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עולהכמה

אנג׳לס?בלוס
והביקורתיים,הזןעמיםויובךמו

הםאחר:סגנוןבאמריקההישראליםמציגיםן|

לשמורומתעקשיםהמדינהעלכועסיםלא

ומההלאומיתוהגאווההשפההזהות,על

הנוכחית?המחאה\ללומרלהםיש

רודנרשמואל

עולהבמה

מילקי
בלוסאנגילס?

TS1$$:יTS1$$:־־־עלהשנייהפסקה^■ן

$DN2$י:$DN2$

המקיףהמדיניות

להישארל׳יורדים'זוראתלחברהמטרה:

קר־יוגבכתיהירים״׳^״

הפגנת

$TS1$קרהפגנת$TS1$

$DN2$קרהפגנת$DN2$מנהלמזמןלאעדסנטי,תמיכה

יורקבניובישראל
היהודית,בסוכנותוהערכהתכנוןתחרם

בכךמתייחדתמישראל"ההגירהכחצוק"'א^תןבצ"

מדי־מצדמגיעבההעיקרישהעיסוקתיטרסצילום:

נת

$TS1$מדינת$TS1$

$DN2$מדינת$DN2$המדינותמצדופחותישראל,האם

היש־אנחנואחרות:ובמיליםהקולטות״.

ראלים

$TS1$הישראלים$TS1$

$DN2$הישראלים$DN2$בעוזביםבאובססיביותעוסקים

הקולטותשהמדינותמכפייותרהרבה

ישראליםטבעי:זהבהם.עוסקותאותם

כפיארה״ב,אחרותלמדינותהעוזבים

שעו־כפיגרמניה,אורבים,שעושים

שים

$TS1$שעושים$TS1$

$DN2$שעושים$DN2$,עצמםאתהמחשיביםכאלהמעטים

ביםקטנהקבוצההםיותראופנתיים

מז־הקולטתהמדינהעלהשפעתםגדול.

ערית.

$TS1$.מזערית$TS1$

$DN2$.מזערית$DN2$היאהנעזבתהמדינהעלהשפעתם

מדינהשזומשוםבעיקרשמורגשת,זו

להש־ומתקשהנטישהבחרדתהשרויה

תחרד

$TS1$להשתחרד$TS1$

$DN2$להשתחרד$DN2$.ממנה

יותרלהתבלבל:צריךלאאבל

למי״ירידה״,מישראלמשההגירה

קצתשמרגישבמונחלדבוקשרוצה

הנע־המרינהעלמשפיעהמעופש

זבת

$TS1$הנעזבת$TS1$

$DN2$הנעזבת$DN2$מש־היאהקולטת,המדינהעלאו

פיעה

$TS1$משפיעה$TS1$

$DN2$משפיעה$DN2$נשארתישראלעצמו.המהגרעל

אבלאמריקה,נשארתאמריקהישראל,

ישרא־אחר.מישהוהואחייםאבןשרון

לי

$TS1$ישראלי$TS1$

$DN2$ישראלי$DN2$אמריקאי.ולאאמריקאיישראלי,ולא

כלכ־הצלחהבמהגר,מאהרבעכמעט

לית,

$TS1$,כלכלית$TS1$

$DN2$,כלכלית$DN2$כמווהוא,אנג׳לס,בלוםמגורים

במקוםלחיותשבחרורביםישראלים

המייצרתבמעבדההניסוייםשפןאחר,

המאהשלישראלי־אמריקאיחדשה:זהות

השפן,הואשלו,האישיובמקרה21ה־

המדען.גםוהוא

מתנצליםלא

מי־ההגירהבסיסיות:עובדותכמה

שראל

$TS1$מישראל$TS1$

$DN2$מישראל$DN2$הרבהשלבשפלנמצאתהחוצה

שלבשאלותשעוסקמיכלשנים.מאוד

זה.אתיודעומישראללישראלהגירה

להתרגשמתקשהזהאתשיורעמיכל

ומילקימפלטשמצאונודניקיםמכמה

מפסיקיםשלאנודניקיםומכמהבברלין,

עניין.מעצמםלעשותלנודניקיםלעזור

נושאכמובןהואבישראלהמחיהיוקר

לתפקידמעבראבלנמרץ.לטיפולחשוב

TS1$$הע:TS1$$הע־בהגברתהעוזביםשממלאיםהחיובי
$DN2$:הע$DN2$

החו־מישראלההגירההזה,לנושארנות

צה

$TS1$החוצה$TS1$

$DN2$החוצה$DN2$,גלוב־בעולםזניח.ענייןכרגע,היא

לי

$TS1$גלובלי$TS1$

$DN2$גלובלי$DN2$העיקרישהמניעמהגרים,תנועתיש

מניעהואקטסטרופות,שלבהיעדרןלה,

וצריךומאבדת,קולטת,ישראלכלכלי.

להשתגעולאלקלוט,שתמשיךלקוות

לאבד.ממשיכהגםכשהיא

יש־אלפימאותכמהלאמריקה:בחזרה

ראלים

$TS1$ישראלים$TS1$

$DN2$ישראלים$DN2$להגידיודעלאאחדואףבה,חיים

איפ־נמצאהמספרכנראהכמה.במדויק

שהו

$TS1$איפשהו$TS1$

$DN2$איפשהו$DN2$יותר,קצתאואלף,700ל־600בין

שלבמחקרפחות.קצתסביר,פחותאו,

למדי־״המכוןבמסגרתשנכתבקרסנטי,

ניות

$TS1$למדיניות$TS1$

$DN2$למדיניות$DN2$להבחיןהצורךמצויןהיהודי״,העם

ממנה,שהיגרוהארץילידיישראליםבין

ואחרכמהגריםלישראלשבאומילבין

יש־ביןוכןהבאה,לתחנההמשיכוכך

ראלים

$TS1$ישראלים$TS1$

$DN2$ישראלים$DN2$ישראליםבנילביןבישראלשחיו

לארץ.בחוץנולדואוצעירבגילשהיגרו

ישארוכות,שניםלפנישהיגרוכאלהיש

שניםלמשךבאמריקהששוהיםכאלה

ישוחוזרים,דוקטורטעושיםאחדות,

לגילהגיעושהילדיםשמגליםכאלה

כאלהגםכמובןוישוחוזרים,מצווהבר

ובנותיהםושכניהםלתמיד,שיישארו

לתמיד.יישארו

הישראליות־גווניכלאתכולם,את

האמריקאית

$TS1$הישראליותהאמריקאית$TS1$

$DN2$הישראליותהאמריקאית$DN2$הארגוןמקווהiacר״ת(

IsraeliAmericanשל Council

באמרי־לישראליםגגארגוןזהלשרת.

קה,

$TS1$,באמריקה$TS1$

$DN2$,באמריקה$DN2$אבלשנה,הכלבסךלומלאהשכעת

בוס־אנג׳לס,בלוסמשרדיםלוישכבר

טון,

$TS1$,בוסטון$TS1$

$DN2$,בוסטון$DN2$,וגאס.ולאסג׳רזיניויורק,נירמיאמי

פחות.לאמהפכני,מהלךמבטאהארגון

שה־מהאתברורהבחותמתמסמןהוא

תברר

$TS1$שהתברר$TS1$

$DN2$שהתברר$DN2$ה״יורדים״,עידןתםלפניו:כבר

ולהת־הצלליםביןלהישארהנדרשים

נצל

$TS1$ולהתנצל$TS1$

$DN2$ולהתנצל$DN2$והחלאחרת,במדינהבחירתםעל

משלימהישראלשבוהעידןאחר:עידן

במדי־גםחייםשישראליםהעובדהעם

נות

$TS1$במדינות$TS1$

$DN2$במדינות$DN2$,שרממנה.להיבנותומנסהאחרות

שרגםהוא)כן,בנטנפתליהתפוצות

לכם,אכפתלאאםלכעוסקלהברלינאיםעל

למהלכם,אכפתואםלהציק,טורחיםאתםלמה

קשההאמריקאיםעםלקלקל.במקוםלבנותתסייעושלא

שלהםהעמדהגםאחר,ומצדישראל,ידידיהםיותר:

הציוניבחזוןזדון,בליכבעיטה,להיראותעשויה
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שרנסקי,נתןהסוכנותויו״רהתפוצות(

אלהכאשרהארגוןראשיאתלברךשבאו

ישראליםיוכיחו.בירושלים,התכנסו

כדיאםלטפח,שצריךנכסהםבאמריקה
יי

אחרדברבכלשיעזרוכדיואםשישובו,

לטפחשצריךנכסהםבו.לעזורשירצו

במ־ארוכותשניםכעבורשגםרוציםאם

רינות

$TS1$במרינות$TS1$

$DN2$במרינות$DN2$לישראל,זיקתםעלישמרואחרות

הבאים.לדורותאותהוינחילו

באמ־ישראליםשלמקומייםארגונים

ריקה

$TS1$באמריקה$TS1$

$DN2$באמריקה$DN2$אבלשנים,לפניכברלצמוחהחלו

סאנריימצומצם,תמידהיהשלהם״החזון

בוניםלאככהמסיבה.עם,ריקודיסקול,

צעד,עודהלכווחבריוחייםאבןקהילה״.

מריציםשהםגגארגוןמעליהםוהקימו

אד־שלדוןשלנדיבהתרומהבהצלחה.

לסון

$TS1$אדלסון$TS1$

$DN2$אדלסון$DN2$מנכ״לשסיפרכפ־בזה,סייעה

ימיםכעשרהבעודבלשה.שגיאהארגון

בעירראשוןארציכנסהארגוןיערוך

vvej WWאבו

roישראלי

שחיבלוסאנג׳לס:

ישראלאת"כשעזבתי

הרבהליהיולא

אחתזואפשרויות,

היוםשעזבתי.הסיבות

בישראלהתהפך,הגלגל

אפשרויותפחותלאיש

כאןישמארה״ב.

גומריםשלאישראלים

החודש״את

ועלהזהותעללדבר״כדיוושינגטון.

האחריותעלכקהילה,שלנוהפוטנציאל

לדבריהם.ישראל־ארה״ב״,ליחסישלנו

ומהממשלמישראלבכיריםבויופיעו

האמרי־היהודיתומהקהילההאמריקאי

קאית.

$TS1$.האמריקאית$TS1$

$DN2$.האמריקאית$DN2$בארגוןמדוברחותמת:עודהנה

לישראלמחוץישראליםמתנצל.שלא

זקרביכולתם,בטוחיםבמורשתם,גאים

קומה.פי

מסקרןאתגרלישראלמציביםהם

להשמציביםהאתגרמאשריותרהרבה

ובד־לברליןשעזבוכועסיםישראלים

רכם

$TS1$ובדרכם$TS1$

$DN2$ובדרכם$DN2$בדלת.לבעוטהחליטוגםהחוצה

מיעוטאותו)כמובן,הברלינאיםעל

לכ־קלבדלת(בעטשבאמתמהםקטן

עוס.

$TS1$.לכעוס$TS1$

$DN2$.לכעוס$DN2$המופרכתהגישהאתלזהותקל

למהלכם,אכפתלאאםמייצגיםשהם

לכם,אכפתואםלהציק,טורחיםאתם

לנסותבמקוםלבנותתס־־עושלאלמה

הםיותר:קשההאמריקאיםעםלקלקל.

בשרישראל,שלגדוליםהכיידידיה

שלהםהעמדהגםאחר,ומצדמבשרה,

בליזדון,בליכבעיטה,להיראותעשויה

במרי־התכנסותשלהציוניבחזוןכעס,

נת

$TS1$במרינת$TS1$

$DN2$במרינת$DN2$.לאום

לצופיםבדרך

קהילהצריךלמהחייםאבןאתשאלתי

להםלאפשרלאלמהישראלים,של

שרו־מיהמקומיתבקהילהלהיטמע

צה,

$TS1$,שרוצה$TS1$

$DN2$,שרוצה$DN2$רוצה,שלאמיהיהודית,בקהילה

שבעצםאומרהואשיבחר.אחרתבקהילה

יוד־לאכישראלים״אנחנוברירה.אין

עים

$TS1$יודעים$TS1$

$DN2$יודעים$DN2$״היהודי־אומר,הואבגולה״,לחיות

האמריקאי

$TS1$״היהודיהאמריקאי$TS1$

$DN2$״היהודיהאמריקאי$DN2$ישראליבגולה.לחיותיורע

בע־לרובעסוקלארה״בשמגיעממוצע

צמו

$TS1$בעצמו$TS1$

$DN2$בעצמו$DN2$כיאלאבישראלרעכיבאלאהוא

לכאןבאהואלביתו.לעשותרוצההוא

הבנהלואיןובמשפחתו.בעצמוועסוק

הזהותעללשמורכדילעשותצריךמה

אמריקה״.כמובמקוםשלוהילדיםשל

רוציםהישראליםשרובמניחחייםאבן

״יש־להישאררוציםזהותם.עללשמור

ראלים״

$TS1$״ישראלים״$TS1$

$DN2$״ישראלים״$DN2$באמרי־גםיהיהלאשזהמה

קה.

$TS1$.באמריקה$TS1$

$DN2$.באמריקה$DN2$תסייעבוניםוחבריושהואהקהילה

בזה.להם

שניםחמשאחריישראלאתעזבהוא

כעסובליאז,כעסבליבצה״ל.כקצין

יש־במדינתזכויותשוםלי״אץהיום.

ראל'/

$TS1$/'ישראל$TS1$

$DN2$/'ישראל$DN2$כל־חובותרקלי״־שאומר,הוא

פיה".

$TS1$."כלפיה$TS1$

$DN2$."כלפיה$DN2$כלפיגםמתברר,כלפיה,רקולא

שבחרוישראליםשלהבאיםהדורות

שאנ־מציאות״־שאחר:במקוםלחיות

שים

$TS1$שאנשים$TS1$

$DN2$שאנשים$DN2$מההיאוהשאלהחוזרים,תמידלא

המ־מהמשנהלאהזה.הדברעםעושים

ספר,

$TS1$,המספר$TS1$

$DN2$,המספר$DN2$אתןלאאניאםהלאה.מההשאלה

השלישיהדורקהילה,השלישילדור

ייעלם".

לדעתךדורותכמההשלישי?הדור

הישראליות?עללשמוראפשר

היש־עללשמוראפשרשאי״ברור

ראליות

$TS1$הישראליות$TS1$

$DN2$הישראליות$DN2$אבלאופן,באותודורותלהמון

של־הניןאםממנה.משהולשמוראפשר

ילך

$TS1$שלילך$TS1$

$DN2$שלילך$DN2$,לותהיהדורותכמהעודלצופים

ישראליות".

להג־קשהישראליות?בדיוקזהמה

דיר

$TS1$להגדיר$TS1$

$DN2$להגדיר$DN2$,באמריקה.קשהפחותולאבישראל

מאודשקשהמלמדיםהמחקריםאגב,

אבלהבאים.לדורותאותהלהנחילגם

שמי־ברגע״שפה,־ערים.־שחייםלאבן

שהו

$TS1$שמישהו$TS1$

$DN2$שמישהו$DN2$לישראלשלוהקשרעבריתמדבר

שהואהראשוןהדברזהחזק״,יותרהרבה

התמי־״הקשרגםהיחיד;לאאבלמציין,

די

$TS1$התמידי$TS1$

$DN2$התמידי$DN2$,אלאפוטנציאל־כמקלטלאלמדינה

דב־ממנהשיוצאיםנהדרתלמדינהקשר

ר־ם

$TS1$דברם$TS1$

$DN2$דברם$DN2$;"שישראליםמהוכמובן,מדהימים

לאומיאופייותרשהואאףבו,מתגאים

החוצ־״היזמות,לאומית:זהותמאשר

פה,

$TS1$,החוצפה$TS1$

$DN2$,החוצפה$DN2$עםאלהאתמשלביםאםהחספוס

מיקסנוצרבאמריקה,היפיםהדברים

מדהים״.

ומטפחהזה,המיקסאתאוהבהארגון

בהטפהעוסקאיננוהואכלומר,אותו.

כמו־מוזר,יהיהזהלישראל.לעלייה

בן,

$TS1$,כמובן$TS1$

$DN2$,כמובן$DN2$באמריקהישראליםשלארגוןאם

התפקידשזהאחריםו״ישלעלייה,יטיף

יודעים״אנחנואבלאומר,הואשלהם׳/

קשריוצרותשלנומהפעילויותשהרבה

לי־עלייהיהיהגםמזהוחלקישראלעם

שראל.

$TS1$.לישראל$TS1$

$DN2$.לישראל$DN2$לי־מחוברשמישהושברגעברור

שראל

$TS1$לישראל$TS1$

$DN2$לישראל$DN2$גדול״.יותריעלהשהואהסיכוי

חי־לישראל.לחברבעצםהעניין,זה

בור

$TS1$חיבור$TS1$

$DN2$חיבור$DN2$.כמובן,ברליןעלאותושאלתיחיובי

אףעלביקורתלהעביררוצה״לאוהוא

מצדאבלמשהו״,לעשותשמחליטאחד

ולשבתלבואיאה"לאשזהסבורהואשני

מזהההואישראל״.מדינתאתולבקרפה

לסיפורגדולהבבהלהמגיבהשישראל

המס־להיסטריה,סיבה״איןהברלינאי:

פרים

$TS1$המספרים$TS1$

$DN2$המספרים$DN2$בי־יושבהייתיאםמפלצתיים.לא

שראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$מודאג״.מאודשהייתיחושבלא

למדי,קטנהבברליןהקהילהממילא,

כמהבטוח״לאחייםואבןלמדי,וחדשה

־שרוד״.הזההדבר

להגירהרבהסבלנותלושאיןנדמה

למי־לאוגםאידיאולוגיים,ממניעים

תוסים

$TS1$למיתוסים$TS1$

$DN2$למיתוסים$DN2$מו־הבלתיהאפשרויותארץעל

גבלות

$TS1$מוגבלות$TS1$

$DN2$מוגבלות$DN2$מדי.היקרהמילקיארץלעומת

ליהיולאישראלאתעזבתי״כשאני

״האפש־אומר,הואאפשרויות״,הרבה

רויות

$TS1$״האפשרויות$TS1$

$DN2$״האפשרויות$DN2$מאשרמוגבלותיותרהרבהאזהיו

היוםשעזבתי.הסיבותאחתזובארה״ב,

פחותלאישבישראלהתהפך,הגלגל

ישראליםכאןישמארה״ב.אפשרויות

מצ־כאןישהחורש,אתגומריםשלא

ליחים

$TS1$מצליחים$TS1$

$DN2$מצליחים$DN2$צעיריםבחוריםמצליחים.ופחות

אתהמהשואלואנילעזובאםשואלים

לחשובהמלאה,התמונהאתנותןרוצה,

מהמש־הריחוקעללחשובהעלויות,על

פחה,

$TS1$,מהמשפחה$TS1$

$DN2$,מהמשפחה$DN2$הואוכמהיהודיחינוךעללחשוב

המכלול,כלאתלפניךתשיםעולה.

משהוולהגידלבואאפשראיותחליט.

לבוא".כדאיאזפחותפהעולה

הואהכותבנאות:גילוי

למדיניותב׳׳מכוןבכירטמית

חוברשבוהיהודי",העם

ישראלים\להמדיניותנייר

הארגוןבכנסודוברבתפוצות,

בכתבההמוזכרבוושינגטון,
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