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שמו אגדקה
לטוס. רצה לא וסריאן ^

אותו. לשכנע ניסו מילחמה,״ ״יש
 ״שאחרים השתכנע. לא יוסריאן

 ומטילנים־ ,טייסים המון יש יילחמו.
ילחמו.״ שהם אחרים. מובילים

 בטייסת מטילן־מוביל היה יוסריאן
להי רצה שלא עייפת־קרב, שחוקה,

 כמיטב לעשות שהחליט עוד, לחם
 מפקד־ה־ בחיים. ולהישאר יכולתו,
 אחת פעם בעצמו שטס קולונל טייסת,
 הזמן כל העלה למשימת־קרב, ויחידה

 הלוחמים שנדרשו מיכסת־הטיסות את
 להתחלף אמורים שהיו לפני להשלים
 הפר שוב עכשזו רעננים. בצוותים
 מהטייסים ודרש הבטחתו, את הקולונל

 שיוסריאן 60ה־ במקום גיחות־קרב, 70
עשה. כבר

שלן?" הארץ את אוהב לא ״אתה
אוהב. שהוא אמר יוסריאן

 את תנצח שהיא רוצה לא ״אתה
הגרמנים?"
 הוא אבל רוצה, שהוא אמר יוסריאן

יילחמו. שאחרים חלקו. את תרם כבר
 את למסמר ניסו מגיב,״ היית ״ואיך

כמוך?״ מדברים היו כולם ״אילו הגיונו,
 הייתי אילו מטורף, באמת הייתי ״אז
אחרת!" מדבר

 במיל־ יוסריאן על שכתב הלר, ג׳וזף
 חי הוא אמריקאי־יהודי. הוא ,22 כוד

 בני־ מיליארד רבע בין בארצות־הברית,
כמו יהודים מהם מיליון חמישה אדם.

 בארךהמהג־ אזרחים אמריקאים, הו.
אי״פעם שנוסדה ביותר הגדולה רים

כדור־הארץ. על האנושות בתולדות
 חיה האנשים מיליארד רבע בתוך

 כל שגדלה נוספת, יהודית אוכלוסיה
אינטלי צעירה, אוכלוסיה זוהי שנה.

הלר לג׳וזף שהצטרפה נמרצת, גנטית,

 של רישמיים, נתונים יש הבנקאים.
 יש לסטטיסטיקה, המרכזית הלישכה
פרשנויות. ויש סקרים,
היש תנועת הוא החישוב בסיס

 כמה בן־גוריון. בנמל־התעופה ראלים
* ץ ר

המ הערבית, האוכלוסיה זה ה״פחות"
 פטירות. של סטטיסטי וחישוב טיילים,

 של הרישמי המיספר שהיא התוצאה,
ישר אלף 350 היא מישרר־הקליטה,

יותר. או פחות בחו״ל, השוהים אלים

בארצות־הברית הישראלית הקהילה עיתון — שלנו״ ״ישראל
יודעת שאינה פנים מעמידה הממשלה הם? כמה

 אחותה שכמו אחרת, מארץ־הגירה
 ממצוקה נוסרה היא גם הגדולה

 חיים שבה המציאות אבל ואידיאל.
 גבולות־ את להם חוסמת אזרחיה
ישראל. מתוכה. אותם ויורקת החלום,

במה? •
 כמה לשאלה המימסדית התגובה
לת דומה מישראל היגרו ישראלים

 פצצות־ כמה תשאל אם שתקבל שובה
בכירי־ של בכספות מאוחסנות וענונו

בוהגו־? ה1 מה
 זה מה להגדיר צריך מבאן, היגרו ישראלים כמה לדעת כדי
מהגר.

 ופרש רב-משמעי, מצב זה הגירה כי פשוטה. הגדרה לא זאת
 זה, מצג פנימי. שיגוי״הכרה מחייב הוא הפיסית, המציאות לשינוי

 אגם, יעקב האם בלתי־מדיד. הוא לעצמו. האדם התייחסות של
 מהצנחנים לוריא. רענן כמהגר! עצמו את רואה מהמיזרקה, זה

 בה״ד שהוא וסט-פוינט, את סיים שלו שהבן בקריקטורה, והשמש
 עם ששר פורטיס. רמי כמהגרי עצמי את רואה אמריקה, של 1

 באמריקה, אותה לשחק וחולם באירופה, המינימאל־קומפאקט
 הכי־גדולים המגזינים את המפוצץ הופמקלר, אורי מהגר! הוא

 ומחכה באל־איי, שיושב דנקר, אלי מישראל! היגר בעולם.
דווידסון! בועז שיסל! צבי אנס! לצ

רגשות. למדוד אי־אפשר כוונות. למדוד אי־אפשר
 עוד כל ישראלי, הוא ישראלי אזרח שכל להחליט גם אי-אפשר

 מאוד מעט יושב. הוא היכן חשוב זה ואין אחרת, הצהיר לא
 לשם לא - הכרחי איננו הדבר כי שלהם, האזרחות על מוותרים

 נוספת, אזרחות קבלת לשם לא אחרת. בארץ רשיון״עבודה קבלת
 לך קורא לא צה״ל כי שרות-מילואים, אי־עשיית לשם לא ואפילו
בסביבה. לא אתה אם מותק.

 השוהה הישראלי של פרק״הזמן לפי הגירה לבדוק גם אי־אפשר
 סופי צעד עושים אנשים מאוד מעט בשלבים. תמיד זה ל. בחו

 מתאקלמים, קודם קנדי. בנמל־התעופה נחתו שהם הראשון ברגע
 הכי■־ כשהחבר אחר־כך מסתובבים. אחר״כך מההלם. ויוצאים

 שאתה לך אומר שנה, כבר בניו־יורק הנמצא מהארץ, שלך טוב
 שלו. בדירת-הסטודיו לך נתן שהוא המיזרן את לפנות צריך

 עוד אחר״כך שנה. ועוברת עובדים, אחר״כך עבודה. מחפשים
לעזוב. חבל כבר עכשיו ללכת. מתחיל וזה שנה,

 באמצעות היא מהגר להגדיר היחידה המדידה השיטה
 קריירה מעגלי אל ומתייחס מתפקד, עובד. אדם אם התעסוקה.

נתון. זמן בכל מהגר. הוא - לא-ישראליים
 או סטודנטים תיירים, שאינם בחו׳יל, הישראלים כל לכן,

 זאת ברמה מהגרים, הם ישראליות וחברות מוסדות של עובדים
שלהם. החדשה בארץ היקלטות של אחרת או

הגירה?
11*

5 0|.!8.11

11^1101(41

ייז

10א
1 / 9 ?

ס* *.

ת עשר. א ז

 ניתן 1פכטי
ספרו באמצעות

 קארד גיי! ם
זמניות ויזות ס

 אמריקאית אזרחות
להגירה הטפסים גל

ב לקגל שו כי ת1וז  שאלותיך ל
אבישר יוסף דין עורך של החדש

תזו16 0111)16 10 £ 8ק
110116!) 81315 ווחרח!9ז31ו0ח

מרב־ת למתירח •ס דרג לחג״! ומסוימת גשגיר, מוריך
 ההגירה געיות

פ שאלפיס הספר לו 1צי
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נגרעו. כמה חזרו, כמה יצאו,
 שיבעה נרשמו קום־המדינה מאז

 שיבעה בערן יציאות, מיליון וחצי
נש המרכזית והלישכה חזרות, מיליון

יותר. או פחות מיליון, חצי עם ארת

 הירידה,״ בשאלת פולקלור ״יש
חמו מספיק ״הבעיה קוצ׳יק. לי אומר

בהיס עליה לדבר צריך לא אבל רה,
טריה.״

 של הלובי בשקט. מדברים אנחנו
 רמת־ שמכתיב מקום זה דן מלון

 קוצ׳יק, מערבית. כמעט דציבלים
 מצוייר אלון, יגאל של עוזר פעם שהיה

מיסמכים. של עמודים באלפי

בה1ט שאלה •

שלנו״ ב״ישראל מודעה
זאתר עשה ,.הגירהז

 על ״הממונה שהוא קוצ׳יק, יוסי
יש והחזרת ירידה למניעת הפעולות
לשר־ בכיר עוזר רישמי, תואר ראלים",

 נדבר אנחנו פחות. על מדבר הקליטה,
.יותר. על

 מחקר הם מתוכם אחדים עמודים
 בחו״ל. השוהה אחד, ישראלי שערך

 לתואר למד והוא הרמן, פיני שמו
 מצא הוא בארצות־הברית. השלישי
 בארצות־הברית, הישראלים שמיספר
 שלא שם הנמצאים הישראלים ובכללם

אלף. 100 על עולה אינו כחוק,
 מין שערך הישראלי הסטודנט ככה.
 בשום מצויין שלא גוף עבור מחקרון

 פחות שרוא מיספר על מדבר מקום,
 קוצ׳יק, מדבר שעליו רמיספר מחצי

 רחיים ישראלים אלף 170ל־ רמתייחס
באמריקר.

 של לעוזר אופן בשום מפריע לא זר
 1 רזר חמיסמך את לאמץ שר־רקליטח

 קוצ׳יק שלו. מחומר־ררסברר כחלק
 ק בא־ ישראלים אלף 170 על מדבר

 קיבל שרוא רמיספר שזר מפני מריקר,
 ! ארצות־רב־ של משילטונות־ררגירר

רית.
ך אי  אלך 350ל־ הגעתם •
בחו״ל? ישראלים

 ור־ ריוצאים של חרישום ״לפי
חוזרים."

זמן? םרק כאיזה •
של ריעדרות על מדברים ״אנחנו

שנר."
 כל ויוצא נכנס אדם ואם •
 יופיע לא הוא לארץ, שנה

שלכם? כתחשים
״לא!״

ז א  שיש להיות יכול •
 באמריקה, החיים כאלה הרבה

שלך? במיספר נמצאים ולא
להיות?״ יכולים כבר ״כמר •

טובח. שאלה

מיליון ♦
 מיליון מוחלטים. מיספרים יש
 סכום זהו כסף. הרבה זה למשל, דולר,
 דולר. למיליארד יחסית רק לא גדול,

 סכום על שיוותר בעולם מיליארדר אין
 עוצמה יש דולארים למיליון כי כזה,

 באופן משנה אשר סכום זהו עצמאית.
חיי־אדם. קיצוני
 בעל מיספר הוא בני־אדם מיליון גם

 זהו מיליון. חצי גם מוחלטת. עוצמה
 מאפשר גודלו אשר מיספר־אנשים,

 זהו כלכלה. צבא, מדינה, להקים
מוחלט. מיספר

 נתון הוא האלף, 350 הרישמי, הנתון
 במכוון, ומטעה הטוב, במיקרה שגוי,

 . הזה למיספר כי פחות־טוב. במיקרה
 מיספרים שלושה עוד להוסיף צריך

 של הגיוני אומדן לקבל כרי עלומים
מכאן. שהיגרו הישראלים
 הוא הראשון העלום המיספר

בק נכללים שאינם מי של מיספרם
 תמימה, שנת־היעדרות של טגוריה

יכולים כמה בישראל. ביקור, שום ללא
14


