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 נגרוי־רב וסבו1 באמויקה סח■ ■שואדי
כדי: הישראליים היורדים משחמשים בהו הדרכים על

 להפוך איך
אמריקאי? לאזרח

ן לל *י• שו א לאמרי להגיע כדאי לא :ר
*  באמת להינות שתוכל כדי כתייר. קר, ו

 לך, להציע מוכנה הזאת שהארץ מה מכל
 אכלו אמריקאי. לאזרח להפוך לך כדאי

 מוכן ואינך כזה, להיות מתכוון אתך אם
 כדאי בלבה שנים כמר, אלא כאן לשהות
 קשה כך כל לא הוא המאמץ. את לעשות

ראשון. ממבט נראה שזה כמו
האז את לקבל בדוקות דרכים שלוש יש
בקלות: האמריקאית רחות

אמ ברחובות מתגולל באמת הזהב יות?
רחוב. באמה לדעת רק צריכים ריקה,
ישרא על המקובלת מקורית, שיטה הנה

רבים: לים
 ומבטחים דולר 150ב־ מכונית קונים

ל דולר 20כ־ עולה הביטוח היטב. אותה
 עולים בערב שבת או שישי ביום חודש.

 לחפש רצוי ״מכה״. לחפש כדי להוליבוד
 כאן המפורסם סנסט, ברחוב ה״מכה״ את

 נערך פה בתל־אביב. דמנגוף כמו כמעט
 של הדדי וחיפוש חמור של הכללי הספורט
 תוך :20-ה־ המאה בשיטת וחתיכים חתיכות

 הדוחק אותו הוא הדוחק במכונית. נהיגה
ה על לא הכביש, על רק בדיזנגוף, כמו

 אינה הצייד בימי הנסיעה מהירות מדרכות.
לשעה. קילומטר 15 על עולה

דולר 5000 להוציא איך
ה״מכה״ז בעזרת

מתפ האחרים כשכל לשיירה. כגסים *
ם שי  אשה דווקא חפש צעירות, חתיכות ל

 וש־ ממושקפת תהיה שהיא רצוי מבוגרת.
 ומגיעים מתמרנים יקרה. במכונית תנהג
 עכשיו אחריך. בשיירה תנהג שהיא למצב
המע על לוחץ אחה הגורלית. השעה באה

 — כסף ואחסוך כשאתכסם ;•פ, ן►
ה אומר באמריקה!״, לטייל אסע ^

 באר- ממש של שטיול הממוצע, ישראלי
ה ליכולתו ומעבר מעל הוא צות־הברית

ה חברה מנהל שליח, אינך אם כספית.
על הזה התענוג מימוש את לזקוף יכול

 המבקרת אמריקאית תיירת איזו תפוס תיים•
 להיות צריך אינך לאשה. אותה ושא בארץ,
עשי להיות גם חייבת לא היא בה. מאוהב

 להחזיק חייבים האלה הנשואים במיוחד, רה
 מוגדר כבר אתה אחר־כך אחת. שנה מעמד
רבבות אזרח. להיות המתעתד תייר בחזקת

ח----- א -----מ
דוטמן משה

לופ״אנג׳לס

חש על החי סטודנט או ההוצאות, חשבון
המח קו שזהו להיות יכיל ההורים, בון

לחלו מוטעה קו זהו כך, אם שלך. שבה
רח בכל השורצים הישראלים רבבות טין•

 או מנהלים שליחים, ושאינם אמריקה בי
* לכך. הוכחה הם — סטודנטים

נסיונם
אלפים של

? ון ך עי  לטייל לאמריקה, להגיע שכדי ר
 טובות שנים כמה בה לחיות ואף בה י י

שה עד תושב־חוץ, או יורד של במעמד
 — הלב על לעבוד מתחילים לארץ געגועים

 מעיקרי- פסול רעיון הוא רב, כסף דרוש
 מוגבלות הבלתי האפשרויות שארץ למרות
 כבר והזהב פעם, שהיתר, מה כבר איננה

יש צעיר יכול ברחובות, בד, מתגלגל לא
 חשבון על לחיות יוזמה, קצת עם ראלי

פתוחות. נותרו שעדיין האפשרויות כל
 פרי אינו להלן המובא הקצר התיאור

 הוא תיאורטית. הצעה או מפותח דמיון
צעי אלפים הרבה של נסיונם על מבוסס

השיטה. את שגילו ישראליים רים

 רק היזהר בהצלחה. זה את עשו ישראלים
 אחרת שנה, באותה ילדים לה לעשות לא

 לה לשלם ותצטרך להתגרש מסובך יהיה
 כדמי המיועדות, מהכנסותיך הגון חלק

מזונות.
דולר. 200 במחיר פיקטיביים נשואים •>

 שעשה ישראלי זוג אישי באופן מכיר אני
 לא אבל נשואים לכאן באו הם זה. את

 אשתו את חיתן הבעל לאיש. זאת כיפרו
 להתחתן כדי בלאם־ואגאס. אחד לאמריקאי

 דולר ומאה נהיגה רשיון רק צריכים שם
 עשה עצמו הבעל המיועד. החתן בשביל

 תעריף. באותו אמריקאית עם דבר אותו
 לחיות המשיכו הישראלים, שני שהם, מובן
 מבן־ מהם אחד כל התגרש שנה אחרי ביחד.

בנשואין זו עם זה והתחתנו הרשמי זוגו

 כזה ביד, טוב מיקצוע לך יש אם
 בארץ, גם טוב איתו להסתדר יכול שאתה

הנכו הקשרים את רק לחפש צריך אתר,
 וגדל ההולך העבודה חוסר למרות נים•
 ביקוש עדיין יש טוב מיקצוע לבעל כאן,

 ד,מעוניין העבודה מקום את כשתמצא עצום.
ה כל את לך לסדר יוכל עצמו הוא בך,

ביותר. הגדולה במהירות המתאימים ניירות
אמי בנשואים כשנה להקריב צריך •

אמרי אזרחות לשניהם יש כעת אזרחיים.
קאית•

רחוב באיזה
הזהב? מהגול?

 ו־ לחיות זכות כבר לך שיש חרי
לח־ איך הבעיה: נשארת כאן, לעבוד

 להיכנס מוכרחה הזקנה בפתאומיות. צורים
ה על אותך משכיבה ה״מכה״ במכוניתך.

 אנושות. כחבול נראה אתה הקדמי. מושב
ה,,מכה״. זוהי

 האמבולנס שמגיע עד במכונית שוכבים
 מתלונן אתה בבית־ד,חולים המשטרה. עם
 אינו רנטגן צילום חזקים. עורף כאבי על

 מגלים לא אם אפילו דבר. להוכיח יכול
באמריקה החוק פאתולוגיים, מימצאים שום

ש במכונית כשמדובר לצידך תמיד עומד
מאחוריך. אותך נגחה

 את המשטרה לך מספקת בבוקר למחרת
 כשאתה שלה. הביטוח וחברת האשד, שם

 טלפונים: שלושה לעשות עליך הביתה מגיע
 השיג שחברך לעורך־הדין ;שלך לביטוח

 כלל בדרך ושהוא ה״מכה״׳ לפגי עוד לך
 עוד אותו לך השיג שחברך לרופא יהודי,

יהודי. הוא גם ה״מכה״, לפני
 שעורך־ עד שבועות כמד, להמתץ תצטרך

 להגיע לך יציע הוא איתך. יתקשר הדין
 מחוץ האשד, של הביטוח חברת עם להסכם

 להגיע רוצה הביטוח חברת לבית־המשפט.
 ש״המכה״ חוששים הם מידי. להסכם איתך

נוס בריאותיים סיבובים לך תגרום שקיבלת
 מזה חוץ יותר. לשלם יצטרכו ואז פים
 יכול בממוצע לכסף. כמובן זקוק אחה

 5000כ־ זו בשיטה להרתיח זרת ישראלי
שמשל הסכומים לעומת בדיחה זאת דולר.

 זאת בשבילך אבל לנפגעים. כאן מים
 הרבה : עובדה טובה. התחלה להיות יכולה

כאן. דרכם את כך התחילו ישראלים

 - שנה חצי לעבוד
שנה עבור כסף לקבל

ש ם ^  אינך עבודה, מקום כבר לך י
 אתה ברצינות. זה את לקחת צריך

משכו ולקבל שנה חצי לעבוד בשקט יכול
שלימה. רת

ב סדיר באופן כאן עובד שאתה אחרי
ממש הספיקה שנה, חצי אחד עבודה מקום

 שלך מהמשכורת להוריד ארצות־הבריח לת
בי אותך לבטח כדי הדרוש המינימום את

אבטלה• מפני טוח
 אותך. שיפטרו צריך להתפטר. לך אסור
מכ עם אותך שזורקים עד קונצים עושים

ל ניגשים הזה המכתב עם פיטורים. תב
שא וממלאים למובטלים הממשלתי משרד

ל דולר 65 מקבל אתה שבוע אחרי לון.
לעבוד. בלי שבוע

 זה מצב לנצל יודע הממוצע הישראלי
 משאיר לארץ, טיסה תופס הוא תום. עד

 להוציא לו המתיר המיסמך את חבר בידי
 שולח החבר האבטלה. דמי את במקומך

כ לו, נשארים דולר 15 לארץ. דולר 50
הר פוגש אני לארץ בא כשאני עמלה. דמי
ו שפת־הים על השוכבים ישראלים בה

 לשבוע דולר 50 חודשים 6 במשך מקבלים
ארצות־הברית. מממשלת

 לבדו הכסף על לא
בישראל יחיה

לא פעם אף כאמריקה שראדי *
לקרות, יכול זה לאחרים ברעב. מת

לישראלים. לא אבל
 הסופרמרקטים לאחד לגשת אפשר תמיד
 מיני כל עם עגלה להעמיס כאן, הגדולים
שעה כך להסתובב אפשר טובים. מאכלים

ד (המשך )34 בעמו
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