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SPECJALISTYCZNY BANK
KORPORACYJNY

Budujemy wartość w kluczowych
sektorach gospodarki

DNB Bank Polska S.A. jest obecny w Polsce od 2002 roku, a jego jedynym akcjonariuszem jest DNB – największa grupa
finansowa w Norwegii. Bank posiada bogate doświadczenie w realizacji dużych i złożonych przedsięwzięć finansowych.

www.dnb.pl

Drodzy Czytelnicy!

Dear Readers,

Izba Handlowa Izrael-Polska w Tel Awiwie
z przyjemnością wydaje kolejny Biuletyn „IzraelPolska”. Sytuacja gospodarcza w obu krajach
pozwala na dalszy rozwój kooperacji między nimi.
Izba nasza, tak jak w poprzednich latach, chce
przyczynić się do zacieśnienia i pogłębienia relacji
między naszymi krajami.
W listopadzie 2015 r. wraz z Ambasadą RP
w Tel Awiwie braliśmy udział w urządzeniu
i prowadzeniu Forum Gospodarczego PolskaIzrael, w którym wzięło udział ponad 200
przedstawicieli z Polski i Izraela.
Szanowni Państwo!
Celem
zwiększenia
współpracy
powołaliśmy do życia oddział naszej Izby
w Warszawie, który prowadzi Wiceprezydent
Izby Edward Trzosek (e-mail: zarzad@israel-poland.pl), dzięki
któremu otworzyliśmy nową fachową stronę w internecie:
www.israel-poland.pl.
Członkowie Izby będą mogli umieszczać na tej stronie swoją
reklamę. Pod koniec roku będziemy obchodzić 28–lecie istnienia
naszej Izby. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy przyczyniali
się do rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy obydwoma
krajami.

It is with pleasure that the Israel-Poland
Chamber of Commerce in Tel Aviv publishes
another issue of the “Israel-Poland” Bulletin.
The economic situation in both countries enables
further development of cooperation between
them. Our Chamber wants, as in previous years,
to contribute to the tightening and deepening of
relations between our countries.
In November 2015, we took part, together with
the Polish Embassy in Tel Aviv, in organizing
and running the Economic Forum Poland-Israel,
which was attended by over 200 representatives
from Poland and Israel.
Dear Readers,
In order to increase cooperation, we have
set up a branch of our Chamber in Warsaw. Its
head is Vice-President of the Chamber Edward Trzosek (e-mail:
zarzad@israel-poland.pl), thanks to whom we have opened our
new professional website www.israel-poland.pl.
Members of the Chamber will be able to place their
advertisements on this website. At the end of the year, we will
be celebrating the 28th anniversary of our Chamber. I hope that
we will continue to contribute to the development of economic
relations between the two countries.

Henryk Lewiński
Prezydent Izby Handlowej Izrael-Polska

Henryk Lewiński
President of the Israel-Poland Chamber of Commerce

The Tower of David/ Wieża Dawida

2016 • izrael - polska •

1

Od redaktora

From the editor

Szanowni Czytelnicy!
Najnowsza runda terroru odbiła się
negatywnie na stanie gospodarki izraelskiej.
Zmalały inwestycje, zmniejszył się export, a prywatna konsumpcja
cofnęła się do poziomu sprzed kilku lat. W pierwszym kwartale
2016 r. do Izraela przyjechało o 30% turystów mniej niż
w analogicznym okresie ubiegłego roku. Mimo zerowej inflacji
i niskiego bezrobocia, Izrael do dziś odczuwa rykoszety kryzysu
światowego z 2008 r. Do tego dochodzi niepewność i brak stabilizacji
na rynkach międzynarodowych. Wszystko to nie wpływa dobrze
ani na notowania giełdy w Tel Aiwie, ani na decyzje podejmowane
przez Bank Centralny w Jerozolimie. Jest rzeczą pocieszającą,
że- zgodnie z prognozami ekonomistów i analityków- w ciągu
najbliższych dwóch lat kondycja gospodarki ulegnie znacznej
poprawie, co sprawi, że po krótkim okresie zastoju i mini-kryzysu,
powróci ona na orbitę międzynarodowych sukcesów.
W minionym roku Izrael uplasował się na pierwszym miejscu
na liście państw o największym potencjale technologicznobadawczym, wyprzedzając takie potęgi jak Japonia, Niemcy,
USA i Południowa Korea. Ranking opracowany przez prestiżową
pracownię GIJ, został poprzedzony szczegółowymi badaniami,
które trwały kilka lat. Całości obrazu dopełnił raport Agencji
Rozwoju, z którego wynika, że w 2015 r. izraelskie firmy
najnowszych technologii zostały zakupione przez gigantów
globalnych, głównie amerykańskich i chińskich, za rekordową
sumę 15 mld USD.
Szanowni Czytelnicy!
Miliony uchodźców z Bliskiego Wschodu pukają do drzwi
Europy, szukając schronienia przed wojną, terrorem i nienawiścią.
Nie wszyscy wiedzą, że prawie od pięciu lat Izrael udziela szeroko
zakrojonej pomocy medycznej ofiarom wojny domowej w Syrii.
W szpitalach Hajfy, Cfatu, Tyberiady i Afuli na tej samej sali leżą
ranni z wrogich ugrupowań i przeciwstawnych obozów: sunnici
i szyici, druzowie i chrześcijanie, Kurdowie i alawici. Czy zbliży
to dzień, w którym z ośnieżonych szczytów Hermonu powieją
w naszym kierunku nowe wiatry? Najnowsza historia Izraela
uczy, że w tej części świata realistami są ci, którzy wierzą w cuda.

Dear Readers,
The latest round of terror has had a negative impact on the state
of the Israeli economy. Investment decreased as did exports. And
private consumption went back to the level of a few years ago. In
the first quarter of 2016, the number of tourist arrivals to Israel was 30% smaller than a year earlier. Despite its inflation at 0%
and low unemployment, Israel continues to feel the consequences of the global crisis of 2008. This is coupled with uncertainty
and instability on international markets. And all this has an adverse impact on the Tel Aviv Stock Exchange and decisions taken
by the central bank in Jerusalem. One consolation is that economists and analysts project that in the coming two years the condition of the economy will greatly improve, which means it will
return to the orbit of international success after a short period of
stagnation and a mini-crisis.
Last year, Israel ranked first in the list of countries with the biggest technological and research potential, ahead of such powers as
Japan, Germany, the United States and South Korea. The publication of the league table, compiled by the prestigious research centre GIJ, had been preceded by several years of detailed research.
The picture was complemented by a report by the Development
Agency. The report shows that in 2015 global giants, mainly American and Chinese ones, bought Israeli high-tech firms for a record
amount of USD15 billion.
Dear Readers,
Millions of refugees from the Middle East are knocking on
Europe’s doors, looking for shelter against war, terror and hate.
Not everyone knows that for almost five years Israel has provided large-scale medical assistance to victims of the civil war in
Syria. Wounded people from enemy groups and opposing camps
– Sunnites, Shiites, the Druze, Kurds and Alawites – stay in the
same rooms in hospitals of Haifa, Tzfat, Tiberias and Afula. Will
this bring forward the day when new winds will blow towards
us from the snowy peaks of Mount Hermon? Israel’s latest history teaches us that in this part of the world realists are those who
believe in miracles.

Henryk Szafir

Biule t yn Izby Handlowej Izr ael - Polsk a
wydany przy współpracy Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP
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Szanowni Państwo!
Rok 2015, podobnie jak lata
poprzednie, przyniósł wzrost
polsko-izraelskich obrotów
handlowych oraz szereg
przedsięwzięć zmierzających
do intensyfikacji współpracy
gospodarczej pomiędzy
obu krajami. W minionym
roku m.in. odbyło się w trakcie wizyty Ministra
Spraw
Z a g ra n ic z nyc h
w Izraelu - bardzo udane
forum gospodarcze Polska –
Izrael. Zgromadziło rekordową
liczbę ok. 90 polskich firm,
głównie z branży high-tech,
które spotkały się ze swoimi
izraelskimi odpowiednikami.
Nasz Wydział był także
współorganizatorem IV konferencji promującej polskie innowacje
w dziedzinie ochrony zdrowia i biotechnologii. Gościliśmy w
Izraelu kilka misji gospodarczych z Polski, jak również tradycyjnie
uczestniczyliśmy w kilku imprezach targowych.
Rok 2016 zapowiada się bardzo aktywnie w naszej działalności
promocyjnej. W podejmowanych inicjatywach będziemy nadal kłaść
nacisk na stymulowanie współpracy w sektorach high-tech oraz
transferu technologii, gdyż sądzimy, iż połączenie osiągnięć Izraela
w rozwoju tych branż z rosnącym potencjałem badawczo-rozwojowym
i innowacyjnym polskich instytucji naukowych i przedsiębiorstw
stanowi doskonałą platformę dla wspólnych działań. W tym kontekście
weźmiemy udział w kolejnej edycji DLD (Digital-Life Design)
Innovation Festival w Tel Awiwie, który – wraz z towarzyszącymi
mu DLD Innovation Conference i Cities Summit – jest światowej
rangi wydarzeniem konferencyjno-targowym z dziedziny wysokich
technologii. Weźmiemy także udział w targach turystycznych IMTM
oraz żywnościowych ISRAFOOD.
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tel Awiwie
dąży do stymulowania polsko-izraelskiej współpracy gospodarczej,
wspierając izraelskich przedsiębiorców i inwestorów zainteresowanych
lokowaniem swojej działalności w Polsce oraz importem polskich
produktów, a także polskie firmy zamierzające podjąć aktywność
na rynku izraelskim. Pomagamy znaleźć partnerów biznesowych,
eksporterów, dystrybutorów. Udzielamy informacji na temat rynku,
warunków formalno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej,
ułatwiamy kontakt z właściwymi instytucjami i organizacjami w Polsce
i Izraelu. Jesteśmy otwarci na inicjatywy i propozycje współpracy, które
mogą przyczynić się do rozwoju wzajemnych relacji gospodarczych.

Dear Readers,
The year 2015, just like the previous ones, saw a rise in Polish-Israeli trade and a number of undertakings aimed at intensifying economic relations between the two countries. For example, a very successful Poland-Israel economic forum was held during last year’s
visit to Israel by the minister of foreign affairs. The forum brought together a record number of around 90 Polish firms, mainly from the
high-tech sector. They met with their Israeli counterparts. Our Section was also one of the organizers of the 4th conference promoting
Polish innovations in healthcare and biotechnology. We hosted in Israel several trade missions from Poland. And, as usual, we also took
part in a few fairs.
The year 2016 promises to be very busy in terms of our promotional activity. When taking our initiatives we will continue to put emphasis on stimulating technology transfer and cooperation in hightech sectors because we believe that combining Israel’s achievements
in developing these industries with the growing R&D and innovation potential of Polish scientific institutions and businesses is an
excellent platform for joint activities. In this context, we will take
part in the next DLD (Digital-Life Design) Innovation Festival in Tel
Aviv. With its sideline events - DLD Innovation Conference and Cities Summit – the Festival is a high-tech exhibition and conference of
global importance. We will also participate in the tourist fair IMTM
and the food fair IsraFood.
The aim of the Trade and Investment Promotion Section at the Polish Embassy in Tel Aviv is to stimulate Polish-Israeli economic relations by supporting Israeli businesses and investors interested in locating their operations in Poland and importing Polish products as
well as Polish firms which would like to start activity on the Israeli
market. We help them find business partners, exporters and distributors. We offer information about the market and the legal environment for business, and facilitate contact with relevant institutions
and organizations in Poland and Israel. We are open to the cooperation-related initiatives and proposals which may contribute to the
development of mutual economic relations.

Krzysztof Bartosz
Radca-Kierownik Wydziału Promocji Handlu
i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej
/Counsellor-Head of Trade and Investment
Promotion Section Embassy of the Republic of
Poland
Yehuda Hamaccabi 79, 62300 Tel Aviv, Israel
tel: (+972 3) 544 62 46; fax: (+972 3) 544 62 47
telaviv@trade.gov.pl
www.telaviv.trade.gov.pl
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Z prawdziwą przyjemnością po raz kolejny zwracam się do czytelników Biuletynu Izby
Handlowej Izrael-Polska, która od 28 lat aktywnie działa na rzecz wzmocnienia relacji gospodarczych między naszymi krajami. O ich wysokiej jakości świadczy m.in. wolumen obrotów
w handlu zagranicznym, który w 2015 r. osiągnął ponad 800 mln USD, oraz liczba wizyt
i misji biznesowych zorganizowanych w roku
ubiegłym przy znaczącym współudziale Izby.
Jestem szczególnie zadowolony obserwując, że współpraca w tradycyjnych sektorach
gospodarki postępuje równolegle do rozwoju
stosunków między środowiskami biznesowymi reprezentującymi gałęzie przemysłu oparte na wysokiej technologii. To właśnie zacieśnianie relacji polsko-izraelskich w szeroko rozumianym sektorze high-tech niesie,
moim zdaniem, największy potencjał na przyszłość. W lutym tego roku
weszła w życie dwustronna umowa o współpracy w zakresie przemysłowych prac badawczo-rozwojowych, stanowiąca doskonałą podstawę prawną do realizacji projektów i inicjatyw w tej dziedzinie. Trwająca od 2010
r. efektywna współpraca między polskim Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju a izraelskim MATIMOP (Israeli Industry Centre for R&D), instytucji podlegającej izraelskiemu Ministerstwu Gospodarki, pozwala sądzić,
że kolejny, planowany w tym roku konkurs na projekty B+R realizowany
przez te instytucje, umożliwi wdrożenie najbardziej innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań, z korzyścią dla przemysłów obu naszych krajów.
W tym roku mija pięć lat od kiedy Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Tel Awiwie wraz z partnerami izraelskimi, wśród których jednym z najważniejszych jest Izba Handlowa Izrael-Polska, organizuje doroczne forum gospodarczo-biznesowe. Podobnie jak w dwóch poprzednich latach,
również i jubileuszowa, piąta edycja, planowana na IV kwartał tego roku,
będzie głównie poświęcona promocji współpracy w nowoczesnych sektorach gospodarki. Już teraz chciałbym zaprosić wszystkich czytelników
Biuletynu do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Jestem przekonany, że
nawiązane w trakcie forum kontakty zaowocują konkretnymi projektami.
Kierowany przeze mnie zespół za jeden z głównych celów stawia sobie wzmocnienie relacji między tak zwanymi „ekosystemami” biznesowymi obu krajów, opartymi w znacznej mierze na działalności przedsiębiorców o niewielkim stażu profesjonalnym. Dlatego też z zadowoleniem
obserwujemy przedstawicieli polskich start-upów coraz liczniej odwiedzających Izrael. Doceniają oni możliwość nawiązywania kontaktów i obserwacji kultury biznesowej w „Start-Up Nation”. Mamy nadzieję, że we
wrześniu, w DLD Innovation Festival w Tel Awiwie i towarzyszącej festiwalowi konferencji poświęconej innowacjom, weźmie udział podobnie
liczba grupa młodych przedsiębiorców z Polski, jak w roku 2015.
Kibicując wszelkim projektom i wydarzeniom mającym na celu zbliżenie środowisk biznesowych naszych krajów, cieszymy się, że podobne
do naszych, intensywne działania prowadzi Ambasada Izraela w Polsce.
Nie ulega wątpliwości, że niosą one ogromne korzyści dla obu stron („win-win situation”), nie tylko w kontekście gospodarczym, ale szerzej – relacji międzyludzkich. Uważamy, że poznanie współczesnego oblicza naszych krajów jest równie istotne jak znajomość wielowiekowej, wspólnej
historii łączącej naród polski i żydowski.
Korzystając z gościnnych łamów Biuletynu, chciałbym podkreślić, że
- zarówno ja, jak i moi współpracownicy - jesteśmy otwarci na inicjatywy mające na celu zacieśnianie relacji między Polską a Izraelem. Zachęcam do kontaktu z nami. Życzę Państwu przyjemnej lektury, a Izbie – samych sukcesów w 2016 r.

It is a real pleasure for me to address
once again the readers of the Bulletin
of the Israel-Poland Chamber of Commerce, which has actively worked for 28
years towards strengthening economic relations between our countries. The
high quality of these relations is reflected in the value of our trade, which exceeded USD800 million in 2015, and the
number of visits and business missions
organized last year with a significant involvement of the Chamber.
It gives me special satisfaction to see
that our cooperation in traditional sectors of the economy goes in parallel with the development of relations between our business communities from high-tech industries. The tightening of Polish-Israeli relations in the broadly understood high-tech sector offers, in my view,
the biggest potential for the future. A bilateral agreement on cooperation in industrial research and development came into force in February this year. It is an excellent legal basis for projects and initiatives
in this area. The efficient cooperation since 2010 between Poland’s National Centre for Research and Development and Israel’s MATIMOP
(Israeli Industry Centre for R&D), an agency of the Israeli Ministry of
Economy, allows us to believe that the competition for R&D projects
run again this year by these institutions will enable implementing the
most innovative solutions for the benefit of our countries’ industries.
It is five years this year since the Embassy of the Republic of Poland
in Tel Aviv has organized an annual economic and business forum in
conjunction with Israeli partners. One of the most important among
these partners is the Israel-Poland Chamber of Commerce. As in the
past two years, the fifth jubilee forum, scheduled for the fourth quarter of this year, will be devoted mainly to the promotion of cooperation
in modern sectors of the economy. I would like to invite all readers of
the Bulletin to this event. I am convinced that the contacts established
during the forum will result in concrete projects.
One of the main goals of the team I manage is to strengthen relations
between the two countries’ business “ecosystems,” which are based
to a large extent on the activity of entrepreneurs whose professional
experience is quite short. This is why we have observed with satisfaction that representatives of Polish start-ups visit Israel in increasingly great numbers. They appreciate the opportunity to establish contacts and see the business culture of the “Start-Up Nation.” We hope
that the group of young entrepreneurs from Poland taking part in the
DLD Innovation Festival in Tel Aviv and the accompanying conference
on innovation in September will be as large as in 2015.
As we support any kind of projects and events designed to bring
the business communities of our countries closer to each other, we
are glad that the Israeli Embassy in Poland conducts intensive activities similar to ours. It is beyond doubt that they bring huge benefits to
both sides (“win-win situation”), not only in the economic context,
but also in the broader context of interpersonal relations. We believe
that getting to know the contemporary face of our countries is equally important as the knowledge of the centuries long history shared by
the Polish and Jewish people.
Using the hospitable columns of the Bulletin, I would like to stress
that we – both me and my associates – are open to initiatives aimed at
tightening relations between Poland and Israel. You are welcome to contact us. I wish a pleasant read to you and success to the Chamber in 2016.

Jacek Chodorowicz
Ambasador RP w Tel Awiwie

Jacek Chodorowicz
Ambassador of the Republic of Poland in Tel Aviv
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Szanowni Państwo!
Minęło już półtora roku od rozpoczęcia mojej
misji na stanowisku Ambasadora Państwa Izrael
w Polsce. Z perspektywy minionych miesięcy
z zadowoleniem i satysfakcją muszę przyznać,
że był to czas pasjonujący. Miałam okazję poznać różne zakątki Polski oraz z bliska przyjrzeć się wciąż rozwijającym się relacjom między naszymi krajami. W tym kontekście nasze
stosunki handlowe i gospodarcze osiągnęły bardzo znaczące miejsce.
Kilka tygodni temu minęła dwudziesta szósta rocznica wznowienia stosunków dyplomatycznych między naszymi państwami oraz
powstania Izby Handlowej Polska-Izrael. Zbieżność tych dat nie jest wcale przypadkowa. Bowiem wraz z zacieśnianiem się naszych kontaktów politycznych i kulturalnych, w olbrzymim
tempie zaczęły rozwijać się również relacje gospodarcze. Podpisaliśmy dwustronne porozumienie dotyczące współpracy w dziedzinie badań i rozwoju, które weszło w życie kilka miesięcy temu.
Z zadowoleniem dostrzegłam, że podczas ubiegłorocznej wizyty ówczesnego Ministra Spraw Zagranicznych Grzegorza Schetyny
w Izraelu dołączyło do niego przeszło 120 polskich biznesmenów, którzy
spotkali się ze swoimi izraelskimi kolegami. Podczas tego kilkudniowego
spotkania dyskutowano o możliwościach dalszej współpracy oraz omawiano wspólne pomysły dotyczące innowacyjności, m.in. w start-upach,
badaniach naukowych i biotechnologii.
Korzystając z okazji nie sposób pominąć znaczącego wydarzenia,
które właśnie odbywa się w Warszawie, czyli niezwykłej multimedialnej wystawy „Open a Door to Israel”, na której pokazane jest wszystko
to, z czego Izrael jest dumny.

Anna Azari
Ambasador Izraela w Polsce

Dear Readers,
One and a half years have already passed
since I started my mission as Ambassador of
the State of Israel to Poland. Looking back at
the past months, I have to admit with pleasure and satisfaction that it was an exciting
time. I had an opportunity to get to know
various places in Poland and have a close
look at our mutual relations, which are developing continuously. In this context, our
trade and economic relations have reached
a very important position.
Several weeks ago we had the 26th anniversary of the resumption of diplomatic relations between our states and of establishing the Poland-Israel Chamber of Commerce.
The coincidence of the dates did not happen
by chance because, as our political and cultural contacts were becoming increasingly close, our economic relations also started to develop at a fast pace. We have signed a bilateral agreement on
cooperation in research and development. It came into force several months ago.
I noticed with satisfaction that during his last year’s visit to Israel
Grzegorz Schetyna, then Minister of Foreign Affairs, was accompanied by more than 120 Polish business people, who met with their Israeli colleagues. During this several-day meeting, they talked about
potential for further cooperation and discussed joint ideas concerning innovation, including in start-ups, scientific research and biotechnology.
Using this opportunity, it is impossible to omit an important event
now held in Warsaw - an unusual multimedia exhibition entitled
“Open a Door to Israel.” It shows everything that Israel is proud of.

Anna Azari
Ambassador of Israel to Poland

OPEN A DOOR TO ISRAEL – technologie
drzwiami do współczesnego Izraela

“Open a door to Israel” – technologies as a door
to contemporary Israel

W dniach 12-20 marca 2016 r. Warszawa, jako jedna z czterech europejskich stolic, obok Rzymu, Paryża i Moskwy, gościła niezwykłą ekspozycję, przybliżającą zwiedzającym Izrael, jakiego wcześniej nie znali.
Pomysł tej mobilnej wystawy powstał w Kancelarii Premiera Izraela.
– Jesteśmy jednym ze światowych potentatów technologicznych i to
staraliśmy się pokazać na ekspozycji. Obecnie na całym świecie można
odnaleźć zastosowane patenty izraelskich naukowców: w laptopach,
telefonach komórkowych i szpitalach, w ekologicznych rozwiązaniach,
które rewolucjonizują sposób, w jaki możemy obecnie pozyskiwać
energię elektryczną – mówi Anna Azari, Ambasador Izraela w Polsce.

On March 12-20, 2016 Warsaw was one of the four European capitals - alongside Rome, Paris and Moscow - to host an unusual exhibition showing the visitors the Israel they had not known before. The idea
of this travelling exhibition emerged in the Office of the Prime Minister of Israel.
“We are a global technological giant and we tried to show this in the
exhibition. At present, patents of Israeli scientists can be found all over
the world applied in laptops, mobile phones, hospitals and the environment-friendly solutions which revolutionize the way in which we can now
produce electricity,” says Anna Azari, Ambassador of Israel to Poland.
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Kierunek: energia
odnawialna

Direction: renewable
energy

Firmy izraelskie postanowiły wykorzystać uchwały
konferencji w Paryżu, aby włączyć się do międzynarodowych
wysiłków mających na celu „uzdrowienie” kuli ziemskiej.

Israeli firms have decided to use the resolutions of the Paris
conference to join international efforts aimed at healing the
Earth.

How to heal the Earth? Wind farm in Galilee/ Jak uzdrowić kulę ziemską?
Farma wiatrowa w Galilei

Już teraz postanowiono utworzyć fundację, która w najbliższym czasie przekaże 400 mln szekli na projekty inwestycyjne w dziedzinie energii odnawialnych. Okazuje się, że banki izraelskie wyraziły gotowość
udzielenia na ten cel pożyczek na łączną sumę 400 mln USD. Warunki,
na których zostaną udzielone, nie są jednolite i w dużej mierze zależą od
tego, w jakim państwie fundacja zamierza inwestować i od funkcjonującej w nim regulacji państwowej. Niektóre firmy zaangażowane w projekcie już teraz zajmują się energią odnawialną za granicą. I tak np. Anali
jest właścicielem 15 nowoczesnych projektów we Włoszech. Niedawno
firma sprzedała Polsce 14 farm wiatrowych o łącznej mocy 38 MW. Podobna transakcja została zawarta z Irlandią. Firmy izraelskie nie zamierzają poprzestać na dotyczasowej działalności, ale również skoncentrować się na technologiach produkcji prądu z odpadów i hydro-elektrycznej
oraz wykorzystaniu morskich odpływów i przypływów.
Izrael podkreśla, że uchwały konferencji klimatycznej ONZ COP 21
w Paryżu są „bezprecedensowe”. – Wszyscy rozumieją teraz, że głównym czynnikiem zatruwającym powietrze i powodującym wzrost temperatury kuli ziemskiej są elektrownie na węgiel. Odnosi się to również
do Izraela – mówią w Ministerstwie Ekologii. – Mamy teraz niesamowitą okazję zamienić węgiel na gaz, którego ogromne pokłady wykryto
w ostatnich latach na izraelskich wodach terytorialnych na Morzu Śródziemnym. Teraz chodzi o przełamanie biurokracji. I wcale nie jest to łatwe.
Niektórzy oburzają się, że sytuacja, w której Izrael stanie się swojego
rodzaju mini-mocarstwem w dziedzinie energetycznej, zahamuje proces
poszukiwań źródeł alternatywnych. - Gaz mniej zanieczyszcza niż węgiel, ale nie jest prawdziwym rozwiązaniem – mówi prof. Efraim Glas. –
Izrael musi zrobić wysiłek, żeby szybko dołączyć do przodujących w tej
dziedzinie państw. Nie jest normalne, że izraelską technologię w dziedzinie energii odnawialnych wykorzystuje się głównie poza Izraelem.

The decision has already been taken to set up a foundation which
will transfer in the near future 400 million shekels for investment
projects in the area of renewable energy. As it turns out, Israeli banks
have expressed their readiness to provide USD400 million in loans for
this purpose. The terms on which they will be granted are not uniform and largely depend on the country where the foundation wants
to invest and the state regulation which is in force there. Some companies involved in the project already deal with renewable energy
abroad. Anali, for example, owns 15 modern projects in Italy. The company has recently sold Poland 14 wind farms with a combined capacity of 38 MW. A similar deal has been concluded with Ireland. Israeli
firms are not going to content themselves with their activity to date,
but also want to focus on technologies for the production of electricity from waste, hydropower and sea tides.
Israel stresses that the resolutions of the United Nations climate
conference COP21 in Paris are “unprecedented,” “Everyone understands now that the coal-fired power stations are the main factor polluting the air and causing the rise in global temperatures. This also
concerns Israel,” they say at the Ministry of the Environment. “We
now have an incredible opportunity to switch from coal to gas, of
which enormous deposits have been found in the Israeli territorial
waters of the Mediterranean Sea in recent years. Now, the point is to
overcome bureaucracy. And this is not at all easy.”
Some argue that the situation where Israel will become a mini-superpower in terms of energy will halt the process of searching for alternative sources. “Gas pollutes less than coal, but is not a true solution,” says Prof. Efraim Glas. “Israel has to make the effort to quickly
join the countries which lead in this area. It is not normal that Israeli
renewable energy technology is used mainly outside Israel.”

Hagaj Owadia
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Izraelski gaz do Europy
Turcja i Izrael omawiają projekt przyszłości – transadriatycki
rurociąg gazowy z Izraela do Zachodniej Europy.
Półtora roku temu kilku izraelskich bizChodzi o to, że samo pojawienie się na rynku
nesmenów spotkało się w Ankarze z turecnowego dostawcy sprawi, że państwa euroNa początku 2016 r. w Jerozolimie
kim ministrem energii. Rozmowy dotyczyły
pejskie będą mogły wywalczyć lepsze wai Kairze podpisano umowę o dostawie
tylko jednej kwestii: dostawy gazu z Izraela
runki i niższe ceny. Dobrze poinformowane
gazu do Egiptu. Ocenia się, że po
do Turcji. Mimo napiętych stosunków policzynniki w Jerozolimie twierdzą, że Turcy
zaspokojeniu własnych potrzeb, Izrael
tycznych z Izraelem, nad Bosforem od dawna
przedłożyli już dokładne plany i kosztorysy
będzie w stanie wyeksportować
chciano choćby częściowo uniezależnić się
dotyczące budowy rurociągu. Na pierwszym
20 mld m3. W kolejce stoją już Jordania,
etapie, w rurociąg długości 470 km AnkaGrecja i Cypr.
od dostaw gazu z Rosji. Dalszy rozwój wyra zainwestuje niebagatelną sumę 2,5 mld
padków, w tym ostre sankcje antytureckie
USD. W zamian za to Turcja będzie mogła
podjęte przez Kreml po strąceniu samolotu
rosyjskiego po koniec ubiegłego roku, jeszcze bardziej wzbudziły zazakupić od Izraela gaz po obniżonej cenie: 6 USD za jednostkę energii.
interesowanie Turcji importem gazu z Izraela.
Nawet jeżeli Turcja w ogóle nie kupi izraelskiego gazu, to zarobi na
Zapotrzebowanie gospodarki tureckiej na gaz wynosi
rurociągu duże pieniądze. Oznacza to, że w każdej sytuacji dla obu
45 mld m³ rocznie, pięć razy więcej niż gospodarki izraelskiej. Izrastron będzie to biznes jak najbardziej korzystny. Z badań przeproel nie chce i nie może zaspokoić wszystkich tych potrzeb, ale chce
wadzonych niedawno na Uniwersytecie w Oxfordzie wynika, że do
2030 r. zapotrzebowanie Turcji na gaz wzrośnie dwukrotnie. Komeni może sprzedać Turcji dużo gazu. I co jest nie mniej ważne: Ankara
jest gotowa zainwestować miliardy dolarów w budowę rurociągu trantując proces odwilży jaki w ostatnim okresie zachodzi między Izraelem
sadriatyckiego z Izraela, przez Turcję i Bałkany do Europy Zachodniej.
a Turcją, komentatorzy zwracają uwagę, że o zbliżeniu politycznym
Europa już od kilku miesięcy interesuje się gazem izraelskim.
zadecydowały głównie interesy gospodarcze obu stron.
Obecnie Rosja i Norwegia dostarczają jej 60% całego zapotrzebowania.
Leon Buk

Israeli gas to Europe
Turkey and Israel are discussing a project for the future – a transadriatic
gas pipeline from Israel to Western Europe.

A year and a half ago several Israeli busiappearance of a new supplier on the marness people met in Ankara with the TurkAt the beginning of 2016, an agreement
ket will enable the European countries to
ish energy minister. The talks concerned
on the supply of gas to Egypt was
secure better conditions and lower pricsigned in Jerusalem and Cairo. It is
only one question: gas supplies from Israes. Well-informed sources in Jerusalem say
estimated that after meeting its own
el to Turkey. Despite its tense political rethat the Turks have already submitted deneeds Israel will be able to export 20
lations with Israel, Turkey had wanted for
tailed plans and cost estimates for the conbillion cubic metres of gas. Jordan,
a long time to get independent, at least to
struction of the pipeline. At the first stage,
Greece and Cyprus are already
some extent, from gas supplies from Russia.
Ankara will invest a substantial amount
standing in line.
The further course of events, including the
of USD2.5 billion in a 470-kilometre-long
severe anti-Turkish sanctions imposed by
pipeline. In exchange, Turkey will be able
the Kremlin after the shooting of the Rusto buy from Israel gas at a reduced price of
sian aircraft at the end of last year even increased Turkey’s interest
USD6 per energy unit.
in gas imports from Israel.
Even if Turkey does not buy Israeli gas at all it will earn a lot of
The Turkish economy needs 45 billion cubic metres of gas annually,
money from the pipeline. This means that the business will really
five times more than the Israeli economy. Israel does not want to satbe advantageous for both sides in any situation. Research conducted
isfy all of this demand and is not able to do so, but wants and is able to
recently at Oxford University shows that by 2030 Turkey’s demand
sell a lot of gas to Turkey. And Ankara is ready to invest billions of dolfor gas will double. Speaking about the recent thaw in relations belars in the construction of a transadriatic pipeline from Israel to Westtween Israel and Turkey, commentators point out that the rapprocheern Europe via Turkey and the Balkans, which is no less important.
ment achieved between the two sides was mainly due to their ecoEurope has been interested in Israeli gas for several months now.
nomic interests.
At present, Russia and Norway meet 60% of its demand. The very
Leon Buk
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Kto zbuduje Izrael?
Przez wiele lat Izrael uważany był za Bonanzę dla pośredników
sprowadzających z zagranicy tanią siłę roboczą. W ostatnim okresie
zaszły w tej dziedzinie zmiany - głównie dzięki kilku ustawom regulującym procedurę „importu” robotników z zagranicy. Wszystkie
„dzikie” firmy, które zdążyły zarobić miliony muszą już teraz poszukać sobie innego
zajęcia. Rząd podpisał ostatnio bilateralne
umowy w tej sprawie z Rumunią, Bułgarią
i Mołdawią, co oznacza, że tylko robotnicy
z tych państw będą mogli pracować w Izraelu - zostaną zatrudnieni w branży budowlanej. Decyzja ta związana jest z permanentnym brakiem mieszkań, co sprawia, że przy
ciągle wzrastającym popycie i zmniejszającej się z roku na rok podaży, ceny mieszkań
w 2015 r. pobiły wszelkie rekordy.
Robotnicy chińscy w Izraelu/
W latach 80. i 90. ub. wieku w sektorze
Chinese workers in Israel
budownictwa mieszkaniowego królowali
Palestyńczycy ze Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu, ale eskalacja terroru całkowicie zmieniła ten stan rzeczy.
Obecnie ocenia się, że liczba budowlańców palestyńskich w Izraelu
nie przekracza kilku tysięcy. Dla porównania: w latach 90. było ich
ponad 100 tys.

MIMO SPRZECIWU MINISTERSTWA SPRAW
WEWNĘTRZNYCH, MINISTERSTWA
SPRAWIEDLIWOŚCI I ZARZĄDÓW MUNICYPALNYCH,
RZĄD POSTANOWIŁ SPROWADZIĆ DO IZARELA
KILKADZIESIĄT TYSIĘCY ROBOTNIKÓW Z CHIN.
NIEWYKLUCZONE, ŻE NAJWIĘKSZE KORZYŚCI
ODNIOSĄ Z TEGO PRYWATNE FIRMY POŚREDNICTWA.
Od końca lat 90. Izrael sprowadzał obcych robotników do pracy
w rolnictwie. Sektor ten prawie całkowicie zdominowali Tajlandczycy. Obecnie rząd postanowił zastosować podobny model w budownictwie. Mimo, że Izrael nie podpisał jeszcze w tej sprawie bilateralnej
umowy z Chinami (podobno chodzi o przeszkody natury technicznej), rząd sprowadza teraz kilkadziesiąt tysięcy robotników z Chin.
A ponieważ nie ma jeszcze oficjalnej umowy, sprowadzą ich prywatni pośrednicy. Nie mniej od Izraelczyków zainteresowane są tym firmy pośrednictwa pracy w Chinach. Tak więc wszyscy są zadowoleni:
obie strony zrobią na tym doskonały interes i zarobią dziesiątki milionów dolarów. W Izraelu nie brakuje czynników twierdzących, że to,
co się dzieje, ma niewiele wspólnego z interesem państwa i że chodzi
o prywatne interesy pośredników. – Zachodzi pytanie, dlaczego rząd
nie daje zatrudnienia kilkudziesięciu tysiącom uchodźców z Sudanu,
Erytrei i innych państw z Trzeciego Świata, którzy znajdują się już
w Izraelu, co jest dużo prostsze od sprowadzania Chińczyków – pyta
prasa i nie jest to tylko pytanie retoryczne.
Josi Ewen
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Who will build Israel?
For many years Israel was considered to be a bonanza for job agents
bringing to the country cheap foreign labour. But recently there have
been changes in this sphere, mainly due to several laws regulating the
“importation” of workers from abroad. All the informal firms, which
have so far managed to earn millions, need
to start looking for a different job now. The
government has recently signed bilateral
agreements on this issue with Romania, Bulgaria and Moldova, which means that only
workers from these countries will be allowed
to work in Israel. They will be employed in
the construction sector. The decision is connected with the permanent housing shortage which caused home prices to break all
records in 2015, with the constantly rising
demand and the supply shrinking every year.
In the 1980s and 1990s, Palestinians from
the Gaza Strip and the West Bank reigned in
the construction sector, but the escalation
of terror has completely changed this state of affairs. It is now estimated that the number of Palestinian builders in Israel does not exceed a few thousand. As a comparison, in the 1990s their number exceeded 100,000.

DESPITE OPPOSITION FROM THE INTERIOR MINISTRY,
JUSTICE MINISTRY AND MUNICIPAL BOARDS, THE
GOVERNMENT HAS DECIDED TO BRING TO ISRAEL TENS
OF THOUSANDS OF WORKERS FROM CHINA. PRIVATE
JOB AGENCIES MAY BENEFIT THE MOST FROM THE
DECISION.

Since the end of the 1990s Israel has brought in foreign workers to
work in its agriculture. The sector has been dominated almost completely by Thais. Now, the government has decided to apply a similar
model in the construction sector. Although Israel has not signed a bilateral agreement with China yet – technical obstacles are reportedly involved – the government is now bringing in tens of thousands of
workers from China. And since no official agreement is yet in place,
they are brought into the country by private job agents. Chinese job
agencies are interested in this as much as the Israelis. And so everyone
is satisfied: both sides will do a very good business and will earn tens
of millions of dollars. In Israel, there is no shortage of those who argue
that this does not have much in common with the interest of the state
and that private interests of the job agents are involved. “The question
arises why the government does not give employment to the thousands
of refugees from Sudan, Eritrea and other Third World countries who
are already in Israel, which is much easier to do than bringing in the
Chinese,” asks the press. And this is not a rhetorical question.
Yosi Even
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Zepsuta maszynka do robienia pieniędzy?
Indeks Tel Awiw 100 (TA-100) spadł w 2015 r. o ponad 18%
w porównaniu ze szczytowymi notowaniami rok wcześniej.
- Gdy wszystko się wali, zacznij kupować – to znane powiedzenie
Philippe de Rothschilda nie odzwierciedla tego, co się dzieje na giełdzie w Tel Awiwie. Izraelczycy, którzy przez lata przyzwyczaili się, że
na giełdzie można nieźle zarobić, byli rozgoryczeni i zawiedzeni notowaniami akcjii w ciągu 2015 r. W tym sensie Tel Awiw przyłączył się
do innych giełd na świecie, które w ciągu stosunkowo krótkiego czasu straciły setki miliardów dolarów. – Efekt chiński dał o sobie znać
również u nas – tłumaczą brokerzy. Dla przykładu: TA-100, najważniejszy indeks na giełdzie w Tel Awiwie, spadł o 18%, a TA-25 - o 15%.
Jeszcze kilka lat temu mówiono, że jeśli Wall Street kicha, to Tel
Awiw od razu choruje na grypę. Powiedzenie to zostało obecnie skorygowane. Miejsce giełdy w Nowym Jorku zajęła teraz giełda w Chinach. Pomijając niskie notowania większości akcji, najbardziej niepokoi specjalistów dramatyczny spadek notowań indeksu X, czyli
indeksu społecznego zaufania. Również w przeszłości giełda nie zawsze spełniała pokładane nadzieje, ale aktualny kryzys ma charakter

SPADKI CZOŁOWYCH INDEKSÓW NA ŚWIECIE/
DROPS IN THE WORLD’S LEADING INDICES:
•

CHINY/CHINA – CSI 300

•

EUROPA/ EUROPE – STOXX 600

globalny i prawdopodobnie dlatego inwestorzy izraelscy i zagraniczni nie spieszą się z powrotem na ulicę Echad Ha’am. Brokerzy wskazują na niepokojący spadek akcji energetycznych i to w czasie, gdy
w Izraelu odkryto duże pokłady gazu.
Zawierucha na rynkach nie ominęła prawie żadnego państwa: niektóre akcje na giełdzie w Szanghaju spadły o 40%, a w Tokio o 21%.
Najważniejszy indeks Europy: Euro Stoxx, obejmujący najważniejsze akcje 18 państw europejskich, spadł od lipca 2015 r. o ponad 22%.
Podobne tendencje odnotowały giełdy we Frankfurcie i Mediolanie.
Czy rzeczywiście giełdy stały się zepsutymi maszynkami do robienia
pieniędzy? Wydaje się, że jest to diagnoza zbyt pesymistyczna. Jedno
jest pewne: na giełdzie można zarobić, ale można też stracić. W Izraelu nie chciano pamiętać wielkiego kryzysu z lat 80., ale rzeczywistość na przełomie 2015/2016 r. okazała się mocniejsza od wszystkich
zapomnianych asocjacji.
Dror Algabri

•

JAPONIA/ JAPAN– NIKKEI 225

•

IZRAEL /ISRAEL– TA-100

•

USA/UNITED STATES – S&P 500

Broken money-machine?
The Tel Aviv 100 index (TA-100) fell in 2015 by over 18%
compared to its highest values a year earlier.

“When everything falls down start buying.” This well-known
saying of Philippe de Rothschild does not reflect what is going on on
the Tel Aviv Stock Exchange. Israeli people, who had become used for
years to the stock market offering quite a decent profit, were embittered and disappointed with stock prices throughout 2015. In this sense, Tel Aviv joined the world’s other exchanges which lost hundreds
of billions of dollars within a relatively short time. “The Chinese effect has come into play in our country as well,” brokers explain. For
example, TA-100, the most important index of the Tel Aviv Stock Exchange, lost 18% while TA-25 fell by 15%.
Only a few years ago it was said that when Wall Street sneezes Tel
Aviv immediately gets flu. This saying has now been corrected. The
place of the stock exchange in New York has now been taken by the
Chinese exchange. Apart from the low prices of most shares, specialists are worried the most by the dramatic drop in the X index, that
is the public confidence index. In the past, the stock exchange did
not always fulfil the hopes pinned on it either. However, the present
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crisis is global and this is probably why Israeli and foreign investors
are not in a rush to return to Echad Ha’am Street. The brokers point to
the disquieting drop in the energy stock, especially at the time when
large gas deposits have been discovered in Israel.
The turmoil on the markets affected almost every country: prices
of some stocks on the exchange in Shanghai lost 40% and in Tokyo
21%. Europe’s most important index, Euro Stoxx, which incorporates the most important stocks of 18 European countries, has fallen by
over 22% since July 2015. The stock exchanges in Frankfurt and Milan witnessed similar trends. Have the stock exchanges really become
broken money-machines? It seems that this diagnosis is too pessimistic. One thing is certain: you can make a profit on a stock exchange,
but you can as well lose. In Israel, people did not want to remember
the great crisis of the 1980s, but the reality in late 2015 and early 2016
surpassed all the forgotten associations.
Dror Algabri
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Biedni kapitaliści

Poor capitalists

- Myślę, że byliśmy bogatsi wtedy, gdy byliśmy biedni – mówi
członek kibucu Sdot Jam, który w wyniku prywatyzacji został
nagle milionerem.

“I think we were richer when we were poor,” says a member
of the Sdot Yam kibbutz who has suddenly become
a millionaire as a result of privatization.

W latach 80. kibuc Sdot Jam
In the 1980s, the Sdot Yam
koło Cezarei należał do najbiedkibbutz near Caesarea was one
niejszych. Opowiadają, że w miejof the poorest. They say that
scowym sklepie spożywczym zaa local grocery once ran out
brakło towaru, ponieważ kibuc
of merchandise because the
nie miał za co zapłacić. Poprawiło
kibbutz had no money to pay. The
się to, gdy powstały zakłady Even
situation improved once the Even
Keisar, które zaczęły produkować
Keisar plant was established and
wysokogatunkowe marmury i grastarted to produce high-quality
nity. Zanim jeszcze w Izraelu pomarbles and granites. Almost all
znano się na ich jakości, prawie
of the output had been exported,
wszystko szło na eksport, głównie
mainly to the United States, even
do Stanów Zjednoczonych. W labefore the quality of the stone was
tach 90. kondycja kibucu była już
appreciated in Israel. In the 1990s,
dużo lepsza, ale prawdziwy zwrot
the condition of the kibbutz was
nastąpił w 2006 r., gdy Even Kemuch better, but a real turning
isar został przejęty przez Fundację
Kuchnia w kibucu Sdot Jam/ Kitchen in the Stod Yam kibbutz
point was in 2006 when Even
Tana, co sprawiło, że dotychczaKeisar was taken over by the Tana
sowe kierownictwo, nie zawsze wystarczająco profesjonalne, musiaFoundation. The result was that the management, not always sufficiently
ło odejść. Już po kilku miesiącach „nowych rządów” zakłady zaczęły
professional, had to go. After merely a few months of the “new rule” the
przynosić znaczne zyski. W 2012 r. Even Keisar szturmem zdobył giełplant started to generate significant profits. In 2012, Even Keisar took by
dę w Tel Awiwie, a później w Nowym Jorku. Zupełnie nieoczekiwanie
storm the Tel Aviv Stock Exchange and then the New York Stock Exchange.
członkowie kibucu – właściciele i akcjonariusze - stali się milionerami.
Quite unexpectedly, members of the kibbutz – owners and shareholders
Przemiany w Sdot Jam napotkały opór ze strony starszej generacji
– became millionaires.
członków, którzy z trudem porzucili dotychczasowy, klasyczny moThe changes at Sdot Yam met with opposition from the older generation
of members who abandoned the existing classical model of the collective
del kolektywu. Kibuc musiał uczyć się funkcjonować w nieznanym
świecie biznesu i konkurencji: - Nie wiedzieliśmy wcześniej czym jest
with difficulty. The kibbutz had to learn how to function in the unknown
książeczka czekowa czy giełda – wspominają członkowie Sdot Jam.
world of business and competition. “We did not know what the check book
Z czasem część akcji sprzedano kilku zagranicznym inwestorom,
or stock exchange was,” members of Sdot Yam reminisce. With time, part
którzy zrozumieli, że na izraelskim kamieniu można dobrze zarobić.
of the stock was sold to several foreign investors who understood it was
possible to make a good profit from Israeli stone. This way, USD270 million
W ten sposób do kasy wpłynęło 270 mln USD, ale największy pakiet
akcji, pozostał w kibucu. Każdy jego członek warty jest dzisiaj 2,5 mln
was transferred to the kibbutz coffers, but the biggest stake remained
USD. Nie wszyscy są z tego zadowoleni. – Nie po to ojcowie – założyin the kibbutz. Each of its members is worth today USD2.5 million. Not
ciele opuścili kiedyś rodzinne domy w Polsce i Rosji, i nie po to przyall are satisfied with that. “This isn’t why the founding fathers once left
jechali do bagien i komarów Palestyny. Zarówno oni, jak i my, chcietheir homes in Poland and Russia, and why they came to the swamps
liśmy zbudować sprawiedliwe i humanistyczne społeczeństwo. Myślę,
and mosquitos of Palestine. They wanted, as we did, to build a just and
że byliśmy o wiele bogatsi wtedy, kiedy byliśmy biedni – mówi Awrahumanistic society. I think we were much richer when we were poor,”
ham ze Zjednoczonego Ruchu Kibucowego.
says Avraham of the United Kibbutz Movement.
W najbliższym czasie zapadną decyzje, które zadecydują o przyDecisions which will determine the future of Sdot Yam will soon be
szłym obliczu Sdot Jam. Po pierwsze: czy kibuc sprzeda inwestorom
taken. Firstly, whether the kibbutz will sell to investors its remaining
stock and whether the money will be distributed according to the
pozostałe akcje oraz czy pieniądze zostaną rozdane według stażu akshareholder’s seniority or whether part of it will be invested in the
cjonariuszy, czy też część zostanie zainwestowana w infrastrukturę
kibbutz’s infrastructure and the pension fund of its members.
kibucu i fundusz emerytalny jego członków.
Przeobrażenia jakie przechodzi Sdot Jam przechodzi obecnie więkThe changes that Sdot Yam is undergoing are now experienced by most
szość kibuców, ale nie wszystkie są bogate i nie wszystkie mają co
of the kibbutzim, but not all of them are rich and not all of them have
sprzedać. Niektóre, aby utrzymać się przy życiu, idą po linii najmniejsomething to sell. Some, to survive, follow the line of least resistance and
szego oporu i sprzedają swoją ziemię firmom budowlanym. Z danych
sell their land to construction firms. Data published in late 2015 show
opublikowanych pod koniec 2015 r. wynika, że z ogólnej liczby 278 kithat only 60 of the total number of 278 kibbutzim have still managed to
buców, tylko 60 w dalszym ciągu oparło się procesowi prywatyzacji.
avoid the process of privatization.

Aleks Wagner
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Co to jest Kosher?
Troska o „żydowskość” narodu, zwłaszcza tego, który znalazł się w Syjonie, wypływała również z przyczyn niereligijnych.
Pierwszy premier i budowniczy współczesnego państwa Żydów nie wpuścił w 1965 r. Beatlesów do Izraela,
twierdząc, że ich muzyka będzie miała katastrofalny wpływ na tutejszą młodzież. Ale pod koniec września
2008 r., przed 40-tysięczną publicznością wystąpił
w Tel Awiwie eks-Bitels Paul McCartney. Z podobnych względów
dopiero w 1968 r. wprowadzono w Izraelu telewizję. W 2006 r.
z inicjatywy ultraortodoksyjnego rabinatu wyprodukowano telefon komórkowy z blokadą niewłaściwej zawartości, tak zwany „kosher phone”.
Pobudki tych działań były różne, ale sprowadzały się do troski o zachowania narodowej, kulturalnej i religijnej „czystości”.
W państwie, które do dziś nie wyzwoliło się z syndromu tysięcy
lat narodowego rozproszenia, są ludzie którzy potrafią to zrozumieć. W pracach XIX-wiecznych żydowskich myślicieli po
raz pierwszy pojawiły się tezy, że nakazy koszerności nie mają
nic wspólnego ani ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, ani
z potrzebą zachowania odrębności narodowej. – Chodzi jedynie o wyegzekwowanie totalnego posłuszeństwa wobec Boga –
uważał litewski rabin Alojzy Mincer. – Ten, kto spełnia wymogi koszerności, udowadnia pełną akceptację dla dziesięciorga
przykazań, które Bóg dał narodowi żydowskiemu na górze Synaj. Zwolennicy tej szkoły, zwłaszcza rabini amerykańscy, twierdzą, że nie należy doszukiwać się w tym żadnej logiki. Prawdziwy Żyd to pełne posłuszeństwo. Do tych pięciu słów sprawdza
się cała teoria koszerności.

What does kosher mean?
A concern for the Jewishness of the people, especially people
who have found themselves in Zion, resulted from religious and
non-religious reasons.
The first prime minister and architect of the contemporary
Jewish state did not allow the Beatles to come to Israel in 1965,
saying that their music would have a catastrophic influence on
young people in the country. However, at the end of September
2008, ex-Beatle Paul McCartney appeared in Tel Aviv before an
audience of 40,000. For similar reasons, television was launched
in Israel as late as 1968. And a mobile smartphone, called “kosher
phone,” where inappropriate content is blocked, was produced
on the initiative of ultra-Orthodox rabbis in 2006.
The reasons for these actions differed, but they come down to
a concern for preserving national, cultural and religious “purity.” In a nation which has not liberated itself from the syndrome
of thousands of years of national dispersion, there are people
who are able to understand that. The thesis that kosher rules had
nothing to do with physical and mental health, or the need to
preserve national identity appeared for the first time in the work
of 19th-century Jewish thinkers. “It is only about enforcing total obedience to God,” Lithuanian rabbi Alojzy Mincer believed.
“Those who observe kosher laws prove that they fully accept the
10 commandments which God gave the Jewish people on Mount
Sinai. Supporters of this school, especially American rabbis say
one should not try to find any logic in that. A real Jew means total obedience. The whole theory of being kosher comes down to
these six words.
L.G.

Dobrze zarabiać na zdrowiu
Na liście 100 najlepiej zarabiających Izraelczyków znajduje się 96 lekarzy.
Na pierwszym miejscu uplasował się ginekolog z pensją 156 tys.
szekli miesięcznie (ok. 40 tys. USD). Pracuje w peryferyjnym szpitalu, który do podstawowego uposażenia dopłaca specjalny dodatek.
Tuż za nim, na drugim miejscu, znalazł się ordynator oddziału ginekologicznego z pensją 127 tys. szekli, a na trzecim okulista - 118 tys.
szekli. Należy podkreślić, że chodzi o „rekordzistów” w sektorze publicznym. Zarobki lekarzy praktykujących prywatnie lub w prywatnych centrach zdrowia często są kilkakrotnie wyższe.
W Ministerstwie Skarbu twierdzą, że najlepiej zarabiający lekarze pracują w peryferyjnych miejscowościach: - Nie wszyscy lekarze
izraelscy są gotowi zrezygnować z plusów dużego miasta i z o wiele szerszych możliwości zawodowych, jakie oferują czołowe szpitale usytuowane w centrum kraju. W Ministerstwie Zdrowia zwracają
również uwagę na to, że chodzi o wybitnych specjalistów w dziedzinach, na które istnieje ogromne zapotrzebowanie.
Wśród rekordzistów nie ma prawie lekarzy – kobiet. Podczas gdy
w 2013 r. 12 z nich znalazło się na podobnej liście, z ostatniego reportu
wynika, że w 2015 r., tylko 3 lekarki „zmieściły się” na „Liście 100”.
Daniel Katz

Making money on health
There are 96 physicians on the list of 100 highest-earning Israelis.
The list is topped by a gynaecologist with a monthly salary of
156,000 shekels (around USD40,000). He works in a remote hospital,
which pays him a special bonus on top of his basic remuneration. Just
behind him, in second place, is the head of a gynaecology department
with a salary of 127,000 shekels. And in third place is an ophthalmologist with a salary of 118,000 shekels. One should stress that the figures are for the top earners in the public sector. Earnings of physicians in private practices and in private healthcare centres are often
several times higher.
They say at the Ministry of Finance that the top earning physicians work in remote places: “Not all Israeli physicians are ready to
give up the advantages of a big city and the much broader professional opportunities offered by leading hospitals located in the centre of
the country.” And officials at the Health Ministry say the top earners
are outstanding specialists in specialities which are in huge demand.
Among the top earners there are almost no female doctors. In
2013, there were 12 women in a similar list. Meanwhile, the latest report shows that in 2015 only three female doctors made it onto the
List of 100.
Daniel Katz
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Hazard nad Morzem
Czerwonym

Gambling by
the Red Sea

Las Vegas w Ejlacie?
A dlaczego nie?

Las Vegas in Eilat?
And why not?

Rząd w Jerozolimie bada od jakiegoś czasu możliwość przekształcenia Ejlatu w izraelskie Las Vegas. Specjalna komisja międzyministerialna pod kierownictwem premiera omawia już konkretne plany
w tym kierunku. Należy odnotować, że obecnie kasyna w Izraelu są
nielegalne i tylko nowelizacja prawna w formie nowej ustawy będzie
mogła zmienić dotychczasowy stan rzeczy. Dobrze poinformowane
źródła oceniają, że już wkrótce uda się przełamać tradycyjny sprzeciw
środowisk ortodoksyjnych, które ze względów teologicznych sprzeciwiają się hazardowi.
W pierwszym etapie kasyna otwarte zostaną w hotelach należących
do dużych sieci międzynarodowych. Jednocześnie rozważa się możliwość zbudowania miasteczka kasyn na terenie starego lotniska w Ejlacie. Innym rozważanym projektem jest wykopanie kilkunastokilometrowego kanału w Morzu Czerwonym i „obudowanie” go kompleksem
luksusowych kasyn i centrów rozrywkowych.
Entuzjastycznym zwolennikiem przekształcenia Ejlatu w miejscową
wersję Las Vegas jest premier Beniamin Netaniahu. Swoją wizję próbował zrealizować jeszcze na początku XXI w., gdy był ministrem skarbu w rządzie Ariela Szarona. Podobno Szaron nie miał nic przeciwko
temu i zgodził się nawet rozpocząć budowę autostrady z Ejlatu do centrum Izraela, ale zdecydowany sprzeciw religijnych posłów wchodzących w skład koalicji rządowej sprawił, że plan ten został zaniechany.
Netaniahu tłumaczył wtedy, że 83% wszystkich dochodów Las Vegas
pochodzi z tzw. turystyki rodzinnej, a tylko 17% z hazardu. Zdaniem
inicjatorów obecnego przedsięwzięcia, kasyna będą musiały być pod
pełną kontrolą władz i nie będzie sytuacji, w której koncesje przyznawane będą czynnikom „problematycznym”. Myśl o zbudowaniu kasyn w Izraelu sięga lat 80. i 90. Już w sprawozdaniu opublikowanym
pod koniec lat 80. zespół ekspertów twierdził, że kasyna w Ejlacie zrewolucjonizują całą mapę turystyczną Izraela, wniosą setki milionów
dolarów rocznie do skarbu państwa i stworzą kilkanaście tysięcy nowych stanowisk pracy.

The government in Jerusalem has for some time examined whether
it is possible to transform Eilat into an Israeli Las Vegas. A special interministerial commission headed by the prime minister is already discussing specific plans towards this. One should note that at present
casinos are illegal in Israel and only a legal amendment in the form of
a new law is able to change the existing state of affairs. Well-informed
sources are of the opinion that the traditional opposition from Orthodox communities, which are against gambling for theological reasons,
will soon be overcome.
At the first stage, casinos will open at hotels belonging to large international chains. At the same time, the idea is being considered to
build a casino resort on the premises of the old airport in Eilat. Another
project under consideration involves digging out a canal of over 10 kilometres in the Red Sea and developing there a complex of luxury casinos and entertainment centres.
Prime Minister Benjamin Netanyahu is an enthusiastic supporter of
the idea to turn Eilat into a local version of Las Vegas. He tried to put his
vision into practice as early as the beginning of the 21st century when
he was finance minister in the Ariel Sharon government. Sharon reportedly had no objections and even agreed to start building a motorway from Eilat to the centre of Israel. However, the plan was abandoned
due to firm opposition from religious deputies in the government coalition. Netanyahu argued at that time that 83% of all revenue earned by
Las Vegas came from family tourism and only 17% from gambling. The
initiators of the present undertaking express the view that the casinos
would have to be under full control of the authorities and there will be
no instances of licences being granted to “problem” entities. The idea
to build casinos in Israel dates back to the 1980s and 1990s. In a report
published at the end of the 1980s a team of experts already said that casinos in Eilat would revolutionize the whole tourist map of Israel, and
would contribute hundreds of millions of dollars annually to the state
coffers and create over 10 thousand new jobs.

Arie Lerner
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KAWA Z ARTUREM RUBINSTEINEM
Nostalgiczny spacer po mitologicznych kafejkach Tel Awiwu
Kawiarnie są częścią historii kultury wielu miast – również
Tel Awiwu. Każdy, kto chciał powiedzieć coś ważnego, robił to
przy stoliku z małą czarną: Aleksander Pen, Nachman Bialik,
Efraim Kiszon i Mosze Dajan.
Takich miejsc jest już coraz mniej. Pod koniec 2015 r. zamknięto kawiarnię „Tamar” przy ulicy Szeinkin. Prawie przez 70 lat była
ona kuźnią nowych i twórczych myśli. Tam zaczynali swoje kariery
najlepsi izraelscy pisarze, poeci, artyści i politycy. Nikomu nie przeszkadzały proste, pokryte ceratą stoły i białe plastikowe krzesła. Na
tle luksusowych lokali wyrastających jak grzyby po deszczu „Tamar”
była bardziej podobna do zapomnianego skansenu niż do najbardziej
tętniącej życiem kawiarni w całym Izraelu. Stare pożółkłe zdjęcia,
dyplomy z pierwszych lat po powstaniu państwa, grafiki i akwarele
– wszystko to cudownie uzupełniało bezpretensjonalny wystrój kawiarni. W skromnym jadłospisie królowały domowe zupy i słynny
rogal z żółtym serem, którym delektował się Icchak Rabin. Zza dużego drewnianego baru dyrygowała wszystkim właścicielka: 90-letnia Sarah Stern, która jeszcze przed powstaniem Izraela walczyła
w czasie drugiej wojny światowej w Brygadzie Żydowskiej. Kilka dni
po zamknięciu Sarah zmarła, a na miejscu kawiarni pojawiły się buldożery.
Przez wiele lat innym ważnym miejscem w Tel Awiwie była kawiarnia „Casit”. Choć już od dawna nie istnieje, to do dziś rozbudza
wspomnienia tych, którzy choć przez chwilę „otarli się” o bastion telawiwskiej bohemy. - Za dobrych czasów, stali goście mieli zarezerwowane stoliki – wspomina dziennikarz, Izaak Nosztajn. – Prawdę
mówią, nie było stałych gości. Najgłośniejsi poeci i aktorzy spędzali
tam pół życia upijając się w towarzystwie najpiękniejszych kobiet Tel
Awiwu. Najwybitniejszy izraelski piosenkarz, Arik Einstein, opowiadał kiedyś, że będąc jeszcze początkującym artystą, godzinami wystawał przed „Casit”, czekając aż padnie na niego choć jedno życzliwe
spojrzenie ze strony jakiegoś znudzonego celebryty. Niekoronowanym
królem kawiarni był Dawid Awidan, wybitny poeta-anarchista, który po latach odebrał sobie życie, ale który w międzyczasie zdążył wydać kilkadziesiąt tomików wspaniałej poezji – gniewnej, dekadenckiej
i awangardowej.
Klubo-kawiarnia
„Almoni” przy Simtat
Almoni przez długie lata
próbowała dotrzymać
kroku bardziej znanym
lokalom. Czasami się to
nawet udawało. Lokalizacja nie była tak dobra,
ponieważ najważniejsza w okolicy ulica King
George była ruchliwą
arterią handlową w stylu lewantyńskim i nie
miała w sobie niczego, co mogłoby zachęcać ludzi poszukujących
strawy intelektualnej.
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Mimo to, stałymi gośćmi w tej kawiarni
byli Zubin Mehta, Natan Zach i amerykańsko-żydowski skrzypek z Nowego Jorku
- Itzhak Perlman. Właściciele tego miejsca
ustalili swoisty „rozkład jazdy”. I tak np.
we wtorki, dyskutowano o sztuce, w środy o filozofii, a w czwartki - o aktualnej sytuacji politycznej. Z czasem kawiarnia pozbyła
się wygórowanych ambicji i zadowoliła się
ciekawą biblioteką
pełną wartościowych
książek i słynną herbatą malinową, sporządzaną według receptury prababci właścicieli,
która pod koniec XIX w. wyemigrowała z Galicji do Palestyny.
Podczas ostatniej dużej fali emigracyjnej z Polski, po tzw. wydarzeniach marcowych w 1968 r., nad drzwiami kawiarni Keton w Tel
Awiwie, pojawił się szyld w języku polskim: „Dzisiaj świeże flaczki.”
Ceny były wysokie, dlatego tylko niewielu nowych emigrantów zaglądało do środka. A szkoda. Ta jedna z najstarszych kawiarni w Tel
Awiwie, założona jeszcze przez uciekinierów z carskiej Rosji, szczyciła się nie tylko oryginalną kawą brazylijską, ale serwowała też dobre jedzenie. Do dziś, w starannie zaprojektowanej karcie–menu,
w wytłoczonej brązowej skórze, bez trudu można znaleźć najlepsze
specjały tradycyjnej kuchni żydowskiej: gefilte fisz, siekaną wątróbkę,
czulent i najsmaczniejszą na świecie nadziewaną szyjkę, czyli kiszkę.
Stałym gościem w tym lokalu był Artur Rubinstein. Za każdym
razem gdy przyjeżdżał do Izraela, wstępował tam na obiad i wpisywał się do imponującej księgi pamiątkowej. Przy pierwszym stoliku
od drzwi umieszczono wyryty w miedzi napis: „To był stolik Artura
Rubinsteina”. Szkoda, że tylko w języku hebrajskim. Wśród pamiątek
pozostawionych przez wielkiego pianistę jest nawet kubek na kawę,
z którego tylko on pił. Własne stoliki mieli również inni wybitni muzycy, tacy jak Arturo Toscanini, Leonard Bernstein i Maurizio Pollini, zwycięzca VI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im.
Fryderyka Chopina w Warszawie. Częstymi gośćmi w kawiarni byli
Kirk Douglas i Marlena Dietrich. – To najgorsza buda z najlepszym
jedzeniem - powiedział kiedyś znany amerykańsko-żydowski komik. Niestety takich „bud” jest już coraz mniej.
H.S.

COFFEE WITH ARTUR RUBINSTEIN
Nostalgic walk across Tel Aviv’s mythological cafés
Cafés are part of the cultural history of many cities, including
Tel Aviv. Everyone who wanted to say something important
did it at a table over a cup of coffee: Aleksander Pen, Nahman
Bialik, Ephraim Kishon and Moshe Dayan.
There are now less and
less such places. At the end
of 2015, they closed the
Tamar café on Sheinkin
Street. It was a breeding
ground for new and creative
ideas for almost 70 years.
This is where the best Israeli writers, poets, artists and
politicians started their careers. Its simple tables covered with plastic cloth and
white plastic chairs did not
bother anyone. Compared
to the mushrooming luxury cafés, Tamar resembled
more of a forgotten backwater than the most lively café
in the whole of Israel. Old
yellowed photographs, diplomas from the first years
after the establishment of
the state, prints and watercolours wonderfully complemented the café’s unpretentious décor. Home-made soups and the
famous crescent-shaped bun with hard cheese in which Yitzhak Rabin
delighted reigned supreme in the modest menu. The owner, 90-yearold Sarah Stern, who had fought in a Jewish Brigade during the Second World War before the establishment of Israel, was in charge of
everything standing behind a large wooden bar. A few days after the
café had been closed Sarah died and bulldozers appeared on the site.
The Casit café was another important place in Tel Aviv for many
years. Although it ceased to exist a long time ago, it continues to this
day to revive the memories of those who have ever found themselves
in this bastion of Tel Aviv’s bohemia at least for a moment. “In the
good old times, regular guests had tables booked there,” says journalist Isaac Nosztajn. “Frankly speaking, there were no regular guests.
The most famous poets and actors spent there half of their lives,
drinking alcohol in the company of the prettiest women in Tel Aviv.
The most outstanding Israeli singer, Arik Einstein, once said that at
the beginning of his artistic career he used to spend hours outside
of Casit waiting for a bored celebrity to give him a single friendly
glance. David Avidan was an uncrowned king of the café. An outstanding anarchist poet who later committed suicide, he managed
in the meantime to publish dozens of volumes of verse – angry, decadent and avant-garde poetry.”
The Almoni café on Simtat Almoni tried for years to keep pace
with the better-known places. Sometimes the efforts were successful.
The location was not too good because King George Street, the most

important street in
the area, was a busy
Levant-style shopping thoroughfare
and had nothing
that could attract
people looking for
intellectual nourishment. Despite
that, Zubin Mehta,
Nathan Zach and
Itzhak Perlman, an
American-Jewish
violinist from New
York, were regular
guests at the café.
The owners of the
place set a special
timetable. For example, on Tuesdays
there was discussion about art, on Wednesdays about philosophy and
on Thursdays about the current political situation. With time, the café
abandoned any excessive ambitions and settled for an interesting library full of valuable books and the famous raspberry tea made according to a recipe of the owners’ great grandmother who had moved
to Palestine from Galicia at the end of the 19th century.
At the time of the last great wave of emigration from Poland, following the March 1968 developments, a signboard with the Polish inscription “Fresh tripe today” appeared over the door of the Keton café
in Tel Aviv. The prices were high and this is why few of the new arrivals dropped in. It was a pity. This café, one of the oldest in Tel Aviv, set
up by refugees from Tsarist Russia, not only took pride in its original
Brazilian coffee, but also served good food. Even today, you can easily find here in the carefully designed menu card in embossed brown
leather the best specialities of traditional Jewish cuisine: gefilte fish,
chopped liver, cholent and the world’s tastiest stuffed neck, or kishka.
Artur Rubinstein was a regular guest at this place. Whenever he visited Israel he dropped in to have dinner there and put his name down
in the impressive guests’ book. The table closest to the door bears the
inscription engraved on a copper plate: “This was Artur Rubinstein’s
table.” What a pity the inscription is only in Hebrew. Among the mementoes left behind by the great pianist is even a coffee cup which
was used only by him. Other outstanding musicians, such as Arturo
Toscanini, Leonard Bernstein and Maurizio Pollini, the winner of the
6th International Fryderyk Chopin Piano Competition in Warsaw,
also had their own tables. Kirk Douglas and Marlena Dietrich were
frequent guests at the café. “It is the worst shack with the best food,”
a well-known American-Jewish comedian once said. Unfortunately,
there are now less and less “shacks of this kind.”
H.S.
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Roman Jagiełło-Yagel
Z przykrością zawiadamiamy, że 17 stycznia w Tel Awiwie w wieku 95 lat
zmarł Generał Roman Jagiełło-Yagel (Ritter), Prezes Związku Weteranów Wojsk Polskich
w Izraelu, pułkownik Wojska Polskiego i generał armii Izraela, Przewodniczący Związku
Izraelskich Żołnierzy i Partyzantów – weteranów II wojny światowej, członek Zarządu
naszej Izby.
Cześć jego pamięci
Zarząd Izby Handlowej Izrael-Polska

Hotelowa ofensywa na Europę Hotel offensive on Europe
Izraelska firma inwestycyjna Fattal Hahzakot staje się
prawdziwym kolosem wśród międzynarodowych sieci
hotelowych.

The Israeli investment company Fattal Hahzakot is becoming
a real giant among international hotel chains.

Hotel Leonardo w Berlinie

Leonardo Hotel in Berlin

W najbliższych latach postanowiła skoncentrować się na Europie.
Po kilku udanych projektach zrealizowanych w Niemczech w 2015 r.,
Fattal - właściciel kilkudziesięciu hoteli rozsianych w różnych miejscach świata - postanowiła wejść na giełdę w Tel Awiwie z akcjami
wartości 120 mln USD. Za uzyskane pieniądze zamierza zakupić kolejne hotele „Leonardo”, głównie w zachodniej Europie.
Kilka tygodni temu Fattal podpisała umowę ze swoimi wspólnikami, inwestorami brytyjskimi i południowo–afrykańskimi, o sprzedaży szwedzkiej sieci hotelowej 18 hoteli na terenie Niemiec. Szwedzi – grupa Rendoks – zapłacą za nie ponad 400 mln euro. Wszystkie
hotele są czterogwiazdkowe i znajdują się w dwunastu niemieckich
miastach. Zostały zakupione przez firmę izraelską od poprzedniego właściciela Holiday Inn w 2013 r. za 250 mln euro. Oznacza to, że
w ciągu niecałych trzech lat Fattal, po potrąceniu podatków i kosztów manipulacyjnych, zarobiła na czysto 79 mln euro.
Fattal jest właścicielem 95% hoteli w Izraelu, m.in. takich sieci jak
„Herod”, „U”, „Magic” i „Leonardo”, oraz 60 hoteli w Niemczech, Belgii, Austrii, Szwajcarii i na Węgrzech. W ostanich miesiącach firma zakupiła też kilka hoteli w Barcelonie, Londynie i Mediolanie. Eksperci
oceniają, że roczne obroty Fattal oscylują między 480 a 500 mln euro.

The company has decided to focus on Europe in coming years. After several successful projects carried out in Germany in 2015 Fattal,
the owner of a few dozen hotels scattered across the world, has decided to enter the Tel Aviv Stock Exchange with stocks worth USD120
million. It is going to use the money to buy further Leonardo hotels,
mainly in Western Europe.
Several weeks ago Fattal signed an agreement with its partners,
British and South-African investors, on the sale of 18 hotels in Germany to a Swedish hotel chain. The Swedes – Rendoks Group – will
pay for them over EUR400 million. All of them are four-star hotels
and are located in 12 German cities. The Israeli firm bought them in
2013 from the previous owner, Holiday Inn, for EUR250 million. This
means that in less than three years Fattal cleared EUR79 million on
the deal after taxes and handling costs are deducted.
Fattal owns 95% of hotels in Israel, including such chains as
Herod, U, Magic and Leonardo, and 60 hotels in Germany, Belgium,
Austria, Switzerland and Hungary. In recent months the company
has also bought several hotels in Barcelona, London and Milan. Experts estimate that Fattal’s annual sales range from EUR480 million to 500 million.

Aharon Kuk
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Uniwersytet
w Jerozolimie w
czołówce światowej

Jerusalem’s
university among
global leaders

Gdy wiele lat temu Albert Einstein pomagał w utworzeniu
pierwszego żydowskiego uniwersytetu, nie mógł przewidzieć,
że będzie to jedna z najlepszych uczelni na świecie.

When Albert Einstein helped to establish the first Jewish
university many years ago he could not predict that it will
become one of the best universities in the world.

W opracowanym przez Wikipedię rankingu Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie znalazł się w ścisłej czołówce najlepszych i najbardziej wpływowych uniwersytetów na świecie. W opracowaniu za
2015 r. wzięto pod uwagę takie parametry, jak: poziom nauki, liczba
publikacji naukowych, zakres współpracy z innymi czołowymi uczelniami i liczbę post doktorantów. Autorem badań przeprowadzonych na
zlecenie Wikipedii był kilkudziesięcioosobowy zespół francuskich naukowców. Autorzy podkreślają, że ich praca został poprzedzona analizą 17 mln artykułów jakie ukazały się na ten temat. W rezultacie wśród
kilku tysięcy wyższych uczelni uczestniczących w rankingu, Uniwersytet Hebrajski został sklasyfikowany na 47. miejscu.
W odróżnieniu od rankingów z poprzednich lat, w których pierwsze miejsca zajmowały tradycyjnie uniwersytety amerykańskie, tym
razem pierwsze dwa miejsca zajęły uczelnie angielskie: Cambridge
i Oxford. Na trzecim i czwartym miejscu uplasowały się Harvard i uniwersytet Columbia.

In the league table of universities compiled by Wikipedia, the
Hebrew University of Jerusalem ranks among the world’s very best
and most influential schools. The following parameters have been
taken into consideration in the 2015 ranking: teaching standards,
number of scientific publications, scope of cooperation with other
leading universities and number of post-doctoral students. The surveys were carried out for Wikipedia by a team of a few dozen French
scientists who stress that their work was preceded by an analysis of
17 million articles on this topic. As a result, the Hebrew University was classified in 47th place among the several thousand universities taking part.
In contrast to the league tables published in previous years,
where the top places were traditionally occupied by American universities, this time the top two places went to British universities Cambridge and Oxford. Harvard University and Columbia University ranked third and fourth.

Joram Eks
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Izraelska technologia Israeli technology for
dla Volkswagena
Volkswagen
Volkswagen, drugi co do wielkości koncern samochodowy na świecie,
podpisał ostatnio umowę o współpracy z izraelską firmą Mobileye. Chodzi
o prace nad konstrukcją samochodów automatycznych bez kierowców.
W myśl umowy, która została podpisana podczas światowej wystawy
technologii w Las Vegas, od 2018 r. wszystkie samochody Vokswagena zostaną wyposażone w specjalne zespoły czujników produkowanych przez
firmę z Tel Awiwu. W ten sposób koncern niemiecki poszedł w ślady General Motors, który już od pewnego czasu niektóre podzespoły sprowadza z Izraela. Nie jest jasne, na jaką dokładnie sumę opiewa umowa z Volkswagenem, ale chodzi o kilkaset milionów dolarów.
W 2015 r. izraelska technologia umocniła swoją obecność na najważniejszych rynkach międzynarodowych, głównie poprzez fuzje
z amerykańskimi firmami, które są właścicielami niezbędnych patentów. Dobra passa high-tech trwa. Ostatnio Intel – obecny już w Izraelu
od wielu lat – utworzył kilka nowych spółek z miejscowymi firmami,
a LG i Samsung postanowiły zastosować izraelską technologię przy produkcji systemów audio-wizualnych.

W Tel Awiwie odbył się międzynarodowy kongres
specjalistów zajmujących się cyberbezpieczeństwem.
Wzięli w nim udział m.in. szef Departamentu
Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) oraz zespoły
z Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Japonii.

Volkswagen, the second biggest automotive group in the world, has
recently signed an agreement on cooperation with the Israeli company Mobileye. The agreement concerns work on designing automated
driverless cars. Under the agreement, signed at an international technology exhibition in Las Vegas, since 2018 all Volkswagen cars will be
equipped with special sets of sensors manufactured by the Tel Aviv company. This way, the German group followed in the footsteps of General Motors, which had already imported subassemblies from Israel for
some time. The exact value of the contract with Volkswagen is unclear,
but it is worth several hundred million dollars.
In 2015, the Israeli technology strengthened its presence on the most
important international markets, mainly through mergers with the American companies which hold the necessary patents. The winning streak of
high-tech continues. Intel, which has been present in Israel for many years,
has recently set up several companies with local firms while LG and Samsung have decided to use the Israeli technology in the production of audio-visual systems.

Tel Aviv has hosted an international congress of
specialists dealing with cybersecurity. Among the
participants was the head of the United States
Department of Homeland Security (DHS) and teams from
France, Britain, Germany and Japan.

Na tle nowych wiatrów w przemyśle samochodowym, w oczy rzuca
się fiasko samochodów produkcji chińskiej na rynku izraelskim. Miejscowe firmy, które się tym zajmują, straciły w ciągu dwóch lat 1,1 mld USD.
Mimo, że są dużo tańsze od europejskich, a nawet japońskich i nieźle
wyposażone, samochody te nie zyskały zaufania izraelskiego kierowcy.

Against the backdrop of the new winds in the automotive industry, the
failure on the Israeli market of Chinese-made cars is evident. The local firms
dealing with this have lost USD1.1 billion over two years. Although the cars
are much cheaper than European and even Japanese ones, and are quite
well equipped, they have failed to win the confidence of the Israeli driver.

Awigdor Farber
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Adwokat mimo wszystko
Badania przeprowadzone przez pracownię “Makro” wskazują, że liczba
adwokatów w Izraelu jest proporcjonalnie większa niż w każdym kraju
Uni Europejskiej.
W 1960 r. na każdego adwokata przypadało 934 mieszkańców Izraela. W 2014 r. już 143 mieszkańców. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest
kilka. W ciągu tych lat wzrost liczby adwokatów wielokrotnie przewyższył tempo wzrostu ludności i to mimo prawie półtoramilionowej
emigracji z byłego Związku Radzieckiego. W latach 2005–2014 liczba
ludności wzrastała o 2% rocznie, a adwokatów - o 6%. Według danych
Europejskiej Komisji na rzecz Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości
(The European Commission for the Efficiency of Justice, CEPEJ) za 2012
r., na każde 100.000 ludności przypadało w Izraelu 636,9 adwokatów,
podczas gdy średnia europejska wynosiła 139,5.
Okazuje się – co jest bezpośrednio związane z przedstawioną powyżej sytuacją w tym zawodzie – że nieuzasadniona jest panująca opinia
o wysokich zarobkach adwokatów. Naprawdę dużo zarabia tylko niewielu. W Izraelu jest dodatkowy czynnik kształtujący wysokość zarobków.

Swoista topografia zarobków adwokatów wskazuje, że najlepiej zarabiają
adwokaci w centrum kraju: 13.000 szekli miesięcznie (ponad 3.500 USD) –
o 84% więcej niż w południowym Izraelu i 70% więcej niż w Górnej Galilei. Należy pamiętać, że wszystkie dane dotyczą pracowników najemnych, a nie samodzielnych adwokatów czy właścicieli i współwłaścicieli kancelarii adwokackich.
Według „Makro”, liczba zatrudnionych adwokatów w roku 2013, wynosiła prawie 35.000. Dane za lata 2014 i 2015 nie zostały jeszcze opublikowane. Mimo to zawód adwokata zajmuje w dalszym ciągu wysokie
miejsce na liście prestiżowych zawodów w Izraelu. Podobnie jest w USA.
I tak np. wiekszość adwokatów w Nowym Jorku to Żydzi.

Vera Awerbuch

Liczba mieszkańców na jednego
adwokata / The number of people
per lawyer

Lawyer in spite of everything
Research conducted by the Makro research centre indicates that in Israel the number
of lawyers is proportionally higher than in any European Union country.
In 1960, there was one lawyer per 934 people living in Israel while
in 2014 one lawyer per 143 people. There are several reasons behind this
state of affairs. Over these years the pace of increase in the number of
lawyers was several times higher than the pace of population growth,
despite the immigration of nearly 1.5 million people from the former Soviet Union. In 2005-2014, the population grew by 2% annually while the
number of lawyers by 6%. According to data from the European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), there were 636.9 lawyers per
100,000 population in Israel in 2012 while the European average was 139.5.
It turns out that the widespread opinion that lawyers have high incomes is not justified, which is directly connected with the situation
in this profession described above. Only few of them have really high
earnings. In Israel there is an additional factor shaping the size of these

earnings. The topography of lawyers’ incomes indicates that lawyers
in the centre of the country earn the most – 13,000 shekels (more than
USD3,500) a month, that is 84% more than in southern Israel and 70%
more than in the Upper Galilee. One should remember that the data
are for lawyers who are employees rather than independent lawyers or
owners and joint owners of law firms.
According to Makro, the number of lawyers employed in 2013 was
almost 35,000. Data for 2014 and 2015 have not been published yet. Despite that, the lawyer’s profession still occupies a high position on the
list of prestigious professions in Israel. The same is the case in the United States. For example, most lawyers in New York are Jews.
Vera Awerbuch
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Raj dla dzieci

Paradise for kids

Podczas gdy wielu Izraelczyków marzy o życiu w Berlinie, Londynie i Nowym Jorku, to przybywający w Izraelu cudzoziemcy uważają,
że właśnie nad Jordanem żyje się najlepiej na świecie. Najnowsze badania nie pozostawiają w tej sprawie żadnych wątpliwości: Izrael jest
prawdziwym rajem dla dzieci. Cudzoziemcy, którzy pracują i mieszkają w Izraelu, w tym przedstawiciele międzynarodowych firm i dyplomaci, uplasowali Izrael na czwartym miejscu rankingu, dużo wyżej niż
Francję, Niemcy czy Stany Zjednoczone. O miejscu na światowej liście
„raju” dla dzieci zadecydowały takie parametry, jak: poziom edukacji, jakość dziecięcej służby zdrowia, dostępność atrakcji i nawet osobiste bezpieczeństwo, co szczególnie nie zaskakuje, biorąc pod uwagę
eskalację palestyńskiego terroru. Badanie, w czasie którego sklasyfikowano 41 państw, przeprowadziła międzynarodowa fundacja Inter-Nations. Pierwsze miejsce zajęła Austria, a w dalszej kolejności: Finlandia, Szwecja i Izrael.
W pierwszej dziesiątce znalazły się: Nowa Zelandia, Singapur i Niemcy. Wielka Brytania uplasowała się na 22. pozycji, a USA na 25. Ostatnie
miejsca zajęły: Katar, Turcja, Brazylia i Arabia Saudyjska. Dla Aleksandry Reidmark, zastępcy ambasadora Szwecji w Izraelu, wyniki badania
nie są zaskoczeniem: - Przebywam już u was ponad dwa lata z dwojgiem dzieci w wieku szkolnym i mogę śmiało powiedzieć, że macie tu
fantastyczne warunki, takie jak dużo słońca, świetne śródziemnomorskie jedzenie, doskonałe szkoły i wszechstronne życie kulturalne.

While many Israelis dream of living in Berlin, London and New
York, foreigners staying in Israel think this is where life is the best
in the world. The latest surveys leave no doubt about it: Israel is
a real paradise for kids. Foreigners working and living in Israel, including representatives of international firms and diplomats, have
put Israel in fourth place in the league table, much ahead of France,
Germany and the United States. The place on the global “paradisefor-kids” list has been determined by such parameters as educational standards, the quality of paediatric healthcare, availability
of attractions and even personal security, which is not too much
of a surprise considering the escalation of Palestinian terror. The
survey, which classified 41 countries, was conducted by Inter-Nations, an international foundation. Austria was ranked first, ahead
of Finland, Sweden and Israel.
Among the top 10 was New Zealand, Singapore and Germany. Britain took 22nd place and the United States was 25th. Qatar,
Turkey, Brazil and Saudi Arabia occupied the bottom places. The
findings of the survey are not surprising to Alexandra Reidmark,
a vice-ambassador of Sweden to Israel: “I have stayed in your country for over two years with two school-age children and I can say
confidently that you have fantastic conditions here, such as a lot
of sunshine, fine Mediterranean food, excellent schools and varied cultural life.”

Violeta Golan

Gdzie jest dobrze dzieciom:
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1. Austria

6. Singapur/
Singapore

2. Finlandia/
Finland

7. Niemcy/
Germany

3. Szwecja/
Sweden

8. Francja/
France

4. Izrael/ Israel

9. Australia

5. Nowa Zelandia/
New Zeland

10. Luksemburg/
Luxemburg
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Dołącz do klubu
i poznaj wszystkie korzyści!
płać mniej

zbieraj punkty

odbieraj nagrody

Zarejestruj się na www.klublifestyle.pl
i odbierz kartę w dowolnej drogerii Super-Pharm!

WYPRÓBUJ PRODUKTY MARKI LIFE

dołàcz do nas
na facebook

www.superpharm.pl
www.klublifestyle.pl
www.facebook.com/superpharm
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Przez kosmos do Afryki To Africa via outer space
Izraelski satelita Amos-6 został wybrany przez Facebooka do realizacji najnowszego projektu dotyczącego wprowadzenia do państw
Trzeciego Świata internetu z kosmosu. - Chcemy dotrzeć do każdego
zakątka świata, do każdego człowieka – mówi Mark Zuckerberg, założyciel Facebooka. Już w ciągu najbliższych tygodni Amos-6, największy (masa: 5,5 tony) i najdroższy satelita zbudowany w Izraelu, zostanie
wysłany w kosmos z poligonu we Francji. Już na początkowym etapie
zapewni pokrycie internetowe dla całej Afryki. Początkowo Zuckerberg i jego ludzie rozważali zastosowanie „kombinowanych” technik
złożonych zarówno z satelitów komunikacyjnych, jak i samolotów, ale
w końcu postanowili oprzeć całe przedsięwzięcie na Amosie. – Nie spoczniemy, dopóki nie zapewnimy internetu całemu światu. Nawet jeżeli
będzie to oznaczać zainicjowanie projektów poza kulą ziemską – mówił Zuckerberg w rozmowie z dziennikarzami z Izraela.
Amos-6 został wybrany przez Facebooka w ramach projektu Internet org. Jego celem jest podłączenie miliardów ludzi do internetu – głównie mieszkańców dalekich peryferii. Brak podstawowego
wykształcenia, brak środków antykoncepcyjnych, bieda i nędza – to
wszystko sprawia, że liczba chorych na AIDS w Afryce ciągle rośnie.
Izraelscy specjaliści pracujący z Facebookiem są zdania, że już wkrótce
na Czarnym Kontynencie dojdzie do eksplozji demograficznej. – Mamy
teraz okazję coś zrobić - mówią. - Trzeci świat czeka na naszą pomoc.

Facebook has chosen the Israeli satellite Amos-6 to carry out its
latest project, which is to deliver Internet to Third World countries
from space. “We want to reach every corner of the world and every person,” says Mark Zuckerberg, Facebook’s founder. In coming
weeks, Amos-6, the biggest – weighing 5.5 tonnes – and most expensive satellite ever built in Israel will be launched into space from
a site in France. It will ensure Internet coverage for the whole of Africa already at its first stage. Initially, Zuckerberg and his people
considered “combined” technologies composed of communications
satellites and aircraft, but they finally decided to base the whole undertaking on the Amos satellite. “We are going to keep working to
provide Internet for the entire world - even if that means initiating projects beyond our planet,” Zuckerberg told reporters in Israel.
Amos-6 was chosen by Facebook as part of its Internet.org project.
Its objective is to connect to the Internet billions of people, mainly
those living in remote areas. The absence of elementary education
and contraceptives, poverty and deprivation contribute to a steady
increase in Africa in the number of people suffering from AIDS. Israeli specialists working with Facebook believe that the Dark Continent will soon see a population explosion. “We now have an opportunity to do something,” they say. “The Third World is waiting
for our help.”

Juwal Kor
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THE WINGS OF POLAND ARE IN THE EAST
One of the most innovative industries - the aviation - is becoming a real Polish specialty. The development of Polish
aviation sector and gaining new contracts for the industry are among top priorities of the government in Poland. So
is for the Polish Information and Foreign Investment Agency that supports the inflow of foreign aviation companies
to Poland. Since years, eyes of the majority of investors have been focused on the true centre of Polish wings - the
Aviation Valley cluster.

OPENING DOORS
FOR INVESTORS
Poland has a 100-year history of aviation, aircraft building and even
winning international aviation challenges. The country has created
a perfect environment for both: aircrafts manufacturing as well as designing and producing highly advanced components for the aviation and
space industry. The group of aviation-related companies operating in
Poland consists of state-owned companies, foreign investors and local
SMEs that are the heart of the innovations in the sector. Especially the
innovative activity can be reinforced by public grants. A special found
of €75m by the National Centre for Research and Development has been
established for know - how development and knowledge transfer into
the industry. The country is also a strong international export player.
The average annual foreign trade of the sector is estimated at €800 m.
Almost every passenger aircraft in the world is equipped with at least
one part manufactured in Poland.
Not surprisingly, the rapid growth of the aircraft industry in Poland
attracts foreign partners. During the last ten years, the Polish Information and Foreign Investment Agency (PAIiIZ) has been observing the
increasing interest of foreign capital in locating aviation investments
in Poland. 13 foreign investments of the top global players from Great
Britain, Germany, America and Canada were successfully completed
in the country with PAIiIZ assistance. “For over ten years, Polish Information and Foreign Investment Agency has opened Polish doors for
foreign aviation companies. Those who came here with our support,
decided to invest over
€ 220m, to create 1,700 new jobs and to develop their business within Poland writing the next chapter in the Polish aviation history with
us “, says the Agency president Sławomir Majman. 1,400 out of 1,700
new jobs created by investors mentioned by Mr Majman, as well as the
majority of capital that entered Poland with those companies have been
located in the Southern - East of Poland, in the Aviation Valley cluster.

with a strong Aerospace Engineering Faculty at the University of
Technology, the Aviation Valley region is said to be one of the fastest
developing hubs of Polish aerospace manufacturing, R&D and pilot
training. As any other aviation cluster in the country, the Aviation
Valley has a heavy concentration of aviation-related business in Poland. About 80% of Polish aircraft factories are located in the region
where 22,000 people work for the industry. Currently, the Aviation
Valley Association represents 125 Members - including such big foreing companies as Pratt &Whitey or Agusta Westland - with several
others in the process of applying for membership.
The Aviation Valley is also the place where the biggest foreign
aviation investment ever supported by PAIiIZ - the German MTU
Aero Engines - was located. In 2009 the company decided to invest
€94m and by opening a MTU Aero Engines Polska branch producing
vanes, blades, discs, rotor components for LPT and HPC and assembling low pressure turbines. The company is also providing design
studio of uncooled low pressure turbine blades for aircraft engines
and tests of engine components there. Recently, MTU Aero Engines
decided to reinvest €14 m in Poland with PAIiIZ support. Just few
month ago the company completed new investment process to run
at full capacity in 2017.

NEW INVESTORS
ARE ON THE WAY

THE AVIATION VALLEY

Once again, MTU’s investment is this year’s the biggest completed
aviation project in PAIiIZ portfolio. “The Agency is constantly doing its best to acquire new investments to the Aviation Valley”, comments Mr Majman.
As he adds, at the end of summer, the Polish Information and Foreign Investment Agency (PAIiIZ) has been working on 14 new projects worth over €511m in total. And in this case the majority investors focus their eyes on the Aviation Valley. It means that soon
over 1,000 1new experts - from designer, engineers, pilots or highly
skilled mechanics will join the team working in the Aviation Valley.

“Polish Information and Foreign Investment Agency supports the
activity of the Aviation Valley since the very beginning”, Majman
reminds. With Rzeszów - as the informal capital city of the cluster,

By Polish Information and Investment Agency (PAIiIZ)
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Jerozolima inaczej

Jerusalem differently

Góra Syjon, zupełnie przez przypadek, nie jest otoczona murami. W XVI w. sułtan Sulejman Wspaniały, ówczesny władca Jerozolimy, kazał umocnić i przebudować mury. Sam opracował plany i szkice. Dostał prawie apopleksji, gdy po zakończeniu prac okazało się, że
Góra Syjon wraz z przyległym pięknym klasztorem pozostała poza
murami. Okazało się, że dwaj naczelni inżynierowie, chcąc dotrzymać terminu i zaoszczędzić pieniędzy, samowolnie pozostawili ten
teren na zewnątrz. Zapłacili za to życiem. Z rozkazu sułtana zostali ścięci, a ciała nieszczęśników spoczęły w nieoznakowanym grobie
koło Bramy Jafskiej.
W ciągu lat Góra Syjon przechodziła z rąk do rąk. Najpierw byli tam
Żydzi - grób króla Dawida, później chrześcijanie – Wieczernik, miejsce ostatniej wieczerzy, jeszcze później - muzułmanie, którzy budowlę
wzniesioną przez Krzyżowców zamienili na wspaniały meczet. Jego pozostałości widoczne są do dziś. W obrębie Góry Syjon znajduje się również mały cmentarz katolicki, na którym spoczywa Oskar Schindler.
Góra Syjon, zarządzana od 1967 r. przez Izrael, należy do najważniejszych miejsc świętych w całej Jerozolimie

Mount Zion, quite accidentally, is not surrounded by walls. In the
16th century, Sultan Suleiman the Magnificent, the then ruler of Jerusalem, ordered that the city walls should be reinforced and remodelled. He himself made the plans and drawings. He almost got a stroke
when it turned out after the completion of the works that Mount Zion
with the adjacent beautiful monastery remained outside the walls. As
it turned out the two chief engineers, wilfully left the area outside to
meet the deadline and save money. They paid for that with their lives –
they were beheaded on the sultan’s orders. The bodies of the unfortunate men were put in an unmarked grave near the Jaffa Gate.
Over the years Mount Zion changed hands many times. Jews were
there first (King David’s Tomb). They were followed by Christians, with
the Cenacle, the place of the Last Supper, and later Muslims who turned
a building erected by the Crusaders into a splendid mosque. Its remains
can still be seen today. There is also a small Catholic cemetery on Mount
Zion with Oskar Schindler’s grave.
Mount Zion, administered since 1967 by Israel, is one of the most important holy sites in Jerusalem.

Ewa Wasserman

Grób króla Dawida na Górze Syjon/ King David’s Tomb on Mount Zion
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W drodze na Czerwoną
Planetę

On the way to
the Red Planet

Agencje kosmiczne Rosji i Europy wysłały w marcu w przestrzeń kosmiczną satelitę, który według ekspertów jest najnowszym krzykiem mody
i kosztował miliardy dolarów. Według zgodnych opinii, jest to kolejny krok
na drodze prowadzącej do lądowania człowieka na Marsie. Okazuje się, że
w projekt została zaangażowana technologia izraelska.
Satelita o nazwie „ExoMars 2016” został umieszczony na orbicie przez
rakietę rosyjską nowej generacji. Satelita będzie w kosmosie 7 miesięcy z zadaniem zbadania pokładów gazu otaczającego Czerwoną Planetę.
Wszystko to jest częścią szerszego projektu mającego na celu znalezienia
śladów życia na Marsie. Gdy satelita zbliży się do celu, uwolni on kilkanaście pojemników na spadochronach, które łagodnie wylądują na Marsie.
Zespół hamulców i pneumatycznych dźwigów oraz całego podzespołu,
który naprowadzi pojemniki na cel, został wyprodukowany przez Rafael, czołową izraelską firmą przemysłu wojskowego znaną głównie z konstrukcji systemu antyrakietowego „Żelazna kopuła” i osłony czołgowej.
Od wielu lat Izrael intensywnie zajmuje się badaniem kosmosu i należy do małej grupy państw, które aktywnie uczestniczą w realizacji przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym. Już w połowie lat 80. ub. wieku
czołowe firmy izraelskie na stale zagościły na tym rynku. Do dziś wysłały one w kosmos 66 satelitów cywilnych i wojskowych, ale tym razem
izraelska technologia została umieszczona po raz pierwszy na pojeździe,
który wyląduje na innej planecie. W Rafaelu nie kryją, że będzie to dramatyczny etap misji. – Jeżeli dojdzie do awarii w systemie hamulców, satelita rozbije się na drobne części – mówią izraelscy konstruktorzy. Żeby
nie „zarazić” Marsa ziemskimi bakteriami, satelita został poddany specjalnej procedurze dezynfekcji. Izraelscy uczeni będą również odpowiedzialni za ten odcinek projektu.
Europejska Agencja Kosmiczna bardzo rzadko korzysta z systemów
opracowanych przez państwa nie będące członkami Unii Europejskiej,
ale nie po raz pierwszy współpracuje z firmami izraelskimi. Dobrze poinformowane źródła w Brukseli deklarują, że aparatura Rafaela zostanie również umieszczona na następnym satelicie, który ma wystartować
w 2018 r. Po raz pierwszy izraelska technologia kosmiczna została zastosowana w końcu lat 80. przez NASA, amerykańską Agencję Podboju Kosmosu.

In March, the Russian and European space agencies launched into
space an orbiter, which cost billions of dollars and, as experts say, is
the latest craze. Experts are agreed that it is another step on the road
to man’s landing on Mars. It turns out that Israeli technology is involved in the project.
The orbiter, called ExoMars 2016, was put in orbit by a Russian newgeneration rocket. It will remain in space for seven months with the
task to study gases around the Red Planet. This is part of a bigger project designed to find traces of life on Mars. When the orbiter comes
close to its destination it will release more than 10 containers on parachutes. They will gently land on Mars. The system of brakes, pneumatic cranes and the whole system guiding the containers to the target has
been manufactured by Rafael, Israel’s leading defence technology company, known mainly for its Iron Dome missile-defence system and armour shields for tanks.
For many years Israel has been intensively involved in space exploration and belongs to a small group of countries which take an active part in international undertakings. Israel’s leading companies became established on this market as early as the mid-1980s. So far they
have sent into space 66 civilian and military satellites. But now Israeli
technology has been incorporated for the first time into a vehicle which
will land on another planet. At Rafael, they do not hide that this will be
a dramatic stage of the mission. “If the braking system fails the satellite
will crash, breaking into small pieces,” the Israeli designers say. The satellite has been subject to a process of disinfection so as not to contaminate Mars with terrestrial bacteria. Israeli scientists will be responsible for this part of the project as well.
The European Space Agency very rarely uses systems developed by
countries which are not members of the European Union, but it is not
for the first time that it is workings with Israeli firms. According to wellinformed sources in Brussels, Rafael’s equipment will also be placed in
another satellite, which is to be launched in 2018. Israeli space technology was used for the first time at the end of the 1980s by NASA, the
American space exploration agency.

Zdjęcie/ photo: ESA/ATG medialabk

Efraim Levi

2016 • izrael - polska •

29

Gala Pereł Pearls of the Polish
Polskiej Gospodarki Economy Gala
6 listopada 2015 na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się
XIII Gala Pereł Polskiej Gospodarki organizowana przez wydawcę
anglojęzycznego miesięcznika „Polish Market”. Patronat nad Galą
objęli: Minister Gospodarki, Prezydent Warszawy, Prezes Polskiej
Akademii Nauk oraz Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Perły Duże (przyznawane przedsiębiorstwom o przychodzie
rocznym od 100 mln złotych do 1 mld zł) odebrali: Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA, Prochem SA i Grupa Kapitałowa Colian SA, Perły
Wielkie (przychód roczny powyżej 1 mld zł): Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o., Grupa Kapitałowa Alumetal SA
i Węglokoks SA, a Perły Sektora Finansowego: MetLife Towarzystwo
Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji SA, Santander Consumer Bank
SA i Deutsche Bank Polska SA.
Po raz 10. wręczono Perły Honorowe, przyznawane przez Kapitułę wybitnym autorytetom i prawdziwym ambasadorom najwyższych wartości. Ich Jubileusz zgromadził wielu laureatów poprzednich edycji, więc wydarzenie było szczególnie uroczyste.
Laureatami zostali: Mateusz Morawiecki, Michał Sołowow
i Leszek Czarnecki (kategoria Gospodarka), Tadeusz Donocik i Jacek
Janiszewski (działalność na Rzecz Rozwoju Polskiej Przedsiębiorczości), prof. Mariusz Jaskólski (Nauka), Rafał Sonik (Krzewienie Wartości Społecznych), Ojciec Dominikanin Ludwik Wiśniewski (Krzewienie Polskich Tradycji i Wartości Patriotycznych), Włodek Pawlik
i Polskie Radio (Kultura) oraz Bartosz Piotrowski i Tomasz Konior
(Sztuka Użytkowa).
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The 13th Pearls of the Polish Economy Gala, organized by the publisher of the English-language economic magazine “Polish Market,” was
held at Warsaw’s Royal Castle on November 6, 2015. The Minister of the
Economy, Mayor of Warsaw, President of the Polish Academy of Sciences
and Rector of the Warsaw School of Economics were patrons of the Gala.
Large Pearls, awarded to companies with annual sales ranging from
PLN100 million to PLN1 billion, went to Zarząd Morskiego Portu Gdynia
SA, Prochem SA and Grupa Kapitałowa Colian SA. Grand Pearls, for companies with annual sales over PLN1 billion, were awarded to Rossmann
Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o., Grupa Kapitałowa Alumetal SA and Węglokoks SA. Pearls of the Financial Sector were granted to
MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji SA, Santander Consumer Bank SA and Deutsche Bank Polska SA.
The Honorary Pearl awards were presented for the 10th time. They are
granted by the award committee to people who are outstanding authorities and real ambassadors for the highest values. The 10th anniversary
of the award brought together many of the laureates of the past editions,
making it an event more special than ever.
The winners were: Mateusz Morawiecki, Michał Sołowow and Leszek
Czarnecki (Economy category); Tadeusz Donocik and Jacek Janiszewski (Activity Contributing to the Development of Polish Enterprise); Prof.
Mariusz Jaskólski (Science); Rafał Sonik (Promoting Social Values); Dominican Father Ludwik Wiśniewski (Promoting Polish Tradition and Patriotic Values); Włodek Pawlik and Polskie Radio SA (Culture); Bartosz
Piotrowski and Tomasz Konior (Applied Arts).

Oni strzelają też do psów They also shoot at dogs
Czy należy uśmiercać bezdomne psy? Już wkrótce na pytanie
to odpowie Kneset.

Should stray dogs be killed? The Knesset will soon answer this
question.

Wszystko zaczęło się od seEverything has started with
rii artykułów, jakie ukazały
a series of articles published in
się na łamach największej gathe columns of the biggest newszety „Yediot Achronot”. Repaper “Yedioth Ahronoth.” The
lacje o „egzekucjach” w terereports about “executions” in the
nie i truciu bezdomnych psów
field and the poisoning of stray
w specjalnie przeznaczonych do
dogs on farms designated for the
tego farmach, wstrząsnęły opipurpose shocked public opinion. “Nothing was secret about
nię publiczną. – Nic w tej sprawie nie było tajemnicą, ale luthis issue, but people believed
dzie uważali, że w takim kraju
that there were more important
problems in a country like ours,”
jak nasz, są ważniejsze problemy – mówi dla „Biuletynu IzraSamuel Ran, a Tel Aviv veteriel-Polska” telawiwski weterynarian, tells “Israel-Poland Bulnarz, Samuel Ran. Jego zdaniem,
letin.” In his opinion, the proprocedura uśmiercania wałęsacedure of killing stray dogs was
jących się psów miała na celu
aimed at preventing an epidemzapobieżenie epidemii wścieics of rabies. Unfortunately, some
klizny. Niestety, ofiarami tej
healthy household dogs which
polityki padały również zdrofound themselves in the wrong
we, domowe psy, które w nieplace at the wrong time also fell
właściwym czasie znalazły się
victim to this policy.
They admit at the Ministry of
w niewłaściwym miejscu.
W Ministerstwie Rolnictwa
Agriculture that strychnine – an
przyznają, że w Izraelu stosuje
especially brutal poison which
się na masową skalę strychnioften makes dogs die an agoniznę: truciznę szczególnie bru- Okładka telawiwskiej gazety, która rozbudziła publiczną dyskusję w sprawie bezdomnych
ing death - is used in Israel on
psów/ The cover of the Tel Aviv newspaper which provoked public discussion about stray dogs
talną, która często sprawia, że
a mass scale. Environmental
psy kończą życie w męczarand green organizations have for
niach. Organizacje ekologiczne
a long time demanded that this
i „zielone” od dawna domagały się uregulowania tej sprawy ale dopiero
issue should be regulated, but only recently the topic has become an
niedawno ten temat stał się przedmiotem ożywionej dyskusji publicznej.
object of animated public discussion.

Nikt nie wie, ile psów uśmierca się w ramach walki
z wścieklizną. Mimo powtarzających się próśb,
Ministerstwo Rolnictwa odmawia przekazania
oficjalnych danych.

No one knows how many dogs are killed as part of the
fight against rabies. Despite repeated requests, the
Ministry of Agriculture has refused to provide official
data.

Mimo powtarzających się próśb, Ministerstwo Rolnictwa nie przekazało oficjalnych danych na temat liczby psów uśmiercanych w ciągu roku. Nie jest również jasne, ile z nich było zakażonych wścieklizną.
Kampanią przeciwko stosowaniu dotychczasowej procedury kieruje przewodniczący parlamentarnej komisji spraw wewnętrznych.
W ostatnim okresie przyłączyła się do niej komisja edukacji Knesetu.
Ocenia się, że cała sprawa trafi na plenarne posiedzenie w czasie obecnej, zimowej sesji parlamentu. W międzyczasie, pod wpływem presji
społecznej, w Ministerstwie Rolnictwa postanowiono zaostrzyć kryteria
dotyczące walki przeciwko wściekliźnie. – Nasi inspektorzy w terenie
otrzymali polecenie, aby podejrzane psy były przede wszystkim badane w laboratoriach. Dopiero gdy okaże się, że są chore, będą uśmiercane - obiecują w Ministerstwie Rolnictwa w Jerozolimie.

Despite repeated requests, the Ministry of Agriculture has not provided official data on the number of dogs killed annually. Neither is
it clear how many of them have been infected with rabies. The campaign against the use of the existing procedure is led by the head of
the parliamentary committee on internal affairs. It has recently been
joined by the Knesset education committee. It is estimated that the issue will be discussed at a plenary meeting during the present winter
session of the parliament. In the meantime, the Ministry of Agriculture has decided under public pressure to tighten the criteria for the
fight against rabies. “Our inspectors in the field received the recommendation that suspicious dogs should first of all be tested in laboratories. Only when it turns out that they are sick they will be killed,”
they promise at the Ministry of Agriculture in Jerusalem.

Lea Oksman
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Zdrowy rozsądek
ministra zdrowia

Common sense of
the health minister

Czy Izrael wstąpił na drogę prowadzącą do legalizacji lekkich
narkotyków? Niewykluczone.

Has Israel entered the path towards legalizing soft drugs?
Quite likely.

Od niedawna w każdej aptece
Since recently you can buy
izraelskiej można kupić marihumedical marijuana – cannabis anę leczniczą – cannabis. Trzeba
from any Israeli pharmacy. You
tylko wykazać się skierowaniem
only have to present a request from
od specjalisty i receptą od lekarza
a specialist and a prescription from
rodzinnego. Już od dawna wiea family doctor. For a long time
lu lekarzy twierdziło, że kontromany physicians have argued that
lowane leczenie marihuaną pocontrolled treatment with marizytywnie wpływa na jakość życia
juana has a positive impact on the
w przypadku niektórych chroniczquality of life in the case of some
nych i nieuleczalnych chorób. Od
chronical and incurable diseases. The topic has been an object of
lat temat był przedmiotem gwałtownych kontrowersji. Przeciwniheated controversy for years. There
ków było co najmniej tylu co zwohave been at least as many oppolenników. Warto odnotować, że
nents as supporters. It is worth
na mapie politycznej Izraela ponoting that in Israel’s politics there
jawiła się nawet partia domagająeven appeared a party demanding
ca się pełnej legalizacji haszyszu
the full legalization of hashish and
i marihuany, i że dwukrotnie pramarijuana, and that they have alwie wprowadziła swoich deputomost succeeded twice in bringing
wanych do parlamentu. Pikanterii
their deputies into the parliament.
całej sprawie dodaje to, że inicjatoThe fact that the initiator of the
rem obecnej „rewolucji narkotykopresent “drug resolution” is Rabbi
wej”, jest minister zdrowia, rabin
Yaakov Litzman, the health minJaakow Licman (Yaakov Litzman),
ister and one of the leaders of Yajeden z przywódców skrajnie orhadut HaTora, an ultra-orthodox
todoksyjnej partii religijnej Jahareligious party, adds piquancy to
dut HaTora.
the whole affair.
W sondażu przeprowadzonym
A survey conducted at the end
Najpopularniejszy i najlepszy. Rabin Jaakow Licman/ The most popular and the best.
pod koniec marca przez Instytut
of March by a Tel Aviv public opinRabbi Yaakov Litzman
Badania Opinii Publicznej w Tel
ion research institute shows that
Awiwie Licman został uznany za
Litzman is regarded the best minnajlepszego ministra w całym rządzie izraelskim. To dzięki niemu
ister in the whole Israeli government. It is thanks to him that free denwprowadzono bezpłatne leczenie stomatologiczne dla dzieci i młotal treatment has been introduced for school-age children and young
dzieży w wieku szkolnym oraz powiększono darmowy „koszyk” mepeople, and that the “basket” of free medicines has been enlarged to
dykamentów o lekarstwa, które - ze względu na wysokie ceny - były
include pharmaceuticals which were previously unavailable for most
niedostępne dla większości chorych.
patients because of their high prices.
Zanim rabin został ministrem zdrowia, pełnił stanowisko przewodBefore the rabbi became health minister he had held the post of
niczącego prestiżowej komisji finansowej Knesetu. Niektórzy wskachairman of the prestigious financial committee of the Knesset. Some
zywali wtedy, że Licman nie posiada żadnego formalnego wykształargued then that Litzman did not have any formal education or the
cenia i nie ma odpowiednich kwalifikacji. – Babcia uczyła mnie, że
qualifications needed for the job. “Grandma taught me that 2+2=4
and that 4-2=2. I think this should suffice,” Litzman responded un2+2=4, a 4-2=2. Myślę, że to powinno wystarczyć – odpowiadał niezrażony Licman. Jak łatwo się domyśleć, okazał się najlepszym przefazed. It is not hard to guess that he turned out to be the best comwodniczącym komisji.
mittee chairman.

Awram Kowalsky
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„Hollywood
“Hollywood
Reporter”: Tel Awiw - Reporter”: Tel Aviv –
fajne miasto
a great city
Podczas gdy w światowych mediach Izrael pojawia
się głównie w związku z eskalacją palestyńskiego terroru,
Tel Awiw wyrabia sobie czołowe miejsce na światowej liście
atrakcyjnych miast.
- To fantastyczne miasto. W ostatnim dwudziestoleciu Tel Awiw wyrósł na najbardziej grzeszne i fascynujące miasto na Bliskim Wschodzie –
pisze wpływowy hollywoodzki tygodnik „Hollywood Reporter”. – Tylko
nieliczne miasta mają takie cudowne plaże, takie kawiarnie i różnorodne nocne życie. Wszystko to połączone jest ze śródziemnomorską atmosferą i pogardą dla niszczycielskich energii terroru. Pismo uważa, że
Tel Awiw jest miastem, w które opłaca się inwestować i podkreśla, że
w ciągu ostatnich pięciu lat ceny nieruchomości wzrosły o 100%. – Dzięki temu, że Izrael jest demokratycznym państwem ze stabilną gospodarką, Amerykanie coraz więcej inwestują. Tygodnik wskazuje np. na Madonnę, która niedawno zakupiła mieszkanie za 20 mln USD w jednym
z telawiwskich wysokościowców.
„Hollywood Reporter” wyraża przy okazji uznanie dla izraelskiej kinematografii i wymienia liczące się filmy, efekt kooperacji izraelsko-amerykańskiej. Przy okazji przytacza również opinie czołowych filmowców
hollywoodzkich o Tel Awiwie.

While Israel appears in international media mainly in
connection with the escalation of Palestinian terror, Tel Aviv
is winning a leading place in the global list of attractive cities.
“It is a fantastic city. Over the past two decades, Tel Aviv has
unveiled itself as the most sinful and fascinating city in the Middle East,” writes “Hollywood Reporter,” an influential Hollywood
weekly. “Few cities have such tantalizing beaches, cafes and varied
nightlife. All this is combined with the Mediterranean atmosphere
and contempt for the destructive energy of terror.” The newspaper
believes that Tel Aviv is a city worth investing in and stresses that
its property prices have risen 100% over the past five years. “Since
Israel is a democratic state with a stable economy, American people invest there more and more.” The weekly points, for example, to
Madonna who has recently bought an apartment for USD20 million
in a high-rise in Tel Aviv.
“Hollywood Reporter” also uses the opportunity to express recognition for the Israeli cinema industry and mentions important films
being a product of Israeli-American collaboration. It also cites opinions of leading Hollywood filmmakers about Tel Aviv.

Aleksander Folman
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POLAND STRIDES TOWARDS INNOVATIVENESS
Poland is making its first steps towards an economy based on innovation. This switch is a key element to maintain
the rapid development that Poland has been experiencing from over the past 25 years. Will the growing number of
great Polish start-ups and the significantly increasing number of patent applications from Poland to the European
Patent Office push Poland to make the big step forward faster?

THE IMAGE AND FACTS
Poland has a very good image and in fact it is a modern, fast-developing EU country, a reliable business partner, number one investment
magnet in CEE and an rising exports star. Polish companies are among
top technological players in Central Europe. For instance, in the recent
Deloitte’s Technology Fast 50. Powerful connections report, 17 out of
50 CEE companies listed in the report have Polish origins. This is the
absolute record regarding the number of winners from one country.
Poland-based Comperia financial products comparison website was
rank by Deloitte as the second fastest growing technological company in the CEE region with the revenue growth reaching impressive
1,962% over the last five years.
The success of Comperia is not a surprise, as according to the Forbes
Creative in Business 2015 ranking, the internet-related and new technologies sectors are said to have the biggest potential for Polish business. This is also the best area for Polish start-up development. Today,
Poland is experiencing an explosion of start-ups based on great inventions and innovative ideas that can be turned into profitable success.
Poland is one of the most active countries on the European start-up
map. IT and newly established new technology companies account for
the largest share of the three million companies registered in Poland.

come up with, including spare parts of human body for medical purposes. Now, this relatively new sector is becoming a Polish speciality, with Zortax 3D Printer as one of the global leaders of the industry. Just a year after launching in 2013, Zortrax received the order for
5,000 printers from Dell. And this year, in April, the Zortrax M200 was
named the best out of 400 desktop 3D printers in the world by 3D Hubs.
Other great inventions -- for the aeronautics, space, automotive,
chemical and energy industries are being created in R&D centres in
Poland. Some of them have been established in the country by foreign
investors, some are developed by Poland-based companies as Oskar
Zienta’s Prozessdesign studio that created a unique Fidu technology
of air-blown metal elements that will be probably used by NASA on
Mars to build an astronautic base there. So now it is obvious where
to live on Mars, but how to move around that planet? Polish scientists are also solving this problem. For several years, students from
Poland are winning contests to construct the best Mars rovers in the
world. Polish technical universities all over the country also design
highly advances elements of spaceships and probes.
The results of all this activity is reflected in the patent applications. According to Crido Taxand’s report from May 2015, Poland has
the record number of patent applications in Central Eastern Europe.
In 2014, the European Patent Office registered 475 patents from Poland - the Czech Republic was in second place, registering 167 patents.

TIME FOR POLISH START-UPS
Let’s look at some examples of briliant start - ups from Poland. One of
them is Smimmo - a smart device for swimmers that replaces a personal swimming trainer. It programmes a training session based on
measurement of the distance, pace, amount of calories burned as well
as the time spent in water. It even allows the results to be shared on
social media and on popular sports websites, including RunKeeper.
com. Swimmo has been co-financed through world’s most popular
crowdfunding platform Kickstarter.com. It almost tripled the founding goal of $39,000. Other Polish smart invention that made a huge
success on Kickstarter.com is Sher.ly box. This is a personal data cloud
that allows data collecting on one’s own storage cloud. The device has
no storage or data type limits. The project was helped into existance
by 896 backers who pledged $154,106 in just four days.
Poland is also the place where DICE+ has been invented. This interactive dice is used as an accessory for playing games on tablets instead
of traditional boards. DICE+ has introduced a completely new approach
to the idea of on-line board games, as it combines the ‘magical moment’ of throwing a real dice on a virtual board. This device, made by
Game Technologies, is now offered in Apple stores around the world!
Another technology for which Poland is becoming famous is 3D
printing. Every 10 professional 3D printer is manufactured in Poland!
Experts say that by 2020 Europe will become the global leader in this
unique technology allowing printing whatever our imagination can
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BREAKING THE WALL
The examples of innovativeness show that Polish companies and institutions – especially “the smart freshers” - have a huge potential
to be a powerhouse of national innovativeness, despite the perception that Poland is as a country developing its innovativeness slowly. It is due to the profile of a Polish economy based, until recently, on
the inflow of technology from abroad and on SMEs that usually are
overly cautious about carrying out high-risk and expensive R&D activity, or who simply can’t afford doing it.
This image soon might be changed if Polish entrepreneurs develop
long-term partnerships with local science centres to create their own
and unique know-how, as well as learning how to use various types
of grants for that purposes. EU funds from the 2014-2020 budget promote the development of innovativeness. If Poland maintains the level of innovation development and learns how to effectively protect its
smart ideas through international patent offices, it may soon compete
with other European leaders of innovativeness.
A smart concept and the right to make a profit from it - this is
what matters today!

By Polish Information and Investment Agency (PAIiIZ)

Intimate holiday
and tourist resort,
picturesquely located
on the Krutynia trail,
surrounded
by Masurian woods
and the river

www.nowymost.pl
Holiday-tourist centre ”PERŁA KRUTYNI” in Nowy Most
phone/fax + 48 87 423 60 45 mobile: +48 605 046 605
e-mail: rezerwacja@nowymost.pl

Żydzi dbają
o groby Polaków
Staraniem Towarzystwa Przyjaźni Izrael-Polska uporządkowano ostatnio groby polskich żołnierzy na cmentarzu w Jafie i na Górze Oliwnej w Jerozolimie. Prace objęły m.in. postawienie nowych
krzyży, oczyszczenie obelisków, tablic i pomników.
Pochowani z dala od domu żołnierze polscy służyli w Armii Generała Andersa. Na cmentarzach tych spoczęli również duchowni
katoliccy i członkowie Polonii, którzy w okresie wojny znaleźli się
w Mandatowej Palestynie.
Mieszkający obecnie w Izraelu wychodźcy z Polski, wiedząc, że
od lat szlachetni Polacy porządkują cmentarze żydowskie w Polsce, czują się w obowiązku spłacić dług wobec tych, którzy polegli
śmiercią bohaterów na Ziemi Świętej. Należy zaznaczyć, że cmentarze te pochodzą z lat 40. ub. wieku i powstały z inicjatywy Episkopatu Polskiego.
Na cmentarzu katolickim na Górze Oliwnej znajduje się ok. 100
grobów polskich, m.in. są tam pochowani dwaj polscy konsulowie
generalni w Jerozolimie z lat 40.: Witold Hulanicki i Aleksy Wdziękoński. Obok nich spoczywa też Zofia Poniatowska, wdowa po Juliuszu Poniatowskim, wicemarszałku Sejmu RP w latach 1922-27.

Jews take care of
Polish graves
The graves of Polish soldiers at a cemetery in Jaffa and the Mount of
Olives have recently been tidied by the Israel-Poland Friendship Society. The work included putting up new crosses, and cleaning obelisks,
plaques and tombstones.
The Polish soldiers, buried far away from home, served in the General Anders Army. Catholic priests and members of the Polish community
who found themselves in Mandatory Palestine during the Second World
War are also buried at these cemeteries.
Emigrants from Poland who now live in Israel, knowing that noble
Poles have for years tidied Jewish cemeteries in Poland, feel obliged to
repay this debt to those who died as heroes in the Holy Land. One should
stress that the cemeteries come from the 1940s and were established at
the initiative of the Polish Episcopate.
There are around 100 Polish graves at the Catholic cemetery on the
Mount of Olives. Among those buried there are, for example, two Polish consuls general who served in Jerusalem in the 1940s: Witold Hulanicki and Aleksy Wdziękoński. Zofia Poniatowska, the widow of Juliusz
Poniatowski, deputy speaker of the lower chamber of the Polish parliament in the years 1922-1927, rests next to them.
Aw. D.
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