
 יש בבונובנצ׳ר הרצח מאז הפושעים. כל את לישראל
 ויש הישראלית, במאפייה להילחם כדי תקציב־ענק להם
 ובלבד לנכון חושבים שהם מה כל לעשות הוראה להם

הנגע. את לבער
1■ 1■ ■ !

לאח הישראלים. למהגרים נחזור הכה •
 ב* הישראלים הילדים של מיספרם גדל רונה

 קבוצה הפכו והם כוורלי־הילם של כתי־הספר
ץ זה את מסכיר אתה איך בולטת. אתנית

 עשרים בני שצעירים הוא שהאסון קודם אמרתי
אמידים, ישראלים :אסון עוד קיים לכאן. מגיעים

 וקונים לכאן באים מהארץ, רב כסף מוציאים מיליונרים,
 פעמיים הולכת האשה ובבל־אייר. בבוורלי־הילם בתי־פאר

 ברודיאו־דרייב, בגדים קונה בבוורלי־הילס, ללנצ׳ בשבוע
 ומשקיע ברולס־רויס נוהג הבעל סביל. קדילאק נוהגת
בארצות־הברית־של־אמריקה. כספים
 בבוורלי־הילם. המתגוררים ישראלים של סוג עוד ויש

 כדי לכאן שהגיעו בארץ, עשירים שהיו אנשים הם אלה
 כספם. את פה הפסידו הם עשירים. יותר עוד להיות

 ב־ נשארת הכתובת אבל לחזור, מתביישים הם כעת
 רוצים כאלה אנשים בושות. יהיו שלא כדי בוורלי־הילס,

 כך, על דעתה את לתת צריכה בארץ הממשלה לחזור.
לחזור. אותם ולעודד
 ממס־ההכנסה שברחו לאותם כנוגע ומה •

ץ כארץ
מאוד. מבוסס כאן שמעמדם קליאנטים, הרבה לי יש

 הם אך מכוניות־פאר, בריכות־שחייה, בתים, להם יש
 לרדיו יום־יום מאזינים הם בארץ. וחיים כאן גרים

 את בשבוע פעם רואים הם אקספרס. ישראל הישראלי
 ב־ מהארץ עיתונים קונים הם הישראלית. הטלוויזיה

 לארץ, בשנה פעמיים הילדים עם נוסעת האשה פרפקס.
רגלם שכף ברגע כי יכולים. לא אבל לחזור, מתים והם

 16^1811 שטזינ לזה קוראים האמריקאים בפרפקם.
 ומי למי הולכים הם בפרפקם יהודית״). (״אוטוסטראדה

כמותם. ישראלים ופוגשים ואסתר, לשולה
 פוגשים להורים ילדים. עם מישפחות גרות בוואלי
 אנגלית לומדים הם יותר. מתערים הילדים ישראלים.

 במיבטא ומתביישים העברית את שוכחים בבית־הספר,
הישראלי. ובמוצאם ההורים של הישראלי
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 באן. מאושר אינו ,הישואר

 או לארץ מתגעגע הוא
 הילד כאן. להיות לו נוח

במוצאו מתבייש !שלו

 חברתית מבחינה ישראל. לא זה שאמריקה יודעים הם
 כלכלית מבחינה השני. בתוך אחד — בארץ כמו חיים הם
 מתרגלים הם מין־בית. בנוחיות — באמריקה כמו חיים הם

 הפרטיות בעייה. להם יש לחזור. להם וקשה לנוחיות
 לגור יכול אתה השני. את מכיר לא אחד אף עצומה. פה

 אחת מבחינה לידך. דלת גר מי לדעת ולא בבית שנים
 הארץ. לעומת מרענן שינוי זהו זה. את אוהב הישראלי

הזרות את לקבל מוכן ואינו זה, את שונא הוא שגי מצד

 הוא לאט לאט זאת עם יחד כאן. האנשים שבין הזו
 לחברים קופץ ולא אמריקאיים מינהגים לעצמו מסגל

 מתנהלים החברתיים הקשרים רוב בכלל, לטלפן. בלי
 לפני בן־אדם, עם חודשים לדבר אפשר הטלפון. דרך

 לריחוק, גורמים פה והמרחקים הטלפון אותו. שרואים
אליו. רגילים לא שבארץ

 אך לארץ מתגעגע הוא כאן. מאושר אינו הישראלי
 והוא, במוצאו. מתבייש שלו הילד כאן. לחיות לו נוח

 כשהוא שלהם במוצא ושהתבייש פולניים, להורים שנולד
נקרע. לבו אך — הילד את מבין בישראל, ילד היה

תרץ? מהו • הפי
 לבעיית ברצינות מתייחסת לא ממשלת־ישראל לדעתי

 ימשיך המצב אם שטויות. על מתווכחים בכנסת הירידה.
 חברי־־־ כמה בארץ. אנשים יהיו לא לדעתי כך, להיות
 לבעייה יתייחסו לא אם ? ועשרים מאה י יש כנסת

 בעוד מדינת־ישראל תושבי מיספר יהיה זה ברצינות,
 והאיש שיתווכחו, חברי־כנסת ועשרים מאה שנים, כמה

האור. את יכבה בלוד האחרון
 אד■ ממשלת כאילו שמועות, יש כארץ •

 ממשלת• עם פעולה משתפת צות־הכרית
לישראלים. ויזות פחות ומעניקה ישראל
 שלושת רק קודם, שאמרתי כפי שמועות. הן אלה
 המיכסה קארד״. ״גרין וקיבלו ביקשו ישראלים אלפים

 כל אותה. מילאו לא הישרלים לשנה. אלף 20 היא
 חוקי, באורח תיעשה לכאן הישראלית שההגירה זמן

 וממשלת* בעדה. לעצור תנסה לא ארצות־הברית ממשלת
 לבעיות הפיתרון את לחפש צריכה לא לדעתי, ישראל,
 צריך הפיתרון האמריקאיים. השילטונות אצל הירידה

מהבית. לבוא
מהכיתז הפיתרון לדעתו, מהו, •

 לשנות חייבת הממשלה להשתנות. חייב אורח־חיים
יודע ישראלי כל הכל, ככלות אחרי חוקים. ערכים,

ח! קל״ו ס חלצו״ אלו 25ל־ מלאו 500 בין זע הירוק הכרטיס .,מחיר מכוניתו: וליד ינו
 מס־ההכנסה. שילטונות על־ידי ייעצרו בארץ, תדרוך
 שגרפו אנשים הם אלה לחזור. להם לעזור צריך לדעתי

 הם אלה בר־לב. קו של הביצורים הקמת בזמן רב כסף
מראש. חשודים שהיו אנשים

 עד נקי אתה מראש. חשוד לא אתה באמריקה
הארץ על וממורמרים זאת יודעים אשם. אתה כי שהוכח

 בחורות של מיקרים הרבה יש
 חנות. ״דדו אשד ישראליות

 עבודה למצוא קשה לבחורה
בלוס־אנגילס

 הם להם. לעזור צריך לחזור. רוצים הם זאת ובכל
בבית־סוהר. לשבת רוצים אינם אך קנסות, לשלם מוכנים

? ישראלי יורד של הממוצעת משכורתו מהי
 20ל* אלף 15 בין נעה משכורתו טוב. מרוויח הישראלי

 לא משכורת זוהי אמריקאי מידה ובקנה לשנה, דולר אלף
 בתשלומים, דירה לרכוש לו מאפשרת כזו משכורת רעה.

בשנה. פעמיים בארץ ולבקר נוחה מכונית לרכוש
מ הישראלים המהגרים פה חיים איך •

ץ הכרתית בחינה
או בוואלי, גרים רובם השני. בתוך אחד בקומונה.

 לארץ, מתגעגע הישראלי טובים. יותר בארץ שהחיים
הזו. הבעייה בגלל נקרעו שלמות מישפחות

 אתה ד13 כגיל כשהיית ירדו הוריך •
אמריקאי? או ישראלי

 אמריקאי הייתי ישראלים, עם לעבוד שהתחלתי עד
הלב לי כואב אמריקאי־ישראלי. אני כיום דבר. לכל

 קיברו ישראלים 3000
 ״רוק כרטיס1 שובחו בשנה

 לעומת בלוס־אנגילס,
עדביס אלו 150

 אלי, שבאים הישראלים, אלפי עשרות כל את לראות
 היא הבעייה למדינת־ישראל. אבודים שהם יודע ושאני

 בישראל, מישרד לי יש נפוץ. עוד האמריקי שהחלום
ליום. איש 150מ־ יותר ראיתי בארץ האחרונה ובשהותי
 הכי לאיש הופך אני לארץ מגיע כשאני בכלל,
 להגיע יכול הוא איך אותי שואל אחד כל פופולרי.

 כואב זה אבל כסף, מזה עושה אמנם אני לאמריקה.
 המהגרים על הזה הכסף את לעשות מעדיף אני מאוד.

הישראליים. על ולא והאיראניים, הצרפתיים הערביים,
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