יורדים

להתקפה
הישראלים שהיגרו לקליפורניה כבר מזמן לא מתביישים בזה ,להפך עכשיו הם
יוצאים נגד ראשי הממסד היהודי שם ,שבמשך שנים התייחסו אליהם בהתנשאות,
ובטוחים בהצלחת מאבקם "אני מרגיש רעידת אדמה בלוסאנג'לס" ,מכריז יוזם
המהלך ואם כבר מיליטנטיות ,גם את אובמה הם מזהירים לקראת ביקור נתניהו
אבנר הופשטיין,לוס־אנג'לס | צילום :שני בראל־דסר
הגרעין הקשה :מימין ,ניקולט ,אלפרט )עומד( ,טנא )יושב( ,אבןחיים ,אבני ,בורשטיין וזיידוף .בורשטיין" :אני גם אזרח אמריקאי ,וכשאני נוסע לגור בישראל האמריקאים לא מסתכלים עליי כעל יורד"

קלבאסס ,שכונת הווילות היוקרתית
בפאתי הוואלי ,כשלושת רבעי שעה
נסיעה מצפון ללוס־אנג'לס ,ידועה
בגינות המטופחות שלה ובנחשי הפע־
מונים הארסיים שמסתתרים בקיץ בין
הנקיקים ובשיחים ומפתיעים את הש־
כנים שיורדים לשכשך בבריכות הפרטיות .דפנה ,אשתו
של אלי טנא ,יושב־ראש ואחד המייסדים של "איי.אל.סי",
ארגון ההנהגה הישראלית ,לא לוקחת סיכונים ומזמנת
מפעם לפעם לוכד נחשים מקצועי.
אלי ,לעומת זאת ,מופקד על הנחשים שבחוץ – הבנקים,
בעלי הבתים ,המעקלים והנושים – ואיתם הוא מתמודד
בהרבה יותר רכות ושארם מאשר לוכדי הנחשים שבח־
צר .אחרי שהוא גומר לטפל בנחשים ,שזימנה לו הכלכ־

אלפרט" :הארגונים היהודיים הפגינו כלפינו
סוג של דחייה .אם שני סטודנטים לרפואה,
אחד ישראלי והשני פרסי ,היו מבקשים
מהפדרציה היהודית מלגה ,הפרסי היה מקבל"
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לה האמריקאית המקרטעת בתפקידו כבעלים של קבוצת
חברות ,העוסקות בהסדרים בין בנקים לבעלי נדל"ן ,הוא
מתפנה אל ארגוני היהודים בארצות־הברית ואל הישרא־
לים בארץ הקודש.
לפני שלוש שנים הקים טנא עם קבוצה של בעלי עס־
קים ישראלים מצליחים מלוס־אנג'לס ארגון ,שמטרתו
לשים קץ להסתתרות של ה"יורדים" בתוך השיחים ול־
עודד אותם להתחיל לצעוד בגאון כישראלים־אמריקאים,
מושג שכמעט לא היה קיים קודם .טנא ועמיתיו ,בתמיכת
הקונסול הכללי בעיר באותה תקופה ,אהוד דנוך ,החלי־
טו שהגיע הזמן שמישהו יראה וישמע אותם מחוץ לגטו
של הוואלי :בהפגנות למען ישראל ובאירועים של הש־
דולה היהודית ,בערבי תרומות למען שדרות ובקמפוסים
העוינים בזמן מלחמה .עכשיו טנא כבר חש שהחל לקטוף
את הפירות" .אני מרגיש רעידת אדמה בלוס־אנג'לס" ,הוא
אומר בגאווה.
כל מי שחי פה פעם יודע שלהיות ישראלי באל.איי
לא נחשב גליק כזה גדול .אם אתה מיליארדר כמו חיים
סבן מחזרים אחריך .אבל אם אתה אחד מהשורה מסתכלים

עליך בחשדנות ,לבדוק אם אתה תואם את הפרופיל של
הלבנט ,או שצברת קצת קילומטרז' של תרבות אמריקאית
טהורה .לטנא ול־ 65חבריו לארגון ההנהגה הישראלית
נמאס להתבייש ולהסתתר מאחורי הסינר של בעלי הבית,
היהודים .הם החליטו שהגיע הזמן שלצד כל "קוהן" יעמוד
כהן ,לצד כל גולדברג יעמוד גולן ,לצד כל רוטסטין יע־
מוד רותם .הם רצו ייצוג והכרה ,ריספקט וכותרות ,מעמד
והשפעה .ויותר מכל הם רצו לעקור את סטיגמות הפרזיט
הגלותי של "הישראלי היורד" מהיסוד.
וכמובן ,כמו כל מי שמכבד את עצמו בעיר הזאת ,הם גם
רצו לקיים אירוע גאלה גדול באולם הנשפים של הילטון
ההוליוודי ,עם ארוחת ערב מפוארת ,נאומים פומפוזיים
ושורה של מופעים ,אבל עם טוויסט ישראלי :עינת שרוף,
רמי קלינשטיין ,שיפודי כבש וריקודים על השולחן אל תוך
הלילה .במילים אחרות ,הרבה כסף ויין אבל בלי הפוציות
הקרירה הטיפוסית של מועדון הלימוזינות בהוליווד .בעת
כתיבת שורות אלו האירוע ,שהתקיים שלשום בערב ,הוא
סולד אאוט ,עם יותר מ־ 700משתתפים .כל כרטיס נמכר
ב־ 500דולר ,וחלק מהשולחנות נקנו בסיטונות בעשרת
אלפים .ויש גם שני תורמים שהלכו עד הסוף ושמו על
השולחן  100אלף דולר .הכסף ,מבטיחים כאן ,ילך לשו־
רה של פרויקטים למען העצמת הקהילה וחיבורה למדינת
ישראל ,כמו הקמת שבט צופים חדש או תוכניות ללימוד
עברית ומורשת דרך האינטרנט.

לא בגדנו
עבור נציגי ארגון ההנהגה זאת הזדמנות להיאסף בס־
לון של טנא ולהפגין עוצמה כחול־לבן .מלבד טנא הגיעו
דני אלפרט ,יצרן ויבואן של תכשיטים ,שרון )שון( אבן־
חיים ,קבלן ונשיא בית־הספר העברי "קדימה" ,נתי זיידוף,
בעלים של חברת אחזקות בתחום הנדל"ן ,ושוהם ניקולט,
מנכ"ל הארגון .למען הגיוון הצטרפו לפגישה השחקן אקי
אבני ,שהגיע לביקור בעיר ,והשחקן הוותיק מייק בורש־
טיין .במשך כמה שעות ,על עוגות ,פיצוחים ויין משובח
מחבל נאפה ,הם הכריזו על יציאה קולקטיבית מארונו של
הניכר .כשמקשיבים להם ,קשה שלא לחשוב עד כמה הש־
תנה מעמדה של הגלות מאז "נפולת של נמושות" של רבין,
ועד היוזמה החדשה לאפשר זכות הצבעה לישראלים מחוץ
לגבולות המדינה.
בשנות השמונים "יורד" היה כינוי גנאי לנהג מונית
ישראלי בניו־יורק .מה השתנה ,לדעתכם?

טנא" :עד לפני שנים ספורות היינו תקועים פה בין הפ־
שיש לסדן .הישראלים בארץ התאכזבו מאיתנו והיהודים כאן
הסתכלו עלינו מלמעלה .מצד אחד אנחנו 'יורדים' ו'נמושות'
וצריכים להצדיק את ההישארות שלנו פה ,ומצד שני היהודים
פה ראו בנו אגרסיבים ,פושרים ,אנשים שלא יודעים אנג־
לית ,שקשה לתקשר איתם מנטלית .זה לא היה מקרי :מדינת
ישראל רצתה בכך .ביקשו מהארגונים היהודיים לסרב לע־
זור לישראלים שעזבו את הארץ כדי לעודד אותם לחזור .זה
הולך ומשתנה .הסטיגמות הולכות ומיטשטשות".
אבן־חיים" :בשנות השבעים והשמונים מספר היש־
ראלים שעזבו לארצות־הברית ,ובמיוחד לחוף המערבי,
היה קטן יותר .לרוב האנשים בארץ לא היה מגע ישיר עם
יורדים ,והסטיגמות נולדו דרך הצהרות בתקשורת .אלה
שעזבו נחשבו לבוגדים שנטשו את עמם ואת ארצם .זה
לא שהיום יש לנו את אותן הזכויות שיש למי שחי בארץ,
אבל בישראל מתחילים להבין שיש כאן אנשים איכו־
תיים ,שיכולים לשמש שגרירים של רצון טוב עבור המ־
דינה .אנחנו שייכים לדור שמרגיש פחות צורך להתנצל.
עשינו צבא ומילואים ,ועכשיו אנחנו עוסקים בהיי־טק
ובעסקים ,ומצפים שמדינת ישראל תנצל את יכולותינו
במקום לדחוק אותנו".
אלפרט" :כשאני הגעתי הרגשתי את האפליה דווקא
פה ,מצד היהודים .הרגשתי שהם אלה שמסתכלים
עלינו כאילו בגדנו בארצנו .הציפייה הייתה שישראלי
יילחם בארץ ולא יבוא ליצור תחרות ליהודים בגולה.
הפדרציות היהודיות והמוסדות הביעו סוג של דחייה
מאיתנו .הייתה גם אפליה .אם סטודנט לרפואה יש־
ראלי ביקש מהפדרציה מלגה ,ומולו ביקש נניח פרסי
– הפרסי היה מקבל".
אבל תמיד תהיה טינה כלפי אלה שעזבו את הארץ
לטובת חיים של רווחה כלכלית בארצות־הברית...
מייק בורשטיין" :מהשאלה שלך משתמע שמי שעו־
זב את הארץ עושה משהו לא בסדר .למה? אני גם אזרח
אמריקאי ,וכשאני נוסע לגור בישראל האמריקאים לא
מסתכלים עליי כעל 'יורד' .ארגנטינאי שעוזב את ארגנ־
טינה אינו 'יורד' לשום מקום .רק ישראלים רואים באזרחים
שעוזבים אותם 'יורדים' ,כלומר בוגדים .וגם בקטע הזה
הייתה המון צביעות .כשקיבלתי תפקיד בברודוויי פירגנו
לי בארץ ,כי הלכתי לייצג את ישראל בברודוויי בפעם
הראשונה .כשחיים טופול קיבל את 'כנר על הגג' בלונדון
אז הוא בסדר ,כי הוא מביא לנו כבוד .אבל אם אתה נוסע
לנסות את מזלך בחוץ לארץ כמו אקי אבני ,נוסע לטפח את

הקריירה שלך כאן – אז אתה כבר לא בסדר".
אבני" :כשהגעתי לכאן כשחקן ישראלי ,אולי הייתי סוג
של חלוץ בין השחקנים הישראלים ,וזה הביא לחוסר פרגון
מצד חלק מהתקשורת הישראלית או הברנז'ה הישראלית.
היום כבר רואים בחיפוש אחר קריירה בהוליווד דבר כמעט
מובן מאליו .במבט לאחור אני יכול לשפוט את חוסר הפר־
גון הישראלי לכף זכות :זה מדרבן אותך להתאמץ יותר".
יש  7,000ארגונים יהודיים שאוספים עשרות מיליוני
דולרים ,חלק גדול מזה למען ישראל .בשביל מה צריך גם
את הארגון שלכם?
זיידוף" :לפני שלוש שנים ,בזמן המלחמה בלבנון,
הבנתי שאנחנו צריכים לשנות את קו המחשבה שלנו.
הייתה עצרת ברחוב וילשיר ,בחום של קרוב ל־ 40מע־
לות ,ובכל זאת הגיעו מושל קליפורניה וראש עיריית
לוס־אנג'לס ואיתם אולי  3,000יהודים כדי להזדהות עם
ישראל .אתה יודע כמה ישראלים היו שם? בקושי  .500זה
היה ביזיון .מדברים על  300אלף ישראלים שמתגוררים
בלוס־אנג'לס ,אבל בוא נניח שיש רק חצי מזה .אז מתוך
 150אלף ישראלים רק  500מגיעים להזדהות עם האחים
שלנו ,שישבו  30ומשהו יום במקלטים ,שנהרגו ונפצעו
בחזית ,שחיו בסכנה קיומית? ישראל נלחמת על חייה
והישראלים הולכים לים? איזו בושה".
טנא" :הישראלים לא באו להפגין אז ,אבל גם אף אחד
לא פנה אליהם שיבואו .לאף אחד זה לא היה מספיק חשוב.
היה חסר מנוע שישנע את הישראלים להגיע לאירועים,
להפגין נוכחות .ההחלטה שלנו הייתה להקים את המנוע
הזה .ועובדה שבהפגנות התמיכה בישראל במבצע 'עופרת
יצוקה' כבר הגיעו אלפי ישראלים להפגין .ביוזמה החדשה
שלנו ,שנקראת 'צו  ,'8אנחנו מתחייבים להגיע לכל מקום
שבו מפגינים נגד ישראל כדי להפגין נגד".
ניקולט" :הרבה פעמים הארגונים היהודיים רדומים,
שבעים ומאוד נזהרים להישאר בתוך הקונצנזוס ולא
להרגיז יותר מדי את הממסד .הם כל הזמן מסתכלים
ימינה ושמאלה מחשש שיאשימו אותם בהיעדר פט־
ריוטיות .לנו אין את הדילמה הזאת .אנחנו מאמינים
שיש השקה מוחלטת בין תמיכה בישראל לבין פט־
ריוטיות אמריקאית".
אלפרט" :בתוך שנתיים שמנו את עצמנו על המפה
ודאגנו שיהיה ייצוג לישראלים .יש קהילה מרוקאית בעיר,
קהילה רוסית חזקה ,קהילה פרסית .יש אינדיאן־אמריקן,
אפריקן־אמריקן ,ערב־אמריקן .הגיע הזמן שיהיה 'יזראלי־
אמריקן' .אנחנו הולכים היום בראש זקוף".

הרבה יהודים עדיין מדברים על הישראלים כאן במי־
לים איומות .על התחמנות שלהם ,על מוסר העבודה
הירוד ,השחצנות ,הנימוסים הקלוקלים.
"הכל שאלה של תרבות ומנטליות ,ואלה דברים נרכ־
שים" ,אומר אקי אבני" .הבן שלי גדל פה ולמד ,שכאן לא
חוטפים מהיד של ילד אחר .בישראל זה כן מקובל .האם
זה הופך את הילד הישראלי ל'באד בוי'? לא ,הוא פשוט
בא מתרבות אחרת ,ואפשר להתחנך .אני חושב שלפעמים
נותנים משקל גבוה מדי לסוגיה של 'הישראלי המכוער'.
המטרה של הארגון הזה היא לקחת את הדברים הטובים
שיש בישראלי".
אם יהיה לישראלים כאן יותר ייצוג ,זה לא יעודד עוד
ועוד ירידה מהארץ?
אלפרט" :כשעשינו את האירוע למען שדרות ,לפני
כשנה ,הבן שלי פגש ילדים משם .הוא נולד כאן ובחיים
שלו לא שמע לפני כן על שדרות .אבל בעקבות המפגש עם
הילדים הוא נסע לשם בקיץ האחרון ולימד ילדים מבתי־
הספר בשדרות אנגלית .והילדים האלה עברו את הבחינות.
זה שווה את הכל".

מצביעים ברגליים
אחד הנושאים הנפיצים ביותר הוא מתן זכות הצבעה
לישראלים שעזבו את הארץ .הקואליציה של נתניהו
סיכמה לקדם את הנושא ,ושר החוץ אביגדור ליברמן
הוא בין התומכים המובהקים .אבל דווקא בפורום הזה
ישנם כאלה שמפחדים מזכות כזאת ולא חושבים שהיא
מגיעה להם .אבן־חיים הוא אחד מהם" .אני לא חושב
שמותר לנו להשפיע על המערכת הפוליטית בישראל
כמו שלאמריקאי מותר להשפיע מכל מקום בעולם.
ישראל היא לא אמריקה .ישראל עוברת תהליכים מאוד
קשים ,ולא כל אחד שחי בישראל לפני ארבעים שנה
צריך לקבל זכות הצבעה .אפשר למצוא קריטריונים
מאוד־מאוד מובהקים ,שיבחנו קשר רציף לישראל,
נניח מי שמבקר בישראל באופן סדיר או שיש לו הש־
קעות .אבל העיקרון שמישהו יושב פה וקובע לישראל
את המדיניות הוא מופרז לגמרי .יש לי חברים בארץ
שעושים שלושים יום מילואים ,ואני לא חושב שמגי־
עות לי אותן זכויות כמוהם".
אלפרט" :אני לגמרי לא מסכים .מחבל שרצח יהודים
ויושב בכלא יכול להצביע אם יש לו תעודה כחולה .האם
גם לו צריכות להיות יותר זכויות ממני? אני חושב שצ־

ריך למצוא גשר שיאפשר לנו להצביע .ברור ,צריך לקבוע
קריטריונים ,אבל אין ספק שהמדינה יכולה להרוויח ממני.
הרי הילדים שלי יכולים לעלות על מטוס ולהצביע בארץ,
אז למה לא להקל עליהם ולקרב אותם?"
בורשטיין" :אני קרוע בעניין הזה ,כי מצד אחד כאזרח,
יש לך זכויות .מצד שני אני מאוד מודאג מחוסר זיקה או
מודעות למה שקורה בפוליטיקה בארץ .כשאתה חי בארץ
אתה חייב לדעת כל יום מה שקורה .כשאתה חי פה אין
שום בעיה לעבור חמישה או שישה חודשים מבלי לבדוק
את הניוז בישראל .איך בדיוק חיים־יענקל מברוקלין אמור
לדעת למי להצביע?"
אלפרט" :אל תדאג ,ברגע שתהיה לחיים־יענקל זכות
הצבעה ,נציגי המפלגות יגיעו ויסבירו לו".
נתניהו ייפגש בשבוע הבא עם הנשיא אובמה.

אקי אבני" :כשהגעתי לכאן הייתי חלוץ בין
השחקנים הישראלים ,וזה הביא לחוסר פרגון.
היום אני יכול לשפוט את חוסר הפרגון הישראלי
לכף זכות :זה מדרבן אותך להתאמץ יותר"
איך אתם רואים את המעורבות שלכם במערכת
היחסים בין ישראל לארה"ב ,שעלולה להגיע בשנים
הקרובות לכדי עימות?
אבן־חיים" :רובנו פה גם אזרחים אמריקאים וגם
ישראלים .אנחנו נעמוד מאחורי ישראל בכל מצב ,לא
משנה אם זה ביבי ,אולמרט ,ברק או כל אחד אחר .לא
נתבייש למחות נגד הממשל ,אם המדיניות שלו תפגע
בישראל .אני אישית אתקשר לכל איש ממשל שיש לי
קשר אליו ואגיד לו 'כשהיו בחירות ידעתם להתקשר
אליי ולבקש אירוע .עכשיו תורכם לקיים את ההבטחות
שלכם כלפי ישראל ,אם אתם רוצים שגם בפעם הבאה
נצביע עבורכם".
אלפרט" :אנחנו תומכים בחרם כלכלי על איראן ,ומ־
דאיג אותי שהממשל האמריקאי מושיט להם יד .ישראל
נמצאת בסכנה קיומית ,ואם הממשל יקבל החלטות שיכו־
לות לפגוע בישראל ,אז כמו שידענו לשטוף את הרחובות
במהלך 'עופרת יצוקה' עם  6,000מפגינים ,כך לא נהסס
לצאת לרחובות למחות נגד הממשל .וזאת תהיה הפגנה
מדהימה עם עשרות אלפי ישראלים"¿ .
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