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 במקרה שלימד אחרי

 על לשיר סינים תיירים
 מלייב מלכיאל חומוס,
 הדרכה ספר לכתוב החליט
 ישראל את שינגיש מיוחד
 מאמין הוא ממזרח. לתייר

 מיליוני על שהחלום
 שנה בכל מסין מבקרים

 להתגשם יכול
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 מדינת איר ראה מלייב מלכיאל אשר
 3ה־ התיירת של בואה את חוגגת ישראל
 - הזמנים כל שיא - 2017 לשנת מיליון

מיליון? 30 לא למה עצמו: את שאל הוא
 לחפש יוצא גם הוא שואל, וכשמלייב

 הוא שלו המהפכני הפתרון את תשובה.
 איש, ממיליארד יותר בת אומה הסינים: אצל מצא

 למדינת שולחת אך היהודי המוח את מאוד שמעריכה
 כמו נשמע בלבד. בשנה תיירים אלף 100 היהודים

 איך רק השאפתניות, לתוכניות הגיוני יעד קהל
 עיתונאי קואו. וילסון היא התשובה כאן אליו? מגיעים

 מלייב, את פגש שנים, כמה לפני בארץ שביקר סיני
 הם שעליו לפרויקט הזרע נטמן וכך ממנו, התרשם
 מיליוני של הבאתם האחרונים: בחודשים עמלים
לארץ. סינים תיירים
 אולי הדופן, יוצא המיזם לעולם בא כיצד להבין כדי
 "האדם אהורה. שנים המש לחזור צריך ההיסטורי, אפילו

 חיפש שינג, קה לי ההונג־קונגי הטייקון באסיה, העשיר
 הסיני המחוז בגואנדונג, שלוחה שתבנה אוניברסיטה

 של ארוכה תקופה "אחרי מלייב. מספר נולד", הוא שבו
 את הצעות 72 מבין בחר לי העולם, רחבי בכל חיפושים

 שלו. לרוח מאוד שהתחבר משום בחיפה, הטכניון של זו
 והשקיע שקלים, מיליארד כחצי לטכניון העניק הוא

 הטכניון ההדש. הקמפוס את להקים כדי בסין דומה סכום
 הגדולה התרומה הייתה זו בשמחה; הכסף את כמובן קיבל

מעולם". לו שהוענקה ביותר
 אשתו בראשות משלחת ארצה הגיעה שנתיים כעבור

 15כ־ עסקים, אנשי פרופסורים, כללה הפמליה לי. של
 כדי לכאן שבאו סינים סטודנטים כשמונים וגם עיתונאים
 עמיתיהם עם קשרים וליצור יזמים בתחרות להשתתף

 שנה סטודנט מלייב היה תקופה באותה הישראלים.
 למסע להצטרף שהציע מייל "קיבלתי בטכניון. שלישית

 בוחן, באיזה נכשלתי בדיוק הסינים. הסטודנטים עם
 השגרה, את לשבור לי מתאים שדווקא לעצמי ואמרתי

חדשים". אנשים ולהכיר מהלימודים טיפה להתנתק
 חורף יום של מוקדמת בוקר בשעת שהחל למסע,

 סטודנטים מאוד מעט מלייב לדברי הגיעו מושלג,
 ביזמות שעוסקים כאלה היו הסינים "האורחים ישראלים.

 מטווח היה להם שהראו הראשון הדבר זאת ובכל היי־טק,
 מחבל. מנטרלים איך של תכלית ותצוגת עציון בגוש

 המטווחים כל בגלל אני. שגם והאמת בשוק, היו הם
 השיחה אלה, על אלה שירינו והפיינטבול בבוקר

 התגלגלה בדווי אירוח באוהל ערב באותו שהתקיימה
 על לדבר נכון שלא הרגשתי אני פוליטיים. למחוזות

 תמיד לא שהיא העולמית מהתקשורת ניזונים הם כי זה,
 דעות מיני כל עם עובדות מערבבים ולעיתים הוגנת,

 דקות ארבעים במשך שם ישבתי מהמציאות. מנותקות
 צריך שאני לעצמי אמרתי לגמרי. מיותר והרגשתי

 מעניינת, תפנית יקבל הטיול שכל כדי משהו לעשות
 מטמטם׳. ׳חומוס - שזכרתי פזמון אותם ללמד והחלטתי

 באוהל ביחד זה את שרים סינים ממאה יותר לך, תאר
 להשתחרר אישור להם ונתן הקרח את שבר זה בדווי.

השיחה. את ולשנות
 מאוד ומהר משהו, אותי שאל שם האנשים "אחד

 פתאום יזמות. - אותי מעניין שבאמת לנושא עבר הדיון
 הם סינים. עשרות ידי על מרואיין עצמי את מצאתי
 אמרתי להיכשל? מפחד לא אתה למשל: אותי, שאלו
 אם אבל ברור! זה להיכשל, עלול שאני יודע ׳אני להם,

 זה הבעיה. את לפתור איך ואדע מזה אלמד אני יקרה, כך
 מהעניין". חלק
הגיעו? הם איך

 קצת פתחנו הזה. הראש את הבינו כך כל לא "הם
 המדינות. שתי בין התרבות פערי על ודיברנו הנושא את

 את עושים והם בית, שיעורי להכין לילדים אומרים בסין
 שאלות׳. ׳תשאלו לילדים, אומרים בארץ מאוד. טוב זה

 התרבויות. בין המהותיים ההבדלים אחד זה לתפיסתי,
 אותם מביאים שלהם, העם של העצומים המספרים
 אם היא: ההשיבה אצלנו נעלם. - שנכשל שמי למחשבה

למדת. לא - נכשלת לא
 ועוד פרופסורים כמה אליי ניגשו ערב אותו "בסוף

 בוא מעניין, ׳אתה לי ואמרו ,mit בוגר צעיר, בחור
 היי־טק לחברות אותנו תקשר אתה ביהד. עסקים נעשה
 הטיול שישקיעו׳. לאנשים אותר נחבר ואנחנו בארץ,
 המסע בהמשך מבחינתי. מרתקת תפנית פתאום קיבל

 אורי וייז מנכ״ל עם הסינים את הפגישו בארץ שלהם
 למה דומים דברים להם ואמר יזמות על להם שסיפר דוד,
 קואו, אליי פנה ההיא הפגישה בזכות ממני. שמעו שהם

נהנית אך סיני, לשלטון מהונג־קונג(שכפופה עיתונאי
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 ך7א 100 רק
 מגיעים בשנה
 תיירי□ הנה.
 בצעדת סינים
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 ביזמות שעוסקים הסינים, לאורחים שהראו הראשון "הדבר
 שגם והאמת בשוק, היו הם עציון. בגוש מטווח היה היי־טק,
 והרגשתי לפוליטיקה, התגלגלה ערב באותו השיחה אני.
 - שזכרתי פזמון אותם ללמד החלטתי לגמרי. מיותר שזה

זה את שרים סינים ממאה יותר לך, תאר מטמטם׳. ׳חומוס
בדווי" באוהל ביחד

 תנסה, שלא למה ׳תגיד, קואו, את שאלתי דופן. ויוצא
 לתוך פרסומות להכניס שלך, העלויות את לכסות כדי

 הוא כי בזה, להתעסק זמן לו שאין ענה הוא הספר?׳.
 למדינת שנה 70 חגיגות לקראת הספר את להוציא אמור

 הסכים. והוא הפרסומות, עם לו לעזור הצעתי ישראל.
 נבהל הוא שלי. מהעבודה מתפטר שאני לו הודעתי מיד

בסדר. שהכול אותו הרגעתי אבל לרגע,
 היה לא אבל לישראל, להגיע היה שלו "התכנון

 לאור המוציא כי כאן, השהייה את לממן איך מושג לו
 שאני לו אמרתי למשימה. מאוד קטן כסף סכום לו הקציב
 אשב ובינתיים בארץ, איתו ואסתובב בשמחה אותו אארח
 כל - נורא לא יצליח, לא זה אם אבטלה. דמי על קצת
לדרכו". ימשיך אחד

 במשלחת. שהשתתף א״מ) - אוטונומיה של רבה ממידה
בסין". אותה ופרסם קטנה, לכתבה אותי ראיין הוא

 הסטודנטים, עם המפגש אחרי שנתיים האחרון, בקיץ
 ׳שמע, לי: אמר "הוא מקואו. טלפון שיחת מלייב קיבל

 אם אשמח ספר, עליה לכתוב כדי לישראל מגיע אני
 לשאול התחלתי יום־יומיים׳. איתי להסתובב תוכל
 אותו, לכתוב ייקח זמן וכמה ספר, פתאום מה - אותו
 שיש ענה הוא ישראל. על בסינית ספרים כבר יש והאם

 מאנגלית שתורגם ישראל על פלנט׳ ׳לונלי של מדריך
 האמריקני, התרמילאי לקהל מיועד הוא אבל לסינית,

 אמר, הוא שלו, הספר הסיני. לציבור מתאים ואינו
 בסין לקהל מראש ויפנה אותנטי, יותר הרבה יהיה

ובהונג־קונג".
 בו נגעו והדברים קואו, את שמע מלייב

 הלימודים, את סיימתי "בדיוק עמוק. באופן
 אבל וחצי, כשנה בהיי־טק כבר עבדתי
 להמשיך - דרכים פרשת על עמדתי
 פה שיש הבנתי לא. או הזה בתחום

גדול משהו לעשות הזדמנות

 מיליארד חצי
 לטכניון. שקלים

שינג קה לי
הנכון המדף 7ע

 ערכו והסיני, הישראלי הטריים, השותפים שני
 אחד צעד לחשוב התחיל כבר ומלייב הוזה, ביניהם
 100מ־ יותר מתוך ענק! משהו פה יש "אמרתי, קדימה.
 מגיעים העולם, בכל שמסתובבים סינים תיירים מיליון
 בעשירון אולי נמצאת ישראל מדינת אלף. 100 רק לארץ

 הפוטנציאל את מבחינתם. הביקור יעדי של השלישי
 כתוצאה שלי הייעוד להיות צריך וזה למנף, צריך הזה

הספר". על המשותפת מהעבודה
 עבור להשיג ניסה הוא ראשון בשלב

 מיני לכל "פניתי מפרסמים. קואו
 מגיע לא שאני מאחר אך עסקים,
 נתקלתי השיווק, או התיירות מתחום

 זמן בזבוז שזה טענו הם בסירוב.
 שיגיעו ודאות אין וגם וכסף,

 אני אוקיי, אמרתי, תיירים.
 כל של מיתוג לעשות הולך

מימון־ קמפיין פתחתי העניין.
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