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הישרא־״האיהפינית:התקשורתכותרותמבשרות

לי",

$TS1$,"הישראלי$TS1$

$DN2$,"הישראלי$DN2$הקוניםארבעתאחרמחזריםטלוויזיהצוותי

שאליהקאוי,הקטנההעירוברחובותהישראלים.

אנ־אליהםניגשיםלאי,להפליגכדינוסעיםאנחנו

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$משהעלמדבריםחלקםהידאתלהםולוחצים

באזור.הנערצתהדמותדיין,

היו״,לאומעולםקופיובמחוזיהודיםלנו"אין

אתקונונןספוהקשישהעירוניההיסטוריוןמסביר

שהכיןסופנן,האריהעירייה,וראשההתלהבות,

בהתרגשות:מוסיףבמיוחד,חגיגיתפניםקבלת

הישרא־שלושמםזריםמשקיעיםפהרצינו״תמיד

לים

$TS1$הישראלים$TS1$

$DN2$הישראלים$DN2$לפניהם״.הולך

שייביצ,אביערהארבעה,שלששמםלומרקשה

לפניהםהולךגילרואסףשמטובימוטיווייל,אמיר

אלמונים.כמעטהםבארץלמעשה,בישראל.

גדולה.ההתרגשותהשלווהבפינלנדאיל

מצרלפחותהחשדנות,וגםההתרגשות,

אםלתהותהספיקהשכברהתקשורת,

שמאחוריהםקשבאנשימדוברלא

שכ־מרוסיהאוליגרכיםעומדים

נתר,

$TS1$,שכנתר$TS1$

$DN2$,שכנתר$DN2$פינלנדשלאהודהכךכלהלא

מהמפורשות:ולשאולממזרח

יש־ארבעהכאןמחפשיםלעזאזל

ראלים?

$TS1$?ישראלים$TS1$

$DN2$?ישראלים$DN2$הוזכר.כברהמוסדאפילו

הממוצע,הישראליעבוראבל

הרי־מתחוםבהסבריםצורךאין

גול

$TS1$הריגול$TS1$

$DN2$הריגול$DN2$המשיכהכוחאתלפענחכדי

בפינלנד,לנרל״ניםטים.האישל

ולאאגמיםאלף100מ־יותרהכוללת

נראותאייםאלף188מ־פחות

בדי־כמוישראלשלהנרל״ןבעיותכל

דן

$TS1$בדידן$TS1$

$DN2$בדידן$DN2$,הרוכשים:אחדוייץ

בשוק,קצתהייתה"אשתי־

עודשהיאלהאמרתיאבל

לאןלנושישזהעלליתודה

המדינהעתידכילברוח,

עםנתמודדאיךודאי.לא

אחד,פינישאלתיהקור?

דבראיןלי:ענהוהוא

רקישרע,אווירמזגכזה

נכונה"לאתלבושת

אישמיליוןמחמישהיותרקצתכאןישעגומה.חה

אלף340מ־פחותקצתעלמרווחתבנוחותשיושבים

שאפשרואייםקרקעותשלאדירהיצעעםקמ״ר,

ממשלאאחדשאףכךיורואלף150ב־גםלקנות

שטח.עלרב

הפניםקבלתבמהלךהנקודה,אתלהוכיחכריכמו

ארבעתמקבליםקאוישלהעירייהבביתהחגיגית

דונםבשישהגדלשלהםהאימשמחת:הודעההיזמים

״במקומותדונם.170עלכעתעומדושטחותמימים

ושטחיםהקרחמעידןתת־ימייםלחציםעובדיםהללו

הגיאולוגמסבירהמים״,פנימעללפעמיםעולים

עםעושההייתימה״יא־אללה,קורה.זהאיךהעירוני

פה.זה״ככהגילר.נאנחבישראל״,דונםשישהעוד

להתרגלמתחילאתהביקורים,שישה־שבעהאחרי

נדיר".מצרךלאהיאשקרקעלרעיון

מפ>טאי

פינלנד?זאת,בכלאבליופי,זהקרקעאו־קיי,

לשנייםואבנשוי39שייביצ,אביעדאחראילרעיון

עםהדבשבירחלראשונהלפינלנדשהגיעמהררית,

מקוםחיפשנואזבחיים,המוןטיילנו״שנינואשתו.

״התאהבנואומר.הואבו״,היהלאמאיתנואחדשאף

איחצילנוקניתילארץ,כשחזרנוחודש.פהונשארנו

בצפון״.יורואלף200מ־יותרבקצתחנם80בגודל

שייביצהזה,במקרהמיליוניםשלו,הכסףאת

ובוההבביתפינהתופס״אנימבהייה.שעשהאומר

בתחוםבעיקרפטנט,איזהעםיוצאואזשעות,

תפסהמציאכךבחיוך.מסבירהואהפלסטיקה״,

לאמכרשממנוברכב,המזגןלתריסיעט

ובערבארץיחידותמיליון5.7מ־פחות

האחרוןהפיתוחאתמכרמזמןולאלם,

מיליון5.3ב־בינלאומיתלחברהשלו

בגללזהמהלספריכוללא״אנישקל.

משת־אחדכלאבלזכויות,שלעניין

מש

$TS1$משתמש$TS1$

$DN2$משתמש$DN2$מגלה.הואביומיום״,בזה

המצאות,וממציאבוההלאכשהוא

ספ־שלושהעלשחתוםסופרגםהוא

רים״.

$TS1$.ספרים״$TS1$

$DN2$.ספרים״$DN2$האיחציאתקנהזהלצורךאולי

אזלבהות,אםהכל,אחרימשפחתו.עבור

למחש־מפלטבית״זהבפינלנד.לאלמה

בות״,

$TS1$,למחשבות״$TS1$

$DN2$,למחשבות״$DN2$התחלתילאעוד"אבלמאשר,הוא

הגדול".באיעכשיומתמקדאניכילבנות,
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אקזיטשעשהתל־אביבירווק26ווייל,אמיר

ברשתחיפושמנועשלםטארט־אפכשמכרבחו״ל

עםהסתובבאבלפינלנדעלחשבלאהחברתית,

שב־לאחרמספר,הואשנולד,חלוםשקט.עלחלום

ג־ל

$TS1$שבגל$TS1$

$DN2$שבגל$DN2$21סרטני.גידולאצלוהתגלה

ופ־לנזקקים,סיועבעמותותהתנדבתי15״מגיל

תאום

$TS1$ופתאום$TS1$

$DN2$ופתאום$DN2$שנה״במשךאומר.הואלנזקק",בעצמיהפכת־

מקוםדמיינתיהזמןוכלובבית,החוליםבביתשכבתי

חייתיהמחלהלפניבו.להיותשאוכלחלומי,פסטורלי,

מי־ההיי־טק,בתחוםה״תיאינטנסיביים,מאודחיים

משתי

$TS1$מימשתי$TS1$

$DN2$מימשתי$DN2$אבלישנתי.בקושימוצלח,מאודסטארט־אפ

לעבורוהחלטתיסימניםלישלחהואברוךהקדוש

לע־שבמקבילומספראומר,הואלנדלץ״,מהיי־טק

בודתו,

$TS1$,לעבודתו$TS1$

$DN2$,לעבודתו$DN2$״עתעמותתאתהיוםוממנכ״למממןגםהוא

מוגבלויות.בעליילדים250ל־המסייעתלעשות״,

עלשהחלוםוו־־ל,בץהכירומשותפיםחברים

אותו,עזבלאופסטורל־שקטמקום

לחבילהצירףמהםאחדוכללשייביצ,

עורךאתהביאשייביצהעסקי:שותפואת

לשלושהואבנשוי36ג־לר,אסףדינו

מוטיאתהביאוויילואילומבית־אלעזר,

שםומשמשבמיאמישחי38שמטובי,

הקימוהארבעההנדל״ן.לעסקישותפו

לחפשוהחלו"אקולנד״הברתאת־חד

״עםבאירופה,קונבנציונלילא־עד■חד

גילר.אומרונאור",יציבמרכזי,שלטון

עםלחוצהמאודבתקופהבדיוק"היית־

ל־״חסרוהרגשת־בארה״בפטנטאיזה

מקום

$TS1$למקום$TS1$

$DN2$למקום$DN2$נז־ככהשזז.מהומכלמאנשיםשקטבושיש

כרתי

$TS1$נזכרתי$TS1$

$DN2$נזכרתי$DN2$אומראי",לקנותלהבר־םוהצעת־בפינלנד

התלהבו״.דווקא״הםשייביצ.

ירוקהשקנה*\יפה

שממנהלקאוי,קופיוביןמפרידותנסיעהדקות20

המ־המרחקזהאגם,מיקילומטרים5.2לאי.נפליג

פריד

$TS1$המפריד$TS1$

$DN2$המפריד$DN2$לראשונהראינושאותולפטיאסארי,חופיהבין

שמנהטיפהכמונראההואמלמעלהמהמטוס.עוד

מראה.כמובמ־םשמשתקפיםבענניםטובלת■רוקה,

י:סלעית,אדמהשלקילומטריםשניה־קפוכל

ואורן,לבנהאשוח,עצ־יעררקמאומהעליהאיןזה

ו״סארי"אורן,הוא״פטיא״נקרא:הואשמםשעל

הםואיכותםמספרםשכןבעצים,תזלזלואלאי.

הרוכשים:אחדאדרי,תמיר

ליתהיהיוםשל״בסופו

גבוהה.*אבעלותלה

אתשאחזירחישבתי

nypwrinשנים.עשרבתוך

שלילבןחונהשאניהבנתי

ואיואחהמעולםחוויה

הרבהיתרוםשזהספקלו

כולה*למשפחהמאוד

לכ־נמכרממוצעעץהאי:שלמחירואתשקובעים

ריתה,

$TS1$,לכריתה$TS1$

$DN2$,לכריתה$DN2$יורו.50ב־עיסוקה,כלשזהממשלתיתלחברה

אחוזיערךאתהוסיפוהעצים,במספרזהאתהכפילו

בעיהאץבפינלנדוכן,האי.שוויאתותקבלוהבנייה

להסקהלבנ־־ה,משמשיםאלהעציםכריתתעם

עודף.נשארועודלא,ולמה

לפ־הגישהדרכיאתשקובעתהיאהשנהעונת

טיאסארי:

$TS1$:לפטיאסארי$TS1$

$DN2$:לפטיאסארי$DN2$אופנועיהקפואהאגםאתחוציםבחורף

"נצט־רחפות.המעברובעונתסירות,בקיץשלג,

יר

$TS1$נצטיר"$TS1$

$DN2$נצטיר"$DN2$שלמבקריםכרימזה,וגםמזהוגםמזהגםלקנות

המ־התקשורתצוותיבעודווייל,אומרגישה״,תהיה

קומיים

$TS1$המקומיים$TS1$

$DN2$המקומיים$DN2$פעולהשמשתפיםהארבעה,סביבמתגודדים

״רקהקפואים.האגםלמילקפוץמהםכשמבקשיםגם

שייביצ.מדגישועניבה",מחונטותחליפותלשדרלא

וחברות״.אקולוגיהכאןמוכרים״אנחנו

אמורהאירו,מיליוןכשישההמתוכננת,ההשקעה

בקתותכוללמלאה,אק־לו״תתשתיתהקמתלכסות

"לרו־ועוד.קומפוסטשירותימזחים,שבילים,עץ,

כשים

$TS1$לרוכשים"$TS1$

$DN2$לרוכשים"$DN2$תלוילבית,יורואלף140ועד109מ־עולהזה

באמצ־בנייהש״איןומבהירשמטובי,אומרבגודל״,

ע־ם

$TS1$באמצעם$TS1$

$DN2$באמצעם$DN2$.מדרכות״,אוכבישיםייסללולאכבד־ם

י־בנומ״ר.4060בגודלהמתוכננים,העץבתי

מטר15במרחקהיער,לחוקיובכפוףהקרקעבתחומי

התו־לשירותמועדוןייבנהבאיאחרבשטחמהחוף.

שבים,

$TS1$,התושבים$TS1$

$DN2$,התושבים$DN2$ולכלולקהילתימפגשמקוםלשמששאמור

לציורוחנותהקיץבחודש־שתפעלקטנהמסעדה

אקולוגימשחקיםגןבנייתמתוכננתעודבסיס־.

ולמנוחה.לטיולמקומי,ופארק

יכולמהבית,להתרחקבלילהתאווררשמחפשמי

בתימפוצצתחמרפנינתהסמוכה,לקאוילקפוץ

אזוריומוקדכפרית,תיירותואתריקטניםמלאכה

פהיגלוהמוזיקהחובביהפעיל.הנופשלחובביידוע

התיירותצורכיאתשנתי.בינלאומיבלוזפסטיבלגם

קופיו,תספקכאלה,יהיואםהרוכשים,שלהנוספים

חוץשמציעהבמדינה,הגדולותהעריםמעשראחת

אטר־ושללמקומידגיםשוקויפה,ארוךחוףמקו

קציות

$TS1$אטרקציות$TS1$

$DN2$אטרקציות$DN2$בקיץפסטיבליםמעטלאגםתיירותיות

העו־וגביעפינלנדשלהקרחמרתוןכמוואטרקציות

לם

$TS1$העולם$TS1$

$DN2$העולם$DN2$בחורף.סקיבקפיצות

צ׳ופר.רקהםאלהכלהיזמים,מבחינתאבל

לבקתתלהגיעבאפשרותהיאהאמיתית"ההשקעה

השקעה"זושייביצ.אומרבפינלנד״,פרטיתנופש

סלול־קרינהבלימרגיעה,בחופשהובשלווה,בשקט

דית

$TS1$סלולדית$TS1$

$DN2$סלולדית$DN2$מרפה".שלאוטכנולוגיה

מאוכלסים?לאבשהבתיבהקרה,בעונהיקרה

אבלהסמוך.היערועלהאיבתיעלישמור"פקח

ידועהוהאוכלוסייהנמוךבפינלנדהפשיעהאחוז

חוק״.כשומרת

מג־אנוהאחרונה,הנקודהאתלהמחישכדיכמו

לים

$TS1$מגלים$TS1$

$DN2$מגלים$DN2$לנעולשכחנולאי,מפליגיםשבעודנובדיעבד

תיקיםובופתוחרכבוהותרנוהמטעןתאדלתאת
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82ודהמשךמ/

דברוסמארטפונים.מזומןכסףעםארנקומזוודות,

מאוחרמופתע.לאממניחוץאחדאףאבלנגנב,לא

העירייהלביתשמתחתשבחנותלי,יספרויותר

לפתיחתעדבלילה,גםבחוץהסחורהאתמשאירים

עירייתראשאומראצלנו״,זה״ככהלמחרת.החנות

מדי".רחוקיםאנחנופשע.פה׳׳איןקאוי.

יםונניהנבעקבות

עצמם,היזמיםעבורבעיקרבמקצת,מפתיעכאופן

המתוכ־הקוטג׳ים40מתוך16שהשתכנע.מ־ישכבר

ננים,

$TS1$,המתוכננים$TS1$

$DN2$,המתוכננים$DN2$למשלקחולישראלים.נמכרוכברמספרים,הם

ומדריךהי״טקאישהואו־בניוייץ,וקרןדןאת

אףזהעלללכתשהחליטוכתבת,והיאחופשיתצניחה

אומרהרבה״,זהעל"חשבנובאי.ביקרולאשמעולם

שקטהאדמהחתיכתלנולמצואבסוף״והחלטנורן,

ש־כנעללפלנדשנהלפנישעשיתיטיולצפופה.ולא

בטבע״.אקולוגיכפרשלהרעיוןעםיחדאותי,

בישראל?דירהעדיפהלא

לפניבמזלשקניתיבתל־אביבקטנהדירהל־"יש

ושוכריםאותהמשכיריםאנחנוומאזשנים,שמונה

יורו.אלף100צריךאתהפהביתבשבילברמת־גן.

בארץ,דירהמחפשיםאנחנוכזו?דירהישבארץאיפה

אופטימיים״.שאנחנולהגיראי־אפשראבלאגב,

פינלנד?שלהרעיוןעבכשבאתהגיבהאשתךאיך

עורשהיאלהאמרת־אבלבשוק,קצתהייתה״היא

המדינהעתידכילברוח,לאןלנושישזהעלל־תודה

שמ־לאנשיםזהאתנשכירשגםמאמיןאניודאי.לא

חפשים

$TS1$שמחפשים$TS1$

$DN2$שמחפשים$DN2$משהוזהבשנה.פעם־פעמייםבחורףתיירות

מיוחד״.מאוד

נדל״נית?עסקהזומבחינתךבעצםאז

כסף,מד־יותרלישישלאזהלנפש.זהלא."ממש

שיצליח.מאמיןשאנידופןיוצאמאודמשהוזהאבל

מעלות20ב־אוגוסטשלאחררגעליתןמזה,חוץ

קונה".ואני

בחורף.לגמריקופאיםובתמורה

והואהקור,עםמתמודדיםאיךאחדפיני״שאלתי

תלבושתרקישרע,אווירמזגכזהדבראיןלי:ענה

נכונה״.לא

נשויתדמית,לסרטיחברהבעל33אדרי,תומר

השנ־בןליערואב34בתלפסיכומטרימורהלימית,

תיים

$TS1$השנתיים$TS1$

$DN2$השנתיים$DN2$,רואה״אניהפיני.החורףעלמפנטזדווקאוחצי

ודגיםחכהזורקיםבקרח,חורעושיםואותייעראת

שראיתיויצאהרבה,מטייל"אנימורה.הואביחד״,

אותי״.תפסהשלגקסםונשביתי.המקוםשלתצלומים

ביקרתכשבכללבליביתלקנותהימורקצתלא

במקום?

וזהחדשים,דבריםמיניכלבלנסותדוגל״אני

לאבעלותזולהליתהיהיוםשלבסופויקר.כזהלא

ההש־אהאחזירשאניומצאתיחישובעשיתיגבוהה.

ראש

$TS1$ההשראש$TS1$

$DN2$ההשראש$DN2$הסמוכה:קאויהעיר

nnאתאוהבמאוד

זובאיההשקעהישראל.

שיכולתיטובההכיהמוזמאה

עיר*.כראשלקבל

יודעיםאתםנוח

עליקוראל?

ונזעולםבמוזוויהודים״אין

עללמדנואבלהיו,לא

הספרבביתישראל

שםשישמביניםואנחנו

עליו*הילרשישואחדאגם

שנים".עשרבתוךקעה

משלכם.דירהלכמכשאיןקיטבביתכסף!השקעתם

חששתם?לא

עודבארץלדירהגםאבלקשה,יותרהיה״לאשתי

שק־ככללזה,מעבריקר.יותרהרבהפשוטזהנגיע.

ראתי

$TS1$שקראתי$TS1$

$DN2$שקראתי$DN2$,מעולםחוויהשלילבןקונהשאניהבנתייותר

הרבהיתרוםשזהספקליאץהמון.לושתיתןאחר,

לנוישהילדמבחינתאגב,כולה.למשפחהמאוד

הקרוב״.בחורףכברלהגיעסיבה

למה?

והמומינ־ם".הולגרסוןנ־לסבגללאומרת?זאת״מה

גם
י׳

בתעשייהמהנדסלשניים,ואבנשוי50ה־בן

הגלויותסמךעלקנהנהריה,לידממושבהביטחונית

כתבושעליואכזיבלידבחוףהיית־״אתמולשראה.

יורע,אתהאכזיב',בחוף׳לילההפנת־אוניהשיראת

מלאהיה״הכלאומר.הואוהמים׳״,והחושך׳הרוה

נפשגועלמשוטטיםחתוליםאשפה,ניילון,שקיות

פ־נ־״אבלמספר.הואבארץ״,החופיםברובשישכמו

לנר

$TS1$פנלנר$TS1$

$DN2$פנלנר$DN2$כתחביבבקיאקחותראניטבע.פנינתבאמתהיא

בפינלנד״.בא־שלםחורףלעבוראשתיאתושיכנעתי

אתגר.חתיכת

מהו״.ששכחנוטהור,אמיתי,טבעקצת״כן.

מההיענות.מופתעיםהכישהםמודיםשפחותיהם,

לב־כנים:נהיה״בואווייל.צוחקפסיכי״,זה״האמת?

נות

$TS1$לבנות$TS1$

$DN2$לבנות$DN2$ישראלים,עבורמהו־רת,בקושיבמדינהאי,על

קצתלמכורשנצליחהשבנונורמלי.הכיהדברלאזה

ביןפירסמנואבלבחו״ל,ננסהילך,לאואםבארץ

שהופךמהזהקורה.שזההאמנולאנחטף.וזהחברים

הזה".מאיןה־שומגניב,למיוחדהענייןבלאת

'■■■■K Is ^* ^wm\ /■■S^ /m ■rU« ma m*Um

בפי־אלושכוחקטןאיעלק-טביתלקנותיש־אליכ

נלנד?

"הגבר

$TS1$בפי"הגבר$TS1$

$DN2$בפי"הגבר$DN2$מאודמהרנכבשהואבפנטזיות.חילרוב

מבחןאתישואזכמונו.והתמונות,החזוןידיעל

מושלמת׳׳.העסקהאותו,שעובריםברגעהאישה

שבכם?הנשואיםשלהנשיםהגיבובאמתאיך

של־״,השיגעונותעםתורמתאותימכ־רה"שקד

היואשתווגםהואשגםמורהוגילרשייביצ,מחייך

ביקוריםכמהאחרי"אבלבהתחלה,במקצתסקפטיים

משהומזהשייצאומביניםברעיוןמתאהביםבמקום,

מופלא".

התחנפהבזכות

המ־הלותרניתמהכנסייההארבעהרכשוהאיאת

קומית

$TS1$המקומית$TS1$

$DN2$המקומית$DN2$להתנגדויותיופקדאךנחתם,כברוההסכם

מעו־אמנםזוהארצית.המועצהלהחלטתיעבורואז

לם

$TS1$מעולם$TS1$

$DN2$מעולם$DN2$זואבלהמקומית,המועצהלהחלטותהתנגדהלא

מהלראותנותרשעודכךהראשונה,הזרהההשקעה

כשמי־פההיוהלםבאיזהלראותצריך״הייתיוחלט.

:־;־

$TS1$;:כשמי$TS1$

$DN2$;:כשמי$DN2$rnrrrr־,־:;:־־:
״-

j<u.-':■־■;־־::>;־;־

"יזמותשמטובי.אומרמ״ר",50שלבתים40לבנות

פה".חזקצדלאזהנדל״ן

שהיחסאומראשבלדןבפינלנדישראלשגריר

אתמזכירהתיכוןמהמזרחשהגיעוהיזמיםלארבעת

60ה־בשנותרכשו״כשגרמניםבישראל.התגובה

גםכךנוראי.רעשעשהזהבזכרוךיעקבאדמות

רכישתשלמקרהבכלכמוחשדנות,הרבהישפה:

המרינההיאשפינלנדתזכורזרים.יד־עלקרקעות

ספקאיןאזבסקנדינביה,ומוכרתמתוירתפחותהכי

לעובדהקשורגםוזההמקומיים,אתמסעירשהעניין

הפתעות״.פהאוהביםשלא

תסביר.

מדינתזומראש.ידועמאורמשהובפינלנר״יש

ורמתבחודשיורו005,3שלממוצעשברעםרווחה

אתההפתעות.הרבהפהאיןמנהלים.שלנמוכהשכר

האווזים,מגיעיםאפרילמארס־תח־לתשבסוףיודע

כךאחרשבועותשישההולגרסון,נילסאצלכמו

הנחליאליםמגיעיםבספטמברהאפרוחים,בוקעים

מתייודעגםאהההאווירמזגלפימגיעים.תמידוהם

שנמ־האגםאוהיםלאורךהקפהבתיייפתחובדיוק

צאים

$TS1$שנמצאים$TS1$

$DN2$שנמצאים$DN2$שעוןלכווןויכולשלך,מהביתהליכהבמרחק
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שלווהמסטוקהולם.שמגיעההמעבורתלפי

ומאייברורמאודשלךהיוםסדרגםאמיתית.

במ־שנתקלשפיניכךכריעדמשתנה,לא

שהו

$TS1$במשהו$TS1$

$DN2$במשהו$DN2$נילכלבתוקפנות.להגיבעלולמסודרלא

jjgiיש־משקיעיםעכשיונכנסיםהזוהמשוואה
לעכלאיךיודעיםלאעודוהפיניםראלים,

55§=־ה״.א־

vrcגיאתה"אם
,־

^^כלנגדr~Kהיער,

מסבירלך״,המוכרלאזורמחוץשבאמי

מאודאני"אבלהקושי.אתםופנןהעירראש

טובההכיהמחמאהזובאיוההשקעהישראל,אתאוהב

עיר״.כראשלקבלשיכולתי

ישראל?עליודעיםאתםמה

למדנואבלהיו,לאומעולםיהודיםבמחוזפה״אץ

שישמביניםואנחנוהספרבביתישראלעלהרבה

עליו״.הילךשישואחדאגםשם

מו־נשמעתדווקאהנפוץהמקומיהעיתוןכתבת

טרדת.

$TS1$.מוטרדת$TS1$

$DN2$.מוטרדת$DN2$תוהה,היאלפה?"יבואוקיצונייםדתיים"גם

רכש,לאדתיאףשבינתייםלהמסביריםוהארבעה

להקיםכוונהאין״כרגעהבא.ברוךירכושאםאבל

יוכלעץהבנויהקהילתיהמועדוןאבלכנסת,ביתפה

כלכאןישכברטבעיומקווהכזה,לשמשבהחלט

דתית,למשפחהבןבעצמוווייל,מחייךהזה",האגם

שע־כתובכברהחברהשבתקנוןמספריםוהארבעה

שרה

$TS1$שעשרה$TS1$

$DN2$שעשרה$DN2$לתרומות.יועברומההכנסותאחוזים

בהלסי־בעיקרבפינלנד,היוםחייםיהודים002,1

נקי,

$TS1$,בהלסינקי$TS1$

$DN2$,בהלסינקי$DN2$לבנישנישאוכאלהבעיקרישראלים,400ועוד

איןוגםלנו,אומריםאין,אנטישמיותהמקום.ובנות

כוי.'־ה:כאןהמוסלמים"רובמוסלמים.הרבהכךכל

לים

$TS1$כוי.'לים$TS1$

$DN2$כוי.'לים$DN2$איתן־"ב׳צוקאשכל.השגריראומרכורדים",או

הייתה

$TS1$איתןהייתה$TS1$

$DN2$איתןהייתה$DN2$ומולםמוסלמים,עשרותכמהשלאחתהפגנה

תו־מאלףיותרשלספונטניתהפגנהמידהתייצבה

מכי

$TS1$תומכי$TS1$

$DN2$תומכי$DN2$."ישראל

עמותתראשפוקה,יוחההכומרהואהתומכיםאחד

שמה95מ־הפעילהפינלנד־ישראל,הידידות
י״־־

רעיוןשזהחושב״אניהישראלית.מהרכישהמאוד

חברים750לנו״ישצחה.בעבריתמכריזהואנפלא",

להמ־מתכווןואניבקהילה,ויהודיםנוצריםפינים,

ליץ

$TS1$להמליץ$TS1$

$DN2$להמליץ$DN2$עצמישליאףהישראלי,באיבתיםלקנותלהם

מנסהפינלנדשממשלתמוסיףהואלזה".כסףאין

״אוליאחרות.מארצותתיירותלעודדשניםכבר

תיירים״.לכאןלהביאתצליחהישראליתהחוצפה

במוך?חושביםאנשיםהרבה

ולד־ישראלאתאוהביםהפיניםעקרוני"באופן

עתי

$TS1$ולדעתי$TS1$

$DN2$ולדעתי$DN2$בכלאנחנוכאן.להשקיעשבחרושמחיםמאוד

מעסקים״.פוליטיקהלהפרידמנסיםמקרה

והח־שנה,בתוךלבנותלהתחילהיאהתוכנית

בורה

$TS1$והחבורה$TS1$

$DN2$והחבורה$DN2$אנ־השארביןבתכנונים.צווארעדעסוקה

אבי־עד

$TS1$אנאביעד$TS1$

$DN2$אנאביעד$DN2$,שייביצ

המיזם:מבעלי

אותי:שואליםהזמן״כל

וזהנחבל,מגרשגודלאיזה

מדוברכיאותי,מצחיק

גדרות,איןאבלמ״ה600ב־

שלך.האיכלשלמעשהכך

אומר,אנישמתעקש,למי

להרבהסירבנותודה/'לא,

התעניינושרקאנשים

רוצהאניבתשואה.

מצומצמתחבורהבאמת

להעריךשיודעתואיכותית,

\בע״את

העירראשבליוויעץ,לבתיבמפעלמבקריםחנו

שא־:־המבוגר.הביתבעלמולמתורגמןהמשמש

דובר

$TS1$שא:דובר$TS1$

$DN2$שא:דובר$DN2$.למק־לבית,אירואלף70המחיר:אנגלית

רה

$TS1$למקרה$TS1$

$DN2$למקרה$DN2$,מוסיףלאיקאה״,בדרךבדיוק״ואנחנושתהיתם

הרו־עבורכוללריהוטחבילתלסגור״כדיווייל,

בשים״.

במקביל

$TS1$הרובמקביל$TS1$

$DN2$הרובמקביל$DN2$אבשישמשמקומיתושבמחפשיםהם

האיענייניאתשינהלאיאבנכון,יותראובית,

000,2כ־בסךתושב,כלשישלםניהולרמיתמורת

בשי־לאי,הגעהבאמצעיאותםיזכואלהבשנה.יורו

מוש

$TS1$בשימוש$TS1$

$DN2$בשימוש$DN2$אתלהשכירובאפשרותמתקניובכלחופשי

כלפה"יהיהבו.נמצאיםשאינםבזמןלתייריםהבית

סאונה,דיג,״ציודווייל,אומרעליו",שחולמיםמה

מתילבואיכוליםאנשיםועור.סירותמועדוןג׳קוזי,

שלאמבטיחאנישכן,מהבטאבו.ביתזהלהם,שבא

לדוגמה".קריוקי,מסיבותפהיהיו

גודלאיזהאותי:שואליםהזמןכל״הישראלים

כיאותי,מצחיק"זהשייביצ.אומרנקבל?"מגרש

כךגדרות,איןאבלמ״ר,650ב־בעיקרוןמדובר

פשוטאנישמתעקש,למישלך.האיכלשלמעשה

בכללמכורחייביםלאאנחנותודה׳.׳לא,אומר,

התעניינושרקאנשיםלהרבהכברוסירבנומחיר

ואיכו־מצומצמתחבורהבאמתרוצהאניבתשואה.

תית,

$TS1$,ואיכותית$TS1$

$DN2$,ואיכותית$DN2$הטבע".אתלהעריךשיודעת

בקופיו,האחרוןהיוםלבילוימתארגניםבעודנו

העירראשתהקו:עלדחוף.טלפוןפתאוםמגיע

לפ־לכיווןנסיעהשעותשלושהנמצאתרוחמו,

לגי,

$TS1$,לפלגי$TS1$

$DN2$,לפלגי$DN2$וישטובות,עליכם"שמעתירוסיה.גבולעל

אומרת,היאפרטי",חוףבהזדמנותלכםלהציעלי

בדולחאגמיעד,יערותהזרועהלדרך,יוצאיםואנו

עשרהפגיעלמשתרעותשחצרותיהםובתים
קי־

לומטרים.

ברוחמו,

$TS1$,קיברוחמו$TS1$

$DN2$,קיברוחמו$DN2$פינלנד,בקצהמנומנמתעיירהrn

אופרהפסטיבללכבודלשנהאחתרקלחייםעוררת

ולטנן,איילההעירראשתלנוממתינהבינלאומי,

ועלישראלעל״שמעתיוחביבה.מבוגרתאישה

היאאתכם",ומעריכהאוהבתמאודואנייהודים

מאורמלוןלנו״ישלעיקר:עוברתומידמכריזה,

חוףעלרוחות,ררופתטירהכמושמעוצבמפואר,

שמעההיאמברלין.קשישהלגברתששייךפרטי

תרצואםלישראלים,רקלמכורומוכנהעליכם

כמובן״.

בר,דובימלאשהאזורמספרתולטנןלחוף,בדרך

להורידבדרךמהםאחדלפגושגדולסיכויושיש

המקומיות,במסעדותמעדןהואדובבשרהזבל.את

הצידעונתתתחילש״בקרובגםומגלהמוסיפה,היא

למק־לה,גםדובים״.לצודהעולםמכללכאןויבואו

רה

$TS1$למקרה$TS1$

$DN2$למקרה$DN2$,ציד.רישיוןיששתהיתם

צימריםבולמצואואפשרענקיהעירוניהחוף

דונםמאהכאן״ישסאונה.בתיושלושהאדומים

שול־בעודהולטנן,אומרתלכם״,למכורשנשמח

פת

$TS1$שולפת$TS1$

$DN2$שולפת$DN2$הוא,כןשכשמומשונהכליאוכמניותמסרק

חפי־לאיסוףשמשמשלקערה,המחוברענקימסרק

רות

$TS1$חפירות$TS1$

$DN2$חפירות$DN2$לנווממלאתפינהבכלפהשצומחיםהמתוקים

מביעיםהישראליםארבעתהקרוב.מהשיחשלםדלי

הבא.בביקורםלרוחמולחזורומבטיחיםעניין

לאחזרה,בדרךמספריםהםרוחמו,שלהמקרה

עריםראשיאחרינומחזריםהפרסום"מאזדופן.יוצא

לאהואשהאיברורכברולנופינלנד,מחוזותמכל

"פינלנדווייל.אומרשלנו״,האחרונהההשקעה

ליבנו״.אתקנתה

שמ־נדמההטבעית,החשדנותולמרותאיכשהו,

דובר

$TS1$שמדובר$TS1$

$DN2$שמדובר$DN2$הת־לנמלבדרךעובדה:הדרי.אהבהבסיפור

עופה,

$TS1$,התעופה$TS1$

$DN2$,התעופה$DN2$בעלאלינוניגשלתדלק,עוצריםכשאנחנו

שואל,הואמדברים?"שאתםמהעברית,״זההתחנה.

מסתובבים״תשמעו,אומר,הואמאשרים,וכשאנחנו

פשוטאותם,תראואםאיים.שקוניםישראליםפה

הכבוד״.כללהםתמסרו
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