
ליטמןשני

עלעומדפוגלייזאן־רישארז'

־שבגרנובדירתוהמרפסת

־הרעלומשקיףצרפת,בל,
מתלונןהואהשתנתה,צרפתחוב.

מסתכלתכשאתהמצלמה.מול
ערביםזהשרואיםמהכלמסביבך

פוסקהואמקום,בכלואפריקאים,

ומבחינתמבחינתוהפתרון,בצער.
הגירהברור:איזבל,אשתו

לישראל.
אחדהואהזההאירוניהרגע

"להבסדרההראשוןהפרקמשיאי

"המובטחת"(,)בעבריתפרומיז"
החלותשודרשוורץענתשיצרה

פרקישלושתדוקו.ביסרביעיביום
ניסיונותשלושהמתעדיםהסדרה

לישראלמצרפתיהודיםשלהגירה

הפרקופחות.יותרשהצליחו
פוגלייז,במשפחתשעוסקהראשון,

העוליםיודעיםמעטכמהמדגיש
הםשאותההחדשההארץעל

־הבשאיפותיהם.לפסגתהופכים

לברוחכדילישראללעבורחירה
מוכיחההמוסלמיתמהאוכלוסייה

הםלאןמביניםלאממשהזוגשבני
להתייחסבליעודוזהנוסעים,

מאמירתם.שמשתקפתלגזענות

־הישהמציאותביןהזההפער
שלהמדומיינתלישראלראלית

עינהאתשתפסמההואהעולים
־הבוהיהמלכתחילה,שוורץשל

תוכניתבמסגרתלפרויקט.סיס

חודשיםכמהבתהמשךללימודי
פמיס""להלקולנועהספרבבית

היאשנים,כחמשלפניבפריז,
תיעודיסרטליצורצריכההיתה

בראיונותלשבתובחרהקצר,

היהודיתהסוכנותשליחישעורכים
שמבקשיםצרפתיםליהודיםבעיר

לישראללעלותזכותםאתלממש
השבות.חוקפיעל

־הסוכבמשרדישעות"ישבתי

שמאוהביםלצרפתיםוהקשבתינות
־מדלאאבלעזה,אהבהבישראל

מושגלהםואיןעבריתמלהברים

מספרתשם",החייםנראיםאיך

מוכרהסוכנותשל"שליחשוורץ.
היושהםכמוישראלאתלהם

שזהברוראבלשתהיה,רוצים
האנשיםלכללהתפוצץ.הולך

־אינטיחלוםהיהלסוכנותשהגיעו

ברגעקשורשהיההגירה,עלמי
בדיוקאחדשלהם.בחייםמסוים

מקצוע.לשנותרצהאחרהתגרש,
עודוזהבצרפתתקועיםהרגישוהם

השנתייםשלהטרורגללפניהיה

בדיוקהםמההבנתילאהאחרונות.
לאשהםוראיתיבישראליעשו

פשוטכךכליהיהלאשזהמבינים
החלום".אתלהגשים

התמקדשלההקצרהסרט

באורךלסרטאבלהאלה,בראיונות
המעבראתלתעדרצתההיאמלא

בצרפתהנוחיםמהחייםעצמו,

שאולימודהשוורץהתיכון.למזרח
שלההדמויותדרךלחוותרצתהגם

היהלאעצמהשלההגירהחווית
זוכרתשאני"מאזלעשות.אומץ

ותמידפרנקופילית,אניעצמיאת

פחדתיאבלבפריז.לגורחלמתי
לינראווהםנודע,הלאאלללכת

ככהעוזביםשהםאמיציםנורא
אישיחלוםאיזהבשבילועודהכל,

שהםקיוויתיגםאוליואינטימי.

־בעיישראלאתלראותלייגרמו
יותר".אוהדותאחרות,ניים

בחיפהשנולדה39,בתשוורץ,
לפריזהגיעהאפעל,ברמתוגדלה

במסלולקולנועלימודיאחרי

עודבירושלים.שפיגלבסםהפקה
לעבודהחלההלימודיםבזמן

ומידותיקים,במאיםשלבסרטים

שלבמאיכעוזרתעבדהבסיומם
־באעם"ואלסבסרטפולמןארי

שלהמחויבותלדבריה,שיר".
לחלוםגרמהליצירתופולמן

אבללהתעורר.שלההישןהבימוי

היאהזההשינויאתלעשותכדי
־ותוכמקום,לשנותצריכההיתה

־איפשבפמיסההמשךלימודינית
להמציאצריכה"הייתיזאת.רה

־הזדהיתהופריזמחדשעצמיאת

זה".אתלעשותנהדרתמנות

המיםפרשתקו
מאודהתגברהמצרפתהעלייה

אלףל–35והגיעההאחרוןבעשור

האחרונות,השניםבארבעיהודים.
מספריהיהודית,הסוכנותלפי

מאזביותרהגבוהיםהםהעולים

צרפתהאחרוןבעשורהמדינה.קום
הרבה,הכיעלוממנההמדינההיא

עלמדובר"עכשיורוסיה.אחרי

שוורץ.אומרתבשנה",עוליםאלפי
־שליארבעהיששבהןעונות"יש

הערבעדמהבוקרשעובדיםחים
מישהונכנסעגולהשעהובכל

־הפיגוצמדעלייה.ראיוןשעושה

היההבדוושארליכשרבהיפרעים
המים".פרשתקו

מתאימותמשפחותלמצואכדי
קשריהאתניצלהשוורץלסרט,

מסרטבפריז.היהודיתהסוכנותעם

־לסדמהרדיהפךהפרויקטארוך
שלשלםמהלךלהציגכדירה,

־בשבחרהולבסוףסיפורים,כמה
שלפוגלייז,משפחתשלזהלושה:

־אבולריושלקאררהמרואן־דוד

שמואתשהחליףמרואן,עלקסיס.
משליחתלראשונהשמעהלדוד,

־וסישהתקשרהלמרסייהסוכנות
"נעראתבשבילהשמצאהלהפרה

בהמשךהעלייה".שלהפוסטר

בדיוק.הפוכהשהמציאותהתברר
כשצולם,19בןשהיהמרואן,

יהודייהואםמוסלמילאבבןהוא
בדרוםונידחקטןבכפרשמתגורר

היהודיהואשבוצרפת,מזרח

תחנתבושאיןכפר"זההיחידי.
־וממובטליםהגבריםרוברכבת,

היוםכלמסתובביםוחבריורואן
פלייסטיישןמשחקיםהאופנוע,על

הזרים,ללגיוןלהצטרףוחולמים

־שחוהיפיםבמדיםהחייליםכמו
לכפר".שבועבסופיזרים

שעודדמפריזרבהכירהוא
בתשובה,בחזרהלהתחילאותו

לסוכנות.בפנייהלוסייעובהמשך

שליחתעםהראיוןהגיעאזאבל
־הקלאתשטרףבפריזהסוכנות

לושישמגלהמרואןבראיון,פים.
פסיכיאטרייםאישפוזיםשלעבר

שאינותרופותלקחתאמורושהוא

הבלמיםחריקתאתלוקח.ממש
הכותל.עדשומעיםהמראיינתשל

שלנדירסטטוסמקבלהוא

המסוכניםאנשיםאועבריינים

מסורבוהופךולסביבתם,לעצמם
קיבללדוידשהפךמרואןעלייה.

גדול,לבבשברוןהבשורהאת
נפשיתהתמוטטותלעודשהוביל

אותומתעדבהמשךאישפוז.ועוד

ונוסעכתיירבישראלמבקרהסרט
אותושהחזירהרבעםרחללקבר

שבמובןאומרתשוורץבתשובה.
לעלותהצליחשלאהעובדהמסוים

אתאצלוחיזקהרקלישראל,

הפנטזיה.
בצילוםאתיקושיהיהלא

לסרט?שלו
לאאותולצלם"כשהתחלתי

־פסיהפרעהלושישידעתי

סיטואציותהיובהמשךכיאטרית.
באמתכילצלםהפסקתישבהן

בחדרגםמוסרי.לאשזההרגשתי
שמרתידברים.הורדתיהעריכה

הפרקאתראושלוואמאהואעליו.

אהבו".ומאוד
העלייהעלללמודאפשר

קיצוני?כךכלמסיפורהזאת
שלענייןגםבעינייפה"יש

הצרפתיםכללאהאחר.אתלקבל

עשיריםלהיותצריכיםהעולים
שלהיחסורציונליים.ומצליחים

אחוזמאההואלישראלמרואן
אתלשמרמצליחוהוארומנטיות,

שלו".השונותבגללדווקאזה

לנישואיםקשהמבחן
הואמהר,דישמתנפץחלוםעוד

פוגלייז,וז'אן־רישאראיזבלשלזה

לישראללהגיעמצליחיםשדווקא

קשהקרקעעלנוחתיםאבל
־המתבבתםעםהגיעוהםבמיוחד.

בגרנובל.נותרהשניובנםגרת,
למשברקשורהיההזה"המעבר

שינוילעשותורצונםשלהם40גיל

וז'אן־כלכלי,מיתוןהיהבחיים.
מפורסמתבגלידריהשעבדרישאר

חשוהםבמקבילעבודתו.אתאיבד
היוגדלו.שבוהזהמהמקוםניכור

שזההרגישווהםחסכונותלהם

שהםהשינויאבללשינוי,הרגע
ההגירהעצום.משברהואקיבלו

שלהםהנישואיםאתהעמידה
שוורץ.מספרתקשה",במבחן

שההכנהברורהזהבמקרהגם

לאהעוליםשלוהטכניתהנפשית
בנישלעיניהםדרךמספקת.היתה

וניסיונותהעוינותגםמתגליםהזוג
־סוכהעולים.נתקליםבהםניצול

יהודיםבניהולבנתניה,הנדל"ןנות

מהם,יותרמעטותיקיםצרפתים
עבורמראשדירהשכרמהםגבתה

נקלעוהזוגובנימוזנחתדירה
מתקשיםהםבנוסף,אלים.לוויכוח

כיקריםמתגליםוהחייםלהתפרנס

כמובןהיאהשפהמשציפו.יותר
מכותחוטפתגםוהבתנוסף,קושי

הזההתענוגכלעלהספר.בבית
איתן.צוקמלחמתנוספת

־ציעםהנהבאים"הצרפתים

החייםברמתלהמשיךפיות
שוורץ,מסבירהלה",שהורגלו

בקלותמרוויחיםלאכאן"אבל
לאהםבנוסף,בחודש.אירו4,000

־השלילה,בןלישראליםהופכים

המנטליותוגםמחסוםהיאפה
להישארמצליחשכןמילהם.קשה

להםשאיןצעיריםאנשיםאוהם
מבוססיםאנשיםאולהפסיד,מה

עללרבוץפנסיהבגילשמגיעים

חלקלוקחיםלאואלה—החוף
הישראלית".במציאות

אותםמכינהלאהסוכנות

הזיווילט

עלייהמסורבנערלילה,באישוןוירדמצרפתשעלהזוג
לארץ.צרפתאתשהעבירהועיתונאיתפסיכיאטריעברבגלל

פרומיז""לההחדשההסדרהעלמספרתשוורץענתהיוצרת
בהתנחלויותמוצלחתקליטהלצלםסירבהלמהומסבירה

אירופהלאזהפה

לדוידשנהפךמרואן
הסירובאתקיבל

לבבשברוןלהעלותו
לעודשהובילגדול,

נפשית.התמוטטות
אותומתעדבהמשך

בישראלמבקרהסרט
לקברונוסעכתייר

שהחזירהרבעםרחל
בתשובהאותו

צ'צ'יקדניאלצילום: הזמן"כללהתלונןצריךשלא"הבנתישוורץ.ענתהסדרה,יוצרת

הכותלעדנשמעהבסוכנותהבלמיםחריקת)מימין(.מרואן־דויד
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לקשיים?

סוכנותכמוהיא"הסוכנות
היאלהגר,רוצהאתהנסיעות.

־שמאכסףוסכוםניירתלךנותנת
מסוים.אווירשלשנהחציפשר

־האינכלאתלעוליםנותניםלא

בציפיותהואהפערפורמציה.
לעבוררצואילולהיעזר:שלהם

עצמםאתמכיניםהיוהםיורקלניו
מחכהלאאחדשאףבידיעהיותר

מניחיםהםבישראלאבלשם.להם

וזהיהודים.כולנוכילהםשמחכים
המדינות,ככלמדינהזונכון.לא

קשוחה".יותראפילואולי
לפניצולמהשוורץשלהסדרה

ב–2015.שהחלבצרפת,הטרורגל

עלמדבריםואיזבלז'אן־רישאר
נראהלאאבלמערבים,סלידתם

לעלייתם.קשורהציונישהחזון
שהאידיאולוגיהמסכימהשוורץ

אףשלבהחלטהתפקידשיחקהלא

איחשו"הםבסרט.מהדמויותאחת
יותרלאאבלבצרפת,איומהנוחות

הקהילהמרביתאחרים.מצרפתים
יוצאיהםהיוםבצרפתהיהודית

עלאותהשהעדיפואפריקהצפון

אזקשהנהיהוכשבצרפתישראל,
להםאיןלתחליף.הופכתישראל

הזוגשלהמבטלצרפת.עמוקקשר
וגםגזעני,הואהעולםעלפוגלייז

־הישעלמתנשאיםהםבישראל

וגסיםמחונכיםלאהםכיראלים
עצמםאתמוצאיםלאהםבעיניהם.

מקום".בשום
־הצרפבעלייהגםהריאבל

אלהלמשל—הצלחותישתית

שםבהתנחלויות,שמתיישבים
למהכלכלית.מבחינהקליותר

בסדרה?כאלהאין
זה,עםאישיקושילי"היה

־לסוכישאידיאולוגיות.מסיבות
לגורשרוציםלעוליםתוכניותנות

יהודיםאלההירוק.לקומעבר
יחדשמתארגניםכלל,בדרךדתיים

רציתילאאבלמשפחות.כמה

לאאניהירוק,לקומעברלצלם
־מזלאשאניאנשיםלצלםרוצה

איתם".דהה
לישראל,שהיגרואחרישנה

הזוגשבניאחדיוםגילתהשוורץ

בןישראלאתעזבוובתםפוגלייז
אפילו,להלהודיעבלילילה,

נתוניםאיןלגרנובל.וחזרה
־הצרפהעוליםכמותעלמדויקים

גםכילמולדתם,שחוזריםתים

אוהבותלאבישראלהרשויות
ההערכהאבלבכישלון.להודות

כ–10%,עלעומדתהסוכנותשל
לעליותלטענתםדומהשיעור

אתרקסופרת"ישראלאחרות.
כמותאתולאהכניסותכמות

"כמהשוורץ.אומרתהעזיבות",
נתוניםאלה—ואיפהנשארים,

להשיג".הצלחתישלא

שניםשלוששעבר,בשבוע
ליאמרהלמולדתה,שחזרהאחרי

־מגטלפוןבשיחתפוגלייזאיזבל
עלמתחרטתלאשהיארנובל,

־משפחאתפירקשכמעטהניסיון

לראותקללההיהלאזאתועםתה,
הכאיב"זההשתתפה.בוהפרקאת

חשבתילאכישלון.חוויתיכילי
אבללישראל.המעבריהיהשככה

עלהרבהולמדנוטובזיכרוןגםזה

הייתישלאחושבתאניעצמנו.
בחיים,הזהלשינוימוכנהבאמת

וכלכלית.פסיכולוגיתמבחינה
שהםילדיםעם40,בגיללעבור

־והעומדי.מורכבזהנוער,בניכבר

איתנובאלאשלנושהבןבדה
היתהזוקשה.הכיהדברהיתה

מההתחלה".אותנושליוותהנכות
־בישהמשפחהאומרתפוגלייז

־המעלפניבישראלחופשותלתה

אבלטוב,כאןהרגישהותמידבר
וחייםשחופשההבינהכשהיגרה

־תרהבדל"ישהדבר.אותולאזה
־חשאהודים.לאוהצרפתיםבותי

תהיההיהודיםשלשבארצםבנו

אין".אבלסולידריות,
לצרפת?החזרההיתהאיך

בישראלקשה.היה"בהתחלה
כלאניובצרפתמכלוםפחדתילא

מתגעגעתאניבפחד.חיההזמן

לאאחדשאףבישראל,לשבתות
עדייןאנייחד.והמשפחהעובד

לעבורטוברעיוןשזהחושבת
מידרדר,המצבבצרפתכילישראל,

היטב".להתכונןצריךאבל

הקירותבתוךלהיעלם
שלבסדרההשלישיהפרק

הגירהסיפורעלמדברשוורץ

ייחודי.הואוגםמוצלח,יחסית

ומגישתעיתונאיתאבקסיס,ולרי
בערוץבצרפתיתתרבותתוכניות

,I24אתשניםארבעלפניעזבה
"אל"האופנהבמגזיןעבודתה

־זובןעםלישראלועברהבפריז

כאןעבודה.כאןשקיבלגה,
בטלוויזיההעבודהאתמצאה

חודשכדבריה.לכוכבת,והפכה
־עבודאתאיבדזוגהבןכךאחר

־"וללצרפת.וחזראותהעזבתו,

שהיאלהגידהראשונההיארי
בחרהכןאבלבישראלבחרהלא

שוורץ.אומרתפה",להישאר
להישכאן,שלהוהנכדה"הבת

מהעובדהחוץנהדריםחיים

עבריתמלהיודעתלאשהיא
־בעעובדתצרפתית.בבועהוחיה

־שנלדירהחוזרתצרפתי,רוץ
נוסעתבפריז,דירהכמוראית

־רבלוגבינתומביאהלפריזהמון

־מאאנימלוחה.חציוחמאהשון
שהיאמרגישהשהיאלהמינה

קודם".מאשריותרטובבמקום
אומרתהתחתונה,בשורה

שיצפהשמימקווההיאשוורץ,

ישראלנראיתאיךיביןבסדרה
עלמשהווגםזרות,עינייםדרך

שהדימויהצרפתיםהיהודים
במיוחד.חיוביאינוכאןשלהם

־תוהמטרהבטוחלאזובנקודה

נוגעותהדמויותאםגםשכןשג,
־ילמשהובהתנהגותןיש—ללב

נכון"זהמסכימה.שוורץדותי.
הםבצרפתאבלילדותיים,שהם

כילעצמםזאתלהרשותיכולים

אתהבישראלנוח.יותרהכל
לאהםעצמך,אתלמרפקרגיל

הכלכלום.עללהילחםרגילים
בגללגםאולימסודר.יותרהרבה

במעבר".נכשליםהםזה

היתרונותאתתפסוהםאולי
ממנו.שבאוהמקוםשל

הכלליבצרפתבטוח."זה
כלוהםוטעים,וזוליפהנראה

מדייותרשמוכריםהתלוננוהזמן

'כשר'.מספיקולא'חלאל'בשר
־בישבסופרמרקטקניותאחרי

גםיותר.העריכוהםפתאוםראל,
־במלחיותנוחכמההבנתיאני

בו.קורהמהמבינהשאתקום

כללהתלונןצריךשלאהבנתי
־מרלאשאניזהעללמשלהזמן,

אבלנכון,עדייןזהמספיק.וויחה
פחות".מתלוננתאניעכשיו

דוקו yes /שוורץענתצילומים: געגועועדייןמהירהירידהקשה,קליטהנתניה.חוףעלובתםפוגלייזהזוג

"הסוכנותשוורץ:
כמוהיאהיהודית

אתהנסיעות.סוכנות
נותנתהיאלהגר,רוצה

כסףוסכוםניירתלך
שנהחצישמאפשר

לאמסוים.אווירשל
אתלעוליםנותנים

האינפורמציהכל
שאליוהמקוםעל
מגיעים"הם
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