
נירנפלדאורנה

האפשרויותארץ

מוגבלותהבלתי
חיפה,באוניברסיסתהמשפעיםלימודיאתסייםאלעזריאסוכשגיל

דברשלבסופודין.עורךלהיותחשבהואמהעדה,הראשוןכססודנע

רקוהם?באתיופיה.הממשלבכיריעםשמקושרעסקיםלאישהפךהוא

בקבלתיאסומתעסקכעתשלהםבמדינהלהשקיעשיבואורוצים

באתיופיהסחינה,לצורךסומסוםובגידוליקפה,גידולילצורךקרקעות

גילכשעו׳׳דשנה,30לפני

בגילארצהעלהאלעזריאסו

וראיהואמאתיופיה,10

יעמודהימיםמןשביוםכךעלחשב

באחדואתיופיה,אפריקהרסקבראש

בארץ.הגדוליםהדיןעורכיממשרדי

דורוןשלהחיפאיבמשרדהשבוע,

בעסקיםהמתמחיםוצררבויםטיקוצקי

אתאלעזריאסושטחבינלאומי,ובמיסוי

שעשהקלהוהלאהארוכהוהדרךמשנתו

האתיופיתהעדהראשוניביןשהיהמי

20לפנילמשפטיםהפקולטהאתשסיימו

כקציןששירתחיפה,באוניברסיטתשנה

מפתחלדמותהיוםושנחשבבצנחנים

השחו־ביבשתהישראליםשלולנציגם

רה.

$TS1$.השחורה$TS1$

$DN2$.השחורה$DN2$עשיר״,אישכבראני41בגיל״היום

אניכלום.יותרצריךלא״אנימודה.הוא

החיים״.לכלמבוססיםוילדיי

להתבססותושתרמומהגורמיםאחד

אתיופיה.מולדתו,עםשלוהקשרהוא

להשקיעכדאיבההשין,שעתזו״היום

הואהמיזמים״,שייגמרולפניבאתיופיה,

בהןהרבותלאפשרויותומתכווןטוען,

המגרשבאתיופיה,להשקיעעדייןניתן

מכלעסקיםואנשייזמיםשלו.הביתי

הדרום,וגםהארץמרכזהצפון,אזור

ארב־עלהחולשמשרדו,אלנוהרים

עה

$TS1$ארבעה$TS1$

$DN2$ארבעה$DN2$:ואפילונתניהקריות,חיפה,אתרים

כמעטמתעניינים״הישראליםגן.רמת

מחקלאות,החלאפשרי.מיזםבכל

לקפהועדדלק,אלקטרוניקה,נדל״ן,

וסומסום״.

בכלמשקיעים

אתיאסוראהשנים10לפניעד

כללחשבולאהמשפט,בתחוםעתידו

קשורהואמאזעולם.חובקיעסקיםעל

דוברהיותובאתיופיה.הממשללבכירי

לושישהבולטהיתרוןהואאמהרית,

המבקשיםהעסקיםאנשישארעל

לאאבלהאפריקאי,לשוקלחדור

קטן,לאמסחריחושישליאסוהיחיד.

לעס־אחראיהיהוכברמסתבר,כך

קאות

$TS1$לעסקאות$TS1$

$DN2$לעסקאות$DN2$שבוצעודולרים,מיליוניבמאות

והסביבה.באתיופיה

פעילותשלמעשורלמעלהאחרי

הריןעורכימשרדבמסגרתבאפריקה,

אשריעל,רעייתועםבתחילהשהקים

לדי־הקשוריםבתיקיםלטפלנותרה

ני

$TS1$לדיני$TS1$

$DN2$לדיני$DN2$בניעבורבמיוחדואזרחי,אישות

בצו־יאסוהתקדםהאתיופית,הערה

רה

$TS1$בצורה$TS1$

$DN2$בצורה$DN2$שהניבוהעסקיםלעברמטאורית

להקמתאחראיהואפירות.יותרהרבה

שייכתמהןשאחתסלולאריות,רשתות

לחשמלכוחתחנותשתיטרנר,לאיתי

ומוכרותבמצרים,הנילוסממיהמונעות

מינ־למיםחברההקמתלקניה,חשמל

רלים

$TS1$מינרלים$TS1$

$DN2$מינרלים$DN2$שלמיםשטחיםדיזל,ביוואפילו

מופקממנוצמחהמגדליםבכפרים,

קטנים,עסקיםואפילואורגני,דלק

״אנח־שמש.דודילבנייתמפעלכגון

נו

$TS1$״אנחנו$TS1$

$DN2$״אנחנו$DN2$שמבקשיםעסקים,אנשימייצגים

אנחנובאפריקה.עסקיהםאתלעשות

ההיבטאתכוללת:חבילהלהםמציעים

לנושישהיחסיכשהיתרוןהמשפטי,

בנוסףהאתיופית.התרבותהבנתהוא

באתיופיה,מפתחלדמויותקשרלנויש

המקומיתהביורוקרטיהבהבנתיכולת

משקי־שאותםבמקוםוכך,באתיופיה.

עים

$TS1$משקיעים$TS1$

$DN2$משקיעים$DN2$אתללמודכדיכסףהרבהישלמו

הםהאתיופיהשוק

בחבי־הכללקבלבאמצעותנויכולים

לה

$TS1$בחבילה$TS1$

$DN2$בחבילה$DN2$.אחת״

בהמהאחרוניםהמיזמיםמהמ

אלה?בימיםמטפלאתה

שביקשהמהקריות,אישה״הגיעה

להקיםרצתההיאבאתיופיה.להשקיע

היהואביהקפה,פולילגידוליעסק

בחק־שעסקבאתיופיהעסקיםאיש

לאות.

$TS1$.בחקלאות$TS1$

$DN2$.בחקלאות$DN2$צעיר,בגיללארץהגיעההיא

ביק־וכעתכלכלית,מבחינההתפתחה

שה

$TS1$ביקשה$TS1$

$DN2$ביקשה$DN2$כסף.סכוםלהשקיע

׳טחי־חברתהתעניינהכחודשלפני

נת

$TS1$׳טחינת$TS1$

$DN2$׳טחינת$DN2$סומסוםבגידולימהגליל,הנסיך׳

השוקועבורלייצוא,טחינהלייצור

אךמפתיע,אוליזהכמובן.בארץ

החשוביםהגידוליםאחדהואסומסום

שרביםתחוםבאתיופיה.והאיכותיים

גםכמובו,מתענייניםמהישראלים

אחדהיאהטחינהשםהערבי,העולם

הואסומסוםהפופולאריים.המזונות

במדי־פופולארייםהכיהגידוליםאחד

נות

$TS1$במדינות$TS1$

$DN2$במדינות$DN2$,אתיופיה,סעודיה,תימן,כמוערב

לגדלמנתעלהטחינה.ייצורעבור

מיםחינם,אדמהמהמדינהמקבלים

זהעלאותנושינשקועובדיםחינם,

עבורעבודה,מאיתנומקבליםשהם

לחודש״.דולר04-03

שט?להשקיעכדאיבמה

מדינהשזומכיווןחקלאות,״הרבה

מגדליםעזהממפוניהרבהטרופית.

בעיהאיןורדים.לייצוא,פרחיםשם

טנה,אגםאתיששם.ומיםגשםשל

איךיודעיםוהםלמצרים,עדשמגיע

הגדולהאגםבתורשימוש,בולעשות

ומצרים.באתיופיהביותר

בנושאכעתמטפליםאנחנובנוסף

באתיופיה,החקלאיתהקרקעקבלת

מהכלובעצםהאישורים,קבלת

קפהלהפקתערהקפהלגידולשקשור

ראייהבעלתגםהיאארצה.והבאתו

לרח־ייצואעלגםכברוחשבהקדימה,

בי

$TS1$לרחבי$TS1$

$DN2$לרחבי$DN2$.זולהעבודהשכוחמכיווןהעולם

מעודדתוהמדינהחינם,ניתנתהקרקע

תמריצים״.

מדינה״אתיופיהכי:יאסומסבירעוד

תושבים.מיליון85המונהמתפתחת,

בולהשקיעשמבקשיםתחוםכלכמעט

האוכלו־פיזורטוב.הואבינתיים

סייה

$TS1$האוכלוסייה$TS1$

$DN2$האוכלוסייה$DN2$בשט־שווהבצורהמתקייםשלה

חים

$TS1$בשטחים$TS1$

$DN2$בשטחים$DN2$.בכפריםמתגורריםחלקםרבים

הבי־עירכמוגדולות,בעריםוחלקם

רה

$TS1$הבירה$TS1$

$DN2$הבירה$DN2$הממש־מרכזיות.עריםכמהועוד

לה

$TS1$הממשלה$TS1$

$DN2$הממשלה$DN2$מבחוץלאנשיםלסייעמעוניינת

היאבאתיופיה.להשקיעשמעוניינים

ממי־פטורמענקים,הטבות,מעניקה

סים,

$TS1$,ממיסים$TS1$

$DN2$,ממיסים$DN2$קרקעגםנותניםהמקריםברוב

חקלאיים״.לגידוליםבמיוחדחינם,

מבחוץ?שבאיםלאלהגט

משם.לייצרשרוצהמיכל״ודאי,

מעסי־מבחוץהמשקיעיםשבעצםכיוון

קים

$TS1$מעסיקים$TS1$

$DN2$מעסיקים$DN2$.היזמיםאתמחפשיםהםאתיופים

דברלכלביקוששםישהכסף.ואת

מתפתחתארץזוכילזכורישכמעט.

הבנייה,הכבישים,התשתיות,בתחום

מתקבלשהכלכךהתחומים.בכל

בברכה״.

להצט־מגיליביקשנוסתם״לא

רף

$TS1$להצטרף$TS1$

$DN2$להצטרף$DN2$.מאודהרבהישלאתיופיהאלינו

ובר־אפריקה.בירתהריהיאיתרונות,

גע

$TS1$וברגע$TS1$

$DN2$וברגע$DN2$מדי־אמרתאתיופיהשאמרת

נות

$TS1$מדינות$TS1$

$DN2$מדינות$DN2$מספרבאפריקה״,אחרותרבות

עו״דיאסו,עובדדרכוהמשרדמייסד

דורון.אלי

״הרעיוןאחריו:מחזיקמחרהויאסו

המוצא,נקודתתהיהשאתיופיההוא

לשוקלהיכנסנוכלשממנוהמקום

בכלל״.האפריקאי

העולם,ברחביפעילעצמוהמשרד

דיוריחידות200שלשכונהזואם

משרדאוהברית,ארצותבמיאמי,

בול־כמואירופהמזרחאובקפריסין,

גריה

$TS1$בולגריה$TS1$

$DN2$בולגריה$DN2$.דסקגםקייםהדרךעלופולין

שבנוסףהאתיופי,הדסקוכמובןסיני,

אפריקאיותמדינותשתינמצאותאליו

המשוונית.וגינאהזימבבואהאחרות:

באתיופיה?משרדלבםיש

ואנ־שם,שעובדיםאנשיםלנו״יש

סומסום

$TS1$ואנסומסום$TS1$

$DN2$ואנסומסום$DN2$והאיכותייםהחשוביםהגידוליםאחדהוא

מתענייניםמהישראליםשרביםתחוםבאתיופיה.

אחדהיאהטחינהשםהערבי,העולםגםכמובו,

מקבליםלגדלמנתעלהפופולאריים.המזונות

שינשקועובדיםחינם,מיםחינם,אדמהמהמדינה

עבורעבודה,מאיתנומקבליםשהםזהעלאותנו
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הצורך.בשעתבהםנעזריםחנו

לאישנקודותלבררצורךישאם

אנחנומסוימותנקודותכלשהו,

צורךישואםבו.להיעזריכולים

נוס־אנחנואזלאתיופיהלנסוע

עים

$TS1$נוסעים$TS1$

$DN2$נוסעים$DN2$.לשם״

וטחינהמלטעל

מאתיופיהעלהיאסוגילעו״ד

והם1981בשנתמשפחתועם

שירו־במהלךבעתלית.התיישבו

תו

$TS1$שירותו$TS1$

$DN2$שירותו$DN2$קורסעברבצנחנים,הצבאי

סגן.בדרגתוהשתחררקצינים,

משפ־ללימודינרשםמכןלאחר

טים

$TS1$משפטים$TS1$

$DN2$משפטים$DN2$והתגוררחיפהבאוניברסיטת

היס־עשההואשאנן.נווהבשכונת

טוריה

$TS1$היסטוריה$TS1$

$DN2$היסטוריה$DN2$האתיופיתהעדהלבןכשהיה

משפטיםלימודישסייםהראשון

ההתמחותאתחיפה.באוניברסיטת

המפור־מהמשרדיםבאחדיאסועבר

סמים

$TS1$המפורסמים$TS1$

$DN2$המפורסמים$DN2$שהיהמישלבארץ,והגדולים

לאחרז״ל.צדוקחייםהמשפטיםשר

התמחותעברשםלאנגליה,נסעמכן

הדיןעורכיממשרדיבאחדנוספת

באוקספורדבמדינה,המפורסמים

d.j.fremenהואכישחשאחרי

האנגליתבשפהשולטמספיקכבר

להתע־והחלארצהחזרובמטריה,

סק

$TS1$להתעסק$TS1$

$DN2$להתעסק$DN2$הקיםהואהעסקי.התחוםעם

בקשרהיהומשםבנתניה,משרד

וחב־עסקיםבנושאיאתיופיהעם

רות.

$TS1$.וחברות$TS1$

$DN2$.וחברות$DN2$עורכיאליופנומסויםבשלב

טיקוצ־ירוןושותפודורוןאליהרין

קי,

$TS1$,טיקוצקי$TS1$

$DN2$,טיקוצקי$DN2$
דסקבראשלעמודאותווביקשו

אתיופיה.

הממלכהאתמנהלאינויאסואך

שותפותאתיופיהבדסקלבד.שלו

אשתו,יאסו,דסטהיעלעו״דגם

באוני־למשפטיםהפקולטהבוגרת

ברסיטת

$TS1$באוניברסיטת$TS1$

$DN2$באוניברסיטת$DN2$,קדם,דרורהועו״דחיפה

מאתיופיה.עולההיאאף

אצלגםכךבכלל,בחייםכמו

״כשפתח־במקרה.החלהכליאסו

תי

$TS1$״כשפתחתי$TS1$

$DN2$״כשפתחתי$DN2$ליהייתהלאשלי,המשרדאת

עושהשאניבמהלהתעסקכוונהכל

העמקים,אנשישלהפנייהכעת.

העסקי.לנושאאותישהסיטההיא

דובריידעבעלישאנשיםרצוהם

למסעאליהםיתלווהאמהריתהשפה

שיפתרוכךידיועלשם,העסקים

ידיעתעםבירוקרטיותבעיותלהם

בייצוגצורךשישהבנתיכךהשפה.

יחסי,יתרוןלנושישהבנתיכזה.

לכך״.דרישהושיש

תפסיאסו,מספרהטחינה,נושא

רבותחברותבאתיופיה.חזקמאוד

חוותלהקיםמבקשותבכך,העוסקות

שמואשרהאתיופי,הסומסוםלגידול

גידולירקלאאבללמרחקים.יצא

בנילמשל,להיט.הםוסומסוםקפה

מתע־אשרמעוספיה,כעדןמשפחת

סקים

$TS1$מתעסקים$TS1$

$DN2$מתעסקים$DN2$מבק־והמלט,הבנייהבתחום

שים

$TS1$מבקשים$TS1$

$DN2$מבקשים$DN2$אפשרותלבדוקאלהבימים

בבעלותם.מחצבהלהקמת

תאוצהתפסהבנייהנושאגם

לבניהשהקרקעלמרותבאתיופיה.

חקלאות,לצרכיכמובחינםניתנתלא

האזו־לרכישה.זולהמאודעדייןהיא

רים

$TS1$האזורים$TS1$

$DN2$האזורים$DN2$הבי־בעיררקאינםהמבוקשים

רה,

$TS1$,הבירה$TS1$

$DN2$,הבירה$DN2$אשרבכפרים,גםאלאמציין,הוא

קטנים.אדמהבבתיגריםעדייןבהם

והמתפ־הגדולותהאחרות״בערים

תחות,

$TS1$,והמתפתחות$TS1$

$DN2$,והמתפתחות$DN2$20מ-למעלהמתגורריםבהן

תנופתישאתיופיה,מתושבימיליון

מבצ־חלקהאתאשרעצומה,בנייה

עות

$TS1$מבצעות$TS1$

$DN2$מבצעות$DN2$ישראליות״.חברות

קטנים?עמקיםעםומה

היואותם,שליווינוקטנים״עסקים

האתיופים,עבורשמשדודילמשל

לכך,דומהדברשוםכרגעלהםשאין

מפית־פיתרונותלאלתרנאלציםוהם

רונות

$TS1$מפיתרונות$TS1$

$DN2$מפיתרונות$DN2$.וכרגעמתפתחת,ארץזושונים

שלאדלקתחנותלמשל,הכל.צריך

שהקיםאביבתלתושבליווינוהיו.

פרויקטמסודן.שיובאהדלק,תחנת

ביובתשתיותהקמתהואנוסף,גדול

בשיתוףאבבה,אדיסהבירהעירשל

גרמניתחברהעבורהעולמי,הבנק

הקמתבוחניםאפילואלינו.שפנתה

כפילאשפה.ושקיותלקרטוןמפעלים

בכל״.צורךיששאמרתי

איךאזפיתוח,עלמדבריםכברואם

הגישושיםאחדקניונים.בליאפשר

להקמתהואיאסו,מספרהאחרונים,

ישזה,לרגע״נכוןהבירה.בעירקניון

אבבה,באריסצנועקטןאחדקניון

20חייםהבינוניות,בעריםמסביבאך

אינםשהםהמדינה,מתושבימיליון

קניוןרקישכולםועבורכפריים,

אחד״.קטן

המדינהקניון,הקמתעבורגפ

קרקע?במתנהנותנת

הצרכים,פיעלדברבכל״תלוי

לגופה.בקשהבכלדנההממשלה

מוכנההיאבדברצורךישאם

מסוי־בהשקעהצורךאיןאםלסייע.

מת

$TS1$מסוימת$TS1$

$DN2$מסוימת$DN2$מקדמתבהחלטהיאאךלא.אז

כאלהובכללמערביים,פרויקטים

כמוהמדינה.בקידוםשמסייעים

תסייעלאהמדינהרכבים.למשל

שזהמכיווןלרכבים,מפעלבהקמת

אתשמקדםדברכלאבלהכרחי,לא

כן״.אזבהוהחייםהמדינה

מחצבים?בבלללאתיופיהיש

מחצבים:הרבהלהיש״ודאי,

מינרלים,ברזל,שיש,זהב,דלק,

טבעי".גז

שווההבילדעתךמיזםואיזה

בו?להשקיעבעת

שאיכותכיווןהמינרלים.״המים

לנו־גבוההמודעותישירודה.המים

שא

$TS1$לנושא$TS1$

$DN2$לנושא$DN2$.חברותששתילמרותהבריאות

עדייןישזאת,עשוכברהודיות

לכך״.דרישה

וסומסום"לקפהועדדלק,אלקםרוניקה,נדל״ן,מחקלאות,הרולאפשרי.מיזםבכלכמעטמתעניינים"הישראליםיאסו.וגיל)מימין(דורוןאלי
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