
 גם- וסניות אימהות של שאפתנותן את מנפחים אלה דמיון
 בתיהן את לעזוב ישראליות נערות מעודדים הם יחד.

 מחוז* אל ׳בהגיען אלו, נערות הזיות־ל״פן. אחר וללכת
 אין ממנה אכזרית, מלכודת באותה נפלו כי מגלות חפצן׳
חזרה. דרך

אד־ על כף־רגלה את ישראלית נערה מציגה בו ברגע
 שונים. מקשיים ׳קשיים תחת נמחצת היא אמריקה, ימת

 מיש־ לכל יש כמותם אשר האמריקאיים, ה״קרובים"
 לאחזה מוכנים אינם עצמה, את המכבדת ישראלית פחה

 שונות. מסיבות מוגבל, לפרק-זמן מאשר יותר בביתם
 אלה. טוענים ומנצלים,״ גסי־רוח חצופים, ״הישראלים

 מתחומי להוציא ממשלת־ישראל שמתירה הדולרים 450
 בניו- ביותר המצחין המלון ובמהירות. אוזלים ,המדינה,

 להציל שיוכל היחיד הדבר ליום. דולר 10 עולה יורק
 להרוויח לה יאפשר אשר הירוק, הברטים הוא כזו, ׳נערה
כסף. מעט

 הכרטיס
הירוק

דרכים: בשתי להשיג ניתן הירוק הכרטיס ת
י  החוקית; הדרך וזוהי אמריקני, לאזרח להינשא :האחת \

 עם העניין את ש״יסדר״ לעורד״דין לפנות האחרת:
 עורכי־דין מיספר קיימים בניו־יורק ההגירה. שילטונות
מלקו בכבוד פרנסתם את ומוציאים זה :בתהום המתמחים

 לך למסור יוכל בניו־יורק ישראלי כל ישראליים. חות
 השכר אולם, אלה. עורבי־דין של שמותיהם של רשימה

 וגם דולר. 900 הוא כזה עורך־דין שדורש המינימאלי
 עד חודשים 6 לפחות להמתין עליך התשלום, !אחרי

הירוק. הברטים את לידיך שתקבל
המגי הישראליות הנערות מהבית נתקלות בהן הבעיות

 מניין ראשית, שתיים. הן לניו-יורק, לראשונה עות
 רשאיות שאינן מאחר ז הנחוצים הדולר 900 את ישיגו

 בעייה זוהי ביושר. להרוויח שיוכלו כסף זה אין לעבוד,
 ככל גדולה במהירות הכסף את להיצע ועליהן דוחקת,

 בדרך־כלל, מגבילה, שקיבלו שהאשרה כיוון האפשר,
בארה״ב. שהותן משך את

 בלתי- באמצעים בדרך־כלל — זו בעייה שפתרו לאחר
 :השנייה הבעייה בפניהן עומדת — ובלתייחוקיים מוסריים

 עורך- נזקק להם החודשים 6־8 משך תתפרנסנה כיצד
7 הירוק הכרטיס לשםקאירגון שלהן הדין

פו ובמהירות, עורך־הדץ, לשכר הכסף השגת לשם
 ברחובות, משוטטות אחדות הזנות. אל מהן רבות נות

בלילות. בבארים, ״לקוחות״ מחפשות אחרות
במ״ד־ מידרדרות בודדים, ממיקרים לבד ככולן, רובן

חסר־חחתית. רון

כבוד־עצמי
ייק —

 - ״טייטס' לכיכר סמוך - ברודווי של דיבה ף*
 המשמשת דיזנגוף, מערני יפשם קטנה מיסעדה שוכנת ■4

 שיל- לאלפי בינות מוצנע המקום לישראלים. כמקום־כעוס
מכו ותנועת חנויות ומועדוני־לילה, תיאטראות טי־ניאון,

 לפיתתה מעל .48וה־ 47ה־ הרחובות בין — סואנת ניות
פלאפל. השלט: גדולות באותיות מתנוסס המיסעדה של

 לי לומר זו, במיסעדה העובד ישראלי ממשה, !ביקשתי
 !״אדם ״חלאת בניו־יודק. ישראליות בערות על דעתו מה

 באות הישראליות הנערות ״מרבית המיידית. תשובתו היתה
 כשהן ״אבל אמר. עשיר,״ אמריקאי בעל ללכוד בתיקווד.
 עד ובעתיים, קל. כל״כך לא שזה מגלות הן הנה, מגיעות

 גורמות הן לכן בעיות. להן יש — זאת מגלות שהן
 והן לכסף, זקוקות הן שמסב״בן. אלה לכל גם בעיות

 נדבות, בקיבוץ — אפשרי מקום בכל אותו מוצאות
בגניבות. ואפילו ב״הלוואות״,

 החיים נידיורק. העיר כמו אכזרי מקום בעולם ״!אין
 ועל־ באנשים, החזקים את למוטט מסוגלים הזו יבעיר

 נערות מידרדדוית כך בהם. החלשים את אחית־סמה־וכמה
 או הסמים יאל פונות מהן אחדות רבה. במהירות אלו

יש נערה כאן תמצאי שלא כמעט לפרוצות. הופכות
 ועל כבודה־העצמי על לשמור שהצליחה אחת ראלית

גאוותה־ר,עצמית.״
 כאבנים היו ודבריו נטול־רגשות, קר, בקול דיבר משה
 היתד, ״היא אותי. שאל גלי?״ את מכירה ״את כבדות.
 לניו- כשבאה אמיתית. וחתיכה בתל־אביב. ידועה ספרית
 כולם ושם. פה — שונים ידידים אצל התגוררה יורק,

 שעליו דבר כל גנבה היא בסוף! החוצה אותה השליכו
 היו ידידיה, בתי את שעזבה אחרי יד. לשים הצליחה
היא דולרים! לאלפי שהגיעו חשבונות-טלפון מקבלים

יש בחורות לך, שתדעי לתל־,אביב• משם לטלפן נהגה
אחרים!״ לנצל רק יודעות ראליות

 ,שנאספו ומוצלחות, באות בחורות ׳מלאה ״!ניריורק
 משה. המשיך ואמריקה,״ אירופה פינות מכל לכאן

 היא והתחרות — צרפתיות גרמניות, שוודיות, ״נערות
 קל שלא מאוד מהר מגלה הישראלית הבחורה עצומה.
 בעל על כבר לדבר שלא — עני אפילו בעל, ללכוד
שיז מישהו למצוא אפילו מתקשה היא :מכך יותיר עשיר.

 לה היתד, לא בכלל שבישראל בעוד לצאת, אותה מין
 את מוצאות ביותר היפות הבחורות אפילו כזו. בעייד.
לצילצוליהטלפיון. בהמתנה ערב, אחר בבית יושבות עצמן

זבניות
ופועלות

 בתנאי רק וזה, — בית בכלל להן יש אם לומר, ^
 או ידידים, או קרובי-מישפחה אציל מתגוררות שחן
 מעניק הזד, הכרטיס הירוק. הכרטיס את להשיג שהצליחו

 ולהד־ לעבוד האפשרות ואת באמריקה, זכות־״שיבה להן
 — הירוק הכרטיס את משיגות סבר וכשהן כסף. וויה
 בדרך־כלל הופכות הן — כשלעצמו מאוד קשה דבר חד,

לספ המקומיים, היהודיים בבתי־היספר למוירות־לעיוברית
או ,ליהלומים בבתי־חרושת לפועלות במכוני־יופי, ריות

ה ר טן1ו״ טי ר ג

מגלה
 של סיטויהן את
 ישראליות בנות שלוש

לאלפים אופייניות שהן
הגדו הכליבו חנויות עלובות. יהודיות בחנויות לזבניות

 ישראליות.״ להעסיק ביותר להוטות אינן ניו־יורק של לות
 נערות עם יוצא עצמו הוא אם משה את שאלתי
ישראליות.

 ״הן מבעם. אדמו ופניו קרא, לא!״ — ״חס-ויחלילה
צרות!״ רק מביאות

 שאלתי. לישראל?״ חתר אינך ״ומדוע
 קדילאק! לי יש ״כאן בשאלה. השיב מה?״ ״לשם
 במילחמת בחיים! לקדילאק מגיע הייתי לא בישראל

 אז ריקד, היתד, ה׳מיסעדד, ארצה. נסעתי יוטח־,כיפורים
 אחרי אבל להילחם. נסעו הישראלים כל כי ממילא,

 עכשיו הנה. חזרה החבורה כל הסיתיימה, שהמילחמה
לאל!״ ׳תודח מלאה, שוב המיסעדד,
 משה נאות. נערות שיתי למיסעדד, נכנסו זה ברגע

 ״רחל אמר. ורחל,״ יעל הן ״׳אלו בידו• עליהן הצביע
 בניו- להתיישב שהצליזזה לשעבר, אל־על דיילת היא

 עובדת היא כרגע הירוק. הכרטיס את ולהשיג יורק
מורה.״ היא ויעל בסוכגות־ינסיעות.

 לשרית הדלפק, ;מאחרי יאל וניגש רגליו, על קם משה
 ויצאה שלה הכריך את נטלה רחל החדשות. לקוחותיו את
הסגו עיניה לצידי. התיישבה יעיל יואילו המיסעדה, את

בה וניכר שנותיה, 30 את כלל הסגירו לא היפות לות

 פרטים לי לגלות סירבה היא יפהפייה. פעם שיד,יתד,
עצמה. על אישיים
 ״אבל מהוסס, בקול ואמרה כאן,״ מרוצה דווקא ״אני

 רוצה אני גם — האחרות הישראליות הסחורות כל כמו
 רחל, שלי, החברה לחזור! רוצות כולנו לישראל. לחיזור

רוצה.״ היא גם
ביקשתי. רחל,״ על לי ״ספרי

בדידות
נוראה

 רגש, נימלא וקולה יעל, פתיחה לך," אומר ה ץ*
^ /  בתל־אביב, וגרה אל־על דיילת היתד, ״כשהיא 1/

 באה היא מאוד. ופופולרית ויפה צעירה היתה היא
 העשיר נםיך-ההלומות את למצוא — גדול חלום עם הנה

 וניפצה ,הכאובה המציאות לפתע לה נתגלתה ואז שלה.
 יותר הרבה קשה שבניו־יורק לה הסתבר חלומה. את

 היא אחדות שנים משך בישראל. מאשר גברים למצוא
 שחלומה מרגישה החלה אחריבך אבל לקוות, המשיכה

 והיקיצה הנוראה, הבדידות יתור בא אז מידיה. נשמט
האשליות.״ מן

 את סיפרה כאילו האוויר, בחלל ובהו יעל של עוגיה
סיפורה,״שלה.

 ניו־יורק כמו גדולה !בעיר ״הבדידות נאנחה. יעל
 הדעת,״ על להעלות שניתן בדידות מכל יותר גדולה
 יכולה אינך בצבת. כמו אותך תופסת ״היא בעצב. אמרה
 לבקר רוצה כשאת אליה. לרוץ או משפחתך, אל לטלפן

 אינך מראש. שבוע כך על להם להודיע עלייך ידידים,
 ונופלת, ברחוב מועדת את אם שכנייך. את אפילו מכירה

 אותך יתקפו או ישדדו אם אפילו לך. יעזור לא אחד אף
איכפת!״ יהיה לא אחיד לאף —

 חוזרת היא מ״די־עחב היום. רחל של מציבה ״זהו
 לשבת הוא לעשות לה שנותר מה וכל הריקה, דירתה אל

 אליה מצלצל לפעמים שיצלצל. ולהמתין הטלפון ליד
 היא כאלה במקרים לאריוחת־עהב. אותה ומזמין בחור
 לשעה המשביחות חטופה, שיסחר, של שעות כמה מבלה
הקודרת. המציאות את קלה

 נזכרת עיניה, את פוקחת היא הבוקר בוא עם ״אבל
 כאבה את מגבירה שוב שנכשלה והידיעה היא, היכן

ביתר־שאת.״

 לישון
ברחוב

 נוריאלי, ,נפתלי הוא הקטנה המיטעדה של עליה ך*
נאט. בשם שונות, מסיבות־יוקרה לעצמו, הקורא

 רעבים,״ כשהם המיסעדה אל באים רבים ״ישראלים
 אני ״אבל בבירור. בו ניכרת שההתרגשות בקול לי סיפר

 במיסערה מהמאפיה טיפוסים רוצה אינני יאו,תם. מגרש
 שבחורים קרה פעם לא הנשמה... על פרוטה להם אין שלי!

 אבל על־חשבון. לאכול וביקשו באו ישראליים בחורות או
 הפסקתי לכן אחד. גרוש אפילו מהם ראיתי לא עוד אני
 דולר ללוות ומנסות באות, היו ישראליות בחורות זה! את

 אני מימיהן! ראו שלא מאנשים יאחר, או זה ומלקות
לרחוב! חזרה אותן השלכתי

 את ויקטפו לאמריקה יבואו שהם חושבים ״הישראלים
לח שונה שהמציאות מגלים הם אבל מהעצים! הדולרים

 להגיע רוצים אם חמור כמו לעבוד צריך פאן לוטין.
למשהו!

 24 עובד אני קשה! יותיר הרסה הכל באמריקה, .״באן,
 עוד הנה, שבאתי מאז האלה, השנים כל — ביממה שעות

 הישראלים מה חופש. של אחד ׳רגע אפילו לי היד. לא
 בסרטים רואים שהם מד, זד, שאמריקה לעצמם? חושבים

הוליווד? של
מבק שלי, למיסעדה באים אותם לראות צריכה ״את

 פעמים הרבה הריצפה! על לישון להם שאתן רק שים
 להם אין הבחורות. על בעיקר עליהם, מרחם שאני קורה
 כבר אותם זרקו הלילה. את לעבור מקום להם אין כסף,

מקומות. !מכלאה
 כחולים סחבות, לבושים דיזנגוף למעדני באים ״הם

 יכול אני איך ללכת. לאן להם ואין ריקה, קיבה עם מקור,
להם? לסרב

 ״וספרי נפתלי, לי אמר הביתה,״ לישראל, ״חיזרי
 שהם ממה מאוד רחוקה שאמריקה וידידותייך לידידייך
חושבים,
 הנה שבאו ישראליות בחורות מדי יותר מכיר ״אני
 ניצחה אמריקה אבל — אמריקה את לכבוש בת״קווה

כולן!״ את
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