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מידה לא !ה מילה
 בירידה כזאת עליה שיש בתקופה דווקא

 לחשוב היה אפשר בעליה, כזאת וירידה
 וגם מארצות־הרווחה. עולים לעודד שצריך
המשפ איחוד במסגרת שבאים כאלה לעודד

מסויימות. אירופיות מיזרח מארצות חות
 עוד זד, — לבוא רוצים הם אם גם אבל

להם. שנותנים סימן לא
 לבדוק צריך קודם טובות. יעשו שלא
 אולי ? יהודים לא בכלל הם אולי אותם.
 הם אולי או נוצריה? סבתא להם היתד.

 נימולו? וגם רפורמי רב אצל כדת התגיירו
 כאלה. פה רוצים לא ליהודי. נחשב לא זה גם

 יוכיח: אנדרסן ג׳ון ומיקרה
ד לא תי ת. מ ל ע  אנדרסן אריק ג׳ון תו

 הוא אנשים. להרבה קורה זה כקאתולי. נולד
 בה שימש ניו־ג׳רסי, אוניברסיטת את סיים

 צרפתית, אנגלית, בשפות לבלשנות, כמרצה
וסינית. גרמנית

בתוף, לואיז את הכיר באוניברסיטה

 החלה זמן באותו לאשה. אותה ונשא יהודיה,
 נירתע הוא אותו. להעסיק הדת בעיית

 ולכן, הקאתולית, שבדת המרובים מהטקסים
 לחנכה החליט הוא — מישל בתם כשנולדה

 ללא גדל ילד ״כאשר לדעתו כי אימה, בדת
 בבגרותו. מבולבל הופך הוא דתית הכוונה

כלשהיא.״ לדת שייכות להרגיש עליו
 להאמין התחיל הצעיר הקאתולי המרצה
 תועלת. מתוך לא אליה. להתקרב ביהדות.

 שאל לוי, דויד לרב פנה הוא אידיאל. מתוך
 הראשונה תגובתו גיור. אפשרות על אותו

 ״למה הייתה: האמריקאי הרפורמי הרב של
 בארצות־הברית קיימות ובעיות? צרות לכם
 יותר. הרבה חופשיות נוצריות כנסיות כמה
התעקש. ג׳ון אליהן?״ תצטרפו שלא מדוע

 רוצה שאני שהרגשתי כזה למצב ״הגעתי
ה האמונה בעלי האנשים קהל אל להצטרף
 להיות מהם. חלק ״להיות אמר. יהודית,*

העמוקה." לאמונתם שותף
 ליהודי הפך ,26,־ד בן ג׳ון התגייר ואו

 שעליו הרגיש אמיתי וכיהודי נימול. וגם
 ולהתיישב לעלות ״החלטתי ארצה. לעלות
 ביותר,״ לנו הקרובים האנשים של בארץ
בקיבוץ. להתיישב שהחליט וכמובן אמר.

 למחלקת-ה- בא שגיה. פעם לחתיד
 לו שאין לו אמרו ארצה. לעלות כדי עליה

 לא הוא כי לא? למה עולה. של זכויות
ש רפורמי, רב אצל התייהד והרי יהודי.

 אותו חושבים יהודים של רבים מיליונים
ישראל. רבני לא אבל לרב?

 לו ענו אותו. מלו שגם והסביר ג׳ון צעק
 להתייהד? רוצה ליהודי. אותו הפך לא שזה

 גם כך ואחר אורתודוקסי, רב אצל שילך
מדמו. יקיזו

 הוא שכן לג׳ון, איכפת היה לא לרב ללכת
 לרב הלך ובתמים. באמת ביהדות התעניין
 אבל והכללים. ההלכות כל את ולמד מסורתי
 לו הסבירו הסכים. לא מדמו? שוב שיקיזו

 עולה, של זכויות יקבל לא — כך שאם
 לא הוא למהדרין: כשרים ליהודים השמורות

עבודה. לא שיכון, לא דיור, לא הסעה, יקבל
 בלע — משפחתו עם לעלות ורצה היות

 האמריקאי אנדרסן, אריק וג׳ון עלבונו. את
אמונ להט בגלל שהתייהד המשכיל הקאתולי

תוך שניה פעם בבשרו לחתוך נאלץ תו,

לעלות. לו שירשו כדי רק — חודשים כמה
 בקיבוץ בישראל, גרים הזוג בני כיום

 ביניהם ספרים, עמוס החמים חדרם גשר־הזיו.
 שהפכה 4ה־ בת הקטנה מישל מתרוצצת

 היא השני. לתינוק מצפה לואיז למיכל.
 בעל־ הכפול היהודי וג׳ון, כמטפלת, עובדת
 תרנגולי־ההודו, עם עובד האקדמי, התואר

בתכלית. ומאושר
 הכל טוב הסוף משוגע! היה מי
 רעה. והיא התחלה, רק זוהי לא. בכלל טוב?

 יחסית. ליברליות של בתקופה קרה זה כי
 גרוע, יותר עוד להיות המצב עלול להבא

 המגד מפעיל ומשפט חוק חוקה, בוועדת כי
 מירשס חוק ■*תיקון לחץ אלה בימים ד״ל

 היתר יינתן — התיקון יתקבל אם תושבים.
 ולדרוש לחקור משרד־הפנים לפקידי רשמי

 בדבר הצהרתו אם אדם, כל של במוצאו
להם. תיראה לא יהדותו

 אלוני, שולמית מפא״י ח״כ הוועדה, חברת
 את הוועדה בפני כדוגמה להביא מתכוונת

אנדרסן. אריק ג׳ון של מיקרהו
 שבגולה, הנימוק, את העלתה כאשר כי

כיהודי. קיבלוהו יהודי, שהוא טען כשאדם

 לכם יהיה מכם ״כאזרח התנ״כי הכלל לפי
 מחברי אחד זה נימוק על לה ענה הגר*.

 משוגע אז היה מי אבל ״טוב, הוועדה:
יהודי?* ולהיות לבוא

זכרונות !
חריפים צעדים

 החליטו תשכ״ז לצעדת ההרשמה סיום עם
 זכרונות להעלות שדות־ים קיבוץ צועדי

 צעדו הם כיצד גילו הם תשכ״ו. מצעדת
ל צרורה. צרה לתוך ישר שעברה בשנה

חריפה. צרה זאת היתר. דיוק, יתר
 שדות־ים, מצועדי אחד כאשר התחיל זה
ל הישראלית המשלחת לחבר נבחר יוסק

 חייבים שהצועדים החליט הוא הולנד. צעדת
 צנצנת לדרך עמו ונטל קיבתם על לצעוד
ה התימני התבלין זוג), עם (חורז סחוג
והחריף. ירוק

 הצנצנת, הועמדה ברומא בתחנת־הביניים
 השולחן. על הישראליים, המסובים להנאת
 המלצר שאף עד גדולה כך כל היתד, הנאתם

בה. להשתתף ביקש האיטלקי
 שדות־ים, בעלון כמדווח היתד״ התוצאה

 פיו את פער הסמיק, ״החוויר, שהמלצר
ה נפלטו ומגרונו ליבשת שנפלט דג כמו

רופא!״ משטרה! מים! מילים:
 המלצר לעזרתו. שבא מה בדיוק וזה
 על־ידי נלקח, והסחוג לבית־החולים נלקח

ה הבולשת של הפלילית למעבדה המשטרה,
איטלקית.

ו המלצר של מהירי. שטיפת־קיבה רק
ב ישראל שגריר של האישית התערבותו

ש המשטרה, במטה אבריאל, אהוד רומא,
 שתוכנה הצנצנת את מהרה עד שחררה
 אפשרו כבלתי־מזיק, ונקבע במעבדה, נתגלה

מזורזת. בצעדה המסע המשך את

החי
 החליטה בירושלים מגיד״תאומת. •

 האוניברסיטה של עובדים לענייני המזכירות
 לדווח לעובדים הורתה הניירת. את לייעל
 שנתית, חופשה של במקרה מוקדם דיווח

 תאונת־ של במקרה וגם שכר ללא חופשה
עבודה.

ובתו אנדרסן גר
ובעיות?* צרות לכס ״למה
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