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הירידה אינה אלום סטטיסטי על מדינת ישראל .למרות המצב הקשה והמצב רוח העוד יותר

קשה הפוקד את הארץ מדי כמה שנים ,אחוז היורדים באוכלוסיה בארץ אינו גבוה מאד.
אולם יש עלייה במספר היורדלם .התחושה כי אנו מכירים יותר ויותר אנשים שבחרר
לעזוב את הארץ מעוררת את שאלת הירלדה כשאלה

מדרע ברחרלס אנו

כל  3ש א ךר לרס|:

שלא לרדת? האם מתוך אינרציה או בחירה? האם ההשארות בארץ מלווה

בי כיש קה

כלשהי? האם ?לש טעם בטלעונים רטלעורנים שכנגד הירידה? בדורות הראשונים להתישבות
בארץ הירידה היתה תופעה שהיתה ?כולה לחרוץ את גורל המפעל .עתה החברה הישראלית
יכולה לעמוד בכך אולס האם החברה הישראלית מחוסנת כלפ?ל הירלדה במובן
מספיק כח לעמוד

היהיש איר ןג 5

ר' השח  3ית

זה שלש בה

בפני התופעה ,האם יש בה יכולת להפוך את

בארץ למעשה של

רבים מציינלם ערבדה מרה .::בעלמה

ב תו די ל

הבושה שלוותה את מעשה הירלדה .נעלמו הולכוחים .הירידה מתגלית כאפשרות פתוחה.
כעוד אפשרות לממש את הזכות של כל אדם להש?לג את ארשרר.
לא רק שלא רוצים להסתכסך עם ירורד בפוטנציה ,להתוכח עמו ,לנתק יחסים .אלא שלעתים

%-+

קררבות אין יודעים האם
הית עפיר מר ית

עמר

מק תיפ

להתרכח עמר .האם ?לש  DVIמה? האם אין
ה Edo

 ₪שבד ב  +ל

הנוגדת את

ברלכרתח

 Dnכ ? 7ם

של בחלרה חפשלת ,א?-כפיית דרך.

במבט ראשרן נראלת הלרלדדה כתרפעה הקשררה עם

ה נ ו ר מ ל.ל ץ צ ? ה

של התברה

הישראלית .זו חברה עשירה ומגוונת ,הבטוחה בעצמה עד כדי כך שמה שנקרא בעבר ירלדה,
נקרא ה?ום הגירה .החברה הישראלית דומה לחברות אחרות גם בדפוסי-ההגירה ממנה.
תהליכים אוניברסלים פוקדים גסם אותה .את הירידה ניתן להסביר במנותק מההסברים

הרעיוניים על בסיס סוציולוגי מבהק:
.1

ארצות הגירה פולטות חלק ממהגריהן .אלר אינם ?כולים לעמוד במעבר .חלק מן הדור

הראשון לא יכול להסתגל לתרבות ,לנוף ,לשפה . ponמן הדור השני נמשך לשרשים של
הוריו .כך קרה למהגרלם אילטלקילם שהגיעו ליבשת אמריקה ,וכך לאירלם פולנים וכו'.
.2

בכל ארצות המערב ?לש תופעה של "בריחת מוחות" אל מרכזים גדולים ,במיוחד לארצותל

הברילת רקנדת.

.3

בארצות מצוקה כלכלית רפוליטית ,במדינות העולם השללש?ל יש הגירה מתמדת לעולם

המתועט יותר .מצטופפים בשולי הכרכים המודרנילם אפריקאים ,הודים ,סלנים ,קמבודים
?EO

האם טלשת התרפעות הללר

לש אצלנר

מפיס

ב

 1ר.ןך

5

את הירידה? האם אנור

מדינת הגירה?

האם

"מרחות" המעמדים ליציאה או שכבות הנתונות במצוקה החשות צורך לנדוד?

 DRנתייחס לארץ-ישראל כארץ הגירה  -הרי שרב רובן של ארצות המוצא של יהודי ארץ-
ישראל נעולות בפניהם :אירופה המזרחית וגרמניה נושאות עליהן את תו החרבן

והמוות.

ארצות ערב את העוינות .דוגמת עלית המערב מוכיחה עד כמה קשיים בהסתגלות מבלאים
חזרה לארץ המוצא .אך העליה מן המערב לא היתה בריחה ,חיפוש אחרי עליה ברמת חיים,
חיפוש אחרי קרלירה מזהירה כשאר הגירות היא היתה  992של
חדשה .רצורן למצוא
של

ה נ-ג הוה

כל

5-2 DD

אלא ארפי של

ע ל י ה.

ד ר ך.

RS Td

on ra

ההגירה ארצה תמלד נשאה אופי לא

של חיפוש אחרי מקלט וארץ ?עודה מעבר

לענין האיטי .בתוך טלטלת ההיסטוריה ,בתוך התרבות היהודית והמרד נגד תהליכי חורבנה,
ה ב חוהור 8

ב:ע %2ל כיה

היא

ה ב ח ?יר ה

ה ח פ ש י ת

בהא הלדיעה.

בחירה חפשית מתוך אחריות לזולת .מעורבות חברתי?ת .רצון ליצירה משותפת .כל אלה

אינם

סי תרריכיה

את החילרות .הרצון

"לא-להתערב" מסתיר לא פעם את האדישות או

את אי היכולת והרצון לאמר מדוע אני נשאר .מה בהשארותי ניתן
מתחייב

להצדקה .למה אנל

להיות כאן .מדלנת?-שראל לא תלצור מצב של-כפייה

 de Aa Rdתל

אדמיניסטרטיבית חוקית .חירות ההכרעה תשאר של כל אחד אך דוקא משום כך
מ ק ו ם

לשכנרע ,לשיחה.

ל ש

גם של מ? שלא עולה ,גם של מי שמעמד לירידה .בטחורן השורא

של מייסדי התורה הישראלית שביניהם ?הלר

מ שר ה יר ב "|ם

מההחלטה ,שיגדלו

בארץ כישראלים ללא ספקות ,כיהודים ללא ספקות הביא לחוסר התייצבות בפנ? הבעייה.
אך תהליכי השינוי העוברים על החברה הישראלית ,המצוקה החברתית והחלל הריק התרבות?,
בעיות מדיניות קטות מבפנים ומלחמה בלתי פוסקת מבחרץ ,נסיונות לשלום ,איבה מבפנים,
כל אלה מעמידלם ללא הרף את הישראל? בפני השאלה האם אנ? בוחר להיות כאן .«DITO
לשם מה? הירידה היא קודם כל נסיגה מהעומס של השאלות הללר .בחלרה באחריות למעגל
?אוש מאחריות למעגל רחב ירתר:

הצר ביותר .אר

ככל שבודקים את תופעת הירידה ראת תופעת העללה מתברר כי :מלבד כוחות סוציולוגים
אוניברסלים פרעלים עלינו גורמים הנובעים מתוך שרשינו היהודלים :העם היהודי תמילד

 070772יש לה גם צד פולילטי מובהק ,אך היא משתקפת בפסיכולוגיה של היהודים .אין

צורך לפסוק מהור הגורם המכרלע האם גרורשם של היהודים או הסתגלותם לחלי נדודיהם.
אך מסתבר כי מדלנת-ישראל לא מחקה בדור אחד את הכוחות המושכים אל הפיזור.

יתכן

כי החזון של הציונות שתוך דור תשתנה הפסיכולוגיה של היהודילם בעקב השינויים
הה?לסטוריים היה מופלג .השלנריים ההלסטורריים עדלין תלרלים לא-מעט בהכרעה האלשלת
של אנשים שהכריעו לעלות ,רשל בני הארץ שהחליטר להשאר .השלנריים האלשיים מרשפעים
ממצבים היסטוריים שהתרחשור .אולם המטרה של הציונות נשארה :איך ליצור מצבים שלא
האיום על הקיום ,לא סערת המלחמה ,לא הפוגרום יכרלעו אלא הבחירה לחיות כחברה

יהודית-יוצרת בארץ ישראל .אולם עוד רחוקים אנו מהשגתה של מטרה זו.
במבחר המאמרים שהוצאנו מתוך העתרנים ביקשנו לשקף מציאות זו.
בשטח מבח?נה סטטיסטית.

גם לראות מה קורה ליורד.

גם לבדוק מה קורה

 DAלבחון כמה מן התגובות של

לשראלים רגישים לתופעה .מגמתנור היא לתת בידיך המדרילך את הכלים לבחון את התופעה

ולהיות מעורב בתהליך החינוכי של המאבק בעד הבחירה  -בארץ.
מבחינה חינוכית עומד המדריך בפנ? בעיה קשה אך לא בלי פתרורן:

אין בידו

יכולת

לכפות .מניפולציה חינוכית לא תעזור :החלטה כה כבדה כמו בחירה בחי?לם בארץ-ישראפ5
לכולה לנברע רק
רק מתרך אמרן

מ  3.3.ר ע

אמיתד.,מתורך לפולת |להכרדע רלכרלת זר

לכרלה לצמרת

בסיסל ביכרלתר של הנלכינר לקבל עמדה טלא מתרך כפיה .בלרי אמרן

בנער

אין אפשרות להשפיע עליו אך האמון בו איננו התנזרות מנקיטת-עמדה שלנו כמדריכים.
המדריך הנוקט עמדה צריך לזכור כי לא רק את העמדה הוא מעביר לחניכיך אלא גס את
האמון הבסיסי בכוחס של נערים לקבל על עצמם הכרעה .האמון
לנקרט עמדה:

לא צריך להתבטא בסירוב

?תכן מאד שחניכיך ?פרשו זאת לא כהזמנה לדיון פתוח אלא כהזמנה לאי

נקיטת-עמדה.

בסוף החוברת יש

הצעות לדרכים דידקטיות לטיפול בנרשא.

< %

עמד במתח שבין ירלדה ,עליה ,הארץ כמולדת ,הארץ כנרשאת חזון .הגלות ,הפיזור שפ

/8כ+ו/ת /2660.6כ/3ת 066ה/6/23 -ת 266ח
משרד ראש הממשלה

הלשכה המרנזית לסטטיסטיקה

אינדיקסורים למספר חושבי ישראל בחו"ל
הרקע
לאחרונה ,אך גם בעבר ,הופצו מספרים רבים באמצעי התקשורת אודות זרס ה"יורדים"
השנתי ומספר היטראלים השוהים דרך קבע בחו"ל .המספרים .נובפעים ממקורות לא
ברורים,מהתרשמויות אישיות של בעלי תפקידים שסונים או סקרי דעת קהל .nado
תזכיר זה להבהיר את הבעיות הקשורות בהגדרת הירידה

ומדידתה ולתאר את המידק

המוגבל כפי שמשתקף בנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .סטטיסטיקה
תוצר לוואי של מערך הפיקותה

זאת היא

והרישסוס שמקיימת משטרת הגכולות על תנועת התושבים

בגבולוה:

בסיס לכל אומדן של תנועת התושבים בגבולות הוא טופס תושב

ירצא:

ד

כל נוסע ביציאתו מן הארץ ממלא טופס (ובו מספר פרטים מזהים) ,מקור הטופס
נמסר לבקר בתחנת הגבול ועותקו מלווה את הנוסע עד שובו ,עת

נלקח על ידי

בקר בתחנת הגבול בּעת החזרה.
 24בעפירת הבדרת "יררר"
רק כמה מאות תושבים בשנה,

מצהירים בטופס יציאה על כוונתם לעזוב את הארץ,

למרות שאופנות כזאת מופיעה בין הסיבות לנסיעה המפורטות בטופס.
קיימה בארץ הגדרה פורמאלית,

משפטית מחייבת של המושג "יורד"

כזאת מהווה חלק מקשיי מדידה של תופעת הירידה.

יצויין ,שלא

ועצם העדר הגדרה

יתכן שהפרוש העממי

ו/או המקובל

של המרסגב "*ררד" הדנור "מ* שעוזב את המדינה ל צמיתות" במובן של "מי סמקיים את

מרכז עיקר פעילותו האישית ,המשפחתית ,הכלכלית ,החברתית וכד' מחוץ לגכולות
של מדינת ?q "bear
מיהה

הכלים הסטטיסטיים הקיימים אינם מסוגלים לקבוע באופן אמפירי

"יורה,9רםל.לאר4

מאחר שלא

ניתן להגדיר ולמדוד "ירידה" באופן חד משמעי ,עורכת הלשכה המרכזית

לסטטיסטיקה סידרת אינדיקטורים תקופתיים (לרוב שנתיים) המבוססים בעיקרם על
אורך שהות רצופה של התושבים בהו"ל ועל מאזני תנועת היוצאים והנכנסים.
אין נתונים אלה נקיים ממגבלות (שתפורטנה בהמשך) אך האינדיקטורים הנבנים

באמצעותם ,מהווים מכלול שיטתי ועיקבי המאפשר בדיקת המגמות של מספר תושבי ישראל
“VIAS

 5.מספר תושבי ישראל השוהים בחו"ל
בתקופה  9791-8491יצאו בסך הכל מישראל  000,779,5תושבים

ובאותה תקופה הזרו

לישראל  000,046,3תושבים כך שבסוף  9791היו בחו"ל לכל היותר  000,753נפש

( מהס כ %01-לא יהודים) .מספר זה כולל גם תושבים סיצאו לחו"ל זמן קצר לפני סוף
 9ושלא הספיקו לחזור עד סוף  211). 9791מבין  000,86יוצאי  9791שלא חזרו
עד סוף דצמבר  ,9791הרוב

צפוי לחזור במהלך  .)0891לפיכך נראה שבניכוי התיירות

לזמן קצר ,מספר הסשוהים בחו"ל אינו עולה על 0נפש .מספר זה אינו כולל את

התושבים במעמד "עולה בכוח" שתזרו לחו"ל (סדר גודל של כ )000,54-את תנועת תושבי
מזרה ירושלים דרך גשרי הירדן וכמובן לא את התנועה הטבעית (לידות ופטירות) של
תושבי

ישראל הנמצאים בחו"ל:

-n6êp nIiz016 - nôla niz216 - n6la nIza216
על מנת לקכוע מתי היתה "ירידה" גדולה או קטנה

ניתן להשתמש במספר אינדיקטורים.

א .אינדיקטור ראשון הוא מאזן היוצאים והחוזרים בכל שנה

(ראה לוח א' בנספה).

אינדיקטור זה מצביע על צמצוס במאזן השנתי בשנים האחרונות וזאת על אף הגידול
במספר

היוצאיס.

ב .אינדיקטור אחר הוא מספר התושבים הנעדרים מן הארץ (ברציפות)  2חודש לפחות
והוא הקרוב ביותר להגדרה המומלצת ע"י המשרד הסטטיסטי של האו"מ .מספר זה
לאחר שמפחיתים טמנו את מספר התושבים שנעדרו למעלה משנה

שנה ,מבטא את ה"הפסד" של האוכלוסייה 

וחזרו ארצה באותה

עקב ההגירה .מספר זה גם מבטא את

התוספת השנתית של מספר הישראלים בחו"ל השוהים שם שנה ומעלה.
מספר היוצאים שהגיעו להעדרות של שנה מורכב משלוש קבוצות:
 elתושסשבים "?ובדדם תדשים".

 .2מבקרים בחו"ל לתקופות בינוניות (כגון שבתונים ,השתלמויות ,נסיעות ארוכות
אחרי הצבא וכד') אשר מספרם כנראה גדל בשנים האחרונות.
.5

יציאות חוזרות טל ישראלים ("יורדים") המבקרים בארץ ,שמספרם עלה הן כתוצאה

לפרבית הצפר ,אין הסטטיסטיקה מסוגלת ,בשלב זה ,להבחין בין מרכיב*ם אלה.

הנתונים בפי שמופיעים בטורים  8,2,4בלוח ב' שלהלן מראים שתוספת הישראלים
בחו"ל מעל שנה גדלה מאד בשנים  4791ו( 5791-אחרי מלחמת יום כיפור) אך מאז
חלה ירידה הדרגתית.
ניתן לאמוד 

עם זאת המספרים גבוהים עדין יחסית לראשית שנות השבעים.
היה

כי בסוף  9791מספר הישראלים השוהים בחו"ל כבר מעל שנה

«3-000,072
ג .אינדיקטור אחר שיוזכר כאן מהיחס להעדרות רצופה ממושכת ,למשל ,של  4שנים
מבין

קלנדריות,

יוצאי

שנה

מסוימת.

המגבלות

העיקריות

של

אינדילקטרר

זה

ה:1

x

(א) מספר הנעדרים בחו"ל  4שנים ידוע רק  4שניט אחרי שנת היציאה לחו"לי-
(כך למשל ,רק בסוף  3891יוודע מספר היטראלים הנעדרים  4שנים שיצאו ב.)9791-
(ב)

"יורדים"

שהותם-

המבקרים בארץ תוך תקופה הקצרה

מ 4-שנים

-

מפסיקים את רציפות

"281ל ולא יהשבו ל"יורדיס".

עד לקבלת הנתונים המתקבלים רק לאחר  4שניש נערכים אמדנים ( "תחזיות") של
מספר התושבים שיצאו בשנה מסוימת ולא

יחהזרו ארצה תהוך  4שנים .אמדנים אלה

מבוססים על דפוסי החזרה סל תושבים יוצאים בשנים האחרונות (אומדנים אלה
ניתן לקבל גם עבור שהות רצופה בהו"ל של שנה ,כפי שהוזכר ,שנתייס ,שלדוש

שנים וכו).
כפי שניתן לראות בטור  5בלוח ב' המצורף ,גם אינדיקטור זה מראה על צמצום
מה

בתופעה

בשנים

האתרונות:

 1םירלור

0091.

> w

של ריבוי מספרם בחו"ל (המשהקף גם בריבוי
עלות נמוכה יחסית של נסיעות לארץ.

ישראלים "חוזרים")והן כתודצאה של

066 NnIZ2918 - noto 33218 -ח /8/23 -ת  266מ

)(:

הגועה האקדשבים

ורך הגב

ו

 inלבפ

וי

ל

8491

001,4

005,5

004,1

4691

006,98

005,97

001,01

9491

005,71

004,01

001,7

5691

001,79

005,78

007,9

0591

000,03

000,02

000,01

6691

008,21 000,301 008,511

1591

0

008,61

009,9

7691

007,31

2591

|0

004,51

000,41

8691

001,821

3591

007,43

003,12

005,31

9691

004,6 006,231 000,931

4591

009,03

006,22

003,8

0791

002,6 002,631 \ 0

5591

003,43

003,72

000,7

1791

008,7 001,261 |000,07:1

6591

000,24

006,92

004,21

2791

003,6 |005,871 |008,481

7591

84 ,0

003,53

000,31

3791

|006,702

8591

001,25

000,83

001,41

4791

005,52 |004,802 009,332

9591

000,55

001,34

008,11

5791

007,51 |009,032 |006,642

1960

63,300

51,300

12,000

1976

17,700 239,200| |256,9C0

1961

75,900

65,900

10,100

1977

|13,100 277,400| 290,400

1962

|0

74,700

11,400

1978

|5,800 380,400| 386,200

1963

103,500

92,700

10,800

1979

|6,400 439,200| 445,700

009,49 006,801
002,121

|004,891

009,6

002,9

בתקופה  9791-8491יצאו בסך הכל  000,779,3תוסבים וחזרו  000,046,5תושבים ,כר שהמאזן
הינו  000,755נפש.

)(1

לא.כול?

תנועה

תהשבי

מצרה

*רר%שלים

דרך

גשרי

הירדן:.

87 -כ3ות /206607-6/03ת  . 066 nizpl6כ066ת +

סיכום אומדני ה"ירידה" ,לפי ההגדרות העיקריות
ל

מאזן תנועת
התושבים
ו

הגיעו לשהות |חזרו אחרי
של שנה בחו"ל|שנה או יותר
במר"ל

מאזן תושבים
בחו"ל מעל mv

)(4) 2) - (3

תושבים בהו"ל
מעל  4שנים

)5

)(1

)(2

)(3

1691
2
1963

001,01
11,400
10,800

1964

10,100

007,61
16,000
20,300
19,700

009,6
8,200
8,900
10,100

008,9
7,800
1,400
9,600

10,700
9,2C0

1965
1966
7
1968
9

9,700
12,800
13,700
6,900
6,400

19,800
20,200
24,300
26,300
22,800

11,700
12,700
14,300
17,100
17,500

8,100
7,500
10,000
9,200
5,300

8,700
10,900
10,700
7,000
6,200

0
1971
8
1973

6,000
7,800
8,500
9,200

22,500
24,000
26,400
25,600

19,900
21,800
21,700
23,800

2,600

7,100

2,200
4,700
1,800

9,000
8,000
14,800

"1974

25,500

34,300

18,400

15,900

16,400

1975

15,700

39,000

22,100

16,900

13,500

6

1977

8

1979

המספרים

36,200

17,700

39,300

13,100

37,900

5,800

33,400

6,400

שבסוגריים

הינם

תחזית.

24,900
27,400

29,500

27,300

11,300
11,900

8,400

6,100

000,9
11,600

)(15,000

)12-13 ,000

)10-12 ,009

)10-12 4000

A
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משרד ראש המחחשלה

שנתון סטטיסטי

מאי 08

לוח ה -.5/תושבים יוצאים וחוזרים

DEPARTING AND RETURNING RESIDENTS
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יוצאים

Departing

%6

נתונים

מנוכי

מקוריים

עוגנהיות

Seasonally|Original

data

1978

|

adjusted

430 260,

)9

1

22,524

V

7

II
III
IV
vI
VII
VIII
IX

1980

נהונים

מנוכי

מקוריים

עונהיות

nte

34,100

35,100

22,983

44,861
91,311
87,662
47,053

37,400
41,900
.45,700
39,000

39,000
41,700
...43,100
43,200

IV

3 months

ד

37,300

37,400
33,440
54,881
40,100
44,700 1
40,900
60,948

27,815

Percent of residents

)(a

423,438

19,147
26,257
35,594

1
II

dns

adjusted

36,300
40,900
44,300

24,155
20,102

אחוז התושבים שחזרו
הוך  3הודשים

returníing within

Seasonally|Original

. 36,900
40,600
42,200

x
11
XII

40,100

39,400

43,200
32,600

.49,300
35,900
38,900

7

49,954
29,578
23,729

35,500

3z, 900
34,200
43,400

69,8

34,300
36,200
39,800

38,000

732
02
69.8

39,200

38,200
40,600
42,604
42,600
43,000
40,900

43,800
43,400
33,000

22,705
18,516

31,594

V
vi

Returning

17,447
22,208
33,341

39,435
22,587
6

III

הוזרים

=E/5e

TABLE

שת מ א בא המו  <- Oםאת  2 ₪ 83מה מה נא אה

26,342

26,214

VII
VIII
IX

x

XI
XII

=snnunnnsnnnannnsSnsasSaSNISII SAS ASAS IDisSIsaas INS IÔs sans nSanansscsacssssa22sastosassssa"" snsunasasanannansaa

)(a

האהוז

תושב מהוך סך הכל היוצאים,

לא כולל

 nataירושלים

(ל)

הנתונים קל תנועת תושבים בשנת  9791 Gaארעיים.

VABLE E26,.4 HEtUANINA Res idênto (MD, po penioo

לוה ה - ,6/הושביט הו/ריט ),'%' taלפי הקושה

ARTURE AND PERIOO OF METUANזט *

יצי) ותקופת הזרה

כל

Period of return

הקופה הזרה

0

6

4.9

סרס

11

הזרו

היוצאים

7 1948
| 35 depart
[1948-1974 All
1

1975

1976

:
1977

1978

1979

ל

tn

Ly

Total

מספר'ם e*vomtp

סך הכל

TOTAL

a

ט

419,652
314,092
681" 981
266,, 544
860,664

6791
87779911

9291

0891

1

1981

Absolute numbers

250,908 |2,072,422 7

7

4

]139,228 104,575 435,625 430,247| 300,376 77,355 239,195

649,81

38 6 0

146,01

95

240,63 114,781
749,912

039,6

₪64

134,4

סשת

242,4 564,01
116,9 710,04
653,14 072,813
732,79

:

684,2

13ב

619

פע

566 49,1
%93,1 772,4
118,3 236,01
106,62 501,74
763 ,,036
901,17

344,911 ]1- 7
|I- V

152,399
אחוזים

pa ada

196

100.0

11979
1980

100,0
,100

Rem

-1 + 0
 1ז |-
)(a

ה

100,0
100.0
0.001

לא כולל תנועה תושבי מזרה ירושלים
 799גשר אלגבי.

Lv

Hot yet
mo

380,862

137

%61

783
)948
)895,1
]871,4
863, ,13

395,31
309,81
333,41
241,71

22

100,079

406,11

370,76

%3,84

52,320

Percentages

nor

ee

aa

9

o

03

0

0.3

2

!O

?às

Lo

E

שו יא

84.8

01

0.0

a

2º

0,0

Sd

0

4

9

10,6

Br

sa

60

חר

1

E

67

14,4

cd

40.5
a

5

78.9

5

0.9

4.8

3.9

1
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כ  %5רוצים לרדת :עוד %6

,שוקלים ירידה"

 %מכלל האוכלוסיה הי"
 18 bas mmaומעלה( ,שהם
כ" 000,89נפש) הצהירו שהם מ-
תכוננים להגר בוודאות מהארץ
,,בעתיד הנראה לעין" .ל7%1.42
מכלל המשפחות בארץ יש כבר

כעת בני משפחה השוהים ,,תקו-

פה ממושכת" בחן"ל (שמספרם

מגיע לפי הסקר לכד"1 000,537
פש)  --אלה מימצאיו העיקריים
של מישאל פור"י מיוחד .בנושא

הירידה שנערך בהזמנת ,,הארץ".
לשאלה ,,,האם אתה מתכונן ב-
אופן מעשי להגר מהארץ בעתיד
הנראה לעין ולהשתקע במדינה אח"
רתז" ענו  %94בחיוב ועוד

אז ,איפוא %0.5 ,ירידה מה-
ארץ ,רחיינו שעור הרוצים ל"
הגר מהארץ הוכפל מאו .6791
רוב השוקלים ירידה מהארץ כבר
החליטו גם לאיזו מדינה יהגרו .כד

מעט מחציתם ( )%1.4רוצים לאר-

ה ; 0.8% MTP? TAP 1.9%
לצרפת ;  0.6%לטוסטרליה והש-
אר לבריטניה .לדרום אמריקה-2 ,
גרמניה ,לסקנדינוויה ולדרום אפ"
ריקה :  %6.2עדיין לא התליטו ל"
איזו ארץ יהגרו.
בין המצהירים בונדאות שיהגרו

מהארץ (ששעורם בכלל האוכלוסיה
הוא כאמור  )4.%%בולטים צעיר"ם
בני  ,)05.9( 92--(8ילידי הארץ

) cbya ; (81%השכלה תיכונית
) ; (%7,1עובדי כפיים ( )%5.7וד
ואפריקה
ארצות אסיה
יוצאי
(.)%9.7
לרבץ מכלל המשפחות באד

 %ב,אוליי ,דהיינו  %9.01מכ-
לל האוכלוסיה היהודית הבוגרת
שוקלים כיום ירידה מהארץ.

משפחה הנמצאים (,תקופה ממוד

VD

משפחה כזאת  31.4בכי משפהה

עורך המחקר ,מנהל

רפאל ניל ,מציין כי במישאל

זהה שנערך ע"י פור"י ב61791-
הצהירו רק  %2.2שהם מתכו"
ננום בוודאות להגר מהארץ ו"

רץ ( )%1.42יש כבר עתה כני

 powבחו"ל' .בממוצע יש לכל

בחו"ל (שהם כ 7000,031נפש).
בין בני המשפחה השוהום בחו"ל

,,תקופה ממושכת" בולטים קבוצות
)22-02 + (09.82
הגיל 03-93
( ; )0%0.12וצעירים מתחת לגיל 81
( .)%8.11הגיל החציוני של בנלי
משפחה השוהים עתה בחו"ל הוא
 6שנים.
לגבי  02.14מכלל בנר המשפ:

חה השוהים עתה בחו"ל הצהירו
קרוביהם

שרואיינו

במישאל

אינם מתכוונים לחזור אידפעם ל-

ארץ ; לגבי  %3.71. TORAש ,יתכן
שיחזרו ,אך הם עוד לא החליטו"
ולגבי   %5.82הצהירו קרוביהם ש-
הם ,יחזרו בוודאי" לארץ . שאר
 %מהמשפחות אמרו שאינם
יודעים אם קרוביהם יחזרו אי לא
יחזרו לארץ.
משך הזמן הצפוי לחזרתם לארץ
של אלו המתכוונים לחזור  --לפי
עדות קרוביהם  --הוא תוך ארבע
שנים בממוצע.
המישאל הקיף מידגם מייצג של
 0איש ואשה ,מגיל  81ומעלה,
שרואיינו בראיונות אישיים בבתי-

הם בכל רחבי הארץ תוך שמירת
פרטיות

מלאה.

 2.8% VPאמרד אז שאולי יה"

גרו מהארץ .בסמך הכל שקלו

בפרוס שנתתשמ"ב:
 0תושבים בישראל
עודףהעוליםעל היורדיםהשנה0002 :
מאת סופר ,האר?" לטנייני כלכלה

גאמדת אוכלוסיית ישראל ב 000,869,3-נפש,
יב
בפרוס שנת תשמי ם ו 7000.356לא-יחודים .על כך מסר דובר
מהם  000,513,3יהודי
טטיסטיקה . qoהאומדנים עולה ,כי בשנה
הלשכה המרכזית לס
לוסיית המדינה ב" 000,86נפש (גידול של
שנסתיימה גדלה אוכ
אשתקד) .האוכלוסיה היהודית גדלה בשנה
 ,1.%לעומת %32
נפש .הריבוי .הטבעי נאמד ב 74- NORנפש
האתרונה ב 94-אלף
 0נפש .גידול האוכלוסיה היהודית היה
ומאזן הגירה היה כ002-
די הירידה באחוז הגידול באוכלוסיה ה-
שתק
 %לעומת 1.2ע%יקאר מצמצום בעליה .העליה לישראל הסתכמה
יהודית נובעת ב
 00נפש ,צמצום של  %94לעומת השנה שעברה.
בשנה זו ב3,31-
גדלה .אוכלוסיית ישראל ב 478-אלף נפש לערך.
בעשור האחרון
ם גידול של  8866אלף נפש ,מהם  734אלף
בקרב היהודים גרש
אלף ממאזן ההגירה .הגידול בקרב הלא יהו-
ו132-
מריבוי טבעי  60אלף נפש מהם  202אלף מריבוי טבעי 170004
דים מסתכם ב2-
,
ממאזן ההגירה.
ות של תושבי ישראל לחו"ל עלה בעשור האחרון
יא
מספר היצ ות ב 000,051-לערך .אפשר איפה לאמר .כי בעשר
על מספר החזר

,מישראל  000,051אלף 00/51 ,איש בשטי
השנים האחרונות יחדו
בממוצע.

רמ
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הירידה יצרה תפוצה
פרופי'שר'רבקאילית בגולה
לוח  -- 1שיעורי ירידח ועליה

1

התקופת
1920-1931

8
1948-1964
1956—1968
1969-1973
1974-1975
1976—1977

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

של ישראל מספקת לחוקרים ול-

ציבור מידע מפורט ומדוייק .על
תופעות דמוגרפיות רבות .כגון:
על האוכלוסיה ,על מרכיביה ה-
שונים ,על התפרוסת הגיאוגרפית
שלה ועל תנועותיה העונות (ילו"
דה ,עליה ,נישואין .גירושין,
פטירות וכו') . הסוג היחיד של
תנועות

אוכלוסיה

אשר

בעטיו

גתקלת הלשכה לסטטיסטיקה בד
קשיים גדולים באספקת נתונים -

הוא הירידה .בעניין זה החוקרים
היו רוצים לקבל מידע סטטיסטי
שוטף על מספר היורדים העוזבים

את המדינה מדי שנה ועל הרכבם
לפי תכונות ,כגון מין ,גיל ,ארץ

לידה ,תכונות חברתיות וכלכליות

שונות ,ארץ השתקעותם ,מניעים
לירידה וכו',.
לכאורה ,הכנת נתונים כאלה
 nem) mr amaעניין פשוט
למדי .בטופס הנהוג בישראל >“
מילוי על-ידי תושבי המדינה הר
נוסעים לחו"ל כלולה שאלה על
מטרות הנסיעה  -והירידה היא
אחת המטרות האפשריות .אם כל
האנשים המתכוננים לרדת הין
מצהירים על כך בטיפס הזה ,ואם
 nm maבין הכוונח לרדת ו7
הירידה בפועל  --קל היה לאסוף
את כל המידע הדרוש בזמן עזיבת
היורדים את המדינה .אולם מעטים
מאד הם האנשים המצהירים בעת
עזיבתם את המדיגה על כוונתם

לרדת ; הרוב הגדול של היורדים
מצהירים על מטרה אחרת של

נסיעתם .לכן אי-אפשר להבחין
בין המידע המתקבל עליהם וזה
המתקבל על מאות אלפי הישראד
לים היוצאים את המדינה מדי שנה
למטרות אחרות ,כגון תיירות,
עסקים וכו'.
מניע נוסף למיעוט ההצהרות
על הירידה נעוץ בכך ,כי בעת
הנסיעה לחו"ל ,לעתים קרובות
ההחלטה לרדת אינה קיימת עדיין
בצורה מודעת או לפחות לא
בצורה סופית .במקרים רבים הר
עוזבים את המדינה לזמן ארוך
מתכוננים לחזור אחרי סיום לי-
מודיהם ,ביצוע עסקיהם או השגת
מטרות אחרות .אולם לא תמיד
עובדות החיים תואמות את הד
 nunoגורמים כלכליים ,נישו-
 PRאו מאורעות משפחתיים “NR
רים וגורמים נוספים עשויים לה-
ביא להארכת השהות בחו"ל מעבר
לתכנון המקורי.

2

3

4

מספר הממוצע

היורדים ל0001-

העולים ל0001-

של היורדים

היהודית בא"י

היהודית כבא"י

השנתי

2,660

2,013
9,519
8,910
4,221
16,168

12,390

הקשיים בהבחנה שבין מהגריס
לבין נוסעים זמנית לחו"ל אִינם
מיוחדים לארצנו ,אך הם חמורים
במיוחד בישראל בגלל ההתנגדות
האידיאולוגית לירידה .בארצות
רבות מנסים להתגבר על קשיים
אלה עליידי כך שמבדילים בין
היוצאים לחו"ל לתקופות קצרות
או ארוכות (למשל למעלה משנה)

ומתייחסים

לאחרונים

כאל מהג"

רים .השיטה הזאת שהיתה נהוגה
במשך חלק מתקופת המנדט ה-
בריטי בארץ-ישראל  --אינה מתר
 réisלתנאים הנוכחיים של ישר-
אל.
מהסקר של  ,3791 DDמכל
הסקרים הקודמים יוצא ,כי שיעור
הירידה גדול במיוחד אצל העולים
החדשים .על ירידת העולים החד"
שים קיים מידע רב גם ממקור
אחר ונתייחס להן לחוד.
בדרך-כלל .שיעורי הירידה “a

כים וקטנים עם הוותק במדינה

בתוך אותה תקופה של ותק שיד

עורי הירידה גבוהים הרבה יותר
בקרב ילידי אירופה ואמריקה
מאשר בקרב ילידי אסיה ואפריקה,
כפי שנראה בלוח .2
לפי נתוני  ,3791הנטיה לירידה
גדולה במיוחד אצל אלה שנולדו
באמריקה הצפונית ( )5.64ובאמד
ריקה הלטינית ( )3.61מאשר אצל
ילידי אירופה ( .)4.7בין -האירו-
פאים ,אצל ילידי ברית-המועצות
וילידי אירופה המרכזית קיימת

נטיה רבה יותר לְרְדְת מאשר אצל

ילידי ארצות אחרות .בין -ילידי .

אסיה ואפריקה  --הנטיה לרדת'"
חזקה יותר בין ילידי תניסיה,
אלג'יריה ,מצרים ותורכיה.
יתכן ,כי ההפרשים האלה בר"
נטיה לירידה בין ילידי הארצות
השונות תלויה ,בין היתר ,ברמה
שונה של השכלה והכשרה מקצוד
עית ,ידיעת שפות וגורמים אח"
רים העשויים להשפיע על קבלתם
) amasבארצות היעד .כן יש
להניח ,כי לקיום קשרים “novo
תיים בארצות היעד יש השפעה
מסויימת לגבי ההחלטה לרדת.
תקופת המנדט ובמיוחד לאמר הגל
הגדול של העליה ב,52-4291-
אשר היו קשיים גדולים בקליטתו.
כן ידוע שהירידה היתה גבוהה
בזמן העליות הראשונה והשניה.
בכל התקופות האלה היו קשיים

באוכלוסיח
30.0

5.3
6.0
3.8
1.6
5.6

באוכלוסיה

Ê

4.1

9.09

65.0
55.3
8.7
172
9.0
7.0

מיוחדים בקליטת עליה בארץ"
ישראל ומידה ניכרת של חופש
לכניסת יהודים לארצות קולטות-
הגירה אחרות.
בחלק השני של תקופת המנדט
הצטמצמה הירידה במידה רבה .יש
להניח כי תמורה זאת חלה כתוצ-
אה מהקשיים במעבר לארצות
אחרות בזמנים שבהם נרדפו ה-
 DTMעלזידי הנאצים ,וחופש
ההגירה הבינלאומי היה מוגבל
מאד.
למרות הקשיים הגדולים בקליטת
חלק מהעליה ההמונית של השנים
 ,1לא היתה ירידה גדוד
לה בתקופה זו (אף כי בשנים
4גרשם גידול מה ב-
ירידה) .הסיבה לכך נעוצה בעיקר
באופי המיוחד של העליה ההיא:
אלה שיצאו מהגיהנום של אירופה
לאחר השואה לא שאפו לחזור
? DARDO MIRאותו דבר היה

אמור לגבי אלה מיוצאי .ארצות

שהתקשו

להסתגל

לתנאי

ערב
הארץ.
אם נתבונן בשלוש השורות
האחרונות של לוח  1נוכל לעמוד
על ההתפתחויות הבאות במשך
השנים האחרנות .בתקופה שמיד
לאחר מלחמת יום"הכפורים ה-
ירידה היתה באופן יחסי חזקה ;
יש להניח כי גידול זה נגרם על-
ידי גורמים כלכליים ופסיכולוגיים
כאחד .בי 6791--7791חל צמצום
מסויים בירידה .מחומר שנאסף
בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וד
טרם עובד סופית ,מסתבר ,כי
בי 8791--97לא חלו שינויים ניד
כרים בהשוואה לשנתיים הקוד-
 MAשיעורי הירידה ל000,1-
תושבים יהודים בישראל בשנים
האחרונות אינם נראים ,איפוא,
יחסית ,כגבוהים במיוחד .אולם
באותו זמן שיעורי העליה נמוכים
מאד.

שוני בנטיה לירידה
לפי ארץ הלידרה
והותק במדינח
יש עניין רב בדיון על השוני
חקיים בין שכיחות הירידה בקרב
קבוצות האוכלוסיה השונות .אפ-
שר לבסס דיון זה על נתונים
סטטיסטיים המתפרסמים מדי פעם
עלזידי הלשכה המרכזית לסטטיס-
טיקה ,על מספר תושבי המדינה
שיצאו בשנה מסויימת ולא חזרו

עד למספר שנים לאחרדמכן . 7
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לוח  -- 2שיעורי ירידה ל 000,1-בכל קכוצות האוכלוסיה

)(1973

ילידי חו"ל שעלו
עד 4591

ילידי
אירופה-אמריקה
אסיה אפריקה
ישראל

5591-- 4

38-1
1,91
6.01

1.5
3.2

ס"ה
0.8
6.3
92

הירידה

בין העולים החדשים

על הירידה בקרב העולים החד"

חירידח לפי הגיל,
המין והמצב המשפחתי
מערכת מפורטת  של שעורי
ירידה לפי המין ,הגיל והמצב
המשפחתי מראה ,כי שיעורי הד
ירידה נמוכים מאד ,יחסית ,מתחת
לגיל  .02בקבוצות הגיל 43-52
עולים שיעורי הירידה [מגיעים ל-
שיא .לאחרימכן  DMקטנים והול-
כים עם עליית הגיל .שיעורי
הירידה גבוהים יותר אצל הגב-
רים מאשר הנשים בכל קבוצות
הגילים והם גבוהים יותר אצל
הרווקים מאשר הנשואים .מתברר,
כי לגברים בודדים וצעירים בגיל
העבודה יש נטיה חזקה במיוחד
לרדת .תופעה זו אינה מיוחדת
להגירה מישראל ;:היא שכיחה
 mpבזרמי הגירה בינלאומיים
הנובעים מגורמים כלכליים.

לוח  2נראה כאילו שלילידי
ב

ישראל שיעור ירידה נמוך יחסית.
אולם הסיבה העיקרית לכך היא,
שלילדים בכלל יש שיעורי ירידה
נמוכים והם מהווים אחוז גבוה
בקרב  ppהארץ .בדיקה של
שיעורי הירידה הסגוליים לפי ארץ
לידה והגיל מראה תמונה שונה
הבאח לידי ביטול( :א) בשיעורי
ירידה גבוהים של ילידי ישראל
לעומת בני אותו גיל שנולדו בד
אסיה ובאפריקה ,בקבוצות הגי"
לים שבין  52--92ועד  07פלוס
 (3בשיעורי הירידה דומים לאלה
)

של בני אותו גיל שנולדו באירופה
ובאמריקה ,בכל קבוצות הגילים
שבין  94-54ועד  07פלוס .אם
לערוך השוואה בין שיעורי הירי-
דה של ילידי הארץ לאלה של
ילידי חו"ל ביחד .נראה כי הראד
שונים עולים במקצת על האחרו"
נים בכל קבוצות הגילים החל
מגיל  .03עם גידול האחוז של
ילידי ישראל בקרב האוכלוסית
חל בין השנים  2691ו 3791-גידול
ניכר באחוז ילידי הארץ בקרב
היורדים

בני

הגילים .51--44

שיעורי ההיעדרות הממושכת
מהארץ גבוהים יותר מהממוצע
בשלוש הערים הגדולות ובקיבו"
צים ,ונמוכים במיוחד במושבים
ובכפרים האחרים.
לפי נתונים ממקורות שונים
בשנים  * 2791-8491מתקבל ,כי
הרוב המכריע של היורדים פונה
לארצות מפותחות .כדוגמת CR
צות-הברית ,ארצות אירופה הד
מערבית והמרכזית ,קנדה וארצות
אחרות באמריקה ובאוקיאניה.

שים אפשר לקבל מידע רב
ומפירט מאד מסקרי מעקב הנערד
כים על-ידי הלשכה המרכזית ל"
סטטיסטיקה בין העולים שהגיעו
לארץ בשנים נבחרות .על-פי סק"

 osהמתייחסים לעולים mar
לארץ בין השנים  7791--9091מתד
קבל ,כי שיעור היורדים בשנה

הראשונה היה בסביבות  %3ור
בשלוש השנים הראשונות כ.7078
 Pa Dmה,עולים בכוח" הוא

גבוה הרבה יותה ,ובשלוש השנים
הראשונות הוא הגיע לסדר-גודל
של

כ.7%03

לוח  2מראה ,כי פרט לתקופה
המיוחדת מיד לאחר מלחמת יוס"

הכיפורים ,הירידה לאחר  5691היד

תה בסביבות של שלושה יורדים
בשנה לכל  000,1תושבים יהוצים.
המספר המוחלט של היורדים היה,

כנראה ,בשנים האחרונות בסדר"
גודל גולמי של כ" 000.21לשנה.
האומדנים הנ"ל נמוכים מאלה
המצוטטים לפעמים בדיונים על
הירידה .אולם אם ברצוננו לדון
בתוצאות הדמוגרפיות של הירידה,
ספק אם ההתייחסות למספר או
שיעור שנתי מהווה גישה מספקת.
ואכן ,לעתים קרובות מנסים לה"
 paלידי אומדנים כוללים על
המספר המצטבר של היורדים ,החל
מתאריך מסויים .כגון מהקמת ה"
מדינה .למשל ,הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה העריכה בפרסומה
האחרון ,כי  "1977 1948 Paירדו
מישראל כ000,062 - יהודים וכד
 0לא יהודים .עידכון של
מספר היורדים היהודים המצטבר
בין  8491ועד לאמצע  0891היה .
מביא אותנו לאומדן לא רחוק
בהרבה מ 000,003-אבל עדיין
נמוך ממספר זה.
כדי לדון בגודל ההפסד אין
להסתפק בקביעת גודל אוכלוסיית
היורדים וצאצאיהם .יש חשיבות
רבה גם לבדיקת ההרכב של אוכד
לוסיה זו .אין ביכולתי להכנס
כאן לדיון על כך .אסתפק ,איפוא,
בדיון של הנתונים הבאים על
הרכב היירדים עצמם :בין אלה
שיצאו בשנים  3791-2691ולא
חזרו תוך  4שנים מאז יציאתם,
נמצא כי  %2.35היו גברים 
%1היו שייכים לקבוצות גיל
 15 parו %8.22 ,792לגילאי
 4ו 7%4.71לגילאי .54--46
הרכב זה מראה .כי הירידה כוללת
דווקא אחוזים גדולים של סוגי
אוכלוסיה שהיו יכולים לתרום
יותר לבטחון ולכוח עבודתה של
מדינת ישראל.

לא תופעה חדשה
מהסקירה לעיל מתקבל ,כי ה"
ירידה אינה תופעה חדשה .הירידת
היתה קיימת כבר בתקופה העותו"
מאנית ובתקופת המנדט ונמשכה
במשך כל תקופת העצמאות .היא
אף הגיעה בעבר .בשנים מסויימות,

לשיעורים הרבה יותר גבוהים
מאשר מימדיה הנוכחיים .אולם

בעבר  ponניכר של הירידה
נגרם על-ידי גלים חוזרים של
עולים  Demאשר לא מצאו
את קליטתם בישראל .תופעה זו
אופיינית לכל הארצות הקולטות
הגירה

נמוכים

גדולה

יותר

--

ומימדיה

בארצנו

היו

בהשוואת

לארצות אחרות .גם היום הנטית

לרדת חזקה יותר בין העולים הד
חדשים (במיוחד . paהעולים
בכוח") מאשר בקרב שכבות אחר
רות של האוכלוסיה .אולם מאן
 .5ובמיוחד בשנים האחרונות,
מימדי

העליה

הצטמצמו Mama

לכן אין לראות בעולים החדשים
העיקרי לירידה  :שיעורי הירידת

שלא הסתדרו בישראל את הגורם
של ילידי ישראל מעל לגיל 52
הם בסדר-גודל דומה לאלה של

בני אותו גיל שנולדו בחו"ל ,וב"

קבוצות גיל מסויימות אף עולים
עליהם .לירידה תכונות דומות ל"
תנועות ההגירה הבין-לאומיות ה"
נגרמות עלזידי גורמים כלכליים
אישיים! היא נפוצה יותר בין
צעירים  paבודדים ובין אלת
אשר תכונותיהם הכלכליות והתר"
בותיות עשויות להקל על קליט"
תם בארצות נכר ,והיא מופגית
בעיקר לארצות יותר מפותחות.
יצירת תפוצה ישראלית בגולת
היא רק היבט אחד מתוך התמו"

רות העמוקות המתחוללות בעש*

רות השנים האחרונות בדמוגרפיה
של עם ישראל ובמאזן שבין
ישראל |הגולה .היבטים אחרים
הם :הצמצום הרב של הפריון
אצל יהודי הגולה ,ההזדקנות ה"
מהירה של אוכלוסייתם וההפסדים
הדמוגרפיים הרבים הנגרמים על*
ידי נישואי תערובת וטמיעה.
כתוצאה מכל אלה נמצאת האוכ"

לוסיה היהודית של התפוצות ב"

תהליך מהיר של הצטמקות.

תהליך זה מביא לידי התוצאת

המוזרה ,כי למרות צמצום העלית
והמשך הירידה .חלקם של יהוד"
 Divaהנמצאים בישראל הולך
וגדל במהירות והוא מגיע היום

כבר לכרבע ועשוי לעלות ליותה
משליש עד סוף המאה הנוכחית.
יתכן כי אפשר היה לראות בכך
סמל להגשמת החלום הציוני של

 nosשל חלק הולך וגדל של
עם ישראל בארצו .אולם מסקנה
 naiתהיה שטחית מדי ,pro
שהסיבה
המשבר

העיקרית לתופעה
הדמוגרפי החמור

היא
של

בישראל 

יש

יהדות הגולה ומכיוון שגם לאוכ"

mo

היהודית

בעיות דמוגרפיות חמורות .המסק"
נה המתבקשת היא ,איפוא ,כי
למכלול הבעיות obama Pv
היהודית בעולם  --כולל בעיית
הירידה  --יש להקדיש תשומת
לב הרבה יותר גדולה ממה שניתן
להן עד כה :בעיות אלה הן
בעלות ענין מרכזי לעתידו של
עם ישראל.
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חמוצים בקופסאות מתוצרת
הארץ
יוסף פריאל

תל-אביב היא ,כידוע ,עיר ואם בישראל .למי שאינו
יודע , --תל-אביב" היא גם חברת מוניות ולימוזינות

גדולח  --בניודיורק .חשם העברי אינו מקרי .הוא סמל

וערובח להצלחה .ישראל נבנית בעצם ימים אלה מחדש
”np
:
ג aגל של מהגרים לחופיה של ארץ האפשרויות
הבלתי"מוגבלות הביא אתו דפוסי חיים חדשים ליבשת
המהגרים הגדולה .הישראלים אינם שונים ממהגרים אחרים.

הם מפתחים חיי קהילח משל עצמם ודפוסי חיים הַמזכירים

לה את מה ששאירו בארץ :דומה ,כי אין דרך טובת

יותר ללמוד על התפתחותה של מינייישראל באמריקה
מהסתכלות במודעות המביאות את חידושי אמריקתלקהילת היורדים.
,ישראל שלנו" ,השבועון בעברי היוצא בניו-יורק

ו,כאן ישראל" ,מגאזין החדשות הרדיופוני היומי ,גדושים

בימים אלה מודעות ופרסומות .ציבור הלקוחות הישראלי

נעשחה חשוב .הוא גדל במספר ואפשריותיו התרחבו.
עכשיו ,לאחר שגילה חלקוח הישראלי את אמריקח,

כל מה שנותר לו הוא לנסות ולחיות בישראל דאמריקה.
מהמודעות הללו אפשר לעמוד על אופיה של הקהילח
הישראלית ומרכיביח .התמונה הבאה ,.הגזורה מהן ,משקפת

נאמנח את הבעיה ,ובה טמון אולי המפתח להבנתה ואולי

גם פתרונה.
חיים ומנצור הודיעו בחודש שעבר על פתיחת חנותם
 “boo,בקווינס, .כרמל  --חנות המעדנים המרכזית

מי שזקוק למוהל יוכל לפנות אל משה קליין בעל

הנסיון ,מוסמכו של הרב וייסברג מוחל ירושלים ,מדבר

עברית .זוגות שייתקלו בבעיות באמריקה ימצאו מזור

אצל מיכאל ורינה ברנט, .פסיכותרפיה ,ייעוץ פסיכולוגי

בענייני מין ,חרדה ,דכאון ובעיות הסתגלות שונות .מדברים
עברית ואידיש" .לנשים מוצע ביקור ,,במספרה הישראלית
בניו-יורק" .שם הן תמצאנה את ,מיטב חידושי אופנת
השיער על-ידי ספריות ידועות מישראל  --שושנה מירו-
שלים ,סימונה מחיפה וטוני מרמת-גן".

יעל ישראלי תשמח לרשום את הילדים לבית הספר

בקווינס ומרכז הקניות לכל אשר תאווה נפשך  --ישיר

,גחלת"  --בית-ספר ישראלי בשעות אחר הצהריים .שם

עורך-הדין ישראל בן-ציון (.לשעבר מפתח-תקוה")
מתכבד להודיע על פתיחת משרדו בניודיורק, .עורך-דין

מוכרים עליידי משרד החינוך בארץ".
חברת ,ישראל ריל אסטייט" מטפלת ,לעומת זאת,
בּ,מכירה ,קניה ,אחזקה של דירות ,בתים ומגרשים בכל
חלקי ישראל"  --כדי להסיר דאגות מהלב .דאגה אחרת

מהארץ .כל סוגי הגבינות .חמוצים למיניהם בקופסאות
תוצרת הארץ ,תבלינים שמזמן שכחת מהם ,פירות יבשים
ופיצוחים במבחר עצום".

בן ציון עמד בדרישות לשכת עורכי-הדין הניו-יזרקית
וקיבל רשיון להופיע בבתי משפט במדינת ניו-יורק" .ואם
זה לא די ,מציין בןיציון במודעתו את התכונות חבאות:
.חמהימנות והנסיון במשך  71שנת בארץ מדברים בעד
עצמם" .מודעה אחרת מציעח את שירותיה הטובים
הבאים. :עזרנו לאחרים :אנחנו יכולים לעזור גם לך.
אם אתח וקוק לכרטיס ירוק ,ניירות עבודח ,ויזה של
סטודנטש  --בוא אלינו".

תמצאו ,מורים ישראלים ,בעלי רשיון הוראה ישראלי
ובעלי נסיון בהוראת המקצועות העבריים בבתי"ספר

יפתור בקלות מאיר כהן  --יועץ מס מוסמך (בישראל).
הוא יטפל בענייני מס וביטוח לאומי בישראל, .מקבל
לטיפול שומות מס פתוחות וחובות מעיקים למס הכנסה
ישראלי" .מי שיתקשר ויבקש את שלמה ,יוכל לקבל

פרטים על ,חוות ציון בע"מ" . --הזדמנות חד-פעמית
לחיות באווירחה ושכונח ישראלית בארה"ב".

מודעות הלוח מספקות בקיצור זוויות נוספות לתמונה.
אהובה מברוקלין מציעה הסרת שערות מהרגליים בשיטה
ישראלית . --כמו שעווה ,אך טוב יותר .שתי רגליים

 3701דולר" .פ .עזרא הוא ,כלשונו. ,קבלן ידוע בארץ,
מבצע שיפוצים כלליים במנהטן" .האחים לוי מציעים
עבודות צבעות ,ואילו ..סמי המומחה" מתמחה בעבודות
נגרות וגמירת בייסמוט .ה,,מגאזין הישראלי להיכרויות'י

מציע הרחבת חוג המכרים .במודעות שידוכים מבקש

ישראלי להכיר ישראלית גבוהה בעלת רכב .נהיגה הוא

למד .בוודאי ,ב,מארק אוטו סקול"  --מורה ישראלי

מוסמך המלמד נחיגה בעברית.
מודעות הדרושים מלמדות על הביקוש לבעלי מקצוע.
דרוש רצף דובר עברית ,דרושים מחלקי דלק ,דרושים

נהגים ומוכרים ,דרושה גם בייבי-סיטר לתינוקות בקווינס
 -עם לינח ואפשרות לסידור ניירות.בעד מודעות רבות ,העוסקות ברכישת מכשירי חשמל
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המציעים טיולים לישראל מתפתח באחרונה תתום הבידור
הישראלי .אמנים שנחשבו בארץ לנגנים ולזמרים מן
השורה הראשונה ,וכמה מהם לא היו מוכנים להופיע
באולמות פחותים מהיכל התרבות בתל-אביב ,גאים,
בניוזיורק .להופיע בחאלטורות .בחתונות ובמועדונים.
להקת ,אווירה טובה" בניצוחם של אלון אוליארצ'יק
מלהקת ,כוורת" וג'אקי פרקש מלהקת .האריות" עם
הזמר יוסי לוי מלהקת ,הדבש" מקבלת הזמנות לכל
אירוע .ברפרטואר שלהם :מוסיקה ישראלית .יוונית,
אמריקאית .ערבית ותימנית .הזמר והבדרן הישראלי עזרא
(מי

מכיר

מי

יודע)

ורקדנית

הבטן

ואסיליה

הם

כוכבי

מועדון הלילה הישראל-רוסי ..ירוזלם" בברוקלין .מועדון
הלילה הוותיק ,,אלדאברם" מציג תזמורת ריקודים בניצוחו
של אלי מגן ,לשעבר  vanבשלישיית ..החלונות הגבוהים"
והזמר  דני בן-ישראל .מועדון הלילה הישראליייווני
בגריניץ' וילג' ,,פיקוקס" מציע לישראלים את אליליהם
משכבר הימים  :טריפונס .בועז שרעבי ,כרמלה קורן וחיים
צדוק .החל ב"! באוקטובר .מתחיל גדול הזמרים צביקה
פיק בתוכניתו הבלעדית במועדון" .לא הרחק משם --
מאכלים כמו בבית :שישליק ,קבאב ,שוורמה ,חומוס,
טחינה ,סלט תורכי; ממולאים ועוד ב,,מסעדת המכבים"
 -מדברים .כמובן .עברית".ישראל באמריקה .זו אינה עוד תנועת אנשים מתחת
לשולחן .הכבוד של מי שהיו נפולת של נמושות חוזר
אל עצמו .זו נעשית קהילה של ממש.
הוכחה מובהקת שאלה הם פני הדברים אפשר למצוא
מכתב הבא ,שפורסם במדור מכתבים למערכת של
ב

,ישראל שלנו"., :נהניתי מאוד לקרוא את סידרת הכתבות
בנושא הירידה מן הארץ .לצערי החמצתי כתבה אחת

הקשורה לסיבות הירידה .אודה לכם את תיאותו לשלוח

אלי בדחיפות העתק הכתבה" .על החתום  --יעקב מואב,

לוס אנג'גלס.
תל-אביב היא ,כידוע ,עיר ואם בישואל .תל-אביב

היא גם ,קאר ולימוזין סרוויס" .למי שמתעניין  --דרושים
בימים אלה לחברת חמוניות היורדת הזו נהגים למשרה

מלאה או חלקית .למי שמפקפק מבטיחה החברה אפשוות
לרווחים גבוהים .אלה הם פניה של ישראל דאמריקה,

ראש השנה תשמ"ב.

“as
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ה התחיל כשיהה ,התפתה

לוויכוח ,ונסתיים במונו-
לוג ,,אשר חיח מעין וידוי
 -וידויו של ,,יורד'' .חואו
 nonעל הטא ,על חזהודשלו,
ואומר, :אני כבר לא אתזור.

אבוא לבקו .אבל לא אשוב ולא

אשב באוץ בקביעות .לצערי,
אחותי את המועד .באים אלי
*ישואלים המחפשים דוך להש"-
תקע באוצות-הבוית .הס באיס
לבקש עזרה ועצה .9N OND
אומר :חיזרו על עקבותיכס ואל
תלכו בדרבי''.
האיש  --קוראים לו :ג'ו  --בא
לארה"ב בראשית שנות ה ,06-עם ה-
גלים הראשונים של ח,,ירידה",, .תמיד
היו מהגרים גם מארץ-ישראל" ,הוא
אומר, .אבל בראשית שנות ה"06
החלו להגיע לכאן ישראלים במספרים
משמעותיים'" .מבחינה כלכלית --
מצבו איתן .הוא מתגורר בווילה נאה,
אף בנה לעצמו נווה-קיץ ,וברשותו
אמצעים  ,לעשות חיים" .בארץ היה
שכיר ..מצבו היה לא רע ,לא ידע
מחסור .אולם יום אחך  --כפי ש-

הוא מספר ,, --נכנס לי ,ג'וקי בראש.

נראה היה לִי שכישורי מתבזבזים ו-
אני יכול לעשות יותר .מצאתי את
עצמי דורך במקום ולא נראה לי
עתיד מבוסס .ימים רבים חשבתי על
נסיעה אל מעבר לאוקיאנוס האט-
לאנטי .נתעורר בי רצון לנסות את
כוחי  --וגם את מזלי  --במקום אחר.
שוחחתי על כך עם אשתי .היו לנו
שני ילדים .הרעיון כשלעצמו קומם
אותה .היא אמרה, :סוף סוף מצאנו
מקום בטוח לעצמנו ולילדינו .חמש-
פחות שלנו ניספו .מי יודע מח יקרח
בעולם  1 quoאנחנו בטוחים .זו אר-
 syזה הבית שלנו' .היא דיברח
ציונות .לאחר ויכוחים רבים שיכ-
נעתי אותה ,שכדאי לראות ולנסות.
יצאתי לביקור קצר .שהיתי שם אר-
בעה חודשים בלבד .פגשתי .דיד-
נעורים בניו-יורק .המזל האיר לו
פנים .הוא הציע לי לְהיכנס אתו ל-
אחד העסקים שלו .נפלתי על המציאה.
 namארצה על-מנת לשוב לארר
צות-הברית".

הירושלמי

.הצלחתי בעסקים א
הפסדתי בעסק החשוב
ביותר  --הילדים',
מתוודה יוסק'ה"ג'ו,

יורד ותיק החי בעושר

בניו-יורק אך מוצא

עצמו בגטו נפשי
ומייעץ ליורדים חדשים
 ,,שובו הביתת'י,,אושר  --ובדידות
"RI

ג'ו  --בפי חבריו בישראל נקרא
,יוסקה"  --הוא  DIRנחוש בעמדו*
תיו,, .יש אומרים שאני עקשן ,וזח
נכון" . ,הוא מעיד על עצמו .בוויכוח
עם אשתו באותם הימים לא גילה גמי-
שות פלשהי ולא היה נכון לוותר על
החלטתו לעקור מן הארץ ולעבור ל-
ארה"ב .גם ילדיו  --האחד בן  01וה-

אחר בן  -- 8לא היו מאושרים .הם
היו מושרשים בארץ .הם ,שלא כא-
ביהם ,נולדו כאן .התקופה הראשונח
בניו-יורק היתה קשה לאשה ולשני
הילדים .היא לא ידעה אף לא מלח
אחת אנגלית .הילדים  ---קליטתם ב-

חברה היתה קשה מאוד .הם לא יכלו
להסתגל אל בני-גילם האמריקנים.
אך יוסקה-ג'ו היה שקוע בעסקים --

והצליח בהם .רוב שעות היממה שהח

מחוץ לבית .הרבה לא ידע על ח-
מתרחש במשפחה.
,,הקצב האמריקני משגע במובן ח-
טוב ובמובן הרע ,וטעמתי משני ח-
טעמים" ,אומר ג'ו ומשפיל מעט עי-
גיו,, .הודות לידיד שהכניס אותי >

עסקים ,קיבלתי תוך זמן קצר את ח-
,כרטיס הירוק' ובעקבותיו ,לאחר ש-

נים אחדות ,ניתנה לגו האזרחות ח"
אמריקנית .אני שקעתי יותר ויותר

בביזנס  --והילדים החלו להתאקלם.

משחמשים בסמים .הם הולכים בדרך
הישר .הבן הבכור הוא רופא ,הבן
השני חוא מהנדס-כימאי .הבת לומדת
משפטים .היא בחורה יפהפיה .אבל
יש ניכור ביניגו .עם הבנים אנחנו נפד
גשים לעתים רחוקות .גם הבת אינה
רוצח כבר לגור אתנו .היא רוצה ל-
חיות בחברה שלה ,לא הרחק מהאוני-
ברסיטה .יש לי רכוש אבל הרכוש

חיקר ביותר  --חלקו כבר הלך לאי-

בוד ויש לי הרגשה שאני עלול לאבד
גם את חנותר .אשתי ואני חיים בעו-
שר ,אך בבדידות נוראה .גם זאת
אמריקח".

.שותים יינות
ישראלים' ..

יוסקה-ג'ו ,שנולד לפני  94שנח בי
צ'כיה וגדל עד גיל שבע בספולין,
קיבל חינוך ציוני"דתי .בפולין למד
ב,,חדר" .בארץ למד בבית-ספר דתי
 naraורכש גם השכלח כללית,

שנתיים חבש ספסלי האוניברסיטה .זח
היה לאחר שירותו בצבא .כיוון שצ-

ריך היה לפרנס משפחה  --לא יכול
חיח לעמוד בלימודיו .כאשר הרהר ל-
ראשונה על הגירה  --או עקירח --

לארצות-הברית ,השתעשע בתקווח-
אמונה ,כי בארץ-האפשרויות-הבלתל-
מוגבלות יעלה בידו להגשים את חלום
חייו :להמשיך בלימודיו .אולם העס-
קים דחקו גם את החלום הזה, .לא
זו בלבד שלא חמשכתי בלימודים,
אלא אפילו שכחתי מה שלמדתי ב*

ארץ .אני דובר עברית ,אך שוב אי*
נני בקי ברזי-הלשון .אני מנסה לא
לשכוח ,אינני בטוח ,אם אני עומד
בכך .לעתים קרובות אני קורא עתון
עברי .לפעמים אני הולך למועדון-לי-
לה ושומע שירים ישראליים .אבל חוץ

בלי מחשבה יתרה שלחתי אותם ל-
למוד ב,פאבליק סקול' .אינני יודע
אם חשבתי אז על חסכון ,או לא .בד
ראש וראשונה רציתי שיתאקלמו .ר*
ציתי שילמדו אנגלית .לא רציתי ש-
ייראו שונים ושיהיה להם מבטא זר.

מזחה  --הקשרים שלי עם הלשון רו"

קנית הם כבר חיו אמריקנים ,יותר
מדי אמריקנים .אחר-כך הלכו לקו-

חי עם חלק גדול מן העבר  --כמעט

כאשר קיבלנו את האזרחות האמרי-

לג' .בארצות-הברית נולדה לנו גם

בת .היא כבר חיתה תוצרת אמרי-

נית .גם היא למדה בבית-ספר כל-
יי כמו האחים שלה .היה רק הבדל
אחד ביניהם :הם ספגו את הלשון
העברית .בבואם לכאן  --זו היתה

שפתם חאחת והיחידה .היום  --הם
עדיין זוכרים את הלשון ,אך מתקשים

לנהל בה שיחה שוטפת .מה שכואב
לי באמת ,זח שהבנים לא רוצים ל-
השתמש בה ואין להם יחס לשפה.

הבת  --כמעט אינה יודעת עברית,

הביזנס אצלי היו קודמים לכל -

גם לחינוך הילדים .אבל למה לִי
? PRMבדיבורים  1יש לי שלושה
ילדים מוצלחים .הם לא ,חיפיס' ולא

פפים מאוד .לא רק עם הלשון .אני
נושא בתוכי את כל העבר ,אך קשר
לא קיים .אני כמו רוב היורדים'
כאן .,אתה יודע במה מתבטאת היש-
ראליות של אנשים כמונו  1לפעמים
חולכים למסעדה ישראלית ואוכלים

חומוס ,או למסעדה יהודית ,ומבקרים

במועדון שקוראים לו ,ישראלי' ואומ-
רים שיש בו אווירה ישראלית מכיוון
ששרים שם שירים ישראליים ויש שם

זמרים ותזמורות המורכבים בחלקם
מישראלים ובחלקם מיוונים .הישראל-

יות גם מתבטאת בכך ,שישראלים
מוכרים סחורות ישראליות ושותים
לעתים יינות ישראליים"...

יש לו ,לג'ו ,הרבה מכרים .הוא שם

דגש :חזק על

המלה :מכרים. .היו
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 19676השניח .לא נשמעים .הם נשארים .ו-
ימות חשבוע ,ולא רק בתוך כתלי בית
זמגים שהגדרתי כל מכר בשם חבר,

או ידיד .היום אני מפוכח ,ואולי מיו*

אש .בלשון השיגרה עושים שימוש
במלה זו .אך ידידות היא מלח ריקח,

אין לי ידידים .אין לי חברים .יש לי

רק מכרים .אני כבר ותיק פה .לפע-
מים אני כתובת בשביל ישראלים .מי
בא אליז באים אלי ישראלים ,ירו-
קים' בצעדיהם הראשונים .כאשר חם
תלושים ,מגששים באפלה ,מחפשים

שביל כדי למצוא כאן אחיזה .לא טוב

להם על חלב ,על הנשמה .אני אומר
להם :אין לכם מה לחפש פה .פרנ-
סה  1האם בארץ אנשים מתים ברעבז
חאם אנשים מתגלגלים באשפתות ז
תאמינו לי  --כך אני אומר להם ,שי
כך יהיח לי טוב  --שכאן אדם הולך
לאיבוד .באמריקה אומרים , :טיים איז

מאני' .חבל לבזבז אותו .אסור לאבד
אותו בשביל מישהו אחר .יש זמן רק

בשביל לעשות כסף ,לא לשום דבר

אחר .האמריקנים לא כל-כך אוהבים
את הישראלים .צריך לומר את האמת.
גם היהודים"האמריקנים  --ואולי קו*
דם כל הם  --אינם כל כך רוצים
בנו .אנחנו מפריעים להם ,למנוחתם.
הם כבר ,אול-רייט' .הם כבר Rr,
(אז) ,כמו שאומרים .הם אינם אומ*
רים זאת בגלוי ,אבל כך הם חוש-
בים .לכן ,ישראלים מחפשים דרך אל
ישראלים ,ותיקים' כאן.
,יהודי-אמריקני אינו משלים עם ח-

ישראלים .למח  1חישראלים נראים
בעיניו חוצפנים מדי ,שחצגים מדי,

מתנשאים ,חושבים שהכל חם יודעים

יותר טוב .היהודים-האמריקנים מגזי*.

מים .אבל עם יד על הלב :יש משחן

בדברים שהם אומרים .תראח ,חיחודים

חיו שנים רבות מלכי-הכבישים בניו*

יורק .נכנסת למכוגית בעיר הגדולח

 -ומי ישב ליד ההגה  1לרוב יחודי

היום  ---הנהגים היהודים מאבדים ,ו*
אולי כבר איבדו ,את הבכורח .לא מע"
טים הזדקנו .אחרים עזבו את חמקצועש
אבל יש גם שנדחקו .ישראלים מתח"
ככים עם יהודים .הם מתחרים על חמ"
קום הראשון עם הנהגים היחודים-הא*

מריקנים שכבשו את ההגח בעמל רם.

יש ישראלים המוכנים לעשות יד אחת
עם יוונים ועם אחרים ,בלי לשים לפ
לעובדה ,שדוחקים נהגים יחודים .יש
בין הישראלים גם שתלטנים ,שאיגם

מסתפקים במכונית אחת ,אלא רוכ"
שים כמה מכוניות .גם בעולם-העס*
קים יש ענפים ,ענפי-משנה ,או מקו*
מות שבהם קיימת מגמה של חשתל*
טות ,יורדים' .היהודים-האמריקנים רן*
אים זאת ,וגם חשים בכך.
,זח רק צד אחד .הישראלים ,ברו*
בם ,אינם שייכים לקהילות .חם אי"
נם פעילים במסגרת ארגונים יחודיים
וולונטאריים . יש כמה ,יורדים' בין

העסקנים הבולטים בכמח ארגונים
יהודיים ,אפילו ציוניים .אבל אם
מדברים על ,עמך'  --אלה אינם
רשומים ואיגם פעילים בארגונים יהו*
דיים .מתי פונת ישראלי מהגר ,bo

חח ,יורד' ,לקהילה ולרב  1כאשר רע
לו ,או כאשר הוא זקוק לעזרח .יש
כאלח שבאים כדי לבקש לערוך להס
נישואים  --לפעמים נישואים de
טיוויים במידה מסויימת .זה עוזר

>“

ישראלי להסתדר מהר יותר .לא תמיד
טוב יותר .גם בין רבנים וכלי-קודש
בכל הקהילות  --האורתודוכסיות ,ה-
רפורמיות והקנסרוואטיוויות   --יש
,יורדים' .הם נוטים לעזור .רב הוא
כמו אב רוחני ,לא כן  1הרבנים מח-
קים את הכמרים .גם האורתודוכסים.
זה לא כמו בארץ ,שרב פוסק הלכח,
מסדר קידושין ומטפל בגיטין .ביתי
הכנסת באמריקה הוא מרכז קחילתי.
הרביי הוא המנהיג הרוחני .חוא מש-
41

קיע את רוב זמנו בקהילח שלו בכל

הכנסת ,ובוודאי לא רק בשעות הת"

פילח וה,סרוויס' .רביי אחד אמר לי:
אני מוכרח לעזור לכל מי שפונח
אלי ,בלי לבדוק בציציותיו .אני מש"

תדל לעזור לאלה שפונים אלי ,ומ"

חפשים עבודת .אני עושח זאת כרב,
פיחודי .וכאדם .אני מכיר בצד חאנו-
שי
אם

עָל הבעיה .יש גם חשבון יחודי.
לא ימצאו אעלי אוזן"קשבת ויד

מסייעת  --האנשים הפונים אלי ולא
 Boardעלולים ליפול לזרועות חיאוש,
\מכאן חם יכולים עוד להגיע ,חלילח,
אל הכנסיה ,או אל הפשע .>“ nom
עזור לאנשים אלה .לא חשוב מנין חם
בָּאים .חאם ליהודים שבאים מרוסיח

לא עוזרים  +גם הישראלי ח,יורְד' --
 pagלעזור לו .עבר זמנו של חני-

דוי.

חתונה עם אירית
,חיחודי-חאמריקני אינו פוגש את
חישראלי בחברח ,כמעט בשום חברת.
חוא שומע רק על הצד חלא כל כך

יפה של חפנים חישראליות .חוא רואח
את  TENהמכוער בלבד .בעבר היו

שחשבו ,כי ישראלים ישמשו oba

כלשחו לחתבוללות . omיביאו עמהס
רוח חדשה .אבל המציאות חיא אחרת.
גם ישראלים מתבוללים ונטמעים .יש
 339נישואי תערובת של ישראלים .רביי

אחד טיפר לי ,כי בשנח האחרונח הוא
עצמו טיפל בשבעה גישואי"תערובת

של ישראלים .מה זאת אומרת טיפל 1
חוא שידל אותם לחימגע מכך ,וכא-
שר לא חצליח ,ניסח להשפיע על בן

או בת חזוג שיתגיירו ,כי הוא אינו

משיא גישואי תערובת .הרביי לא הצ"
ליח .יש חוקיות במקרים כאלח .הם

מתפשטים מהר .אני לא צריך להר*
 posעדות .אני יודע מחם נישואי
תערובת.

אתח חושב שהבן-הבכור

"שלי נשא לאשח את נכדתו של הרבי

מלובביץ'  1יום אחד הופיע הבן שלי
ואכד לי ולאשתי, :אני מתחתן ה"
יום' .קיבלנו ,שוק' .הוא לא אמר עם
מי ,אפילו לא טרח להזמין אותנו.
הוא לא ערך חתונה .נישואים אזרהיים
מספיקים בשבילו .אמרנו לו ,שיהיח
במזל-טוב .חשבנו :אולי הוא מוכרח
לשאת את הנערה לאשה ,ולכן הודיע
לנו רק ברגע האחרון .אבל לא כך
היו הדברים .הבחורה שנשא לאשה
היתה ידידה ותיקה שלו .הוא יצא
אתה הרבה זמן .הוא טייל עמה ,רק

לא הביא אותה הביתה ,להציג אותה

לפני ההורים שלו .עכשיו אתה יודע
מה זה ניכור .אחר כך גם נתברר
לנו ,שהיא לא מ,שלנו' .היא אירית.
גם היא בת מהגרים .מצא מהגר את
המהגרת .אבל שניחם אמריקניים ל-

כל דבר.

,הצלחתי בעסקים ,אבל הפסדתי
בעסק הכי חשוב  --הילדים .עכשיו

אתח יודע למח אני אומר לישראלים
הפונים אלי ,שאין לחם מח לחפש

כאן ! אני אומר בעיקר ל,ירוקים' ,ש-
עדיין אין להם ,גרין קארדי !:מח אתם
מחפשים כאן ,בחורות  1תאמינו לי,
שבישראל יש בחורות טובות יותר,
וגם קל יותר למצוא אותן .אני פוגש
כאן צעירות ישראליות שבאות לח-
פש בחורים .הטענה שבפיהן חיא ,שַ-
בישראל חסרים בחורים רווקים5 .פ-
אשר הבחורות חללו לא משיגות בחו-
רים יהודיים כאן -- ,חן מוכנות גם
לחינשא לבחורים לא-יהודים .לפעמים
חנישואים עולים יפה ,אך לעתים קרו-

בות יותר  --חנישואים אינם עולים

יפח ,ואז יש הרבה ערות .קשח ל-
תאר אותן .תהליך הפירוד חוא לא כל
כך פשוט ,בייחוד כשיש ילד ,או יל-
דים .אבל אני אומר מח שאומר- ,
זה נכנס לאוזו אחת ויוצא מן האוזון

חרי אנחנו יהודים  --ויהודים חם
רחמנים בני רחמנים  --משתדלים
לעזור .חושבים שעושים להם טו-
בה .תאמין לי ,שההיפך .חוא חנכון.
לא צריך לחיות באשליות .אנחנו מש-
לים את עצמנו ומשקרים לעצמנו כ-
שאומרים ,שיש ירידה ב,ירידת' .לא
הצלחנו לשבור את גלי-ה,ירידה' .הס
עדיי גואים".

.כדאי לסבול בישראל"

לאחר יום ארוך של עבודה ולאחר
ארוחה כבדח ושיחח ממושכת במסע-
דח בניו-יורק  --ניכרו סימני ליאות
על פניו של ג'ו .חוא לגם מן חקפת
המר ועשח אתנהתא קלח בטרם תמ-
שיך .הקפת המר טעם לחיכו ,אם כִי

ראח צורך להעיר;,, :זה לא קפה תור-
כי כמו ששותים בארץ' .פלט אנחח
כבדה ,נשף עמוקות והזר אל שטף די-
כורו,, :כן ,אני פוגש הרבה ,יורדים'.
בתוכם הרבה פנים חדשות .חושבים
שאם יתנו הנחות במכס והטבות שו*
נות  --ימהרו ויערכו קניות ויארזו
את המטלטלים וישובו ארצה .אולי

מעטים יעשו זאת .אולי מאות ,ואולי

כמח אלפים עשו זאת .אבל אלה em
חוזרים לארץ  DAבלי החטבות .ודאי,

צריך להקל וצריך לעזור .זה יכול

לתת דחיפה אחרונה .אבל לא צריך
להשלות את עצמנו ,שבגלל פריז'י-
דר ועוד חפצים כאלח אנשים יחזרו
לארץ .אתה יודע מה חשוב באמת ז
 מקום מגורים .דירה .בשכרדדירה,או בבעלות עצמית .הרבה הרבח יש-
ראלים שפגשתי אומרים לי ,כי לא
יכלו להסתדר בארץ בגלל דירה .בז-
מני לא היח מחסור כזה בדירות ב-
ארץ .אומרים לי ,שאדם צריך להיות
מיליונר כדי לרכוש דירה קטנה .אי-
פוח יקחו אנשים מיליונים  +ובאמת,
מנין יקחו אנשים שיש לחם עלושה
וארבעח וחמישה ילדים כל כך הרבת

מיליונים כדי לסדר את בגיחם  1מס-

פרים כאן ,שגם דירח בשכירות עולח
ביוקר .מבקשים בשביל דירח קטנה

|  004--003דולר בחודש .בשביל אמ-

ריקני זח לא חרבח .בשביל ישראלי,

זת יותר מחצי משכורת .אני קורא
עתון עברי .אני מעיץ גם בעמודי ח*
מודעות .הסיפורים האלח חם נכונים.

אבל אגי אומר לצעירים חאלח  :כדאי

לסבול בישראל ולא להגר לארצות-

חברית .חעתיד חוא בישראל .אולי ל-

אדם כמוני קל לומר זאת ,כי הייתי

מסודר בארץ ואני מסודר בארצות-

חברית .אבל כך אני חש .שילמתי מ-

חיר יקר כדי לדעת זאת .יש אחרים
ששילמו מחיר יקר יותר.
יש לי מכר טוב ,שאני מבקר אי-
תו בכל יום שבת .אני הולך לבי
קר אותו ,כי גם זו דרך להעביר את
הזמן .לא נעים להודות ,אבל זו ח-
 NANאני גם רוצה לבקר אותו .פִי
הוא אדם בודד .הוא חי בארצות-הב-
רית לא יותר מ 702-שנה .הוא עזם
בארץ אשה ושלושה בנים .אין לו

קשר עם חילדים שלו בארץ .הם מו-

עסים עלין .אולי בצדק .כאן נשא
אשה אחרת .יש לו שני ילדים ש-

גולדו באמריקה .לפני  01שנים חלח

האיש .אשתו עזבח אותו .לוא ראית
איך חי האיש חזח .כמעט כמו בשכו-
גת הפחים .חוא גר במלון ישן .החדר
שלו קטנטן . DVDשחיא חיים במזי:

נות לאשתו השניה ,המגדלת את שגי
הילדים ,נאלץ האיש ,למרות מחלתו,

לעבוד מבוקר עד ערב בשני מקומות.
לו עצמו  --לא נותר דבר .בארץ הוא
חיח איש מסודר מאוד .היה לו מעמד
מצויין .חוא חיה איש מכובד .אמרתי
לו :חזור אהצח  --ותחיח כמו בן-
אדם .הוא היחה רוצה לחזור לארץ,
אבל אינו יכול .איד ישלם את המזו"
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ווח מקום ומקור משיכח לישראלים.
יש אנשים שאתח מכיר אותם מן ח*
ארץ ובבואם לכאן הם מתהלכים עם

נות  +הוא כבר מוכן לוותר על חכ-
בוד .יש רבים שאינם חוזרים ל-
ארץ רק בגלל הכבוד .הם לא רוצים
לחודות בכשלונם .הוא מוכן .הוא מד-
בר על כך בגלוי .אלא מה  1מי יודע
אם יוכל להסתדר בארץ .האיש מחכת

יחודים אינם קיימים בשבילי ואני לא

סיה .חילדים יגדלו .יהיה פטור מחו*
בת תשלום המזונות .עכשיו הוא עבד
לביטוח הלאומי האמריקני .כאשר יק*
בל את הפנסיח יבוא לארץ .בארצות*

ברובה .יש גם יהודים אמריקנים אח"

לפנסיה .בעוד שמונה שנים יקבל פנ"

חברית לא יוכל להתקיים מכספי ת-

פנסיה .בארץ יוכל לחיות בכבוד .ב"

ארעות-הברית  004--003דולר זח לא
כסף .בישראל זה היום הון-עתק"5 ,
שביל אדם יחיד.

,הבת מתגלגלת
בחוצות"

,מצבו של אדם זה גראח אולי טומ
לעומת המצב הטראגי שבו שרוי ,יורדי

אחר ,גם הוא מן ח,ותיקים' .אותו איש
בא לארה"ב לפני  22שנה .חוא חביא

האף למעלה ,קשה להגיע אליהם ,יש

קיים בשבילם מחוץ לביזנס ולשעות-
העבודה .אמרתי זאת למכרי .מתברר
לי ,שאני חי ביניהם ב,תחום מושב'
החברה שלנו ,הקטנה ,היא ישראלית

דים .כאשר מעיק על הלב ורוצים ל"

שוחח מעט  --אל מי פונים  1אל אנד
שים כמונו .גם אחרים כשרוצים לח*

שיח את הלב  --פונים אלינו .לא

תמיד מוצאים את מי שמחפשים ,וכ"
 NURמוצאים  --אותם אנשים לא
תמיד פנויים .נשארים לבד .זה קוד

רה לעתים קרובות .כמו עקורים.

 una,יושבים בניודיורק .פעמים
אחדות ישבנו במקום אחר .הישיבח
שלנו כאן היא רק פיסית .למעשח,
אנחנו חיים כמו בגיטו .לא נעים

אוי ואבוי להחלמה כזאת  --עזבת
אותו אשתו .גם קודם לכן החיים בי-

גיהם לא היו גן-עדן עלי אדמות .ה-
אשה נישאה בשנית ,אך חזיווג לא

עלה יפה .חילדים גדלו ועזבו את ח-

בית .הם התרחקו מאוד מההורים .גם
ההורים הרחיקו אותם .הבת נתדרדרת
לגמרי .היא שקעה בעולם הסמים ו"
מתגלגלת בחוצות .היא גודדת .האם
ניסתה לקרב אותה ,ללא הצלחה .הבן

התחתן .האשה  --כושיה .האיש עצ"

מו  --אינו יכול לעבוד הרבה וקשה.

מתקיים בקושי .האשה  --עובדת קשח

מאוד כדי לפרנס את עצמה .לפני שנת
חלתה .יש לח מחלה קשה .אתה ו-
דע ,מה זו מחלה באמריקה  1מי יכול
לשאת בהוצאות האלה ? משפחה הרו-
סה לגמרי .הם אינם חושבים על חזרת
לארץ .למי ולמה יחזרו 1האיש --

יש לו הוצאות נסיעה ,אך כיצד ית-

ייםז האשה  --ספק גדול אם יש

ה אפילו הוצאות הדרך לחזרה אר-

צה .וחילדים ? מי מהם חושב על יש-
י/
ראל 1

,אני כבר סיימתי יותר משני שלישים
של חיי .אינני יכול להחזיר את הגלגל
אחורנית .חלוואי ויכולתי ,עד לפני שנים

אחדות לא שמתי לב לעובדה הזאת.

יום אחד ישבתי עם ישראלי  --לא

 -- mp,על כוסית באחד הבארים.

היה לי יום קשה .היה לי מצב רוח

מזופת .נכנסנו ללגום כוסית .אתה

יודע איך זה ,לפעמים השיחה עצמת

עושה יותר טוב לבנאדם .אותו מכר

שאל אותי :חאם בין ידידיך יש גם

לא"יהודים  1בלי הירהור חשיבותיו

ודאי .חוא חוסיף ושאל  :האם יש לך
ידידים לא-יהודים מחוץ לעבודח ו-

לשעות-העבודה  1השיבותי :ודאי.
המכר הישראלי לא הירפה ממני :ח-
אם אתה ורעיתך מוזמנים לבתיהם של
ידידים לא-יהודים  1האם ידידים לא-

יחודים באים לביתך .למסיבות של

מכרים וידידים  1לרגע נאלמתי .מש-

הירחרתי בשאלח קיבלתי ,שוק' , כי
לפתע גיליתי שכל אותם ידידים לַא-

התרחקות של ישראלים מהמדינה .כמח
מהם אולי גם נושאים באשמה לא
מעטה ,שישראלים שונים חחליטו ל-
הישאר ו ,אם זח הטיפול  --גראח
לחם'*..

העיקר  --לתת דירות

צריך כמעט לטבול אצבע במים קרים.
אבל ,זה גיטו .הוא שונה מגטאות “PR

נית  --אומר זאת ! צריך לעשות הכל

אחר שהגיעו לכאן נפצע האיש בצו-

הכל אוטומטי ,הכל על חשמל .לא

מות .האיש נהרס .לאחר שחחלים --

ועוזריהם ועוזרי-עוזריהם  --יותר מ-
שתרמו לשובם של ישראלים גרמו ל-

מאוד ,עם כל מה שנחוץ ולא נחוץ.

עמו אשה .ושני ילדים ,בת וב ב-
ארץ חיה בעל עסק באחד הרחובות

רה אנושה .זו היתח תאונת-דרכים.
חברת הביטוח שילמה לו סכום גכ"
בד .אבל גם ההוצאות שלו חיו עצו*

טיפול בישראלים הוא למטה מכבו-
דם .הרי הם דיפלומטים .לא רק על
לוחית מספר המכונית שלהם טבוע
חותם של דיפלומט ,אלא גם על החו-
טם שלהם ,לא נעים להם ,לרדת' אל
פשוטי העם ,מח גם שחותמת של ,ין-
רד' טבועח עליהם .קונסולים שוני

גי נשם  בכבדות .המונולוג אולי
הקל על נפשו ,אך הוגיע אותו מאד.
קולו נשמע חלוש,, .אני כבר מקרה
אבוד ,אבל אם מותר לי לתת עצח

לומר ,אבל זאת אמת .אנחנו חיים
בדירח גדולה ,מרווחת מאוד ,נוחה

המרכזיים בתל-אביב .שלוש שנים ל*

מחיצה ,יש ביורוקראטיה .כמה מהם
סבורים ,כנראה ,וכך זה נראה  --ש-

רים ,שעליהם שמענו וקראנו .יש גט*
אות ניכפים על יהודים .שם יצרו היהו"

דים תרבות-חיים והווי וערכים משל
עצמם לעצמם .מתוך אין-ברירה .גם

היח צורך והיה רצון לגלות יכולת --
ולהוכיח .היו וישנם גם גטאות-מרצון.

חם נוצרים מתוך דחפים פנימיים ,רו"
חניים ותרבותיים .הם קמו וקמים מ-
תוך אי-רצון להתבולל ולהיטמע בכל
 manaהגדולה .המטרה ברורה --

להיות שונים מהכלל ומהסביבה.

הקונסולים מרחיקים
ישראלים

,יש מועקה בלב .אני כבר מדבר

יותר מדי .אני מחזיק את הדברים ב-
תוכי פנימח .כשהברז נפתח  --חם

לישראלים שהם .יורדים' פוטנציא-
ליים ,למדינת ישראל ולתנועה הציו-

ולא לְחסוך בשום מאמצים ואמצעים

כדי למנוע ,ירידח' ולהחזיר ,יורדיםי
ככל האפשר ,בעיקר את הצעירים .כל

,יורד' הוא מכשול בפני עולה-בפוטנ-

ציה .יש ,יורדים' שחזרו לארץ  --עם

ובלי זכויות מיוחדות .חם עומדים ב"
קשר עם ,יורדים' שנשארו .לפני ימים
אחדים בא אלי אחד שכזה .הוא סיפר

לי שנסע לארץ כדי לברר
של שיבה .אותו צעיר ,כבן
בעל אמצעים מעטים .בידו
אלף דולר .באמריקה הגדולח

אפשרות
 ,039RW
 -כ"08והעשירה

זה סכום לא מבוטל .בישראל  --כפי

שאמר לי  --זה לא כלום .בסכום כזה
איננו יכול להסתדר .אם בעד דירח

קטנה צריך לשלם מיליון לירות לפ"

חות  --והוא לא מצא דירח כזו ==

פורצים .זה אולי יקל עלי ליום-יו*
מיים ,אולי פחות .המצוקה הנפשית

סכום כזה איננו בידיו .אם יקבל הל*

 Oגם לחטא הירידה' יש עונש,

ממנו סכומים אסטרונומיים .אם יש

זחזור אלי .זה העונש הכבד ביותר על
זחטא שחטאתי לפגי שתי עשרות ש*

ופילו מצבך הכלכלי שפיר .יש לי
זרבה מה לומר על חיורדים' .לא

וומר מח שאמר פעם מנהיג ישראלי,
שה,יורדים' הם גמושות .אינני אוהב

להכליל את כולם .אבל באותה מידה
לא אומר שחה,יורדים' הם מיטב חנו"

ער ,הכישרוניים ביותר ,הגאונים ביו*
תר ,שישראל היא קטנה עליהם .דבר

אחד אני רוצה לומר לא בגנות ח-
,יורדים' .רבים מקרב ה,יורדים' הת-

רחקו ומתרחקים מישראל לא במעט
באשמת הנציגים הישראליים חרשמיים.
,,הדיפלומטים שלגו ,הקונסולים ו-

התת-קונסולים ועוזריהם והעוזרים של
העוזרים ,אינם מתיחסים לישראלים
כפי שצריך להתיחס .בקונסוליח האמ*
ריקנית ברומא ובפאריס מתיחסים בי
צורח שונח לאמריקנים היושבים בי

אותן ערים .יש נציגים ישראליים ח*
מתנשאים והיוצרים מחיצה בינם לי

בין הישראלים שאותם הם צריכים ו*

חייבים לשרת .הקונסוליח אינח מח*

וואה גדולה  --ישקע בחובות .הוא
כבר היה מוכן לשכור דירה .דרשו

ערך לעזרה  --הריהי רק בתחום אחדון
הדיור .אותו צעיר טיפר לי ,שהוא נפ"
 vaבישראל עם בני-גילו .הם אינם
מבתים עניים ,אך כולם שרויים במ"

צוקח נוראחה בגלל המצב בדיור .לא
יכולים להגיע לדירה .רוצים להתחתן,
הוריהם מוכנים לעזור מעט  --אך יש

גם חורים שאינם יכולים לעזור  --ואין

דירות.

,זה אחך הדהפים החמורים ביותף

ל/ירידה' .לא מודים בזה ,זה לא נעים.
גם בתקופה שלי לא היה נעים להו*

דות שנוסעים על-מנת לא לשוב .יוצ*

אים לטייל ,לסייר ,לשהות שנה-שנ*
תיים ,לצבור מעט כסף  --וחסוף

ידוע .כדאי להשקיע כל מאמץ בבניית
יותר דירות בישראל ולהעמיד אות

בתנאים יותר זולים ויותר נוחים ל

ושות צעירים ,אם במכירה ואם ב"

השכרה .לאנשים כמוני  --חדבר 6
דרוש .אנחנו מקרים אבודים .אב

אפשר עוד להציל הרבה .אני איבדתי
את ילדי .הם רחוקים ממני .הם רחו"

קים מהיהדות ומהעם היהודי ובעין"

תיו .כיוון ששילמתי מחיר כזה  ---אנ
רוצה ,לפחות .למנוע אותו מאחרים;
מובן "1
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תליאביב על נהר ההדסון
ח"כ עוזי ברעם

 9ורם נולד בתל-אביב ,שרת בחיל התות-
 Danוהגיע לניו"יורק ב ,8691-היה זה
ככלות  3שנים לשחרורו מהצבא ,לאחר מל-
חמת ששת הימים .ב 0791-פגשתי בו ,זה
עתה רכש את הכרטיס הירוק הנכסף ,ושפתו
האנגלית הפכה שגורה בפיוי אף על פי כן

בא למשרדי בסוכנות היהודית ,לקבל פרטים
על אפשרות הקלטותו המחודשת .קיבל פר-
טים ונעלם ,אי שם תויק הספור בזכרוני,
שעה שפגשתיו שוב ,הפעם במאי .8791
עשיתי בניודיורק יומיים בדרכי למערב
לסיור הרצאות :חבר ישראלי העושה בתפקיד
רשמי הזמינני לביתו .יורם היה בין הקרואים,
שערו האפיר מעט ומבטו בוגר יותר ,אך
גזרתו צרה כשהיתה

וגוו pr

אני חייב לומר ששמונה השנים שלא האי-
תיו היו שנות התקדמות בדרכו של יורם אל
,העושר הנכסף".
,יש לי  2מסעדות" ,אמר,, ,אחת בגריניץ
וויליג' ההומה לעת ערב ,והשניה ליד בנני
המשרהים של רחוב לקסינגטון במרכז “mao
טן" .לאחר שראה הפתעתי אמר ,, :איני עובד
בהן כלל ועיקר .שבוע עבודתי מתחלק ל-
שניים ,בתתילת השבוע אני שקוע בשקולי
הבורסה ,וחע לך כי עשיתי יותר מ" 006אלף
חולר שם ב 5-השנים האחרונותי ואולם כבסוף
השבוע אני נוסע ליומיים למרכז ההימורים
החדש של אטלנטיק סיטי" ,מהלך שעתיים
ומחצה ממךכז מנהטן שם שהינו.
 OWנשא נערה יהודיה משיקגו ,נאה
ואינטליגנטית אשר סיפרה לי באותו מפגש :
,זכותו של כל אדם לעזוב מולדתו ,וכך נהג
אף בעלי  --אף על פי כן אין דעתי נוחה
מכך ,שתוך  5השנים האחרונות הביא הנה
את הוריו ,אחותו הנשואה בעלה וילדיה .וכן

את אחיו הצעיר שזה עתה השתתרר משרות
בצה"ל".

+

נה תמימה לאחר מבן שהיתי בברוקלין

במשרדי העליה ופגשתי קבוצות ישראלים

לשיחתה על אפשרות חזרתם ארצה .לעת צה"
רים ירדתי למטה ,להשקיט רעבוני בפיצה

אמריקנית עשויה היטב . בעל הפיצריה זיהה

אותי ואמר, :קוראים לי צדוק ,אני כאן
משנת  ,6691גרתי בירושלים  DANDOשמואל
הנביא , DPMקוהא ,,עתון עהב"
של יום ראשון ,כי מעניין אותי מה התוצאות

של בית"ר" .בשיחה .ציין  שבית/ר עולה
עשרת מונים על קבוצת הפועל ירושלים.

צדוק בא לניודיורק ב .6691-ב 8691-גיהל
פיצריה ראשונה ,כ"ם יש לו  5כאל3 ,
בברוקלין ושתיים במנהטן ,כולן מנוהלות ע"י
בני משפחתו ,או כלשונו  370791, :הבאתי
הנה את אחי יעקב ,אחותי צביה ובעלה חב

מנהלים את הפיצריה ברחוב ה 45-בברודווי,
דודי החמים ואשתו אף הם כאן והשנה בקיץ
אביא עוד את אחי הצעיר יוסי ,שישב בארץ
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בכלא על ,אשמה מבוימת'" .צדוק נראה מדושן
ערך עצמו ,ביחוד כאשר מיהר אל אחרי ה"
אכסדרה .והביא תיק מפות ,ובו תכנית לבנין
 %091רפואי בניו-ג'/רסי ,שותפות בין צדוק
ואחיו יעקב לבין קבוצת רופאים בניודיורק.

צדוק דיבר על ישראל בחיבה ובכאב כאחת,
ובכך היה שונה מיורם שנראה מתנכר לא
מעט .לשניים מכנה משותף והייתי מכנה
,, MRאיחוד משפחות בכיוון הפוך" .בעוד
שאנו בנינו את תשתית מדינת ישראל על
איחוד משפחות ,קיים היום תהליך של הבאת
בני משפחות לסייע ליורד ,,המצליח".

+
בתאי הוא בן למשפחת יוצאי מצרים,
רעייתו  --רחל ,בת שכונת מוסררה

ממשפחה צפון אפריקאית 2 .אחיה יושבים
בכלא ,האחד בצבא והשני במסגרת אזרחית.
ב 5791-עזב אחיו של שבתאי את רעיתו
 vonלארה'ב .כדרך של מיקוח ממושך
ובאמצעות הדואר השיג גט מרעיתו ,בא ארצה
לסיכום ההליכים ושב לניודיורק.
שבתאי באותה עת ,פקיד בעל עמדה במוסד
ציבורי בירושלים ,פעיל בחיי ציבור ,איש
בעל רגישות יתרה לבעיות חברה ,ואילו אש"
תו יושבת בית ומגדלת  2ילדים.
יבאוגוסט  7791שהה שבתאי באירופה ,אחיו
שלח לו כרטיס פאריס  --ניו"יורק  --פאריס,
והוא מיהר לנצל ההזדמנות.
ראיתי את שבתאי באוקטובר  ,7791חזר
נרגש ונפעם .אחיו הציע לו להצטרף אליו
ולנהל יחדיו את המסעדה הגדולה הנמצאת
במרכזו של ,לונג איילנד" ,שבתאי היסס
מעט .אשתו התנגדה בכל מאודה ,ואעפ"כ לא
 TOMלה כוחה ,ובאוגוסט  8791עזבה משפחת
שבתאי את הארץ בדרכה לניודיורק.

כרטיס ירוק היה מוכן .דירה ברובע קווינס
כבר נשכרה ,והוא החל עבודתו יום לאחר
הגיעו .לפני כ 3-שבועות פגשתי בו ובאשתו,
\בשניהם חל שינוי .האשה מציינת ,,אנו יוצ"
אים לפחות פעם בשבוע לארוחה  +סרט,
הצגה או מועדון .בסופי שבוע אנו נוסעים
לטיולים ,בקרוב אקבל רשיון בעצמי ואז
יקנה לי שבתאי מכונית קטנה" .שבתאי היסס

לפגוש בי ,טען שישוב מקץ  3שנים אך '

ציין שאם אמנם יעשה זאת הריהו  ,,מ טורף
חסר הגיון" .לרתל ולשבתאי נראה העולם
שונה  --זר ומנוסר מעט.
"ורם ,צדוק ושבתאי מיצגים את ישראל
של היום על הרכב אוכלוסיה.
יורם  --בן למשפחה תל-אביבית ,,טיפו-
 vanroתיכון ,קציןבצה"ל ,מסלול הת-
קדמות מוכר.
שבתאי  -בן עדות המזרח ,שבחרך
קשה הגיע לעמדה מבטיחה הן בעבודתו והן
בפעילותו הציבורית.
צדוק  -כן לשכונת מצוקה מובהקת
ובירושלים  --שמואל הנביא.

שלושתם באו לארה"ב ,כאשר השפה האנ"
גלית איננה שגורה בפיהם כלל ועיקר ,שלוש-

תם מקץ שנים מספר הביאו את בני משפחו-
תיהם (או הובאו על-ידם) לסייע להם בעבו"

דתם.
האם יש בין אותם מאות אלפים ישראלים
המצויים מחוץ למדינתם איזה מכנה משותף 1

האם נוכל לאתר פוטנציאל למהגרים החדשים
מבין המצויים בארץ ,ולנסות למנוע את
ירידתם הצפויה מהארץ 1
המציאות בישראל מכתיבה ציפיות שונות.
פליטים מכל העולם באו למולדת מתחדשת
וכאן נאמר להם שזו מדינתם ,וכי כאן יחיו
כיהודים לכל דבר .הציפיות ממדינת ישראל
הלכו ותפתו ,כאן חפצו בחיי רווחה ,כאן לא

אבו להשלים עם כל קיפוח אמיתי או מדומה,
כאן לא חששו להרים קול מחאה כנגד כל
,תקיף" ,כנגד כל גזרה שהיא .מצד SN
החובות הנדרשות כאן מאדם יהודי מחייבות
חינוך והכרה לאומית.
השרות בצה"ל  --חובה ומילואים ,תשלום
המסים הגבוה ,חייבו רמה סבירה של מודעות
והכרה .אך ככל שהלכה והעמיקה תודעת

החוב למדינה כן הלכה וגברה ההשפעה
המטריאליסטית שבאה מהרחוב האמריקני וב-
מידה פחותה מזה האירופי .החמרנות .החיקוי
וסימני הסטטוס שהתלוו אליהם ,יצרו נורמות

חדשות לבחינתה של הצלחה .אם המצלית
הוא זה המשתכר יפה ,המרהט ביתו כאורת
מוצלח ,הנוסע במכונית מהודרת ,הרי שאין
חפיפה בין החובות המוטלות על הפרט לבין
התשלום שמשלמת לו החבהה והמדינה.

הדור הצעיר שגדל בארץ ,גדל על ברכי
ההצלחה המטריאליסטית .מעתה סמל סטאטוס
הוא לא הדרכה בתנועת נוער ,הוא לא
חלוציות לשמה ,הוא לא שרות בצבא קבע.
 DRהוריהם של אילו הנקראים שבאו מ"
,,בתים טובים" ,עוד השכילו להסביר את
מטרות המדינה ,את ייהוחה ההיסטורי וה"
לאומי ,פסחה הכרה זו על מרבית הבנים.
הנסיעה לחוץ לארץ היוותה לגבי הבים ,ה-
יכולת להשיג סטטוס מטריאלן שאין באפש-
רותם להשיג בארץ ,ההגירה לארה''ב ובמיוחד
לניו-יורק קלה יותר לעיכול ,מדינה שבה
ניתן להגשים ערכים חמרייםי שיש בה קהילה
יהודית מסודרת ומאורגנת ,שאין הסתברות
רבה לרדיפת יהודיםי המשוואה ופתרונה
ברורים ביותר.
וההערכות למאבק נגד היריהה צריכה להיות

האשונה בסולם הקדימויות הלאומי .אין מא-
בק כנגד הירידה ,מבלי בחעה מחודחשת
של סולם הערכים בחברה .מבלי מתן דין
וחשבון על חוסנה של המערכת החינוכית,
של החינוך לערכים בצה'ל ,ובבית ההורים.

הדרך היא במתן תשובה יהודית לצורף

קיומה של ישראל ,ביצירת אוירה של סובל-
נית ,של כיבוד האדם וזכויותיו ,של העדר
כפיה דתית כלשהי ,תחושה שלכל פרט טוב
לגור במדינת ישראל ,לא משום שאיננה
צפויה למלחמות ופיגועים ,אלא משום שיש

לאל ידה ליצור חיים יהודיים שלמים יותר
ובעלי איכות טובה יותר.
" 5
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 PRברירה .אם אתה רוצה
להשאר ,מצא כאן כלה"

בשנת  7791הגיעו לארצות"הברית  513,264מהגרים ממאה
ושלושים מדינות בעולם .ישראל ,ממנה הגיעו בשנה זו 644.4
בעלי אשרות-הגירה ,תופסת את המקים ה 82-ברשימת המדינות
במיספר המהגרים שהגיעו מתחומה.

אולם עיביד הגתונים של שירות ההגירה וההתאזרחות
האמריקני מגלה ,שברשימת המדינות מהם הגיעו מהגרים
בזכות נשואיהם לאזרחים אמריקנים תופסת ישראל את המקום
ה" ,21בשמדובר במיספרים מוחלטים 449 .מתוך  644,4המהגרים
מישראל נישאו לאזרחים או לאזרחיות אמריקנים .כשמדובר
בשעור יחסי למיספר הכללי של המהגרים מכל מדינה ,תופסת
ישראל את המקום הרביעי בין אומית העולם .כ 12-DEAR
כלל המהגרים מישראל זכו באשרות"ההגירה שלהם בגלל
נישואין .רק מכסיקו עם  82אחוזים מכלל המהגרים מתחומה,
יפן עם  52אחוזים ובריטניה עם  6.22אחוזים ,מקדימות אותה.

מודיעין של עסקי-גירושין

יעור ,,גישואי הפספירט" בקרב הישראלים שמעמדם
שינה תוך כדי שהייתם בארצות"הברית ממבקרים
זמניים לתושבי-קבע ,בזכות נשואיהם לאזרחים
אמריקנים ,גדול עוד יותר .מתוך  264.1ישראלים
שקיבלו היתרים לישיבת-קבע בשנת  ,7791זכו  ,028שהם
כ 65-אחוזים בהיתרים אלה בזכות היותם בני-זוג ,הורים או

ילְדִים של אזרחים אמריקנים.

ישגם עורכי-דין המסייעים ללקוחותיהם למציא את הכלות

המתאימית ,שתהיינה מוכנות להינשא להם עד שיזכו לקבל

את שהכרטיס הירוק" .במושבת היורדים בלוס-אנג'לס יודעים
ספר על כמה יורדים שיצאו לבירת ההימורים לאסיוגאס,
מצאו שם תוך לילה אחד או שניים ,כלות" שהיי nus
להינשא להם בנשואי-בזק המותרים לפי חוקי מדינת נבדה,
תמורת סכימים שאינם עולים על אלפיים דולאר.
ידועים מיקרים מסובכים עוד יותר ,של זוגות שלא הצליחו

לקבל היתר"-שיבה בארצות-הברית .הם התגרשו .הבעל נשא
אחרי הגירושין אשה בעלת אזרחות אמריקנית ,חי עמה או
בלעדיה עד שזכה בהיתר ישיבת-קבע ואחר-יכך התגרש ,נשא
את אשתו הראשונה מחדש ותביא אותה אליו לארצות"הברית.

בשירות"ההגירה האמריקני בלוס"אנג'לס מודעים לתופעה
זו .סאני נולן הוא האיש הממונה באגף"החקירות של השירות
על איסוף מידע אודות המהגרים הישראלים באיזור .תפקידו
קיבל חשיבות"יתר נוכח השמועות על פעילות ,,מאפיה ישרא-
לית" בתחומי ליס-אנג'לס .שירות ההגירה האמריקני הקציב
משאבים כמעט בלתי-ימוגבלים כדי לאסיף כל מידע אפשרל
בנושא זה.

,היורד הממוצע" הוא צבר

מותו של היורד הישראלי הממוצע לארצות-הברית,
כפי שהיא מצטיירת מתוך נתיני שירות ההגירה
האמריקני ,אינה רק כזו של מי שמבקש להינשא
לבעל אזרחות אמריקנית. .היורד הממיצע" הוא
צבר ,יליד הארץ ,שגילו נע בין  ,02--92בעל מיקצוע טכני
כלשהו ,שהגיע לארצות-הברית כתייר או כסטודנט והחליט
להישאר בת.
5אחוזים מכלל המהגרים הישראלים לארצות-הברית
בשנים ( 6791--7791השנים האחרונות לגביהן עובדו כבר
הנתונים בשרות ההגירה האמריקני) היו ילידי הארץ5.93 .
אחוזים מכלל הגברים המהגרים ו 5.43-אחוזים מכלל הנשים

המהגרות היו בקביצת הגיל של בני  81 .92--02אחוזים נוספים

מבין הגברים שייכים לקבוצת גילאי  .93--03כלומר ,למעלה
ממחצית המהגרים הישראלים שייכים לקבוצת גילאי .04--02
גם בקרב הישראלים שתגיעו לארצות"הברית כמבקרים
זמניים ובעת שהותם שם קיבלו היתרים לישיבת-קבע ,מהווים
בני שכבת הגיל  04--02יותר ממחצית המיספר הכולל.
נכון שהתפלגות גילים מעין זו אופיינית גם למהגרים
ממדינות אחרות .יש רק כמה קבוצות יוצאות-דופן .בין
המהגרים הקובנים ,למשל ,קבוצות הגיל  91--01ו ,94--04-הן
הגדולות ביותר .אולם ,לגבי ישראל יש משמעות
מיוחדת בעיבדה שכמחצית היורדים לארצות-הברית ,כפי

אלי"

תבול

שמגלים נתוני שירות-ההגירה האמריקני ,הם צעירים בשנות
העשרים שלהם ,רובם ככולם יוצאי-צבא החייבים בשירות-
מילואים.
הופעה זו חמורה עוד יותר לנוכח העובדה שבשנתיים
האחרונות גדל מיספרם של הצעירים משכבת הגיל 02-92
בקרב היורדים .אין עדיין נתונים מדוייקים על שיעור אגידול,
אולם הגורמים הישראלים הבאים במגע עם היורדים מצביעים
על תופעה זו כבולטת לעין.
בדיקת ההתפלגות המיקצועית של היורדים לארצות-הברית
בשנת  7791מצביעה על כך שבשנה זו ,כמו בשנים שקדמו לה.
היוו בעלי המיקצועות הטכניים של הקביצה הגדולה ביותר.
מיספרם הגיע ל 41-אחוזים מכלל היורדים .בעלי-המלאכה היוו
את הקבוצה השניה בגודלה ואילו אלה שהגדירו את עצמם
כ,מנהלים" תפסו את המקום השלישי ברשימה .אולם לא
חסרים ברשימה גם בעלי מיקצועות כמו חקלאים ,פועלי-
תעשיה ,פיעלים חקלאיים ואפילו עוזרות-בית ( 7במיספר
בשנת .)7791
מרבית היורדים שלא הגיעו לארצות-הברית כשבידיהם
אשרות-הגירה ,וקיבלו את היתרי ישיבת-הקבע שלהם רק
אחרי הגיעו לשם ,הגיעו לארצות-הברית כתיירים .מתוך 414.1
מקבלי היתרי ישיבת"הקבע בשנת  7791הגיעו  529לארצות-
הברית כתיירים .בשנת  6791היו  8001מקרב  634,1מקבלי
היתרי-הישיבה ,כאלה שהגיעו כתיירים.
אולם בשנת  6791זכו במעמד של תישבי-קבע  11שנכנסו
לארצות-הברית כעובדי ממשלת-ישראל .ב 7791-ניתן היה

 9 eישראלים שהגיעו לארצות-הברית כפקידי ממשלת-

ישראל.
המדובר אינו רק בפקידי"ממשלה .בקטגוריה זו נכללים,
למשל ,גם קציני צה"ל המגיעים להשתלמות בבסיסים שונים
של צבא ארצות"הברית .הם אינם מחוסנים מפני חיידק הירידה.
באל-פאסו שעל גבול מכסיקו ,לידה נמצא הבסיס הצבאי הגדול
פורט בליס ,בי השתלם בשעתו גם יצחק רבין ,יודעים לספר על
קציני צה'"ל שהשתלמו בבסיס ,חזרו לארץ ,השתחררו משרות-
הקבע שלהם וחזרו להתגורר שם .ניתן אומנם למנות את
מיספרם של אלה על אצבעות יד-אחת ,אבל התופעה קיימת.

מדִי שנה נכנסים לארצות-הברית יותר מאלף פקידים של
ממשלת"ישראל .ב 6791-הגיעו לארה"ב  372,1פקידי-ממשלה
ישראלים .ב 8791-כבר עלה מיספרם ל .368,1-מיספר זה גדול

ממיספר הפקידים הממשלתיים שנשלחו בשנת  8791לארצות-
הברית ממדינות כמו ברית"המועצות ,איטליה .ספרד ,יוון,
תורכיה או ארגנטינה .אפשר להתנחם רק בעובדה ,שמיספר
פקידי-הממשלה המגיעים לארצות-הברית מסעודיה גדול יותר
ממיספר המגיעים מישראל .ב 8791-שיגרה סעודיה לארה"ב
לא = מ 7739,4פקידי"ממשלה (כולל חיילים לצרכי השתל-
מזת).
על-פי ניסיון השנים הקידמית ועל-פי נתוני שירות-ההגירה
האמריקני ,סביר להניח שכאחוז אחד מכלל פקידי הממשלה
הישראלים המגיעים לארצות"הברית ,יצטרפו למישבת היורדים.

 0אחוז מהסטודנטים  -יורדים
קבוצה השניה בגודלה מקרב המגיעים לארצות-
הברית כמבקרים זמניים והופכים שם לתושבי-קבע,
היא קבוצת הסטודנטים.
בשנת  6791קיבלו  312ישראלים שנכנסו לארצות-
הברית כסטודנטים היתרים לישיבת-קבע שם .בזכיתם קיבלו
היתרים כאלה  34ישראלים נוספים ,שהיו במעמד של בני-זוג
של סטודנטים ,באותה תקופה הגיעו לארצות-הברית 150,1
סטודנטים ישראלים חדשים ,כשבידיהם אשרות של מבקרים
זמניים .עלדפי השיעור שהיה מקובל בשנים הקודמית ,ניתן
לצפות בוודאות שלפחות  02אחוז מהם יהפכו ליורדים.
נתוני שירות"ההגירה האמריקני מצביעים על כך שמיספר

הסטודנטים הישראלים המגיעים ללמוד בארצות-הברית גדול

לא רק באופן יחסי אלא במיספרים מוחלטים ,ממיספר הסטודנר
טים המגיעים מארצות עשירות ורבות אוכלוסיה מאשר ישראל.

כך ,למשל ,בעת שבשנת  8791נכנסו לארה"ב  214,1סטודנטים

ישראלים ,הגיעו אליה רק  640,1סטודנטים מאיטליה462,1 ,
סטודנטים מספרד .ממצרים באו באותחה שנה רק  975סטודנטים.

אלא ,שלישראל אין מה להתגאות במיספר הרב של בניה

הלומדים במיכללות ארצות"הברית .הנתונים מצביעים בבירור
כי בדרך כלל ,ככל שהמדינה היא נחשלת יותר ,כך לומדים יותר
מבניה בארצות"הברית .בשנת  8791שלחו ירדן ולבנון יותר
מאלפיים סטודנטים מכל מדינה ללימודים באוניברסיטאית
אמריקניות ,שלא לדבר על ערב"יהסעודית ש 707,7-מבניה באו
לקנות תורה באמריקה.
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 19676מאפיין המוחשי ביותר לגטו הישראלי ההולך ומתג"
בש בלוסיאנג'לס היא תחנת-השידור העברית
הפועלת דרך-קבע בעיר זו.
מקים התחנה הוא אבי אלון ,מי שהיח לשעבר בעלה
של המסעדה-מועדון .אל מאצ'ו" ביפו .אבי אלון אינו אלא
אברמל/ה ציטרבוים בן מושב בית-חלקיה .מישב של פיעלי
אגודת-ישראל ליד קיבוץ חפץ-חיים.
כשהגיע אבי אלון לפני שנה וחצי ללוס-אנג'לס מצא
במקום תחנתדשידור יהודית .אבל הוא קלט מיד שלעשרות-
אלפי הישראלים שהסתגרו בגטאות הישראליים באיזוריה
השונים של לוס-אנג'לס והלהוטים אחרי חדשות מישראל
ואחרי שירים ישראליים .חסרה תחנת-רדיו שתשדר יום"יום
שידורים בעברית.
אבי מאמין (בניגוד לעובדות הבדוקות) ,שבאזור לוס-
אנג'לס מתגוררים כיום בין  051ל 002-אלף יורדים ישראליים,
אותם משרתת התחנה העברית שלו .אבל גם אם מיספר
המאיזנים שלה פחות בהרבה .מהווה התחנה חלק בלתי-נפרד
מהווי החיים של הגטו הישראלי בלוס-אנג'לס .יותר מאשר
תוכניות השירים הישראליים המוגשות בידי השדרנית שוש
עטרי ,או מהחדשות הנערכות בידי העיתונאית הישראלית
שרית ישי ,מקנים דווקא שידורי-הפירסומת בעברית המשודרים
בתחנה את תחושת המולדת הישראלית ליורדים הישראליים,
שאינם רוצים להיקלט בחברה האמריקנית בתוכה הם חיים
והנשמרים ,מתוך רגש עליונות ,ממגעים הדוקים מדי עם
|
היהדות המקומית.
מקור נוסף לגאווה לוקאל-פטריוטית של אנשי הגטו הישראלי
בלוס"אנג'לס היא קבוצת הכדורגל של מכבי לוס-אנג'לס,

שזכתה ארבע שנים ברציפות בגביע ליגת הכדורגל המיקצוענית
למחצה בארצות-הברית .הקבוצה מורכבת כמעט כולה על
טחרת כדורגלני הליגה הישראלית לשעבר .לקראת פתיחת
עונת הכדורגל הבאה מדברים מנהלי הקבוצה כמעט בוודאות
על הצטרפותם לקבוצה המקומית של גיל לנדאו ,כדורגלן
הפועל תל-אביב ,אייל אפגין ,כדורגלן הפועל חדרה וכדורגלנים
ישראלים נוספים מהפועל עכו וחדרה.

מנהל הקבוצה והרוח החיה בה הוא אלי מרמור ,שבחגיגת
יום חהולדת ה 63-שלו נכחו רבים מהתומכים הישראליים של
E
הקבוצת.
לי מרמור היה באמצע שנות השישים כדורגלנה של
קבוצת הכוח רמת-גן .יחד עם חברו לקבוצה ,גדעון

השחקן הישראלי נחום שליט .אחד מעשרות בדרנים ושחק-
נים ישראליים שהשתקעו בלוס-אנג'לס בתקווה למציא שם את
עתידם ,עובד כיום כנהג אוטובוס בקייטנה שהקימו אנשי חב"ד
לילדי מהגרים יהודים מבו"ית-המועצות .בחוגי הבוהמה היש-
ראלית בלוס-אנג'לס מצפים עתה להצטרפותו הקרובה של הזמר
אבי טולדאנו .ישראלים רבים אחרים השתלטו על עסקי
ה,סוואפ-מיט" באזור לוס-אנג'לס .ירידי ה,סוופ"מיט" (פגוש
והחלף) מתקיימים פעמיים בשבוע במיגרשי חנייה גדולים
בפרברי העיר הענקית .באים לשם במכוניות ומציעים למכירה
סחורות ,בעיקר מוצרי-הלבשה ,שגרכשו מחנויות שחוסלו
וממלאים שיצאו מהמחזור ,במחירים הנמוכים בהרבה ממחיריהם
בחנויות .עיסוק מעין זה מאפשר לסטודנטים ישראליים וליור*
רים אחרים לעבוד יומיים בשבוע ולקיים את עצמם בחמשת
ימי-השבוע הנותרים.
ענף המסעדות פיפילארי לא פחות  poהיורדים מישראל,
כמעט כמו הסחר במכוניות משומשות .אחרי רשת דוכני ה,מי
ומי" שהקים ברחבי לוס"אנג'לס בעלה של הפסלת אילנה גור,
בהם ניתן להשיג מאכלים ישראליים משווארמה ועד פלפל ,צצו
בכל רחבי לוס-אנג'סל מסעדות ישראליות.
ברובע הסטודנטים ווסטווד .לא הרחק מאוניברסיטת יו.סי
ל.איי ,.ניתן לראות זומול זו שתי מסעדות ישראליות ,כשאחת
מהן מכונה ,,מלך הפלאפל" והשניה ,,מרכז הפלאפל".
את מסעדת ,מלך הפלפל" מנהל דוד גרינברג מחדרה ,יורד
זה שש שנים .כמו יורדים ישראלים רבים מבני המחזור שלו
הוא מדבר בחרדה על גל הירידחה החדש המציף את לוס-אנג'לס.

,יש לנו מישפחות בארץ" ,מספר דוד גרינברג בן ה .82-»DM

מטלפנים לגו כל שבוע .כולם רוצים לבוא לכאן .אנחנו אומרים
להם  :לא ! אל תבואו ! הכתבות המתפרסמות בעיתוגים הישראר
ליים על היורדים גוררות אנשים לבוא לכאן וזה נורא חבל.
החיים כאן לא קלים .לא עושים כאן כסף בקלות .אם האנשים

בארץ היו עובדים שם כמו שהם עובדים כאן ,היה מצבם גם

בארץ טוב .כאן נלחמים קשה על הדולאר .עובדים פה הרבה
יותר קשה מאשר בארץ .אז בשביל מה להדת  1מה יהיה בסוף?
כל חזקנים ישארו בארץ וכל הצעירים יהגרו ללוס-אנג'לס".
אבל הוא ,כמובו ,אינו חושב לחזור.

יוסף ורעייתו סיניה היו אולי הזוג היחיד במסיבת הגטו

הישראלי שלא היו איפייניים לחתך הממוצע של החוגגים.

במראם החיצוני לא היו שונים משאר החוגגים .הם שוחחו עם
חבריהם בעברית צברית ,רקדו יחד עמם את הריקודים

שרר ,יצא לפני תריסר שגים ללמוד .פיזיוטראפיה

הישראליים .יוסף בן הארבעים הוא ערבי ,יליד השכונה

בתל-אביב .אלי מרמור השתקע בלוס-אנג'לס ,שִם מצא עבוךח

הישראלית כרופא שבמשך מיספר שנים היה עונה לשאלות

הילס וכוכבי הוליווד נמנו עם חוג הלקוחות שלו .כעבור שנים
מעטות רכש אלי את המכון של מעבידו ,יחד עם חוג"הלקוחות
המבוסס שלו .את רווחיו ידע להשקיע בנכסי דלאזניידי אשר
מחיריהם באזור לוס-אנג'לס האמירו מאוד בשנים האחרונות.
הוא הפך לסיפור"הצלחה.

 DR My Rim,הארץ מפני שהתנכלו לו בבית"החילים
,ביילינסון' בגלל היותו ערבי" ,גילה אחד היורדים היהודים
במסיבה .אבל יוסף עצמו הכחיש מכל וכל טענה זו .להיפך ,לא

בסאן-פראנציסקו .בתום הילמודים נפרדו דרכיהן של הירושלמית אבודטור .רעייתו ,סיניה ,היא בת הכפר הערבי
שני החברים ,שלמדו יחד עוד בבית-הספר העממי.
טייבה שבמשולש,
יוסף מוכר לרבים מצופי השידורים הערביים בטלוויזיה
דעון שרר חזר לארץ ,הקים לעצמו מכון פיזיוטראפיח

במכון פיזיוטראפי של פיזיוטראפיסט נודע ,שעשירי בברלי-

המאזינים הערבים בנושאי בריאות .סיניה היא אחותה של
רודיינה קאסם ,קריינית החדשות בערבית בטלוויזיה הישראלית.
היו לו כל טענות של אפלייה כלפי המדינה.
הד"ר אבי לוטן ,עבד במחלקת
אף-אוזן-גרון בבית-החולים רמב"ם בחיפה .הוא נשלח מטעם

הוא אינו סיפור-הצלחה בודד של יורד ישראלי .היורד
הישראלי המפורסם ביותר בכל קליפורניה הוא ללא ספק יונה
גולדריץ' ,שירד מהארץ עוד בשנת  9491והמשיך לשמור מאז
על קשר הדוק עם הארץ .אחיו עובד עד היום כנווט ב,אל-על".

בית-החולים להשתלמות בבית-חולים בדנבר ,קולוראדו .במהלך
שנת השתלמותו שהו אבי לוטן ואשתו יעל ,ביולוגית במיקצו-
עה ,בשמורה של אינדיאנים ,חוללו שם נפלאות בתחום

נחשב כיום לגדול הקבלנים הפרטיים בקליפורניה ,פעיל מאוד

כטבעי שהם חוזרים לארץ .הם רכשו מספר כלי-בית חשמליים
ושלחו אותם לישראל .יעל יצאה ראשונה לארץ כדי להכין את

יורד ותיק אחר הוא ג'רי אורן ,איש הפלמ"ח לשעבר ,שעבר
קורס מ"כים יחד עם האלוף אהרון יריב וירד מהארץ לפני

גרון בבית-החולים רמב"ם ,ששלח אותו להשתלמות ,נתפס

גולדריץ' הוא דוגמה ליורד שהתערה בחברה האמריקנית .הוא

במגבית היהודית המאוחדת ויחד עם זאת הוא גם דמות מרכיזת
בוועדה הלאומית של המיפלגה הדמוקרטית האמריקנית.

כשלושים שנה .ג'רי ,הנחשב גם הוא לאחד מגדולי הקבלנים
בלוס"אנג'לס התלבט במשך עשר שנים  ORלראות את עצמו
כישראלי גולה או כאמריקני .ידידיוהרבים היו עדים להתלב-
טויותיו הקשות .אחרי עשר שנות מגורים בלוס-אנג'לס החליט
לחתוך את קשרי הזהות שלו כישראלי .הוא הפך אמריקני לכל
דבר ונוטל מאז חלק פעיל בחיי"הקהילה היהודית המקומית.
יש עשרות ומאות סיפורי הצלחה מסוג זה .אולם הם אינם

מאפיינים את אנשי הגטו הישראלי בלוס-אנג'לס .היורדים

מישראל מהווים כיום גורם דומינאנטי בבורסת-היהלומים של
לוס"אנג'לס ובחנויות מוצרי-החשמל והתכשיטים של הדאון-
טאון של לוס-אנג'לס .הסיפורים המהלכים אודות אחדים מהם
אינם מרנינים במיוחד.
יורד ישראלי אחר ,מי שהיה בשעתו דמות מוכרת בחיי
החברה של תל-אביב ,נכשל בעסקים שניסה לעשות באזור
לוס-אנג'לס ,הפך ליצרן סרטים פורנוגראפיים .בהם מככבת
אשתו בתפקיד הראשי.
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הרפואה הקהילתית .בתום תקופת ההשתלמות ראו זאת רק

הכל לשיבת המשפחה.
בחיפה הסתבר לה ,כי מקומו של בעלה במחלקת אף-אוזן-

עליידי אחר .תחת זאת הוצעה לו חצי מישרה בבית-החולים
,,כרמל" .אבי ויעל החליטו לחזור לארצות-הברית .הוא קיבל
מיד הצעת-עבודה בבית-חולים בדנבר בשכר התחלתי של 06
אלף דולאר לשנה ,פי שישה ממה שיכול היה להרוויח בארץ.
אין זה אומנם קל לרופאים לקבל .כרטיס ירוק" בארצות-

הברית ,שיאפשר להם תעסוקה במיקצועם .רפואה אינה מיקציע
נדרש ברשימת המיקצועות המועדפים של שילטונות"ההגירה

האמריקנים .הבעיה נפתרה בזכות יעל לוטן .מיקצועה הוא

מקצוע מועדף .בזכותו קיבלו שניהם את .הכרטיס החירוק".
הבעיה היחידה המעיקה עליהם היא מה לעשות בכל מוצרי
החשמל שרכשו ,שכבר הגיעו לארץ.
קרוב לוודאי שהד"ר אבי לוטן ירגיש את עצמו זר בדנבר
למרות התנאים הכלכליים המבטיחים המצפים לו שם .הד"ר

יוסף אבו דלו ,לעומתו ,מרגיש את עצמו בגטו הישראלי בלוסד
אנג'לס כמו בבית .הוא לא הצטרף לחברה של פלסטינים אי

של מהגרים מארצות ערביות אחרות .הוא רואה את

הטבעי בתוך הגטו הסגור של היורדים מישראל
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מחוזות חיים שלמים ,על כל המירקם החברתי והכלכלי

שלהם ,מועברים מהארץ ללוס-אנג'לס .כך הולך ונוצר ,אולי
בפעם הראשונה .מושג ללא תקדים  --גטו ישראלי.

היו שם היפים והיפות של תל-אביב ,רמת-גן והסביבה,
מאשת-החברה תלמה מכנס ,נכדתם של מייסדי פתח-תקווה ועד
לצמד ספריות הצמרת התל-אביביות בתיה ועליזה .ספורטאים-
לשעבר דנו בתהפוכות הבורסה עם סוחרי נכסי דלאדניידי.
רופאים ותעשיינים צעירים ריכלו בחברת יהלומנים וסוחרי
תכשיטים ,קבלן הרקת צואה ממחנות צה"ל ,אורי זהבי מבאר"
שבע ,התווכח על המצב הפוליטי במדינה עם בעל חנות
המשקאות החריפים .יורם בנדר.
זו היתה מסיבה כמו מסיבית רבות אחרות הנערכות מדי יום
שישי בווילות של סביון ,הרצליה-פיתוח או אחוזה בחיפה .שום
דבר מיוחד כדי לכתוב אודותיו הביתה .רק שהמסיבה של אלי
מרמור לא נערכה בסביון או בהרצליה-פיתוח .היא התקיימה
החודש במרומי רובע היוקרה בל-אייר ,ממנו נשקפת לוסר
אנג'לס רבתי כמונחת על כף היד.
כל מאתיים האורחים במסיבה היו יורדים מישראל .חלקם
ותיקים בארצות-הברית .אחרים הם ,יורדים חדשים" שזה
מקרוב הגיעו .לא היה ביניהם אפילו יהודי אמריקני אחד .אותה
מסיבה ,באותו הרכב חברתי ,עם אותו כיבוד ואותה צורת בילוי,
נערכת מדי שבוע ,בכל פעם בביתו של זוג אחר בחבורה.
מדברים שם רק עברית .מספרים זה לזה את הרכילות האחרונה
מרחוב דיזנגוף ,מתעניינים בתוצאות מישחקי הליגה הלאומית
בכדורגל בארץ ומביעים דאגה מגל הירידה מהארץ .בדיוק כמו
בתל-אביב .אלא שזה בלוס-אנג'לס.
התופעה היא ייחודית ללוס-אנג'לס .היא אינה קיימת בניו-
יורק ,שבה הריכוז הגדול ביותר של יורדים מישראל .היא אינה
קיימת  DAבערים אחרות בארצות-הברית המשמשות כמוקדי-
משיכה ליורדים .חלק נכבד מקרוב למאה אלף בעלי הדרכונים
הישראליים החי באזור לוס-אנג'לס (ומספרם אינו רב מזה,
למרות כל הפירסומים המוגזמים בעת האחרונה) .חי את חייו
כאילו הוא ממשיך לחיות בישראל.

הם קוראים בלהיטות עיתונים המגיעים מישראל ,עוסקים
בשעות-הפנאי בפיתרון תשבצים בעברית בתשבצונים מהארץ
הנמכרים בדוכני העתונים בלוס"אנג'לס .הם מאזינים לתחנת
הרדיו העברית המשדרת מדי ערב במשך שלוש שעות שירים

עבריים וחדשות טריות מהארץ .הם הולכים למופעים של

אמנים ישראליים ,מבלים במועדוני-לילה בהם מופיעים בדרנים

מהארץ .אפילו חלק מהמיצרכים במיטבחים שלהם הוא מתוצרת
הארץ .בלוס-אנג'לס ,שם יכול כל בעל-רכב לבחור לעצמו את
הרכב האותיות על לוחית-הזיהוי של מכוניתו ,מתנוססים על

לוחות מכוניותיהם שמות כמו ,,צברה  "1או ,טלי וענת".

בצורה זו הם ממשיכים כביכול לחיות בארץ .הם רק גרים
ועזבדים במקום שנקרא לוס-אנג'לס .אבל החברה שלהם זהה
לואת שהיתה להם בארץ .הספר או הספרית שלהם הם ישראלים.
הבוטיק בו קונות נשותיהם את שמלותיהן שייך לישראלי.
רופא"השיניים מדבר עמם עברית צברית כשהוא עוקר להם
שן .עורך-הדין שלהם הוא ישראלי .הם עושים עסקים זה עם
זה ומתפרנסים זה מזה .עכשיו אפילו הגלידה שהם מלקקים היא
ישראלית ,אחרי שחתנו של בעל מיפעל גלידת המסטיק
הבולגרית ביפו,, ,גלידת קוזו",הצטרף לקהילת היורדים והכריז
על פתיחת שמונה סניפים של ..גלידה קוזו" בלוס-אנג'לס,
היורדים הישראלים הוותיקים ,המתגוררים בלוט-אנג'לס זת
עשר שנים ומעלה וכן אנשי הקונסוליה הישראלית במקום,
עוקבים בתדהמה אחֶרי התזפעה הסוציולוגית חסרת התקדים
ההולכת ונרקמת מול עיניהם .הם מדברים כבר בגלוי על ,גזע
חדש" ההולך ונוצר במקום  --הגזע של המהגר הישראלי שאינו
נטמע בסביבתו ,אך גם איגו מרגיש בה זר .בירידתו מהארץ

חוא נושא על גבו את הבית ,עם כל מה שהמושג בית מהווה
לגביו .וזו אינה כבר תופעה של בודדים.
i
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גטו הזהב הישראלי אינו סגור בחומות ואין מוטלות עליו
כל הגבלות מבחוץ .הוא בעיקרו גטו חברתי ,תרבותי ואינט-
לקטואלי .היורדים החדשים ללוס-אנג'לס נצמדים איש לחברו,
מבכרים להתגורר בשכנות .הם מתרחקים מהמרכזים היש-
ראליים הוותיקים שצצו לפני שנים רבות בסמוך למרכזים
היהודיים ,כמו ברחוב פיירפקס שבמערב הוליווד .אזוריהמגזרים
שלמים בלוס-אנג'לס מוכרים כבר היום כתחומי המחייה של
היורדים החדשים מישראל.
כל אזור עמק סאן ברנארדו שבצפון-מערב לוס-אנג'לס
(ה.,וואלי" בשפת המקום) ובעיקר שכונות כמו אנסינו ,טרנזה
אורנג' קאונטי .מקבל ציביון ישראלי ,לפחות לגבי הישראלים
החיים במקום .במיספרם הם מהווים עדיין מיעוט מבוטל גם
בשכונות אלה ,שהבתים והדירות בהן זולים בהרבה מאשר:
באזורי-היוקרה של לוס-אנג'לס .אבל בגלל הליכוד החברתי
שלהם ,העסקים שהם פותחים במקום והפגנת הזהות הישראלית
שלהם ,הם מתבלטים ללא כל יחס למיספרם הסגולי באוכלוסיה.

התופעה החלה להיווצר בחמש השנים האחרונות וקיבלה
תנופה רק בשנתיים האחרונות ,בעת שזרם ההגירה הישראלית
לקליפורניה לבש ממדים ניכרים .החוק הישראלי אינו מאפשר

כמעט למי שהיה אזרח ישראלי לוותר על אזרחותו הישראלית.
הוויתור על האזרחות הישראלית הוא תהליך ארוך ומסובך

הכרוך בהתדיינות בבתי"מישפט .כך שרוב היורדים מוותרים

מראש על התהליך .גם אלה המקבלים את האזרחות האמריקנית :
ממשיכים להחזיק באזרחות הישראלית ובדרכון הישראלי .לגבי
החוק הישראלי הם עדיין ישראליים החייבים בשירות מילואים
ובהתייצבות לרישום בקונסוליה הישראלית .כל מי שמחזיק
בדרכון ישראלי זכאי להגנה מצד הקונסוליה כאזרח ישראל.
עך לפני שנתיים היו רשומים בקונסוליה הישראלית בלוס-
אנג'לס לא יותר משלושת אלפים אזרחים ישראליים כאלה,

בעלי אזרחות\אמריקנית או בעלי רשיון ישיבה ועבודה בארצות
 TIN nanשנתיים קפץ מיספרם ל 02-אלף והם מהווים עדיין

רק  62ממיספר הישראליים המתגוררים באיזור לוס-
:
אנג'לס.
כיום זורמים היורדים ללוסיאנג'לס ,על-פי הערכת גורמים
מוסמכים :בקונסוליה הישראלית במקום ,בקצב של כאלפיים
לחודש .הם אינם מגיעים עוד כבוקרים או כמישפחות ,אלא
כחמולות או כעדות שלמות .במחלקת"-ההגירה של מישרד-
המישפטים האמריקני בלוס"אנג'לס מדברים כבר על ,,הבולגרים
מיפו" או על ,,המארוקנים מרמלה" היושבים באיזור זה או אחר
של לוס-אנג'לס.

כל חודש  -גדוד של צה"ל
ם ההרכב הגילי והחברתי של גלי היורדים משתנה
מתקופה לתקופה .עורך-הדין עמירם קליין הוא
 TRמעורכייהדין המתמחים בנושאי ההגירה .
תושב-קבע
אשרות
של
 “poaבהשגתם

ואישורי-עבודה זמניים (,כרטיסים ירוקים") וכן בהשגת

אזרחות אמריקנית ליורדים מישראל .עמירם .שנולד וגדל
בשכונת פלורנטין בתל-אביב .שם החזיק אביו מסעדה קטנה,

ירד עם הוריו מהארץ לפני  02שנה .כשהיה בן .31
.עוד לפני שנתיים" ,מספר עמירם קליין , .היו היורדים
מישראל שהגיעו ללוס"אנג'לס אנשים מבוגרים ומבוססים .בעלי
מישפחות ומיקצוע ,שמכרו את רכושם ואת עסקיהם בארץ
והגיעו ללוס-אנג'לס עם עשרות אלפי דולארים .בשנה האחרונת
חל שינוי קיצוני בהרכב היורדים .עכשיו באים בעיקר צעירים

אחרי סיום שירות החובה או הקבע שלהם בצה"ל ,רווקים
שיש להם כמח מאות דולארים בסך הכל .רובס מגיעים בתור

תיירים ,נתקלים בישראלים שכבר התבססו במקום .ומחליטים
להישאר".
בקונסוליה הישראלית מודאגים מהשינוי הקיצוני שחל
 asimהאנושי של זרם היורדים מישראל לקליפורניה.
,מאלפיים היורדים המגיעים מדי חודש ללוס-אנג'לס אפשר
בשקט להרכיב גדוד קרבי בצה"ל" .אומר מקור בכיר
בקונסוליה.
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ארץ מות החלום
אבנר כהן = ון  64₪ו
הכינכים רמו אותי

הוה הלום  --אך נם הוא קכר;
מתה אין לי.כזדו 5בעילם <-

o TR

(ביאליק " --הכניסיני תחת כגפך*)
ומח עוד יש לי לומר על עצמי ,אמריקאי שיורע
שהו ,אמזיקאי שנולד בעברות בתליאביב ז לא
הרבק .אני בסך הכל מוטציה ,תערובת של רצונות

רבים בתוד .נתונים שחירותיים שאינם מאפשרים,
 6לא יאפשיי ,את היותי בני או מבשרו של זן
after

(ע .קינן =  ,נינחת לפרחים")

הגילוי המחודש הזה של ,האינטימיות הציבורית" הפרו"
שח על החיים בארץ מהמם איתי בכל ימי יקורי .רק אלו
שחיו .כמוני ,זמז מה בחוץ ,מנותקים מהארץ יכולים לתפוס
את עצמתה ויחודה של דאינטימיות הישראלית . manoלך
פתאום שההיסטוריה שלך  pornoואילך מלווה אותד

כצל בכל אשר תלך .הכל ידול וזכור במשפחה .ה מדהים.

אני מתחיל להבין טוב יותר את השורות שכתב לי לפנל
כמה חדשים ידיד מהארץ .הוא*, aro שובל החפצים.

היחסים והזכרונות המתים שאני גירר איתי דרך החיים מפריע
מאוד

בזמו האחרון,

של התרבות שלנו".
לי

רואה

“on

ה

בו גם

סימפטום

הזכזונות

המתי

מרכזי

a
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לרייריסדה.מ אחוברגיוךלה.באכראץשרלכלהאינטימיות עלתה על גדותיה .תמיד
היהודי הנורד .בארץ שלנו איץ

ושמא אין זה מקרה כלל ששוק המוניות המכוער הו
 damהראשון המקדם את פניו של הזר המגיע לארץ ז ואולי
 MA Divaהוא בעצם פרצופה העכשווי של מדינת ישראל -
כרסיס ה\ניקור של המדינה ז האם זוהי באמת הסימן הראשיז
לליבנטיניזציה של הארזו גם שאלות אלה ינקרו בראשי
בכל ימי קביקור ,ועוד גחזור אליהס.
אני נוסע לתליאביב
מאוחרת  באיסובוס נמצאים כארבעה או חמישה נוסעים .אני
רוטן לעצמי כמה מלות זעם על שוק המוניות בחוץ.
שיאלת איתי אהת הגוסעות ,,כמה זמן כבר לא היית בארץ".
וכשאני משיב ,היא פיטרת אותי במין ,רואים" ארוך .ו,,מה
נשמע בצרץ ו" אני שואל כדי לקיים את המומנטום, .זיפת",
היא מעיבה . MIND proממשיכה,
זדסתי ז הכל זיסת" ,היא עונה,, .כל מה שאתת רוצה זיפת".
הנסיעה נמשכת בשתיקה

ה הכל זיפת" של ליל-בואי

של הביקור

היה לי כמוסו

כולו .כמעס כל מי שפגשתי התייחס לאווירת הנכאים
הארץ כפת אחד גדול .אחדים אומריס לִי שהמקור היחידי

לאופטימיות היא mom

 noעמוק בבוץ עד שכל +ש שיינו*נוי ההווא
יכל  ₪לה להייות .אנו ו שקועים בה
בהכרח שינוי לטובה.

באמריקה אנשים יכולים לסגיר את עברם בסוגריים עבים

נית אשלייה של פתיחת דף חדש .תחישת המרחבים וטעם
ולב

האשליה המתוקה של פתיחת דף חדש היא ,ללא ספק .חלק
האמריקאית .מבחינה ואת .לפהות ,אמריקה
בסיסי מהחוויה
היא עדיין ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות.
יוני ,חברי ,מדגים לי נקידה זאת בספרו לי על ח"י
המוסיקה בארץ יעל הבעיות של להיית מוסיקאי צעיר בארץ.

יחסית אתה נוכח לדעת שבעצם

כבר עבדת עם כולם .אתה מרגיש לפתע שנגמרים לך השמיים.
האהבות והשנאות .הסימפטיות התהאנטיפטיות מלוות אותך ב-
כל .אין לך יותר אנשים חדשים לעבוד איתם .כולם מכירים
את כולם ,מפנים ומאחור .האם זאת הסיבה שכה רבים מה-
מוסיקאים שלנו נמצאים בחוץ 1

ועל שלוש פגישות בארץ.
אני נוסע יבקר את האשה הראשונה
לגבר . Tonהשבתי עליה בתור תוצר של הארץ הזאת,
as
יסטי
צברית מארץ ישראל הישנה ,בת להורי

מ הארי התתנבה ב,תיכון  oא-ש

ראשית
viva
בהיותת
ועלובה,

שנות החמישים ,שרתה בנח"ל .בעברית שלה עדיין
היא התבגרה בישראל של שנות החמישים .כיום,
גרושה בשנזת הארבעים שלה היא נראית
עטופה בתשעה קבין של מרירות .קב אחד של מין

עוד נשאר.

היא מדברת צמרירות על הארץ ועל סגנת החיים שצמח

לילה .נחיתה בתל-אביב.
אנשי בטחון מקיפים מיד את המטוס ולא מותירים שום

60ק בלב הנוסע הנבוך שאכן הגיעץ לארץ המובטחת .שוטרת

הגבולות נוסלת את ניירות הצבא שלי ומזכירה לי שלא
אוכל לעזוב את הארץ ללא אישור מיחידתי הצבאית .כן,
אני בישראל.
בינתיים מסתבר שמכולה שלמה של משעודבסן ,ומזוודתי
בתוכה ,נשכחה בלונדון; לאחר בירורים נמשכים מובטח לי
שאקבל את מזוודתי למחרת .אני גתקע למשך זמן בשדה
ומתחיל לחוש את אווידת הארץ .העובדה שהכל מסביבי
+
ה
ית
 hjPs 5 e 5ישי  aו
קורה
6
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שונה .עדיין איני יודע היכן להניח בדיוק את האצבע .מה
מקור הבעייה .ההרהורים על מצבה של העברית לווני גם
הם בכל ימי ביקורי.
הגעתי אינקוגניטי והדבר נותן לי הרגשה טובה .איש
לא ממתין לי ב"מצאי מאולם הנוסעים .ההתנסות הראשונה
במולדת לאחר היציאה מאולם המכס היא המפגש עם נהגי

המיניות .הללו

מתגפלים על

הנוסעים הגבוכים

נחתו כעל לחמניות טריות.
בכל מקום מתוקן ממתינים נהגי
גיותיהם ומצפים שהללו יפנו אליהם.
נהגי המונ'זת מתנפלים על הנוסעים.
שלא  DON. TORאני" .הם מזהים
ו,עולים" עלי באנגלית עילגת של
 IPT IS ,20 ,5כשאני פונה אליהם

שירדו

ממני,

נופלים

המחירים

עתה

שזה

המוניות לנוסעים במור
כאן ההיפך הוא הגכון.
הם לא ירדו מהם עד
אותי ,משום מה ,כזר
מספרים ודולרים --
לבסוף בעברית ומבקש

פתאום

אך

במקביל

עולה

הנימה התוקפנית בטון .אחרי הכל אני חלק מהמשפהה.

02

לו לפתל , TUM Spאישָרשל  vv arמירוץ הפרנסת
שהיא שיויה בו מעל לרשש .המרירות שלה היא מרירות

של השלנה.
חלומה הגדול הוא לצאת מהארץ למסע ארוך של שכחו.
ולבסוף ויא מספרת לי סיפור סבוך על מערכת יחסים מוזרה
שהיא מנזלת בשלוש השנים האחרונות .בתחילה אני מתקשה
 x panoהסיפור האבסורדי .אך במחהשבח שניה הוא נעשת
לפחות א:סורדי ,האם נבילתה ,אגי שואל את עצמי בצאת',
היא גם נבילתח של מה שהיה פעם ארץ-ישראל היפה ז
ביום !זמחרת אני נוסע לירושלים .לבקר בישיבה את אחד
מידידי (לשעבר ז) שנעשח .חוזר בתשובה" .num eia
חשובת ל' מאוד .סבו היה מראשוני בוני ירושלים מחוץ לחר

מות ,אביו הוא אחד מאנשי הפלמ"ח

הידועים

שהסתאבו

 omלניבודריש ,והוא ,ידידי .כיום תלמידדישיבה בירושלים.

תלמיד עבדקן מראה לי את החדר שעל דלתו פתקה:
ויצאתי לזמן מה ,היכנס לחדר ותלמד משהו" .החדר ,“pr
מש פעם מטבת ,צר מאוד ומלא בספרי קודש.
לאזר כעשרים

וקות של המתגה מופיע ידיריי

זיהיתיו ,רק שגתיים תלפו מאז ראיתיו לאתרונה !) ,השמין ,גידל
וקן

nona

באהישערים,

חליפה מהוהה

רות זאת אני

ובלה

נדהם.

עציציות

PSV

:אחר

משתלשלות

מחולצתו

מטה,

ציפיתי למצוא בחוריישיבה |למד

הפג'שה AT? PANO RW

ההים

והמבוכה והחיבוקים של

הוא מספר לי שאין לו כיום כל קשר חברתי עם סבי"
בת ילדותנו (החילונית) .מדי פעם הוא מבקר
אינו אוכל ( OUלא כשר) .הללו ,שעברו לאהרונה משבר
אך
מטלהם ,מקבל'ם אותו כמות שהוא .מ?בד הורין שום דבר
אנו קושר CPO? MYR
ההיזון" ,אין לו וזה גם

לא

השוב.

זה

כבטסל

מתורה.

 9192 LP 676210 +כאי22/92 de 696210 - /₪28 
הוא יומד עד השעות הקטנות ש? הלילה ,איו .-שעות
המ;)בה ,ם הצר" ,כפי שהוא מכגה אותן .ראייתו נחלשה
מאוד

?nai

א.וונו

עומד'ם

והוא

זקוק

?7מש;'ים.

ב'תידה

שבה

Km

משמש ;| מי?וא ם קראו לו לראיון .הם רצו לעמוד על
טיבו ;אחר הש נר .אך הם עדיין מעונייג ם בו .הם Cit
 cadכבו כמה טעם ? ₪הע.ותו ברוגה ,אך בשל עסוקן
ב . 2 ₪א כול ה ה ?התפגות:
ךאגתו הנוכחית ,הוא מספר ?י ,ה א להשתדך ולמצוא
בלה .כן .הוא היה רוצה שה א תה ה בתוקה .זה חשוב .היא
מסער ?י בפרוט על האופן שבו ש ריך דתי מגנה? .אני
 1מהג'שה העטקית והתכנ;ית ת .הכל נעשה ע? מגת
לברר כיצר ?הביא את העסק לידי גמר מוצלח .כל אהר
מווערר'ם יודע מה הוא מהפש .תוך הבש פגישות אשפשר לה"
היך את העסק.
אנהנו טשוחחים ומשוטטים ?תוך הלילה ברחובות ירוד
ש;ים העת קה .אנו מרברם נגלוי על הכל מ;בד על דבר
אהר שבו אגו נוגע ם רק ברמז  --היכן עומדת ידידותנו .ה כן
עהה.

אך נראה

שהתשובה

מעציב הוא לראות שהשלום החתום לא הביא כלל ליציד
רתה שי רוה הדעה .אגני מבחין בכל שינוי יסודי בדרכי

הטעון

האהרונות.
 axaבאמת הזון השלום הוא כה גדול על הארץ ןז
האם באמת גרונוגוּ ?היות וור המדבר שאינו מסוגל ?הת-
מודד עם המציאות החדשהן (אגב .את השאלות האלו אפשר
?השנות גם /ש2ששינאים!) ואש אמגנם ניכשל בהבאת הש"
לום .כשי שהימין הקיצוני מגבא (ביחד עם הפלסטינאים
הק'צוניים) ,אולי זו בדיוק הסיבה.
את אתגר השלום ?א מצאתי .במקומו מצאתי קדרות
ש -יאוש המתנהלת על פי ?וגיקה מטורפת  ZUאינפ?צ ה:
 252שאהה בבזבן יותר  OVAכך אתה חוסך יותר מחר .וגם

כאן,
כמו
URNA

כבר ניתנה .כל

מה שהה ?נו הוא ה סטוריה  --היסטוריה של שיטוטים,
חיפוש ם ותמיהות   -וכשכופרים בזו לא נשאר הרבה.
ובערבו של ?ילה אחר אצל משפחהת  Josבבית .כשד
הייתי בתיכון לקח אותי עזר יחד עם שאול בנגו לבית-
הספר בכל בוקר .הערב עזר חור מביקור בארה'ב .הוא
מובר על משבר המנהגות בעולם המערבי בכ-לותו ,על
ה ,ברה הצרכגית במערב שאינה יורעת שובע ,וע? ההשפעה
ההרסגית של העתונות  -ובמיוחד הטלוויזיה  --על הפולי-
טיקה ועל תה?יכי קבלת ההחלטות של מנהיגים( .השיהה
ההנהלה תוך כדי ש דור ראיון עם עזר בהגיעו ?לשדה
התעופה) .המערב מצוי עתה על פרשת דרכים לקראת
שנות השמונים :אינפלציה נמשכת ,קיטוב מתגבר בין המערם
לעולם השלישי ,בעיית האגרגיה והסביבה .על השלום הוא
מדבר כעל צמה רגיש הזקוק לשמש ,מים והרבה"יהרבה
טיפול .אך מבעד ?אופטימיות הטבעית של עזר גדמה לי
שאני ש\מע בקולו את החשש שמא אינגו מסוגלים להת"
מודד עם האתגר שהשלום מביא .יכולנו לכל המלחמות.
האם נוכל לנצח גם בקרב על השלום ז
שלוש פגישות עם ההיסטוריה שלי תוך כדי ביקור קצר"
צר באוץ .כולן מותירות סימני שאלה כבדים על ההווה.
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תוצר הלואי של האינפיציה במישור התרבותי-הברתי
 umהלבנט'גיוצ'ה המואצת של הרחוב הישראלי .אמת,
התהליך לא החל בשגתיים האחרונות ,הוא החל מתי שהוא
אתחרי מ?חמת ששת הימים ,עם מותה של ארץישראל היש-
 nsאב? אין  pãoשהתהך גבצא עכשין בהאוצה עם
הא גפלציה.

פהאום מסתבר לך שצמחה כאן תרבות הדשה של גובו"
רישים העסוקה בבולמוס של צריכה וזלילה והיא שגותגת את
 quaבהברה הישראלית .זוהי תרבות של צריכה המגסה
להקות את ארה'ב ,אך מבלי שתהא מבוססת על מסורת
של צריכה ,או על המשאבים לצריכה ,הסשאטוס החברתי,
כך הסהבר לי ,גמדד יותר ויותר על פי הכולת ?צרוך,
וכי שאינו יכול או אינו רוצה ?עמוד במירוץ נהשב ?7א*
יוצזה .כמובן ,גובו"רישים היו כאן תמיך ,אבל מה שהרש
 Kidשהגובו"ריש מכתיב את הנורמות החברתיות וישראל
הדוממת רצה אחריו במין מירוץ מטורף:
זכורני שבהיותי ילד ,בראשית שנות הששים ,זוהתה
הבורסה ,בעולם האסוציאציות שלנו ,כמשהו שלילי ,ספקולג"
טים וסרסורי כספים ומלווים בריבית .רחוב לילינבלום .שה ףַ

או הסמל לשוק הכספים ,נהשב כמין תופעה .פולג'ת",

.גלותית". ,יהודית" ,לא כמשהו ישראלי ,ילדים לא העזו או
לור שאביהם הוא מחְֶך או ספקולגט.
ונדהמתי ?גלות עהתי שעם ישראל MOVADV? “ES
המלה .סרסור* הוחלפה במלה ,ברוקר* תכתה ללגיטי*
 nan asaשמעתי סיפורים על קצינייצבאיקבע המשר"
תים בקריה ,והמעבירים את שעות הבוקר שלהם בשיחות
טלפון נכנסות ויוצאות עם .הברוקרים* בבורסה .פעם האזינו
לחדשות כדי לדע] מה קורה כגבולות .כיום ,כך מסתבר
לי ,מאזינים לחדשות כדי לדעת את מצב הצמודים ,הדו"
לרים .המרקים והזהב.
היסטוריוניםיש?:תרבות טועגים שאת הסימפטומים של
 namבמשבר גיתן ?אתר ראשית כל בשפה .געשו על
כך כמה עבודות מצויינות על ידי היסטוריונים שעסקו “Dia
לתה של האימפריה ההאבסבורגית  “703מלחמת העולם
הראשונה .השאלה שעלתה בראשי בלוד עם הגיעי .מה
קורה לעברית ז" החלה במהלך הביקור ללבוש יותר ויותר
 ansאת הליבגטיניזציה של החברה ה שואלית אפשר
לגלות בליבנטיניזציה ש? השפה העברית . DUשישראל
הדוממת נגררת אחרי נולמוס הצריכה של הרהוב ,כך גם
העברית נעשית לשפת השוק ותחטיפאס .העברית המיו-
ברת   -כול? אמצעי התקשורת   -געעית ?QNADV
וולגרית :דלה ,רדודה ,מחוספסת וחד"שכבתית .אם מישהו
משתמש עדיין במלה קצת מליצית הוא< מוצא עצמו
מתנצל  --כפי שקרה לי לא"פעם  --וחש צורך להוסיף
.עגי* של ריחוק ,כמי ששם מרכאות על מה שאמר.

ה שרא;י

הפוליטי.

כא לו

?א

התרהש

דבר

בשנגתיים

בנושא

השלום,

מה

שמדהם

הוא

האררשות

..אמרו?י =ע

כאן היה ה;ום נהדר

אכל כשבאתי 7א מצאתי שום דבר
יכול להיות שזה נגמר...
(יונתן גפן  --אריק איינשטיין)
המדינה  namהוקמה על משק כנפיו של חזון ענק:
חלום של תיקון העם היהודי מחוליו ,חלום של נגיית חברה
חדשה וצודקת מהסודות ועד הטפחות ,בבחינת יש מין,
חלום של אמירת לא לגולה , Domשל מתן שורשים
וקרקע לאלו שזהותם בחוסר השורשיות . --גע וגד תהיה".
אף הבדלי התפיסות במחנה הציוני האמינו הכל
על
באפשרותו של אידיאל היהודי החדש .הם קיו ליצור זן
יהודי חדש ולהביא מוטציה ?עם (אם להשתמש בביטויו
הביולוגיים של עמוס קינן) .כמו בכל חזון ,גם כאן היתה
תערובת של אוטופיזם .רומנטיקה וגאיביות , JRעם אינטו-
איציה חזקה של חוש מצ'אות .הציוגות היתה הפתרון
ל.פרדוקס* של היהודי החילוני הרוצה לשמור על יהדותו.
הציוגות שמה את האצבע על מוקד הבעיה היהודית -
החולה .הם תפסו את האנומליה הגוראית שבעצם קיום הגולה
והביגו שהיא תביא רק לצרות ופורענויות .אך אף על פי
שיצאו כנגד מנטליות הגולה ,הם לא תפסו עד כמה שור-
שית היא ,עד כמה היא עמוקה אפילו בנשמתם של אלן
שיוצאים נגדה.
רק בגולה יכול היהודי להיות תמיד .האחר*. ,הזר" וה*
,מיוחד" .רק בקיום הגלותי יכול היהודי לקיים את הציווי
האלוהי שניתן לו בעבר הקדום של להיות .לא ככל הגויים".
דומה שאיש מראשוני הציונים לא תפס שהסנטימגט של
היחוד היהודי (האבסולוטי) הוא בעצם תוצר לוואי של המנ"
טליות הגלותית .אפילו ריאליסטן ופרגמטיקון כבן-גוריון טיפת
והאדיר את רעיון .עם סגולה* מבלי להבחין בשורשיו הגלר
תיים.
.תחושת הזיפת" ,כפי שאני קורא אותה ,בארץ ,מקורה
באכזבה על מות החלום .במידה רבה מסתתרת כאן תחושת
האשמה
והכשלון לנוכח הוסר ?an
להתמודד עם
החלום של יצירת הזן היהודי החדש.
לא הצלחנו להיות .עם סגולה" .געשינו לעם ככל הגו-
יים .יש לנו זונות יהודיות וגנבים יהודים ,ספסרים יהודים
ושודדים יהודים .מושחתים יהודים וגוכלים יהודים .בארצגו
שלנו אינגו יכולים למלא יותר את התפקיד המסורתי של
ה.אחר" ,אותו המצפון המזכיר את מה שרוצים לשכוח.
החלום (הבלתי ריאליסטי) גדול עלינו .מה שנותר מה"
חלום המת הוא תחושה ככדה של אשמה ,אכזבה וריקנות.
הויפת הוא התמוססות החלום .היינו לתערובת מוזרה ובלתי
ב
רורה של ליבנט מזרח-תיכוני .תרבות צרכנית מערבית,
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לום המת הרובץ לרגלינו (.ארץ-ישראל היפה והטובה").

 .0רמת השרון.
הלילה האחרון לביקורי .ארוחת ערב עם כמה מחברי
הוותיקים .הרגשה מוזרה במקצת .אנו מקווים להיפגש שוב
בשנה הבאה ואם לא ברמת השרון אן אולי בניו"יורק,
או איפשהוא באמצע.
,
למחרת בבוקר אני בדרכי לנכר רחוקה .מהמטוס אני
רואה את  nomשל תל אביב נעלם בין העננים ואינני

יכול שלא לחוש את הכאב אי"שם בין הבטן לחזה ולחלוחית

העיניים .זוהי הארץ שלי ,ארץ מות החלום ,ארץ התמוססות
החזון.

(שיקגו )01.7--01.61
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שלום לגן
השושנים
שמעתי ,ועוד איך שמעתי ,על התגובות שהגיעו
אליך אחרי הראיון איתי .מתי זה היה ,כבר שנה-

וחצי ? חבר שלי שלח לי גליון אחד .איך-שהוא,

היה לו ברור ,שאני הוא המרואיין ,למרות ששמד
לא צוין .אתה מבין ,אני חייב לעצמי את השיתה

הזאת ,ולא לך .אני לא עושה לך טובה .אתה

עושה לי טובה .ראשית ,לעולם לא אקבל את
ההיסטריה נגד כל מי ש"יורד" ,ואני לא מדבר

רק על מה שהיה אחרי שנסעתי ,אלא באופן

בללי.

אני חושב שלא יתכן ,לא רציונאלי ,להגיב כמו

שמגיבים בארץ על "ירידה" של מישהו .זוהי
כמעט התערבות בתיי-הפרט ,אם מנסים ללחוץ
עליו ואחר-כך מגנים אותו ומחרימים אותו ,בגלל

שהוא מבקש בסך-הכל לבחור לו את דרך-חייו.
אני יכול להבין את הזעם והכאב של האנשים,
אם הם חושבים במונחים של "מה יהיה אם כולם
ירדו" ו"עתיד המדינה" וכל זה .אך אני איש
פרטי ,ואינני יכול ,וגם אי-אפשר לדרוש ממני
לראות את עצמי כל החיים רק כפרט בתוך מחנה,
המצווה לפעול בהתאם לאידיאולוגיה כללית-

לאומית .איך אומר ג'יימס בונד" :אתה חי רק
פעמיים ."...אתה רואה ,חזרתי .וזה לא מתוך

נימוקים ממלכתיים-פטריוטיים וכל זה ,אלא מתוך
נסיון שנכשל ,ואשליות שהתנפצו .ורק זאת ,אולי

זה הרבה וחשוב ,הסיבה שחזרתי.

כשנחתתי במונטריאול היה גשם וקור לא -נורמאלי.

הדודים שלי חיכו בשדה-התעופה .הם רצו אלי
עם מטריה ,חייכו אלי וליטפו אותי כמו כלבלב,
וההרגשה הראשונה שלי היתה בחילה .השמחה
שלהם ,הפשוטה ,לעומת ההתרוצצות-הפנימית
שהיתה בתוכי ...במכונית ,כשנסענו אליהם ה"
ביתה אמר לי הדוד" :נו ,מעכשיו יהיה טוב,
צ'יר-אפ" .חשבתי ,שאני מכניס לו אגרוף .מה
זה ,אני בא מהגיהנום אל גן-עדן? צ'יר-אפ...
בשבוע הראשון לא פסק הגשם .ישבתי כל הזמן
בבית ,הכרתי כל מיני קרובים משעממים ,ואיזה
שני *יורדים* ישראליים ,שהם ,הדודים ,הביא
כנראה ,במסגרת שטיפת-מוח ,שהיתה צריכה
לשכנע אותי איזה צעד חכם עשיתי כשירדתי
מהארץ ,חשבתי ,כי גם אם לא יפסיק הגשם הזה
תוך כמה ימים  --אני קם ובורח מכאן .רציתי
לטייל ,לראות .הישיבה בבית שיגעה אותי .באו
לי כל מיני מחשבות והתחלתי כבר להתגעגע,

והרתית אותי שאני לא עושה כלום ורק נותן
למחשבות להילחם בי.
אחר-כןך ,כשנפסק הגשם ,יצאתי לטייל עט בן-

דודי .אני הודעתי שאני מתכוון לחרוש את כל

קנדה ,ואולי להגיע גם לארה"ב .טיול של חודש

בערך .הוא צחק עלי ,ואמר* :תסתפק בשבוע,

אחר-כך נחזור .צריך כבר להתחיל לעבוד ב-
מפעל .מה בוער לך ,יהיו לך כל החיים לטייל."...

*כל החיים *...ככה הוא אמר ,ושוב חרקתי
שיניים .מאיפה הוא בטוח בזה כל-כך? וחשבתי
פתאום :מה באמת כאן אני נשאר כל החיים?
והארץ ,והחברים ,והשמש ...אתה מבין ,הם,
הקרובים שלי ,עם ההערות הנדיבות והמרחמות
שלהם .עוררו בי מהתחלה שנאה לכל מה שקשור
בתכנון לטווח-ארוך בקנדה .נכון ,חשבתי בהכרה

מלאה על חיים חדשים בחו"ל .אבל לא הייתי

מוכן לשמוע את זה כל הזמן.
איך-שהוא קיוויתי ,שהזמן יעשה את שלו ,שאני

אשאר ככה מבלי להרגיש או להכריז על זה,
אבל הם נתנו כל  po mmגושפנקה .שרק

קוממה אותי .טוב ,אחרי כמה ימים שטיילנו ביחד

(חה היה נורא ,אותו לא עיניין כלום ,למרות
שבהרבה מקומות גם הוא לא היה לפני-כן אף"
פעם) ,נפרדנו ואז התחיל הטיול "הגזעי" .שמע,
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חדשים מספר לאחר מלחמת יום הכיפורים
התפרסם ב"אגרת" ,בטאון איחוד הקבו-
צות והקיבוצים ,ראיון עם בן קיבוץ ערב
רדתו מן הארץ .הראיון הופיע תחת השם
משדה קוצים לגן שושנים.
לאחר זמן חזר הצעיר לארץ וביטא במוד
נולוג את התמורה שחלה בו בעקבות
השהות בחו"ל .גם מונולוג זה התפרסם
ב"אגרת" תחת השם שלום לגן השושנים.
ראיין והביא את המונולוג  --ארנון לפיד.

יותר מחודש טיול  :קנדה , ponמארה"ב :מקומות,

נופים ,אנשים .זה היה חלום .ממש חלום .בדרך

חזרה ,כל מה שהתקרבתי למונטריאול ,אל התחלת
העבודה במפעל ואל השיגרה ,הרגשתי שאני

מאבד את העצבים ,אבל היתה גם קצת שמחה:
סוף-סוף אמצא מכתבים מהבית .חודש-וחצי בלי
מכתבים ,אתה יודע מה זה ? הגעתי לבית *הדודים,
פרצתי את הדלת ,איך-שהוא התחמקתי מקבלת-
הפנים החיננית שלהם ורצתי לחדר שלי.

ואז פעם ראשונה בכיתי .בכיתי כמו נקבה מח"
שישית .היו שם ארבעה מכתבים בסך-הכל --
שלושה מההורים ואחד מחבר .הם סיפרו לי על

המצב בארץ ,על הטכם-ההפרדה .על הקיבוץ
וכל זה .שכבתי והרטבתי את המכתבים ,עד שהם
היו כמו "טישו" .לא יצאתי מהחדר כל הערב.
חשבתי שאם נכנסים עכשיו הדודים ,אני מפוצץ
להם את הפרצוף .תנו לי להיות עכשיו בישראל.

אל תפריעו ,אתם לא מבינים .אל תנסו לחדור,

E
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אתם אחרים ,אנחנו אנשים שמרגישים ,אתם
אנשים שעושים כסף .אנחנו מסובכים ,אתם פשו-
טים .אני חושב שזה היה בכי על כל המצב
המחורבן הזה ,של ישראלי שקשור בקורקבן לארץ
ואינו יכול להשתחרר ממנה ,למרות שהיא מביאה
לו מלחמות ,הורגת לו ידידים ,לא נותנת לו

ליהנות באופן ממשי וכל זה ...מה אנשים בקנדה
ואמריקה יודעים מקונפליקטים של נאמנות לארץ ?

הם סינטתיים לגמרי ,חד-ממדיים ...והיתה גם
הרגשה מייאשת  :אתה עומד להישבר ! חודשיים
בחו"ל ומתחיל להתגעגע ועושה השוואות .ופוסל
כבר את החיים שאליהם חלמת להגיע .תן קרדיט.
תן שאנס .איפה .. "
בבוקר התעוררתי ,ישנתי עם הבגדים ,המכתבים
מסביבי והעיניים צורבות .נו ,ארוחת "בוקר ,“IMP
פלקס בטעם שוקולד .פירות ,מוקה ,וניל ,גולאש,
אני יודע ...ולמפעל .מתחולים לעבוד ,להרוויח.
אתה מבין .לעשות חיים בארץ-המובטחת -לדו"

תגיד ,זה מעניין כל זה? אודקי .עובדים שם
חמישה ימים .עושים כסף בלי בעיות .תוך חודש
 naמנהל-מתלקה ,הדוד התפעל מבן-אחותו
המוכשר ,והודיע שהוא רואה בי את יורשו תוך
כמה שנים ,וזה חתיכת מפעל .עם החמשת"
אלפים-דולר הראשונים שכרתי דירה נהדרת וד
קניתי "שבי  *27ענקית ...נושאת מטוסים.
הפסקתי כמעט לבקר את הדודים ,וראיתי אותם

רק לפעמים בעבודה .יותר טוב להיות כמו רובינ-
זון קרוזו מאשר לראות ולשמוע אותם כל הזמן
עם חוסר-הרגישות שלהם .האנגלית שלי השתפרה

מאוד .כל סוף"שבוע הייתי יוצא לטיול עם כמה

חברים צעירים מן העבודה וידידות שלהם .לפע-
מים הייתי קופץ אליהם בערב ,והם אלי ,הלכנו
לסרטים ,עשינו סקי .אבל בלילה ,כשהייתי הולך
 muyלבד או עם איזו נקבה מטומטמת ,היו

באות המחשבות ...מי זה דונאלד וג'קי ובן וג'רי
וג'וסי  --לעומת אורי וגיורא ומיכה ורעי ואורנה
ותרצה.

כל בוקר ,ראשית רצים לתיבת-הדואר .אם אין

מכתב הלב נופל עד הפופיק .ובערב קוראים את
המכתב האחרון שהגיע ,לפני שבוע ,עשרים
ימים...
באחד הערבים היתה תכנית-טלוויזיה ארוכה על
ישראל .הורדתי את השפופרת מן הטלפון .כיביתי

את האור וסגרתי את הווילונות .עכשיו אני לבד
עם ישראל .היו שם ראיונות עם ישראלים ,סקירה

על המצב-הבטחוני ,תמונות מקיבוצים ...אלוהים,
אתה יודע מה זה ? בלוריות ,פרחים .שמש ,man
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בבריכה* ,לו יהי" ...כמעט שעה ישבתי כמו בסרט
של היצ'קוק ,ואני זוכר את הפסוק האחרון של
הקריין " :ישראל רוצה לחיות .היא ראוייה לכך,
אך אין זה בטוח כי אמנם יתנו לה"* .משהו כזח,
קמתי .הדלקתי את האור ,החזרתי את השפופרת.
טראח ,צלצול! מי? הדודים ,אלא מי? "דיד יו
סי דה פרוגראם ? ווזנ'ט איט ביוטיפול ?" .טרקתי
את השפופרת.

מאז ,בחצי-השנה האתרונה ,היה ברור לי שאני

חוזר ,והרגשתי נפלא .זה היה נהדר להרגיש שהכל
זמני ,כאילו נפתח איזה שער .זה טפש כי כל
יום יכולתי לעלות למטוס ולחזור .אבל היה

נחוץ .כנראה ,איזה "שוק" שיפסיק את המלח-

 maהפנימיות והלבטים ,ויביא להחלטה .לא
סיפרתי כלום לדודים ,המשכתי לעבוד .דרשתי
העלאה במשכורת .עכשיו היתה המטרה לעשות

כסף .התחלתי לחיות על-באמת .הייתי מאושר.
אחרי חצי-שנה היה לי כסף שלא חלמתי שיהיה
לי .קניתי סטריאו .שלחתי להורים ולאחים ול-

חברים מתנות .ג'ינס ,תקליטים ,מציתים .סיגריות,

מעילים ,מה לא .אתה יודע ,המצפון :רגשי-אשם,

רצוז להתחלק עם האנשים שלך בארץ ...שליש
המשכורת  --למתנות .הייתי צוהל כשמישהו כתב
וביקש ג'ינס .הייתי רץ מיד לחנות ,קונה את
הטוב ביותר ,עוטף כאילו זה זהב ,מכניס כמה
מלים ורץ לדואר ...היה לי טוב מזה לכל היום.

התחלתי לצאת ברצינות עם לינדה .חמודה ,הא ?
נפגשנו בחנות-תקליטים .מצחיק .אבל היא זו

שהכירה לי חבר'ה ישראלים ,סטודנטים" ,יור-
דים" ,שליחים .מאז ביליתי הרבה בחברתם:
טיולים ,משחקי-כדור-סל בקלאב .היה טוב פת-

אום לשמוע עברית ,קללות /בדיחות .רק דבר
אחד שנאתי  :שיחות וויכוחים .ברגע שהיו מגיעים
לנושא ישראל  --וזה תמיד היה נגמר בנושא
 mmבעד ונגד ,החיים הקשים ,חוזר-לא-חוזר,
קריירה ,כסף  --הייתי קם ויוצא .אני לא .אינני
מוכן לשמוע .אחר כך גיליתי ,שאיך-שהוא יצא,

שהחברים הטובים שלי מביניהם היו דווקא אלה,
שדיברו בוודאות על חזרה לארץ .זה ,כנראה,
לא היה מקרה...

בקריסמס עשינו טיול ,שלוש מכוניות ,שנים-עשר

חבר'ה ישראלים ושתי קנדיות ,לוושינגטוןי פלו-

רידה ,כל החוף-המזרחי .בסוף הגענו לניו-יורק.
שם אירגנו מראש איזו מסיבה גדולה אצל אחד
החבר'ה הישראלים .היו שם איזה שישים חבריה,
כולם הכירו איך-שהוא ,סיפרו מה עושים ,מה
נשמע ,מה לומדים ,כמה מרוויחים ...היה פלאפל
קשה כמו אבן ,חומוס אמריקאי ,חמוצים “No
חמוצים ,גרעינים .התיישבו והתחילו לשיר שירים

ישראליים .מישהו ליווה בגיטארה .זה היה כמו
מסיבה במשק ...כמעט.
לאט-לאט הרגשתי שאני רוצה לצאת .הסתכלתי

על כל אחד ואחד .מהיושבים .אתה יודע .הם
לא שרו כמו ששרים בארץ .הם עשו פארודיה

מהשירים .הדגישו במוגזם ,בכוונה ,כל מיני מש-

פטים .סלסלו כאילו בזלזול .אחד נתן את הטון,

עשה כאילו ששכח את המלים ,המציא חדשות,
והחבר'ה צחקו .אתה מבין ,היתה שם יהירות
כזאת ,כאילו שאלה שירים של איזה שבט פרי-
מיטיבי ,שהצליחו לברוח ממנו אל החברה הנאו-
רה .הרגשתי שהדם עולה לי לראש .ישבתי שקט,

ובפנים רתחתי .לינדה דווקא צחקה .פתאום היא
שמה לב ,שאני קפוא .היא הפסיקה לצחוק.

השירה היפה הזאת נגמרה והתחילו שוב *טו
טוק ביזנס"  --על כמה מרוויחים ומה כבר ראו
ומי עוד הגיע לכאן ,ומי חזר ...הגיעו אלי ,ומישהו
שאל אותי;

"נו,

מה התכניות

שלך?".

אני

חושב ,שהיה פתאום שקט-יחסי בחדר הצפוף

הזה ,או שרק היה נדמה לי .בכל-אופן ,אני לא
יודע איך יצאו לי המלים מהפה בצורה מסודרת.

אמרתי" :אני חוזר לארץ בהקדם האפשרי".
במשפט הזה היה יותר מסתם אינפורמציה .אמר-
תי את זה בטון כזה ,שאי-אפשר היה לטעות
מה אני חושב ומה הרגשתי כל הערב .עובדה,
בבת-אחת השתנתה האווירה .פתאום כולם נעשו
בני-אדם עם לב ,זכרונות ,אהבה וגעגועים ,זה
היה כמו בלון שתקעו בו טיכה .אני הייתי הסיכה.
נזכרו שהם ישראלים .לא פחות .אבל גם לא
יותר .תאמין או לא ,כעבור חצי-שעה התפזרו

אני לא נשאר כאן לתמיד .אני חוזר...
החבר'ה הישראלים אמרו לי" :תגיד,

מישהו

הכרית אותך לעזוב את הארץ ולבוא לכאן?"
ככה זה נראה ,כנראה .חודש לפני-כן חזרו שני
סטודנטים .ליוויתי אותם למטוס והלב נקרע לי
כשהם טסו .אבל לא נשברתי .ידעתי :בקרוב

גם אני.

לינדה עברה לגור אצלי ,והתרגלה לרעיון שתצט-
רך לנסוע איתי לארץ .גם ההורים שלה קיבלו
את זה ,אמנם לא בהתלהבות .סיפרתי לה המון
על ישראל .אני חושב שהתנהגתי כמו איזה
יהודי מרוסיה ,שחולם שנים לצאת מהגולה ו-

אוזטו"טו מקבל את הוויזה מהשלטונות .בשבוע

האתרון טיפרתי לדודים שלי .הדוד כעס .הדודה

בכתה* .מה פתאום? מה רע לך כאן? עוד כמה
שנים אתה מיליונר" .הם לא הזזו לי .בימים
האתרונים רק קניתי .קניתי את חצי מונטריאול :
בגדים ,מכשירי-"-חשמל .ממתקים ,מה לא ? צריך
להביא הביתה ,לחבר'ה ,לכולם .ועל מי לא
חשבתי ...כמו ילד קטן ,שכל צעצוע שהוא רואה
הוא קונה .לינדה אמרה" :אתה לא נורמאלי.
תחסוך .בחייך* .לך תסביר לה .התכוננו לעשות
טיול ארוך באירופה .בלילה שלפני הטיסה לא

ישנתי .תיכננו עם מפות ועניינים את הטיול
באירופה .וכל פעם שלינדה אמרה" :ולאן מכאן
ומה עכשיו?" אני קפצתי" :לישראל!" אבל
נכנעתי ,והכנסנו כמעט את כל אירופה בטיול.

הטיול באירופה היה משגע .אתה יודע למה?
טוב ,פירנצה ,פריס ,ניצהי לונדון ,אירלנד ,אמ-
סטרדם ,גרמניה ,סקנדינביה .פיורדים ,עניינים,
אבל בסוף  --מגיעים לישראל .תשאל את לינדה
איך התנהגתי בטיול .תשאל ,תשאל .כמו שיכור,
הא? בלבלתי לה את הראש :עכשיו בישראל
קיץ ,עכשיו מתרחצים בבריכה .עכשיו פה ,עכשיו
שם .כל הזמן השוואות...
מלונדון טטנו לארץ .וכשירדתי מהמטוס הרגשתי
שאני נופל מרוב התרגשות .היה חום-אימים,
והיתה שמש כזאת " --ויהי אור" ,אתה יודע.
בשער חיכו לי ההורים והאחים ואיזה שני חברים.
אני חושב שהתחבקנו איזה שעה ,באמת ,כמו
עולים מרוסיה ...טוב .לא נישקנו את האדמה,
אחרי הכל לא כל-כך נקי שם ,בלוד...
מתחיל להיות שוב ציני? כן ,יכול להיות ,אבל
מה אתה משוה .אני התבגרתי באלף שנים,
ובעיקר ,יצא לי מהראש היתוש הזה :של לברוח-

מהארץ-אל-איזה-גן-עדן-שלא -קיים .רק בשביל

זה צריך לתת לכל ישראלי ממורמר לצאת לכמה

זמן .שיראה ,שיחיה ,שיעשה כסף ,ויבין בסוף,
שבן-אדם שלם הוא יכול להיות רק כאן .בארץ.
מה יהיה עכשיו? טוב ,אני לא נשאר בקיבוץ.
שנינו ,לינדה ואני ,נרשמנו לאוניברסיטה בירוש-

לים ויהיה טוב .ורק שלא יהיו מלחמות,

אתה שומע ,אתמול היתה מסיבה טפונטנית

ככה ,אולי לכבודנו .אצל אחד החבר'ה בירושלים.

היו שישים איש .ואיך שאני שרתי ...החומות של
העיר-העתיקה נסדקו..

כולם ,כל אחד עם תירוץ אחר .הרסתי להם את

המסיבה ,אני יודע .חלק בטח שנאו אותי .זה
היה צריך להיות "הנשף של השנה* ,של כל
"החבר'ה המתקדמים בחצי-הכדור המערבי* .אתה
מבין .פתאום בא אחד ומזכיר להם שאינם ה-
"ווספס" או צאצאי ה"מייפלאוור"...למחרת חזרנו

לקנדה.
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משדה קוצים
לגן שושנים

להפתעתנו

ניאות

ש.

ברצון לענות

 paהאזרחים לשלטון ...חוסר-יכולת להזיז משהו.

ש -- .מה דעת הוריך על תכניתך ?

ת -- .אין הם לוחצים עלי .אני יודע שאינם
מאושרים .מנסים לשכנע עצמם שזהו רק טיול

ממושך .חופשה זמנית.

ש -- .ולך ברור שאין זה כך?
ת -- .לי ברור ,עד כמה שזה תלוי בי.
ש -- .היודעים חבריך על כך?
ת -- .הם יודעים .תחילה ניסו לשכנע אותי
שאוותר על התכנית .במשק הציעו לי כמה
רעיונות מפתים בקשר ללימודים ,ניסו להציע
מסגרת אחרת לנסיעתי ,אינם מבינים שלא זאת
הבעיה :מקצוע ,לימודים וכו' .זה ענין של
אווירה ,של דרך-חיים שאני מרגיש צורך להימלט
ממנה .אל תחשוב ,כי קל לי כל העניין .לילות
שלמים אינני ישן .מרגיש אי-נוחות ,יסורי-מצפון.
אני מרבה להתבודד לאחרונה .אך דווקא OK
רגעי חולשה כאלה באה עלייה ואני מתמלא
כוח .שוב ושוב אני מברר לעצמי ,שדווקא תחושת
אי-הנוחות והרגשת האשמה ,מוכיחות כמה לא-
בריאה ,לא נורמלית .האווירה שנוצרה בארץ,
עד שכל מי שרוצה לצאת ממנה הוא בחזקת
בוגד.
ש -- .האם תתזור ,אם תפרוץ ,חס-וחלילה,
מלחמה נוספת ?
ת -- .יהיו בתוכי מאבקים איומים .אני יודע.

על כמה

משאלותינו ערב עזיבתו את הארץ.
 mmaהקטן בקיבוץ שבדרום-הארץ אי"סדר
המעיד על תכונה :מזוודות ,תרמילים ,שקיות

פלסטיק .קירות ערומים ,שרוטים .אהיל שמוט.
אווירת "אחרי  --המבול".

ש -- .מתי גמלה בך לראשונה ההחלטה לעזוב

את הארץ.
ת -- .למעשה ,עוד ביום השני למלחמה הרגשתי
שזהו-זה .זה היה מוזר .לפני שנכנסנו באופן
פעיל לקרבות ,לפני כל הגיהנום הזה .ישבנו ליד

ראס-סודר .בארוחת-צהריים אחת גיליתי איזה
עתון ישן ובו ראיון עמ כמה יורדים מגרמניה
שסיפרו על החייט המתוקים שלהם שם בגרמניה.
נראה שהרעיון הזה היה עמוק בתוכי זה שנים.
אבל פתאום ,מול המלחמה האיומה הַזאת .המתח,
תחושת האין-אונים ,ראיתי בו קרן-אור .מעין
אפשרות להיתלות בו בחושך הזה .ממש הצלחתי

להחזיק מעמד אודות לרעיון של "אין דבר ,עוד
מעט הכל ייגמר ואז ...אז יתחילו החיים היפים...

אני איקרע בתוך עצמי ,אך לא אתן לעצמד
לחזור .הניתוק מוכרח להיות מוחלט וברור ,גם

הרחק מכאן" .מעכשיו .תבין .אני אדם האוהב

כשטוב וגם כשרע בארץ .אתה מבין ? מה שהיה

ליהנות מהתיים .שאל את החברים שלי ...לא,
אל תשאל ...כל חיי הם מסכת של ריצה ורצון

מת.
ש -- .ומהו שיהיה?

להספיק ללמוד ,לבלות ,לראות ,לחוש .לפני

ת.

שנתיים הייתי בחו*ל בטיול של כמה חודשים.

--

מתכון

אני

לעבוד

עם

קרוב-משפחה

במפעל טקסטיל בקנדה ,מונטריאול ...להקים מש"
פחה ,לעשות כסף .ליהנות.

הסתובבתי באירופה והייתי המום .ראיתי צעירים
שאינֶם יודעים מהו צבא ,מהן *חובות למולדת*
הגוזלות את שנות-החיים-היפות -ביותר .הם סטו-

ש -- .ואם חס-וחלילה לא תצליח בכל אלה?

ת -- .בשבילי זה יהיה מתסכל נורא .יש אפשרות
אז שאחזור ,אבל אראה זאת ככשלון-אישי .כאן

דנטים כבר בגיל 8ו ,הם ראו עולם ומלואו עד
גיל  ,02הם אנשים פתוחים ,קוסמופוליטיים --
בזכות השלווה והשקט שבארצותיהם...
ש -- .קוסמופוליט הוא אדם שראוי לקנא בו?

העתיד אינו מבטיח לי דבר.
ש -- .ההבטיחה לך קנדה גן-שעשועים?
ת -- .לפחות לא שדה-קוצים...

ת -- .זה תלוי איך מסתכלים על זה .קוסמופוליט

הוא אדם שמעל-ומעבר לגבולות מדיניים ,לתחו-

שות הקשר למקום אחד ,היודע ויכול ליהנות

ולהשיג שאיפותיו ,לא רק בארץ שהמקרה רצה

שייוולד בה ,אלא בכל מקום שהתנאים יאפשרו
לו זאת ...שעה שאנו ציפודים קצוצות-כנף .המ-

בקשות ,אך אינן יכולות ,להמריא ,הוא מין חסידה
כזאת ,המרחפת מעל גבולות .יבשות וימים ונוח-

תת בכל מקום שתמצא בו שדות עשירים...

ש -- .לא מכבר התברר שגם חסידות הסתגלו

למקום

אחד,

בו הן

חיות,

מקננות,

מגדלות

גוזלים .עייפו מנדודים ,גילו טעם הבית ,המולדת...
ת -- .לא שמעתי על זה.
ש -- .האם זר לרוחך הקשר הדתי-היסטורי של
העם לארץ-ישראל ?
ת -- .הקשר הדתי פסול בעיני .אני אתאיסט
מובהק ,ובכל פעם שאני שומע טיעונים וטיסמאות
" moנחלת אבותינו"* ,ארץ התנ"ך"* ,גבולות
ההבטחה"  --אני מרגיש הסתייגות עצומה.
מוצדק בעיני רק הטיעון .שכמו כל עם ,גם לנו
מגיעה ארץ משלנו .מדינה שנוכל לחיות בה

ולעצב את חיינו...
ש -- .ושנוכל תמיד לחזור אליה ,כשיהיה לנו רע
בארצות שאליהן אנו חושבים להגר...
ת -- .למה לא לראות בכך רצון להתאוורר
קצת מן המתח ,מן האינטנסיביות ,מטיר-הלחץ,
מהקשיים המלווים אותנו על כל צעד ושעל בארץ
הזאת ? מדינה נועדה לאפשר חיים נותים לאזר-
חיה ,להגן עליהם ולא לחנוק אותם.

ש -- .מהי מדינה ? האינה ציבור האזרחים הגרים
 maוהם אלה שצריכים לגונן עליה ולהשקיע
בה כוחות ומשאבים ,כדי שיזכו בחיים הנוחים
ובהגנה ,אותם אתה מבקש?
ת -- .תראה ,אינני יודע .אולי אתה צודק.
אולי אינני מצליח במונחים של מוסר וצדק-

לאומי .אני רואה את עצמי .אני מרגיש קלאוס-
טרופוביה בארץ .אני מרגיש חנק .מרגיש שאינני
יכול לחיות כמו שהייתי רוצה .לא רק המגבלות

הטכניות  :שירות-צבאי ממושך ,תקופות מילואים
ארוכות ,מיסים גבוהים וכו' ,אלא גם המתחים
הנפשיים  --החיים בצל המוות ,מראה המשפחות
השכולות ,זכרונות של חברים שלא ישובו עוד.
זו מעין מועקה כזאת ,הולכת ונמשכת ...וניכור
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שער וְהָב וידי שָאיָם
משחקים בְּצְעְצוִ מִלְחְמָה.

תְמִימִים שָאִינִם שואָלִים אִם יש DIOR

ִּי א לָהֶם צרְך בו.

הפיק

mizg gor NOTA Os
ְהַהַסטרְיֶה הַפכָה אתה לוִירַת

 DIR DV MKסְבּוּבִים.

בַּחוּרִים צְעִירִים בָּשָנִים הַיָפוּת

ָבורים כָּאן כָּל פָעַם מַחֶדש

nani> KM DyD “Jp D'anana

וְאֶינָם שואָלִים אִָם יש אֶלְהִים

עד כַּמַה היא אוהבת אותי

כִּי הַם חושָשים מִן הַתְּשוּבָה.

וּמִבַקשת שָאבוא אלִיה

היא בַּאֶה לְבַקֶר.

? Dipoאֶשָר סְפְרוּ לָה כִּי הוּא
מוּלְדֶת.
ַפַגְשנוּ “UA UDN

חָלְמנוכִּ אָפְשָר לנִשַר עָל הָפּל.

מקץ חְדְשִיִם,

לְחִיוּת לְנצַח ביחד
.ג

זל

1

 na no vaעַל חוף הָיִם

MIRA DD tva DU
אשית אַני הושָב שָהיא צוּדְקת,
nx ova nba bar

"Dano ama nar
 AMIN ARYאוּתָה

 INRשִרְאתֶה הַכּל ,לְאֶחַר שָאֶהָבָה
"PAR

ולא יִכלְתִי לְהֶסְבִּיר no
וּלְעָצְמִי

אֶל הַשַקט הַנְּהַדר שֶלָה.

ושִמִצַדָה שָנִית לא תִפַּל,

וּלְאֶחָר שָשְבְעַה DTD
ovo numa

שאַנִי חיב לְמִישָהוּ שלש שנים מחיי
ואֶחָר כּךָ אֶת כל חי

*
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(מתוך "ידלעות אהרונות" מיום )67.4.41
מאת:

עמוס קינן

אין לי אצבע מאשימה לנפנף בה אליך .אינני מסוגל לגנות אותך על הבחירה שבחרת.
אם נטשת אותנו ,אם החלטת להציל את נפשך ,אינני יכול להתמרמר .יום אחד ,גילית

שאתה נולדת רק פעם אחת ותמות פעם אחת ובין הלידה והמוות אתה רוצה לחיות את
 ONואלנךר הליב לי צבר.
זה נכון .אינך חליב לי .אפילו למדינה אינך חייב .שום אדם אלנו חייב מאומה ,לא
לאיש ולא לחברה ולא למדינה ,ורצונו החופשי של הפרט הוא לגיטימל לא-פחות
מהאלנטרס של החברה ,או המדינה ,או DV
ואפילו איני יכול להתנחם בעובדה שאתה ,הלורד ,הינך אחד מהזיבורית שבנו ,לא
מהטובים שבנו .איני יכול לומר עליך "ברוך שפטרנו" .מפני שאני מכיר אותך ואנל
יודע שאתה דווקא ובדיוק אחד מהטובים .לא רק הישראלי המכוער לורד כיום ,גם
הישראלי היפה יורד .הישראלי היפה ,שנתן את נפשו לא פעם ולא פעמיים ,ועמד
במשימות הגורליות של ימים גדולים ,כשם שעמד ביומיום האפור ,הקשה ,שאין בו נחת
ואין בו סיפוק ואין בו השראה ,עד שיום אחד החליט שגם תוחלת אין בו.
ואם אתה ישראלי יפה ,אני אפילו מאמין שלא קל היה לך ,ושהרבה היססת ,וחשבת על
אביך או על סבך שבאו הנה מארץ רחוקה לבנות את הארץ ולהיבנות בה ,ואולי אפילו
ליבשו ביצה אחת או שתיים ,ואולי חלמו שהנה אתה תהיה התשובה לחלום  -התפארת ,אתה
תהיה ההתגלמות של כל מה שהיה כפוף ומדוכא ורצה לגדול ולהזדקף ,ושאתה תהיה היהודי

החדש ,החי לבטח בארצו ,חיים של בן-חורין.
אולי חשבת גם על הילדים .שהנה ,כשם שאבותיך החליטו החלטה גורלית להביא אותך
לעולם דווקא בציון ולא במקום אחר ,הנה אתה עוקר את נכדיהם ,שנולדו בציון ,והולך
אתם בגולה .שם ,בגולה ,יחזרו בניך להיות יהודים ,לטוב ולרע ,יהודים שאין להם
מולדת משלהם ,ושאינם בני-חורין ואין להם חיים לאומיים.
%6
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אני מניח שהיססת ,עד שיום אחד נשבר לך .אינני יכול להאשים אותם ,מפנ? שאני מהסס,
ויום יום  Navaלי .ואני רואה בעיני ,את כל הרעות החולות ששברו אותך ,גם אני
ראיתי ורואה כמוך ,וגם לבי מר עלי .וגם לי יש רגעים רעים מאוד ,בהם אני מטיל את

הספקות הכבדים ביותר ושוב איני רואה תוחלת.
לצעריל ,אפילו איני יכול להגיד לך שהמנוסה שלך לא תציל אותך .איני מאמין שאי-פעם

יקום היטלר חדש בארצות-הברית ,ושאי-שם בטקסס תקום אושוויץ חדשה .אולי באמת הצלת
את נפשך ואת נפש בני ביתך ,ואמנם תחיו ללא מולדת ,אבל תחלו.

הדבר היחידי שאתה מצליח לעורר בי ,הוא כאב וצער .לא קינאה ולא בוז ,לא אצבע

גאיונה מאשימה ולא מנוד-ראש .רק צער עמוק ,ותחושת-בדידות הולכת וגוברת .אתה
משאיר אותנו כה מעטים .כה בודדים.
אני חושב שאסור היה לך לוותר על החלום ,אותו חלום שהוא אתה עצמך .בכלל ,אסור
לוותר על חלומות ,ואפילו כאשר אתה עצמך הינך החלום שנחלם .אתה חלום שנחלם בידי
דורות כה רבים ,דורות של טראגדיה אצילה ואצילות טראגית ללא מוצא אחר זולת אותו
חלום שהביא אותך אל העולם .אני סבור שלא היית צריך (איני מעז לומר שלא הלית
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רשאי) ,לצאת מתוך החלום ולהפוך למציאות אחרת ,או לחלום אחר .היית צריך להישאר
אתנו עד שנראה כולנו את האור בקצה המנהרה ,או עד שיבוא החושך ,אם *בוא.
>
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ואומר לך מדוע :כי על החלום צריך להיאבק לא רק במלחמות הירואיות ,אלא ביומלום

המדכדך .ומדוע? מפני שזה היה ,ועדיין אני מאמין בכך ,אחד החלומות היפים ביותר,
ולא רק של העם היהודי ,אלא של האנושות כולה .ארץ-ישראל כפי שהיא היום נבנתה
בידי האנשים היפים ביותר שהיו אי-פעם .כל רגב של אדמה הזאת ספוג באהבתם של
אנשים נפלאים ,בעלי שיעור-קומה רוחני גבוה ,העידית של עם גדול עם היסטוריה
גדולה .אי-אפשר להפקיר את כל זה ,ללא מלחמה .אל-אפשר שלא לנסות לפרוע חוב של
כבוד ,לחלום הזה שהוא אתה .אי-אפשר גם להימלט מן הטראגדיה ,כאשר אתה גיבורה.
ישנם בני-מזל שלא נולדו אל תוך טראגדיה ,ואתה אינך אחד מהם .צריך היית לגלות
את מידת האצילות שמגלה כל אדם בעל חוש-כבוד כאשר מעמידים בפניו את הברירה
להתכחש ולזכות בחיים ,או שלא להתכחש .יש משהו יפה גם בקידוש-השם ,לא רק במנוסה
אל החיים .יש משהו העושה אותך ראוי לשאת את צלם-אלוהים ,כאשר אתה מרצונך החופשל
אינך בורח מגורל שלא אתה בחרת בו .העובדה שלא אתה בחרת בו ,אינה מייפה את
המנוסה שלך .אתה ,בעצם עריק.

לכל אדם מותר לערוק ולכל אדם מותר לברוח מגורלו ,ולנסות לבחור בגורל אחר .אבל

הזכות לעריקה ,אינה הופכת את העריקה למידה נאה .במו ידיך ,איבדת את הזכות
להיות מותר האדם מן הבהמה ,ועכשיו אתה ,בעצם ,בהמה שבחרה בחיים ,בהמה נאה
בעלת חן ובעלת כישורים ,ותכונות נאות ,ואין לי ספק שתצליח בכל מעשי ידיך ,אבל
אני רחוק מקינאה בך .כי אתה אומנם אותו ישראלי יפה שברח ,לעולם לא תוכל להסתכל
על עצמך בראיל . ONפעם היית החלום של עצמך ,הרי מהיום הינך האכזבה של עצמך .לא
הלילתי רוצה להיות בעורך .ושוב ,אלני כועס על שהפקרת אותי ,להמשיך במקום שבו
הפסקת .צר לי על שכה רבים כמוך הפכו לאכזבה ,צר לי על זה שמעתה אנו מעטלם
יותר ,ובתוך הצער אני מלא כל כך הרבה זעם ,זעם שאין לו כל כתובת ,על מה שהוריד
אותך מכאן ,על כל הדברים שגירשו אותך מגורלך .פעם ,אולי ,תימצא הכתובת ,והזעם
למצא לו אפיק ,וכאשר הוא יתחיל לזרום באפיקו ,לא *היה שום מימסד שיוכל לעמוד

בדרכו :הזעם ישטוף את כל החרפה .אני מקווה שהיום הזה יגיע ,ועד אז אני ממשיך
לחכות ,כאן ,ואכתוב לך מכתבים ,מציון לאחי בגולה.

62

]אריות 6כרמ/ /ארי/ת 6כרח!/ -אריות 6כרםתו
]אריות  INIPEכארנמיות.
לחמתם את מלחמות ישראל ככפירים בחולות הלוהטים של סיני ,ומעל העננים הלבנים
על פני דמשק ,ובקרח של החרמון ,גברתם על טנקים רוסיים מפלדה ,נאבקתם במלים
אדירים ,חציתם תעלות תחת מטר של עופרת ,עשיתם שם לישראל בין הגולים.
אולם ,אוי לנו כי בשוך הדי הקרב ,ברחתם כארנבות ,איש איש ובת זוגו עמו,
ומלאתם את רחובות ניו-יורק!

ושם אתם

עבדים לזרים,

נוהגים במונלות ,רוחצים

ומדיחלם כלים במסעדות ,ושאר מלאכות בזויות.
בערבים שרים שירל אהבה על המולדת שנטשתם!

וכל זאת במרתפי

הבירה או במועדונים

מפוקפקים בארץ רחוקה מעבר לכדור הארץ.

היכן ליבכם האמיץ במאבק לשינוי בערכים? היכן גבורתכם למען התגבר על
ביורוקרטיה ,על דעות קדומות ,ולמען פתיחת אופקים חדשלם?
היכן הנועזים מביניכם ,שהוכיחו בעבר ,כי ביצעו את המשלמות הבלתי אפשריות?

אל תגידו" :הממשלה והשלטון אשמים ,כי לא עשו די עבורנו" .זיכרו,כי אתם חלק
מהעם הזה ,וגם בשביל לשנות דברים דרוש אומץ ועוז ,ויש לעשות ,לא לברוח .על כל
פרט .חלה אחריות מסוימת.
אנחנו ,שנשארנו במולדת ,נעשה הכל בשביל שינוי פני הדברים .אנחנו ניתן את למל
המלואים במקומכם,

ונשמור שעות רבות יותר בלילות בעבור העדרותכם.

נפרוץ כבישים

בערבה בעבור ילדיכם .נכשיר הקרקעות למענכם ולמען ילדיכם כשתחזרו באחד הימלם.
אנחנו נסלול את המסילה דרך המדבר לאילת ,כדי שתבואו לבקר כתיירים אמריקניים,
ובידכם מצלמות ,ותכלו לספר לילדיכם" :פה ערכנו סיורי לילה ,ופה דהרנו על
ג'יפים מעלי אבק".
אנו ,שנשארנו פה ,נחצוב את התעלה מהים התיכון לים המלח ,ונקים תחנות הידרו-
אלקטריות ,ניצור אגמים מלאכותיים ,נמתיק את מ* הים להפרות הנגב והערבה ,למען
יעלו ירק.

נחצוב בהרים שיש ,ברזל ונחושת ,ונקים תעשיות חדשות.
ואתם  -תמשיכו לשיר בנכר ,עד אשר ייחר גרונכם ,ובניכם יתבוללו ,ישכחו את

העבר וגם אתכם ילנטשו ונמצא אתכם באחד ממושבי הזקנים באמריקה.

גלורא17.לך
בית שערים העתיקה
קריית טבעון
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חלום הירידה
מןהארץ
מאת אהוד בן-עזר

איז זה סוד שבקרב צעירים
ישראליים רבים ,גם בקרב גילאי
גיוס החובה ,מקנן  Dinaאו
קיים מעין אליבי-נפשי של הירי-
דה מן הארץ .כאילו ישנם גניד
עדן עלי אדמות ,בארה"ב או בקר
 amבהם יכול צעיר ישראלי
לחיות היטב וללא כל מה שמציק
לו בארץדמולדתו.
כל מי שמתנפל על תופעה זו
בהאשמות כנגד מערכת חחינוך
בארץ וכנגד אמצעי .התקשורת
,1התבוסתנים" למיניהם ,ורואה
תרופה לכול בהגברת החינוך ה-
ציוני (שעה שעל הגדרת הציונות
עצמה קיים כיום קרע עמוק המפ-
לג את העם היושב בישראל בין
שפויים לפאנאטיים) ,וחיזוק התו-
דעה היהודית  --אינו יודע מה
הוא סח ,ובעצם רק תורם ילבל"
בול ולמבוכה השוררים בקרב ה-
דור הצעיר.
החלום על הירידה מן הארץ
הוא בעצם חלומו הטבעי של כר
מעט כל אדם צעיר אשר בעיצומו
של תהליך עיצוב אישיותו והגש-
מתו העצמית הוא נתקל בקשיים
ובמאבקיס .רבים בנפשו ומחוצה
לה  |--אהבה נכזבת ,שאיפה ל-
ביטוי עצמי בתחום מקצועי כל"
שהו שעדיין אין עימה כושרים
' ,םימלוה מועקתRas Doom 
והפרספקטיבה של שנות מילואים
כמעט לכל החיים ,הפחד מפני
היעדר האפשרות להגיע אידפעם
בכוחות עצמו לדירה משלו ,הר"
צון להמשיך בלימודים גבוהים
או למצוא עבודה  Ppינעימה
(ומי מאתנו אינו חפץ בכך 6
ולהרוויח הרבה  quiקצר .-
כנגד החשש שמא כל זה אינו
בגדָר האפשר :ודבר אחרון ,ואו"
לי עמוק מכול  --הסקרנות ,הרז
צון הטבעי לראות גם כיצד חיים
אנשים בארצות אחרות ,להרחיב
אופקים בכל התחומים (ראה שרי-
ממשלה ואישי ציבור שאינם חד-

לים לנסוע בעולֶם כאחוזי-תזזית,

למרות שעל פי גילם זה כבר לא
 porהרבה להרחבת אופקיהם),
והכורח לחרוג ולו בחלומות בלבד
 -מתחושה של פגירות ומסביבהשתנאיה נראים מגבילים למדי,
והם אכן כאלה במידה רבה ,ובד
ייחוד מנקודת מבטם של אנשים
צעירים הנמצאים בראשית שנות
העשרים שלהם ,בתוך או

לאחר

שירות החובה הצבאי ,ובטרם ה-
גיעו לכל ביסוס כלכלי ומקצועי.

הירידה מן הארץ היא איפוא

בגדר

חלום

שהוא

במידה

no

לא ריאלי משום שהוא מבטא איזר
נטייה אישית (וגם לאומית) של

ברוְחה .מן ההיסטגרוה של הפרט

(ושל הכלל ,כמדינה) לאיזה גן-
עדן עלי אדמות שבו בל מה שד
טוב בישראל  --שם הוא טוב
 nrוכל מה שרע בישראל —
כאמור ,שאלות אלה אינן מפ*
ריעות כלל ?evo nen Don
שהוא אינו חלום של ,להגיע אל"
(הרוב אינם יודעים מה פירושו
של התהליך ומה מצפה להם אם
אכן ירדו מן הארץ) אלא חלום
של ,לברוח מן"  --ולא פעם
אינך יודע אם האדם הצעיר רוד
צה לבמח מישראל או מעצמו

יש דברים שבהגשמה .עצמית
התלויים קודם כל באדם הצעיר
עצמו  --כוחו הנפשי ,כשרונותיו,
התמדתו ויכולתו למצוא לעצמד
אפיק מקצועי ומשפחתי הולם כ"

כל שניתן הדבר .אך יש דברים

שהם ברשות הכלל ,והם המעיקים
מאוד על אנשים צעירים ,ובייחוד
אלה הנמצאים בתקופת שירותם

הצבאי הסדיר ,על  noהכניסה

לחיים האזרחיים ,שאלות כגון --
האם תימצא לי עבודה שתביא
לי סיפוק  1האם אוכל להגיע אי-
פעם בכוחות עצמי לדירה מש-
ליז האם אוכל להרשות לעצמי
שנות לימוד גבוה גם אם אין לי
משפחה עשירה או כזו שמוכנה
להקריב לשם כך מרווחתה הכל"
כלית  1האם יש לי אמון במנ-
היגות הפוליטית ,שנושאים אלה
חשובים לה יותר מהרפתקאות
וזריקת כספים על נושאים הנר-
אים חסרי  DIVועתיד או לקבו-
צות לחץ שתורמות למדינה פחות
ממני אך יודעות כיצד לסחוט
את תקציבה הדל 1
מי שיכול לענות על שאלות
אלה  --יבוא וידבר עם אנשים
צעירים על חלומם לרדת מן ה-

ומבעיותיו המעיקות עליו בשלב

זה של חיו.
דומה איפוא שהגישָה החינוכית
הפורייה והשפוייה ביותר כלפי
חלומות

ירידה

אלה,

שמשמשים

מעין אליבי למועקותיהם של
צעירים ישראליים רבים  --היא
ללכת

עם

החלום,

ולא

כנגדו.

וזאת כדי להבין את המניעים וד
להקל על המועקות ,במידת האפ"
שר .כך למשל אין כל רע בכך
שכל צעיר או צעירה שמסיימים
את שירותם הצבאי יעשו כל
מאמץ כדי לשוטט מיספר חוד"
שים ,אפילו שנה או יותר ,בעו"
לם ,להרחבת אופקיהם .זהו צו"
רך בריא של אנשים צעירים ,והר
דבר עשוי לעזור להשכלתם ולח
הרחבת אופקיהם יותר מכמה וכ"
מה שנות חמורות מלומדת בכמת
וכמה פקולטאות ומוסדות אקדמיים
אצלנו העוסקים בייבוש הימים ובר

>= DDR
של לאנשים צעירים שחולמים או
שמטיחים את רעיון הירידה בפני
זולתם (לא פעם כמו כדי ,להע"
גיש* את אלה המבוגרים מהם) --

השחרת הנייר ובהקצפת השכל.

הוא

שאלה של זהות תרבותית ,של ש-
פה ,של היות מיעוט ,של עתיד
הילדים שיגדלו בארץ ובתרבות
אחרת ,של תוכן חייהם"הם בסבי"
בה שבה הס עתידים לאבד ב-
מוקדם או במאוחר את זהותם
התרבותית הישראלית וליהפך ל-
מעין חיים בטראנזיט כל ימיהם

זאת ועוד ,אם אנשים צעירים

mm

כי

בישראל

הם

עשוים

להגיע להגשמה עצמית מלאה כר
כל האפשר  --הם גם יהיו אזר"
חים טובים יותר ,וממילא ציונים.

מצד שני  --יפטמו את מוחותיהם
ב,ציונות" וב,תודעה יהודית" כ"
כל שיפטמו  --אם לא יינתנו
בידיהם תנאים להגשמה ולמימוש
עצמי ,הם ייאחזו בחלום הירידה
כפתרון וכמיקלט מכל מצוקותיהם
האמיתיות והמדומותי

 -לא ישראלים עוד ,אך גם לא

יהודים גלותיים במשמעות העמו-
קה ,ההיסטורית של המילה  -
כלומר ,שהקיום הנפשי ,הכלכלי
והתרבותי שלהם מדורי דורות הוא

זה של מיעוט בקרב גויים ,לטוב
ולרע.

24

“3a

82

שלא

מטרידה

אותם

שום

62 ,3, 0

 6או6 - SJIN 1!0'6 < יס!₪ //0'6 - SJIN 1/

דוד ? + +הירידה וההתבוללות
ו  povoבהתבוללות ושנעוך
בשבוע שעבר במשכן נשיאי ישראל,

הביע נשיא המדינה מר נבון את חששו

מאידאליזציה של הגולה .הוא בוודאי
לא התכוון לאידאליזציה של הגולה היום,

אמרו ,כי העולם כולו השתנה ואנו

השתנינו אתו ,וההשפעות הרעות --

וגם הטובות  --הרצות הולך ושוב ב-

מהירותו של עולם מודרני מהיר-תקשו-

רת מונעות התיצבותנו על מסלול שיקו-
מנו והתאוששותנו .צריך כמובן להיות

לקסמי הצלחתם של חלקיהן אשר ב-

גולה.

ובתוך חוג היכרותי גם הרבה משפחות
חרדיות שהן בין כך ובין כך מנוכרות

לישראל כמדינתן ולעם היושב בציון כ-

שהרי ספק אם זו קיימת בתוכנו ,כי
יותר משקיימת אידאליזציה כזו  --קיימת בבחינת מליץ יושר ולגונן בסניגוריה.
חרדה על גורלה של הגולה ,ועצם עריכתו אבל מי שיהרהר בשאלה וגם בלי ש-
של פינוק שפונקו כפטורות מחובות,
ן
אעמיד לרשותו הוכחותי ,ימצא אות
של סמינר זה מעידה עליה.
תוצאה של כל פינוק הבועט במיטיבו.
אשר לגולה של אתמול ,היה בה במסכת חיינו פנימה שיש בה הרבה מן כנראה לא לחינם הביע נשיא המדינה
עם יהודי אחר ,לגמרי אחר ,בכָּל הגלויות האשמה .ולא אפרט ,כי רחבה היריעח .את תמיהתו באותו סמינריון על יהודים
 -מוורשה ועד צנעה אשר בתימן .ורק על משקל פזמון חוזר של שיר ש-דתיים היושבים בגולה ואינם עולים -
והעם היהודי האחר אינו קיים עוד ,הוא ידעתי בנעורי ושאומר ,תלו את ה-ד הוא היה בוודאי תמה עוד יותר לוא ידע
הומת כולו ולעולמים ,על מיליוניו ,בד
אירופה והכחיד את עצמו על מאות

מלכים' ,אומר
פוליטיקאים".

הגלויות שישבו בקרב הגויים  --ואולי

 oraואוכלת בנו כל חלקה טובה .מקור
מחלה זו הוא הפתיחות הרחבה הקיימת
בין הגולה המערבית ובינינו ,הנושאת ב-

שכבר מלא האידאלים האנושיים החותו
לצרף ולזכך את עצמו בכורי אנושיותו.

 Diפושעים ושאר טיפוסים משולי ה-

אני

,תלו

את

ה-

 PDRבשאר המקומות .ועד כמה ש*
אין לי שום מירשם או מתכון שירפא
ההוכחה לכך טריוויאלית ,זו האמת כולה .את המחלה הממארת שהגולה גורמת לנו

עמן , po numמהתועלת שבהם ולא
נושאות בחובות שבהם  --זוהי התוצאה

על חלקה של יהדות זו בין היורדים.

 qmיהיה משום אי"צדק להזכיר

אותם במיוחד בהקשר זה ולא את אלפי

הצעירים שמייד עם תום שרותם הצבאי

משום שישבו בקרב הגויים  --נשאו
על עצמן סימני היכר מוסריים מובהקים
בתוכנו ,שאנו מתחילים להתייחס אלין
שהבדילו אותן הבדל היטב בחיי היום"יום חובה זרעי הרס לנו .עצם טבעו של העם בשוויון-נפש ,כאל פגעי טבע שאנו חסרי
ולא:רק כקיבוץ הדוגל בערכי מוסר נעלים היהודי היום שהוא מפוזר ומפורד בין אונים כלפיהם.
כמטרה הצהרתית  --כפי שעושים אנו ישראל ובין ארצות הגולה ,ואין כמעט
האם יכולים סמינריונים להועיל נגד ה-
ולא מקיזמים.
משפחה בין אשכנזית ובין מזרחית שאין התבוללות בגולה ,כאשר הירידה עצמה
העם היהודי הזה שאין בו .רוצחים לה קרוב כאן ושם .את המצב הזה חיזקה היאשלהתבוללות של מאות אלפי
ושודדים וסרסורים וצורכי סמים למכביר ,הירידה מישראל ,שככל שמצאה לה ישראלים בתוך הגולה הנתונה בתהליך
מת ולא קם לתחייה; הוא היה קיים גם אחיזה והכתה שורשים במקומותיהם ה -של ניכור לאומי ? הירידה היא מקור-
כאן בראשית דרכנו ,אבל במרוצת הזמן חדשים  --היא מושכת אליה יורדים הצדקה להתבוללות ,כי היא מחלישה את
וביחוד מאז יצאנו ,,מעבדות לחרות" ו' -וספים ושמה מקל הנדודים בידי יהודים .האמונה בישראל כמצודה של חוזק לאומי
עצמאות ,הוא הולך ודועך והולך ונעלם
ולמרבה הלעג ,הדוד ובן"הדוד בצרפת וחברתי ,כמקור של גאווה יהודית ,כ-
זה שקם בתוכנו איננו העם היהודי מ
ש
י
י
ב
מ
ה
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ב
ו
ג
מופת שההיצמדות אליו ממלאת שוב ו"
זברה .אבל הדוד ובן"הדוד ההם הם
זקור של פיתוי להורים מהוגנים ו-

יכולנו אולי להשלות את עצמנו שאי-שם
בקצה הדרכים הרחוקות מאיר לנו שביב
היותנו שוב עם יהודי כפי שהיינו בגולה ,הכירותי הקרובה ,כמו בוודאי בחוג
בגלויות ,שיש לנו כל הסיבות להתרפק היכרותם של רבים בתוכנו ,מצויות הרבה
עליהן בנוסטלגיה כואבת.
משפחות שנחצו בתהליך זה של משיכה

אוהבים לשלוח אליהם את בניהם .בחוג

נוטלים מקל נדודים .הנגע הזה כה פשה

מחדש את המצבר היהודי ,כמוקד של

תרבות שאוצרותיה עשירים יותר מכל מה

שיהודי יכול למצָוא במקומותיו הרחוקים.

אמנם אמת היא שאיננו מופת SD
אבל גם איננו רחוקים מלהיות מקום
מרכזי .של תורה ומצודה של אליטת
תרבותית שגבהה על רעותיה בגלויות.
האופי הדמוגרפי של גולה וישראל
וטשטוש הגבולות הפיסיים ביניהם טומן
בחובו סכנות לשני החלקים גם יחד.
אנו נתונים בתהליך של התבוללות בתוך
הגולה ,והגולה נתונה בתהליך של הת-
בוללות בתוך סביבתה .והשאלה היא
איך גוכל לעמוד בפרץ הזה ,איך נוכל
לחזק את מערכות חיינו ולהוסיף להן
חוסן ,כדי כך ,שיתהפך התהליך הזה
על פיו.

של ג' ב"
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היורדים  -הטבח והטפתיים

 naשולמית הראבן
 -אומר לך יורד ,נהג מונית במנד

הטן ,שירד מן האוץ מפני שקצה
נפשו במלחמה המתמדת ובסכנת הנפשות
שבה ,אתה יכול להאמין לו ,אבל אינך
חייב.
אינך חייב ,מפני שסך-הכל של ימי הלחימה
בישראל ,בכל מלחמותיה מאז מלחמת השחרור,

מסתכמים בשלושים ושנים יום בלבד (שמוד
נה,ששה ושמונה"עשר) ; ובמלחמת ההתשה עמד

חלק ממערך צה"ל ולא היה גיוס מלא .לעומת

זאת אותו נהג מונית במנהטן עומד יום-יום ו-

לילה-לילה בסכנה ממשית ביותר של אלימות,

שוד ורצח ,כאשר אין הוא חמוש ואינו יכול

להגן על עצמו ,וכאשר הוא יודע בבירור שב-
מקרה צפוי מאד של היתקלות  --איש לא יבוא

לעזרתו בכל אותם רחובות שוקקי-אדם שבהם
 nmנוסע ,בחום ,בבהילות ובתנועה מטורפת.
כאשר אומר לך זוג צעיר ,שירד מן הארץ

מפני שלא יכול היה להגיע לדירה אנושית --
אתה יכול להאמין ,הרבה יותר מאשר לאותו

נהג ; אבל אמונתך נפגמת כלשהו ,כאשר מתברר
לך שלאותו זוג יש כבר לא בית אחד ,אלא שני

בתים נאים מאד באחד המקומות האמידים ביותר
של קליפורניה ,ועדיין אין הוא מתכנן חזרח
הביתה.
כאשר אומר לך יורד צעיר שאיננו חוזר מפני ש=
קצה נפשו בהרגשה שהוא זרוק והמדינה ,לא
שמה" עליו ,אתה יכול להאמין לו ,אבל אינך
חייב ,בעיקר כשמסתבר שאשתו הריונה נסתבך,
היא מאושפזת ,צפויה לניתוח ,ובארצות הברית

של היום סבך בריאותי כזה פירושו  הרס כלכלי
של משפחה שאיננה בעלת אמצעים ורזרבות,
 Nonשהמדינה הגדולה שכביכול כן ,,שמה" על

אזרחיה ,אינה מאפשרת להם עד היום הזה ביטוח
בריאותי רציני ,ואיש לנפשו ידאג בעת צרה .מ-
עתה הוא ישלם את מרבית משכורתו כחוב לבית
החולים ואיש לא יעזור לו.

כאשר בבוקר אחד של שבת ,בבית דואר
חשוך וצפוף ,בעיר גדולה ,מביט אשנבאי בנוס-

טלגיה בדואר שלך לארץ ,ומסביר לך שירד מפני

שלא מצא בארץ עבודה על פי כישוריו -- ,אתת
מבקש לומר :תראינה עיניך מה שפיך מדבר:
אלה השמחות שלמענן ירדת ?
(נזכרת הכותבת בלי משים בסיפור ששמעת
מפי ידידים :ישבו הללו במועדון לילה במילאנו,
וניגש אליהם שומר הסף לדבר קצת עברית.
נלחמתי פה ,נלחמתי שם ,אמר להם ,ובסוף יר-
דתי .מה אתה עושה כאן? שאלו אותו .כאן?
כאן אני רועה זונות ,השיב .אמרו לו :אז למה
ירדת ? אמר :להגיד לכם את האמת ? ירדתי,
מפני שבארץ לא היה מספיק אידישקייט)...
ולבסוף :
כאשר אומר לך אקדמאי שפשוט נמאסו לו

יחסי אנוש בארץ ,מוסר העבודה ,נהגי האוטובו-
סים המעשנים ,הטלפוניסטיות הגסות ,וכן הלאח,

ודאי וודאי שאתה יכול להאמין ,ועוד להוסיף

כהנה וכהנה סיפורים מכוערים; אבל לרדת ,ל-
רדת לצמיתות בגלל עניינים אלה  --להבדיל מ-
נטילת חופשה ,או שבתון  --הרי זו חרמת ידיים
שקצת קשח להבינה .וכי אדם עוזב את ביתו מפני
שירדח עליו מכח של מקקים 1
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אי  vioהדבר שהיורדים הללו משקרים,
או מכסים על האמת בכוונה תחילה .ודאי
שלא ,אבל לא תמיד יודע אדם מדוע הוא עושה
מעשה ,ולא תמיד הסיבה הראציונאלית ,המתבק-
שת כתגובה ראשונה ,היא-היא הסיבה הפנימית,
האמיתית .אדם זקוק למידה גדולה מאד של מוד-
עות עצמית כדי לאבחן תמיד את סיבותיו ,לזהות
את רגשותיו נכונה  --ואם יש רושם כולל אחד
שמשאירים היורדים (הכללה מסוכנת תמיד) ,הוא
דווקא הבלבול ,חוסר המודעות האמתית ,כאילו
אין הם קרובים אצל עצמם כלל ,והטרוניה ה-
קולנית ,והקשיים הנפשיים העצומים ,עולים על
האבחון הנכון ,ומסתירים אותו כליל.

יתכן בהחלט שחלק ניכר של היורדים בעצם

אינו יודע מדוע ירד .יתכן בהחלט שעלינו

פשוט להתעלם מן השכבה הראשונה של הטענות,
לא לקבלן כהלכה מסיני  --ולעזור להם לבחון
את עצמם היטב-היטב מדוע ירדו.
מקובל שבני"אדם ,במעשיהם ,ול א בדיבורם,

עורכים בעצם היצג ,מה שקרוי באנגלית אקטינג-

אאוט ,של בעייתם .כך למשל אם הטוענת שהיא

אוהבת את ילדיה ,מוכנה לעשות הכל למענם,
ועם זאת אינה .מאפשרת להם התפתחות נורמלית
וחונקת אותם בהגבלות מופרזות ,מציגה לעינינו
בעיה נפשית שלה ,שהילדים נעשים קורבן לה.

ההתנהגות ,המעשה הממשי ושטחי המחדל ,ולא

הדיבור ההגיוני וההסבר ,הם המפתח להכרת
אדם ובעיותיו ,והדברים ידועים.
מה ההיצג שמציגים לעינינו כל כך הרבה
יורדים  1מה הבעיה שהם מפגינים ,ולא במעשה-
הירידה בלבד ,אלא בכל השנים שאחר כך ?

קורה שאדם קצח נפשו בארץ הולדתו ,והוא
מחליט לעזבה ,כאילו נולד בטעות במקום זה ולא
אחר ,ולעבור לארץ אחרת ,להתאזרח בה ,לחיות
כבנה לכל דבר ..רוב היורדים שלנו אינם נוה-
 ESכך :אין הם מתאזרחים במציאות החדשה,
 DIRרואים עצמם בני ארצות הברית ,נהפוך :

הם מנוכרים למדי לארץ שבה הם גרים ,כל חב-
רתם

בינם לבין

לא שייך לכאן".

עצמם,

וכל

כולם

משדרים

“3X,

מי שאינו שייך לא לכאן ולא לשם ,מה הוא

אומר לנו ? אותו אדם ,להבדיל ,שבמשך שגים

רבות אינו מסוגל להכריע בין קיבוץ לעיר ,בין

שני מקומות עבודה ,בין אשתו לבין פלגשו,
אומר לנו  --ולפסיכולוג שבנו  --בבירור גמור,

שהצורך האמיתי ביותר שלו אינו זאת לעומת זאת
אלא ל חיות על בלימה; לערוך היצג של

 Somהחלטה ,כנתון עיקרי בחייו ,חרבה יותר מן

האהבה לאשה פלונית או לאשה אלמונית .רק

ראיה עצמית יסודית מאד תביא אותו ,אולי ,ל-

הבין את שרשי הצורך לא להחליט ,לחיות על

בלימה חודשים ושנים ארוכות; ולא רק שאין

פאן אהבה ,אלא שיש כאן עדות לפגם רגשי רציני
ובעצם היכולת הרגשית.
מי שחש עצמו מנוכר בארץ ,ומנוכר לא
פחות ,ואולי יותר ,בארצות הברית -- ,השדר ה-
עיקרי שהוא משדר איננו סיבה רציונאלית כזו
או אחרת (ואפילו כולן נכונות ,כולן יפות ,לכולן
נוכל להאמין) ; השדר העיקרי חוא הצורך הנפשי
לחיות כמרוחק .אין אנו יודעים למה .ודאי איש-
איש וסיבותיו שלו .אבל נראה לכותבת זו שלא
את הסיבות הנאמרות בלבד יש לנתח כאן .אלא .
מדוע צורך זה בריחוק ,הצורך בהיות האדם שונת
מסביבתו ודוחה אותה .מה גם שחיי ניכור א"נם
מצע של וורדים וכוס של .דבש ,וכרוך בהם סכל
רב.
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 9יש ארץ בעולם שבח אין אדם יכול לחיות
כמנוכר ,הר" זו ישראל .יש לה למשפחתיות
שלנו ,לשבטיות ,הרבה פנים ,לטוב ולרע .מטוס
די,סי 01 .מתרסק בארצות הברית ,מאות אנשים
נהרגים ,והעתונות האמויקנית עוסקת בכך באי-
פוק רב ,תוהה מה אירע ,מלווה את החקירה-- ,
אבל אינה מחטטת בפרטים האישיים של הנספים
ושל משפחותיהם .אצלנו אשה אחת נהרגת בתאו-
נה  --ומיד מציף אותנו אוקיאנוס של רגש הגובל
בהיסטריה  :כל מה שקורה בארץ  --בתוך מש-
פחה קרובה מאד ,צרח מאד הוא קורה .כולנו

דואבים עם הבעל ודואגים לילדים.

בארצות הברית קל מאד להיות מנוכר; קל,

מפני שרוב האגשים מנוכרים זה לזה .אמרתי
פעם לידיד היושב באמריקה :אתם חיים תחת
פלסטיק .כן ,אמר לי; והפלסטיקים לעתים נוגעים
זה בזה -- ,אבל רק הפלסטיקים .אם מבקש לו

אדם מקום שבו אפשר מאד-מאד ל א להזדהות,
ויחד עם זאת לחיות די נוח בכל התחומים האח-
רים שהנוחות מתבקשת בהם  --הרי זו ארצות
הברית;  Dippאידיאלי לבעלי הצורך להיות
נוכריים ,להיות אמיגרנטים שלא נקלטו .היורדים,

במספרם הרב ,מהווים היום כעין קבוצה אתנית

נוספת בארצות הברית; אבל בעוד שהאיטלקי,
למשל ,יודע שהוא עצמו לא יאבד לעולם את
מבטאו ,אבל הוא רוצה מאד-מאד שבנו ילמד
בהארווארד -- ,היורד הישראלי ,להבדיל ,אין

לו אמביציות כאלה על פי הרוב ,והוא מצר יום-
יום ושעה-שעה שבנו מקבל חינוך אמריקאי ,ו"
אולי עוד חס ושלום ישא מקומית וישתקע .ה-
קבוצה האתנית של היורדים היא קבוצה שאין
עמה ,כנראה ,כל כוונה להתאזרח ,או שבניח
יתאזרחו .הבעיה האישית הבלתי-פתורה של ה-
הורים ,או לעתים קרובות אחד מהם ,כשהשני

נגרר  --מופיעה במלוא חריפותה כשענין נוגע

לילדים ,במין כפל של אשמה ואי יכולת להחליט
ומצוקה גדולה .גדולה לאין ערוך ממצוקתם של
איטלקים

או

שוודים

או

יהודים

ממזרה

אירופת

שבאו לגור בארץ הגדולה .אם להבדיל ביתר

בירור בין הגירתם של איטלקים ושוודים ,לבין

הגירתם של יורדים מישראל .יתבָרר לנושהאיט-

לקים והשוודים באים על מנת לפתור בעיות של

העתיד ,והם בונים את חייהם >" mma qnd

עתיד ; היורדים מישראל באים על מנת לפתור
מצוקה של הווה ,כאשר העתיד אינו ברור להם
כלל ,ולרוב הם מתקשים לחשוב עלין .חוסר ה-
תכנון האמיתי לעתיד מסתמל היטב בנושא ה-
ילדים : הם בעצם העתיד ,ולהרבה מאד יורדים
אין כל תשובה בשאלתם ואינם יודעים מה לעשות
 anaובינתים השנים עוברות בלי החלטחה.
עשייה מתוך מצוקה של הווה ,בלי תכנית

ברורה לעתיד שמתכננים אותה ועומדים בה ,היא
עדות מובהקת לבעיה נפשית בלתי פתורה ,לדחיית
של פתרון .ועד שַלְא תיפתר זו ,איש איש לנפשו,

איש איש ומצוקתו -- ,ספק גדול מאד אם  ,אוגדת
היורדים" תמצא אפשרות לחזור ,וודאי לא בשל
מערבלים פטורים ממס ,או כיוצא באלה פיתויים
שאינם פיתויים .זאת ועוד :אם אנשים יחזרו הנח
מסיבות שונות ומשונות ,שכנועים ,שידולים ,הק-
לות ,הבטחות  --מבלי שיבינו היטב-היטב מדוע
בעצם ירדו ,מה בעייתם האמיתית  --צפיים
אנו לכך שגם בארץ לא ייקלטו שוב ,ונהיה עדים

לאמיגרציח חוזרת ,כמעט מתמדת .כמו שאמר
סנטיאנה : ,מי שאינו זוכר את עברו  --נדון
לחזור עליו שוב ושוב" .זוכר  --משמע מבין.
וספק רב בידי כותבת זו אם מישהו ,עד עתת,
בתוכם ובתוכנו ,מבין עד הסוף.
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DY DUAS PR empre
הלגיטימציה של הירידה
אין וה מקרה שמוסדות מרכ-
זיים בישראל אינם עורכים בירור
ציבורי רחב ופתוח בנושא הירידה
והשלכותיה בארץ ובתפוצות .אמ-
גם ,שאלת הירידה אינה סימפאד

טית ומאוד כאובה ,ולכן אינה
מעוררת רצון לבירור יסודי ,אוד
לם זוהי מחלה שמן ההכרח לב-
דוק אותה מנקודת-ראות ציבורית
ישראלית ויהודית ואין להירתע
מכך גם כשאיזמל הביקורת מכ"
איב בעת הטיפול בבעיה הקשה.
אגע רק בכמה היבטים :בת-
חילת  0891הגיע מספר היורדים
בכל התקופות ,כולל לפני קום
המדינה ,ל 004-אלף בקירוב .הם
מרוכזים בעיקר בעולם החופשי,
מה שני שלישים בארצות-הב-
רית ובקנדה והיתר בארצות אחר
דות.

 %מהם ירדו מהארץ.
 mmעם תהליך

בת בגולה בשנים האחרונות .לפ*
ני  03שנה יהודי התבייש בניד
שואי תערובת ,והוא דיבר על
כך בגמגום .כיום זה הפך לדבר
רגיל ומקובל .צאו וראו מה נַע-
שה בחזית ההתבוללות bo
שואי תערובת ,הגורמים לניכור
של חלק נכבד מן הדור הצעיר
ולהליכתו

היהודי

שאין

“an> mp nro DM Mm
 moכי דבר זה מבטא חולשה
גוברת והולכת במבנה הלאומי
cubo

אלה

הן

ממחלות האומה

מצאו

מזור.

| בחישובים אלה לא הבאתי בחש-
בון תופעה מיוחדת במינה של
,יורדים בדרך" .כוונתי לעשרות
אלפי ,,נושרים" מברית-המועצות,
לאותן הארצות שבהן נמצאים רוב
היורדים מישראל .אין לטשטש
את חומרת הבעיה ,שכן הנשירה
גוברת לאחר יותר מ 03-שנות
קיומה של ישראל ,בעוד נימוק
היציאה .מברית"המועצות הוא ,ש-
*הודים אלה רוצים להצטרף ל-
בוני מדינת ישראל...
מבדיקת ההרכב של מאות אל"
פי היורדים מתברר ,כי  03אחוז
הם צעירים ילידי הארץ ,שגלם

אזעקה ,יש כאילי השלמה .מתיך

אשרה

לישראל,

המגיעים

הוא בין  52 30ºשנה .התופעה

של ,הצבר" העוזב את הארץ,
לאחר שמילא את חובתו בצה'ל,

לאחר שרכקו .השכלח וכשהוא .מע"

רה בהווי  +שראלי  --מהווה מה".
 madקשה לכולנו.
פרט מאוד מענין הוא ,כי כד
 0אחוז של היורדים חם יוצאי
ארצות אמריקה ואירופה ,TVI
ששיעור היורדים מבין יוצאי אסיה
ואפריקה הוא קטן.
לכך יש להוסיף נתון שנקבע
צמחקר :ככל שההשכלה גבוהה,
יותר ,באותה מידה אחוז המחפד
שים דרך לרדת הוא גדול יותר,
מכאן ,? paoבעלי ההשכלה ,ר"

 mr paהיורדים-בכוח .מובן,
שאין להסיק מסקנה פזיזה ש-

בורות מחסנת מפני ירידה ,אבל
ברור .שההשכלה בלבד ,ללא ערד
כים 'הודיים ,אינה מהוה תמיד

אמצעי מגן בפני נשירה מהמולדת.
אלה הן תופעות שיש להעמיק
ולהקוה אותן.
בל נשלה את עצמנו ,כי היריד
דה היא תופעה של העשור הד
אחרון בלבד .יורדים היו מרא"
שית ההתיישבות היהודית בארץ*
ישראל ,מאז שנת  2881ועד ימי
המנדט הבריטי וכן בכל התקופה

הישראלית .רצוי להזכיר כאן קור"

יוז ,שאילי ידוע לרבים .כי השיח
עור הגדול  mrשל Tron
היה דווקא בתקופת אנשי המופת
dp

 opa,חשניה" .לצד ההי-

הירידה בחברה בישראל .במקביל

לכך יש לבדוק באופז יסודי את
מניעי הירידה ,לנקוט צעדים ל-
פתרון הבעיות המעיקות ולהע-

היהודית שאפשר להשוותן למחלת
הסרטן ,שיודעים לארחןז אותה
לה

מיק

לינו להציב לפניהם יותר אתגרים

 vomמחקרי שמופיעץ וכן על-פי
סקרי דעת-הקהל מתברר ,שחומרת
המצב בעניני הירידה אינה רק

ומשימית לאומיות ,בהחאם לחל-
קו של כל אחד כפי שיוכל ל-
סייע בכך .אין זה  MDשהחק-
לות החומריות הן עיקר כוח ה-
משיכה להחזרת יורדים .מחקרים
קובעים ,כי   %08מן החוזרים
לישראל ,המניע העיקרי שלהם
אִיני ההקלות שמשרד הקליטה או

במספר היורדים בפועל ממש ,ה-

נמצאים בחוץ-לארץ ,אלא לא פד
חות חמור הוא המצב של המוד
טנציאל והנטיה לירידה הקיימת
בחוגים שונים בארץ.
נוכח המצב שנוצר יש הכרח

להיאבק

הסיכנות היהודית מבטיחים להם,

שהכשירו אקר

כי-אם הרצון להיות קשורים לם

לים עדור כזה .כמוסדות שונים
חדלו לדבר על עליה ובו בזמו
מעלימים עס הירידה,

ישראל ,הרצון להבטיהו את של-

מות המשפחה ובעיקר להציל את
הילדים מהתבוללות והתנכרות.
יורד שחוזר  --בריב המכריע של
המקרים  --חוזר לתודעה יהודית
מעמיקה ושואף להזדהות עם יש-
ראל.
אלה מתוכנו הגורסים ,שעיקר

מן הראוי להדגיש ,כי הגברת

הירידה
העליה
בו של
ארצות

מסכנת במידה ניכרת
מהארצות החופשיות.
זרם היורדים מתרכז
החופשיות שמהן יש

את
רוד
ב"
סיד

כוי לעליה .בכל ארץ שאליה מגי-

הפתרון להחזרת היורדים הוא בר

עים היורדים הם מהווים גורם
שלילי והרסני לגבי פוטנציאל ה-
עליה .מכאן ,עד כמה חמור ל"
 avo mmהיהודי ולתנועה ה"
ציונית למעט בחומרת התופעה של
הירידה והשלכותיה mo memo
גולה.

בדיקה מחדש של דרכנו
הפרטים

החמורים

על

הירידה

אינם באים להחליש את מאבקנו
נגדה .כוונתנו להזעיק את דעת-
הקהל בישראל נוכח הנגע הזה וגם
לדון באמצעים לשיפור המצב.
אסור להשלים עם תהליך הירידה,
זה קשור בעצם קיומנו כמדינה
וכתנועת שחרור לאומי.
 qemכבר עכשיו .שאין מקום
ליאוש ולפסימיות ,כי למרות כל
הקשיים אין אלטרנטיבה לישראל
ולציונות .איז ברחוב היהודי מת-
חרה חברתי שיוכל לשמש תח-
ליף לציונות .כל הטנדנציות ה-
נשמעות באחרונה  --להעדיף את

מסגרת הגולה על חשבון ישראל

 -וק יפוררו את אחדות העם

את

ההסברה

הדרושה,

ל-

החדיר יתר תודעה של הקשר בין
היחיד והמדינה ולהכליט את ה"
חיוב של עצמאותנו כאומה.
 (2בגולה  -יש ליצור קשר
 Oyהיורדים יעם ילדיהם מתיך
מגמה להחזיר להם את האמינה
בישראל ובתנועתנו הלאומית .ע-

הוא הדין לגבי היורדים .אחד
הדברים החמורים שקורים היום
הוא הלגיטימציה של הירידה .ל"
גבי התהליך הזה אין זעם .אין

בגורמים

הר

התרוקנות מערכים   -כל אלה
מחייבים בדיקה מחדש של דר-
כנו ופעולה נמרצת כדי להחזירנו
אל החזון הציוני והיהודי שהביא
אותנו להקמת המדינה.
מה צריכה להיות תגובתנו נו-
כח מצב הירידה 1
ו) בישראל  -קו מחמיר
כלפי כל המתכוננים לעזוב את
הארץ . יש להוקיע את תהליך

מזכירה את תהליך נישואי התערוד

בדרכים

הז ,08ללא ישראל ,היא אסון ?-
אומה כולה .תופעת הירידה ,הר

החלשה הניכרת של העליה,

הירידה

אבל טרם

בעלי

23

שגים המרשימים של עולי העליה
השניה יש להזכיר .שקרוב ל

היהודי .הגולה

היהודית,

בשנות

|

שטח ההקלות החומריות טועים
טעות יסודית ,כי היורד הנתון
רק לשיקולים חומריים ,יודע ש-
הגולה האמריקאית יכולה לספק
לו תנאים טובים יותר מאשר יש-
ראל .לכן עלינו לעורר את היורד
ביס לשקול מחדש ענין היורדים.
עלינו להחזיר את גולת הכותרת
לעשות מחדש את חשבון"הנפש
היהודי-לאומי.
אינני פסימי .לו הייתי פסימי,
לא הייתי מעז להעלות את שא-
לת הירידה.
 byלהחזיר  ,את הערכים
לחיינו הציבוריים ולחתור לקראת
חברה ערכית בישראל ,כי אחרת
איז לנו סיכוי לפתור את בעיות
היסוד שלנו.
לא נוכל להתמודד עם ארצות
חופשיות ברמת-החיים הגבוהה.
 MRהדברים המכרסמים באוד
שיות חברתנו הוא הרצון לחיות
עלדפי רמת-החיים האמריקאית,
ללא מאמץ יצירה ובניה .זאת
לא נשיג לעולם.

""ara
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לג העדן וחזרה
רחל

ענבר

היא

ישראלית

אחת

מני רבים ,שירדו עם משפחתם ל"
ארה'ב וחזרו לאחר שהחלום האמ"

ריקאי התנפץ לפניהם .בשיחתה ה-
ממושכת עמי הדגישה שוב .ושוב :
,,הסכמת* לחשוף את עצמי כדי ל-
הטיל ספקות בלבם של ישראלים
שרוצים

?no

מהארץ.

אם

יהיו

כמה משפהות שסיפורי האישי יג-
רום להם התלבטויות והרהורים על
הירידה ,יהיה זה שפרי".

בתום המונולוג שהשמיעה ,אמרה

,רק בקשה אחת יש לי .אל נא תז-
כיר את שמו הפרטי של בעלי ואת
מקצועו ,אני  TIROמבקשת .לו
קשה להודות בכשלון שלנו,

אולי

משום שהוא גבר .אני אינני חוש-
שת להודות שלא הצלחתי ,אולי מ-
שום שהגעתי למסקנה שלוס אנד
 obaאיננה מקומי .שם אין תוכן

? eenהרגשתי ריקנות איומה ולא
היתה לי תחושת שייכות".

+
,מאז נישאנו לפני תשע שנים,

ניקר בראשנו הרעיון להגר לאמ-
ריקה . DVIשבתוקף עבודתו הי"

רבה לנסוע לחו"ל לתקופות קצרות,
הציע שנעזוב לחמש שנים .אני
רציתי לנסוע לשנתיים .עם הזמן
נדהה הרעיון ; נולדו לנַו שני יל-

דים ,רכשנו דירה ושקענו בהובות.
אבל שמרנו על קשר הדוק עם כמה
משפחות ישראליות שירדו ללוס
אנג'לס .הם כתבו לנו על הצלד
הותיהם הכלכליות ועל העסקים ה-
משגשגים שלהם .הם סיפרו לנו
שפתחו חנות נעליים גדולה ומס-
עדה ענקית ,שיש להם מכוניות
פאר ,ובקיצור -- .הם עושים חיים
משוגעים .כשבאו לביקורים בארץ
ניסו לשכנע אותנו להצטרף אלי"
הם .הם הבטיחו לבעלי כי יוכל ל-
נהל את חנות .הנעליים שלהם ,וד
ללא קושי יוכלו לסייע לנו בהש-
גת דירה ,קבלת רשיון עבודה (גרין
קארד) וכווש <'
,,התפתינו ,למרות שמצבנו “bom
כלי היה טוב .בעלי עבד בתפקיד
בכיר בשירות הציבורי והשתכר
היטב .אני עבדתי כטכנאית בניין
בחברה פרטית בתל-אביב-3 9535 .

שנתיים קנינו  MPTנהדרת של
ארבעָה וחצי חדרים וכל השכלו-
לים בראשון לציון nomלנו מְכו-
;
נית.
,לפני כשנה החלטגו לנסוע4 ,
ראש ובראשונה כדי להעשיר את

עצמנו מבחינה תרבותית ,לראות

את אמריקה ,כי עד אז לא נסעתי

לחו"ל .הסכמתי שניסע לשנתיים או
שלוש שנים ,כדי ללמוד אנגלית,
וגם כדי להעניק לילדים (בני שבע
ושש) חוויות והתרשמויות שלא יו-

כלו לספוג כאן ,ולאחר מכן נחזור

ארצה ואגב כך נוכל גם לנצל את
הזכויות' הניתנות לישראלים חוזד
רים בהבאת מוצרים חשמליים .עלי

להדגיש שבשום אופן לא נסעתי על

מנת לעשות כסף ,או להתעשר .הד

 nemהזה כלל לא העסיק איתי.
,ותרי מו טדפון 1331ואי

 ,השכרנו  vp arm DKברא-

שון לציון למשך שנה .בעלי הת"
פטר מעבודתו וקיבל פיצויים ,וגם

אני התפטרתי מעבודתי .לא רציתי

למכור את הדירה , proשמלכת-

הילה לא היתה לי כל כוונה להגר
לצמיתות .היה ברור לי שאת ילדי
אחנך רק בארץ .בני המשפחה ני*
סו לשכנע אותנו שלא ניסע ,אבל
הבטחנו להם שבעוד שנתיים-שלוש
נחזור .לעומת זאת ,בירכו אותנוּ

החברים בארץ על צעדנו .כמה  מ"

 DRאפילו אמרו לנו ,, :כשתסתדרו.
תרימו טלפון ונבוא'".
,,בעלי נסע לארה"ב ארבעה חוד-
שים מראש .הכוונה היתה שהוא >

טפל בשכירת דירה ובעבודה ,ואני
אצטרף אליו עם הילדים כעבור חו-

דש ימים .מיד כשהגיע ללוס אנד
ג'לס התברר לו שיש פער עצו

בין הסיפורים שסיפרו לנו החברים

לבין המציאות .התברר Ba env

באחד

האיזורים

המכוערים

בלוס

אנג'לס ,כיוון שדמי השכירות ש

זולים .הסתבר שאין להם חנות -1
עליים וגם לא מסעדה מפוארת ,וכי
הם עובדים כשכירים .הם הציעו ל-
בעלי לעבוד במסעדה כמוכר פלא-
פל תמורת  054דולר לחודש,

שב-

ארה"ב נחשבת משכורת רעב .רק

עבור דמי השכירות של דירת חדר
בשכונה העלובה בה התגוררנו שיד

למנו  004דולר.

כשהצטרפנו לבעלי,

בתהילת ה*

קיץ ,התברר שבמקצוע שלי לא אוד
כל להשיג עבודה ,וגם בעלי לא
יוכל לעסוק במקצועו .רשמנו את
הילדים לקייטנה] בבי"ס יהודי ונדד
רשנו לשלם  002דולר לכל ילד .אט
אט אזל הכסף שהבאנו אתנו מה-
ארץ ,משלע הפיצויים שבעלי קיבל
עם התפטרותו ,הכסף שקיבלנו מ*
מכירת המכונית וכן דמי השכירות
לשנה מראש שקיבלנו עבור הדירה
שלנו .החברים ניסו לעודד אותנו.
הם אמרו לנו, :לא נורא ,תסבלו
שנה או שנתיים ואחר-כך יהיה
טוב'.
 Vão, דואמ הבחנתי שחייהם שם
הסרי כל תוכן .כל חמש המשפחות
הישראליות שהכרנו מתגוררות ב"
אותו בניין ,בדירות שכורות .“DIM
לים עובדים האחד כצבע ,השני.כד
מוכר נעליים  ninaהשלישי >“
שרברב .והרביעי מובטל .מהנדס
' אַחד ,שנמצא שם שבע שנים סיפר
לי .שפתח חברה לשיפוץ מבנים מד
שום שלא מצא עבודה במקצועו.
זמז קצר לאחר שהגענו ללוס
אנג'לס קנינו מכונית מדגם ,,דודג'
דארט" ב 005-דולר וכן מקרר חש"
מלי ,כירת גז ומיטות .אבל לא י-
כולנו להמשיך לגור באיזור השורץ

זונות והומוסכסואלים .בתי ראתה
זונות ברחוב ,ממש ליד הבית וה"
תחילה לשאול אותי “IM MNT
| כות ולא ידעתי מה להשיב לה .ה"
\ תחלתי לשאול את עצמי אם לשם
כך באתי לאמריקה .כשהתעניינו
בדירה באיזור אחר ,מכובד יותר,
דרשו  058דולר לדירה לא מרוה-
טת .ידעתי שלא גוכל לעמוד בכך.
 nas,פתיחת ,שנת הלימודים
נדרשנו לשלם לבית הספר היהודי
 0דולר לחודש עבור כל ילד.
אחת הידידות הישראליות שלנו א"
מרה לי ,,אם תבכי בפני המנהל וד
תספרי לו שמצבך קשה ,הוא ייתן
לך הנחה" .אמרתי לה שלא באתי
לאמריקה כדי לבכות ולהתחנן ,וכי
אינני מוכנה להתבזות.
חיום בשקר עצמי.

,,התרשמתי שהיורדים שם חיים

בשקר עצמי .הם עודדו אותנו ל"

הצטרף אליהם כי הם רוצים להוד
כיה לעצמם שיש הצדקה לשהותם
שם והם זקוקים ?em cv nan
אלים .למעשה ,אין להם שום קשר
עם האמריקאים .כשתיכננו באחד
הימים לבקר בדיסני-לנד ,לא לקחו
הברינו את ילדיהם אתם משום ש-
לדבריהם זה מאוד יקר להוציא 001

דולר לערב אחד .אם כך ,בשביל

מה ,לעזאזל ,להיות באמריקה ,אם

מונעים מהילדים ביקור במקומות
כאלה ?
,הנשים הישראליות חיות בריק-
נות איומה .מרביתן אינן עובדות.
לאחר שהבעלים יוצאים לעבודה,
הן הולכות לטייל בעיר .נפגשות
בבית הקפה של היורדים ,,מי ומל'
כדי לרכל ולפגוש יורדים אחרים,
הן כל הזמן מנסות לשכנע את עצ-

מאת גדעון אלון

”gas hero
מן שאמריקה היא מקום נהדר “e
חיות בו.
,מה שהדהים אותי ממש ,היה
 orarהעצמאות האמריקאי ,הם

התלהבו מהזיקוקין ומהחגיגות  כ-
אילו היתה זו ארצם .הם מנוכרים
לגמרי מהמסורת היהודית ,אינם “E
עניקים לילדיהם שום דבר שקשור
למסורת שלנו ,כמו הדלקת נרות

בליל שבת ,או ארוחה חגיגית .יום

ששי מוקדש לקניות ,והשבת היא
קודש לטיולים .הם מדברים על י-

שראל תוך שימוש בביטוי ,אצ-
לכם" ,וחיים בהרגשה שהמצב ב-
:
DIR
,אני מודה שההחלטה להזור ה"
יתה קשה .אני הייתי הגורם המד

דרבן לשוב לישראל .בעלי היה מז
כן להאריך את השהות .הוא עזב

את עבודתו כמוכר פלאפל במסעדה
ועבר קורס של עובדי בית-מלו[
ויכול היה להשתכר  0001דולר ל-

חודש ,אבל לא איפשרתי לו להת-

חיל לעבוד במלון למרות שקיבל
אישור ממשרד העבודה .היתה לי
הרגשת מחנק .הילדים לא היו “e

אושרים .היתה לי תחושה של בו"
שה ונהיתות בפני היהודים האמ-

ריקאים ,הם לא איפשרו לילדיהם
לשחק עם ילדי הישראלים .כל הח

זמן הסתובבתי בהרגשה שאינני שד
ייכת לסביבה ,ושזה לא מקומי.
,ידעתי שיהיה לי קשה מאוד ל-
הזור ארצה .לא רק בגלל תחושת
הכשלון האישי של בעלי ושלי .י-
דעתי שאצטרך להתנצל לפני כל,
החברים ובני המשפחה ,ולהסביה
להם מה פתאום שבתי אהרי כמה
חודשים כשהתכנון המקורי היה ל-
נסוע לאמריקה לשנתיים"שלוש.
היה ברור לי שהחזרה לארץ תהוות
משבר קשה לבעלי ,הוא איבד את
מקום עבודתו ,ומאז חזרנו הוא מד
חוסר עבודה .גם לדירה שלנו בד
ראשל"צ איננו יכולים להזור כיוון
שהשכרנו אותה לשנה ,אני אינני
יכולה לחזור לעבודתי כיוון שהת-
פטרתי ,ולמזלי אדריכל ירושלמי
שאצלו עבדתי לפני שנים הסכים
להעסיק אותי .בזבזנו בארה"ב את
כל הכסף שלקהנו אתנו ,כ"0007
דולר ,ולמעשה חזרנו מבהינה כל"
כלית המש שנים אחורנית .ההורים
עזרו לנו לשכור דירה בירושלים.

רשמתי את הילדים לבית ספר ו"
אנהנו צריכים למעשה ילהתחיל את

הכל מחדש .זה כואב מאוד .במשה

שבועיים תמימים לאחר שובי לא
הפסקתי לבכותי
,אינני רוצה חלילה שייווצר ה"

רושם שאני מבקשת שירהמו עלי.
אני בטוחה שנסתדר בארץ למרות
שוה ייקח קצת זמן .,אבל אני מס-

פרת את מה שעבר עלינו כדי ל-

פקוח לאנשים את העיניים ,שלא
יאמינו לכל הסיפורים שהם שומד
עים על יורדים שהתעשרו בקלות.
שיטילו ספקות בהבטחות .שייסעה
עם מזוודה אחת לביקור ,לפני שר"
הם עושים צעד כל-כך דראסטי =4
מחסלים את כל עסקיהם בארץ.
אינני חושבת שכל תישראלים ש"
יורדים לאמריקה אינם מצליחים.
בוודאי יש כאלה שעושים הרבת
כסף ונוסעים במכוניות פאר שמנ-
קרות לישראלים בארץ את הענ"
יים ,אבל אני התרשמתי אחרת .אי"

לו היה מישהו מעורר בי את ה"
ספקות שאני מנסה להטיל בלב אלה

שֶמִתִכנָנִים לרדת מהארץ ,ייתכן ש-
לא הייתי חוזרת עם "חושה קשה

כל כך שרומיתי"י
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ירידה

ותדמית עצמית

הגל השני של העליה בא אח"
רי מלחמת ששת הימים .גם אז
גראתה ישראל כמי שנלחמת על
חייה במלחמה צודקת ורבים הר
ביטו בקנאה על החברה הישראר
לית ,שבה מוכן הפרט להקריב
למען הכלל .הנצחון כאילו פתת
בפני ישראל אופקים חדשים .גם
בשטח המדיני ,וגם בשטת הכל"

איך להחזיר לישראלים את
הגאווה על מדינתם

מאת אהרן גבע

בלייחברתי .מי שביקר אז בחו"ל

הירידה בעבר
רבים יגידו שזו גישה פשטנית
 והצדק עמם :אין גורם אחדלירידה .ובכל זאת נדמה שזה הר
גורם המרכזי .מי שהתערערה א-

מונתו בעתידה הכלכלי או המד
דיני של מדינת ישראל ,מי שר"

איש אינו יודע כמה ירדו בשנים
האחרונות אך רבים יגידו לך שר"
הירידה הפכה לפסיכוזה .מדברים
עליה בערבי שבתות ובשיחות ב"
ימי חול .זה יגיד לך שבארה"ב
חיות כך וכך אוגדות של חיילים
ישראליים והשני יספר על בנו
שלמד בבית ספר תיכון יוקרתי
ורוב חבריו נמצאים היום בר
חו"ל .המנחמים יוסיפו ,שתמיד
היתה ירידה ,ומי נשאר כאן מבני
העליה השגיהז
ואכן ,תמיד היו יורדים ,אולם
באחרונה נוסף גורם שאותו לא
הכרנו בעבר :הירידה זכתה ל-
לגיטימאציה .אין עוד מתביישים
בהרהורים בה .המשוחח עם חי"
לים ישמע לא פעם :עליידי הש"
רות הצבאי החזרתי למדינה את
החוב .עם השחרור מצה"ל אסע
לחו"ל ,לזמן ממושך".
באותה לגיטימאציה אשמים גם
אנו .מוסדות ישראליים וציוניים
מעסיקים יורדים .יורדים שצברו
כסף והתורמים למגבית מתקבלים
כאן בכבוד גדול .פעם אמר רבין
שהוא רואה ביורדים ,נפולת של
נמושות" ורבים כעסו .אעפ"כ תוד
אמת הגדרתו את מה שחשים
רבים  :היורדים הם עריקים .וכל
עוד לא נתייחס אליהם כאל עריד
קים נמשיך לתת לגיטימאציה לד
ירידה וזו תגבר.
כי ירידה היא בראש וראשונה
תוצאה של ,האקלים" השורר ב"
ישראל ושל זה השורר בעולם כל-
 PDאנשים אינם יורדים בגלל
מצבם הכלכלי .איש אינו רעב
ללחם ,כשם שאיש אינו מבטיח
להם פרנסה קלה בקנדה .הם גם
אינם יורדים כי חסרה להם קורת
גג .כלום מבטיח להם מושל ניוד
יורק סיוע ממלכתי לרכישת דירה
של שלושה חדרי ! אנשים יור-

 omבגלל משבר רוחני ,בגלל
ערעור האמונה.
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התערערה אמונתו בצדקתה  -
לא יתקשה כל כך לרדת כדי לב-
נות לעצמו עתיד חדש מעבר >“
ים .כדי להדגים למה הכוונה
 yesעל מקרה שאירע בשנות
השלושים.

" בשנים ההן ביקרה ועדה מלר

 mnבארץזישראל .במסגרת
סיוריה הגיעה גם לקריית עגר
בים .אחד מחברי הוועדה ,ששימש
קודם לכן שגריר בריטגיה בברד
לין ,נתקל שףם באדם שפניו מוד
כרות לו.

פשפש

“Dry Nada

שהאיש היה נגן בתזמורת גרמד
נית שנהג לבקר לא mas DVD
 והנה הוא עומד כאן בבגדיעבודה מרופטים ועוסק בעבודה

.שחורה" .ניגש הבריטי אל הי"

הודי והביע את צערו שכך הת"

גלגלו הדברים .לא אדוני ,השיב
לו הנגן .אין מקום להבעת צער.
אני כאן אדם חפשי ,אני מאו"
שר.
 Daבאותן השנים ירדו מארץ-
ישָראל  PMאפילו שחזרו ערב
המלחמה לפולין ולרומניה ,bar
הירידה לא היתה לגיטימית והיא
לא היתה כמעט באופנה .משום
שיהודים בארץ ישראל האמעו
בעתידם ובצדקת מאבקם.
כך היה גם אחרי קום המדינה.

היו שני גלי עליה ושניהם הין
קשורים ,באקלים" ששרר ביש"
ראל וביחס העולם כלפיה .יהודים
באו בהמוגיהם (או השתדלו לבוא)
ערב קום המדינה ,בזמן מלתמת
השחרור ומיד לאחריה .הם באן
ממאנות ההשמדה ,מכיון שלא
רצו עוד לחיות באירופה .הם
או מאסיה ואפריקה בגלל רד"
פת  היהודים שם וכן בזכות חלום
דורות שהתגשם .ישראל גראתה
אז כמי שנלחמת על נפשה ב"
מלחמה צודקת .אזרחיה הוצגו כד

מי שמוכנים להקריב את הכל למ"

ען טובת הכלל .בעולם  -אך
בפיקר בקרב היהודים   -היה
נדמה שעלה שחר חדש.
גם אז ירדו ,אך היורדים הז"
דחלו לאורך הקירות.

ייזכר בהערכה שבה גתקבל על"
ידי יהודים ולא-יהודים בנאחד .ב"
ימים ההם היתה הישראליות מקור
של גאווה .מי דיבר אז על ירידת
והבין לנפשם של העוזבים?

לשנות אקלים רוחני
היום אנו חיים בתקופה של או"

פקים מצטמצם .אנשים רואים ל"
 mo Dry Tasערביות מת"
עצמות  :גם בעושר ,גם בחימוש,
גם באיבתן לישראל .יש השואד
לים :התוכל ישראל להתמיד בר"
מרוץ החימושז האם לא תכרע
תחת הנטל  1עד כה השמיעו דב"
רים כאלה בחדרי חדרים ,באח"
רונה החלז להשמיע את הספקות
בפומבי .לא אחר  novaמטבנקין
העלה במאמר את האפשרות של
השמדת ישראל .מספר האנשים
החושבים במושגים כוללניים וה"
מבקשים לראות את ההתפתחוות
בפרספקטיבה היסטורית אענו
גדול ,אבל דבריהם ומחשכות הם
פועלים כדרך של פרקולאטור .ת-
חושה של איינוחות מתפשטת ב"
יישוב והיא נותנת את אותותית
גם בירידה.

לאלה יש להוסיף את המצוקה
המדינית .הישראליות אינה עוד

מקור לגאווה ,והמבקר כחו"ל :י"
תקל בהרבה ביטויים של עויינות
מנומסת .פונים לנו עורף בגלל
אינטרסים של נפט ,יסודות אנטי"
שמיים ,ומכיוון שאנו מוצגים כר
מדכאי 'עם .וכבר שמעתי שוא"
לים ,האם נוכח עוצמת אויבים
גוברת והתנכרות מעמיקה של ה"
עולם ,צדקנו כאשר טענו “nov
 mשאלת היהודים  --בריכוז
טריטוריאלי בארץ ישראל.
חייבים לשנות את האקלש ה"
 nmולהחזיר לישראלים את

הגאווה על מדינתם .חייבים להחד

זיר לרוב המכריע את האמונה
בצדקתם .ולהברה הישראלית את
אופיה הסולידארי .צריכים לע"
שות את הכל כדי להרפות את ה"
מתח בינינו לבין שכנינו ולשלב
את המדינה במשפחת העמים של
המזרח התיכון .חייבים *פתוח
לפני הישראלי אופקים חדשים ו
אמונה בעתיד טוב יותר .כל זה
כרוך בקרבנות כבדים ,גם וגה
שיים .אבל מוכרחים לשים סכר
לירידה.
מדברים על סיכונים בטתוניים.
 maהסיכון הבטחוני בהעברהתן
של כך וכך אוגדות ישראליות
לקנדה ולארה"ב 1
”“aa
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סיפורי הירידה
של העליה הראשונה
מאת יפה ברלוביץ
 1הארצישראלית בתקופתה הבראשיתית -

תקופת העליה הראשונה ( -- )2881--4091מעוררת

רושם של ספרות חקורנת סביבה אך עליצות ואופטי"
מיות .נראה שכל הקשיים שמררו ודיכאו את חייהם של
בני ,,הישוב החדש" לא מצאו להם ביטוי ביצירה הספ-

רותית ,ואם פה ושם מתגלה איזה רמז למצב כהוויתו,

 Pp vias imaמהרה בשפעת ההריגושיות הפורצת
למראה כל גילוי מפעים של המולדת המתחדשת.
ך על אף היצמדותה של ספרות העליה הראשונה
לקו עקבי אופטימי זה ,הרי  --לקראת סופה של
התקופה  --מתגלעים בה אי-אלו בקיעים ,ולו רק לגבי
נושא אחד .נושא זה המתקרא באותן שנים .בשם -
,מחלת היציאה" ,מתכנה בפינו עתה  -הירידה מן
הארץ.

כידוע ,משקיבלה יק'יא את מושבות ארץ-ישראל

תחת חסותה (בשנת  ,)0091ביקשה  --בראש וראשונה
 -לייעל :ולהבריא את משקיהן .לבטל את התמיכה

הכספית באיכרים ,ולהעמידם  --בהקדם האפשרי -
ברשות עצמם .אך שידוד המערכות היה כרוך גם באב-
טלת הפועלים העבריים .בפועלים יומיים אלה ,המוצאים
את פרנסתם בעבודה במשקי האיכרים ,ראו מנהלי יק'"א
מעמסה מכבידה ומיותרת ,ולפיכך אף הגדילו עשות
בהציעם להם סכומי כסף ,ובלבד שיהגרו מן הארץ.
על רקע התפתחות עגומה זו ,מתגבש סיפור"המעשה
כשבמרכזו עומדת תלמידת בית-ספר אשר אביה הפועל
מבקש להגר מן הארץ לאוסטרליה .הכיתה  --שהיא
כיתת בנות  --ובראשה המורה לעברית ,לוקחים pon
בהתחבטויותיה וביסוריה של התלמידה ,המתקשה להש-
לים עם המצב .מובן שגם המורה וגם התלמידות -
עם כל הסתייגותם ממעשה הירידה  --אינם מעלים
בדעתם להאשים את האב ,שהר" נטישת המערכה וה"
בגידה ברעיון הלאומי ניכפו עליו .כל פעילותם --

המלווה בכאב מאופק  *--מתמקדת בנסיון להקל על

הנערה את סבל פרידתה מן הארץ ומן השפה העברית.
אבל מי שיוצא להוכיח את הפועל-היורד ,בריש גלי
 -הוא דווקא הפועל הערבי ,המעמד מתרחש בכרם(סמל לתחית עבודת-האדמה העברית ,בראשיתה),
כאשר על מחנהו של הפועל הערבי נימנים אותם
פועלים ערביים העובדים אותה שעה בכרם ,ועל מחנהו
של הפועל היהודי מתייצב ידיד המלווה אותו בדרכו,
והמורה העברי המזדמן באקראי למקום זה.
במה מוכיח הערבי את היהודי 1
,,שמעתי עליך ,אמר הערבי ,כי גסם אתח מתעתד

לנסוע לאמויקה או לאוסטוליהז

הגם לך צר

המקום הזח ז''
;,מח אני  1השיב חיהודי את הערבי גם חוא

בשאלה,האם אני עשרתי פה מעבודת הכרמים
שאוכל עתה ללכת בטל באין עבודה | ומאין אחיח

אני ובני ביתי זיי

,,איך זה ללכת בטל באין עבודה  1שאל הערבי

בתמיה ,האין עתה עבודה בכרמים  1כמדומני כי
גם עתה שהבארון עזב את המושבות ,והמעמד של
הקולוניסטים הורע ,תוכל אתח לקבל ששים פהאנק
ל
לחודש |

,,אמנס ,אמר היהודי ,עתה בעת שהעבודה

מצויה אוכל לקבל  06פראנק לחודש כדבריך,

אבל אחרי כלות עבודת החורף מה אעשת אנ זי
,ועבודת הגנטירת (נטירת הכרמים) ועבודת
הבצירז שאל הערבי ,האין זאת עבודת שיכולת
לפרנס אותך ובני ביתך בכל משך הקיצזיי

,הנטירה 1
למעני,

העבודה

אמר
הזאת

היהוזי,
היא

רק

זאת לא ענודת
למענכם

הערביס

ועל תקוות כאלה לא אוכל להשאר בארצ".

מתברר הפועל הערבי כי המניעים לירידתו
של הפועל היהודי מן הארץ ,הם לאו דווקא חוסר
עבודה ,אלא מהות העבודה ושכרה .תשובות אלה מכ"
עיסות אותו מאוד ,והוא מפריך את הטענות אחת לאחת.
דבריו מופנים לא רק אל היהודי אלא גם אל חבריו
הפועלים הערבים ,כהדגישו בפניהם שוב ושוב ,את

ההבדל המהותי בין איש"העבודה הערבי לבין איש"

העבודה היהודי.
מסתבר שהוא היה מדריכו לעבודה של הפועל
היהודי בחודשים הראשונים לבואו ארצה (במשקו של
האיכר ג .).לימד אותו את מלאכת הכרמים ,הטעים
בפיו את המילים הראשונות בערבית ,ועקב אחר הסד
תגלותו הקשה לארץ החדשה ,לאקלימה ,למחלותיה
המתישות ,ולדרך העבודה המפרכת בה.

בדברי תשובתו של הפועל היהודי לערבי ,הוא
מודה כי הערבי צנוע ,מסתפק במועט ובוטח באלוהיו.
ביום סגריר ,אלא שהתנהגות זו טבעית לו ,שכן היא
נובעת ממגבלותיו  --בדרישותיו ,במעשיו ובהישגיו.
כך שעם כל החיוביות המתגלמת בדמות זו ,הרי חיא --
אחרי הכל  --דמות שטחית ופשטנית שהיצמדותה ונא-
מנותה לארץ היא פועלדיוצא של אי-ידיעת האפשרויות
האחרות .לא כן היהודי .חשיבותו ופעילותו מורכבות
יותר .הוא מכיר היטב את פיתוייו ואפשרויותיו של
העולם הגדול ,ואם ביקש להאחז בארץ העזובה וב-
מסגרת חיים מוגבלת ,הרי עשה כך מתוך מודעות
אידיאולוגית עמוקה של רצון ובחירה חופשית מכאן,
ומשך צמצום עצמי וויתור מכאן,, .הערבי מזכירני את
העבר" ,מתנצל הפועל היהודי,, ,אמנם בזה צדק הערבי
מאד ,אז התענינתי הרבה מאד ...אך הערבי טועה פה
טעות גדולה ,הוא חושב כי שמה בחו"ל מהמקום שבאתי
חייתי חיי עוני ,ואבוא הנה למצוא פה עושר ואושר,
הוא איננו יודע כי שמה חייתי חיי עונג ,חיי נחת בקרבת

הורים אהובים ,ורק בשביל אהבתי הגדולה לארץ.

אבותינו ועבודת האדמה עזבתי ,מאסתי את החיים
הטובים שמה ,ואבוא הנה ללמד את ידי לאחוז באת
ובמחרשה ,לחיות פה בארצנו האהובה חיים פשוטים,
חיי השקט חיי עובד אדמה ...ועתה אשר כל בניז תקוותי
נהרס ,ואין לי תקווה גם ללחם צר ,מח לי עוד לשבת
פה ולחכות  1עד מתי  1עד שיתם כחי ואגווע ברעב 1
זאת גם ד' לא צווה !"
אבל יש לציין  --וכאן מתקבלת העמדה השניה של
הסיפור  --שדמות הערבי ,המצטיירת לעיל כדמות
הקוטבית לדמותו הבוגדנית של היהודי ,אינה מתעלית
לכדי דמות-מודל העשויה לשמש דוגמה ומופת ליהודי
הארצישראלי החדש ,אמנם המורה העברי תומך כתו-
כחתו של הערבי ,אבל תמיכתו זו אינה חד-צדדית אלא
מלווה בפתיחות רבה לשמוע גם את הצד שכנגד --
את דברי ההגנה של היהודי.

הוקעתו החמורה של מעשה הירידה בד בבד ע]
הנסיון להבינו ולצאת להגנתו ,מורה על נבוכותו של
המספר בדונו בבעיה נוקבת זו .ואכן ,דרך התעסקותו
האמביוולנטית וחסרת-הפתרון של ,המורה העברי"
בנושא ,ניכרת במשך כל הסיפור ,עד שלבסוף הוא
שולף מעין סיום של ,דאוס אקס מכינה" ,המצליח
להקהות בינתיים את הכאב ולרכך את פצעיו.
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יפור אחד על אותו נושא כתבה חמדה בן-יהודה --
 fuiאפרים"( ,התפרסם ב .)3091-כעיתונאית,
מרבה חמדה בן-יהודה להתריע ,על הירידה ,במשך כל
השנים הללו ,אלא שכסופרת היא מסתגרה בשתיקת.
הפרדה זו ,בין הביטוי הספרותי לבין הביטוי העיתונאי,
שבה ומוכיחה את טעוננו לגבי טיבה המסוייג של ספרות
העליה הראשונת מן המציאות הפרולבמטית ; שהרי
בעוד העיתונות דאז ,פועלת כגורם תקשורתי תוסס
ומיליטנטי ,ההופך בכל בעיות הישוב בצורה חושפנית,
מעדיפה הספרות למתן את עצמה לכדי הסברה תעמו*
לתית וחינוכיתבלבד .אלא שבשנה זו ( )3091כשגלי
הירידה גואים ,מתקשה חמדה בן-יהודה לעמוד בשתי"
קתה ,והיא פונה להתקפה ספרותית בכל להטה הלאומי.
סיפורה ,,חטאת אפרים" ,מביע עמדה חד"משמעית יותר,
תוך שימוש באמצעים פאתטיים כדי להבטיח את החד"
רתם של מסרי הסיפור בצורה אפקטיבית.
חמדה בן"יהודה עורכת מעין מיפוי נפשי של איכר
מתיישב-ראשון,בהתדרדרותו הרעיונית .ברקע מהדהדים
פסוקי התנ"ך מספר ,,הושע" ,המוקיעים את חטאו של
עם ישראל (,,הבן יקיר לי אפרים") באלוהיו ; אלא
שבהקשר הסיפורי מיתרגם חטא בגידת העם באלוהים
(,,אפרים רועה רוח ורודף קדים כל היום") ,כחטא של
בגידת העם במולדת.
בתקופה הראשונה ,הנמשכת שמונה שנות חיים
במושבה ,משרטטת חמדה בן-יהודה את דמותו כמי
שנקלע למתח מתמיד בין גאות לשפל .לכאורה ,מצטייר
אפרים כאדם מושלם לכל דבר .הוא איש עבודה ואיש
מחשבה ; מעורב במפעל החלוצי  --כאיכר וכאיש

ציבור  --כשהוא מעודד ומלהיב את כל הסובבים אותו

באמונתו האידיאולוגית ; הוא בעל ערכים מוסריים
גבוהים ,ורודף שלום והבנה בין יהודים ובין יהודים
לערבים .אבל ,למעשה ,הוא שרוי כל הזמן בהיקלעות
נפשית קשה .נראה ,שגם אישיות חלוצית כמותו עשוית
להיתפס להרהורי עבירה ,בהעמידה סימני-שאלה לגבי
אפשרות הצלחתה של התחיה הישובית בארץ-ישראל,
אלא שהמספרת ,עם כל קיטרוגה ,,( PPPבוגד ,בוגד
ברעיון ,בוגד בארץ ,בוגד באחיו העובדים") ,מבקשת
לרדת לפשר הלך-מחשבה לא-בריא זה ,ולחשוף את
דחפיו אלה ,המוליכים אל ...האשהי
ואכן ,האישה  --בקשריה הלאומיים"ישוביים --
מתגלה ,לפי המדה בן"יהודה ,כשורש הרע (גם אם
משכילה היא ונבונה כמו אשת אפרים) .נראה שמטבעח

של האשה הוא לנטות לחֶוסר-אמונה כחזון ולאי-מעור*

בות בַחיי הכלל ,מהיותה שקועה בדאגותיה המשפח"
תיות .מוטיב זה ,ש? האשה-המדיחה-מן-הרעיון"הלאומי,
 mmבכמה מסיפוריה ומאמריה של חמדה בן"יהודה,
והיא מציעה שם כי יש להקדיש תשומת-לב מרובה
יותר לחינָוכה הלאומי ולתודעתה הציבורית של האשה,
כדי לגבש קהילה ארצישראלית מושרשת יותר ,בעתיד.
כתוצאה מהשפעה נשית מזיקה זו ,עומד מיפויו

הנפשי של אפרים ,בתקופת המושבה ,בסימנו של
הקונפליקט .הוא נקלע בין אהבת האשה לאהבת הארץ ; '
בין געגועים לקידמה ולהשכלה לבין חיי איכר פשו-
טים ; בין הישגים אישיים לבין הישגים לאומיים.
וסיומו של רישום מתחים זה בהתדרדרות ובירידה
לאוסטרליה.
התקופה השניה  --תקופת מלבורן  --מסתמנת
כתקופה סטאטית מבחינה של רישום רעיוני .אפרים,
המחליף את שמו לארויג ג'ונסון ,מתרכז אך ורק בקי-
דומו האישי  :תעסוקה מכובדת ומכניסה ,מעמד חברתי
גבוה ,ואוריינטציה בכיוון מדיניות בריטית ותרבות
בריטית .אלא  --שכמצופה  --אין ההתפכחות מקהות
חיים מאחרת לבוא .התעוררות דרמטית זו היא פרי
הצטברותו של הארוע המקרי ,שהתרחשותו ,באינטנסי-
ביות כה מואצת ,מביאה לידי התפנית המהפכנית .בהש-
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תלשלות מקרים זו מזדמנת לנשף המפואר ,שעורך
אפרים בביתו ,סופרת אנגליה ידועת"שם .בעת הריקוד
עימה הוא מבחין ,באצעדה שעל ידה ,המקושטת במגן-
דוד שבתוכו המלה ,,ציון" .והיא מסבירה לו כי למרות
שאינה יהודיה ,היא אוהדת מאוד את הרעיון הציוני
ואף השתתפה בקונגרס הרביעי (קונגרס זה נערך,
כידוע ,ב".)0091
מאותו ערב אין אפרים מוצא מנוח לעצמו ,המיפוי
הנפשי רושם עליות וירידות של התלבטות רגשית עזה.
בין היתר ,מנסה אפרים לאתר את הזוג דובר העברית,
ולתדהמתו הוא מוצא לא רק אותם ,אלא מושבה רבת-
אוכלוסין של יורדים ארצישראלים ,איכרים וילידי הארץ,
וביניהם גם ידידים-לשעבר.
בפגישתו עימם לא מפסיקים יורדים אלה לדון
בינם לבין עצמם בהגירתם לאוסטרליה .יש המאשימים
את הישוב בארץ ,ויש הסולחים לו עתה ,יש המצטדקים
בעיסוקיהם העיקרים כאן ,ויש החשים זרות ומתגעגעים
לשוב ,כמו אותה רחל המתפרצת באומרה ,, :מה אעשה
ולבי כל כך כואב בזכרי את ארץ ישראל ,את המושבה,
הילדות והילדים המדברים עברית ,הבציר ,השירים,
החגים ...אמנם בהיותנו שם התמרמרנו תמיד ,רבים
מהם נדמו לנו רעים וחטאים ,אך עתה ,פה ,נרגיש היטב
אשר פשענו! היותר רעים שבאנשים ההם ,הנרגנים'
,הרשעים' הם קרובים אל לבי ,הם יקרים לי למרות הכל,
וכאחים אחבקם ואושקם עתה!
הכל נכרי ,דוחה !"...

ופה  -הכל זר לי,

כאן מועלים כל הנימוקים והסיבות שגרמו לירידה-

רבתי זו ,אלא שדווקא אפרים ,אינו משתכנע מהם,

ובנימה סמכותית של האידיאולוג-משכבר-הימים ,הוא
נוזף ביורדים"החדשים ,בטענו , :בוודאי ,בוודאי...
ובכל זאת...בקצת סבלנות יתר הכל אפשר.לתקן .לקנות
קרקעות ,להטיב המעמד "...למשמע דברים אלה ,לא
רק שאין היירדים"החדשים נשארים נזופים ,אלא אף
מטיחים בפניו את האמת המאשימה ,אותה מבקשת
חמדה כן-יהודה להעמיד כבשורתו המגמתית של הסיפור
כולו ,, :אפרים ! ...רמז לו גרשון באצבעו ,לא לך
להטיף בסבלנות ,אתה הלכת בעת הטובה ,בעת התקוות,
היית הראשון ,הורית לנו הדרך !"...
= כך מתריעה חמדה בן-יהודה נגד אימיה של ,,מחלת
היציאה" ,כיוון שמחלה זו אינה מחלה חד-פעמית ,אלא
מגפה מדבקת המפילה חללים בכל עת ,טובה .או רעה,
ללא הבחן .כך שגם היורד ,החולה ב,,מחלת יציאה" זו,
לא ניתן לבידוד או להסגר ,וקורותיה הקצרים של
הקהילה הארצישראלית החדשה מורה על' השפעתו
המדבקת בהורותו להם את הדרך.

+
ני סיפורי ירידה אלה ,שנכתבו בתחילת המאה,
מנסים להתמודד  --כאז כן עתה  --באחת מתו"
פעותיה הקשות כיותר של שיבתדציון המודרנית .אלא
שכדרך ספרות העליה הראשונה ,המבקשת ,בכל מחיר,
להשאר אופטימית וחדורה בתקווה טובה לבאות ,אין
גם סיפורים אלה מרשים לעצמם שלא ליישר את ההדו-
רים העלילתיים ,ולהסתיים בכי טוב .הסיפור ,,בת
הפועל" מסתיים בהחלטתו של הפועל היהודי להשאר
בארץ ,הן בשל דברי הכיבושין שייסרו הפועל הערבי,

והן בשל הגורל הטוב ששפר עליו לפתע ,וזימן לו
עבודה כלבבו גם לעונת הקיץ.
סיומו הטוב של ,,חטאת אפרים" הוא פאתטי הרבה
 nyאפרים ,החש על מצפונו את שקיעת הישוב
היהודי החדש בארץ ,מחליט לכפר על עוונו ויהי מה,
לפיכך ,הוא עוזב את כל אשר לו באוסטרליה  --לרבות
אשתו וילדיו המסרבים ,בכל תוקף ,להצטרף אליו -
וחוזר ארצה.
תחושה מעודדת זו שמשרה ,הסוף הטוב" לגבי
השיבה המחודשת למולדת ,הולכת ומתעצמת עם הקריאה
במאמריה של חמדה בן-יהודה על אותו נושא .חרף
נימת היאוש והאכזבה שבהם היא מלווה את העוזבים
(כמו במאמר ,,הולכים הולכים") ,באמונה כי השיבה
מובטחת על אף הכל :
וכאשר

יוטב

המעמד,

כאשר

ירוח

בארצנו

ויפרח חישוב ,» imאלינו אחינו בני ישהאל מאר-

צות ואיים רחוקים ,ואפילו אלה שהלכו  --ישובו,
"עאץלג"
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וראה זה פלא  --דוקא חיפה זאת ,בארבעת אלפי תושביה ,שחשבנוה

לעיר שקטה ואדישה ,היא היא שהעניקה לנו פרידה רעשנית .בצהרי

ההפלגה ,עם צפירת הארובה המרכזית ,נתאספו לאורך גשרת העץ ,כעשרים

בחורים מזכרון"יעקב ובנותיה ,וכן מחדרה ,וימטירו כנגדנו ,על-יד סולמת
העליה ,אבנים וביצים סרוחות ,תוך קריאות זעם :

איתמר

בן-אבי

'עם שחר עצמאותנו"
- 0וג

/

 --אבוי לכם ,הבורחים ,ומי יתנכם נשארים בגולה לנצחים!

 -הבוז לך ,בן-ציון בן-יהודה ,ולאחותך גם היא!ויהי זה לנו ללקח נורא.
זה היה ה,בוז* הראשון ,אשר נשמע בארצנו מאז התחיה השלישית,
מפיות ה,גדעונים* לאלכסנדר אהרונסון ולאבשלום פיינברג ה,שבאבים".
ואלולא חרמוני ואחותי אשר מנעוני מכן ,הייתי חוזר אבל וחפוי ראש
באחת הסירות האחרונות אל הנמל.

x.

1
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מחזה רומה לזה חזר גם-על הספון.
האניה היתה עמוסה יהודים ,שרובם החלו בה את נסיעתם אמריקתה.
אבות ובנים ,אמהות ובנותיהן ,הסתדרו על-פני כרים ומחצלות .עם
חפציהם ואמתחותיהם הנערמים ערמות-ערמות .מרבית שיחותיהם נסבו
על ,הארץ האוכלת את יושביה*  --ארץ"ישראל .יותר מארבעים משפחות,
ובהן משפחת גראף ,יצאו את זכרון-יעקב ,ועשרות אחרות עזבו את
ה,קדחת הצהובה* בחדרה גם במשמר-הירדן .צפתים ,מבני הישוב הישן,
ארוכי זקן ,התגלחו גלויות ללא-כל-מעצור .ונשותיהם קיצרו את שמלותיהן,
והתכוננו לא רק ל,התארפ" ,כי-אם גם ל,התאמרק" ול,התאסתרל" .רובם
ככולם דברו ז'רגונית ,ושירי לעז על שפתותיהם .עברית  1מי מ,יורדים"*
אלה שם לב להישגים הבן-יהודאיים בשנים האחרונות? ועתונו של אבי

הוכרז כ,סמרטוט* שאין להתיחס אליו ברצינות .ה,חבצלת*  --עתונו של
פרומקין  --מצא לו תומכים רבים ,בהיותו מלמד סניגוריה על היוצאים
.אשר לא יכלו להשאר בארץ מפאת משברה הגדול" .ולאזני הגיעו בספינה
דברי-לחש כאלה:
 -הסו ,הנה גם בנו של הכופר אתנו בספינה. -בנו של הכופר 1— כן .בנו של בן"יהודה .ש,סמרטוטו* מאשימנו בבריחה.

, -סמרטוטיים* אתם!  --פלטתי לעומתם. -ומדוע ,בורח* גם אתה!  --צרחו חזרה. -אינני בורח ,כי רק נוסע ללמוד  --גמגמתי. -ספר זאת לזקנינו  --במבמוּני בז'רגון  --זוהי רק אמתלה יפה,ודבריך הם שקר וכזב.

אפס ,כי עלי להודות ,לשמחתי ,כי ברוך ה' לא היינו באותם הימים
היחידים באמריקה זאת למגדלי ילדים וילדות דוברי עברית בכלל .בביתו

של הלל בבלי ,המשורר ,היו כבר אז מדברים עברית ,ובנו היה מדבר
עברית מילדותו .בבוסטון ,בקליוולנד (בזו האחרונה המורה פרידלנדר

ורעיתו יפה ,בת יפו ,ומתלמידותי בזמן היותי מורה באחד מבתי-ספרה),

זכו גם הם לבת עברית .דיר ישראל אפרת ,דניאל פרסקי ועוד מאות בכל
רחבי הארץ דיברו ביניהם עברית .ד*ר יהודה-ליב מגנס (תלמידי בעברית
בברלין) עם רעיתו ,מינוני למורה לשני ילדיהם ,שהיו למופת לכל רואיהם.

אבל המוזר ביותר הוא  --ובמידה רבה גם המצער ביותר  --כי קרוב

לארבעים אלף מן האמריקנים היהודים באותו זמן ,יוצאי ארץ-ישראל היו,
לפי המקובל.
ארבעים אלף  --זאת אומרת כמספר היהודים מעולי בבל  --ורבים מהם

אמידים ובעלי השפעה .אחד מהם אמר לי ,כי אילו רצו אחדים מארבעים
אלף אלה לחזור ארצה ,יכולים היו בהונם לרכוש לעצמם יותר מחצי

הקרקעות בארצנו בימים הראשונים לבית הלאומי העברי ,כשהאדמה היתה

זולה עדיין ,כמעט בלי מחיר .וזהו המצער בכל הענין .מבין יוצאי הארץ
פגשתי רבים ,שגעגועיהם לעברית היו גדולים ,והם המשיכו לדבר עברית
בבתיהם .בין אלה  --אחדים מבני המושבות הראשונות ,אשר מטעמים
שונים נאלצו לעקור דירתם מארץ מולדתם .בין משפחות עבריות אלו
בנכר בלינו הרבה שעות יפות ומעודדות.

73

  0230 - nillna 0390 -nillno '05€כת/י/6ת. דוד בו-גוריון זכרונזת em
מהמכתבים שקיבלתי מאבא נודע לי שכמה צעירים שחזרו מהארץ מתוך יאוש משמיצים
את הארץ" .כל הבאים" ,כתב אבא" ,מתארים את הארץ בצבעים שחורים" .במכתב ששלחתי
לו מסג'רה ביום א' בכסלו תרס"ח כתבתי לו" :לא מפחד אני שמא ישחירו התיאורים הללו
באמת את הארץ בעיני השומעים .היהודים החנוטים שנשקעו כבר בבצות הגלות עד הצואר
לא יקיצו אפילו אם ישמעו כי בארץ-ישראל הזהב מתגלגל בחוצות .והיהודי החדש ,הגא
והלוחם ,לא ייבהל ולא ישוב אחור גם אם אמת בפי המרגלים החדשים .אך צר לי על
קטנות"המוח ,טמטום"הלב של אלה הצעירים ,שאין להם אפילו אומץ-הלב להודות כי ברחו
משדה"המערכה ,אלא משתדלים לגולל עלדידי שקרים את האֶשֶם על רוע המצב שבארץ-
ישראל .יודע אני את הארץ יותר מכל אלה שהיו פה ושבו ,ומבין דבר לא פחות מהם ,ואומר

אני :דיבה מוציאים הם על הארץ! ממכתבי הקודמים היה אפשר לראות כי איני מכסה על
כל התנאים הרעים שבארץ-ישראל ,אפילו מקדחת שלי הודעתי .אבל כשם שלא אסבול
שבחים מוגזמים על הארץ ,כך ,בודאי ,לא אעבור בשתיקה על דיבותדשוא.
"ומה שנוגע בפרט אלי :אמנם קדחתי בכל פעם (גם בזה שיקרו והגזימו ,כנראה
מכרטיסך) ,אבל ,ראשית אין פה הקדחת כמעט מזקת כלום ,ושנית ,לא קדחתי כבר מיום חג
היובל שבראשון-לציון  -אף פעם (זה שלושה וחצי חדשים) ,וכנראה כבר התאקלמתי ואין
לי עוד ממה לפחוד .כסף לא נחוץ לי לגמרי ,ואף"על-פי שאני אסיר תודה רבה בשביל 01

הרובל ששלחת לי -אני שולח אותם בחזרה .כי אין כל צורך בהם .וכדומה שעל-פי דין

תורה חייב אני להחזירם מפני שנשלחו עלדידי טעות ,ויטעות לעולם חוזרת....
דוד"
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זכור אזכור את השמחה והגיל שהיתה לי בשנות השמונים כשישבתי עוד על ספסל

ה"גמנזיום" וקראתי בעתון זה או אחר כי בן נולד לאכר בגדרה או בראשון לציון
וקראו שמו בישראל אבשלום ,עמנון או יואב .השמות האלה בשרו לנו תקופת התחיה
ונתנו לנו תקות כל כך טובות .אז חשבתי כי הילדים האלה שנולדו ויחנכו בארץ

לשראל ידברו עברית ,יאהבו את הארץ ויהיו אכרים טובים שלמים בגופם וברוחם ,מבללי
הקרע שבלב האבות אשר נולדו בארצות הגלות ולא שכחו את הצנון והחזרת שאכלו ברוסיה
וברומניה ,והאם לא היתה הצדקה לעמנו לדרוש זאת מאת בני אלה האבות אשר שכלולם
בארץ ישראל עלתה בקרבנות על כך רבים להנדיב ולחובבי ציון?
ועתה איפוא הם האבשלומ'ים והעמנונ'ים האלה? האבשלומים והעמנונים האלה מכינים
את עצמם להיות מורים בבתי הספר של חברת כי"ח להרחיב הלשון הצרפתית בער? הקדם
בכלל .אם האבות של האבשלומ'ים והעמנונ'ים עוד משכים בעול מפני שאינם הפצים או
אינם יכולים לשנות את אופן חייהם ,הנה כבר דאגו לבניהם ונתנו להם חנוך כזה,
שנוכל להיות בטוחים כי לעולם לא יהיו הם עוד עובדי אדמה בארץ ישראל .את פתגם
הילל "מה דעלך סנא לחברך לא תעביד" מקימים כורמיני פשוטו כמשמעו ,הם אינם
אוהבים ביתר עבודת האדמה שמעולם לא ידעוה ולא הבינוה ,ולכל הפונים עליהם בשאלה
זו יועצים הם ,כמעט מבלי יוצא מן הכלל - ,לבלי להתאחז בארץ.
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שנסראה לבבלם
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מפנל שדרך בה בכגסרPAR 

לשראל ,תוכל להקרא גם הלום שער ציון אבל מטעם אחר ,מאשר דרך שער זו לוצאלם
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ובורחים מארץ לשראל .עוד לא הספיק יהודי "אמ?גרנט" לרדת מעל האניה ולדבר
דברים אחרים עם כורמיני ביהודה ותשוקתו להתישב בארץ לשראל חלפה כליל.
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ממכתבה של בת קיבוץ בנכר

שירה .אהבתי לשיר .מילדותי ,עוד בגן שרתי .כשטוב לי אני שרה .אבל שירה

היא לא רק דרך לביטוי-עצמי .היא גם קשר עם הזולת .שירה ביחד  --זו קבלת

שבת .זה "ערב שמח" כפי שקראו לזה פעס בעין חרוד .מה לשיר ואיך לשיר

בארץ ששיריה אינס ידועים לי ,וששירי זריס להו לכן ,השירה בצרפת הפכה
לי לביטוי בדידותי .פעמיס נדירות  ---היה לרצף זה גם יוצאים מן הכלל ,עליהס
שמחתי כמוצאת שלל רב .כשגי היה באלג'יריה ,בשירות הצבאי ,הייתי ,משך
שנה ויותר (תוך שחיכיתי ללידת מרים ולאחר מכן ,תוך כדי טיפול בתינוקת)
בחבר המדויכים והמטפלים של מוסד לנעוות .למדתי לדבר צרפתית ולמדתי
כמה שירים  --שירי נוער ,שירי לכת ,הייתי עוד צעירה והמלים נקלטו בזכרון --

לפחות חלק מן השירים .באר השירה בציבור ,השירים שכל הציבור יודע ואוהב

לשיר  ---זה חלק חשוב מחיי הציבור ,כלי יעיל ועשיר-אפשרויות לליכוד .בצרפת

שיריס מסוג זה כמעט ואינם קיימים .מה שהיה פעם ,נשכח .אני נזכרת בשורות
של פרישמן (''משה'') שהוקראו אצלנו ,כחלק מן ההגדה של פסח ,בסדר הקיבוצי

של עין חרוד '' :ומאבק-אדם  --עם !'י

בצרפת ,ומסתבר בכל ארצות המערב ,התהליך הוא הפוך  :ממה שהיה פעם עם,
ממה שהיתה פעם תרבות עממית (טולסטוי נותן לכך הד נאמן ,מעמיק-ראות,
בדמותו של פלטון קוטיב ,ב"מלחמה ושלום") הפכו אנשים לאבק-אדם :

לאנשיס שאינם זוכרים ואינס יודעים קשרים חברתיים ,ואין להס כלים העשויים
atoa
עשרים שנה אני בצרפת ,עשרים שנה של בדידות ,של צמא ל''יחד'' ,צמא למגע
אנושי מרווה .לא אגיד שמעולם לא מצאתי אותו  ---אבל שהוא היה לי בגדר

מאווי ,חלום ,איחול-מוצ-לב ומעציב   --זה ברור .יחד עם זה ...איך להסביר !
אולי מתוך הוגל ,האקלים הנפשי הזה ,של ציפיה למגע ,של געגועיס לחברה
אנושית ' --הפך לי לאקלים המוכר ,בו אני חיה ,אליו הסתגלתי .זה נתן לי גט
דבר נדיר ,שחסר לי בארץ  --מרווח ,דיסטנץ  :אפשרות לחשוב ,לשקול ,להבחין
בתוכי את יחסי לדברים  --בלי להיות לחוצה ע''י דעת הקהל ,דעת חברי לעבודה
וכו' .אני נזכרת באבא ,בשיחותיו אתי .אבא רחוק היה מלנסות ליצור בעיני
תמונה מחמיאה לדמותו'"' .אני אדס חלש'' ,היה אומר'' .חושבים אותי למשכיל
 -השכלתי דקיקה היא ,שכבה דקה .אלא מאי ז אני יודע להשתמש במה שרכשתי,ואנשים מקבלים רושס שהשכלתי רחבה .אני אדם חלש '',היה מדגיש ואומר.
''אינני יודע להילחם .כשאני נפגש בקרירות ,או בהתנגדות גלויה  ---אני מוותר.
חיפשתי לי (בבית שטורמן) תנאיט בהם אהיה חפשי מהתחרות ,ואוכל ליצור,
לתת לפי וסתי .ואת דומה לי'' .כמה פעמים אמר לי אבא דברים אלה .בודאי

צדק .דומה אני לו בקוי-יסוד אלה.

מתי שרתי לאחרונה  1בשניס האחרונות אני שרה פחות ופחות .הלב עייף .כשאני
לבדי עס העיזים (שומרת אותן ,רועה אותן  --עדר קטן ,מגוחך במספרו) אני
מנסה מדי פעם לשיר  --ומניחה .דומה אני בעיני לבעל-כלי שמנסה להוציא
קול נגינה מכלי-הנגינה שלו .מנסה ,נושף בו  ---ומניח .זה לא זה .הכלי אינו נענה
לו .כך אני .בסבלנות ,ובמעט צער ,אני מחכה ליום ,להשראה .גילן ,בתנו בת
הארבע ,היא ה''קליינטית" שלי  ---היחידה ,שעבורה אני חייבת לשיר לבקשתה
ובזכותה ,לעתים ,קולי מתרומם ,מתנער ,מגיע לשכבות ההן ,הגבוהות ,הנדירות,
המרוות.

” nnהצליל היחיד  -- -- --שלא יכילנו חליל החזה'' (אלתרמן).
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בת קיבוץ בנכר וב,שדמות"?
מדי כמה שנים מקוממים אותי עורכי "שדמות" בהביאם לדפוס את דבריה של דפנה סבוראי-
בונט' "בת קיבוץ בנכר" ,כציון כותרת המישנה ,ברשימה "לשיר" בגליון החורף.

לא חלילה שמכתבה של דפנה אינו כן ,שדבריה מזוייפים ,ששורותיה מעמידות פנים .נהפוך
הוא ,מדבריה הרגשתי ערגה למחוז הילדות ,כמיהה עזה לנופי העמק ולשחר התחדשותו ,כרצון
אולי תת הכרתי לשמור על השתייכות מסויימת לכור מחצבתה במולדת ,לא לנתק את הפתיל
הקושר לקיבוץ .לא בכך הענין ,כאמור טענתי לא נגד הכותבת אלא נגד העורכים .מבלי לרצות,
אולי מבלי משים ,ניתנת לגטימציה לירידה ,מעמד ליורדים  --שמותר להם לבוא בקהל ,בכך,

.

לדידי ,חומרת הדברים.

יישדמות" היא במה מחנכת ,לפחות כך אני רואה אותה ,ומשום כך עליה לדקדק ולשקול היטב
בתיתה מקום בדפיה .רחוק מאוד אני מלקבל את שיטת הז'דנוביזם בספרות ובפובליציסטיקה,
עדיף עלי מיגוון דעות בשאלות העומדות על פרק חיינו ,גישות שונות שעתים רק מפרות את
המחשבה ומעשירות אותה .אולם במקרה של ירידה ויורדים  --שאני .ניצבים אנו מול תופעה
חמורה ביותר ,לא אגזים אולי אם אומר החמורה ביותר שהיכרנו עד הלום ,ההולכת וגוברת
בשנים האחרונות גם בתוכנו בקיבוץ פנימה .בעוד שהצלחותינו בעליה ובקליטה מאתנו והלאה,
מארת הירידה בתוכנו פנימה .נחדול מלעטוף את הדברים במשי ונראה אותם במלוא חומרתם.
קבוצת שחיינים ,בני קיבוץ ,שצוללת בארצות הברית; קבוצת מלומדים ,בני קיבוץ ,שיוצאת
לרעות במיכללות זרות; סתם "חברה" שמתדרדרים באותה ארץ בעלת אלפי האפשרויות ;
מדריכים חקלאיים מסויימים ,שליחי עצמם ,בכל כנפות תבל .כל אלה בנפרד וביחד גורעים
מכוחנו :סיעות סיעות של משוטטים בעולם הגדול המחפשים את מחרם ,ולצידם לא פחות
מאלה שחדלו לתור והעדיפו את סיר הבשר בנכר ,גורעים מעוצמת הארץ הזאת ולהם אין כל
כפרה.
בפתח אותה חוברת חורף  --שדמות נ"ט ,מדבר בצורה קולעת יריב בן-אהרון בסוגיה תלמוד
או מעשה שהתנועה הקיבוצית נתנה לה את תשובתה החד-משמעית  --ההגשמה האישית.
עכשיו לא פחות מאשר לפני שישים שנה ההגשמה האישית היא הקובעת לשבט או לחסד את
עתידנו .דכאון ההתרחשויות של השנים האחרונות דוחף אותך להרחיק חשוב ולא פעם אני
שואל את עצמי האם חלילה וחס לא יעמוד עם ישראל ,כעבור דור או שני דורות ,וישאל את
עצמו האם לאחר הקמת מדינת ישראל לא היתה החמצה היסטורית מאחר ולא הצליחה ,בזמן
סביר ,לקבץ כאן במולדת חמישהדשישה מיליון יהודים ומשום כך לא יכלה להבטיח את
עצמאותה לדורי דורות .יש לשאול בעוצמה יותר גדולה את השאלה שחיים ווייצמןשאל לאחר
הכרזת בלפור "עם ישראל איכה" ?
רבבות טנקים ואלפי מטוסים ,טכנולוגיה מתוחכמת ,מחשבים רבי עוצמה  --כל אלה הכרחיים
כנראה בעולם אכזרי שלנו ,שמבין בעיקר את שפת הכוח ,אולם כל אלה עדיין אינם מבטיחים
עם .כגודל האוכלוסיה היהודית שתתקבץ כאן בישראל כן גודל העוצמה שלגו .וכל התחכמויות
אחרות לא תעזורנה .מי שגורס כך הרי עבורו כל יורד גורע מעוצמתנו ומסיכויינו לעתיד .אין
שום נחמה באלה הקופצים לכאן מהנכר ,מהגולה הדווייה ,בפרוץ המלחמות שלנו ומצטרפים
לכוח הלוחם .נוכחותם המתמדת כאן אולי תרתיע את אויב.ו מלצאת ? sta nonoהמבחן
הוא אישי ,כל אחד לחוד וכולם יהד מחשלים את גורל כולנו ; משום כך הסטייה היא חמורה
ביותר וכן גם הסוטים .אל ניתן ,איפוא ,יד לסוטים ,אל נבין אותם ,אל נצדיק אותם ויהיו
מניעיהם האישיים כאשר יהיו .כדאי אולי לעשות מחקר שיורה לנו כמה אנשים ושנות מרץ

אנו משקיעים על הבאת כל עולה ארצה וקליטתו בקיבוץ ,חושש אני שהמימצאים יתנו לנו

תמונה עגומה מהישגינו בשטח בו אנו מתמחים שנים רבות .בעוד שאנו רצים אהרי כל עולה,
ובצדק משקיעים בו כל מה שצריך ,יש בנו סלחנות מופרזת ליורדים .אנו משתדלים להבין
לרוחם ולנהוג בהם בארך אפים ברוב חסד וברחמים.
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זה לא מכבר הזדמן לי לנסוע במכונית של "האיחוד" עם שני בנים-חברים ,בשנות העשרים
המתקדמות שלהם ,שניהם מאותו ישוב מוותיקי עמק הירדן .אחד מהם ,אגב ,הספיק כבר
להיות כמח שנים ביישוב צעיר שבערבה .מהון להון התגלגלה השיחה על התפרפרות החברה
לחו"ל ,נדידת בני המשק מארץ לארץ ,אי היציבות שבחלק מבני הקיבוצים שאינם יודעים את
מחרם .לבסיף התמקדה השיחה בנושא הירידה .נדהמתי ממש בשומעי כי שניהם כאחד דברו
על הירידה בהבנה .כאשר ראיתי כי כל נימוקי אינם מועילים ,ומאחר ומבחינה מיספרית
הייתי נחות ,אחד נגד שניים ,עשיתי איגוף חזק והעליתי נימוק שסברתי כי בו אני "לוקח
אותם" "' :תיראו ,אתם הולכים למילואים ,שלושים ,ארבעים ,חמישים יום בשנה ויותר ,כאש
נהיה כאן כפול יהודים תלכו פחות למילואים"" .זה לא שייך לענין" ,ענושניהם" ,כל אחד הולך
למילואים עבור עצמו ואין לערבב פרשה בפרשה" .כאשר סוף סוף סתמתי את כל טענותיהם,
פרץ לעברי אחד ואמר" :תסלח לי ,אתה מדבר בדיוק כמו האבא שלייי ,ובזה גמר איתי את כל

הוויכוח.

הבאתי את המקרה הזה בכדי להדגיש עד כמה אנו מצווים כעת להסביר וללחום במכת
הירידה .טוב תעשה מערכת "שדמות" שתיפתח את במתה לנושא עדין זה .בפירסום הירהורי
נפש של יורדים היא לא משרתת את הנושא ,היא מטהרת כושלים ועל כך חבל ,חבל מאוד.
(אושה)

שלום זבולוני

ירידה חדשה
ש .זבולוני מתריע על תופעת הירידה הפוגעת גם בחברי הקיבוץ ובניו.
הבקורת על פרסום דברי דפנה על מנת לעורר את שאלת הירידה אינה מוצדקת בעיני .הקורא
את רשימותיה אינו יכול שלא לחוש את תודעת הגולה ,ומצוקת "על נהרות בבל" .בדבריה ,בא
לידי ביטוי הקשר העמוק והטראגי לארץ ,לאדמה ולעברית.
אך נדמה לי כי יש צורך להעלות לדיון סוגחדש של ירידה ההולך ומתהווה אצלנו בשנים
האחרונות .אין זו ירידת המתייאש מדרך הציונות ,הנכבש לדרך המהפכה ,או המגיע להארה
דתית המחייבת אותו להצטרף לחסידי סאטמר .ירידה זו דומה יותר לירידת אלו שניסו לעבור
דרך ארץ-ישראל וירדו ממנה פשוט משום שלא מצאו בה את מקום העבודה ,את המנוחה
והנחלה של המהגר .אלו ירדו מבלי לערוך את החשבון הכולל ,מבלי שהתכוונו להפוד את
נסיונם למופת ודוגמא.
ליורדים הוזרשים אמנם הרבה טענות לממשלה ומשרדיה ,אולם טענות אלו נשענות על אמונה
במדינה ובכוחה .המדינה לדעתם מסוגלת להיות כאם אוהבת ועשירה המעגיקה לבניה הכל
מבלי לצפות מהם למאומה .כך יכול היורד של היום להמשיך לראות בארץ את ביתו ,את חייו
בה כטבעיים ,ואת ירידתו ממנה כעניין בלתי מחייב .רבים מהיורדים אינם מתכננים ירידה,
ואינם קוראים לדור לרדת ,הם אינם אידיאולוגים .בהיותם בגולה הם אמנם מבקרים את המדינה,
אך הם עושים זאת מתוך הרגשת בית .הם חוזרים בהתלהבות על הבקורת המופיעה בעתונים
הישראליים המגיעים בדואר-אויר .אך בקורתם אינה משום שבחרו לבגוד בארץ-ישראל ,אלא
משום שרוצים הם להוכיח שעדיין "הם בענינים" ,ו"שאותם לא יסדרו כמו שמסדרים עולה
חדש".
ירידה זו חתומה בחותם הארעיות" ,עד שירוות''" ,עד שיתנו לנו תנאים"" ,עד שהילדה תגדל",
"עד שהמצב בארץ יהיה באמת חמור"" ,עד שימצא מקום לכשרון שלי" .לעיתים קרובות מודיע
היורד כי הוא לקהילה היהודית אינו מצטרף ,יהודי התפוצה ...מלותיים מדי בשבילו .הישראליות
ממשיכה להוות חלק מזהותו של היורד .הוא שומר במידת מה על העברית ומוכן לבוא לארץ
בשעת סכנה .הוא מוכן אפילו להצהיר שהוא בעד שלמות הארץ או ש'ההנהגה הנוכחית
מליטריסית לטעמי" ,אך בינתיים הוא מבקש להתנסות בנסיונות חדשים .עובדת הירידה מתבררת
רק לאחר שנים ממושכות ,זוהי הכרעה מאוחרת ,האדם הצעיר לקח תרמיל ,קצת כסף והחליט
"לנדוד" ,להתנסות ,ללמוד .הוא מבקש לחקות את הצעירים הבאים לקיבוצו ממקומות רחוקים.

מוקי
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פטור אני מלהרחיב את הדיבור על תיאור המצב בארץ .הוא עולה מכל שורה בעתון
היומי .חוששני ,כי קורה יותר ממה שרואה עתון יומי :מתקרעת הריקמה הפנימית של
הקיבוץ היהודי ששמו ישראל .הולכת ונהרסת האינפרא-סטרוקטורה של בנין הארץ.
החברה הישראלית  -תולדת היצירה הציונית-חלוצית ,שהעלתה דגם של "תנועת
מחאה"' ,מן הנוקבות והמקוריות ביותר בהסטוריה המודרנית  -שקראה תגר על ''גורל'"
ולא על '"'מימסד''  -וכוננה את המדינה ועיצבה את הדור הראשון לגאולה  -מערך
ערכיה ואמונתה של חברה זו מתפורר והולך לנגד עינינו ,מן היסוד.
אני אחד מאלה שקרוב לשנתיים ,מאז בואו של סאדאת ,פחות ופחות חי בהרגשה
שמצוקת מצוקותינו היא זו מהחוץ .אותה הרגשה שליוותה אותי וכל אדם בארץ  -עד
היום הזה.
אינני פוליטיקאי ולא ארחיב על כך את הדיבור .אבל אינני הולך יותר לישון בפחד
שהאויב הוא בחוץ  -מה שמדיר שינה מעיני זה האויב בגוף ראשון :האני ומה
שמתרחש בנו .אני הולך לומר דבר ,ותסלחו לי אם הוא אכזרי :אני חש שצומחת הגלות
בארץ .צומחת .כלומר :כל מה שמלה זו כוללת בתוכה .הגלות צומחת בארץ-ישראל .לא
ש''ישנה פה ושם''  -כל הישראלי והשרשי שהיה בגולה  -לא הוא הצומח.

ראשית חידוש הרקמה בין עם וארצו  -לא בלבד שלא הושלם ,אלא ספק אם הצליח.
האופן שבו בני-אדם היום בארץ מגיבים על מצוקות היום והופכים אותן לדבר שמבטל
את הזיקה החוויתית של אדם לארצו ,לכבודו :הפולקלור הצומח ,שמבטא את מצוקות
היום באותו דבר שליווה את קצות המחנה היהודי בגולה  -בשנאה עצמית  -הוא הדבר
שמדאיג אותי יותר ממצוקות מוחשיות המתגלמות בכותרות עיתונינו.
ובזה ,אני חושש ,הבית הקיבוצי איננו שונה בהרבה מכלל ישראל .עדיין הוא שונה.
עדיין החזית היא אחרת .אבל כשאתה מקיש על חומר  -אתה שומע אם הוא מלא או
חלול .והוא יותר ויותר חלול.

לעזיבת הקיבוץ התייחסתי תמיד כברירה טבעית ,תופעה מחוייבת המציאות ואפילו
רצוייה לגבי דור אשר לא בחר ,ונולד בחברה זו .אבל חלקו המצטמח של הקיבוץ
בקהיליית היורדים ,הוא דבר שמזעזע אותי עד מאד .ולמרות שכביכול אין מכנה משותף
בין מקרה למקרה  -קיים מכנה משותף .ואני שואל את עצמי'' :מהו המשותף''1
אומרים שהדבר המייחד ביותר את העם היהודי הוא מוסרו .אך המייחד ביותר את
המוסר היהודי הם לא המוסכמות או ההגיון שיודע להגדיר מה טוב ומה רע ,מה מותר
ומה אסור ,כמו אצל רוב התרבויות .המוסר היהודי נבחן  -או שואב  -בראש
ובראשונה מדבר אחד :מכוח הרציפות .כל מקום בהסטוריה היהודית ,בכל קיבוץ יהודי,
איפה שניתק הקשר עם המשפחה והקהילה  -היה זה אקט אנטי-מוסרי :הליכה מחוץ
למחנה .זאת אומרת :כוחו של היהודי בכל דור ודור ,משחר ההסטוריה היהודית,
מתקופת המקרא ועד ימינו ,כוחו המוסרי ,או עצם המושג ''מוסר יהודי'' ,היה קשור
במושג ''דור לדור'' ובזיקה אל המשפחה ואל הקהילה .כל מקום שזיקה זו נתרוקנה
מתוכנה ובא הניתוק  -בא הגילוי האנטי-מוסרי ,השמד ,הבגידה ,ההתרחקות ,הקללה
חוששני שבנינו פה חברה ,שמרוב מאמץ מחשבתי-פיזי-חוויתי לכונן בה את החדש ,לא
שמנו לב בעוד מועד שאנו מרוקנים מתוכנם כמה תאי-יסוד ,שבלעדיהם אין בכלל עולם
יהודי .תוכנה של המשפחה ,ועוד יותר  -תוכנה של הקהילה .בארץ-ישראל של ימינו
כמעט מחקנו שמה של הקהילה ,כי חשבנו במושגים רחבים יותר וכביכול אוניברסאליים
E
יותר .גם היינו צעירים מלהבין זאת.
אני חושש שדברים אלה לא ישתנו לטובה במהרה ,גם אם יתחלף משטר זה ויבוא אחר,
או יבוא כביכול-שלנו בחזרה .חיינו אחוזים בקצב של התפוררות .בצידה ישנה גם
עשייה והתפתחות ואין זה סותר .אני חושש שמחר תהיינה האכזבות גדולות יותר מאשר
היום .כי לנו ,להבדיל מאבותינו ,חסר אולי הדבר העיקרי :האמונה במשמעות הסבל.
האמונה בטעם העמידה באורך-רוח ,כשכישלון רודף כישלון.
כי כשאתה שואל עצמך :שמא כל הדרך לא היתה אלא טעות? (כשאמרתי כך בוועידת
הקיבוץ-הארצי לפני כמה שנים חשבו שזו היתה פליטת-פה) .כשאתה נוכח בתגובה של
העם היהודי למעשה של ישראל הפתוחה והמזומנת לעלייה ,כשאתה רואה את האי הקטן
הזה שהתנועה הקיבוצית איך-שהוא משמרת לעצמה בתוך החברה הישראלית; כשאתה
רואה מה קורה בחברה הקיבוצית לעת-רווחה ,לעת הצלחה חומרית ,ומה היא מפסידה
בדרך ,מבלי למצוא תיקון אמיתי ,אתה מוכרח לשאול את עצמך'' :אולי טעינו בכל
הדרך?'' אבל בעצם אתה שואל את עצמך שאלות אלו כדי להגיע לתשובה אמונתית -
שלא טעינו .כיוון שהסטוריה לא עושים חכמים ,ואת ישראל לא בנתה כת של חכמים
אלא של מאמינים .חכמים בימינו מציגים אלטרנטיבות .מאמינים  -בונים דרך .ועוצמים
איך-שהוא את העיניים לשאלות המציקות מהצדדים .זה סוג מסויים של עיוורון ,ההולך
אל האור .וכפסע בין זו לקנאות ההולכת בחושך .כפסע  -אבל על הפסע הזה בונים את
הטוב .כך בנינו את חיינו .עכשיו אנחנו חכמים מכדי להיות מאמינים.
כשאתה שואל את עצמך את השאלה המציקה :אולי טעינו +אתה מצפה לחצוב בעצמך
את התשובה .אין לי תשובות ברורות .אבל אני חש בכל מאודי ,שלא יתכן שמורשח
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עצומה כזאת תלך לאיבוד .לא יתכן שמה ששלושה דורות של חלוצים ניסו ובנו בארץ
הזאת כמופת בתולדות ישראל לדורות הבאים ,שכל זה  -אפיזודה?
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953 VD
תָוִים לשיחה נמשכת

מעת שנוצרה מלה מיוחדת ל"יהודי-ילידיישראל'',
הרי היא מכריזה ואומרת :יצור חדש כאן ,אשר לא
תגענה עדיו"ממש מלים אחרות .אני "יהודי איש-
גלות'' ,אומר אהרן צייטלין ,ואתה '"צבר'' .הבחנה
ניאוגרפית? מזאת חושש צייטלין .כל קינתוזזעקתו
ספונה בפחד איום  -שמא תפסיק הגיאוגרפיה את
הרצף ההסטורי ,תִכָכה את הסוד ,תפרום את הנשמה.
אין הוא פוסק הָלְכות מעשה  -אלה ימָצָאו לכל
דורש ,בבואו לעשות .הוא תובע  -בתוקף ,ברעדה -
הצהרת עקוונות ,הבטחה מפורשת שלא תהפוך
מנילת העצמאות להכרזת בְּרִיחה ממחוייכות'' .כל
 - emp mamזו עצמאות של מחוייכות.
” Dippהאושר המפריח''  -זו עצמאות מסולפת,
מכריתה.
בין 'ששא צברי' למפע הצכר מארץ הצכר ,ישנם
חופים שלפעמים הם מפלט ,לפעמים מקלט ,גןזערן
נכסף ומוזהב ,ולפעמים "אַרְצך  - SSבנוסח
(הפוך) מגילת רות .פירושם אחד תמיד :היעדרות.
שוב' ,שנין גיאוגרפי בלתי-חשוכ'' (כניסוחו של יובל
בשיחה שלהלן); עוברה .אבל מסע הצבר הופך את
'ימשא צכר'' לבלתיזרלוונטי לנביו  -וזו ככר חדירה
אל תחום המשמעות .השיחה שלהלן מנסה לחדור
לתחום זה כזקירות ,בגישוש .לכן כנינו זאת 'תָוִים'
 קויזנובה לשיחות נוספות ,שאולי תצמחנה משיחהזו.

סמדר :בגבעת-חיים ,בזמנו ,היתה סערת-
רוחות סביב ''שלום לגן השושנים'' ,המאמר של
ארנון לפיד שהופיע ב''איגרת'' .סערת-רוחות
סביב הרגשת מועקה של קיבוצניק שרוצה
לרדת ,שמָשווה מה שיש פה ומה יש שם ,ומונה
את הגורמים המניעים אותו לרדת .היום,
כשמשתמשים במאמר הזה לצרכי הדרכה ,כב-
סיס לשיחה ,הדברים נראים לי אחרת .הלך-
הרוח השתנה ,מספר היורדים הולך ורב ,ולי
בהרגשתי יש שָדְרִים כפולים .מצד אחד ,תגובה
ספונטאנית האומרת שכל אחד רשאי לבחור את
דרכו ואת מימושו העצמי והאישי .ומן הצד
השני  -שזה לא ייתכן .אי-הסכמה עם הדרך של

עזיבה ,שהרבה פעמים פירושה בריחה וחוסר-
אחריות כלפי מה שעוזבים .קשה מאד לבחון את
הדברים ולהתיחס אליהם כשמדובר בכל מקרה
לגופו .כמו החלטה עקרונית שמחליטים בקבוץ,
וכאשר מגיעים אל המקרה הפרטי חלות בה
תזוזות.
בארי :אני חוזר אל מה ששאל אבא קובנר
במאמרו ''אמת התוכחה''...'" :חלקו המצטמח
של  popaבקהיליית היורדים הוא דבר
שמזעזע אותי עד מאד .ולמרות שכביכול אין
מכנה משותף בין מקרה למקרה  -קיים מכנה
משותף .ואני שואל את עצמי' :מהו המשותף?'.
ואני שואל גם-כן .כי אם אין מכנה משותף -
אולי אין טעם לדון.
שמואל :יש טעם לדון בכל מקרה .אני חושב
שחלק מן העזיבה קשור באופי היהודי .היהודי
מרגיש טוב כשהוא יושב על המזוודות .ואני
אומר זאת מתוך נסיון של ישיבה גם בארץ וגם
בארצות-הברית .הבעיה הכלכלית אינה הגורם
לעזיבה .וגם מי שטוען כי עזב מסיבות כלכליות
 איני חושב שזו הסיבה האמיתית .האמת,לדעתי ,קשורה באיכות-החיים ,בדרך הייסורים
שאזרח ממוצע בעיר חייב לעבור כדי להשיג
משהו  -החל בדירה ,ועבור לצריכה ,מזון,
חנוך ,רפואה .יורדים רבים שהכרתי בארצות-
הברית היו ממשפחות מבוססות ,ולא דירה היא
שהיתה חסרה להם :סטודנטים רבים שהכרתי
שם  -לא חסרה להם האפשרות ללמוד בארץ.
מעטים מן הנוסעים לארצות-הברית נוסעים
בויזה של מהגר .רובם נוסעים לטיול ,לביקור,
וכשמגיעים לשם ,מגלים עולם אחר ,אורח-חיים
אחר ,התייחסות אחרת של אדם אל אדם .וכך
נשארים לתקופה ארוכה יותר ,מאריכים אותה
מדי פעם מחדש ,עד שבלי להרגיש הופכים
ליורדים.

מוטי :אני רוצה להתיחס לירידה בשני מישו-
רים.
ראשית ,במישור ההרגשה .ככל שהתופעה הול-
כת ונעשית עובדה קיימת ,ככל שזה קורה סביבי
ולא רק כתוב בעתונים  -הולכת ומתחזקת בי

הרגשת הבדידות .היא נעשית מוחשית .אני
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לחלוף על פני ,אלא מתאמץ לעשות משהו ,ואדם
שאני מכיר  -נוטש את המערכה .אני מרגיש
שאני נשאר לבד .פעם ,כשהתופעה היתה שולית
יותר ,התגובה הרגשית היתה כעס  -מה
פתאום ,למה הוא עוזב ,איך הוא מרשה לעצמו?!
עכשיו ההרגשה היא מין עצב של עייפות ,הכרה
בקושי הרב לשנות תהליך פנימי שהחל להתחו-
לל אצל אדם אחר .ומתוך כך הולכת ומתחזקת
בי ההרגשה שאני נשאר כאן מתוך בחירתי
החופשית ,אבל עם כוחות דלים יותר.
ובמישור ההגיון - .גורמים סוציולוגיים-
כלכליים .אולי הם מכבידים וקשים ,אך לא הם
הגורמים לצעד של ירידה .סיגלנו לנו ,כציבור,
מעין ,אולי ,מנגנון-הגנה  -למצוא צידוק לכל
מקרה ספציפי ,ולברוח מן הדיון הערפי .ישראלי
צעיר שחי כיום במדינת-ישראל ,חי בתוך משהו
בנוי ;:הוא נולד לתוך מציאות ישראלית ציונית,
וכיוון שכך ,יכולת המעורבות הרגשית ,הרצון
לעשייה  -יוצאים נפסדים .ומן הצד השני
גוברת תחושת הניכור .אני נזכר בקטע של
אלתרמן מתוך "כנרת כנרת" ,על החלוץ
שבשבילו החמור אינו רק חמור אלא גם אידי-
אה .הישראלי של ימינו רואה רק את החמור.
דור המייסדים ראה את החמור עם האידיאולו-
גיה .מציאות החיים היא קשה  -נטל בטחוני,
מחסור בדירות ,משכורות נמוכות ,מסים גבוהים
 וחלק מאיתנו איבד את ההרגשה שלעסק הזהיש גם תכלית ,כלומר ,אידיאה .וברגע שישראלי
איבד את ההרגשה שכאן ,בארץ ,יש משהו
שמעָבר ,שהוא חי הוויה אישית שצריכה להת-
גשם בתוך הוויה לאומית  -הוא איבד את
המכנה המשותף איתי .ואני מרגיש שהוא איבד
משהו שאינני יכול יותר לתת לו  -ולכן גם
תחושת הבדידות שלי.
יובל :מספר הערות למסגרת הדיון :נראה לי
שהדבר אשר קל ביותר לעשותו הוא לקחת
שרשרת של תופעות אישיות ,נפשיות ,חברת-
יות ,כלכליות ,ולפרוש אותן על-פני מציאות '
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החיים שאנחנו מצויים בה .אך זהו גם דבר
מסוכן .אתן דוגמא לחתך אפשרי כזה :למשל,
לבוא ולומר :אולי ,בהתאם ל''משא צבר",
המשא שלנו מאבד מייחודו; בעצם ,עם נשירת
כל אדם נוסף אני נעשה פחות כועס ,ויותר עייף.
בעצם ,עם מעגל המלחמות האינסופיות גם
חיי-האדם נכנסים אל תוך זכוכיות אופטיות אשר
מקבלות זוויות הולכות ומשתנות; בעצם ,אולי,
לא בכל אנחנו צודקים היום במאבקנו לחיים;
בעצם ,אולי ,לא צדקנו ב 84-ולפני-כן; ואפשר
להמשיך כך הלאה.
אבל לדעתי עלינו להפריד ,מראש ,בין שני סוגי
דיונים .יש דיון של עריכת משוואה בין אורח-
החיים בארץ לאורח-החיים שבחוץ-לארץ :דיון
כזה מניח ,כאפשרות ,שוויון ערכי-מוסרי בין זה
לזה ,ואף עליונות של אחד הצדדים .ויש דיון
אחר ,על ירידה מן הארץ ,שבבסיסו מונחת
הדיעה כי הירידה היא מעשה בלתי-מוסרי .ובין
הדיון הראשון לדיון השני צריך למתוח קו
מפריד.
האם  -כפי שאמר מוטי — אנחנו נולדים לתוך
מציאות קיימת ובטוחה! אני חושב שלא .כמו כל
חברה אנושית ,קיומנו מובטח בראש ובראשונה
עלזידי נוכחותם של האנשים .ואם אני חושב

שהתקומה הציונית היא דבר הכרחי ,נכון במוש-
גים סובייקטיביים של העם היהודי ,ואשר עשוי
ויכול לשאת איתו בשורות אנושיות אל מעבר
לגבולות העם ,הרי מי שמחליש את התקומה
הזו , את סיכויי הימשכותה  -עושה דבר
שלדעתי אינו מוסרי .אפשר לחפש ולמצוא את
הוריאציה האישית של כל יורד ,ואת סיבותיו
הייחודיות ,אבל אני מקבל את הנחתו של אבא
קובנר ,שיש מכנה משותף .השורה התחתונה
היא בריחה מאחריות .וזה משותף גם לירידה
הפנימית בתוך הארץ ,ירידה מן הארץ .אבל שוב
 אני מבחין מראש בין בריחה-מאחריותהמסתיימת בגבולות הארץ ,לבין בריחה-
מאחריות החורגת מגבולות הארץ .מבחינת
התוצאות האישיות והלאומיות זו כבר קטגוריה
אחרת .לכן חשוב לי שנגדיר את מסגרת הדיון.
אם הדיון הוא על ירידה או הישארות ,כאשר צר
לי אם מישהו אחר בוחר בירידה ,אך אני רואה
זאת כלגיטימי  -יש לכך משמעות ציבורית
קשה .אם לגיטימי לדון על אפשרות הירידה,
ובזכות הפרט לממשה ,גם מעשה הירידה הופך
לגיטימי .והמעשה הזה הולך ורב משום שהיום
אנחנו יותר ויותר מבינים ,או יותר ויותר עייפים
 ואלו קווים מקבילים.אנחנו חניכי אסכולות פתוחות ,מבינות ,או
מתכוונות-מראש להבין ,ואחר-כך לשפוט ,חניכִי

 nanשִיחִים למיניהם .ואני חושב שלתוך
התרבות הפתוחה שלנו מותר שנכניס כמה
נושאים גבוליים ,שאם תרצו הם קו-הקץ האלת-
רמני .אני מציע שנקבע לעצמנו כמה עמדות ,על
קו-הקץ ,והיָרידה היא אחת מהן ,אשר אינן
בנות-פיצוח-קל על-סמך חופש דיעות והבנה,
אלא מוגדרות מראש כקבועות ועומדות.
והערה נוספת :אנו דנים בבני-קבוץ ,בנושא זה
כבנושאים אחרים ,בגלל שאלו אנחנו ,וזו החב-
רה שלנו .אבל הסעיף המיוחד ,בדיון המתנהל
היום בארץ ,של ירידת בני קבוץ ,יש בו גם
ייחוד כשלעצמו .מפני שקיימת הנחת-יסוד,
שאני לא בא לערער עליה אך היא שווה בדיקה,
שבחברות אשר בהן הזדהותו של הפרט עם
המסגרת הכללית חזקה יותר ,נמצא נשירה
קטנה יותר .ובחברה הקבוצית ,שהדימוי
הארצישראלי שלה הוא של זיקה יומיומית
וחזקה אל הנורמות החיוביות של הציונות ,אנו
מצפים שעזיבת המסגרת  -קיבוץ ומדינה -
תהיה קטנה יותר .הן כך היינו רוצים .ומבחינה
זו יש ייחוד לדיון הזה ,כשם שיהיה ייחוד לדיון
על המתרחש בקרב הנוער הדתי-לאומי.
יותר
ולע-
אדם
פתר

שמואל :אני חושב שההתייחסות לנושא
מדי אינטלקטואלית .מדוע לא לדבר ישר
ניןי ירידה אינה קשורה למוסר .אותו
שירד  -הדבר מאד מוסרי בעיניו; הוא
לעצמו בעיה.
אני מדבר מתוך נסיון של שמונה שנות חיים
בארצות-הברית .מאד אהבתי את החיים שם.
ראיתי סביבי הרבה ישראלים ובזתי להם בלבי.
אמרתי לעצמי שהם כולם יורדים ואני לא  -אני
סתם יושב שנה ועוד שנה ועוד שנה .קיים
השלב הקריטי שבו צריך להחליט  -האם אני

פה או האם אני שם .מעטים מאד מסוגלים
להחליט שזה הרגע לחזור לישראל; ואם לא
יחזרו ברגע הזה  -לא יחזרו בכלל .והסיבה

  738 - p'alin 827 - p'alin 839מ'60/ס537 +. להישארות או לחזרה אינה קשורה בהיבטים
אינטלקטואליים .היא קשורה בדברים הרבה
יותר יומיומיים ,מעשיים  -רצון לטייל ,רצון
לבנות חיים חדשים ,לחסוך כסף ,ללמוד .ורובם
יוצאים את הארץ  -פשוט מפני שנמאס להם
לחיות פה .רוצים להתאוורר.
אינני מבין מה זו ירידה כדבר ערכי.
מוטי :אני מקבל מה שאתה אומר על התנאים
הקשים .אבל הכרעה של אדם להישאר כאן,

ולהתמודד עם התנאים הקשים  -זו בעיני
הכרעה ערכית .ומי שאומר שהוא יורד מן הארץ
בגלל תנאים קשים וחוסר דירה ,אינו נשאר,
מפני שאבד לו הבסיס .והבסיס הוא הרצון
לחיות פה וליצור פה.
יובל :בי'טור השביעיי' של אלתרמן ישנו שיר
על-פי כרוניקה על סבל מרוקאי ,בתחילת שנות
ה" - 05שנות הצנע  -שעלה ארצה בעלייה
ההמונית ולא יכול לשאת עוד את המעברה
וחוסר-העבודה; בשלב מסויים לקח את הילדים,
את אשתו ,סל גדול  -הלכו לנמל ועלו על אניה
לצרפת .ויש שם שורה שאומרת..."" :עמד כמו
עקוד ברשת'' ,ולאט לאט הוא משתחרר ומתחיל
לסגת אחורנית ,לוקח את כולם ויורד לחוף .אני
אפרש את הענין בדרכי שלי (ואלתרמן לא אשם
במה שאומר) .אין בשיר דיון על רמת מוסריותו
של היהודי כאן ושם ,או עד כמה יהיה מועיל פה
ועד כמה יוכל להועיל בצרפת .יש בשיר ענין
אחד בלבד  -האם נשאר היהודי על החרטום
שמפליג לָנִיס ,או יורד לחלק האחורי ונשאר

בחיפה .זהו  payגיאוגרפי ,בלתי-חשוב ,אך
בשבילי ,לצרוך הדיון הזה ,הענין הגיאוגרפי
הזה הוא תחילתו של המוסר וסופו .ומן הרגע
שהוא נשאר  -יש על מה לדבר.
לא הבנתי מדבריו של שמואל ,עלזפי אילו
אמות-מידה הוא תוקף .מה שנסיתי לקבוע הוא:
לפי אילו אמות-מידה אנחנו ,שיושבים כאן,
צריכים לנהל את הויכוח עם היורד או עם
היורד-בכוח.
שי :מאד מטריד אותי הנסיון למתוח איזשהו קו,
ואסביר גם למה .אני חושב ששווה לדון רק אם
יש לנו בעיה .אני לא דן בנושא הירידה מתוך
רחמים לישראלי שיושב בארצות-הברית.
הגדרנו את הדיון כדיון על היורדים ,ובכך הנחנו
הנחת-יסוד ,שלא דנו עליה כאן ואני אף מסופק
אם כולנו נסכים איתה ,שארץ-ישראל ,בעולם
היהודי ,יושבת על מדרגה גבוהה יותר .הווה
אומר  -על-פי חוקי ניוטון  -שמי שבא למדינת
ישראל הוא עולה ,ומי שעוזב את מדינת ישראל
 יורד ,למדרגה נמוכה יותר .אחת הבעיות שליבשנים האחרונות ,ובגללה גם הגעתי הנה ,היא
העובדה שבשנים האחרונות התערער אצלי
הבטחון שעדיין אנו מדברים על ''ירידה'' שהיא
ירידה ועל "עליה'' שהיא עליה .אני מרגיש
שתפקידי בארץ-ישראל הוא לתת משמעות לע-
נין ,לכך שללכת מארץ ישראל פירושו יהיה
ירידה ,ולבוא אל ארץ-ישראל יהיה לעלות,
עליה במלוא מובן המלה .ומתוך כך  -אם אקבע
מראש קו-זגבול ,אסתום לעצמי את היכולת
להבחין בנקודות השפל העמוקות ביותר -

שמהן אוכל לעלות .ומדובר גם בעליה וירידה
בתוך הארץ .אם אומר לעצמי ,מראש ,שלעזוב
היום את הארץ פירושו מעשה שאינו מוסרי,

שלילי  -נראה לי שבכך תימנע ממני היכולת
להגיע באופן חוויתי ,רגשי ,אישי ,לתוך השפל
שבשפל של הירידה בתוך המדינה ,שממנו אני
צריך להיבנות .מה שאני יודע היום ,מתוך
ההוויה שלי ,הוא שארץ-ישראל צריכה להיות
המדרגה העליונה (ויש נתונים לכך) ואולי מתוך
כך תהיה גם היהדות במדרגה העליונה .את זה
אני יכול לומר לך היום ,כשאני משוחח איתך -
אבל לא הזמנתי הנה ישראלי שיושב בארצות-
הברית ,כדי שישמע ויגיב על הדברים.
אני רוצה שהדיון יהיה פתוח לגמרי ,ולא יעצור
בנקודה בה אני קובע שמדינת ישראל היא
במדרגה עליונה .כמו לגבי עזיצה את הקבוץ -

אם לעשות אנאלוגיה  -אני רוצה לטפח כאן את
תהליך הבחירה ,ואיגי חושב שהוא יכול להיווצר
אם נשים עליו סייגים.
בארי :מטריד אותי משפט שאמרת ,שמואל,
שהיהודי (וגם הישראלי) מרגיש טוב כשהוא
יושב על המזוודות ,כלומר ,מרגיש טוב בכל

מקום .מפחיד אותי שאותו ישראלי אשר מסתו-
בב בכל מקום ,מגלה בעצמו פריחה מחודשת של
הגְן היהודי הישן  -כשמגרשים אותך מספרד
אתה מסתדר נהדר במרוקו ,וכשיגרשו אותך
ממרוקו תסתדר טוב מאד גם באנגליה .ומן
העבר השני ,אני חש שרבים בארץ איבדו משהו
שאני כבר ,כדברי מוטי ,לא יכול לתת להם,
והמשהו הזה מסתכם אצלי במושג של ''הרגשת
בית'' .אני חושש להישאר עם אנשים שלא
מרגישים שהם חיים בבית שלהם.
אהרן צייטלין בשירו מזהיר את הצבר ואומר לו
שלא יחשוב שהשנאה ליהודים תיפסח עליו .אם
הייתי בטוח שאוכל להרגיש בבית גם בארץ
אחרת ,תוך כדי התבוללות גמורה ,בטוחה ,עם
התושבים ,ואם לא הייתי אני  -אולי הייתי
מעדיף לסגור כך את הבעיה .אך לי יחסרו
הארץ ,השפה ,התרבות  -ולכן גם איני רוצה
להתבולל .ברנר כתב פעם שהוא מתגעגע ליום
בו יהיה קסרקטין יהודי ובו חיילים יהודיים.
כשקראתי זאת בפעם הראשונה נזכרתי בטירו-
נות ואמרתי שאוי ואבוי ליום זה שהגיע ...אבל
הגעגועים של ברנר ,שהוגשמו ,מסמנים מצב
שכבר אינו קיים לרבים בארץ  -חיים בארץ
מתוך תחושה שלחיות בין יהודים ,כיהודי,
ולדבר עברית ,בארץ-ישראל  -זהו דבר עליון.

שמואל :הצברים של היום מקבלים כמובן

מאליו שתמיד תהיה מדינת ישראל ,גם אם הם
לא ישארו בה וישמרו עליה .מישהו כבר יעשה
זאת בשבילם .אני שואל את עצמי :כמה יהודים
צריכים לשבת כאן כדי לשמור על המדינה ,כדי
שיהיה לאן לברוח בעיתות מצוקה? ואיך לגרום
לאנשים שישארו כאן! כיחידים ,קצרה ידנו
מלעזור .איננו יכולים להבטיח דיור ,מזון ,ואם
המדינה אינה דואגת לכך  -מי ידאג?
יהודה :יש בדבריך סתירות .מצד אחד אתה

מסכים שאיננו יכולים להתחרות מבחינה חומ-

רית או באיכות-חיים עם מדינה מערבית ,ומצד
שני אתה מחפש כל הזמן את הפתרון בכיוון
הזה .בעוני אבודה-מראש התחרות עם ארצות
.המערב על רמת-החיים .אני מזדהה עם דבריו

של שי ומנסה להתמקד בדברים הערכיים כדי
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מארץ-ישראל לגולה הוא באמת ירידה.
ענת :השאלה האמיתית ,לפי דעתי ,היא אם
קיימת התמודדות .ובתהליך של הבנה לכל מניע
אנחנו מאבדים איכשהו את העמדה שלנו .אם
קיימת התמודדות קיים גם ציור של קווים;
בהגדרה שלי למצבנו  -יש לנו משא .משא של
מורשת שאנחנו צריכים להעביר אותו .יש מי
שישא אותו על הגב ובשלב מסויים ינסה לזרוק
אותו ולברוח .אבל יש לנו גם אפשרות להפוך
את המשא הזה למשא פנימי ,שממשיך לתבוע כל
הזמן .וכדי להפוך את המשא למשא פנימי אנחנו
חייבים לצייר לעצמנו איזשהו קוד ,נקודה
ערכית ,שבהחלט מחלקת ציונים של נכון ולא
נכון .היו תקופות בהן הניפו דגלים איתם
אי-אפשר היה להיאבק .היו תקופות שסימנו
דרכים ונתנו לכל אחד אפשרות לבחור .היום
המצב הוא שחדלו לציין את הדרכים ,ונוצרו
גורמות חדשות של חוסר-מוסכמות.
שי :מה שאמרת מקובל עלי ,ובאמת צריך
להבחין בין שני מצבים .יש דברים שנופלים על
האדם כמעמסה חיצונית ,ציוויים חיצוניים של
אנשים שאומרים לו מה לעשות; ויש דברים
שהוא מרגיש כבְערה פנימית שלו .יוּבל ממריד
אותי כי אני שומע ממנו הרבה ציווי חיצוני,
נימה של אצבע מושטת ומאשימה .אני מאמין

יותר כאשר אדם אומר לי דברים שכל כך נוגעים
לי ,חשובים לי ,עד שאני מרגיש שאני רוצה
לעשות ויכול לעשות ,ואז זה יבער בתוכי ולא
בתוכְכִי מישהו אחר ,כִּיוון שמתוך הַבְּערה
שאראה בו  -אני אבער גם כן .נדמה לי שאצבע

מאשימה משיגה תוצאות הפוכות .היא מבהילה
את האדם ,והוא נשמט מבין ידינו .יש דב-
רים שהיורדים אינם רואים ,וצריך לפקוח את
עיניהם.
ענת :השאלה היא אם יש לנו מספיק לפידים.

האם אנחנו נושאים ברמה אותם הלפידים שאנו
צריכים לשאת .היות שהמאבק שלנו ,הנורמטיבי
 על עברית ,עבודה עצמית ,אי-ירידה מןהארץ ,אי-עזיבת הקבוץ  -ירד מסדר-היום ,הרי

זו אש שִכְּלל אינה קיימת ,וספק אם זוכרים עוד
את האפר.
שי :צריך לזכור שאותם צעירים שנשארים
בארץ (אלה שחבריהם ירדו) הם אנשים המצויים
בתהליך אישי ,ובכלל זה  -איפה לחיות ולהקים
משפחה .עצם זה שהם בארץ עדיין לא אומר
שהם אנשים הבטוחים בדרכם ושלמים איתה.
אנחנו לא אנטי-תיזה לירידה ,מפני שאנחנו
עדיין תוהים .יובל בטוח בדבריו .אני מקבל
בכנות את דבריו  -אבל כמה כמוהו יש?! לי
קשה לקבל זאת על עצמי.

לא כל הנוכחים בשיחה דיברו ,ולא כל הדברים הועלו,
כאן ,על הכתב .מה שמצוי כאן הוא משל יהודה (ארז),
סמדר (גבעת-חיים/איחוד) ,יובל (יגור) ,שי (גניגר),
אהוד (אשדות יעקב  /מאוחד) ,ענת (עין-חרוד /
מאוחד) ,מוטי (נתיב הל''ה) ,בארי (משמר-השרוו),
שמואל (חיפה).
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השארותם בארץ .האם יש יורדים שהם מכירים .מדוע הם ?רדו .האם השתנה ?חסך אל
אדם

משום

שהורא

יוררד.

קריאת אחד מהמכתבים המופיעים בחוברת.
כל אחד לעצמו או

כתיבת מכתב חשובה.

רצוי

לעשות זאת

DA

בקבוצות קטנות.

ביקור במרכז קליטה .מניעי העולה ארצה .מה היה טוען העולה ליורד .השוואה בין
מכתבי בני הארץ וטענותיו של העולה ארצה.

שיחות בתור לקונסוליה האמריקאית עם יורדים או

יורדים בפוטנציה.

ארגון פעולת הסברה בבית הספר-התיכון .בדיקת התכנלת (האם תשים את הדגש בשלללת
הירידה או בחיוב הבחירה בארץ .מה יה?לו הטענות באיזה דרך הן תעברנה לקהל
התלמידים).

כתיבת מכתבים אישיים ליורדים ושליחתם לארה"ב על פי כתובות שחניכים מכלרלם.

ביקרר במרזיארן התפוצורת ,נקודרת משיכה ורנקודות מרתיערת בקירם היהרד? בגולת.
ההבדל בין

מה שישתקף

במוזיאון

כמציאות של הפזורה היהודית לבין

מה שדוחף

לשראלי לרדת.
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