראוי וחשוב בהנגשת 

היצירה הספרותית השוויצרית לקוראים ישראלים", אומרת וילר.  
0 0 0

מערכת היחסים הקרובה המתקיימת בין השגרירות לבין לשכת 
המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין, לא פסחה על תחום התרבות. 
"אני מוקירה את האופי היזמי של נשיא הלשכה, גדעון המבורגר, 

המשכיל לאורך שנים לשלב בין עסקים לבין תרבות ואמנות. 
אחד משיתופי הפעולה החשובים שלנו לאחרונה התגבש סביב 

החגיגות לציון 70 שנות יחסים דיפלומטיים בין שוויץ לישראל. כך 
נולד אירוע תרבותי סוחף שעירב מוסיקה ואמנות חזותית - ׳באזל 
תל אביב׳. לולא תמיכת הלשכה לא היינו יכולים להוציא אל הפועל 

תוכנית כה ייחודית, ולזכות לחשיפה נרחבת כל כך בקרב קהל 
ישראלי. 

החיבור בין יזמות לבין תרבות הוא הגיוני בעיניי", אומרת וילר, "ואני 
יודעת שהחלטות עסקיות גדולות התקבלו לאו דווקא בישיבות 

במשרדים, אלא באירועי תרבות, במפגשים לא פורמליים, אחרי 
תערוכה או קונצרט, באווירה של קירוב ופתיחות שאפשרה זאת".

במבט אל שנת 2022, עושה וילר שימוש במילה שהפכה פופולרית, 
"אולי פופולרית מדי", היא אומרת. "כוונתי למילה היברידי. כנראה 
שלא תהיה לנו ברירה להמשיך להתנהל לצד המגפה, עם יכולת 
תגובה מהירה ותוכנית מגירה לפעילות וירטואלית, שתחליף את 

המפגש האינטראקטיבי בין אנשים. 
יש לנו תוכניות לגבי השנה הקרובה, ובהן, בין היתר, הגעתו של 

שופט מוערך בתחרויות מחול, סמואל ווירסטן, כאורח מרכז סוזן 
דלל, ובקנה יש עוד רעיונות ויוזמות, למשל, סביב יהדות שוויץ כפי 

שמתקיימת בכפרים הקטנים. יותר מכך איני יכול לספר בשלב זה, 
ואני מקווה שאכן התוכניות שלנו יתגבשו לכדי לאירועים קונקרטיים. 
ועד אז, נמשיך לפתח את הפלטפורמה של אתר WAKE UP  לאירוח 

אמנים ויוצרים, נמשיך להפיק פודקסטים המשולבים באתר, בהם 
מרצים מיטב אנשי התרבות והרוח, ובקיצור, נמשיך לנסוע קדימה על 

שני מסלולים - מסלול פיזי של ביקורים ומפגשים ומסלול וירטואלי 
של יצירת תוכן ומפגשי זום. אין ספק שכולנו מתמודדים עם מציאות 

חדשה ומאתגרת ומתרגמים אותה, גם בתחום התרבות - לדרך חיים 
חדשה".

"אני מוקירה את האופי היזמי 
של נשיא לשכת המסחר, גדעון 
המבורגר, המשכיל לאורך שנים 

לשלב בין עסקים לבין תרבות 
ואמנות. אחד משיתופי הפעולה 

החשובים התגבש סביב החגיגות 
לציון 70 שנות יחסים דיפלומטיים. 

כך נולד אירוע תרבותי סוחף 
שעירב מוסיקה ואמנות חזותית 
- ׳באזל תל אביב׳. לולא תמיכת 
הלשכה לא היינו יכולים להוציא 

אל הפועל תוכנית כה ייחודית"
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בין ענפי הייצוא של התרבות השוויצרית ניתן למצוא סופרים מוערכים, אדריכלים ידועים, אנשי הגות 
ותערוכות,  הצגות  למופעים,  בנוסף  ועוד.  תיאטרון  יצירות  ותזמורות,  מנצחים  מחול,  הרכבי  ורוח, 
אמצעי  בלתי  מפגש  מתרחש  עליה   ,Swiss Talk מפגשי  במת  את  בישראל  שוויץ  שגרירות  יצרה 
ולהחלפת  לשיח  גשר  משמשות  והאמנות  התרבות  ומישראל.  משוויץ  תרבות  ואנשי  יוצרים  בין 
לעברית שוויצריות  ספרות  יצירות  תרגומי  דוגמת  חדשה,  יצירה  מוליד  והחיבור  ורעיונות,  דעות 

אירועי תרבות ואמנות מתוצרת 
שוויץ מוצגים בישראל

5

2

5
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1 Author Thomas Meyer at Swiss Talk 
with Eli Gornstein & Jael Wyler  0   2 Ballet 
Basel Tewje at the Opera Tel Aviv 0 3 Nina 
Zimmer Director of the Kunstmuseum 
Bern with Shlomit Steinberg Senior 
Curator Israel Museum 0  4 During 
Swiss Talk at Sommer Contemporary 
Art Gallery 0 5 Basel Fasnacht in Tel Aviv, 
Summer 2019 0 6 Basel in Tel Aviv The 
Goldfinger Brothers DJ’s from Basel 0   7 
Architect Emanuel Christ at Swiss Talk 
with Matanya Sack, Technion Haifa 0  8 
Emanuel Christ and Matanya Sack 0  9 
Swiss Talk with Sibylle Berg 0 10 Sibylle 
Berg with Jason Morris and Yedida Vital 
0 11 Food Tech for Food Waste Event

10

6

4 8

11

3
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אטרקציית טבע ייחודית נוספה אל הנוף האלפיני - דווקא מתחת לפני האדמה. 
מערה טבעית שנוצרה מתחת לקרחון ליד כפר הסקי דיאבלרה, מזמנת למבקרים 

בה תצוגת קרח עוצרת נשימה באולמות קפואים בעלי תקרות בגובה עצום

 תופעת טבע נדירה

בקתדרלת הקרח כבר הייתם? 

העובדה שתחתיתה הקפואה הינה משטח מאוזן, עליו 
ניתן לפסוע ולהתקדם בבטחה יחסית, הביאה את מנהלי 
האתר להחלטה לפתוח אותה למבקרים. זאת, לא בלי 
באחריות  למערה  הכניסה  כי  אזהרה,  לביקור  לצרף 

המבקרים ויש לנקוט מישנה זהירות בעת השהות בה  אלפים השוויצרים הם מקור לא אכזב לנופים ה 
מרהיבים שלמראם הנשימה נעתקת. נדמה כי 

הטבע במלוא הדרו חוגג על האלפים, לאורך 
כל עונות השנה. אם דימיתם בנפשכם כי 

תקראו על עוד המלצה לפסגה מושלגת או 
מדרון ירוק ורך, עטור מרבדי פריחה בלבן-

צהוב, הרי שעתה נוספה אל שלל אטרקציות הטבע שמציע חבל 
הארץ ההררי, פנינה מיוחדת במינה - פנינה קפואה. 

רק לאחרונה הפכה תופעת טבע מדהימה נגישה למבקרים, וכך 
יכולה עין אנושית לחזור במראה יוצא הדופן: מערת קרח עצומת 
ממדים שנוצרה באופן טבעי, מתחת לקרחון הנמצא בראש הרכס. 
בלב המערה - קשת קרח כחולה שקיבלה את הכינוי "קתדרלת 
הקרח". סביר כי ממדיה המרשימים ותצורתה המאורכת )כ-20 
מטר עומקה של המערה וכחמישה מטרים גובהה(, העניקו לה 

את שמה המתקשר לקדושה וגדלות - גדלות הטבע במקרה זה.  
את צורת הקשת יוצרים מי קרחונים, הנמסים באזור ואז קופאים 
וכך, משנה לשנה, משנה המערה את צורתה.  מחדש במערה. 
לשמחת המבקרים, הצורה שנוצרה לאחרונה מאפשרת כניסה 
אל המערה )על אחריות המבקרים(, וצפייה בפלא הטבע הקפוא 
הזה. בנוסף, תצורות הקרח הנוצרות בה כתוצאה מהטמפרטורה 
הנמוכה, מעמידות בפני חובבי הצילום שבינינו שפע של אובייקטים 

Shutterstock תמונת אילוסטרציה
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גאים 
להוביל יחד

Leumi is proud to lead the digital banking in 
Israel and continue collaborating with the 
Israel-Switzerland Chamber of Commerce. 
That constitutes a platform for the promotion 
and development of commercial relations.

לאומי גאה להוביל את הבנקאות הדיגיטלית 
בישראל ולהמשיך בשיתופי הפעולה עם לשכת 

המסחר ישראל שוויץ, המהווים פלטפורמה 
לקידום ופיתוח קשרים מסחריים.

בלב המערה מצויה קשת קרח כחולה שקיבלה את הכינוי 
"קתדרלת הקרח". סביר כי ממדיה המרשימים ותצורתה 
וכחמישה  המערה  של  עומקה  מטר  כ-20   - המאורכת 
מטרים גובהה - העניקו לה את שמה. שם זה מתקשר 

לקדושה וגדלות, במקרה הזה גדלות הטבע  

עדינים ומרהיבים - ללכוד בעין העדשה. למשל, מתי לאחרונה 
צילמתם ענפים עדינים שהם בעצם אגלי טל קפואים?   

לכפר  להגיע  "תיאלצו"  הזה,  לחזות בפלא הטבע הקפוא  כדי 
הנופש והסקי הציורי  דיאבלרה )Les Diablerets( הנמצא במחוז 
אגל ושייך לרשות המקומית אורמון-ִדסי שבקנטון וו. באזור זה של 

שוויץ השפה המדוברת היא צרפתית. 

0 0 0

הכפר דיאבלרה נמצא בגובה של כ-1,600 מ' מעל פני הים. 
רכס ההרים עליו הוא ממוקם נקרא באותו שם, דיאבלרה, ושייך 
לאלפים הברניים. דרך יפה להגיע אליו היא באמצעות כביש 
אזורי מס' 11, המקשר את מחוז אגל עם מחוז שפיץ שעל גדת 
אגם טון. אם אתם בוחרים בתחבורה הציבורית המצוינת של 
שוויץ, תוכלו להגיע ברכבת מתחנה הרכבת המהירה באגל, או 
באוטובוס היוצא מווילאר סור אולון מדי יום אל הכפר. אטרקציה 
נוספת הפועלת בכפר היא מעלית, מהוותיקות בשוויץ, המעפילה 

אל פסגת הר איזנו ופעילה בחורף ובקיץ. 
כדי לבקר במערה, תעשו דרככם אל מחוץ לכפר, לכיוון גשטאט, 
ותגיעו אל תחנת הבסיס של הרכבל המעפיל ל"קרחון 3000". 
נותרו לכם כרבע שעה של הליכה עד לפתח  לאחר העלייה 

המערה הקסומה. 

של  קיומה  כי  מספרים  המערה  נמצאת  שבו  הרכבל  באתר 
אך  שנים,  מזה  ידוע  היה  הענק  לקרחון  מתחת  קרח  מערת 
צורתה, שנבעה מהאופן שבו קפאו מי הקרחונים, לא אפשרה 
הייתה  עברו  שבשנים  המערה  ב"רצפת"  מדובר  בה.  ביקור 
קופאת בצורה לא מאוזנת, ויוצרת שיפוע חלקלק ותלול שמנע 
את הגישה אליה. השינוי שהתחולל במערה והעובדה שתחתיתה 
ולהתקדם  לפסוע  ניתן  עליו  מאוזן  משטח  הינה  הקפואה 
בבטחה יחסית, הביאו את מנהלי האתר להחלטה לפתוח אותה 
למבקרים - לא בלי לצרף לביקור אזהרה כי "הכניסה למערה 
הינה באחריות המבקרים ויש לנקוט מישנה זהירות בעת השהות 

בה וכן בעת הגישה אליה". 
הזהרה זו אינה מונעת ממבקרים רבים, מקומיים ותיירים, לפקוד 
את המקום, רבים מהם "חמושים" במצלמות ובעדשות מיוחדות 
שיצליחו ללכוד ולשמר בתמונות את היופי הנגלה לעיני הנכנס 

בשערי "קתדרלת הקרח".
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רונן ניסנבאום מביא איתו ניסיון וידע רב שצבר במגוון תפקידים בכירים במלונאות 
העולמית. הנער ממושב בית יצחק, שנסע בעולם בשליחויות של אביו, איש אל על - 
הפך גם הוא את הגלובוס למגרש המשחקים שלו. עם סיום הפרק הישראלי, שכלל 
שנתיים בתוך מגפת הקורונה, הוא חוזר למשפחתו באטלנטה, ואל האתגר הבא שלו

רונן ניסנבאום, המנכ"ל היוצא של רשת מלונות דן:

שתתפרסם כתבה זו רונן ניסנבאום, עד לאחרונה כ
עם  באטלנטה  יהיה  דן,  מלונות  רשת  מנכ"ל 
משפחתו, עמה לא שהה יחד באופן רציף כבר 
ארבע שנים. הצעות עבודה בוודאי נערמות על 
שולחנו - שהרי כבר מילא תפקידים בכירים ביותר 

במלונאות העולמית - והוא בוחן אותן בקפידה.
ביותר  "היוקרתי"  היה  לא  שוודאי  האחרון,  תפקידו  דווקא 
בקריירה העולמית שלו - עשה אותו מאושר. היו אלה ארבע 
שנים אותן עשה בישראל, מחציתן בתקופת הקורונה. "מבחינתי 
האישית, הן היו השנים הטובות והמספקות ביותר. ישראל היא 
הבית שלי, גם אם את רוב שנותיי עשיתי מעבר לים - והלב 

רוצה להישאר כאן", אומר רונן ערב הנסיעה לאטלנטה, שם 
מתגוררת המשפחה שלו.

לאורך  שחוויתי  הרבים  והשינויים  המעברים  רקע  על  "דווקא 
הקריירה, מהווה המשפחה שהקמתי ציר מרכזי, עוגן של יציבות 
את  הגלובוס.  על-פני  שנפרשים  דינאמיים  בחיים  ומשמעות 
אשתי, קרן, הכרתי בשנת 1990 כשעבדנו יחד במלון בלונדון. 
לאחר שנה עברנו, בעקבות העבודה, יחד לפריס, ונישאנו בשנת 
המקצועית  העשייה  עם  יחד  צמחה  שלנו  המשפחה   .1993
והושפעה ממנה: הבכור, מקס, נולד בלונדון, האמצעי, בן, הוא 
יליד פריס ואילו בתנו הצעירה, מאיה, נולדה בישראל. משפחה 

גלובלית".  
מבחינתו חוזר ניסנבאום אל הלא נודע - אבל זהו סיפור חייו, 
שנידמה כי נכתב במיוחד עבורו. מגיל צעיר היה העולם כולו 
מגרש המשחקים שלו. הוא נדרש להתאים עצמו, מעת לעת, 
למקום החדש אליו הגיע, לתרבות שונה, לשפה אחרת, לקודים 
חדשים של התנהלות. מישהו פחות גמיש ממנו לא היה מצליח 
לעשות את השינויים הללו, שדרשה ממנו קריירה עולמית בתחום 
המלונאות. "אבי עבד בחברת אל על במשך 30 שנה. הוא לא 
הבין את העניין הזה שאני כל הזמן עובר - ארצות, שפות, רשתות 
מלונאות שונות... כל כמה שנים אני עושה שינוי מהותי. אבל זה 
מבטא את הגישה שלי: אם יש הזדמנות - אני לוקח אותה. אני 
מאמין שהחיים קצרים וצריך למצות את המרב מכל רגע. אני 
נשאר במקום אחד כל עוד אני מרגיש מרוצה ומתפתח. אם אני 
רואה שאין לי יותר לאן לצמוח - אני לא מהסס לעבור הלאה, 
ליעד הבא. לדעתי לכל אחד יש צמתים בחיים בהם הוא בוחר 
ומכריע - אני תמיד מעדיף את הדרך היותר מעניינת, שהיא 

גם, במקרים רבים, זו המאתגרת יותר". 
0 0 0

ניסנבאום חווה מעברים גם בצעירותו, כשמשפחתו התגוררה 
במספר מדינות, בהן הוצב לעבודה אביו, כאמור, איש חברת 
השרון,  באדמת  עמוק  שורשיו  נטועים  זאת,  ולצד  על.  אל 

המלונאות היא עבורי בית ספר 
מרתק ללימודי טבע האדם  
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HOSTING
במושב בית יצחק, שסבתו וסבו היו בין מקימיו, לאחר שנמלטו 
המורחבת  מבני המשפחה  לפני המלחמה. חלק  מגרמניה 

נשארו שם ונספו בשואה. 
הוריו של ניסנבאום התגוררו בבני ברק, שם נולד ב-1963. 
על  אל  נציגות  את  לפתוח  רונן  של  אביו  נתבקש  ב-1969 
בטורונטו ובמונטריאול. לא קל היה לילד בן שש לעבור לקצה 
השני של העולם, בלי שפה, בלי חברים, רחוק מסבתא,  מסבא 

ומבני משפחה נוספים אליהם היה קשור. 
לידי  שבאו  הספר,  בבית  בעיקר  קליטה  קשיי  גרר  הדבר 
ביטוי בהישגים בלימודים. "אבל אט אט מצאתי את עצמי 
לתנועת  הצטרפתי  המקומית.  היהודית  בקהילה  וגם  שם 
הנוער ובדיעבד איני זוכר את החוויה בטורונטו ובמונטריאול 

כטראומטית". 
כשחזרו לארץ התמקמו בעיר נתניה, סמוך למושב של סבתא 
לבית"(,  היה קרוב  זה  )"כי  לתיכון אורט  נרשם  ורונן  וסבא, 
הצטרפו  לא  הזו  שלמגמה  נאמר  "בוא  מלונאות.  למגמת 
העפרונות הכי מחודדים בקלמר", אומר רונן בחיוך. "מנהל 
בית הספר הזמין את אבא שלי ואמר לו שמתאים לי יותר 
ללמוד, למשל, אלקטרוניקה או חשמל. גם אבא חשב כך, 
אבל אני כנראה הושפעתי מדוד שלי, מיכאל שוויגר, שהיה 
ממקימי דן אכדיה, ומאוחר יותר 'פרש כנפיים' ועשה קריירה 

של עשרות שנים בתחום המלונאות בעולם". 
0 0 0

כבר בתקופת הלימודים עבד רונן במלון ארבע העונות בעיר 
כמלצר, ומאוחר יותר במלון פארק כפקיד קבלה. כשהגיעה 
העת להתגייס לצה"ל, הסתבר כי "העיפרון הלא הכי מחודד 
בקלמר" זומן לקורס טייס היוקרתי, ואחר כך למודיעין אוויר, 

במסגרתו זומן לקורס השני היוקרתי בחיל - פקחי טיסה. 
"אחי הבכור שירת גם הוא במודיעין בחיל האוויר", הוא מספר. 
"זה היה בית הספר הטוב ביותר לחיים - שלוש שנים בבסיס 
למידת  התקרבתי  לא  שלי  הקריירה  בתפקיד שבכל  רמון, 
האחריות שהייתה טמונה בו, מבחינתי. חייל צעיר, בן פחות 
וגם  גורלם של עשרות טייסים  לידיים את  מעשרים, מקבל 
את המטוס עצמו, שעלה ב-1981 100 מיליון דולר - והוא 
הפקחים  ביד  ומוות  חיים  בשלום.  הטיסה  לסיום  האחראי 

צעירים... אחרי שעשית את זה - הכול יותר קל, הכול יותר 
אפשרי, הכול יותר פרופורציונלי".

בעוד רבים מחבריו לתפקיד המשיכו לשרת בקבע בתפקידי 
קצונה, או השתבצו בעבודה כפקחי טיסה בשדות תעופה וזכו 
להכנסה נאה, רונן בחר אחרת. הוא החליט ללכת לתחום 
המלונאות ולחבור למשפחתו שהתגוררה באותה עת בציריך, 
שם עבד אביו בנציגות אל על. "משם הדרך לבית ספר שוויצרי 

יוקרתי למלונאות כבר לא הייתה ארוכה", הוא אומר.  

בחירה במלונאות מצטיירת כמעט ההיפך גמור ממה שעשית 
בצבא כפקח טיסה...

"וזו בדיוק הייתה הסיבה שבחרתי בדרך זו. כבר חוויתי תאונות 
הרגשתי  מטוסים.  שני  בין  התנגשות  ואף  התרסקויות  אוויר, 
שעדיף לי להיות אחראי לתת גוד טיים לאלף או אלפיים אורחים 
בבית מלון. מה כבר יכול להשתבש? הצפה בסוויטה הנשיאותית 
שעה לפני שהגיע מנהיג של איזו מדינה? קצת פרופורציות...".  
את היסודות לקריירה שפיתח בעולם המלונאות, שכללה בין 
היתר פתיחת  מלונות ברחבי תבל, עשה בבית הספר השוויצרי 

 .Crans-Montana-ב Les Roches
שלוש  אחרי  הלימודים  לספסל  שוב  להתרגל  פשוט  לא  "זה 
שנים בצבא", הוא אומר. "מדובר בלימודים תובעניים באנגלית, 
נוספה  לכך  ללא המשפחה שחזרה לארץ".  כבר  היו  חלקם 
)"קיבלתי  התמודדות עם קשיים כספיים לממן את התוכנית 

מלגה מיהודיה טובה בבזל"(. 
אבל ההשקעה הניבה פירות: רונן סיים בהצטיינות כל אחת משלוש 

השנים ובתום הלימודים היה במקום הראשון מבחינת הישגיו. 
בכל התפקידים  בעבודה מעשית  הלימודים התנסה  במהלך 
הזוטרים. לאחריהם התקבל לעבודה כסגן מנהל מלון אלפין 
נובה, 70 חדרים ליד גשטאט, ועשה הכול: ניהול, קבלה, תחזוקה, 

טבחות ומלצרות.
"לא בכדי הזדהיתי עם המקצוע הזה. המגע האנושי, התקשורת, 

"לא חשתי שעצרתי את הקריירה, אולי ההיפך הוא הנכון. 
כולל אתגרי הקורונה במהלכה   - דן  ארבע שנים ברשת 
הוסבו שני מלונות הרשת למלוניות - היו מהיותר טובות 
הייתה להצטרף אליי אלא  יכולה  לא  שלי. לצערי, אשתי 
רק לביקורים בגלל המגיפה, מה גם שהיא עצמה חלתה"
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החיבור הבלתי אמצעי ללקוחות, המלצות שיכולתי לתת להם. זה 
בית ספר מצוין כדי ללמוד על טבע האדם", הוא אומר בחיוך.

מהמקום הזה, בעודו מתרוצץ בין השולחנות עם פנקס הזמנות 
ומגש, החלה הנסיקה, אבל שם - אולי בפעם הראשונה - הוצב 
בפניו אתגר לא פחות מורכב: להסיר דעות קדומות, להילחם 
ולהוכיח  ובישראליותו  ביהדותו  גאה  להיות  באנטישמיות, 

במעשים ש"אנחנו לא פחות טובים". 
לי  לי, באותו מלון קטן, אמר  "בראיון העבודה הראשון שהיה 
במקום  היוקרתי  הספר  בית  את  שסיימת  'שמעתי  המנהל: 
זו  הראשון. מה הפלא, אתם תמיד הייתם טובים במספרים'. 
הייתה אמירה פוגענית, מקוממת, אנטישמית. ברגע אחד חוויתי 
יהודים.  באופן אישי את כל מה ששמעתי עד כה על שנאת 
ברגע זה צפו ועלו בי מחשבות על המשפחה המורחבת שלי, זו 
שנותרה בגרמניה ולא שרדה את השואה. גם שם היו מספרים 

- אבל על היד. 
יכולתי לקום וללכת, אבל לא עשיתי זאת. במקום זה אמרתי 
עלינו  עליי,  חושב  שאתה  מה  שכל  לך  אוכיח  'אני  למנהל: 
היהודים, אינו נכון'. עבדנו ביחד חצי שנה. אני לא יודע אם הוא 

הספיק להיווכח בכך, כי הוא פוטר... 
מאז לא פעם היו לי מקרים דומים, גם עם ערבים, למשל זה 
שהציג את עצמו כאבו ג'יהאד וניסה להסביר לי את פשר שמו...".
ניסנבאום ממלצר, התרשם מיכולתו  אורח במלון שראה את 
לו, הציג עצמו  לתקשר עם הסועדים כל אחד בשפתו, קרא 

פורטה,  במלון  שם,  לראיון.  רונן  את  והזמין  מלונדון  כמלונאי 
החלה הקריירה להתרומם: שנתיים עשה ברשת בתפקיד סגן 
ומנהל קבלה, ואחר כך שלוש שנים ביורו דיסני כחלק מהצוות 
הראשון של הפארק שפתח את המלונות שם. ב-1994 חזר 

למלון פורטה בלונדון כסמנכ"ל וב-1996 מונה למנכ"ל.
המשך דרכו היה ברשת אינטרקונטיננטל בה עבד במשך 13 
שנים. בין השאר היה אחראי על 16 מלונות של הרשת בארצות 
הברית, פתח מלונות בפריס, ברלין, תל אביב ואטלנטה ונישאר 
לנהל אותם. "אולי הכי טוב להגדיר את התפקיד שלי כ'פותחן'. 

אני פותח מלונות או משדרג אותם...", אמר פעם בראיון. 
מלון  פתיחת  על  אחראי  היה   2003-1999 השנים  בין 
אינטרקונטיננטל תל אביב. תקופת האינתיפאדה הציבה אז 
שוב  להיווכח  הזדמנות  הייתה  זו  ועבורו  מכשולים,  אינספור 
בהתמדה  האלתור,  בכושר  הישראלית,  ההסתגלות  ביכולת 

ובעמידה הנחושה מול קשיים. 
בשמות  משובצים  ניסנבאום  של  המקצועיים  החיים  קורות 
המותגים המוערכים ביותר בתחום המלונאות העולמית. פרק 
מעניין בקריירה עשה בסינגפור, כסמנכ"ל התפעול של מלון 
קזינו מרינה ביי סאנדרס, הכולל 2,700 חדרים, בבעלות שלדון 
משום  לי,  קסמה  מאריסון  בזמנו  שקיבלתי  "ההצעה  אריסון. 
את  ולהכיר  באסיה  לעבוד  ראשונה  הזדמנות  הייתה  שהיא 
עולם הקזינו. שהיתי שם שנתיים - שנה לפני פתיחת המלון 

ושנה לאחריה". 
ליצחק תשובה  ניסנבאום  בו התוודע  הייתה המקום  סינגפור 
- היכרות שהובילה לחזרתו לארה"ב. הוא עבד אצל תשובה 
כמנכ"ל המותג והיה אחראי על פיתוח פלאזה בעולם. כן שימש 
כמנכ"ל מלון וולדורף אסטוריה בניו יורק )1,400 חדרים בהם 
מתאכסנים אצולת הגלובוס כולו בבואם לעיר הגדולה( ובהמשך 
כסגן נשיא קבוצת הילטון אמריקה, כשהוא מתמקד בתפעול 

רשת מלונות דן נוסדה ביוני 1947, כאשר האחים יקותיאל 
ושמואל פדרמן רכשו את פנסיון קטה, בית הארחה קטן בן 
21 חדרים לחופי תל אביב. האחים צפו למדינה הצעירה 
עתיד מזהיר והאמינו כי יגיעו לכאן תיירים רבים שיזדקקו 

למקום ללון בו. 
כיום נמצאים בבעלותה של הרשת 19 מלונות יוקרה - אחד 
מהם נפתח בבנגלור שבהודו. המלונות כוללים סה"כ יותר 
מ-5,000 חדרים במיקומים מרכזיים ובפריסה ארצית נרחבת. 
אביב, שנבחרו  תל  ודן  דיויד  קינג  למנות את  ניתן  ביניהם 
כבר  ומארחים   LHw-leading Hotels of the world-כ
המגיעים  מפורסמים  ואישים  העולם  מנהיגי  את  עשורים 
לישראל. מלון אייקוני נוסף הוא דן קיסריה, שעבר שיפוץ 

נרחב ומיתוג מחדש - וזוכה להצלחה רבה. 
בנוסף מפעילה הרשת טרקלינים עסקיים בנמל התעופה בן 

רשת מלונות דן: צמחה עם המדינה ופניה אל מעבר לים
גוריון, בשיתוף עם חברות עסקיות אחרות. הרשת מחזיקה 
ומנהלת גם את "מגדל המלך דוד" בתל אביב, הכולל דירות 

ושטחי מסחר.  
רשת מלונות דן מפעילה שני בתי ספר ללימוד מקצועות 
המלונאות ולקולינריה גבוהה, דן גורמה בתל אביב )במיזם 
משותף עם אורט ישראל( ודן גורמה בחיפה. בנוסף רשת 
מלונות דן היא גם החברה האם של חברת הקייטרינג "עידית 

טיב וטעים" המספקת,  בין היתר, שירותי הסעדה לצה"ל. 
לרשת דן מועדון החברים הגדול בישראל בתחום התיירות 

- 650,000 חברים בארץ ובחו"ל. 
כחלק מהתחדשות הרשת היא נכנסת לתחום הגלאמפינג, 
במיזם ייחודי האמור להיפתח בסוף שנת 2022 בעיר אילת. 
בכך היא פונה לקהל שונה ומציעה חוויה אחרת מהמוכר 

באופן מסורתי ברשת דן.

״כבר חוויתי תאונות אוויר, התרסקויות ואף התנגשות בין 
שני מטוסים. הרגשתי שעדיף לי להיות אחראי לתת גוד 
טיים לאלף או אלפיים אורחים בבית מלון. מה כבר יכול 
להשתבש? הצפה בסוויטה הנשיאותית שעה לפני שהגיע 

מנהיג של איזו מדינה? קצת פרופורציות..." 

HOSTING

24



25

מותגי היוקרה ולדורף אסטוריה וקונארד ביבשת אמריקה.     
0 0 0

לפני כחמש שנים, בשיא הקריירה, עזב מאחוריו באחת את 
אמו,  לישראל.  במפתיע  וחזר   - המשפחה  את  גם   - הכול 
יהודית, נקלעה למצב רפואי קשה והוא החליט לטפל בה יחד 

עם אחותו מקרוב. 
בקו בין אטלנטה, מקום מגוריי משפחתו לתל אביב, פגש את 
נימוס הוא נשאל: מה אתה  עמי פדרמן. אחרי מספר מילות 
עושה בישראל? כשהסביר הציעו לו  להיפגש עם מיקי פדרמן, 
כדי לנהל את רשת מלונות דן. הייתה זו משרה שונה ממידותיו, 
ניסיונו  ביטוי את כל  לידי  אך הוא ראה בה הזדמנות להביא 

בעולם המלונאות - ברשת הישראלית.  
"לא חשתי שעצרתי את הקריירה - ההיפך הוא הנכון. ארבע 
שנים ברשת - כולל אתגרי הקורונה )במהלכה הוסבו שני מלונות 
הרשת למלוניות קורונה(, היו מהיותר טובות שלי. לצערי, אשתי 
לא יכולה הייתה להצטרף אליי אלא רק לביקורים מעת לעת 

בגלל המגיפה, מה גם שהיא עצמה חלתה. 
עם  להיות  הצלחתי  על החלטתי.  לרגע  לא הצטערתי  ועדיין, 
אמי בימיה הצלולים האחרונים ולצד זאת זכיתי להכיר את בני 
משפחת פדרמן - אנשים ישרים, חרוצים, צנועים, מקצועיים, 
ולעילא,  שהקימו רשת לתפארת, עם תרבות ארגונית לעילא 

ללא יחצנות וללא פרסום אישי. 
המאפשר  פעולה  מרחב  לי  והעניקו  מלא  אמון  בי  נתנו  הם 
פגשתי  לא  שלי  הקריירה  בכל  שלי.  היכולות  כל  את  למצות 
בעלי בית שנתנו לי הרגשה של בית. אני מרגיש עכשיו ממש 
כמו בן משפחה". התוצאות לא איחרו לבוא: בארבע השנים, 

כולל ההימור על ההסבה למלוניות  מהן שנתיים של קורונה, 
)תחת הסיכון ש"מי יבוא אחר כך למלון מוכה וירוסים?"( רשת 

מלונות דן כמעט והכפילה את עסקיה. 
"כשהגעתי היו לנו 13 מלונות והיום 19, כולל אחד בבנגלור, הודו. 
מערכות המידע שודרגו ומניין חברי המועדון צמח מ-400 אלף 
ל-650 אלף. בנוסף, אנו מפעילים חברת קייטרינג התורמת אף 

היא לרווחים נאים". 

ואף פעם לא דגדג לך לא להיות מנכ"ל מלון - אלא הבעלים? 
"לא אשקר אם אגיד שחשבתי על זה, אולי אפילו יותר מפעם 
אחת. אבל ההזדמנויות עוד לא הגיעו. אולי אני הייתי צריך ליצור 

את ההזדמנויות...". 

"בראיון העבודה הראשון שהיה לי, אמר לי המנהל: 'שמעתי 
שסיימת את בית הספר היוקרתי במקום הראשון. מה הפלא, 
אמירה  הייתה  זו  טובים במספרים...'.  הייתם  אתם תמיד 
פוגענית, מקוממת, אנטישמית. ברגע אחד חוויתי באופן 

אישי את כל מה ששמעתי עד כה על שנאת יהודים"

  מלון דן אכדיה, הרצליה  מלון המלך דוד, ירושלים

  מלון דן כרמל, חיפה

HOSTING
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מראה הצועדים בטבע כשהם אוחזים בשני מקלות ארוכים - כבר אינו נדיר. רבים 
ברחבי העולם גילו את קסם ההליכה הנורדית, ונהנים מיתרונותיה הרבים: הקלה 
על ההליכה, מניעת עומס על מפרקים והפעלת מערכות שרירים רבות בגוף. בין 

אם כספורט ובין אם כדרך לטייל בטבע - קחו תרמיל וקחו גם שני מקלות...

נופים ה דופן:  יוצאת  חוויה  בו  לצועד  מזמן  השוויצרי  טבע 
עוצרי נשימה, צמחייה מגוונת, אתרים מפורסמים, פסגות 
מושלגות גם בקיץ - כל אלה "מפצירים" פשוט לצאת אל 
הטבע ולהתחיל ללכת ברגל. אם נוסיף לכך את מערכות 

שבילי הליכה המוסדרים - ההנאה מובטחת לכל מטייל.
אלא שרבים אינם מסתפקים בתרמיל על הגב ומוסיפים 
לו מקל )כמאמר השיר "קח תרמיל קח מקל", נעמי שמר(... ולא רק מקל 
אחד - אלא שניים: מקלות הליכה ארוכים, מיוחדים, בעלי ידיות אחיזה נוחות 

ורתמות עור הנכרכות סביב פרק היד. 
נא להכיר: זוהי הליכה נורדית! טרנד ספורטיבי שמערב הליכה נמרצת תוך 
הסתייעו במקלות. אלה "מכריחים" את הצועד לבצע מספר שינויים מהותיים 
באופן שבו הוא רגיל ללכת – ובכך להרוויח אימון גופני אפקטיבי ביותר והליכה 

נוחה, בטוחה ונמרצת. 
שיטת הליכה זו, יוצרת שני מוקדים נוספים, אשר "נושאים" את משקל הגוף 
וחולקים את העומס על מערכת השלד והשרירים בעת ההליכה. המקלות 
הננעצים בקרקע, מאפשרים "להישען" עליהם ולו לשבריר שנייה, ובכך הם 

מחוללים שינוי ביציבה - הנוטה עתה מעט קדימה. 
ההליכה הנורדית מערבת בצורה פעילה ביותר שרירים שקודם לכן כמעט ולא 
היו מופעלים בעת הליכה - למשל, שרירי האמות והזרועות, חגורת הכתפיים, 
שכמות וגב אחורי ואפילו שרירי הבטן ואזור הסרעפת. בכך הופכת ההליכה 
מאימון המתמקד בעיקר בגפיים התחתונות - לכזה המקיף קבוצות שרירים 

גדולות וחשובות. 
לצד זאת, מאפשרת ההליכה הנורדית "רווחה" לאזורים בגוף שעלולים לחוש 
בעומס, ואף להיפגע משחיקה בעת הליכה ממושכת או מאומצת, למשל, 
הברכיים. לאור העובדה שמשקל גופנו מתחלק עתה באופן שונה, ויש לו עוד 
שתי תמיכות להישען עליהן - העומס שעל הרגליים בכלל ועל הברכיים בפרט  

יורד בצורה משמעותית. 
צוות שכלל  נוצרה על-ידי  והיא  בשורת ההליכה הנורדית מגיעה מפינלנד 
ספורטאים ואנשי רפואה. פריצת הדרך התרחשה בשנת 1997, הודות לפיתוח 
מערכת של רצועות המחברות את מקל ההליכה לשורש כף היד ומאפשרות 

אחיזה נוחה ובטוחה במקלות באופן שלא יסב עומס או נזק לפרק היד.  
הצועדים בעזרת מקלות ההליכה הנורדיים, נהנים מתחושת רווחה כללית 

הליכה נורדית:

רובד ספורטיבי נוסף לטיול 
בנופים שוויצריים

Shutterstock
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לגמוא  זמן,  לאורך  המאפשרת להם להתמיד בהליכה 
מרחקים גדולים יותר, להתמקד בנוף הסובב אותם ולאו 
יותר עם  ולהתמודד טוב  דווקא בקשיי ההליכה עצמה 

אתגרי הדרך, למשל, צעידה במסלול משופע. 
כזוג  אז  הננעצים בקרקע מתפקדים  מקלות ההליכה 
בלמים המאפשרים ירידה זהירה תוך חלוקה נכונה של 
עומס משקל הגוף. בעלייה, מתרחש תהליך הפוך, אז 
הישענות  כוח קדמי המאפשר  מוקד  מהווים המקלות 

עליהם וצעידה קלה יותר במעלה השביל התלול. 

0 0 0

 הליכה נורדית יכולה להפוך לשגרה יומיומית עבור רבים - 
בלי קשר לגיל, משקל ורמת הכושר הגופני. לאור העובדה 
שמדובר בעיסוק גופני מתון, הנבנה נדבך על נדבך, ניתן 
לאמץ אותו בקלות יחסית והוא אינו יוצר תסכול - ההיפך 

הוא הנכון. 
חווית ההליכה הנורדית היא של קלילות. תחושת האיזון 
המתקבלת הודות למקלות הארוכים, תורמת להרגשת 

הביטחון של הצועד גם בסביבה מאתגרת של שבילים 
פתלתלים או מסלולי הליכה הרריים בטבע. 

אם בחרתם להתחיל בהליכה נורדית, אל תוותרו על נעלי 
הליכה מתאימות, בעלות אחיזה נוחה ויציבה של כף הרגל. 
כן, כדאי תחילה להתנסות במקלות במסלול שאינו  כמו 
מאתגר - כדי ללמוד כיצד לתאם בין קצב הנפת המקלות 

קדימה לבין קצב ההליכה האישי. 
השימוש במקלות הליכה נורדית, מוסיף רובד ספורטיבי 
לכל טיול שתעשו - ואם נשביתם בקסמם, תוכל עד מהרה 
לעשות בהם שימוש מקצועי כמקדמי סיבולת לב-ריאה.     
אספקט נוסף בהליכה נורדית יכול להיות הפן החברתי. 
בהליכה  מיוחדת  הנאה  יש  רבים,  ספורט  בסוגי  כמו 
בצוותא, בקבוצה, הנפגשת באופן תדיר ובוחרת לעצמה 

את מסלולי ההליכה בהתאם ליכולות חבריה. 
וכך, בהחלט יכול להיות כי לאחר שתשתלטו על המיומנות 
זוכים לא רק בעיסוק  - תמצאו עצמכם  הזו  הפשוטה 
גם  אלא  הליכה מקסימים  ובמסלולי  נעים,  ספורטיבי 

בחברה ראויה.

נהנים  הנורדיים,  ההליכה  מקלות  בעזרת  הצועדים 
להתמיד  להם  המאפשרת  כללית  רווחה  מתחושת 
בהליכה, לגמוא מרחקים גדולים יותר, להתמקד בסובב 

אותם ולאו דווקא בקשיי ההליכה עצמה  

האיזון  קלילות. תחושת  היא של  הנורדית  חווית ההליכה 
להרגשת  תורמת  הארוכים,  למקלות  הודות  המתקבלת 
שבילים  של  מאתגרת  בסביבה  גם  הצועד  של  הביטחון 

פתלתלים או מסלולי הליכה הרריים בטבע

Shutterstock
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לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין
Israel-Switzerland & Liechtenstein Chamber of Commerce

Dear colleagues,

A few days ago, we welcomed the new year – 2022. Two years into the global 
pandemic have taught us countless lessons about personal and business 
resilience, financial stability, courage and entrepreneurship, and flexible 
thinking.

I am writing these words when tens of thousands people are diagnosed as 
positive for COVID-19. A surging, highly contagious wave has been flooding 
the entire world, taking us in new directions: living alongside the virus, personal 
responsibility, maximum vaccination, but no less important – uninterrupted 
economic activity.

The present issue of InteRelation reviews three spheres of our focal activity 
areas: Bilateral relations, academia and science, and culture and leisure.

Bilateral relations were at the focus of our interview with the new Swiss Ambassador 
to Israel, Mr. Urs Bucher. He shared his impressions on arrival to Israel and outlined 
activity directions to deepen the relations between the countries, particularly emphasizing innovation, a promising 
field of significant collaboration for the benefit of all involved.

An interview with Prof. Arie Zaban, President of Bar Ilan University, took us into the academic sphere. Prof. Zaban 
introduced us to the university's fascinating academic work and groundbreaking research, focusing on the energy 
and sustainability challenges with which the whole planet is coping. He also elaborated on the newly imposed 
reality of distance learning and the insights gained from the social distancing constraint.

A comprehensive interview with Jael Wyler, the Cultural Attaché at the Swiss Embassy in Tel Aviv, represents 
the cultural aspect. In the interview, Ms. Wyler describes cultural initiatives that add richness and depth to our 
bilateral relations. The readers can appreciate the breadth of her work through the offered collage of photos 
taken in cultural events initiated by the Embassy or held in collaboration with it, in different settings and various 
art and creative spheres.

Tania Coen-Uzzielli, Director of the Tel Aviv Museum, discussed with us the place of art in our lives, particularly 
in the current period. The museum is currently hosting an exhibition by the Japanese artist Yayoi Kusama, which 
stands out for its scope, and the interest is has awakened.

We come upon the global experience, other than in the museum, in the hotel industry, and luxury hospitality 
as experienced by Ronen Nissenbaum, the outgoing CEO of the Dan Hotel chain. Before this Israeli chapter, his 
career had included top management and business development positions in the world's leading hotel chains. 
Nissenbaum has implemented his international knowledge and experience in the Israeli Dan hotel brand and 
has expanded it abroad.

In the pandemic circumstances that recommend open-air entertainment, we turn the spotlight on a unique 
natural and archeological gem – the Galilee site of Yodfat. Touring this fascinating site, the visitors will become 
acquainted with the heroic story of the ancient Jewish town of Yodfat and its fearless resistance of the Roman 
enemy. They will also be introduced to Nordic walking, combining sports with outdoor recreation.

The Israel-Switzerland and Lichtenstein Chamber of Commerce attaches the highest importance to personal 
encounters and interaction between its members. Luckily, the chamber has managed to hold two events this 
year, in which we said farewell to the outgoing Swiss ambassador, Mr. Jean-Daniel Ruch, and welcomed the new 
ambassador Mr. Urs Bucher. I hope that once the current pandemic wave is over, we will meet again, exchange 
views, and promote the interfaces and ties between the countries.

I wish you all a successful and happy new year and good health before everything,
Gideon Hamburger
President, the Israel-Switzerland and Lichtenstein Chamber of Commerce
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B
efore your current appointing, you were ambassador in other countries 
around the world. Please describe the most interesting places and the way 
they influenced you and your diplomatic point of view. 

There were many strong moments, but let me mention three of them: I had the 
chance to start my career as an intern at the Swiss Embassy in Moscow, Soviet 
Union, in 1990. The world was changing after the fall of the Berlin Wall in 1989, 

but the implosion of the Soviet Union came as a total surprise to anybody. We couldn’t 
believe what was happening in front of our eyes – history was written in a dramatic – mostly 
peaceful - way. This was probably the most important lesson I’ve learnt in my whole career: 
always consider that the unthinkable may happen! In the more than twenty years dealing 
with Swiss-EU relations in Brussels and Bern, I was working on the edge between foreign 
and domestic policy. Interacting with both sides, I was happy to contribute to finding 
solutions on very tangible issues in the European integration process, even as a diplomat 
from a country that is not a member of the EU.  Finally, the six years I’ve had the privilege to 
spend in Japan an eye opener for a fascinating and most inspiring culture in which people 
strive for perfection and sophistication in basically anything they do. 

As head of the Mission of Switzerland to the EU what were your main missions and 
challenges? 
The main challenge is quite common in the world of diplomacy: it’s to correct the 
misperception of the opposite side. Both, Switzerland and the EU are highly complex 
constructions and without being able to read the other side in it’s own logics, it’s difficult 
to come to terms. As Ambassador to the EU, you have to explain both sides whom they 
are dealing with.

What perception of Israel did you have being posted in the EU?
A fascinating country in one of the focal points of world politics. It’s a crucially important 
partner for the EU and all European countries.

What did you know then about Israel, and how did you describe the country to yourself?

The Ambassador of Switzerland to Israel 
H.E Ambassador Urs Bucher 

In his first interview after assuming his position, Switzerland's ambassador to Israel, Mr. 
Urs Bucher, describes the primary undertakings on his diplomatic agenda. He directs 
the spotlight at the interfaces between the two countries, comments on tourism 
in COVID-19 times, and lists activity fields that promise to gather momentum by 
deepening the collaboration 0 Encouraged by the warm welcome he received from 
the Israel-Switzerland and Lichtenstein Chamber of Commerce he intends to keep 
deepening the joint activities

Mr. Urs Bucher, the Swiss ambassador to Israel:

We aspire to expand the bilateral 
collaboration on science and 
innovation matters
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I have been offered a very warm welcome by 
the chamber of commerce and her President, 
Mr. Gideon Hamburger. Already on my first 
appearance at the Chamber, I have met a high 
number of very interesting people of whom 
many of them I have met since then to discuss 
cooperation and business opportunities

I have only randomly had to do professionally with Israel and the 

Middle East, but I don’t think that any diplomat does not have this 
region on his radar when he or she defines his view on geopolitics. 
I’ve also visited Israel as a tourist – notably on my very first trip 
abroad with my wife!

Based on the time you are here, do you think Israel has 
special characteristics (in the field of economy, society, 
education etc.)?
Of course, there are so many that I still have to learn a lot. One of 
the main characteristics is obviously that education plays a crucial 
role in people’s life and as a result, Israel has become a real power 
house in innovation, notably in the digital sector.

We cannot exclude your mission from the international crisis 
of covid-19. Describe how did it affect your settling in Israel 
and your work here?
Thanks to the very successful vaccination program in Israel, we 
can work almost normally within the Embassy and interact with 
partners in Israel. 

On the other hand, the travel restrictions represent a big hurdle 
to accomplish one of the main tasks of any Embassy: to bring 
people from both countries together. We were lucky that the 
presidential visit could take place in October – and we learnt 
a lot from our Israeli partners about their management of the 
crisis. Unfortunately, most all other visits had to be cancelled. 
Video-conferences are, of course, an alternative but they never 
replace direct interaction.

Is there medical knowledge and experience that is shared 
between Israel and Switzerland? 
Of course, notably also regarding Covid. There is an important 
potential for an even closer cooperation, also when it comes to 
the digitalization of the health system.

What are the main topics dealt by the embassy these days 
regarding the bilateral diplomatic relation between the two 
countries? 
The main topics were underlined by both sides on the occasion of 
the presidential visit: we want to further strengthen our relations 
in the fields of innovation and scientific cooperation. And it goes 

Swiss Embassy in Tel Aviv 

We would like to go one step further and 
strengthen our presence. As it was agreed 
between President Parmelin and Prime Minister 
Bennett, our State Secretary for Education, 
Research and Innovation will visit Israel early 
next year to discuss new ways to cooperate

without saying that Switzerland always stands ready as a provider 
of diplomatic services.

An important part of the diplomatic relations between 
Switzerland and Israel is the commerce relations. Do you 
think that the potential of the bilateral commerce has been 
utilized to the fullest, and how business can be developed 
even further? Can you describe the profile of the Swiss 
tourism to Israel? Do you think it can be developed to other 
fields (of course regarding the epidemic situation)?
Our economic ties are already strong and we’ve done a lot in the 
last few years to facilitate business between the incredibly active 
startup scene in Israel and Switzerland. Our innovation officer at 
the Embassy, David Biegeleisen, has become a central pillar of our 
Embassy since he took office three years ago. We would like to go 
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one step further and strengthen our presence. As it was agreed 
between President Parmelin and Prime Minister Bennett, our State 
Secretary for Education, Research and Innovation will visit Israel 
early next year to discuss new ways to cooperate. 

In the context of the pandemic, tourism is, of course, a sad chapter. 
I have met with Swiss General Managers of Hotels in Tel Aviv 
and Jerusalem and we discussed what we could do to promote 
tourism once the travel restrictions are lifted. It became clear that 
we have to focus on so called “quality tourism”. This means notably 
that it’s not just about offering decent accommodation and sandy 
beaches or ski slopes to tourists, but to let them discover our 
respective countries in their full diversity.

Both Israel and Switzerland, were not blessed with a lot of 
natural resources, thus nourished the human resources in 
the fields of science and industry. What do you think can be 
done, to promote a scientific and industrial collaborations, 
for instance, in the pharmaceutics field?
Countries like Israel and Switzerland have to focus on highly 
productive sectors which means that innovation is key. Both 
Israel and Switzerland have a long tradition of close interaction 

between Universities and the private sector which is a main 
driver behind our respective innovative power. Our structures 
are complementary and as a result, there is a huge potential 
for positive synergies. Our common ambition is to conclude an 
agreement on scientific cooperation which will help to bring 
actors from academia and the private sector closer together.

Please describe the relationship with the people of the 
chamber of commerce, and your cooperation with them. How it 
is put into practice and how this relationship can be expanded? 
I have been offered a very warm welcome by the chamber of 
commerce and her President, Mr. Gideon Hamburger. Already on 
my first appearance at the Chamber, I have met a high number of 
very interesting people of whom many of them I have met since 
then to discuss cooperation and business opportunities. The 
Chamber organizes events with very distinguished guest speakers 
that attract also people who have had no ties with Switzerland 
so far – a most welcome opportunity for the Embassy. I look 
very much forward to closely interact with the chamber and to 
organize events together. 

When you will finish your role here, you will probably 
continue to other countries to represent Switzerland. What 
will you take from your "Israeli experience" as a diplomat?
It’s much too early to give a clear answer but there is no doubt 
about this: it will be one of the most exciting and meaningful 
mandates I’ve accomplished in my career and I will leave Israel 
with many new friend for a lifetime!

Both, Switzerland and the EU are highly complex 
constructions and without being able to read the 
other side in it’s own logics, it’s difficult to come 
to terms. As Ambassador to the EU, you have to 
explain both sides whom they are dealing with

H.E Ambassador Urs Bucher and Mr. Gideon Hamburger
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A
t this time, it is difficult not to relate to current 
affairs, particularly the closing of the UN 
Climate Change Conference in Glasgow which 
produced a tentative agreement and little 
ability to commit and reduce greenhouse gas 
emissions effectively in the coming decades. 

How do you see this matter?

"I think that the climate crisis results from disrupting the balance 
between the natural systems. Once this is understood, a solution 
will emerge. In my opinion, the multitude of initiatives and 
actions revealed at the Glasgow Conference indicates that the 
international community has realized the need to take action 

and is ready to implement it in practice.

This, however, is insufficient. I believe that the current situation 
requires taking immediate vigorous action. With my intimate 
acquaintance with renewable energy processes, a crucial factor in 
resolving the climate crisis, I assure you that these processes take 
a long time. Any decisions leaders take today must be based on 
a long-term vision acknowledging that realizing these processes 
will take at least thirty years. This is the predicted timeframe for 
noticeable repairs in the ecological system.

All involved must work together to reach this goal. The leadership, 
the academic world, the industry, and the masses should all 
understand the magnitude of the task. Each can make an impact.

For example, at Bar Ilan University, we are launching a Center for 
Energy and Sustainability to seek solutions for climate problems 
through scientific research. All our university's departments 
are dealing with the environment – the life sciences, the exact 
sciences, the department of geography and environment, law, 
and even Judaic studies, with their Eretz Israel Studies department. 
Making an impact on the environment has become part of the 
researchers' DNA throughout the campus."

Given your years-long professional involvement in the 
field of renewable energy, could you name any positive 
milestones in the path humanity is walking?
"One positive point is the worldwide progress in developing and 
applying various types of renewable energy. The past decade 
has seen significant progress in this field, reflecting our ability 
to make beneficial use of renewable energy. Those outside the 
professional milieu may feel that progress is slow at times, but 
it has surpassed by far the targets of integrating infrastructurally 
complex technologies.

The innovation at our university lies in interfacing energy and 
sustainability, i.e., sustainable energy. Without resolving the energy 

Prof. Arie Zaban, President of Bar Ilan University, reviews recent groundbreaking 
developments in the energy sphere, comments on coping with global 
sustainability challenges, and introduces an advanced technology transfer model 
for industrial implementation. He affirms that the Covid-19 related challenges  
have also produced positive outcomes

This is a fascinating period for 
the world of academia which is 
undergoing a dramatic teaching 
and research transformation

Prof. Arie Zaban
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problem, we will not manage to promote a truly sustainable 
environment. Given our proven capabilities in the field of energy, 
that is where I see our impact on humanity.

Significantly, this is a massive market. To illustrate its size, we are 
talking about building a medium-sized solar field every minute 
because consumption keeps growing. As an energy scientist, I am 
happy to note that the global industry is speedily approaching 
this rate of installation. In the coming few years, I also predict a 
similar development rate in the field of electricity accumulation 
and the hydrogen economy. Previously, investments in renewable 
energy were insurance against a rise in oil prices. I am happy to 
say that today, oil prices are no longer a factor in developing 
renewable energy."

Where would you place Israel's government, economy, and 
citizens on the map of global environmental awareness?
"The current government seems to be interested in delving 
deeper into this issue. One sign of this interest was the large 
professional delegation that went to the Glasgow conference. 
Prime Minister Bennett's words indicated his understanding that 
science is the source of our national power and would contribute 
to dealing with the climate crisis. Israel's unique nature and its 
population's fondness for innovation could make it a global 
environment laboratory. We have the brains and the adaptability 
required to become a living technology laboratory in this field.

Although we are small and cannot be a significant factor, we 
have much to offer in terms of innovation and science, as Prime 
Minister Bennett has declared. 

Bar Ilan University has been advancing various energy and 
sustainability developments for several years. One such example 
is The Green Wall, a sustainability project of the Center for 
Smart Cities. This groundbreaking research, headed by Prof. 

Itamar Lansky, investigates the effect of green buildings on the 
environment and human health and attempts to quantify it 
financially. In this project and other similar ones, the university is a 
"living laboratory" for local authorities who are our partners to the 
enterprise. The initial results are encouraging, and the researchers 
are already envisioning whole neighborhoods with green walls. 

Other examples are an autonomous shuttle, smart street lighting, 
and using robots to clean solar panels. One of our contributions 
in these matters is allowing researchers to experiment on campus 
with a genuine albeit controlled model, a kind of living laboratory".

In your opinion, what role does academia play in the efforts 
to educate, shape public opinion, alter behaviors, and 
change policies?
"The task of the academic world is to investigate, ask the most 
difficult questions, and propose science-based solutions that 
would impact the world. When Prime Minister Bennett said 
in Glasgow that Israel was "a nation of climate innovation," he 
was alluding to us – the academic staff. Those investigating the 
complex problems humanity must resolve in laboratories and the 
field. Beyond the technological development, climate research, 
and process understanding offered by the academic world, we 
also engage with other spheres such as human research and 
educational training that have a significant effect on shaping our 
policy and next generation."

One sphere in which we seem to be on the verge of a 
revolution is transportation. What is your vision in this field, 
particularly, of course, the issue of advanced batteries for 
electric vehicles that you are studying?
"My vision is smart transportation based on electric vehicles 
alongside electrical mass-transportation systems. To this end, we 
must develop mass transportation infrastructures and energy 
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systems fit for electric vehicles. This means high density energy and 
supply capability with high and variable power. We are currently 
exploring two main technologies: batteries and hydrogen.

The future lies in developing batteries based on materials that exist 
abundantly in nature or are recyclable. That is the specialization 
of our energy and sustainability center. One such example is 
a technology I have developed and is currently implemented 
through the Israeli company Phinergy. It involves a metal-air 
battery producing electric energy from the chemical reaction 
between aluminum (which is recyclable), water, and oxygen.

We are also developing the sphere of hydrogen-based fuel cells. 
Here, too, hydrogen exists naturally in sufficient quantities. We 
expect to see other materials entering the energy systems, such 
as sodium, currently being tested as a basis for a new type of 
battery. This is a complex science that requires first-class energy 
researchers and  cutting-edge research infrastructure. I am 
happy to say that Bar Ilan already employs locally and globally 
renowned energy researchers, and we keep developing our 
research infrastructures and industrial collaborations to meet this 
mammoth challenge."

How do you manage the interface between developing 
advanced technology via academic research and 
implementing it in the industry and startup companies?
"This is a central question, and I am pleased to discuss it here. 
At Bar Ilan, we have designed a model of technology transfer 
from academia to the industry that is different from that of 
other universities. Next to ordinary commercialization, we 
propose our faculty members a new track of becoming active 
entrepreneurs in companies bringing their research to fruition. 
Our entrepreneurship center, UNBOX, provides the researchers 
with the tools and support they need to set up with Ph.D. students 
and external professionals deep technology start-up companies. 
The center operates in two stages. The first is a semester-long 
training course, which is now running for the fourth time. We 
teach the researchers that before programming or designing a 
product, they must explore the market and make sure that they 
are offering a solution for a real problem and that clients would 
be willing to pay for their solution. After completing the training 
stage, the researchers have the option of becoming the senior 
partners in a company they set up with the entrepreneurship 
center. The company receives a launching investment to validate 
its product on the market. Most importantly – the university 
waives its intellectual property rights to allow the company a 
smooth and rapid growth.

The energy and sustainability center has been involved since 
its establishment in another entrepreneurial activity – inviting 
industrial companies to be partners in the center. Various 
member industries assist in accurately defining the challenges 

"After completing the training stage, the 
researchers have the option of becoming the 
senior partners in a company they set up with 
the entrepreneurship center. The company 
receives a launching investment to validate its 
product on the market. Most importantly – the 
university waives its intellectual property rights 
to allow the company a smooth and rapid growth"
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and participate in solution-development processes. In the past 
few years, we have witnessed a highly effective technology 
transfer from Bar Ilan to the industry, and we enjoy the fruits of 
our partnership and the success of the industries."

On a more personal level: as one whose studies have 
triggered the establishment of several start-up companies, 
haven't you ever entertained the idea of switching sides and 
engaging in business-oriented implementation?
"This is a great time to be a scientist. As a researcher I observe our 
researchers' enthusiasm and the backing they receive whenever a 
problem emerges that requires a complex solution. In my current 
position, I enjoy the best of both worlds. I am proud to notice how 
technologies developed by Bar Ilan researchers, myself included, 
impact the world through the connection with the industry."

The COVID-19 pandemic has thoroughly changed the world 
of learning. How has Bar Ilan managed the crisis?
"The COVID-19 crisis has boosted our organization's technological 
abilities. Within a single weekend, the whole university switched to 
ZOOM learning. It was not perfect, but we did it. The studies have 
continued throughout the pandemic. This required tremendous 
managerial attention and the collaboration of all the campus 
components. Judging by the results – we may look back with 
satisfaction."

Have you chosen to preserve hybrid formats in learning, 
and what lessons have you drawn from the COVID-19 crisis?
"Hybrid formats are definitely here to stay. We notice this 
phenomenon in many aspects of our life, and the academic 
world is no exception. We are drawing lessons continuously. 
We learn on the go and keep improving, from investing in our 
digital infrastructures to helping our staff to adjust to the switch 
to online computer use in some fields. I expect teaching to 
improve significantly in the coming years, given the insights we 
integrated and the immense experience we have gathered over 
such a short period."

When the school year opened, the university had to contend 
with the challenge of students dropping out after losing their 
livelihood due to the pandemic. Tell us about the financial 
aid project sponsored by the Friends' Association.
"The COVID pandemic indeed created a reality of uncertainty 
and significantly challenged many students, especially those 
who did not have a solid economic back. We, at Bar Ilan, were 
concerned about this situation and attempted to respond as best 
we could to the increasing need for assistance. Luckily, we were 
not alone. The University Friends Association, led by Chairman 
Gideon Hamburger, immediately joined in with full strength 
and launched emergency campaigns for scholarships in both 
the previous and current school years. We worked together to 
prevent students from dropping out simply because they could 

not afford their studies.

Many association members did not remain indifferent to the 
call and did their best to contribute generously to the students 
in need. These scholarships were and still are vital and have 
thoroughly changed the lives of those who received them. I am 
thankful to the dear friends who came to the rescue and were 
determined to allow students to realize their academic dream 
and offer them a better and more equal starting point in life."

Has the pandemic also carried any blessings, such as 
innovative work, a breakthrough in thinking, access to new 
target audiences? 
" The crisis of the last years has confronted us with difficulties we had 
not known before. However, it has also reminded us of the power 
of Bar Ilan's human and organizational makeup. The pandemic has 
offered us opportunities to engage in previously unknown matters 
and find groundbreaking solutions for old and new research, 
teaching, and organizational problems.

"The University Friends Association, led by 
Chairman Gideon Hamburger, immediately 
joined in with full strength and launched 
emergency campaigns for scholarships in both 
the previous and current school years. We worked 
together to prevent students from dropping out 
simply because they could not afford their studies"
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From the research perspective, the global village has grown even 
smaller, as information transfer by technological means promoted 
international collaboration in all the fields, geographical distance 
notwithstanding. We were the first to sign collaboration agreements 
and launch joint research projects with Emirati universities without 
face-to-face meetings.

From the teaching perspective, the dramatic experience we have 
gone through led to a breakthrough in teaching as we had known 
it. Even long-time laboratory courses that are physical in nature have 
been significantly upgraded due to the need to resolve the problem 
of meeting under COVID conditions.

From the administrative perspective, digitization has revolutionized 
student services, a thing we will benefit from for a long time to come.

Moreover, the COVID-19 pandemic has opened before us new 
audiences in Israel and abroad. It has enabled us to make the 
university accessible to them. From now on, those students would 
be able to study at Bar Ilan in a hybrid manner even if they are 
geographically distant from it."

After opening the Faculty of Medicine in Safed, Bar 
Ilan University is now an active partner to the vision of 
strengthening the medical services in the periphery. Please 
elaborate on this move. Do you think that the new faculty will 
attract skilled professionals to hospitals in northern Israel?
"The Azrieli Faculty of Medicine was set up to bring about a 
change in Israel's northern periphery – advance public health and 
medical services, make science studies accessible to students, and 
empower the community. In its ten years of existence, it has already 
trained almost 700 doctors. Some of them did their internship in 
Galilee medical facilities and have chosen to stay and contribute to 
developing the health system in northern Israel.

We have recently launched The Russell Berrie Galilee Diabetes 
SPHERE. It is a first-of- its-kind model of reducing diabetes morbidity 
through research and holistic collaboration with all the bodies in 
charge of identifying, preventing, and treatment of diabetes. We 
expect the diabetes SPHERE model to be adopted in other regions 
in Israel and abroad and prove to be an effective tool to achieve 
other national goals in this field."

Tell us about your relations with the Bar Ilan Friends' 
Association. What does the association's activity facilitate? 
Does it focus on specific areas?
"The members of the university's Friends' Association, with Chairman 
Gideon Hamburger at their head, are the university's ambassadors 
outside the academic world. They are senior economic figures and 
have varied fields of action, interest, and influence, which they use 
to leverage the university's research and teaching. They do this by 
networking with industry people, each in his or her specific field, 

promoting project regulation and finances, and offering responses 
to needs that emerge from the field. The most relevant example 
is the fundraising campaign for emergency scholarships that I 
mentioned earlier. The association members are true partners in 
every aspect. They hold Bar Ilan dear to their hearts, and the feeling 
is mutual. Recognizing the importance of the research conducted 
here motivates them to take action. They wish to disseminate this 
knowledge and boost its influence."

The Israel-Switzerland and Lichtenstein Chamber of 
Commerce lays the foundations for bilateral activities, 
including academic knowledge exchange and cooperative 
research. Could you tell us about ongoing projects between 
Bar Ilan and research and academic establishments in 
Switzerland?
"Indeed, we exchange knowledge and collaborate in research. After 
a decade of joint research, one of our most impressive collaborations 
has recently turned into a young and promising company, Raam 
Memory Technologies. Its technology reduces the space memory 
occupies in silicon chips used in practically every electronic device. 
It guarantees better and more effective performances of those 
devices (from cell phones and laptops to washing machines) and 
saves money. Last November, the company was accepted into 
Silicon Catalyst, the unique and most prestigious incubator in the 
world specializing in semiconductors.

All these achievements were the fruits of a decade of collaborative 
research between the Bar Ilan Impact Centers, ENICs laboratories 
led by Prof. Alexander Fish and Prof. Adam Teman, and the 
corresponding research center at the Swiss EPFL university, led by 
Prof. Andreas Burg.  The researchers worked in close collaboration: 
Prof. Teman and Dr. Gitterman (the company's CEO and one of its 
founders, who received his Ph.D. from Bar Ilan) did their post-doctoral 
studies in Prof. Burg's laboratory in Switzerland. The research that 
yielded the development with its extraordinary potential was 
conducted simultaneously at laboratories in Israel and abroad.

Anyone involved in this sphere realizes how significant and 
groundbreaking this development is. Joining forces has undoubtedly 
contributed much to this achievement."

"The future lies in developing batteries based 
on materials that exist abundantly in nature 
or are recyclable. That is the specialization of 
our energy and sustainability center. One such 
example is a technology I have developed 
and is currently implemented through the 
Israeli company Phinergy. It involves a metal-
air battery producing electric energy from 
the chemical reaction between aluminum 
(which is recyclable), water, and oxygen"
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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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Even Japanese artist Yayoi Kusama, creator of giant exhibitions displayed in the world's 
best museums, was excited to learn that no less than half a million Israelis would visit 
Tel Aviv Museum of Art over her exhibition's five months. Museum director Tania 
Coen-Uzzielli reviews the changes the COVID-19 pandemic produced in the public 
perception of the museum and how art is made accessible to the general Israeli public

F
or many long days, the only sound I heard in the museum was that of my 
footsteps," remembers Tania Coen-Uzzielli, Tel Aviv Museum's director during the 
first lockdown. "A closed museum is difficult to watch, and closing a museum is 
even more difficult."

Tania recalls without effort the somewhat bizarre sight of countless artworks 
– pictures, statues, photos – standing wrapped, covered, until the unknown 

moment when the museum would reopen, and they would fulfill their original purpose: 
being displayed, seen, exposed to all.

In May 2020, at the height of the lockdown, amid the silent covered works, Tania 
received an unexpected proposal: To host within a short time, 18 months, a monumental 
exhibition of unprecedented size by the Japanese artist Yayoi Kusama.

"We had planned to host this exhibition in 2024", she recalls. "Kusama is among the most 
coveted artists, and we had to stand patiently in a long line to host her works here…"

But the COVID-19 pandemic, disrupting reality in so many senses, wreaked havoc in the 
prearranged order of exhibitions worldwide. A free slot emerged for Tel Aviv much earlier.

"I decided to accept this rare proposal while the museum had been closed for months 
and no one knew when it would reopen, under the threat of a killer virus and no 
vaccine. I am an optimist. I believed we were experiencing a short-term event. My "yes!" 
resounded clear and definite. To my great pleasure, the adventure carried away the 
museum board and Tel Aviv's mayor, as well as the city administration, responsible for a 
third of the museum's budget.

In December 2020, at the height of the lockdown, we signed a giant agreement for 
bringing Kusama's works from 36 different establishments worldwide – in Netherland, 
Germany, Japan, and other countries. Stephanie Rosenthal, director and chief curator of 
the Martin Gropius-Bau Museum in Berlin, with whom we collaborated on this matter, 
was appointed the exhibition's curator. In Israel, local collectors loaned the museum 
Kusama works they possessed, adding an exclusive edge to the exhibition. The local 
curatorship was entrusted to the exhibition's initiator, Suzanne Landau, formerly chief 
curator and director of the Tel Aviv Museum.

From the very start, we knew this would be a one-of-its-kind event, the largest and most 

Tania Coen-Uzzielli, Director, Tel Aviv Museum of Art:

Half a million visitors to an art 
exhibition are an unprecedented 
achievement on a global scale

Tania Coen-Uzzielli
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comprehensive retrospective of an active international artist 
– from Kusama's first painting at age 10 to works she created 
especially for our exhibition!"

0 0 0

Tania's decision, and even more so its underlying energy, must 
be weighed against the hard-to-digest realization that life as 
we knew it was over.

"The global catastrophe transformed perceptions and beliefs, 
and the perception of the museum as a cultural establishment 
has also changed," she says. "In Israel, the museum had been a 
venue for Israeli and foreign art lovers. Its status in the leisure 
culture was rather marginal, especially in comparison to the 
culinary world and even theater. Now the rules of the game 
have changed. Tourists no longer arrive, while the Israelis crave 
an experience that would resonate their journeys abroad, 
which often include museum visits."

The museums opened before the performance halls and 
became new places of refuge simply because they were 
available. Their wide-open doors were inviting.

0 0 0

Tel Aviv Museum has embraced its changed image and has 
leveraged it by three unusual exhibitions. The first – a large 
exhibition of the controversial American neo-pop artist Jeff 
Koons, which has flooded Instagram with countless selfie 
versions of "me and the orange dog".

"Koons' colorful works put in question everything we know 
about art, and what deserves to be defined as an artwork 
these days," Tania says. "A change in world order was imminent 
anyway, and the colorful exhibition attracted a large and varied 
crowd to the museum."

A Bouquet of Love I Saw in the Universe, 2021 Installation view 
© YAYOI KUSAMA Photo: Elad Sarig

"The relations with the contributors have 
undergone a change in that the contributors 
ceased to be passive and became involved 
partners. I prefer not to use "contributors" but 
rather see them as friends and partners. We are 
looking for opportunities to find a mode of action 
that would allow them to play a valuable role"
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Later, the celebrated artist Zadok Ben David displayed an 
installation titled "People I have seen and never met." It 
documented over 6,000 figures of women, men, and children 
the artist has observed but never met in person in his world 
travels to Kazakhstan, Tokyo, London, Tel Aviv beach, and even 
Antarctica. Something about them attracted his attention, and 
he took photos of them that he later processed into expressive 
sketches. Using an etching technique, he created thin metal 
cutouts painted black and placed them on a bed of sand at 
regular distances, covering hundreds of square meters, creating 
a human landscape.

"Displaying the installation during the pandemic added many 
layers to it, such as crowding, keeping distance, crossing 
national borders, reducing one's existence to abide by 
restrictive temporary orders, while looking for ways to maintain 
individual unique features," Tania says. "When the exhibition 
opened, operation Guardian of the Walls was underway, and 
the issue of identity – who am I, who resembles me, who is 
different, who is against me – added to it another layer of 
meaning and relevance."

The third is the Kusama exhibition. It opened in November 
2021 and will remain open until April 2022. "At the moment, we 
are sold out," Tania says with satisfaction.

At the mention of the word "populism," Tania nods in 
recognition. She has heard, experienced, and withstood a 
range of reactions to the monumental moves the museum has 
made under her management. "I believe that we should make 
the best of the situation," she says calmly. "Another word worth 
mentioning in this context is 'mix.' Much has been said about it, 
but in the end, we had to create 'magnets' to attract the Israelis 
who could not travel abroad and were looking for something 
worth visiting in the museum. I wished all the visitors to have 
an extraordinary, sensual, emotional experience. Over the 
visit, they might also watch the museum collections, a new 
photography exhibition, and perhaps even glimpse an open 
architectural exhibition.

We have definitely taken steps to remove the obstructions and 
open the museum doors wide. To a certain extent, our choices 

crossed age, culture, and geographic barriers. They were meant 
to excite, amaze, elicit a genuine reaction to art."

You have mentioned that people now perceive the 
museum differently. How is this noticed in practice?
"The essential change regards the makeup of the current museum 
visitors. The recent exhibitions attracted a young audience, 
aged 25-35, that had almost never visited before. Expanding the 
audience makeup is a double challenge considering that the 
museum is a bubble within the Tel Aviv bubble.

Nowadays, when I lecture about 'removing obstacles on the 
way to the museum' I begin with the semantics of the three 
mighty barriers embodied in our self-definition – 'museum', 'Tel 
Aviv', and 'art'. I can now show that these semantics also stand 
for 500,000 (!) visitors to a Japanese artist exhibition. This is a 
phenomenal achievement by global standards, where 200,000 
visitors mean tremendous exposure. Note that this was a purely 
Israeli audience, as tourism has halted. Kusama herself was 
amazed, happy, and content with this achievement."

As one deeply involved in outlining the direction the 
museum is heading, where would you place yourself on 
the axis of Israeli vs. international art?

"We had to create 'magnets' to attract the Israelis 
who could not travel abroad and were looking 
for something worth visiting in the museum. I 
wished all the visitors to have an extraordinary, 
sensual, emotional experience. Over the visit, 
they might also watch the museum collections, 
a new photography exhibition, and perhaps 
even glimpse an open architectural exhibition"

Jeff Koons, Hulk (Rock), 2004-2013, © Jeff Koons, Photo: Tom Powel Imaging
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"As the director, I believe in preserving the DNA of this art 
establishment. However, while biological DNA is hard to 
change, the DNA of a cultural establishment can be altered 
and even developed. I cannot detach Tel Aviv Museum 
from its history, from Tel Aviv's first mayor, Meir Dizengoff, a 
visionary who thought a modern city could not exist without a 
museum and acted on it. He dedicated two floors in his house 
to set up a museum. In the same house, the declaration of 
independence took place in 1948.

It later became impossible to disconnect the museum 
from canonical Israeli exhibitions – Ofakim Hadashim [New 
Horizons], Want of Matter, Female Presence – all foundations 
of Israeli art. Already in those years, the museum offered 
important exhibitions of leading international modern artists, 

such as the historical Van Gogh exhibition.

Tel Aviv Museum leaned on two pillars throughout its 
development: an Israeli one and an international one. It has 
progressed putting one foot after the other.

In the matter of Israeli art, I can tell you that we are currently 
in the midst of a comprehensive move to re-exhibit our Israeli 
collection. We are planning to remove all the works from the walls, 
and display them anew from the perspective of four universal 
elements – fire, water, earth, and air. The product of the museum's 
Israeli art curator, Dalit Matityahu, will surely be unique."

The museum has been fostering years-long relations with 
its supporters, i.e., contributors. Has any change occurred 
in these relations?
"The relations with the contributors have undergone a change in 
that the contributors ceased to be passive and became involved 
partners. I prefer not to use "contributors" but rather see them as 
friends and partners. 

We are looking for opportunities to collaborate with our friends, 
that is, find a mode of action that would allow them to play a vital, 
valuable role and not merely be providers of material support. We 
are working together to build for them a "value-oriented" role that 
would suit their intentions and tendencies and allow their social 
investment to be distinctive and unique."

The COVID-19 period has probably challenged this 
aspect as well, given that most of the resources had to be 
channeled to struggling with the pandemic…
"The worldview of the museum's long-time loyal friends cannot 
visualize a well-organized society without culture and art. 
Although the health challenge has attracted much attention 
lately, there is consensus that we need cultural anchors, and the 
museum is, without doubt, one of them."

Perhaps the museum has turned into a kind of healing 
facility, healing the soul…
"We may see it as such. Art heals and strengthens us. It cheers us 
up, makes us think, encourages us to feel and get excited."

In conclusion and on a personal note, you have mentioned 
the bubble called Tel Aviv. You travel every day from your 
Jerusalem home to Tel Aviv. How do you feel here?
" Over the years, I have adopted the stance of an outsider. In Italy, 
where I was born, I was Jewish. In Israel, where I settled, I am 
Italian. In the United States, where I have lived, I was Italian, Israeli, 
and Jewish. Now, in Tel Aviv, I am a Jerusalemite. 

This ceaseless not-belonging is, probably, what allows me 
"esthetic distance" from my surroundings and a degree of 
independence and freedom."

"Koons' color ful works put in question 
everything we know about art, and what 
deserves to be defined as an artwork these 
days. A change in world order was imminent 
anyway, and the colorful exhibition attracted 
a large and varied crowd to the museum"

Jeff Koons, Balloon Dog (Orange), 1994-2000 © Jeff Koons
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Jael Wyler, the Cultural Attaché at the Swiss Embassy in Tel Aviv, describes 
her unique job where two worlds meet: Art and culture and diplomatic 
work. The personal story of Wyler, born in Switzerland and residing in Israel 
for years, reveals a similar duality 

C
ulture spans states and peoples, bringing color, emotion, and vividness 
into the diplomatic work. The artistic experience enables us to 
communicate effectively through the senses the distinct nature of 
Switzerland, the characteristics of the state and the nation. We work to 
bolster bilateral relations and promote Swiss interests in Israel. This is 
an essentially diplomatic mission – culture in the service of diplomacy 

if you wish." These are the words of Jael Wyler, the Cultural Attaché at the Swiss 
Embassy in Tel Aviv.

"One must understand that the work of a cultural attaché at an embassy does not 
focus on promoting the consumption of art and culture. In this case, culture is a 
means, another way, another tool allowing us, the Swiss representatives to Israel, to 
introduce and express here the essence of Switzerland: Its value, distinction, high-
quality standards, and others."

The duality of this job – culture and diplomacy – also exists in Wyler's own life, where she 
set out from the world of art to reach her unique position. "Some Swiss cultural attachés 
began in the world of diplomacy, but quite a few of them, like me, come from the world 
of art. I believe that regardless of your background, this position has a dual dimension that 
must be understood and internalized. This insight adds depth and challenge to the work, 
opening broad opportunities for initiatives in varied fields of culture and art from a foreign 
relations perspective."

" The Swiss Embassy in Tel Aviv, has two departments", Wyler explains. "The consular 
department is in charge of formal and procedural matters, primarily visas and 
passports. It is impossible to underestimate the importance of this department, 
whose services benefit numerous Swiss and Israeli citizens. The head of the 
diplomatic department is the newly appointed ambassador, Mr. Urs Bucher [see an 
interview with Mr. Bucher in this issue]. He is assisted by professional officials in fields 
such as economy, innovation, culture, etc."

The diplomatic department's staff participate in weekly meetings, where they receive 
updates on topics on the agenda. Thus, Wyler's work in her fields of responsibility – 
culture and art interfaces with the embassy's diplomatic work. 

"I receive updates on all the visits of Swiss delegations and other initiatives, and this 
allows me to use culture to create contexts that have an added value. For example, I 

Culture is a bridge deepening 
bilateral relations between 
Switzerland and Israel

Despite the dichotomy 
between being Swiss and 
Israeli, Wyler chooses 
to be both. "To me, 
Switzerland is primarily 
childhood, the color of 
snow, my mother tongue, 
the aroma of the small 
restaurant I used to 
frequent with friends… 
Israel is solid ground, the 
right place for me. The 
rooftops of Tel Aviv, the 
openness of the people"

Jael Wyler
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may include in the schedule of a visiting Swiss politician an Israeli 
orchestra concert or a visit to a local exhibition. These are bridges 
that promote future collaborations and deepen the ties.

Speaking of music, the Swiss maestro Philippe Jordan visited 
Israel in January 2022 for a series of gala concerts with the Israeli 
Philharmonic Orchestra in Tel Aviv and Jerusalem. A collaboration of 
this kind is quite customary in the musical world, where prominent 
musicians work with various orchestras worldwide giving guest 
concerts or participating in festivals. This cultural perspective adds 
value and bolsters bilateral relations and interests."

0 0 0

Jael Wyler was born in Luzern "the most beautiful corner of 
Switzerland in my eyes," she says with a smile that treasures the 
memory of the sparkling blue lake water, the unique fragrance of 
forests in winter, and the taste of traditional dishes she misses.

She studied German literature in Zurich and traveled to Israel, 
where she has relatives, to volunteer in a kibbutz on one of her 
summer vacations. She reached Kibbutz Yakum, was assigned 
to gardening work, and soon fell under the charm of the Israeli 
environment.

"Nature, the sea, the warmth, the garden where I worked – 
everything looked right. I felt I was standing on firm ground. They 
called me "Ya'ēli" with a smile, in contrast to the severe "Jāel" 
with the stressed first syllable I had known before, which added 
heaviness to my name. I felt that part of me belonged here. Three 
months after returning to Switzerland I packed my belongings 
and came to Israel, a 22 years-old, without a language, without a 
clear plan".

She settled in Herzliya, where her aunt lived, studied Hebrew at an 
ulpan, translated for her livelihood, and enrolled in Tel Aviv University, 
where she studied stage direction. On graduation, a theater in Basel 
offered her a job. "And so, completely engrossed with Hanoch Levin, 
I returned to Switzerland to work in a theater. I worked there for two 
years before I returned to Israel for good in 2007".

The position of attaché in the Swiss embassy in Tel Aviv was a 
fulfillment of all her wishes. Her familiarity with both cultures, the 

careful walk between art and diplomacy – these all suited her 
personality. It did not take long before she internalized the protocol, 
learned the rules, understood her place, and imbued her job with 
meaning.

"When I meet an artist, no matter in what field, I know how to talk 
with him and about what. We have a common language, which 
is important. I can sit with an esteemed Swiss writer and converse 
about his work, its context, to understand what he would like to 
happen, where, and when. I launched many of my initiatives after 
talking with artists and creators."

0 0 0

Within her Swiss and Tel Aviv reality, Wyler has shaped her own 
identity. "I am cosmopolitan", she says. "I am proud of being a 
woman of the world, and many of my thoughts and actions have 
a global orientation. Take for example the climate crisis. I worry 
about the unequal distribution of global resources. And I act in 
this spirit, awakening a socio-cultural discourse. Much of this 
discourse appears on the website the Embassy opened around 
the initiative 'Wake up – diplomacy towards a healthy future'. This 
was our reaction to the standstill, disconnection, and anxiety the 
global pandemic has caused."

Despite the dichotomy between being Swiss and Israeli, she 
chooses to be both. "To me, Switzerland is primarily childhood, 
the color of snow, my mother tongue, the aroma of the small 
restaurant I used to frequent with friends… Israel is solid 
ground, the right place for me. The rooftops of Tel Aviv, the 
openness of the people.

"One of our most important recent 
collaborations has consolidated around the 
celebrations on the 70th anniversary of the 
Swiss-Israeli diplomatic relations. It was a 
captivating cultural event that combined 

music with visual art – 'Basel-Tel Aviv'. Had it 
not been for the support of the Chamber of 
commerce we would not have succeeded in 
offering this unique program, and exposing 

such a large Israeli audience to it"
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One thing that is so Israeli in my eyes, which I cherish and helps 
me in my work here, is accessibility. If, for example, I wish to meet 
a professor of Hebrew literature from the Hebrew University of 
Jerusalem, I contact him and most probably speak with him 
within five minutes. In Israel, people are very open to the idea of 
sharing their thoughts, opinions, professional work. In Switzerland 
this takes longer, it takes more time to build trust.

But this slow pace, which can sometimes be an obstacle, can also 
prove to be a blessing. Swiss people do not answer immediately every 
WhatsApp message they receive. They take time to think, consider, and 
finally write an answer. There were times I was glad I delayed my reply, 
as a good Swiss. I slept on it and managed to write something more 
balanced, even deeper. Sometimes this is an advantage."

0 0 0

An important portion of Wyler's work is dedicated to "importing" 
Swiss culture into Israel. "We are doing this with a broad diplomatic 
vision, to enhance the close bilateral relations between the countries. 
For example, few people are aware that one important Swiss 
"export" is architecture. Take for example the Cymbalista 
Synagogue and Jewish Heritage Center in the Tel Aviv University 
campus, designed by the world-famous Swiss architect Mario 
Botta, or the National Library project in Jerusalem designed 
by the award-winning Architectural firm of Jacques Herzog 
and Pierre de Meuron in Basel. We also have an architectural 
collaboration with the Technion, where the Swiss architect 
Emanuel Christ has lectured, and with the Bezalel Academy of 
Arts and Design on green building."

A unique enterprise of the Embassy creates many ties. Dialogues 
titled "Swiss Talks" have been held with artists from various fields 
at Tel Aviv's Sommer Contemporary Art Gallery. Architect Christ's 
participation in one such dialogue paved his way to the Technion 
Faculty of Architecture. These meetings were also a platform for 
the Swiss writer Sibylle Berg to deepen her connections with 
Israel, which led to the publication of a Hebrew translation of her 
book Thank You for This Life by the Am Oved publishing house. 
Sibylle Berg, a renowned Swiss writer, won in 2020 the highest 
Swiss literary prize. "Making this Swiss literary work accessible to 
Israeli readers was a significant and appropriate achievement to 
us, as representatives of the Swiss culture," Wyler says.

The close relationship between the embassy and the Israel-Switzerland 
and Lichtenstein Chamber of Commerce has not neglected the 
field of culture. "I admire the entrepreneurial spirit of Chamber 
President Mr. Gideon Hamburger, who has managed to combine 
business with culture and art for so many years.

One of our most important recent collaborations has 
consolidated around the celebrations on the 70th anniversary of 
the Swiss-Israeli diplomatic relations. It was a captivating cultural 
event that combined music with visual art – 'Basel-Tel Aviv'. Had 
it not been for the support of the Chamber, we would not have 
succeeded in offering this unique program, and exposing such a 
large Israeli audience to it.

I find the association between entrepreneurship and culture quite 
logical," Wyler says, "And I know that important business decisions 
are not necessarily taken in offices but rather during cultural 
events, informal encounters, after an exhibition or a concert, in an 
intimate atmosphere of openness that makes this possible."

0 0 0

Looking at 2022, Wyler uses a word that has become popular 
"perhaps too popular," she says. "I mean the word 'Hybrid'. We will 
probably have no choice but to continue working alongside the 
pandemic, developing a capacity for fast reaction and preparing 
contingency plans for virtual meetings to replace face-to-face 
encounters between people.

We have made plans for next year, including, among other things, 
a visit of Samuel Wuersten, a prominent dance-competition 
judge, as a guest of the Suzanne Delal Center. 

We also have other ideas and initiatives, for example, regarding 
Swiss Jewry in small villages. This is all I can tell you for now, and I 
sincerely hope that our plans will consolidate into concrete events.

Until then, we will continue developing our Wake Up website as a 
host platform for artists and creators, we will continue producing 
podcasts available on the site, where leading cultural people and 
scholars will give lectures. In short – we will proceed in two tracks 
– a physical track of visits and encounters, and a virtual track with 
content and Zoom sessions. Without doubt, we have all been 
coping with a new challenging reality, and have translated it into 
a new way of life, in culture as well."

"I receive updates on all the visits of Swiss 
delegations and other initiatives, and this 

allows me to use culture to create contexts that 
have an added value. For example, I may include 

in the schedule of a visiting Swiss politician 
an Israeli orchestra concert or a visit to a local 

exhibition. These are bridges that promote 
future collaborations and deepen the ties"

Despite the dichotomy between being Swiss 
and Israeli, Wyler chooses to be both. "To me, 

Switzerland is primarily childhood, the color of 
snow, my mother tongue, the aroma of the small 

restaurant I used to frequent with friends… 
Israel is solid ground, the right place for me. The 
rooftops of Tel Aviv, the openness of the people"
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W
hen this article is released, Ronen 
Nissenbaum, until recently the CEO of 
the Israel Dan Hotels, will be in Atlanta 
with his family, with whom he had been 
living off and on for four years. Job offers 
are probably already piling on his desk 

for thorough contemplation. After all, he had already held the 

most senior positions in the global hotel industry.

Of all his jobs, his last position, not necessarily the most prestigious 

in his international career, was the one that made him happy. 

These were the four years he spent in Israel, half of them under 

the COVID-19 pandemic. "Personally, these were my best and 

most satisfying years. Israel is my home, even if I have spent most 

of my years abroad, and my heart yearns to stay here," Ronen says 

on the eve of his departure for Atlanta, where his family is living.

"Precisely because I have experienced so many moves and 

changes throughout my career, the family I started has been 

my central support, an anchor of stability in a dynamic life that 

spread the world over. I met my wife Keren in 1990 when we 
worked together in a London hotel. A year later, our work took us 
to Paris together. We married in 1993. Our family grew along with 
my professional career, which also influenced it: My first son Max 
was born in London. His brother Ben – in Paris, and our youngest 
daughter, Maya, was born in Israel. A global family."

Nissenbaum is going back to the unknown, but then, this is 
the story of his life, a story that seems to have been written 
especially for him. From a very young age, the whole world was 
his playground. Time and again, he had to adapt to the different 
cultures, languages, and behavior codes of new places. Anyone 
less flexible would not have succeeded in making the changes 
demanded in an international career in the hotel industry.

"My father worked 30 years for El Al. He could not understand 
my constant wandering between countries, languages, hotel 
chains… Every few years, I make a significant change. But this 
reflects my approach: If you have an opportunity, take it. I believe 
life is short, and we should live every moment in full. I stay put for 
as long as I am satisfied and feel I am developing. When I sense 
that my development has stopped – I never hesitate to move on 
to the next destination. I think all reach crossroads in their lives 
where choices and decisions have to be made. I always prefer the 
more alluring road, which is often the most challenging."

0 0 0

Nissenbaum had also experienced passages in his youth when 
the family moved between countries for his father's work on 
behalf of El Al. Yet he is deeply rooted in Moshav Beit Yitzhak in 
the Sharon. His grandparents were among the moshav founders, 
having escaped Germany before the war. Some of his extended 
family relatives remained in Europe and perished in the Holocaust.

Nissenbaum's parents lived in Bnei Brak, where he was born in 
1963. In 1969, his father was assigned to open El Al offices in 
Toronto and Montreal. The move to the other end of the world 
was not easy for the six-year-old, who did not know the language, 

Ronen Nissenbaum, the outgoing CEO of the Israel Dan Hotels, has brought to the job 
many years of experience gathered in a variety of senior positions in the international 
hotel industry. The boy from Beit Yitzhak, who traveled the world with his father who 
worked for El Al, had no qualms about making the world his playground. At the end 
of his period of work in Israel, including two years into the COVID-19 pandemic, he is 
on his way back to Atlanta, where his family lives, looking for his next challenge

To me, hotel work is a fascinating 
school of human nature

Ronen Nissenbaum
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had no friends, and was separated 
from his grandparents and other 
family members to whom he was 
attached.

Fitting in was hard, especially in 
school, where his achievements 
were not up to par. "However, 
I slowly found my place there 
as well as in the local Jewish 
community. I joined a youth 
movement, and looking back I 
don't recall my time in Toronto 
and Montreal as traumatic."

Back in Israel, they settled in Natanya, near his grandparents' 
moshav, and Ronen entered Ort High School ("because it was 
close to my home") in the hotel track. "Let's say that the sharpest 
pencils in the box did not choose that track," he says with a smile. 
"The school principal invited my father and told him that I should 
rather take electronics or electricity. My father agreed. But I was 
probably influenced by my uncle, Michael Schweiger. He was one 
of the Dan Acadia hotel founders and later spread his wings and 
led a several decades' career in the international hotel industry."

While still in school, Ronen worked as a waiter at the Four-Season 
Hotel in Natanya and later as a receptionist at Park Hotel. When 
his time came to join the IDF, it turned out that this "not the 
brightest pencil in the box" was summoned to the prestigious 
pilots' course. He later joined the Israeli Air Force intelligence, 
from where he proceeded to another prestigious IAF course to 
become an air traffic controller.

"My older brother served in the IAF intelligence," he says. "That 
time was my best training for life – three years at Ramon Air Force 
Base, in a position that required a level of responsibility I never 
experienced again throughout my career. A young soldier, not yet 
twenty, carries the responsibility for the lives of dozens of pilots 
and aircraft that in 1981 were worth 100 million US dollars each. 
I had to see each sortie safely back. Life and death were in the 
hands of young flight controllers… After that, everything seemed 
easier, possible, more proportionate." 

While many of his colleagues continued as career officers or 
secured a good income as flight controllers in civilian airports, 
Ronen made a different choice. He decided to pursue a hotel 
career and join his family that was living then in Zurich, where 
his father worked at the El Al local office. "The way from there to 
a prestigious Swiss hospitality school was short," he says.

The hotel industry seems almost the opposite of your job 
as a military flight controller …
"That was precisely the reason why I chose this direction. I had 

already experienced air accidents, crashes, and a collision between 
two aircraft. I felt I'd better ensure that one or two thousand 
hotel guests had a good time. What could go wrong? A flood in 
the presidential suite an hour before a country leader arrived? 
Proportions, please…"

He received his basic training at the Swiss Les Roches Crans-
Montana hospitality school. It enabled him to launch a career in 
the hotel business, which included, among other things, opening 
new hotels around the world.

"After three years of military service, returning to school is not 
simple," he says. "The studies were demanding, conducted in 
English, and continued after my family had returned to Israel." 
He also struggled financially ("I received a stipend from a good 
Jewish woman in Basel.")

But the investment proved worthwhile: Ronen completed with 
excellence each of his three years of study, and at their end won 
first place for his achievements.

During his studies, he accepted and practiced every possible 
junior job. When he was later employed as deputy manager of 
the 70-room Alpine Nova Hotel near Gstaad, he did everything: 
management, reception, maintenance, cooking, and waiting 
tables.

"I identified with the profession for a reason. Human contact, 
communication, direct connection with the clients, being able 
to give them recommendations – this was an excellent school 
of human nature," he says with a smile.

Rushing between tables with an order book and a tray – that 
was where he began to climb. But that was also the place he 
faced – perhaps not for the first time – the challenge of fighting 
prejudices and antisemitism, taking pride in being Jewish and an 
Israeli, and proving through hard work that "we are not inferior."

"During my first work interview at that small hotel, the manager 
said: 'I hear you graduated first from that prestigious school. No 
wonder, you have always been good with numbers.' That was 
an outrageous antisemitic insult. At that moment, I experienced 

  King David hotel, Jerusalem
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Between 1999 and 2003, he was in charge of opening the Tel 
Aviv Intercontinental Hotel. It was the time of the Intifada, with 
countless entailed obstacles. That was another opportunity for 
him to appreciate Israeli adaptability, improvisation capacity, 
persistence, and tenacity in the face of difficulties.

Nissenbaum's resumé is studded with the most appreciated brand 
names in the global hotel industry. An interesting chapter of his 
career was the time he spent in Singapore as executive deputy 
CEO of the 2700-room Marina Bay Sands casino hotel, owned by 
Sheldon Adelson. "Adelson's proposal appealed to me because 

personally everything I had heard about the hate of Jews. My 
thoughts went suddenly to my relatives who had remained 
in Germany and did not survive the Holocaust. They also had 
numbers… tattooed on their arm.

I could have stood up and left. But I didn't. Instead, I told the 
manager: 'I will prove to you that you are wrong in everything 
you think about me, about the Jews.' We worked together for 
three months. I don't know if that was sufficient time for him to 
realize this because he was fired…

Since then, I have had several similar experiences, including with 
Arabs, such as the man who introduced himself as Abu Jihad and 
attempted explaining to me the meaning of his name…"

A hotel guest who noticed Nissenbaum waiting tables was 
impressed by his ability to speak with the guests in their different 
languages. He introduced himself as working in the hotel business 
in London and invited Ronen for an interview. There, at the Forte 
Hotel, his career took off: He worked for two years in the Forte 
chain as reception deputy and head, and another three years in 
Euro Disney, on the first team that opened the hotels there. In 
1994, he returned to the Forte Hotel in London as deputy CEO, 
and in 1996 he was appointed CEO. He continued his career in 
the Intercontinental chain, where he worked for thirteen years. 
Among other things, he was in charge of the chain's 16 United 
States hotels, opened hotels in Paris, Berlin, Tel Aviv, and Atlanta, 
and proceeded to manage them. "Perhaps the best definition for 
my work is 'opener'. I open hotels or upgrade them…", he said 
once in an interview.

The Dan Hotel chain grew with the State
The Dan Hotels chain was founded in 1947 when brothers Yekutiel and Shmuel Federmann purchased the Kaete Pension, 
a small 21-room guesthouse on Tel Aviv beach. The brothers envisioned a bright future for the young State and were 
confident that many tourists would arrive here and need accommodations.

The chain currently owns 19 luxury hotels, including one in Bangalore, India. The hotels are located in central spots 
throughout Israel and comprise about 5,000 rooms in total. Among them are King David and Dan Hotel in Tel Aviv, 
selected as LHw – Leading Hotels of the World. They have hosted world leaders and celebrities on their visits to Israel 
for several decades. Another iconic hotel is Dan Caesarea, which has been recently renovated and rebranded and is 
extremely successful.

The chain also operates business lounges at Ben Gurion Airport in collaboration with other business companies. It also 
maintains and runs the King David Tower in Tel Aviv, which comprises apartments and commercial spaces.

The Dan Hotel Chain runs two schools teaching hospitality professions and high culinary skills, Dan Gourmet in Tel Aviv 
(a joint enterprise with Ort Israel) and Dan Gourmet in Haifa. The Dan Hotels chain is also the mother company of the 
catering company "Idit Tiv Veta'im", which provides, among other things, catering services to the IDF.

The Dan Chain members' club is the largest tourist club in Israel, numbering 650,000 members in Israel and abroad.

As part of its renovation, the chain has entered the glamping sphere with a unique enterprise that will open in late 2022 
in Eilat. The project addresses different audiences and offers an experience different from the traditional Dan chain one.

 Dan Hotel, Tel Aviv
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it was my first opportunity to work in Asia and get acquainted 
with the casino world. I spent two years there – one before the 
opening and one after the hotel opened."

In Singapore, he first met Yitzhak Tshuva, and this acquaintance 
led to his return to the United States. He worked for Tshuva as 
brand CEO and was in charge of developing the Plaza brand 
worldwide. He was also CEO of New York's Waldorf-Astoria Hotel 
(a 1,400-room hotel that hosts the global elite when they visit New 
York). He later became deputy CEO of the America Hilton Group, 
focusing on the Waldorf-Astoria and Cunard brands in America.

0 0 0

About five years ago, at the height of his career, he left everything 
behind, including his family, and returned to Israel to stay with his 
mother, Judith, who was seriously ill, and care for her with his sister.

On a flight between Tel Aviv and Atlanta where his family lived, 
he met Ami Federmann. After exchanging a few polite words, 
Federmann asked him what he was doing in Israel. When he 
explained the circumstances, a meeting was arranged for him 
with Mikey Federmann, and he was appointed CEO of the Dan 
Hotels. The position was smaller than his previous ones, but he 
saw it as an opportunity to implement his vast hotel experience 
in the Israeli chain. "I did not feel that I halted my career. On 
the contrary, my four years in the Dan chain were some of my 
very best, despite the COVID-19 challenges (two Dan hotels 
were converted to COVID-19 accommodations). Unfortunately, 
the pandemic prevented my wife from visiting me frequently, 
particularly since she fell ill herself.

Still, I never regretted my decision. I spent with my mother her last 
days of lucidity and was happy to make the acquaintance of the 
Federmann family. These honest, diligent, modest, professional 
people set up a hotel chain to be proud of, with a superior 
organizational culture, without PR or self-advertising. They put 
their trust in me and allowed me freedom of action to make the 
best use of my skills. Throughout my career, no other bosses have 
ever made me so at home. I feel I am now one of the family."

The results became apparent soon: In four years, of which two 
were COVID-19 years, and despite the risk involved in converting 
two hotels to COVID-19 accommodations ("Who would dare 
stay in a virus-infested hotel?"), the Dan Hotel chain has almost 
doubled its businesses. "When I first arrived, we had 13 hotels. Now 
we have 19, including one in Bangalore, India. Our information 
systems have been upgraded, and the number of our club 
members grew from 400,000 to 650,000. We also operate a 
catering company whose profits are considerable."

Have you never been tempted to become a hotel owner 
rather than just a CEO?
"I will not lie if I say that I have thought about it, even more than 
once. But the opportunity has not come yet. Perhaps I should 
have created that opportunity myself…"
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H
istoric Yodfat in the Lower Galilee is located 
amid pastoral scenery. The nearby national part 
spreads over about 260 dunams, preserving the 
ruins of the ancient town of Yodfat and numerous 
archeological findings dating from the first revolt 
against the Romans. The site hides moving pieces 

of evidence to the hardships this small town that revolted against 
the Romans had to endure when it withstood 47 days of siege by 
the Roman legions led by future emperor Vespasian.

Yodfat had been a tranquil Jewish Galilee village until it revolted 
against the Roman occupation of the Land of Israel in 67 CE and 

A visit to Yodfat: enjoy a unique 
and fascinating Galilee pastime
The ruins of ancient Jewish Yodfat, which spearheaded the Jewish revolt against 
the Romans, hide fascinating historical stories. A tour of the site revives the 
fierce battle that occurred there, testifying faith, heroism, and the significance 
of freedom. Against the pastoral scenery, one can tour this green area and enjoy 
the typical Galilee atmosphere in Boacha Yodfat, the local tourist center

was mentioned for the first time in written sources. Yossef Ben 
Matityahu (later Josephus Flavius), the Galilee revolt commander, 
mentions in his book The Wars of the Jews that he had fortified 
the city in preparation for the great revolt. He even decided to 
move there, indicating that numerous Galilee rebels concentrated 
in Yodfat. The Romans besieged the town for 47 days, shelling it 
continuously with their 160 ballistae. They fought the besieged 
population incessantly, with a heavy toll of victims on both sides. 
The besieged Jews fought relentlessly, pouring boiling oil on 
the soldiers who attempted to breach the wall. In the end, the 
Romans took over Yodfat after an inside traitor informed 
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them that the rebels were weakening and the time was ripe 
to hit them with full power. He advised them to raid the 
town before sunrise, when the exhausted guards often fell 
asleep. Josephus reports that Yodfat fell, but not without a 
final struggle. The archaeological digs in the site unearthed 
numerous findings witnessing the harsh fighting, including 
arrowheads and stone catapult projectiles.

Josephus recounts that after the fall of Yodfat (July 67, 
CE), he descended into "a deep pit that connected to 
a large cave" where forty city dignitaries hid with food 
supplies to last them many days. The Romans found the 
hiding place and tried persuading Josephus to surrender. 
He brought this suggestion before his friends, but they 
vehemently refused. They even threatened to kill him 
should he choose to turn himself in. They preferred taking 
their lives to surrendering.

For lack of any other choice, Josephus says, he suggested 
casting lots to determine the order by which they would 
kill themselves: each would be killed by the one who 

came up next in the lot. Josephus 
and another man were the last to 
remain alive, and he persuaded his 
friend to turn themselves in rather 
than commit suicide.

0 0 0

T h e  a r c h a e o l o g i c a l  f i n d i n g s 
expose the events of the past. For 
example, the remains of fortified 
and f i l led  wal l s  f rom di f fe rent 
p e r i o d s  w e r e  e x p o s e d  i n  t h e 
northern wall of the site, as well 
as a double wall partitioned into 
separate rooms. It appears that the 
besieged residents carried out the 
fortification works to better defend 
themselves against the Romans. 
The remains of a Roman ramp were 
discovered nearby.

The ancient houses are built on the slope so that the roof 
of each is the floor of the one above it. The houses had 
inner baths, and typical earthenware containers found 
around the site talk about the life routine of the residents. 
The town had numerous cisterns that stored rainwater, 
which was Yodfat's chief water source during the revolt 
and the siege.

A vertical shaft dug in the rock, whose opening could be 
locked, is another example of how the fighters defended 
themselves. The shaft ends in a tunnel that leads to cells 
carved deep inside the hill. This finding corresponds to 
Josephus' descriptions from the day of Yodfat's fall. The 
people who the Romans ran into were the first to be killed. 
In the following days, the Roman soldiers raided the town, 
looked for underground hiding places, and killed anyone 
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A visitor strolling the walking trails can read 
the detailed explanations on the signs, which 
bring to life the events that occurred there. In 
complete contrast to the pastoral surroundings 
of historical Yodfat, visitors walking between 
the ruins gradually realize the proportions of 
the cruel fighting and the firm resistance of the 
town's residents
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they came across.

A visitor strolling the walking trails can read the detailed 
explanations on the signs, which bring to life the events 
that occurred there. In complete contrast to the pastoral 
surroundings of historical Yodfat, visitors walking between 
the ruins gradually realize the proportions of the cruel 
fighting and the firm resistance of the town's residents.

Besides learning about Yodfat's history, visitors will also 
enjoy the green landscape and its unique natural features. 
One such feature is a rare collection of Styrax Officinalis 
(commonly known as Storax or Snowbell), usually small 
trees with several trunks, dozens of which grow tall on one 
strong trunk in Yodfat. No one knows the reasons for this.

One thing, however, catches the eye: The trees grow 
bet ween the  anc ient  ru ins  o f  Yodfat .  The  region ' s 
shepherds may have nurtured them once, at the end of 
summer, to feed their sheep on the trees' fruit after they 
had grazed all the grass.

And if you visit the area in September, you will delight 
in the spectacular view of long stems covered in white 
flowers: The bulbs of hundreds of thousands Drimia plants 
hide in the hill, flowering all at once. This is probably the 
largest collection of Drimia flowers in Israel.

0 0 0

Moved by the heroic story and excited by the landscape 
and the beauty of nature, the time is right to take the short 
drive to the nearby Boacha Yodfat center.

On the picturesque stone terraces that overlook the Galilee 
scenery, you will find a delicatessen, a goldsmith's gallery, 
a designer clothes shop, a high-quality bakery, a boutique 
dairy shop, a restaurant specializing in local recipes, an 
olive-oil shop, and a home store. Together they make for 
an enjoyable shopping experience.

Another nearby attraction is "Monkey wood" – a lush green 
area with trails that allow visitors a rare glimpse at the lives 
of hundreds of monkey species that call that place home.

Sitting in the local café or even on one of the wooden 
benches under the old oak trees will perfectly wrap up 
your visit to historical and modern Yodfat.

Besides learning about Yodfat's history, visitors 
will also enjoy the green landscape and its 
unique natural features. One such feature is 
a rare collection of Styrax Officinalis, usually 
small trees with several trunks, dozens of which 
grow tall on one strong trunk in Yodfat. No one 
knows the reasons for this
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מפגש חגיגי של חברי לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין
בהשתתפות שגריר שוויץ הנכנס בישראל

H.E Ambassador Urs Bucher
נערך ביום רביעי 10.11.2021

במלון ״הילטון״ תל-אביב
מרצה אורח: פרופ׳ גבי ברבש 

Luncheon meeting, Israel-Switzerland & Liechtenstein 
Chamber of Commerce - 10.11.2021 

With the participation of the Ambassador of 
 Switzerland to Israel H.E Ambassador Urs Bucher

Lecture by Prof. Gabi Barabash





מפגש חגיגי של חברי לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין
לרגל סיום כהונתו של שגריר שווייץ בישראל

H.E Mr. Jean-Daniel Ruch
נערך ביום שלישי 13.07.21

במלון ״דן״ תל-אביב

Luncheon meeting, Israel-Switzerland & Liechtenstein 
Chamber of Commerce - 13.07.2021 

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