
החשו: גבוהים ופקידה נכבדים סוחרי□
 רבי- משרדיים ובמכתבים בגלויוודדואר

 בדואר ובכתב־יד, במכונודכתיבה רושם
 באי יחד גם ורשום דחוף ובדואר רגיל

 שחיפשה למודעה כתשובה הסניור. מאות
מנ בקנדה. בלתי־ידוע במפעל עבודה מנהל

ממשל פקידים צבא, קציני מפעלים, הלי
 וסוחרים שחורים פועלים גבוהים, תיים

 נכונו־ את הב־עו כולם — היטב מסודרים
תנאי. ללא כמעט להגר, תב

 עד (ממצויינת אנגלית כתובות בבקשות
 ברומנית, ואפילו בעברית ביותר), גרועה
בא הטכנית האי.טליגנציה עצמה הציגה

 החוצלארציר. במשרה לזכות התחננה רץ,
לתשו אצפה (״בכליון־עיניש המפוקפקת

צב צעירים, היו הפונים של רובם בתו״)•
 שלושה עד (שניים משפחות בעלי רים,
 והפלמ״ח הקיבוץ חניכי מהם רבים ם), ילד

 עלייה ארגון די בתפק לאירופה (״נשלחתי
 על להודות נאותו כולם לא ורכש״). ב׳

 סומך (״הנני מלא בפה שלהם ההגירה רצון
 הענותם את להעטות ביכרו מזלי״), על

 מעניינת (״ההצעה יותר מוצדקות בסיבות
 אופקי״) בהרחבת ענייני בשל במיוחד אותי

 נכונותם את לשמור על־פי־רוב, וביקשו,
 פניי• על בסוד לשמור (״אבקש בסתר לרגר

 צורך אין עבודתי ובמקום היות זו, תל
זה״> בעניין שידעו

 שמשכו המודעות את שביים הזה, העולם
 התכוון לא האלה, המזעזעות התשובות את

 הי־ כוונתו כי בודדים. אנשים בפח להפיל
 זיהוי נמנע לפיכך חברתי, נגע לחשוף תה

 סליחתם את מבקש הזה והעולם הכותבים
למו בענותם שטרחו השווא טרחת על

דעות.

תי -אץ ע ד .׳ ב ב. ח ע ־,ל
 מנהל משרת למציע הפונים של הרשימה

 מעמד על פוסחת ואינה ארוכה היא ענודה
 ההתישבות א.שי מלבד בארץ, שכבה א'

סר עשרות בינוניים, צה״ל קציני ;,עובדת.
 סגני־אלו־ שלושה ואפילו רבי־סרנים •ם. ג

 ומם־ימי האוניברסיטה בוגרי עב יחד פים
 מצוייר, שפרנסתם יעול מומחי הטכניון,

עגלות־ילדים. יצרן ואפילו בשפע
בק־ הצעירה השכבה של ומלתה שמנה

 להגירה, מוכנה היושבת, הארץ די יל .רב
 בעצמה מתביישת הארוכות, מזוודותיה ע?

התנצלו :התוצאה זאת. בכל במיות־מה,
 פקיד כותב מטופשת. צביעות מלאות ת

בצ לא עצמו, על המעיד גבוה, ממשלתי
 האורגני־ לאחר נחשב ״הנני יתרה: עתנ

 יותר ת (בעבר והאדמיניסטרטורים זטורים
 :בארץ״ הטובים ומנהל) מארגן — פשוטה

 כציוני, ועליתי שנים 16 בארץ יושב ״ה.ני
 לחלוטין, הארץ את לעזוב בדעתי אין

 אויר החלפת ־ם, קש כלכלה תנאי — אולם
 מביאים ועוד. בני של הבריאות מבחינת

זה.״ מכתב כתיבת לידי אותי
ברוח מחנך הנני ילדי ש״את כמובן

חינוך להם לתת בדעתי ויש יהודי־ציוני
 את לחפש אצטרך אם גם בעתיד, גם כזה

מע ומבחינה (קנדה)״. אחר במקום להמי
 לקנד־ז העברה בחשבון לבוא ״יכול שית:

 אפשר השנים ובמרוצת — שנים למספר
 לחזרה״ בקשר התוכניות את לברר יהיה
כך). כל דוחק לא זה (אך

והמוצלח החשוב הפקיד נזכר בינתיים
לה לכמיהתו משכנע יותר הרבה בנימוק

 לבי וגילוי האישי יושרי ״בגלל : גירה
 כעת השוררים לתנאים להסתגל לי קל לא

 לחשוב מוכן והנני (בארץ) שונים במקומות
 מעבר למשרה בקשר רצינית הצעה 1ע•
ם.״ ל

 בפנייתי להשתמש ״אבקש... זאת בכל
 להר־ יכולה היא כי מוחלטת, בסודיות זו

 ירידה או לבריחה כנסיון זרים בעיני אית
 לשיכלי כי, חלילה, כזו״. כוונה כאן ואין

האורגניזטור־ד,אדמיניסטר יוכל הקצים, כל
 ועזרתם הסכמתם את ולקבל ״לבקש טור
 במדינת והאחראיים המוסמכים האנשים של

ישראל״.
א תר -ל ש יו ש שדם!״ ס

 גבוה פקיד הוא אחר אוהב־המדינה״מרחוק
 לציין עלי ״... : 40 בן האוצר, במשרד

נהי היתר ובין י רחבה השכלה בעל שאני
ש־׳ משנות האנגלוסכסים דרכי לי רים

ב בערך היא אשתי הבריטי. בצבא רותי
 ילדים. לנו אין אנגלית. יודעת היא גילי...

 בדע־ שאין אוסיף - הדין מן הכל. כנראה זה
 לשש מעל לתקופה הארץ את לעזוב ,תנו

המדינה.״ את אוהבים אנו כי ש.ים
 אחר לאהוב, כנראה, חדלים, מה משום

הראשונות. השנים שבע
סו־ נוקט מסובכת יותר עוד בהתחכמות

הצל מעלותיו, כל את המפרט ידוע, חו
 העמדה, תשובי וידידיו המסחריות חותיו

 יהיה שמא מחשבה מתוך לבסוף, מוסיף, אך
 הדלת דרך להסתנן ברירה, באין אפשר,

רוצה הייתי פנים כל ״...על האחורית:
 שלום דרישת ולמסור כבודו את להכיר מאד

קנדה).״ (בירת באוטווה וגיסתי לגיסי
תע גם הוא מפותח משפחתי רגש בעל

מענ כבודו ״הצעת כי המציין ותיק שיין
קרו הרבה לי שיש מפני מאד אותי יינת
מת ובארצות־הברית״. בקנדה ומכרים בים

 למחצה״, ״קנדי הוא אחר למשפחתו געגע
 בבית־ והתחנך ילדותו שנות 12 בה שבילה

(״מעונ זאת למטרה המוכן קנדי, יסודי ספר
 לנטוש שנים״) למספר לקנדה לחזור יין

 החשובות החברות באחת מפתח פשרת
בארץ.

כן סו ר . הג ה ל ד קנ <־ ל
ל נענו סקריפים חברות מארגני רק לא

 הם ומכובדים. ותיקים יבואנים גם הצעה,
ה ״ובגלל הכלכלי: המצב על הכתמכו

 לחסל נאלצתי בא־מפורט הנוכחיים תנאים
 לקנדה,״ להגר ומוכן לחלוטין עסקי את

 אני ויצוא ביבוא הירוד המצב ״מסיבת
 לאחר ״מייד המוצעת.״ המשרה לקבל מוכן

 מחמת אך מפעל... הקמתי מצה״ל שחרורי
 לסגרו נאלצתי לאחרונה, זה, בשטח הירידה

היום.״ עד משותק והנו
ל כהצדקה ם, ירוד כלכליים אים ת על

 : לתרגומים משרד -מנהל גם קובל הגירתו,
 לי היתד, גדולה עלייו/ היתד, עוד ״...כל
 היתר, זו ועבודתי הואיל בשפע, עבודה
שה מאז אולם גדולה. לעלייה מאד קשורה
ו עבודתי מאד הצטמצמה הופסקה עלייה

 להשיג ומתעניין האחרון בזמן חושב הנני
המאפ בתנאים בחוץ־לארץ, עבודה מקום
 ולד) (אשד, משפחתי את גם לקחת שרים

עבודתי.״ למקום
 : ומצליח )31( צעיר לסוחר המניע זה לא

 מתקבלת במידה מבוסס, החומרי ״...מצבי
המו במשרה עניין מגלה והנני הדעת, על

ל ׳ תאפשר שהיא מידה באותה רק צעת
הא יכולתו את לפתח יוזמה בעל צעיר

 שלא זאת ועם אופקיו את להרחיב ת,ש
 מטעם יהודית. ומסביבה הארץ מן להנתק

 שותפי של הצעותיהם את למשל, דחיתי, זה
 וקוריאה, ביפאן היום היושבים לשעבר,
שם.״ אליהם להצטרף
 טבריה, יליד כותב נימה באותה בדיוק

ו העצמאות במלחמת חטיבתי סעד קצין
 בארץ. הגדולים המפעלים אחד מנהל כיום
 גבוה, ממשלתי פקיד אצל חוזרת זאת נימה

 הוא כי וד,מודיע לשונות בשבע השולט
 מסוג ועצמאי. אחראי יזמה, בעל ״רצתי,
ומו משימות עצמם על המקבלים האנשים

 ואחראיות בדייקנות לפועל אותן ציאים
 בש־ מסתכלים שלא האנשים מסוג מלאה.

 עבודת על חסים ולא העבודה בעת עמם
 הוא הדבר אם הצורך, בעת נוספות שעות

העבודה״. לתועלת
י נ נ אי ל . ב ״ סו ץ־ו ב ס ח ס
 גם מביא ,35 בן חיפה יליד פקיד, ואותו
המו המשרה. את לקבל לרצוני ״נימוק
 עבודה, ואוהב רציני אדם ״הנני : צעת״
 לצעדי לעיל). (ראה סוב ורצון יזמה בעל
מע הנ״ל היתרונות כל את כי לצ׳-ין עלי

 דרגה, מתן על־ידי המדינה׳ בשרות ריכים
 ניתנת זו הערכה אחראי, ותפקיד עמדה

 משכורת לשמה, הראוייה משכורת אך לי,
וב ניתנת, לא הנ״ל, ליתרונות מקבילה

 (אשר, למשפחתי לתת ברצוני רצוני. זאת
ואפ טובים, יותר קצת חיים ילדים) ושני

העולם.״ את קצת לראות שרות
בצו עבודתם את ביקשו הפונים כל לא

 שהתכוונו כאלה גם היו רחמים. מעוררת רר
 כתב הקנדי. התעשיין את לבדר כאילו,
את שמנה אחר ),60( מזדקן צבעים סוחר

 ליטל־ יודע) (אני ״אנגלית :מעלותיו כל
״הכל וזה ליטל פניי משעשעת יותר עוד !

אמרי ״אני האלמוני: התל־אביבי של תו
שנו למרות יחד, גם ומישראל מטבסס קאי

 ובאו בטכסס נולדו ילדי ברוסיה. לדתי
 ו־ לצ אותם לחנך הצלחתי בארץ. להתישב

 לשמוע שמח מאד הייתי השם. בעזרת נות,
הצעתך...״ אודות נוספים פרטים
 בעזרת להגירה, הילדים את לחנך כדי
? השם

 :להזכיר ציבורי מוסד מנהל הזדרז
ו עיקרי בתנאי כרוכה שהצעתי ״כמובן

משפח עם יחד לחוךלארץ נסיעה — הוא
ילדים). ושלושה (אשד, תי״

 משרד לפקיד כל־צרכו מחוור שלא מד,
 במו־ עניין תמצאו ״באם שביקש ד,בטחון
 פרטים מכם לקבל -מעוניין הריני עמדותי,

 הן מה וכן העבודה ותנאי טיב על מלאים
 תקוע אשאר שלא לקבל שאוכל הערבויות

 כשם לפנות, למי שיהיה מבלי בחוץ־לארץ
לקנדה״. שעזבו רבים לישראלים שקרה

 מנהל של לבו על כלל עלה לא זה ח׳טש
מיו בכשרון שנחון לאומית, שיכון חברת

לסביבה מהר מסתגל ״הנני :במינו חד
 ואינני גויים של לסביבה ובמיוחד זרה

— כלפיהם הנחיתות מתסביך גם סובל
סובל.״ היה גלותי שיהודי דבר

ל -אל כ ת ס ל ת ו בגי
ה עליהם שעברה אירופה שואת ניצולי

 להחלפת להתגעגע ממשיכים עדיין כוס׳
לש בימים, בא פולין יוצא כותב האקלים.

 הולאם שרכושו פשתן של יצואן עבר
 שלא אותי, אהבו והפקידים (״העובדים

הבול של בבואם רכוש־ את להלאים נתנו
 בנוסעי אותם בעוזבי בכו והם שביקים...

 לשיחה אותי להזמין מציע ״הייתי :לארץ״)
ה האיש תמצא שבי אני ומאמין אישית
 עבודה מנהל (של אצטלה״ לאותה מוכשר
האלמוני). במפעל
 שריד ,40 בן הולנד יוצא הוא אחר פונה
 ״טרם :שם בעל כלכלי ומומחה אושוויץ
 לקי־ס המתאימה ההתעסקות את מצאתי

 שלו המצויינת ובאנגלית בכבוד.״ ביתי
 מעשי. איש הוא כמה עד גם מוכיח הוא
 לקבלת הקצרה הדרך את מייד מציע הוא

האי את עבורו, הקנדית הכניסה אשרת
 האישורים ואת לפנות יש אליהם שים

לקבל. יש אותם
 מפעל מנהל הקפיד אחרת נקודה על

 :מכתבו את הוא מסיים ממשלתי. תעשייה
 הצעתך, את לקבל מוכן אולי אהה ״אני
כדומה.״ או כ״יורד״ לא אבל

? כעולה אולי
חי של נימוקו היה למדי שכיחה סיבה

משפחתית ״מסיבה :שהעיר אחד, פאי
 למספר ישובי מקום את להחליף מוכן הנני

שנים.״
 עצמי הציע לגמרי שונה נימוק מתוך

 ״הנני :צעיר ירושלים אוניברסיטת בוגר
 תקופת לשהות לי תאפשר והצעתך רווק,
ה גם לי תהיה ואולי לי, חדש בעולם זמן

בדרכי.״ אחרות בארצות לבקר הזדמנות
המפ הפנייה באה באמת אחרת מארץ

לאר־ ישראלי מהגר זה היה ביותר, תיעה

 מכשירי בחברת מהנדס־ייצור צות־הברית,
 עיתוני את קבע, דרך המקבל, טלביזיה,

 מהם באחד גילה האמריקאי, לביתו הארץ
 הזריוד. האמריקאית בדרך המודעה. את

 בדואר שהגיע מכתבו כי כנראה, חשב,
 את לו הבטיח כבר ורשום, דחוף האויר,

 מכתב לפנייתו צרף כך לשם המשרה.
 התפטר ממנה הטלביזיה, מחברת המלצה
אחראי, חוא * המודעה יימקרא
 שאס משוכנעים אנחנו ושאפתן. עצמאי
 ל- רבה תועלת יביא האפשרות לו תנתן

 עוזב הוא שכאשר חשים, אנו כי מפעלך.
 מרויח. ואתה מפסידים אנו כיום, אותנו,

 במפעלנו מר... העסקת של התוצאות כי
 במספרים ביותר הברורה בצורה נראות

שלנו.״ הרווח־וההפסד שבחשבון המשופרים

ש י ר ,את , ב ־1310 ח
 כותב האלמונית. הפנייה גם חסרה לא

 שלי, הקליינטים ״אחד : תל־אביב עורך־דין
 שמי, את לגלות מעוניין אינו זה שבשלב
 הפנייה חסרה לא גם במשרה...״. מתעניין
 (חסר עבודה מנהל מציין לחלוטין. הטפשית

טלא בבית־חרושת ,22 בן הכשרה) כל
במשטרה.״ שהיא עבירה כל לי ״אין : ריות

 היה למודעה לענות שנחפז אחר צעיר
חוד ארבעה שעמד עשרים, בן רב־טוראי

 ושהדגיש, הצבא מן שחרורו לפני שים
 ״איי :כנראה התעשיין, של רוחו להרגעת

בי.״ תלויים לא והורי בהורי תלוי לא
משוחרר צבא קצין היה זאת לעומת

 סיבותי־ את שפרט אחר בחברו. מאד תלוי
 בארץ להסתדר יכול אני (״אין האישיות
 בחיי אכזבה לאחר אני וכן האקלים מבחינת

 גרוש״) אני -ממנה שכתוצאה המשפחתיים,
 יש אפשר, ״באם : לזולתו גם דואג הוא
 שרו־ רוב את יחד שעברנו טוב. חבר אתי
 רב ונסיון רבות ידיעות בעל בצבא... תנו
מפעלים.״ מהול במנהלה מאד

 הצבאי במקצועו מאם .תל־אביבי צעיר
 רדיו) (טכנאות והאזרחי מקלעים) (מדריך

 בית על לוותר מוכן אפילו הוא יחד. גם
ובל בעיר, גדול מלון בעלי האמיד, הוריו

 אותי מנהל גם אגב, רחב. לעולם לצאת בד
 ושניהם להגר כלל מתנגד היה לא מלון

 אם הק_די. לתעשיין מכתביהם את שיגרו
בע כבן שלא שהמנהל, לציין הראוי מן כי
ו הרשמי המלון נייר את חסך המלון, לי

פרטי. מכתבים נייר על כתב

ה חזזר קנדי ד קנ ל

 בעצם, מגיעה, המשרה היתד. הכל אחרי
 בעברית שכתב )25( הצעיר קנדה ליוצא

שהי קנדה. נתין וגם יליד ״אני :מאונגלנת
 כנראה וזה שנים.״ וחצי ארבע בארץ תי

 הצלחותיו את מפרט שהוא אחר לו. הספיק
 אחראי הייתי בחוץ־לארץ הכשרה (״בחוות

 ואת תרנגולות״) אלפים עשרת בן בלול
ה את עזבתי קצר זמן (״לפני כשלונותיו

:הגדול יתרונו את מתאר הוא קיבוץ״)
 ויתרתי לא אמנם קנדית. נתינות לי ״יש

לאזר נשוי אני הישראלית. הנתינות על
ו ילדים.״ לנו אין אמנם אמריקאית, חית
האפ בהקדם תשובה לי לשלוח ״נא לכן
 בעתיד לקנדה לצאת עומד ואני היות שרי

ביותר״. הקרוב

לתשובתו.״ אצנו■ עיניים בבריון ״אדוני,


