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לארץ.בחוץהתבוללותבגללאלאעלייה

נפתחאםמארגנטינהמשפחותאלףלהביאאפשר

הביורוקרטיםהחסמיםאתלהם

שפיראנחמןעםבראיון



יום-איתהמתמודדיםשאנחנומציאותוזו

דרך.בכלשעה-שעהיום

כלפיהזהבנושאשלנוהמרכזי"המוטו

בעובדהשתכירהואבתפוצותיהודיכל

היאיורקניוישראל.בארץביתלךשיש

להיותיכולכתובתהיאלונדוןכתובת

כוכביםחמישהמלוןלךישששםאפילו

הבית.זהפהרקאבלצריףרקכשכאן

שלהראשונהההחלטה7981בשנת

כלקיבוץשלהחלטההייתההקונגרס

לאעדייןואנחנוישראל.לארץהגלויות

ההחלטהשםלאשאנחנוזמןוכלשם

למרותאותה.לבצעצריכיםאנחנוקיימת.

006לעומתמרשימיםשהגיעושהמספרים

המדינה".הקמתבזמןפהשהיואלף

שלמותקהילותלהעלות

לבוא.רוציםלאהםלהביא.רוציםאנחנו

במשנהלעבודצריכיםאנחנולכן"נכון.

עובדיםאנחנוידייםלהריםלאמרץ

הכמעטאתאואפשריהבלתיאתלעשות

ציונות.זואפשרי.בלתי

אדירהזדמנותחלוןעכשיומזהה"אני

אבלאותו.ישועדייןבצרפתשהיהכמו

נסגר".לאטלאטהוא

אותוהחמצנו

בצרפתפתחנושעברהבשנהלא."עדיין

אולפןוכללעבריתאולפניםמ-041למעלה

שבוע.כלמתמלאפותחיםשאנחנו

קהילותלהעלותזהשלנוהרעיונות"אחד

בקהילהבצרפתזהאתהתחלנושלמות.

עזיבההייתההכלל.מןיוצאעבדזהבנואי.

והתחלנואחריםלמקומותהקהילהשל

שעלוקבוצותארבעכברהיופעילות

הכלל.מןיוצאגשרראשפהוישלארץ

אםהבאים.אתלגייסנוסעיםשעלוואלו

לאאנחנומצליח.זהנכוןזהאתעושים

מקוםלהםשישלפנילעלותלהםנותנים

כיבסדר''יהיהכזהדבראיןבארץ.עבודה

הסיפור.כלאתלנוהורסאחדשלכישלון

התוכנית.כלאתויהרוסלקהילהיחזורהוא

מעודדותהיוםהקהילותלעברבניגוד

אחריות.מתוךפועליםאנחנואבלעליה.

עבודה.שימצאמירקיעלה

לעלותשמשתוקקיורקבניורב"יש

ילדיםשבעהלוישממנו.מונעואנילארץ

שאתה'עדלואמרתישם.מצליחרבוהוא

אתלפרנסשתוכלעבודהפהמוצאלא

רואיםכשאנשיםעולה'.לאאתההמשפחה

שאנימביניםהםאליהםמתייחסאנישכך

להם.ודאגהאחריותמתוךפועל

מצרפת.חוץמקומותעודמזהים"אנחנו

בארגנטינההזמן.כלעוליםמאוקראינה

פתחנולכןכלכלי.משבריששנים01כל

בארגנטינהבלונדוןבצרפתנציגויות

ובארה"ב.

המהפכה.אתשעושיםהאנשים"אלו

לואמרתילארגנטינההנציגכשיצא

ערוכיםלהיותחייביםשאנחנושיתכונן

מראשלהתארגןהחסמים.אתולזהות

ולאלארץיעלוהםיגיעהמשברשכאשר

הקורונהכרגעאחרים.למקומותיהגרו

איומקסיקו.ארגנטינהבברזילחזקמכה

במדינותלקונגרסבחירותלעשותאפשר

שהפךמשברשםהתחילבזום.רקהללו

לעלייה".הזמןזהלקטסטרופה.

במקומותיהםנשארוהנציגים

לנציגיםנתנוהקורונה"כשהתחילה

לאהשליחיםרובלארץ.לחזוראפשרות

הקורונה.בתקופתלארץלחזורהסכימו

לפניאבלארצהחזרמארגנטינההנציג

שהואוהסבירלארגנטינהחזרהואחודש

בלעדיו.שםהקהילהאתלהשאיריכוללא

אצלהקהילתייםהגופיםכלאת"כינסנו

לעידודלדאוגאיךלראותכדיהשגריר

מתחייביםשהםלנואמרוהםעלייה.

לארץמשפחותאלףשלראשוןגללהביא

הביורוקרטים.החסמיםאתלהםנפתחאם

בשנההעוליםמספרההבנהבשבילרק

איש.052הואלארץמארגנטינהרגילה

לאשהםדירותוישעסקיםישלאנשים

פתרון".למצואוצריךמהםלהיפטריכולים

הפתרוןומה

שהמדינהשלנובהנחייההציע"הוא

דירהתמורתאיךהדירות.אתמהםתקנה

גודלסדרבאותוכאןדירהיקבלושם

הקהילהתעסוקה.למצואיוכלובובמקום

בבואכשיתאפשרהדירותאתשםתמכור

למדינה.הכסףאתותחזירהיום

הסברתיהקליטה.שרתעםכךעל"דיברתי

ביניים.במימוןפהמדוברהכלשבסךלה

יכולהשהמדינהלמהלךדוגמה"זו

יבואוהםאבוד.הזההעסקאחרתלעשות.

הםהיהודיםשלבארגנטינה

הםשאםיודעיםהםמזוודות.עליושבים

שלהםהנכדיםאושלהםהילדיםיעזבולא

יעזבו".

עושההמדינהאתלראותמתקשהאני

כזה.פרוייקט

הגיעוהרוסיתהעלייהאתקלטו"איך

טובההכיהדוגמהזובתים.להםהיווכבר

מיליוןולקלוטלהיערךיודעתשהמדינה

נערכו.אבלקשייםהיושלאלאיהודים.

להניחחייבתאתהקליטהלשרתאמרתי

יהדותהצלתתכניתהממשלהשולחןעל

כפרוייקט.לזהתתייחסיארגנטינה.

הראשאתשובריםהזמןכל"אנחנו

לדוגמהעלייה.לעודדאיךברעיונות

יותרחייםהםשפהלנוהתגלהפנסיונרים.

ישאותםנביאבואוואנגליה.מבצרפתטוב

אתזהלפתורלנושנשארמהפנסיהלהם

זה.אתלפתוררעיונותלנווישהדיורנושא

אנחנו.רקזהאתיעשהלאאחדאף

סיור'תגלית'להםלעשותרוצים"אנחנו

שלהםמהמדינותפנסיונריםשיפגשובארץ

ויבינוחייםהםאיךשיראופהגריםשכבר

לכאן".להגיעלהםשעדיף

קרוואנים.מאותהזמנתיקטיףמגושהגירושלפניעוד

אתיבינובממשלהאחדיוםאותילסובביםאמרתי

היוולנוקרוואניםחיפשההממשלהאח"כהמצב.

להםלהביאקראוונים

דובדבניאברהם

דוברות
צילום


