
שלום,שוחרתהיתהוהארץ
בפניםושלוםבחוץשלום

קמהובמדבריהודיתגניםעירהיאשכםהעולמית,התרבותבירתהיאירושלים

לוינסקיליבאלחנןהסופרחיברהרצל,שלאלטנוילנדלפניעשורממלח.שלמהעיר

בעקבותיויצאבלוםשיקירמי.2040בשנתישראלעלעתידנירומן

אימגיסגטימקור:צילומיתמונה.עיבודשער:

L* till

wjgamp;k׳?**׳*י

jfits
." Jl)

.**.1־ 1.* ..lgt; va'O. ;tg»"

r#־V׳:-

?JV-.y

\ZZ

r־^v־

rgt;1es

B׳* 'A

mcaasamp;u

sr?־1??:יי
#V%:

;?־ד

e®3SS
11?fa'll

iMggaM׳

?*
__

km:

הערה




1,a;
1•

.r?יי

r*•;

שתיקנהשלו?שוחרתמדינהחזהלוינסקיליבאלחנן

הרצלאתשהקדימהלנבואהבחזרהבדם.במקו?בכסף

12עמודבלוםירמיעויק

לייש

ארץ
אחרת
ישראלעלאוטופיספר

אלטנוילנד?אתשהקדים

בעקבותמסעכזה.דבריש

שהציעהאלטרנטיביהחזון

לוינסקיליבאלחנן
אפלבאו?תוסרצילום:בלוםשיקירמי

קי־ברכבתהיטלטללוינסקיליבלחנן
1SJ

$1ST$1יקSJ$1ST$
$2ND$1יקSJ$2ND$עסקתלעודבדרכומקרטעתטור

מהבית,קילומטר463מרחקתבואה,
ימיהיוהימיםלפועל.תצאאםיודעבכללשמי

סופרלהיותשחלםהתבואהוסוחרה-91,המאה

ובעג־"בעגלהבכתיבתהנסיעהאתהעבירעברי
לת

$TS1$ובעגלת$TS1$
$DN2$ובעגלת$DN2$,"להתפרסםשעתידהראשוןמאמרוהחורף

אתבמאמרתיארלוינסקי"המליץ".בעיתון

תבואה,עץ,פחם,סוחריהמקרקש:לקרוןאחיו
מלאה.במשרהנודדיםיהודיםוחנוונים.רוכלים

להת־סחורה,לרכוששהוא.לאןממהריםתמיד

מקח

$TS1$להתמקח$TS1$

$DN2$להתמקח$DN2$,לחטוףפינה,לעגלתמורה,לגבותעבורה
ולהוויאגורהאיזולהרוויחלקוותסטירה,מגוי

מתישהו.הביתה,

׳הלוךכיהודים,תמידהנוסעבתבלעם"אין
לוינסקי.כתבימינו",דבריתמציתזוהיונסוע׳
כספם,מעטאתהיהודיםיצברוגדול"בעמל

עבדיםכיחלילה,חוזרוכהייסעוהפעםועוד

חרושתבתילבעליהדרוםבפלכיהיהודים

במוסקבה".

קודרים.טקסטיםלכתובאהבלאלוינסקי
פניהיואלהאךאופטימיסט,מעצמותפסהוא

זאפוריז׳יהערבותאתכיסהכבדשלגהדברים.

עקורלדהוי,ממילאהרפטטיביהנוףאתוהפך
פר־בפתאומיותבלמהכשהרכבתשייכות.וחסר

צה

$TS1$פרצה$TS1$

$DN2$פרצה$DN2$היושאבד,הזמןעלשבכוהיובקרון.נוירוזה

לפנותשהתנדבווהיומהכרטיסןפיצוייםשתבעו

ליעדלהגיעהעיקרבידיים,מהמסילההשלגאת
ביוםבמקומה.הרכבתעמדהימיםשישהבזמן.

ביוםל"המליץ".המאמראתלוינסקיסייםהשני

מהכאןמיואשכךכלהיהכברהואהשלישי

/'•V.

-־ייל.

mm

עלאוטופיספרלכתובהתחילשהואוהעכשיו
.2040בשנתישראלארץ

יותרשנתייםאמובביתשגרפלורנטיןכיליד

דירהשוכרהאחרונותשניםשבשלושוכמימדי,

אנישבהממולידתי,דקות)חמשלוינסקיברחוב

עלמצרכיםרושםשאניבזמןבמכולתנתקל
שמא־האדםמילביני:בינילהרהרלייצאשמה(,

חורי

$TS1$שמאחורי$TS1$

$DN2$שמאחורי$DN2$?ועסקן,סופרלוינסקיליב"אלחנןהשלט
סמינ־שמועלמוריה,הספריםהוצאתממייסדי

ריון

$TS1$סמינריון$TS1$

$DN2$סמינריון$DN2$בצירוףמחשידמשהוישבת"א".המורים

צליאקחולהומים,שמןכמוועסקן.סופרהמילים
כמהמשנהלאומוזיקהראידמןניקולופיתה,

מתמזגים.לאפשוטהםתתעקש,

הר־שבההשנהשב-2981,ליגילהמהירגוגל

צל

$TS1$הרצל$TS1$

$DN2$הרצל$DN2$המונית,יהודיתהתנצרותתנועתלייסדשקל

בגרמנית,"אלטנוילנד"אתשכתבלפניועשור

"מסעאתפירסםשלי,רחובילוינסקי,ליבאלחנן

הספרהשלישי".לאלףת"תבשנתישראללארץ

הרא־הבדיוניהמדעכספרויקיפדיהבדפינחקק

שון

$TS1$הראשון$TS1$

$DN2$הראשון$DN2$הסיבהכנראהגםזוהעברית.בשפהשנכתב

הערה
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ישראלשלהגדולהכרךתהיהשהעירחזהלוינסקיאשדוד.וטעמיםעמיםבפסטיבלבלוםשיקירמי

ספרלכתובמשלו.ויקיפדיהערךאיןשלספרלכך

כמוזהקהל,להשאיןבשפהה-91,במאהבעברית

כפיים.למחיאותולחכותריקבאולםלהופיע

לוינסקי,כתביכלעםיחדהספר,אתמצאתי
אהבתם)שלמרותבן־יהודהפרויקטשלבאתר

קראתיזה(.אתזהסבלולאלעבריתהמשותפת

אתהדרךעלהמציאהאישוהתאהבתי

מהישיבההתגלגלהשטייטלי,הניו־ג׳ורנליזם

סניףלניהולעברתבואה,לעסקימשםלהוראה,
אחדשלהמצחיקהחברהיהבאודסה,כרמליינות

וכתביספריםהוצאותאיתםהקיםוביאליק,העם

בגללהמאצ׳ואיסטיתישראלמארץנבעטעת,

הרא־העבריהמד"בספראתוכתבעיניים,בעיות

שון

$TS1$הראשון$TS1$

$DN2$הראשון$DN2$נשארומהבשלג.שוקעתשלושהרכבתבזמן

הספריםהוצאתממייסדיועסקן,סופרזה?מכל

אביב.בתלהמוריםסמינריוןשמועלמוריה,

זואביבבתלמרכזיורחובסמינריוןנכון,

אשכנזיםיהודיםלגבריםששמורהפריווילגיה

מזרחים,נשים,נכון,הציונות.מראשיתסטרייטים

אבליותר,הרבהמופליםאחרמיעוטוכלערבים

52ז׳בוטינסקי,55הזית,רחוב124ישהשם,למען

זוכריםרחובות,שמותעזבושרת.משהו-53הרצל

אישים33שלתמונותעםסוכרשקיותשהוציאו

שקית?קיבלהמתוקלוינסקיהציונות?מתולדות
מסעואחרלהתחקותהחלטתילכןנכון.ניחשתם

הת־האוטופימחזונומשהואםולבדוקהנשכח,

ממש.

$TS1$.התממש$TS1$

$DN2$.התממש$DN2$לאלףת"תשנתעדשנה20שנשארונכון
יודעמיהדיסטופית,תקופתנוברוחאבלהשלישי

ב-0402.נהיהואיפהואםמה

שלהגיבוראלחנן,אקספוזיציה.כלקודםאבל

הערה
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בלונדוןכמוהמתוכנן,הענקבגלגלגאהכצנלסון.שמעוןאשדודהעירראשסגן

•f

התפקששהספרשלשהחזוןנראהמייבוא?להימנעזאנה,שיקואשדוד,נמלמנכ"ל

J1W*

אתלבלותיהודיתהצעירהאשתועםנוסעהספר,

ופופולרינחשקתיירותייעדבישראל,הדבשירח

בי־היאמודהישראללארץ)"הנסיעהת"תבשנת

תר

$TS1$ביתר$TS1$

$DN2$ביתר$DN2$.)"מבוקשמקצועלעברית,מורההואהמודות
היאבינלאומית.לשפההפכההקודשששפתמאז

נראהלאשבזמנומעשהשלו,התלמידההיתה

ה-12המאהשכבןתקווהוכולנופסול,ללוינסקי

לאהואמרות.שביחסיהבעייתיותאתרואההיה

להוציאחפצתיזאת)"ובכלהפלז׳רבשבילרקנסע

מורהבתורכיזו,מנסיעתיממשיתתועלתגם

הש־מולדתבארץלהיותליהיהנחוץעבר,שפת

פה,

$TS1$,השפה$TS1$

$DN2$,השפה$DN2$בכללוהיאידיעותיי"(,אתמעטלהשביחבכדי

פטריוטיותהבכל)"יהודית,בפריזדבשירחרצתה

רקהלאונשגב,מרוםולכלעברלשפתואהבתה
ומר־פריז"(.אחרינטתהלבבהובסתרהיא,אישה

גע

$TS1$ומרגע$TS1$

$DN2$ומרגע$DN2$למע־חשיבותשוםמייחסלאהספר)כולל(זה
רכת

$TS1$למערכת$TS1$
$DN2$למערכת$DN2$שללדמותהלאובמיוחדביניהםהיחסים

יהודית.

התענו־ספינתעלהפליגוואלחנןיהודיתוכך

גות

$TS1$התענוגות$TS1$

$DN2$התענוגות$DN2$יפו.החשמלאוניותחברתשלהמכבי""יהודה

אמרי־פנסיונריםתמצאולאהספינהסיפוןעל

קאים

$TS1$אמריקאים$TS1$

$DN2$אמריקאים$DN2$ליל־לשרוףשבאולחייםוסמוקיבשרעבי

דים

$TS1$לילדים$TS1$

$DN2$לילדים$DN2$זוגותתמצאוכןלנד.בהוליהירושהאת

עשיריםויהודיםאמניםישיבה,תלמידיצעירים,

חת־לצודשבאובחו"ל,הישראליותמהקולוניות

נים

$TS1$חתנים$TS1$

$DN2$חתנים$DN2$פרינססות.הג׳ואישלבנותיהםצברים

התרגשולוינסקיבבופה,צלחותהעמיסהזוג

לגמריהיה"השולחןהמקומיים.הגלםמחומרי

הח־זרים:מידישקנואחת,חתיכהאףואיןעברי!

לב

$TS1$החלב$TS1$

$DN2$החלב$DN2$מצאנםג"בהבשרובקרם...מצאנםוהחמאה

ימי־נטעהאשרמגנםוהפירותהירקותובקרם.

נם.

$TS1$.ימינם$TS1$

$DN2$.ימינם$DN2$מחו־נבנתההספינהגםשלהם".בוודאיהלחם

מרים

$TS1$מחומרים$TS1$

$DN2$מחומרים$DN2$כליועדוהמנועמהשלדהבלבד,מקומיים

ישראללוינסקי,פיעלבכלל,והזכוכית.העץ

שלהשהכלכלהסוציאליסטיתמדינההיא2040

מקומי.תוצרעלרקנשענת
שמתואראשדות",ל"נמלהתקרבההספינה

במס־ומתחרהמאודומהוללגדולאוניותכ"חוף

חרו

$TS1$במסחרו$TS1$

$DN2$במסחרו$DN2$אוניותויוםיוםובכלוהמבורג...מרסילאת

הקדםארץטובכלנושאותובאות...יוצאות

לוינסקיהיהיכולההפלגהבזמןצפון".וארץ
לחשושבלימהבופהלזלוללעצמולהרשות

חדש־המצאההותקנהבספינהכיים,ממחלת

נית:

$TS1$:חדשנית$TS1$

$DN2$:חדשנית$DN2$להשקיטאפשר)שאיתה(החשמל"מכונת
אשדודלנמלהגעתיאניזאת,לעומתהים".את

המ־ביןשזיגזגהצלם,תומרשלהאופנועעל

שאיות

$TS1$המשאיות$TS1$

$DN2$המשאיות$DN2$חרדה.מרובעליוהקאתישכמעטעד

התגשםהתוו!בננול,

נמלמנכ"לזאנה,שיקואתפגשנוכשהגענו

התגשםאכןלוינסקישחזוןבפנינושאישראשדוד,

סיירנובישראל.הגדולהנמלהואאשדודנמל

בחשי־התגאהתאנהמכולות,עמוסירציפיםבין

בות

$TS1$בחשיבות$TS1$

$DN2$בחשיבות$DN2$הנמל.שלהאסטרטגית

לישראלמגיעותמהסחורותש-%89"מכיוון

זאנה.הסבירקריטי",הואמהיםהייבואהים,דרך

מלאי,איזשהולנוישהתבואה.אתלמשל"קח
התבואהשלהטונותמיליונייגיעושלאברגעאבל

בפסח.הביציםמשבראתקחבבעיה.אנחנומחו"ל

מי־שמונהייבאנואחדוביוםחסרה,היתהביצה

ליון
$TS1$מיליון$TS1$

$DN2$מיליון$DN2$."ביצים

הרבה.כךכלמייבאיםשאנחנועצוב

יבואנית,היאישראלמדינתמסכים."אני
גבוהה.לאהיאעצמנואתלהחזיקשלנוהיכולת

הערה
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ה-91מהמאההסופררוחובעינישראההגניםעירבדיוקלאלשכם.הסמוךבלאטהמחנה

משוחררתחיילתלצדחנינאמביתדי־גיייגריזים.בהרארכיאולוגיותעבודות

מגדלתלאישראלמדינתבהמות.אפילומגיעות

שלה".הבשראת

שמייצאים?רואהאתהומה

הל־ואשלג.פוספטבעיקרמספיק,לא"לצערי
וואי

$TS1$הלוואי$TS1$
$DN2$הלוואי$DN2$יותר".תייצאישראלשמדינת

שנסתמךהיהלוינסקישלהחזוןיודע,אתה

מקומי.תוצרעלרק

מהיפה.חזוןבאמתאבלהתפקשש,יפה."חזון

יזראל".איןמיידשלנוהאפודיםשכן,

הגדוליהיהאשדודשנמלחזהרקלאלוינסקי

הגדולההעירתהיהאשדודשהעירגםאלאבארץ,

מאודעדגדולה"העיר.2040בישראלוהמרכזית

ויותר...פרסאותכשתיאורכםאשררחובותויש

שנבנוכאלהוישלהפליאעדיפיםכולםהבניינים

ממיליון".יותרהעיר...תושבימספרהלבן.משיש
אש־פטריוטדרי,עופרעםבעירלסיוריצאנו

דודי

$TS1$אשדודי$TS1$

$DN2$אשדודי$DN2$רביםואכן,אשדוד.לתיירותהחברהומנכ"ל

לטעמי,ופחותשישמצופיםאשדודשלמבנייניה
רחבים,הרחובותגםרצה(.שלוינסקימהזהאבל

להתרחבות,שקשורמהובכלרחבההחוףרצועת
שהרוחבלעשותמהאבלפוטנציאל.ישלאשדוד

מאיימתלאאשדודהטוב,הרצוןכלעםקובע.לא

אביב.תלעל

איבדתיאניאבלגרפיטיסיוריעלסיפרדרי

שהרצללעצמותיארלוינסקיאםותהיתיריכוז

"אתהבשלו.היהדריהתהילה.כלאתלויגנוב

המנכ"להתגאהנתיבים",שלושהכבישכלקולט?

מחולקת"אשדודלאספלט.אותיוהחזירהנלהב,
ולרו־לאורךהעיראתשחוציםענקייםלכבישים

חב,

$TS1$,ולרוחב$TS1$

$DN2$,ולרוחב$DN2$עכ־בונוסעיםשאנחנוהרצלכבישלמשל

שיו".

$TS1$."עכשיו$TS1$

$DN2$."עכשיו$DN2$מהלעצמי.מילמלתיהזה",ההרצל"שוב"

לוינסקירחובישאםתהיתיעופר.שאלאמרת?"
דריבדק"אין",בחזרה.אותושאלתיבאשדוד,

במבוכה.וצחקבווייז

מו־מצודהים,אשדודבמצודתהסתייםהסיור

סלמית

$TS1$מוסלמית$TS1$

$DN2$מוסלמית$DN2$)ארבבמצודההשביעית.מהמאה)רחבה

חמודאישכצנלסון,שמעוןהעיר,ראשסגןלנו

תוכ־עלסיפרכצנלסוןיח"צ.בנולהרביץשנשלח

ניות

$TS1$תוכניות$TS1$

$DN2$תוכניות$DN2$כוללותהשארשביןבעיר,העתידיותהבנייה

הע־לגלגלהאשדודיתהגרסה", הגרסה"AshAshdod eeye"את

נק

$TS1$הענק$TS1$

$DN2$הענק$DN2$שאחדאפשרותישאםשאלתיהלונדוני

וכצנלסוןלוינסקי,שםעלייקראהבנייהממיזמי
התאמהתהיה"ואםהספר,אתיקראשקודםענה

משהו".אוכיכרלכבודושנעשהלהיותיכול

נוק1נו1ני?שלנועצמה
ולהכירלדעתותחפץחדשהלעירתבוא"אם

אשרהעתכתביאתוקראצאהמקוםטבעאת

העתכתבימתוךבתוכם.המודעותחלקואתבעיר

יאהבומההעיר...יושביטבעאתתדעהיומיים

מהוכלולשון־הרע,הרכילותכלגםישנאו,ומה

רעהו".אחריאיששמספרים

אר־ממצאבאשדודנמצאהמצודהמלבד

כיאולוגי

$TS1$ארכיאולוגי$TS1$

$DN2$ארכיאולוגי$DN2$גלילי,מנחםשמופחות.לאונדירחשוב
"אשדודשלהראשיוהעורךהמו"להמייסד,והוא

חלקמשמרגלילימנחםשידע,מבליהיום".
סצנתשב-0402לחשובשטעהלוינסקי,ממורשת

תשגשג.המקומונים

מודעותשלבציטוטיםספרואתמילאלוינסקי

שהספרתחושהשנותןמההשונים,מהמקומונים

בי־האחרונה"המודהמקומון.שלסוגהואעצמו

רושלים!"

$TS1$"!בירושלים$TS1$

$DN2$"!בירושלים$DN2$הערב"במשתההמודעות,אחתקוראת

הנשיאבתלבשהבמוצאי־שבתהנשיאבבית

הערה




כא־לבושיםוארגמן.בוץבחבליאחוזתכלתלבוש

לה

$TS1$כאלה$TS1$

$DN2$כאלה$DN2$בח־להשיגאפשרההיא,והגזרההבניהפיעל

נות

$TS1$בחנות$TS1$

$DN2$בחנות$DN2$רחובטובים,בתלשרההנשיםבגדישל

כ"ד".מספרהצפוני

גי־עודהורידהואגליליאתפגשנושבוביום

ליון
$TS1$גיליון$TS1$

$DN2$גיליון$DN2$לגי־שקליםחמישהעותקים,6,000)לדפוס

ליון,
$TS1$,לגיליון$TS1$

$DN2$,לגיליון$DN2$אישהיהלאמלבדוחינמון(.לאזהפה

מהמשרדעלהסיגריותשלחזקריחבמערכת.

שולחןסביבגלילי,שלבמשרדהתיישבנוהסמוך.
עסקיםשלביקורוכרטיסיפתקיותדפדפות,עמום

שם.היהלאמחשבקטנים.

המקומונים?לעסקיהגעתאיך
מישהווחיפשובאשדוד,נאםבגין"ב-9691

הע־המפלגה.שללעיתוןהכנסעלידיעהשיעביר

ברתי

$TS1$העברתי$TS1$

$DN2$העברתי$DN2$באותהבדרום.שלהםהכתבונהייתיאותה

שיצאאחדדףהמחר׳,׳עולםאתהוצאתישנה

וב-1העירייה,שלשחיתויותוחשףבחודשפעם

היום"׳.׳אשדודאתהקמתי1975במאי

אבנרי"אוריאותךשמכניםשמעתי

האשדודי".

שחיתויותהזה׳׳העולםזהשליהמודל"נכון,

יודעיםבעירכולםשערוריות.בעיקרושערוריות.

משהואיןשערוריות,רקזהבאשדוד׳ש׳השבוע

אנחנוחשבון.עושהלאחושב,לאכותב.אניאחר.

בעולם.דיבהתביעותהרבההכישקיבלהמקומון
דיבהתביעותשלהזההנושאשכללפניהרבה

החמישי".מהגיליוןכברתבעואותיהתפתח,

אותך?תבעופעמיםכמה

עורךאיןלפחות.תביעות80ליהיו"לדעתי

אותי".תבעשלאדין

משפט?בבתיהפסדתכסףוכמה

שהבןלפנידיןלעורכיששילמתיהכסף"כולל
דין?"עורךנהיהשלי

משפטים.למדהואלמהמביןאניעכשיו

אותו".שלחתי"אני

דין.לעורכיהכסףכוללכן,

מיליון15כמומשהוהפסדתיהיום,של"בערך
הפסידו".נגדימהתביעות90%אבלשקל,

מעמד?להחזיקהצלחתאיך

מוציאיםהיינומעולה.עבדנוהאינטרנט"עד

שבוע".כלעמודים160

למקומונים?עתידיש
הש־מקומונים.יהיולאקודר.העתיד"לצערי

בוע

$TS1$השבוע$TS1$

$DN2$השבוע$DN2$48אי־פעם,קצרהכיהעיתוןאתהוצאנו

בא־היוהמקומוןאתכשפתחתיהכל.בסךעמודים

שדוד

$TS1$באשדוד$TS1$

$DN2$באשדוד$DN2$48,מהםאחדתשעה,נשארוהיוםמקומונים

אותי,לסגורבשבילעיתוןשפתחזקןבןג׳קישל
סוהר".לביתנכנםבינתייםאבל

הארצית?ברמהגםהשחיתותלךחורה

לישוןיכוללאאנישחיתותרואהאני"אם
שחו־דגליםעםלהפגיןהולכתשליהבתבלילה.

רים

$TS1$שחורים$TS1$

$DN2$שחורים$DN2$אזשבת,שומרתהיאבשבוע.פעמיםשלוש

להפגיןכדיבסופ"שבירושליםלישוןנוסעתהיא
בשבת".שם

מחשב.שלךבמשרדשאיןלבשמתי

ונותןבידכותבאנימחשב,עלעובדלא"אני
שלי".המזכירהלעליזהזהאת

בעצם?לאלמהממלח?בתים

לוינסקיבנגב.האומהעתידאתראהבן־גוריון
כלכלימפוטנציאלהחלהמלח.ביםאותוראה

חמדהכלאוצרכולהההיאהמלחים)"ובקעת

טכ־לרעיונותועדלארץ"(רבעושרומקורנגוזה

נולוגיים

$TS1$טכנולוגיים$TS1$

$DN2$טכנולוגיים$DN2$שמפריחמלאכותיגשםכמולכתמרחיקי

היהודיהמושלשלאחוזהמקוםבאותושתקוםניבאלוינסקיאל־מסרי.מוניבשלהאחוזה

$TS1$:$TS1$

$DN2$:$DN2$־־-י.

יי

"העירהמלח:עירושמהגדולהועירהשממה,את

אלף.מאתעדיגיעתושביהומספרמאודעדיפה
הר־בנייניםוישהמקומיבחמרמרוצפותהחוצות

בה

$TS1$הרבה$TS1$

$DN2$הרבה$DN2$הבתיםליפיקץאיןהמלח...מאבנישנבנו

האלה".

מופרךאךיפהחזוןכמולינשמעהממלחעיר

לכימיהמהמכוןמנדלרדניפרופ׳אתשפגשתיעד

לבניםלהכיןדרךשמצאהעברית,באוניברסיטה

כדילציבורפנתהכשהמדינההתחילהכלממלח.

מלחשלאדירותלכמויותתכליתלמצואשיעזור

שוקעיםהאשלג,הפקתמתהליךכתוצאהמיותר.

בושאיןמלחשלטונותמיליוןכ-02שנהבכל

המלחיםבמפלסלעלייהגורמתהשקיעהשימוש.

המלונות.להצפתולסכנההדרומיבחלקו

לשמשיכולהזהשהמלחחשבמנדלרפרופ׳

בתע־התלותאתולהפחיתהבנייה,תעשייתאת

שיית

$TS1$בתעשיית$TS1$

$DN2$בתעשיית$DN2$ניסוייםשלשנתייםכעבורהמזהמת.המלט

לבנילהכנתחדשניפטנטעםמהמעבדהיצאהוא

פשוטמאוד"התהליךכימספרמנדלרמלח.

התמו־מונעיחומריםמוסיפיםהמלח,אתגורסים

ססות,

$TS1$,התמוססות$TS1$

$DN2$,התמוססות$DN2$הסיפור".ונגמראותודוחסים

ממלח?שלמיםבנייניםלבנותאפשר

מהלבניםקירותלבנותאי־אפשר"כרגע

אךאותן,לצפותצריךאיתןלבנותכדיהאלה.
במלט.השימושאתלהפחיתיכולזהעכשיוכבר

חומרזהמלחאבלפסיכולוגי,מחסוםישלאנשים

קללסביבה,ידידותימצוין,מבודדמאוד,חזק
ממנו".עצומיםעודפיםוישלמיחזור

המלח,לבנישלהסגולותכלשלמרותאלא
"הייתיאטומה.בירוקרטיהבחומתנתקלהמיזם

המשרדהאנרגיה,השיכון,משרדהאוצר,במשרד

כלום".יצאלאאבלהתלהבוכולםהסביבה,להגנת

המלח,אבניפרויקטבפיתוחלהשקיעבמקום
מיליארדשבעההמלח.קצירפרויקטהשבוענחנך

במחפרהושקעוהמסים,מכספימהם20%שקל,

מהח־המלחעודפיאתלהעבירשנועדוומסועענק

לק
$TS1$מהחלק$TS1$

$DN2$מהחלק$DN2$עלמלחלולזרותכדיהצפונילחלקהדרומי
הקרא־מלח(עלחולההאישטוב!)בקטעהפצעים

תי

$TS1$הקראתי$TS1$

$DN2$הקראתי$DN2$עלכתבשלוינסקינוסףקטעמנדלרלפרופ׳
אתלהקשותאמצעיחכם"המציאהמלח:עיר

והמים".האשבהישלטוולאהזאתהאבן

לא?עליךנכתבכאילוזה

הואהרבה.עליוידעתישלאלהודותחייב"אני

מוב־בהרבהגדול.שינוישעשהכמישהונחקקלא

נים

$TS1$מובנים$TS1$

$DN2$מובנים$DN2$מהגדוליםאחדהיההואאוליעוול,לונעשה
זה".אתיודעיםלאאפילוואנחנו

אמילסלמןצילום:ממלחמבניםלבמתמהספררעיו!מיישםמנדלהדניפר1פ׳

הערה




ירושליםלשעוןגריניץ,נושעו!
והםויהודית,לאלחנןיפהמתייחסתירושלים

הקדנציהןב-0402,הנשיאבביתמתארחיםאפילו
האוטופיתבירושליםאחת(.לשנהמוגבלתשלו

הבית)"כיכותלואיןמקדשביתאיןלוינסקישל

יע־בחרבנועמדועלהמערביוכותלנבנה,טרם

מד...

$TS1$...יעמד$TS1$

$DN2$...יעמד$DN2$זהיששכןמהגאולתו"(.יוםבאלאעודכי

מקוםעודאיננוהזיתים"הראסטרונומי:מרכז

הכוכביםמצפהביתראשואבל...עלהקברות

תבלחכמיכלעליהםוקיבלוקיימוכיהמהולל,
וייסדומירושליםהראשוןהאורךקואתלחשוב

מכללי".כוכביםמצפהביתשם

מצפהלהקיםלוינסקישלהדחףאתהבנתילא

פולי־דודלד"רפניתילכןקברות,ביתעלכוכבים

שוק,

$TS1$,פולישוק$TS1$

$DN2$,פולישוק$DN2$שלאמוסד)עודויצמןממכוןאסטרופיזיקאי

כיהסבירפולישוקד"רלוינסקי(.שםעלנקרא

בנתהעצמהאתשכיבדהעירכלה-91"במאה

הר־שאורהבינוה-02במאהאבלכוכבים,מצפה

קע

$TS1$הרקע$TS1$

$DN2$הרקע$DN2$אזאיכותיות,תצפיותמאפשרלאהעירשל

לעיר".מחוץמצפיםלבנותהתחילו
קואתקובעשלוינסקילכךמשמעותיש

בירושלים?הראשוןהאורך

הבינלאומיתהמרידיאןועדתהתכנסה"ב-4881

שמעידמהבגריניץ׳,יהיההאורךשקווקבעה

ביותרהמתקדמתהאימפריההיוהבריטיםשבזמנו

אומרלוינסקיבעצםטכנולוגית.מבחינהבעולם

אומותשכלחשוב,כךכלמקוםתהיהשירושלים

והטכנולוגיתהמדעיתבעליונותיכירוהעולם

כלעבורהזמןאתתקבעישראלמזה,יותרשלה.

מ-יזוזהבינלאומיהשעוןהארץ.כדורתושבי

gmt,גריניץ׳,שעון^jmt,ירושלים".שעון

לגויים.מחוגלזמן,הרפרנםלהיותיכולנו

מסנטימט־משתנותהיוהמדידהיחידות"אולי

רים

$TS1$מסנטימטרים$TS1$

$DN2$מסנטימטרים$DN2$ואמה".לזרתומטרים

כוכ־מצפהמיקםלוינסקילמההשערהלךיש

בים

$TS1$כוכבים$TS1$

$DN2$כוכבים$DN2$הזיתים?בהרדווקא

הזיתים.בהרלהתרחשאמורההמתים"תחיית

זונחשאתהאומרתשםכוכביםמצפהשלבנייה

מדעי".לחזוןועוברהדתיהחזוןאת

אסט־לגלותלךיצאאסטרואידים,חוקרבתור

רואיד?

$TS1$?אסטרואיד$TS1$

$DN2$?אסטרואיד$DN2$שמות?להםלתתלךמותרכן,אם

אותםלכנותלימותרוכן,וכמה,כמה"גיליתי

הכרנואשתי.שםעלקראתימהםלאחדבשמות.

עםנישואים,לההצעתיוככהמטאורים,במטר

ניסינו.לאאפילולשכםלהיכנס,הצלחנולאאל־מסרישללאחוזה

לאמה,לוינסקי,"בחייאתוזעמתי.לעירלוינסקישניבאמהעלחשבתי

העםאחדשלךחברזה,עלדיברברנדערבים?כאןשישידעת?

עצמכם"עלעבדת?ידעתם.לאאיךפה!ביקרתאתהזה,עלדיבר

אסטרואיד".

כמהגיליתאםתגיד,יפה.ממש־ממשסיפורזה

עלמטאורעםללוינסקיתפרגןאולימטאורים,
שמו?

לאועודשגיליתיהאסטרואידיםמעט"את

חזקמחזיקכווצהבידשומראנישםלהםנתתי
משחרר".ולא

הארץאתלקמת
שוחרתמדינההיאלוינסקישל2040ישראל

בחוץשלוםעברים,מכללישראל)"שלוםשלום
בןציונילאוטופיסטוכיאההארץ"(,בפניםושלום
טרםהארץהיתה)"מהערביםבהאיןה-91,המאה

עדייןישכאין"(.כמוההיהודים?אליהבאו

מבןבחור)"כלמשמעותיתקוצרהשירותאךצבא,

עבודתםמשךבצבא...יעבודומעלהשנהעשרים

שנה"(.

עלנפרסתלוינסקישבראהמושלמתהמדינה
הארץ...את)"ועברתיהשלמהישראלארץפני
בעברעברתילאכילרוחבה,לאאבללאורכה

שכדייודע,לוינסקיגלותי,יהודיוכמוהרהירדן"(,

בחרב)"לאלשלםצריךושלמים,מושלמיםלהיות

ביכבשוהדיפלומטיםבחוכמתולאבחניתולא

והיהודיםקנו,בכסףשדותרקהארץ...אתישראל

מכירה׳׳שטרלוישאשרבתבל,המיוחדהעםהם

ארצו"(.על

מרגישאלחנןאיתם,להסתכםךערביםבהיעדר

רובעםגניםעירבשכם,יהודיתעםלנפושבטוח

ופרדסים...גנותהרחובעברי"משנימובהק:יהודי

עירשכםהטיילים...גניכמווהרחובותהחוצות

עברים,רובםאלף,מחמישיםיותרתושביההפלך,
הנכר".מבניגםישאבל

ונו־שכםטאוןדאוןאתעוזביםויהודיתאלחנן

סעים

$TS1$ונוסעים$TS1$

$DN2$ונוסעים$DN2$שכםעלשמשקיףהעיר,מושלאצללביקור

אםגריזים.הרבפסגתהכרמיםמוקפתמאחוזתו

בדיוקאבלההפך,בדיוקוקרהמשהוניבאלוינסקי

בראשכן.דעתילפינבואה?נחשבתעדייןזוההפך,

הידועהאל־מסרי,אחוזתהיוםניצבתגריזיםהר

להקפרהשלהעתקהיאהאחוזהפלסטין.כביתגם

ה-61.מהמאהרנסנסיתאיטלקיתוילהרוטונדה,

"חומ־שלהעתקהיאהווילהאתשמקיפההחומה

תה

$TS1$חומתה"$TS1$

$DN2$חומתה"$DN2$ה-12.מהמאהישראליתחומההפרדתה",לה

ומטעים,כרמיםשלדונם280שכוללתהאחוזה,

)מי־פלסטינימיליארדראל־מסרי,למוניבשייכת

ליארדר
$TS1$מיליארדר($TS1$

$DN2$מיליארדר($DN2$שלועסקןהסופרזהפלסטיני.)?הערבים

בןטייקוןאצלעיתונאיביקורלתאםתנסואם
משםהרחקכשלאיום,שלבהתראהמשכם,86

מגפהוישעמו,לבניזיתעציעוקריםעמכםבני

עי־תעודתאיןולכםסיכון,בקבוצתוהואעולמית,

תונאי,

$TS1$,עיתונאי$TS1$

$DN2$,עיתונאי$DN2$העניין.לכלשתניחולהניחסביררכב,או
בה־שובעצמכםאתתמצאושלי,במקרהשכמואו

תקף

$TS1$בהתקף$TS1$

$DN2$בהתקף$DN2$הצלם.תומרשלהאופנועעלחרדה

שלללבוהבנתיבדרך,העמוס.60בכבישנסענו

ארץעלאוטופיהלכתובאפשראיךהרילוינסקי.

ומתמזגת.מזוגזגתמולדתומעורבבת,מקוטעת

במו־טרמפים,עוצריםאלהעםאלהתפוחבצומת

סך

$TS1$במוסך$TS1$

$DN2$במוסך$DN2$גלגל.למתנחליםמחליפיםפלסטיניםבחווארה

סיניxiaomiטלפוןלאותוזהים,חוצותשלטישני

שפותבשתיהכביש,אותושלגדותבשתימעאפן,

ורחוק.זר,וזהזו,מולזוקרובות,שמיות

אחוזתבפנינונתגלתהגריזיםהרשלבעליות

לפס־שהתקרבנוככלאךאונה.בשיאאל־מסרי

גת

$TS1$לפסגת$TS1$

$DN2$לפסגת$DN2$,הגענולשםמפהאותה.לראותהתקשינוההר

אנחנואםברורליהיהולאהשומרונים,לשכונת

שאנחנואואוהד,דרוזיכפרעוין,פלסטיניבכפר

שומ־איזהשללמכולתנכנסנואזבחולון.סתם

רוני

$TS1$שומרוני$TS1$

$DN2$שומרוני$DN2$.נפ־אתמצאתיהשימוריםשלבמדףטוב"

לאות

$TS1$נפלאות"$TS1$

$DN2$נפלאות"$DN2$צדקה,בנימיםבעריכתהשומרוני"המטבח
בספרדיפדפתיצדקה.יפתובתצדקהבתיה

וב־פרווהכרובלמרקבמתכוןונתקלתיבשאפל

פרק

$TS1$ובפרק$TS1$

$DN2$ובפרק$DN2$אמרתישהלכנולפניושונות"."שקשוקות

שב-שניבאספרעלכותבשאניהטובלשומרוני

צחקהטובהשומרוניבשכם.שלוםיהיה2040
הואבשכםשלוםעלמשהוכתבהוא"אםואמר:

נחשבזהההפך,בדיוקטעההואואםטעה".תמיד

צדק?שהוא
לאאפילולשכםלהיכנס,הצלחנולאלאחוזה

עליהלתצפתזהלעשותשיכולנומהכלניסינו.

881מגובהגריזים.הרפסגתעלעמדנומרחוק.

צפוף.בטוןעמקרואיםאדם,בנירואיםלאמטר
וזעמ־לוינסקישלהשכמיתהגניםעירעלחשבתי

תי

$TS1$וזעמתי$TS1$

$DN2$וזעמתי$DN2$לוינסקי,"בחייאתהנשכח.המדינהחוזהעל
בר־ידעתם.בטחערבים?כאןשישידעתםלאמה,

נר

$TS1$ברנר$TS1$

$DN2$ברנר$DN2$זה,עלדיברהעםאחדשלךחברזה,עלדיבר
הער־עלעבדתםידעתם.לאאיךפה!ביקרתאתה

בים,

$TS1$,הערבים$TS1$

$DN2$,הערבים$DN2$אלוהיםפחד.2040ועלועלינו,עצמכםועל

שסבתאמשפטישיודע,אתהפה.יהיהמהלחשוב

אתרואהלאשאתה"זהאומרת,היתהז"לשלי

שאיןאומרלאשלך,התחתוןהגבשעלהפרונקל

מו־לךרקלאהמצאתיאני)סתם,תחתון"גבלך

תר

$TS1$מותר$TS1$

$DN2$מותר$DN2$.)להמציא
בשו־גריזים.בהרהארכיאולוגילאתרהמשכנו

לי

$TS1$בשולי$TS1$

$DN2$בשולי$DN2$וני־חומותבחולצותאנשיםעמדוהגישהכביש

כשו

$TS1$וניכשו$TS1$

$DN2$וניכשו$DN2$.כפייהבעבודותאסיריםכמונראוהםעשבים

מובטליםשהםהתבררכהן.האחיםשלגנוזמסרט

ומור־טבעלמשימותוהגניםהטבעלרשותשגויסו

שת.

$TS1$.ומורשת$TS1$

$DN2$.ומורשת$DN2$מהק־משוחררתחיילתמשרקי,ענבלשםהיו

טמונים,

$TS1$,מהקטמונים$TS1$

$DN2$,מהקטמונים$DN2$מביתדי־ג׳יימאלקי,)ג׳מייקה(אחמד

תיירותוסוכןדרךמורהגבע,ועידןחנינא,

מצאתיהזאתהקשוחהבשנה"דווקאציון.ממסילת

האוכלו־כלעםעובד"אניגבע.הסבירתקווה",פה

סיות

$TS1$האוכלוסיות$TS1$

$DN2$האוכלוסיות$DN2$פהעושיםדווקאואנחנובארץשיושבות

די־ג׳ייהנה,וחיובייפההואשבעינייביחדמשהו

נחמד".שזהענבל,אתמרקידעכשיואחמד

לספינהעלוואלחנןיהודיתתם.הדבשירח

לאמאודסוףעלייה.לעשותמבליצפונהוהפליגו

כיאוליהראשון.העבריהבדיונילרומןציוני

ובמציאותמציאות.וישאוטופיהישבסוף,

רכ־עלבגלות,שנמצאתבואהסוחרהואלוינסקי

בת

$TS1$רכבת$TS1$

$DN2$רכבת$DN2$שנשקעצריךעודעמוקכמהבשלג.ששקעה

אוטופיות?לכתובשנחזורכדי

הערה



