
ת רי ם, ש  בגיו־יווק, וח״ה ילדותה עד מסכות וירוה, שני דוו אברה
היהודי החזון־ על וליהודים, רישוארים לישראל, ■חסה על בארץ, ביקוויה על

העריה לרעיון יחסה וער ולבתורין, רדת ■חסה על שקיבלה, השמרני
 ארי׳ דיברו ״ההורס

עברית,
 באנגלית. עניתי ואני

 נוח יותר ד היה
באנגלית־ לדבר
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 הלישכה־המרכ־ פירסמה שעבר שבוע ^
 על חדשים נתונים זית״לסטטיטטיקה ₪1

 גם פורטם השבוע הארץ. מן היורדים מיספר
 לכמה לאפשר עומדת נרית־המועצות כי

 מישרד״הקלי־ לישראל. להגר יהודים אלפי
 לקליטת לוגיסטית בהיערכות התחיל טה

העולים. של הגדול המיטפר
הישרא היורדים של ביותר הרב המיטפר

 שם שבאמריקה. ניו״יורק בגולת יושב לים
 לקנות מיוחד, באופן להתאמץ בלי אפשר,

 והשבועונים היומיים העיתונים כל את
 בכל כמעט הוצאתם, ביום כמעט הישראלים

 בלי לשמוע, אפשר שם גדול. דוכן־עיתונים
ב העברית השפה את במיוחד, להתאמץ
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 מיוחד, מאמץ בלי לאכול, אפשר שם רחוב.
 אפשר שם ישראלי. הנחשב מאכל של טוג כל

 אוכל רבות ובמיטעדות בחנויות למצוא
למהדרין. כשר ואף כשר

יהו וגן בית־טפר שם למצוא בעיה אין
 הם אלה בבתי״טפר המורים מן חלק דיים.

תקו בניו״יורק השוהים לשעבר, ישראלים
אחרת. או זו פה

 מטו- לאזורים ביום־הכיפורים שנקלע מי
 ולחשוב לטעות יכול ניו-יורק, בעיר יימים
 בתי- מיטעדות, רבות, חנויות בארץ: שהוא
 אינם טלפונים סגורים. מישרדים, עסק,

לפה. מפה הומים בתי״הכנסת מצלצלים,

 נתקלים לניו־יורק, שהיגרו ישראלים,
 את לשלוח צריכים כשהם לפעמים, בבעיה,

 לשמור רוצים הם אם לבית־הטפר, ילדיהם
 הריחוק בגלל וליהדות. לישראל זיקה על

 לעיתים מעדיפים, הם הזרה והאווירה
יהו לבתי־ספר ילדיהם את לשלוח קרובות,

 שילמדו כדי כלליים, לבתי־ספר ולא דיים
 ילדי הופכים כן ומועדיו. ישראל חגי על

 ושבת. כשרות שומרי לדתיים הישראלים
 חילוניים היו בארץ, גדלו אילו ילדים, אותם

 וגם חילוני להיות קשה קצת שם דבר. לכל
 היהודית, המורשת את לילדים להנחיל
החיים. מן חלק היא שבארץ

20 לפני בניו-יורק נולדה אברהם שרית

 בחיפה בנווה־שאנן נולדה אמה, מירה, שנה.
 נולד אביה, משה, בקריית״חיים. וגדלה

 מישפחתו עם בא שבאפגניטתאן, בכאבול
 * עם והיגר, שנים כמה כאן שהה לארץ,

לניו-יורק. המישפחה,
 ומשה מידה נסעו שנישאו, אחרי מייד
 במשך שם. והשתקעו לאמריקה אברהם

 עם תחזור אחד שיום מידה חשבה שנים
 באה היתה בינתיים בארץ. לגור מישפחתה

בניו-יורק. וחיה בארץ קרוביה את לבקר
 שקיבלו בנות, שלוש נולדו השנים במשך

 משה ורונית. דורין שרית, ישראליים: שמות
 טובות ובאבנים ביהלומים בסחר עוסק

גם ישראלית חברה, עם ביחד פתחה. ומידה


