
תקופה  לאחר  אגדי"(.  מיתולוגי,  מפקד  היה 
בשלדג נאבק זילבר לחזור לקורס טיס, וקיבל 
לכך אישור ממפקד להק אוויר דאז דן חלוץ. 
נווטי קרב לאחר קורס  סיים מגמת  ב־1991 
שנים  בשלוש  ממנו  הצעירים  חיילים  עם 
)"הייתי הסבא של הקורס"(, והחל לטוס על 

־פנטום. תוך כדי השירות למד הנדסת אלק
טרוניקה באוניברסיטת תל־אביב.

30, כשהייתי כבר בדרגת רב־סרן  "בגיל 
ומיועד לקריירה צבאית ממושכת, החלטתי 
חזק  דחף  לי  "היה  הוא משחזר.  להשתחרר", 
לראות את העולם. הימים היו ימי בועת ההיי־
לעולם  להצטרף  אותי  ופיתו  העליזים,  טק 

הסטארט־אפים".
ונ אורסוס  בחברת  לעבוד  החל  ־זילבר 

סע מטעמה לקליפורניה, אבל אז התפוצצה 
לאחר  לישראל  חזר  והוא   2001 של  הבועה 
ללמוד  המשיך  במקביל  ספורים.  חודשים 
פילוסופיה סינית אצל אותו יוסי מורגנשטרן.
"עד אז הייתי ילד ישראלי שרץ במסלול 
שאלות.  מדי  יותר  לשאול  בלי  אידיאולוגי, 

־פתאום הבנתי שיש עוד צורות חשיבה בעו
תופס  שאתה  איך  הוא  שהעולם  הבנתי  לם. 

אותו".
מה זאת אומרת?

מחייך.  הוא  סיני",  במשל  לך  אענה  "אני 
ונ סוס  מגיע  ופתאום  בשדה,  חורש  ־"איכר 

יש  מזל  'איזה  לו  אומרים  כולם  אליו.  צמד 
זה טוב או רע? ימים  'האם  והוא משיב  לך', 
הסוס  על  רוכב  שלו  הנכד  למחרת  יגידו'. 
ושובר רגל, וכולם אומרים לו 'איזה מזל רע 
יש לך'. האיכר, כהרגלו, משיב: 'האם זה רע 
נציג  מגיע  יום  אחרי  יגידו'.  ימים  טוב?  או 
הקיסר לגייס את האיכרים לצבא, והנכד לא 
מגויס בגלל הרגל השבורה. כולם אומרים לו 
'איזה מזל טוב יש לך', וחוזר חלילה. הבנת? 
אותה.  תופסים  שאנחנו  כפי  היא  המציאות 
זה הפך להיות מוטו חזק מאוד בחיים שלי".
־לאחר שנשבה בתורה הסינית, החליט זיל

בר לנסוע עם חבר לטיול בן שלושה שבועות 
ולהחליט  להתלהב  כדי  לו  הספיק  זה  לסין. 
להישאר בשנגחאי ולהירשם ללימודי תואר 
שנחשב   ,CEIBS היוקרתי  הספר  בבית  שני 

־להרווארד של הסינים. הוא היה אחד מארב
עה זרים שלמדו בין 700 התלמידים הסינים, 

־רובם מבוגרים יותר שמילאו תפקידים בכי
רים בממשל ובעולם העסקים במדינה. כיום 
הקשרים  מרשת  חלק  הם  ללימודים  חבריו 

הענפה שלו בסין.
שקי ביותר  הטובות  ההחלטות  אחת  ־"זו 

מרתקים  היו  "הלימודים  קובע.  הוא  בלתי", 
למדתי  לא  לצערי,  אנשים.  המון  והכרתי 
סינית מספיק טוב. רצתי מיד לעשות עסקים, 
ואני מצטער על זה. אשתי סיגל, שהיא הרבה 
יותר מוכשרת ממני, הגיעה לסין ולמדה את 
השפה במשך שנה. היא עובדת היום כמעצבת 

קוראת,  מלאה:  בסינית  זאת  ועושה  פנים 
כותבת ומדברת".

זילבר על  בדרך לעולם העסקים התעכב 
ניסיון להיות - תחזיקו חזק - די־ג'יי.

די־ג'יי?!
"כן, כן", הוא צוחק. "אמרתי לעצמי נבלה 
קצת. כיף להיות די־ג'יי, לא? בכל מקרה, כפי 
שאת רואה לא הצלחתי. במקום זה, התחלתי 

לעשות עסקים".
איך התחלת?

מדיקל,  מטבע  מישהו  אליי  הפנה  "חבר 
שרצתה למכור קתטרים בסין. חיברתי אותם 
הראשונה  העסקה  הייתה  וזו  מקומי,  למפיץ 

שלי. אחר כך הגיעו לקוחות נוספים".
העסקים התפתחו במהירות, וזילבר הקים 
אגב,  השם,  את   .)Sheng( שנג  חברת  את 
נתן לו המורה הרוחני מורגנשטרן: משמעותו 
העץ  בין  "הקשר  היא  הסינית  בפילוסופיה 

לפריו", והוא מסמל צמיחה והתחדשות.

אילן
)תושב  אילן מאור  הוא האש,  זילבר  אם 
פרדסיה, נשוי+3( הוא המים. יין ויאנג, אם 
ניסיון  שנות   25 שמאחוריו  מאור,  תרצו. 

־כדיפלומט במשרד החוץ, עושה רושם שו
ומיושב,  דיבורו שקט  מזילבר:  לחלוטין  נה 

דוגמאות  ועתירת  רחבה  עולמו  תפיסת 
וניכר  והעולמית,  הישראלית  מההיסטוריה 

בו ניסיונו הדיפלומטי העשיר.
בשריון  כקצין  שירת  בחולון,  נולד  הוא 
ובתפקידו האחרון בצבא היה סמג"ד בבה"ד 
1. כשהשתחרר נרשם ללימודי מדע המדי־

עבד  ובמקביל  תל־אביב  באוניברסיטת  נה 
אשתו  את  הכיר  תקופה  באותה  בשב"כ. 
היא  והיום  הביטחון  עינת, שעבדה במשרד 

ציירת )"סופר מוכשרת", הוא מתגאה(.
עניין  כך  כל  ולא  וציוני  צעיר  "הייתי 
אותי לעשות ביזנס, אבל אשתי הודיעה לי 
שהיא לא תהיה נשואה לרכז בשב"כ", הוא 
שיכנעה  והיא  אחר,  ג'וב  "חיפשתי  מחייך, 

־אותי להגיש מועמדות למכרז לצוערים במ
שרד החוץ. היו אלף מועמדים, ואני הייתי 

בין העשרה שהתקבלו".
הדיפלומט  נרשמו  הקורס  סיום  עם  מיד 
ללימודי  המוטיבציה  חדורי  ואשתו  הטרי 

־ספרדית. "אמרנו תפקיד ראשון, בטוח יש
לחו אותנו לאיזה חור בדרום־אמריקה, נגיע 

אותנו לק ־מוכנים. מה התברר? ששולחים 
ולו  בו  טמנדו, המקום היחידי בעולם שאין 

דובר ספרדית אחד".
מאור בילה שלוש שנים בקטמנדו, ומיד 
עם חזרתו לישראל נשלח להקים את נציגות 
בטייפה,  הראשונה  הישראלי  החוץ  משרד 
שבה  ההיסטורית  בתקופה  טייוואן,  בירת 

־המדינה החלה בתהליך דמוקרטיזציה. לא

האחד הוא נווט קרב בדימוס ופריק של פילוסופיה 
סינית † השני הוא הקונסול לשעבר בשנגחאי ומומחה 

 לאסיה † והם "השדכנים" שדפקו לברייט פוד 
 על הדלת והציעו לה לרכוש את תנובה † ירדן זילבר 

ואילן מאור מספרים לראשונה איך נולד הרעיון 
למכור קוטג' לסינים, מהי הדרך ללב שלהם, ואיך הם 

מתכוונים לחגוג את העסקה והאקזיט שבצידה 
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ולרב־סרן   ,1999 הייתה  שנה 
בחיל  פנטום  נווט  זילבר,  ירדן 

־האוויר, נתפס הגב. מישהו המ
ליץ לו על מדקר סיני בשם יוסי 
במקרה  שהתגלה  מורגנשטרן, 
השתכנע  זילבר  סינית.  לפילוסופיה  כמורה  גם 
והלך, בלי לדעת שהמפגש עם מורגנשטרן ישנה 
לחלוטין את חייו. הגב שוחרר, אבל זילבר נתפס 

חזק ברזיה של החוכמה הסינית עתיקת היומין.
וכמו בחד גדיא, כך התגלגל הסיפור: המפגש 
הטיול  בסין,  טיול  הוליד  מורגנשטרן  יוסי  עם 

־הוביל ללימודים בשנגחאי, הלימודים הפכו למ
גורי קבע בעיר, המגורים הובילו להקמת חברת 
ייעוץ לעסקים ישראליים בסין — והחברה, שנג 

־שמה, הולידה את העסקה הגדולה ביותר בתול
דות שוק המזון הישראלי.

זילבר  ירדן  השמות  את  מכירים  לא  רובכם 
מישהו  אם  ספק  אבל   .)52( מאור  ואילן   )46(
מכם לא שמע על עסקת הרכישה של תנובה על 
שנחתמה  פוד,  ברייט  הסינית  המזון  קבוצת  ידי 
ומשקפת לתנובה שווי עתק של  סופית  השבוע 
האנונימיים  ומאור  זילבר  שקל.  מיליארד   8.6
שנים,  שלוש  כמעט  לפני  לכך:  האחראיים  הם 
של  דלתה  על  השניים  נקשו  תעוזה,  מעט  בלא 

־ברייט פוד והציעו לה לרכוש חברה קטנה מיש
ראל, תנובה שמה. השבוע, התעוזה הזאת הפכה 

למציאות.
שלוש שנים התרוצצו זילבר ומאור בין יבשות 
כדי להוציא את החלום השאפתני לפועל. מרגע 
שיזמו את העסקה לא הפסיקו לחתור למימושה, 
תוך כדי שהם מתמודדים עם מחלוקות סוערות 
בין הבעלים הרבים של החברה הישראלית, עם 
לא  ציבורית  ביקורת  עם  וגם  תרבויות  פערי 

־פשוטה. עכשיו, לאחר שסגרו סוף־סוף את עס
קת חייהם, הם עומדים לקצור את הפירות: על 
לדרך  שותפיהם  עם  יחד  השניים,  הערכות,  פי 

BDO - יקבלו  והייעוץ  - פירמת רואי החשבון 
כ־40 מיליון שקל.

נו, אז איך אתם חוגגים?
"עוד לא חשבנו על זה", הם מחליפים מבטים 

מבולבלים.
ובכל זאת?

זילבר: "נרים כוסית, נראה לי. זה בהחלט אחד 
־ההישגים המרשימים בקריירה העסקית שלנו, וב

חיים בכלל. אנחנו ללא ספק מאוד מאוד שמחים".

ירדן
המודל  עם  מתיישב  לא  נשוי+3,  זילבר,  ירדן 
הקלאסי של איש עסקים מעונב ומיושב. הוא מדבר 

־במהירות של אלף מילים לדקה, שולף נתונים ומ
ספרים, שוזר משלים סיניים ויורה תשובה מנוסחת 
היטב לכל שאלה שהוא נשאל. יש לו ידע עצום על 
התרבות הסינית לדורותיה )"המנהיג האהוב עליי 
מאו  אחרי  סין  את  שהנהיג  פינג,  שיאו  דנג  הוא 
טצה טונג"(, ומצד שני אין ישראלי ממנו, לפחות 

על פי קורות חייו.
ילדים,  ילד חמישי למשפחה בת שישה  זילבר, 
סבו  במיוחד:  שורשית  לשושלת  בבנימינה  נולד 
אביו  המושבה;  ממייסדי  היו  אביו  מצד  וסבתו 
היה מנכ"ל חברת המשקאות יפאורה, ולאחר מכן 
ישראל  ילידת  אמו,  פרחים;  וגידל  לחקלאי  הפך 
בה"ד  מפקדת  הייתה  דרום־אפריקאית,  ממשפחה 
היה  ואביה  משפט;  בית  שופטת  מכן  ולאחר   12
וממייסדי  השנייה  ישראל  בממשלת  התמ"ת  שר 

אפריקה־ישראל.
הספר  בבית  זילבר  סיים  התיכון  לימודי  את 
לקורס  התגייס  מכן  ולאחר  בפרדס־חנה  החקלאי 
טיס. פציעה שממנה סבל אילצה אותו לשנות כיוון, 
והוא עבר ליחידה המובחרת שלדג, בימים שבהם 
בני גנץ פיקד עליה. בצירוף מקרים מדהים, שירת 
אז לצד המ"פ אריק שור, היום מנכ"ל תנובה )"הוא 

ה
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שניים, 
סינים

זילבר: "חשבנו 
להביא את הסדרה 
'מסודרים' לסין, אבל 
הסינים לא יבינו: 
למה למכור משהו 
מוצלח? כששואלים 
אם משהו למכירה, 
 אני אומר ברור, 
 אנחנו ישראלים, 
הכל למכירה"

מאור: "הביקורת 
 נבעה מזרות. 
 אנחנו לא מכירים 
 את הסינים. אמרו 
 לי: 'ייקחו לנו את 
 תנובה', ואני חשבתי 
 מה בדיוק ייקחו? 
 את הפרות? 
את הצרכנים? זה 
פחד נטול היגיון"

טקס החתימה השבוע. 
"אף אחד לא העלה 
על הדעת שהעסקה 
תיקח שלוש שנים" 

 ראיון 
בלעדי

מאור )משמאל( וזילבר. "אנחנו מאמינים, באמת 
ובתמים, שזו עסקה מעולה למדינת ישראל"



איתו  מסכים  בהחלט  "אני  מאור: 
אסטרטגיות,  בהשקעות  מדובר  שכאשר 
משקיע.  מי  היטב  לבחון  צריכה  ישראל 
תרצה  זרה  חברה  מחר  אם  לגיטימי.  זה 
לקנות את התעשייה הצבאית או את בזק, 
שמשקיע  נכון  אם  לשאול  צריך  בהחלט 
זר יחזיק בשליטה בחברות מסוג זה. אגב, 
אמריקאי  תאגיד  לראות  רוצה  הייתי  לא 
לעומת  תנובה,  למשל.  ברפא"ל,  שולט 
ולבעלים שלה אין  זאת, היא חברת מזון, 
יכולת אמיתית לפגוע בישראל — אפילו 

אם הוא שייח' סעודי".
בי מהביקורת  מוטרדים  היו  ־הסינים 

שראל?
שפורסמה  כתבה  כל  "בהחלט.  זילבר: 

־בארץ תורגמה לסינית. כשאתה הולך לה
שקעה גדולה כל כך, אתה רוצה לדעת מה 
חושבים.  המקומיים  והאזרחים  הממשלה 
הישראלי  מהממשל  קיבלו  הם  זאת,  עם 

הצהרות ברורות של תמיכה".
ולי יש רקורד ישראלי  מאור: "לירדן 
על לשרת  יודעים משהו  אנחנו  קצר.  לא 
בדעתו  מעלה  מישהו  שלנו.  המדינה  את 

פוגעת  שהייתה  לעסקה  נכנסים  שהיינו 
היינו  בזה,  ספק  לנו  היה  אם  בישראל? 

מרימים מיד דגל אדום. זה לא המקרה".

הסינים
בת  בשנגחאי  לראשונה  נחת  כשזילבר 
25 מיליון תושבים, התגוררו בה כ־70 יש־ ־ה
ראלים בלבד. הזרות הייתה ממשית לחלוטין.

איך הסתדרת לבד במקום שונה כל כך?
זילבר: "העובדה שהכל זר היא שמשכה 
שליש  שני  זיהיתי  שלא  זוכר  אני  אותי. 
אפילו  כלום,  ידעתי  לא  בסופר.  מהמוצרים 
לא איך חוצים כביש. במעברי החצייה בסין 
זכות הקדימה היא לרכב ולא להולך הרגל, 
ופחדתי להידרס. הייתי נצמד פיזית לסינים 
חלק  זה  אליהם.  בצמוד  הכביש  את  וחוצה 
מכיר,  לא  שאתה  סיטואציה  בכל  מהתורה: 
השלב  עושים.  מה  שיודע  למי  נצמד  אתה 
יודע.  לא  אני  להגיד  הוא  בלימוד  הראשון 
בת  אומה של 5,000 שנה,  זו  להבין:  צריך 
מאוד  הרבה  יש שם  איש.  ומשהו  מיליארד 
הוא  אבל  אותו,  מבין  לא תמיד אתה  שכל. 

מלמד אותך צניעות".
:מאור "צריך קודם כל לשנות את הח־

שמגיעים  ישראלים  הרבה  ראיתי  שיבה. 
בי הם  כאילו  לחיות  וממשיכים  ־לשנגחאי 

את  לפתוח  חייב  אתה  נכון.  לא  זה  שראל. 
שהסינים  תגלה  זאת  תעשה  ואם  הראש, 
מאוד,  חמים  אנשים  הם  אותנו.  מזכירים 

רוצים לעזור".
זילבר: "לגמרי. בהתחלה, כשהייתי מגיע 
להזמין,  איך  ידעתי  ולא  סינית  למסעדה 
הייתי קם ומסתובב בין השולחנות, מצביע 
על מנות של לקוחות אחרים ומסמן למלצר 
הלקוחות  מה?  יודעת  רוצה. את  אני  שכזה 
שמחו  הם  מזה.  מרוצים  נורא  היו  הסינים 

שהם יכולים לעזור לי".

יש בישראל תפיסה שנורא מסובך לעשות 
כל  להבין את  עסקים עם הסינים. שקשה 

הטקסים והקודים שלהם.
זילבר: "הניסוחים שלהם מעודנים יותר 

־משלנו. האופן שבו אנחנו מדברים, כישרא
לים, זה כמו מגאפון לאוזן של הסיני".

של  הזה  בנושא  הגזמה  גם  "יש  מאור: 
כללי הטקס. הסיני לא מצפה שתדע את כל 
הכללים שלו. אני רואה ישראלים שמגיעים 

־לסין בחיל ורעדה, וקראו קודם את כל מד
ריכי העצות איך לעשות עסקים בסין. בסוף, 
מרוב שהם עסוקים בקודים ובטקסים, הם לא 

מתרכזים בעסקה".
שהתלונן  ישראלי  מכר  לי  "היה  זילבר: 
בפני חבר סיני שהם מתנהגים מוזר. הסיני 
'אנחנו מוזרים? אתם עושים לילד  אמר לו 

שלכם ברית מילה'.
התרבות  את  שלמדתי  ככל  "וברצינות, 
הסינית, כך למדתי להעריך אותה. במהלך 
ישבתי  שבהם  מצבים  המון  לי  היו  העסקה 
וחשבתי שנפל  סינים,  בחדר מלא  בודד  זר 
מבנימינה,  ירדן  אני,  מדהים.  משהו  בחלקי 
בתוך תהליך מדהים כזה שבו ענק סיני בא 
להשקיע בישראל. כבר כשהגעתי לסין אחד 
העובדה  היה  אותי  ריגשו  שמאוד  הדברים 

שאני צופה בעלייה של אימפריה".
יש לסינים גם מה ללמוד מאיתנו?

למתוח  איך  ללמוד  יכולים  "הם  מאור: 
את המגבלות, איך להוציא יותר מכל דבר. 
שהיא  תחושה  מתוך  השנים  כל  גדלה  סין 
אימפריה, ולכן הצורך למתוח מגבלות היה 
מועט. זה מה שהכי מסקרן אותם אצלנו. מצד 
שני, אצלם הצורך לאקזיט פחות מובן. אצלם 
מסוים  בקטע  חשבנו  ארוך.  לטווח  חושבים 
'מסודרים'  הישראלית  הסדרה  את  להביא 
לסין, אבל הראש הסיני לא היה מבין את זה. 
למה למכור משהו מוצלח אם אפשר להשאיר 

־אותו לדורות הבאים? שואלים אותנו לפע

אומר  אני  מים אם חברה מסוימת למכירה. 
ברור, אנחנו ישראלים, הכל אצלנו למכירה".

העתיד
היום, אחרי שבקהילות העסקיות בישראל 
זילבר  של  העשייה  את  מכירים  כבר  ובסין 

־ומאור, הם מוצפים פניות משני הצדדים. הט
לפון, הם שמחים לדווח, לא מפסיק לצלצל.

מה העסקה הבאה שלכם?
: "אנחנו עובדים על מגוון של עס־ רזילב

מעניינים  טכנולוגיים  תחומים  במגוון  קאות 
אחד  אף  על  לפרט  יכולים  לא  אבל  מאוד, 
לנו  שיהיו  מאמינים  אנחנו  זאת,  עם  מהם. 

הכרזות נוספות עד סוף השנה".
מה היקף הפעילות שלכם, בכסף?

זילבר: "שבע ספרות".
מאור: "בדולרים".

זילבר: "כן. מיליוני דולרים, לפני עסקת 
תנובה. אנחנו החברה הגדולה ביותר בתחום 

שלנו, ביי פאר".
ומהן התוכניות לעתיד?

המובי־ החברה  להיות  "להמשיך  :זילבר 
בגלל  אגב,  לישראל.  סין  בין  בעסקאות  לה 

מתחי אנחנו  שלנו  המיוחדת  ־התשתית 
לישראל,  מחוץ  ללקוחות  גם  להיחשף  לים 
להפוך  הוא  נוסף  יעד  ובאירופה.  בארה"ב 
לחברת אחזקות עם השקעות משלנו בתחומי 
להקים  רוצים  אנחנו  והמדיקל.  החקלאות 
חוות חקלאיות. אחת מהן היא חווה לעגבניות 
בחמישה צבעים שונים — מנומרת, שוקולד, 

דברים כאלה".
יש תחומים שאתם לא נכנסים אליהם?

 — ניכנס  לא  בטוח  אחד  "לתחום  זילבר: 
זה.  עם  להתעסק  לא  בוחרים  אנחנו  נשק. 
שעושים  דברים  רק  לעשות  רוצים  אנחנו 
טוב, ולשמחתנו עסקת תנובה מאפשרת לנו 

עכשיו להיות בררנים".

שנים  חמש  ובילה  לארץ  חזר  שנתיים  חר 
ובמקביל למד לתואר שני  במחלקת אסיה, 

במינהל עסקים.
לצאת  תיכננתי  שבו  בשבוע  "ב־2001, 
הכללי  הקונסול  תפקיד  התפנה  לחל"ת, 
אותו.  וקיבלתי  עליו  התמודדתי  בשנגחאי. 
רוב העבודה שעשיתי שם סבבה סביב סיוע 
ושיתוף פעולה עם עסקים ישראליים בסין 
שהותו  בזמן  הכלכליים".  הקשרים  ופיתוח 
איש עסקים  הקונסול מאור  בשנגחאי פגש 
צעיר בשם ירדן זילבר, שהפך במהרה לחברו 

הטוב. לימים, המפגש הזה ישנה את חייו.
בשנג עמוסות  שנים  ארבע  סיים  ־מאור 

חאי ושב למשרד החוץ בירושלים, שם ניהל 
אסיה  עם  הכלכליים  הקשרים  מחלקת  את 
כיהן  היתר  בין  משמעותית.  אותה  והרחיב 
של  צירופה  על  ששקד  הצוות  כראש  גם 
ישראל ל־OECD, מהלך שהסתיים בהצלחה 
25 שנה במ־  מסחררת. בשלב מסוים, לאחר

שרד החוץ, החליט לפרוש. "חזרתי הביתה, 
לילדים,  שניצלים  הכנתי  במטבח,  עמדתי 
הולך  אני  מה  ידעתי  לא  בחיי  ולראשונה 
לחופשה  פתאום  הגיע  ירדן  ואז  לעשות. 

בישראל, והרים טלפון".

המפגש
־זילבר ומאור )חובב המתוקים( נפגשו במ

קס ברנר בנמל תל־אביב לשיחת עדכון. מאור 
החוץ,  ממשרד  החוצה  בדרך  שהוא  סיפר 
וזילבר שאל מה הוא מתכוון לעשות הלאה.
"אמרתי לו שאני לא יודע, שקיב־  מאור:

לתי כמה הצעות ואני בוחן אותן".
ואז הוא הציע?

את  והוציא  ברכיו  על  כרע  "כן.  מאור: 
הטבעת".

ירדן, למה רצית פתאום את אילן כשותף?
זילבר: "זה קשור לפילוסופיה שלי שעסקים 
אילן, מאוד הערכתי  אנשים. הכרתי את  זה 
אותו וסמכתי עליו כבר אז. אני מאמין שצריך 

לעשות עסקים עם אנשים שאתה אוהב".
ואיך הגבת להצעה שלו?

ערב  באותו  שכבר  חושב  "אני  מאור: 
סגרנו  מכן  שלאחר  ובשבועיים  כן,  אמרתי 

את הפרטים".
אז החופשה שלך הסתיימה די מהר.

:מאור "האמת היא שהילדים שמחו. אמ־
שניצלים  עושה  שאבא  נחמד  נורא  שזה  רו 
יותר  כבר  היה  חודש  אבל  יומיים־שלושה, 

מדי מבחינתם".
מאור הצטרף לשנג, שבמקביל חברה אל 
פירמת הייעוץ וראיית החשבון הבינלאומית 
BDO, שהגדילה משמעותית את מגוון השי־

העסקים  ללקוחותיה.  שנג  שהציעה  רותים 
 — ספרות  לשבע  הגיעו  ההכנסות  יפה,  עלו 

ואז פרץ המשבר הכלכלי העולמי של 2008, 
והכל קפא.

הייתה תקופה שחברות עצרו  "זו  זילבר: 
על  הייתה  החברה  שלהן.  הפעילות  כל  את 
סף סגירה. בדיוק נולד לי תינוק, ואני זוכר 
הכל  נארוז  בואי  'יאללה,  לאשתי  שאמרתי 
באוסטרליה',  לביירון־ביי  לשנתיים  וניסע 
כדי  אליו  באים  שאנשים  מקום  מן  שזה 
שנתיים  שם  שנשב  אמרתי  מהמרוץ.  לצאת 

עד שיעבור זעם".
אבל בסוף לא סגרתם.

־"נכון. אני זוכר שישבתי עם אילן על המ
דרכה בשנגחאי, עשינו בראש מאזן והחלטנו 
שנמשיך בעסק במתכונת רזה. קיצצנו מאוד 

בהוצאות, ובסוף שרדנו".

העסקה
מתי בפעם הראשונה קפצה לכם המחשבה 

על תנובה?
זילבר: "זה התחיל כששמענו שברייט פוד 
להבין  ניסינו  מניו־זילנד.  חלב  חברת  רכשה 
מה בדיוק היא מחפשת. הרמתי לאילן טלפון 
ואז עלה לראשונה  זה,  והתחלנו לחשוב על 

השם של תנובה".
בענף  חברות  עוד  על  "חשבנו  מאור: 
המזון, אבל אחרי מחשבה נראה לנו שתנובה 
הכי מתאימה. ואז התחלנו ללמוד את העסק. 
רצינו לוודא שתנובה מתאימה למה שברייט 

פוד רוצה".
ואיך יצרתם קשר עם ברייט פוד?

זילבר: "היה לנו מכר שעזר לנו, והעביר 
ברייט  של  בת  )חברה  דיירי  ברייט  למנכ"ל 
פוד - נ"ז( נייר שעליו כתבנו למה לדעתנו 

־תנובה מתאימה להם וביקשנו פגישה. לשמ
חתנו, הוא הסכים".
ומה היה בפגישה?

יש־ למה  מצגת שמסבירה  "הכנו  :מאור 
 Why“ ראל מתאימה להשקעה — קראנו לה
אס־ נכונה  תנובה  לדעתנו  ולמה   —  ”Israell
טרטגית לברייט פוד. הם שאלו אותנו המון 
שאלות, עבדנו בפרך במשך חודשיים, כולל 
סמינר שהעברנו להנהלה שלהם על ישראל, 
הכלכלה שלה ושוק החלב שלה. צריך לזכור 
שזה לא טריוויאלי לחברה סינית בגודל כזה 

משמעו השקעה  בה  ולבצע  לישראל  ־לבוא 
תית. אנחנו לא שווייץ או ארה"ב".

:זילבר "לארז סופר, שותף מנהל בשותפ־
תנו BDO זיו האפט, יש מערכת קשרים טובה 
עם אייפקס. הוא הוביל את הקשר עם הקרן". 

לא חשבתם שזה גדול עליכם?
שזו  חשבנו  עלינו?  "גדול  )צוחק(:  מאור 
עסקה קטנה, אבל החלטנו בכל זאת לעשות 

אותה".
עד  מבין  לא  אתה  כל,  "קודם  זילבר: 

לח מתחיל  כשאתה  העסקה  מורכבת  ־כמה 
שוב עליה. תחשבי כמה שותפים יש בסיפור 
הקיבוצים  בעלים:  שלושה  יש  לתנובה  הזה. 
מקבוצות  בתוכם  שבנויים  אותה,  שהקימו 
שונות; מאיר שמיר, שמחזיק חברה בורסאית; 

־ואייפקס, שהיא קרן אנגלית עם נציגות בי
שראל. בצד הסיני יש את החברה האם ברייט 
פוד, שבבעלות ממשלת סין, ואת החברה הבת 

־ברייט דיירי, שהיא חברה בורסאית. המון גו
רמים שונים עם צרכים שונים. אגב, העובדה 

הבור שמיר  ומבטח  הבינלאומית  ־שאייפקס 
לברייט  נתנה  בתנובה  מושקעות  היו  סאית 
פוד הרבה ביטחון. קשה לי לראות את ברייט 
פוד קונה את תנובה ישירות מהקיבוצים, כמו 
בזמן שזהבית )כהן, מנכ"לית אייפקס ישראל 

— נ"ז( קנתה אותה.
"אגב, בכל מה שנוגע אלינו, צריך לזכור 
ברייט  אלא  עשינו  אנחנו  לא  העסקה  שאת 
פוד, אייפקס ושמיר. אנחנו יזמנו ועזרנו, אבל 

את העסקה הם עשו".
מתי הבנתם שזה יכול לקרות?

הרא־ האושר  שרגע  חושב  "אני  :זילבר 
מעניין  'זה  אמרו  הצדדים  כששני  היה  שון 

אותנו'".
העליתם בדעתכם שזה ייקח שלוש שנים?

זה  את  העלה  לא  אחד  אף  "לא.  מאור: 
על הדעת, למרות שהיה ברור שזו לא עסקה 

קצרה".
היה רגע שחשבתם שזה מתפוצץ?
זילבר: "ברור, יותר מפעם אחת".

מאור: "היו שיחות טלפון בהן אמרנו זה 
בהן  נקודות  גם  היו  תקוע'.  זה  'תשמע,  לזה 

אמרנו לעצמנו שזה תקוע ברמה קריטית".
ולא אמרתם לעצמכם "אלוהים ישמור, כל 

הזמן שהשקעתי ירד לטמיון"?
בביזנס  זה  ככה  אבל  שכן,  "ברור  זילבר: 
ורובם  רעיונות,  המון  מעלים  אנחנו  שלנו. 
לא יוצאים לפועל. חלק אנחנו בוחנים, חלק 
חלק  ורק  מתקדמים,  חלק  מתחילים,  אנחנו 
קטן מצליחים. למדנו לשפר את המשפך הזה 

לאורך הדרך. 
־"את יודעת, את השם שלי תרגמתי לסי

למייקל  בסינית  שקוראים  כמו  בדיוק  נית 
ושובר  מצחיק  שזה  לעובדה  מעבר  ג'ורדן. 
היה  ג'ורדן  סיבה:  עוד  לזה  יש  הקרח,  את 
מהקלעים הגדולים בהיסטוריה של הכדורסל, 
רוצה  אתה  אם  המון.  החטיא  גם  הוא  אבל 
לשחק כדורסל ברמות הגבוהות ביותר, אתה 
צריך גם לדעת להחטיא. אותו דבר בעסקים: 
לנו מאשר  הצליחו  יותר עסקאות שלא  היו 

הצליחו. חייבים לדעת לקבל את זה".

מה הייתה הנקודה הכי קריטית במו"מ על 
רכישת תנובה?

היה  זה  החוזה.  על  ומתן  "המשא  זילבר: 
־אחרי שברייט פוד החליטה שהיא רוצה לק

נות, ואייפקס, שמיר והקיבוצים החליטו שהם 
רוצים את העסקה. בשלב הזה היה צריך לנסח 
חוזה, והמשא ומתן היה מאוד מורכב וקשה. 
היה צריך להחליט, לדוגמה, איך קובעים את 

השווי של תנובה".
ואיך הגעתם לשווי של 8.6 מיליארד שקל? 
בארץ חשבו שהסינים משלמים הרבה מדי.

של  שאלה  זו  מעט  או  "הרבה  זילבר: 
לשני  טובה  העסקה  כנראה  מקבל.  מה אתה 
אגב,  אותה.  עושים  היו  לא  אחרת  הצדדים, 

־אם מסתכלים על החברות הבורסאיות היש
נסחרות  שהן  רואים  המזון,  בתחום  ראליות 
במכפיל יותר גבוה מזה של תנובה בעסקה".

מאיר  לגבי  מרגישים  פוד  ברייט  איך 

זמן,  הרבה  נמשך  איתו  המו"מ  שמיר? 
הם  חלקו.  את  למכור  החליט  הוא  ובסוף 

לא התעצבנו?
זילבר: "אני חושב שגם שמיר וגם ברייט 
העדיפו עסקה שבה שמיר נשאר, ואני אישית 
הם  יותר.  טובה  עסקה  הייתה  שזו  חושב  גם 
הלכו למשא ומתן בתום לב, וזה לא הסתייע. 
העובדה  יחסים,  במערכות  כמו  בעסקים, 
אך  הכרחית,  היא  מעוניינים  הצדדים  ששני 

לא מספיקה".

הביקורת
של  מוצרים  קונים  שלא  חברים  לי  יש 
תנובה כי מכרו אותה לסינים. זו המחאה 

־שלהם. זה עבר לכם בראש, שיש כאן מכי
רה של סמל ישראלי למדינה עם הפגודה?
:זילבר "קודם כל, גם אייפקס איננה יש־
ראלית. היא שחקן זר שקנה את תנובה. מעבר 
לכך, אילן ואני מאמינים, באמת ובתמים, שזו 
פה  מדברים  ישראל.  למדינת  מעולה  עסקה 
הרבה על ריכוזיות. יש מספר קטן של בעלי 
הון שמשחקים על המגרש וזו בעיה. כניסת 
אייפקס היתה צעד חשוב בכיוון. הכניסה של 

הרי את  מפחיתה  בינלאומי,  נוסף,  ־שחקן 
לכלכלה  פתח  כאן  נפתח  מזה,  חוץ  כוזיות. 
של  באינטרס  בהחלט  וזה  בעולם,  הגדולה 

המשק הישראלי".
לביקורת  זכתה  הזו  העסקה  זאת,  ובכל 

ציבורית קשה בישראל.
מזרות.  בעיקר  נבעה  "הביקורת  מאור: 
אנחנו לא מכירים את הסינים. אנשים אמרו 
חשבתי  ואני  תנובה',  את  לנו  ייקחו  'הם  לי 
לעצמי מה בדיוק הם ייקחו? את הפרות? את 

הצרכנים? זה פחד נטול היגיון".
־גם ראש המוסד לשעבר, אפרים הלוי, הת

חסר  אדם  לא  הוא  לעסקה.  נחרצות  נגד 
היגיון.
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שניים, סינים 

זילבר: "היה לי מכר 
ישראלי שהתלונן 

בפני חבר סיני שהם 
מתנהגים מוזר. 

הסיני אמר לו 'אנחנו 
מוזרים? אתם 

עושים לילד שלכם 
ברית מילה'"

מאור: "הכנו לסינים 
מצגת שמסבירה 

למה לדעתנו תנובה 
נכונה אסטרטגית 
לברייט פוד ומדוע 
ישראל מתאימה 
להשקעה. קראנו 
"'Why Israel' לה

מאור: "היו במהלך 
המו"מ שיחות טלפון 
בהן ירדן ואני אמרנו 
אחד לשני 'תשמע, 
זה תקוע'. היו גם 

נקודות בהן אמרנו 
לעצמנו שזה תקוע 

ברמה קריטית"

 סופרמרקט של ברייט פוד בשנגחאי. 
 "העברנו להנהלה שלהם סמינר על 
 ישראל, הכלכלה שלה ושוק החלב"
ynet ,צילום: בילי פרנקל | 

בנקאות  במתן שירותי  מובילה  חברה  היא   Shelng Entelrprisels
ייעוץ, פיתוח עסקי ועוד, בדגש על  השקעות, מימון תאגידי, 

־הקשר בין ישראל וסין. החברה פועלת מחמשת משרדיה בש
נגחאי, וושי, שנז'ן, סוז'ו ותל־אביב.

משרדי החברה בשנגחאי משמשים כמטה וכמרכז פעילות 
בין  מגשר  בתל־אביב  החברה  צוות  וההשקעות;  המיזוגים 
וכן מתפקד  ובין מערך הפעילות בסין,  הלקוחות הישראלים 
החברה  משרדי  טכנולוגיים;  פעולה  שיתופי  לתיאום  כמרכז 
בוושי, שהוקמו בתמיכת הממשל העירוני, מתמקדים בפיתוח 
וקידום שיתופי פעולה טכנולוגיים בין וושי וישראל, וכך גם 

החברות הבנות בשנז'ן, בירת ההיי־טק של סין, ובסוז'ו.
בנ השקעות:  בנקאות  החברה:  שמספקת  השירותים  ־בין 

תהליכי  ליווי  חוב,  וגיוסי  הון  גיוסי  בינ"ל,  השקעות  קאות 
ופיתוח  ייזום  משותפים,  למיזמים  ייעוץ  ורכישות,  מיזוגים 

שותפויות אסטרטגיות ועוד.
בין  פעולה  שיתופי  קידום  טכנולוגיים:  פעולה  שיתופי 
חברות ישראליות וסיניות, שבמרכזם מינוף היזמות והיכולות 

השוק  מול  אל  בישראל  הטכנולוגיות 
 Shelng ומתפתח במהירות.  הסיני הצומח 
מסתייעת במערך הקשרים שלה בממשל, 
על  העסקי  ובסקטור  הכלכלי  בממסד 

פוט שותפים  לאתר  ־מנת 
חברות  ולחבר  נציאליים 

זאת,  רלוונטיות.  סיניות  חברות  עם  ואחרות  ישראליות 
לצורכי השקעות בינלאומיות בטכנולוגיה באמצעות מיזמים 
לשימוש  רישיונות  מתן  ורכישות,  מיזוגים   ,)JV( משותפים 

בטכנולוגיות, פרויקטים של מו"פ משותף וכו'.
פעילות פיתוח עסקי: סיוע בכניסת חברות זרות ומוצרים 
שותפויות  הקמת  הפצה,  ערוצי  וניהול  איתור  הסיני,  לשוק 

עסקיות, ליווי תהליכי משא ומתן ועוד.
החברות  פעילות  של  מיטבי  ניהול  סיוע  בעלים:  ייצוג 
הפעילות  שלוחות  או  היצרני  המערך  מול  אל  הישראליות 

במרחב הסיני.

 ציר שנגחאי–תל–אביב: 
העסקים של שנג

מאיר שמיר, הבעלים 
הקודם. "ניהל משא 

 ומתן בתום לב"
| צילום: יובל חן

אריק שור, מנכ"ל 
 תנובה. "הוא היה 
 מ"פ אגדי בשלדג"

| צילום: אלכס 
קולומויסקי


