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הקשר החייטנאנוי

בוקר טוב וייטנאם
היא מנהלת תוכנית רדיו וערוץ
ביוטיוב ,כותבת בלוג ועורכת סרטים
דוקומנטריים במטרה אחת  -לנפץ
דעות קדומות עול צעירים בווייטנאם
על ישראל • תכירו את לין הא ,תלמידת
התיכון הווייטנאמית הראשונה בארץ

לין הא ,התלמידה הראשונה שהגיעה לישראל מווייטנאם ומסיימת החודש את לימודי התיכון בבית הספר הבינלאומי בכפר
הירוק ,מעודדת צעירים ממולדתה ללכת בעקבותיה ,בכנסים שהיא מארגנת ובערוצי תקשורת שהקימה ברשת • "המטרה
שלי היא לשנות את צורת החשיבה והדעות הקדומות של צעירים וייטנאמים על ישראל"
בעוד שבועות אחדים תחזור לין לא־
 C3רצה ,וייטנאם ,בתום שנתיים בבית
י'‘1׳־־‘ '4הספר הבינלאומי  EMISבכפר
הירוק .בימים אלה היא עסוקה בהכנות אחרו
נות לבחינות הבגרות בששת המקצועות שב
חרה ללמוד  -כלכלה ,פוליטיקה בינלאומית,
מתמטיקה )ברמה מוגברת( ,כימיה ,ספרות
אנגלית וספרדית.
היא בת  ,18ילידת האנוי ,בת לרוקחת ולמ
נהל מפעל משפחתי לייצור לבנים .עד לפני
שנים אחדות ,כמו רוב תושבי וייטנאם ,היא
שמעה על ישראל רק בהקשרים של מלחמה
וטרור .רק לאחר שהזדמן לה לקרוא את הספר
 ,The Start-up Nationשהיה בראש רשי
מת המכירות בווייטנאם ,התוודעה לראשונה
ל״ניסים שמתרחשים בישראל ,בניגוד גמור
לתדמית שהשתקפה באמצעי התקשורת",
כדבריה.
לפני כשנתיים צורפה לין לארגון Israel-
 ,Asia Leaders Fellowshpipכאחת
משני חברי הארגון הראשונים מווייטנאם.
הארגון מפתח תוכניות ואמצעים ליצירת
שותפות אסטרטגית בין אסיה לישראל ולהכ
שרת מנהיגי העתיד בתחום מקצועם .לין הש
תתפה באחת התוכניות המיועדות לתלמידי
תיכון מצטיינים ,שהוכיחו מנהיגות יוצאת
דופן .בהמשך נבחרה לתלמידת התיכון הרא
שונה מווייטנאם שלמדה בישראל.
בשלב הראשון היא פנתה לארגון בתי הספר
הבינלאומיים וביקשה להתקבל לאחד מבתי
הספר שמאגד הארגון ברחבי העולם .בקשתה
נדחתה ,אך היא הופנתה לבית הספר הביני
^^EMIS (Eastern Mediterranean
 (International Schoolבישראל ,בו לו
מדים כ 150-תלמידים מ 40-ארצות ברחבי
העולם .היא התקבלה ואפילו זכתה במלגה
מטעם בית הספר.
לדבריה ,לפני שטסה לישראל נאלצה לע
מוד מול גלי ביקורת ותהיות בנוסח "למה את
צריכה ללכת למקום שבו פועל דאעש"? .אמא
שלה ,שהייתה מודאגת ביותר ,ניסתה לעצור
בעדה ,אך התנגדות האם והביקורת מסביב
רק הגבירו את נחישותה של לין .לבסוף ,היא
הצליחה לשכנע את האם ,בין היתר בזכות
התמיכה שזכתה לקבל מאביה ומסבה ,שהביע
לא פעם את שאיפתו כי תצא לעולם הגדול
ותרכוש השכלה .הסב ,שבא להיפרד ממנה
בשדה התעופה ,הלך לא מכבר לעולמו .האם
המודאגת הפכה לאם גאה ומאושרת ,ומעריצה
מספר אחת של ישראל.
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שיחות בשפתנו ,אף שבשנתיים שחלפו
צברה חברים ישראלים רבים  -אלה שלומ
דים ^ ,EMISתלמידים שלומדים בתיכון
ומתגוררים בפנימייה ,וחבריה לקבוצת הרו
בוטיקה .אגב ,היא הייתה חברה בצוות שזכה
לא מכבר במקום הראשון בתחרות בינלאומית
לרובוטיקה שנערכה בסין.
"רוב בני הנוער הישראליים שהייתי איתם
בקשר הם צעירים מבריקים ,אמביציוזיים,
בעלי כישרון מרשים ,תשוקה וחזון" ,היא
קובעת נחרצות" .לא מזמן הייתי ב׳האקתון׳
)אירוע טכנולוגי שבו צוותים קטנים מתחרים
בפיתוח תוכנות( ופגשתי שם יזמים ,מפת
חי קודים ומעצבים בני  .14-13מעולם לא
ראיתי אנשים צעירים כל כך שעושים דברים
מדהימים כל כך".
במקביל ,רקמה לין קשרי ידידות עם תלמי
דים מתימן וממרוקו ועם תלמידים פלסטינים
מעזה ומהרשות הפלסטינית" .לפני שהגעתי
לארץ ידעתי מעט מאוד על הקונפליקט היש־
ראלי-פלסטיני .כיום ,אני יודעת הרבה יותר,
בעקבות שיחות עם שני הצדדים ,אבל המצב
כל כך מורכב ומסובך שאני עדיין לא כל כך

"החינוך יביא שלום"
לין ,צעירה חייכנית ואנרגטית ,הגיבה
בביישנות כשביקשנו לצלמה" .אני לא מצ
טלמת טוב" ,אמרה במבוכה.
כשהיא מדברת ,במהירות רבה ובשטף,
המבוכה אינה ניכרת בה כלל .היא מתנס
חת ברהיטות באנגלית מושלמת .כתלמידה
מצטיינת ,שרכשה בווייטנאם אנגלית ברמה
גבוהה מאוד ,היא הייתה חסרת ניסיון בניהול
שיחות באנגלית .מרגע שהגיעה לכפר הירוק,
היא החלה לתקשר עם חבריה ללימודים באנ
גלית ,שזו גם שפת הלימוד .מאז שופרה רמת
השיח שלה עד מאוד וביטחונה העצמי גבר.
העברית שלה ,לעומת זאת ,נותרה בסיסית
ביותר ,כי לא היו לה די הזדמנויות לנהל

"אם וייטנאם היא האהוב
הקבוע שלי ,שתמיד
ימתין לי שאחזור מכל
ההרפתקאות שלי ויאמץ
אותי בחוזקה בזרועותיו,
ישראל נחשבת בעיניי
לאהוב הראשון ,זה
שהעניק לי את ניסיון
החיים הראשון שלי
וטיפח את חלומות
הנעורים שלי"

מבינה אותו" ,אמרה בדיפלומטיות והוסיפה:
"כולנו ,כולל הישראלים והפלסטינים ,עושים
הכול יחד  -לומדים ,אוכלים ,מבלים ,נהנים,
ומשתדלים יום־יום להפוך את החינוך לכוח
הגדול שיביא לשלום במזרח התיכון".

לנפץ דעות קדומות
לין פעילה במיוחד בקידום יחסי ישראל-
וייטנאם ועידוד צעירים וייטנאמים ללמוד
במדינת הסטארט-אפ .בקיץ שעבר ,בעת
שהייתה בחופשה בהאנוי ,אירגנה שם כנס
מיוחד ,תחת הכותרת ״ללמוד בישראל  -למה
לא?".
הכנס נועד לספק למשתתפיו נקודת מבט
מדויקת יותר על ישראל ,תוך מתן דגש לנושא
היזמות והחדשנות ,ולהציג מידע על החינוך
ועל האוניברסיטאות המובילות .הכנס ,שהש
תתפו בו כ 50-צעירים וייטנאמים ,נערך בת
מיכת שגרירות ישראל בהאנוי וסגן השגריר
הישראלי ,לי סינגר ,שהיה אחד מחברי הפא־
נל .לין עצמה דיברה בכנס והציגה את EMIS
ואת חוויותיה בישראל .בעקבות האירוע הגיעו
בעקבותיה לכפר הירוק עוד ארבעה צעירים
וייטנאמים .בקיץ הקרוב היא מתכננת לקיים
שני כנסים נוספים בערים אחרות.
פעילותה היומיומית מתמקדת בעיקר ברשת
 בערוץ שלה ביוטיוב היא העלתה סדרה שלראיונות מצולמים עם מייסדי סטארט-אפים
ישראליים ,שעסקו בחדשנות וביזמות הישרא
לית ,תחת הכותרת  .Start-up Voyageלד
בריה" ,המטרה היא לשנות את צורת החשיבה
והדעות הקדומות של צעירים וייטנאמים על
ישראל ,לספק להם ידע מעמיק ,להעניק להם
השראה ,להעצים אותם כדי שיבשילו ,יתפת
חו וישתלבו בעולם הטכנולוגיה העתידי .תוך
כדי כך ,אנו רוצים לעודד קשרים בין צעירים
וייטנאמים לבין צעירים ישראלים ולגשר על
הפער שבין שתי המדינות".
ואם לא די בכך ,אחרי שהייתה שותפה לה

קמת תחנת רדיו בינלאומית בכפר הירוק,
כיום היא מנהלת ערוץ רדיו בפייסבוק ,בו היא
מדווחת למאזיניה בווייטנאם על המערכת
העסקית בישראל ומעודדת אותם ליטול חלק
בשיעורים בנושא יזמות וחדשנות .עוד היא
משמשת כעורכת תוכן בסרט דוקומנטרי על
החינוך בישראל ,המופק בימים אלה על ידי
ערוץ הטלוויזיה הלאומי בווייטנאם .בבלוג
שהיא כותבת בווייטנאמית ,היא משתפת את
קוראיה במסע האישי שלה בישראל.
"אני אוהבת לכתוב על החוויות שלי ואוהבת
לראות איך מה שכתבתי מעניק השראה לא
נשים אחרים" ,היא אומרת ומוסיפה" :אני
אוהבת את ישראל .למדינה הקטנה הזו יש
בעיניי משמעות רבה יותר ,מאשר רק מדינה
שהגעתי אליה כדי ללמוד".
כדי להמחיש את חיבתה הרבה לישראל ,היא
משתמשת בדימוי רומנטי" .אם וייטנאם היא
האהוב הקבוע שלי ,שתמיד ימתין לי כשאח
זור מכל ההרפתקאות שלי ויאמץ אותי בחו
זקה בזרועותיו ,ישראל נחשבת בעיניי לאהוב
הראשון ,זה שהעניק לי את ניסיון החיים
הראשון שלי ,טיפח את חלומות הנעורים שלי,
ליווה את צעדיי הראשונים והוביל אותי בדרך
ארוכה ,כשהוא שומר עליי ,ורואה אותי מנסה
ונכשלת ,כשהוא צוחק ובוכה .חוויית האהבה
הראשונה נחקקה בי עמוק ותמיד יישמר לה
מקום בלבי .ועם זאת ,וייטנאם תמיד תהיה
הבית שלי".
בעוד כמה שבועות ,כשתסתיים שנת הלי
מודים ,לין תיסע לחופשת קיץ בוויטנאם,
ובסיומה תטוס לבוסטון ,שם תלמד בקולג׳
למינהל עסקים.

מה תרצי להיות כשתהיי גדולה?
"יזמת וסטארט-אפיסטית .אני רוצה לת
רום לתועלת החברה .בתום לימודיי בארה״ב
אחזור לווייטנאם ,כדי לעשות למען עמי .לא
אוותר ,כמובן ,גם על ביקורים בישראל ואמ
שיך להיות פעילה בארגון ישראל-אסיה .יש
לי עוד רעיונות רבים להגשים״■ .

