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מישראל, ליורדים
 ירוקים כרסיסים נהשגת שהתמחה חיוור, נן וקוים, הב עם

שואלים חי ועוברים חיים שבו ההווי את מקרוב והמניו
* )37 מעמוד (המשך

 אינם אך לשבוע, דולר 200 שמשתכרים וישראלים
בלתי־חוקית. תהיה בארצות־הברית ששהייתם רוצים

 אינפורמציה ובידיו לקוחותיו, את מכיר קליין עמירם
בלוס־אנגילס. הישראלי היורד על ראשונה ממדרגה

 לענות הסכים הזה״ ל״העולם מיוחד בראיון
שי: שרית של הכאות השאלות על י

 מיליזנוים, אמידים, ישראלים
 ,מהארץ וב נסו מוציאים

 וקונים ללוס־אנגילס באים
היקרות בשכונות בתי־פאר

 כלופ׳י לדעתך נמצאים ישראלים כמה •
♦ ם י,,,

 ייתכן איש, מיליון כרבע כאן נמצאים להערכתי
___ בכי• משוכנע כמעט אני אך מוגזם נשמע שזה

אל ש? הכללי הקונסול • שר  לס בלום-א:ג י
ון אב״ אי ר תו כי לרדיו ב ם לדע גי נסצאי  הלו

ם. אלך 12,0כ- אעגילס אלי שר י
אלף. 250כ־ כאן נמצאים צודק. אני כך אם
חות חם מהם במה • ; שלך לקו

 לעומת ליום, ישראלים כשבעה בממוצע רואה אני
הגירה. בנושא ליום טלפונים כתשעים מקבל אגי זאת

 המהגרים על י7 לספר יכול אתה מה •
הישראליים*

 בתל- ארצות־הברית שגרירות נתנה שעברה בשנה
 מהן ישראליים, לאזרחים ויזות אלף 90מ־ יותר אביב

 אלף 20 לתיירים, ויזות אלף 60 לפקידי־ממשלה, 5,000כ־
 יותר לסטודנטים. מאלף ופחות לאנשי־עסקים, ויזות

בארצות־הברית. נשארים אשרות־התיירים בעלי ממחצית
* מישרדך אל מגיעים הם שלם באיזה •
אלי שמגיעים יש שלבים. מיני בכל מגיעים הם

 עוד קארד״ ״גדין להם לסדר ומבקשים המיזוודות, עם
 כדי תוך מגיעים אחרים במלון. חדר להם שיש לפני

 אשרת מקבלים הם אם כלומר, פה. החוקית שהייתם
 שלושת במשך מגיעים הם חודשים, לשלושה שהייה

 באורח נמצאים הם כאשר אלי מגיעים ואחדים החודשים,
בארצות־הברית. בילתי־חוקי

ה המהגרים של הממוצע גילם מהד •
*־ ישראליים

 בחורים בהמון נתקלתי לאחרונה .20—40 בין נע גילם
 לי מספרים הם הצבא. אחרי מיד לכאן המגיעים צעירים
 סיכוי כל שם להם שאין מכיוון הארץ את שעזבו

 לעולים- כל קודם דואגת שהמדינה מכיוון להתקדם,
 שאוהבים אחד־אחד, חבריה אלה להם. ואחר־כך החדשים

 וברור בחיים, עתידם את מחפשים אבל הארץ את
 להתקדם. סיכוי כל להם אין שבמדינת־ישראל להם

 או לטכניון בישראל התקבלו שלא צעירים גם מגיעים
 ומתקבלים כאן, מזלם את מנסים הם לאוניברסיטה,

 מרירות. אצלם נוצרת ואז אמריקאיות, לאוניברסיטאות
 באמריקה, ואילו נדחו שבישראל על-כך מתרגזים הם

התקבלו. ביתם, שאינה
ה כני הצעירים כאן מתקיימים ממה •

*־ פדום עשרים
 מצבעות, שיפוצים, מעבודות — ליד הבא מכל

ממכונאות.
* כאופן־חוקי עוכדים הם האם •

 אחד דבר עובדים. כולם אבל לא. מיעוטם כן, רובם
 ללישכת־הסעד, פונים לא הם הישראלים. לזכות ייאמר

 מתפרנסים ורובם קשה עובדים הם חסדים. מבקשים ולא
בכבוד.
קארד״ץ ״גרץ עולה כמה •

 אלף 25ל־ דולר 500 בין נעים קארד״ ה״גרין מחירי
 ה״גרין עולה הממוצע לישראלי במקרה. תלוי זה דולר.

 ובלבד זה סכום לשלם מוכן הוא דולר. 2,500 קארד״
 באורח בלוס־אנג׳לם נמצאים הישראלים רוב חוקי. להיות
 אותו, יתפסו ששילטונות־ההגירה פוחד הישראלי חוקי.
 לחזור סיכוי לו אין ואז מארצות־הברית, אותו יזרקו
לכאן.
 מתפרנסים שהישראלים קודם אמרת •

חרי מקרים מפיר אתה האם ככבוד, כרוכם
גים*•
 מיקרים הרבה עבודתי במיסגרת הכרתי כמובן, או,

 הן סאנסט. שדות על ועבדו לזנות שירדו בחורות של
 לבחורה והסתבכו. כסף בלי נשארו לאמריקה, הגיעו
 יכול בחור בלוס־אנג׳לם. עבודה למצוא מאוד קשה

או כזבנית לעבוד יכולה בחורה בשיפוצים, לעבוד

לישראלים...״ וגיוחד יחם ״אין
 אמריקאיות מאוד הרבה פרועה. התחרות אך כמלצרית,
משתג לא בקליפורניה אלה. במקצועות עבודה מחפשות

 דורש מכובד בעל־עסק שכל מובן זר. מיבטא אחרי עים
 המקביל סוציאלי, ביטוח של מיספר שלו מהעובד

 גם — אמריקאי אזרח איננו ואם בארץ, לביטוח־הלאומי
 לקבל כדי דולר 2,500 יש בחורה לכל לא רשיון־עבודה.

 הכרטיס את שתקבל סיכוי אין וכימעס קארד״. ״גדין
 שבדאון- ההגירה ממשרד הארוכים בתורים בעמידה הירוק
 אחת לא קורה כך לוס־אנגילם. המיסחרי) (המרכז טאון

לזנות. לרדת נאלצת שבחורה
 הישראלית ההגירה מכול נוכה האם •
יח את האמריקאים ההגירה שילטונות שינו

י * לישראלים סם
של יחם כל אין האמריקאים ההגירה לשילטונות
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 קזבלו ישראלים אלך 60
■ אשוות נוה1שו נשגה
לאוטודזזבד׳ת. תיירות

שם גשאח ממחציתס ׳ותו

 ומי חוקים, יש הישראלי. המהגר לגבי ואיפה איפה
 מגיע כאשר קארד״. ״גדין מקבל הדרישות על שעונה
 חקירה ההגירה שילטונות עורכים אזרחות, לידי העניין
 הדרישות כל על עונה שהמועמד אחרי ורק מקיפה
האזרחות. את מקבל הוא המיבחן את ועובר
כ קארד״ ״גרץ קיבלו ישראלים כמה ,•
האחרונה*־ שנה

 לעומת כלום וזה ישראלים, 3,000 קיבלו סך־הכל
 ירוקים. כרטיסים אלף 150 שקיבלו הערבים של מיספרם
 ופלסטינים. לבנונים מצרים, סעודים, כולל אני זה במספר

 בארץ וכולם קטנה ארץ אנחנו בי הרבה, נראה זה לנו
 מיספר ערבים, אלף 150 לעומת אך כולם, את מכירים

 צרפתיים, אזרחים אלף 90 אנגלים, אזרחים של זהה
דבר. שום זה מכסיקאים, ואלפי איטלקים אלף 70

 ״גרץ שסידר כאיש ידוע אתה עמירם, •
 להם מייחסת שהמישטרה לאנשים קארד״
 הישראלית״. ״המאפיה שמבונה כמה הכרות

הישראלית*־ המאפיה זו מה
 ב- להשתרש התחיל הישראלית״ ה״מאפייה המונח

 חנויות לשרוף התחילו כשהישראלים ,1967ב־ לוס־אנג׳לס
 הכינוי. את להם הדביק לא אחד אף דמי־חסות. וביקשו

ישראלית. במאפייה עצמם את הציגו פשוט הם
 שורפים היו כלומר לעיסקי־ביטוח, נכנסו הם כך אחר

 כסף ודורשים מכוניותיהם את מעלימים או עסקיהם את
 עם הזה. המושג להשתרש התחיל לאט־לאט מהביטוח.

 מהמאפייה הסלידה לשיאה הגיעה בונובנצ׳ר במלון הרצח
את והוריד ישראל של לשמה הזיק הדבר הישראלית.

כאן. היורדים קהילת של קרנה
 ש־ פושע, להחזיק יבול אתו, ז&ן בטח •
* טארצות־הברית צו־־בירוש קיבל

 במשך כזה קליאנט להחזיק יכול אני ממוצע באופן
 ומשיחות, בשילטונות־ההגירה, קשרים לי יש שנים. עשר
 מרירות שיש הבנתי, שם מאוד חשובים אנשים עם שלי

בכירים פקידים לדברי הישראלי. המימשל כלפי גדולה די

 תישואד היווו שר גשנווהו
 ולאו ו אלך 20/715 בין רווה

 לא נשנוחו וחה׳ לשבה,
באמויעה רווח

 מידע להם מוסרים אינם השילטונות במישרד־ההגירה,
 עבריינים ועל הישראלית המאפייה אנשי על מדוייק
הישר הקונסוליה את גם בתלונתם כוללים והם אחרים,

 ההגירה לשילטונות כי לי, נודע זאת לעומת כאן. אלית
 לגופו. איש כל הבודקים בארץ, מקורות האמריקאים

 על עוד סומכים אינם האמריקאים שהשילטונות מכיוון
ישראלי. מידע

 ההגירה שילטונות אצל השכיחים הטיעונים אחד
 כמו, מדוייק. מידע מוסרת לא מישטרת־ישראל כי הוא,

 ואחר־כך בבית־סוהר שנה ישב מסויים אדם אם למשל,
 ולא נקי עבר על מדווחת המישטרה התיק, לו נסגר

 בודקים בבונובנציר הרצח מאז אולם התיק. את מזכירה
עצמה. בישראל ההגירה שילטונות

 פה החיים ישראליים, מלשינים על כבר מדבר לא אני
 בשירותיהם. משתמשים ההגירה ששילטונות בלוס-אנגילס,

 השילטונות עם פעולה לשתף מוכנים אלד, ישראלים
אותם. יגרשו שלא הבטחה תמורת או כסף, בצע תמורת
הישר המאפייה ריכוזי נמצאים היכן •
*־ אלית

ובמיאמי. בשיקאגו בניו־יורק, בלוס־אנג׳לס,
מתייח האמריקאים השילטונות האם •
 או ברצינות. הישראלית המאפייה אל סים

חופלת*־ אפיזודה כה רואים שהם
 ובמישסרה ההגירה במישרד מאוד חשובים אגשים

 באן לעשות הספיקה הישראלית שהמאפייה לי, אמרו
 עשתה האיטלקית שהמאפייה מה שנה עשרים במשך
שנים. במאה
 משלהם אנשים ההגירה לשילטונות אם •

 עכר כעל ישראלי שאזרח קורה איך כישראל,
*־ לארצות־הכרית ויזה לקבל מצליח פלילי

 מלכודת לו ליצור כדי כזה, לאיש ויזה נותנים לפעמים
לזרוק רוצים האמריקאים למעשה כאן. אותו ולתפוס

לשירסוש! #לשינים ..׳שואליס




