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המימסד לארצות־הברית. נדחפת הצעירה האוכלוסיה
 האזרחות שביה■1,וץ המרינה רויקוו תוכנית בעצם, בונה, הישואל■

שם־או! יונתן של הסידרה המשך ליהודים. בעולם הזולה היא הישראלית

באן! אותס חצים א7
הכל?״ ה ץ

/  לא ניסה החדש ראש־הממשלה ( /
 הוותיק, הפקיד מופתע. להיראות

 הסודי המידע כל את בידו המרכז
 כאשר לדעת צריכים שראשי־ממשלות

 את לתדרך סיים לתפקיד, נכנסים הם
בארצות ראשי־ממשלות החדש: הנבחר

 תוכנית ישראלים, סוכנים שהם אוייב
 כל ריכוזי פירוט ובה שימשון, מיבצע
 על כספי וחשבון דין וענונו, פצצות

 מוברח יהודי כסף של הרזרוות מצב
 בית־ שאף כאלה, זוטות ועוד בחו״ל,
 מקבל לא הדמוקרטי בעולם נבחרים
 אם מתפרסמות, והן דיווח, שום עליהם
 חוקי לפי שנה, 100 או 50 אחרי בכלל,

 הפקיד מקום. בכל הקיימים החיסיון
 החלפת־ תירגולת שביצע הוותיק,

 השנים 10ב־ פעמים חמש רוה״מ
 לראש־הממשלה הושיט האחרונות,

 החדר, בפינת הצטמצם חתומה, מעטפה
 משך את היודע רופא כמו וחיכה,

 חשב כולם, לתגובה. הזריקה, השפעת
הדבר. אותו הפקיד,
להיות.״ יכול לא .זה

 המעטפה, את החזיק ראש־הממשלה
 שהוזרק המידע את לעכל ממאן

 שתק. הפקיר לתודעתו. באמצעותה
. בעל הטקסט את הכיר הוא  עכשיו, *
 ראש־הממשלה יזרוק הפקיד, ידע

השול על החומה המעטפה את החדש
שניות. כמה וישתוק חן,

 את זרק החדש ראש־הממשלה
 ושתק השולחן, על החומה המעטפה

שניות. כמה
אגדות. הן שאלה בטוח .הייתי

 אמיתי, לא זה אנטישמים. של סיפורים
 לעצמו ציין הוותיק הפקיד מה?״

 בניגוד הזה, שראש־הממשלה בסיפוק
עשן. סבל לא הוא מעשן. לא לקודמו,

והס מהכיסא, קם ראש״הממשלה
 צריך הוא מה הבין הוא בחדר. תובב

וכל לו, גם הסתדר הכל עכשיו לעשות.

 חשב, שלי, הגורל זה התאימו. החלקים
אציית. ואני

 היתה השולחן, על החומה, במעטפה
 התאריכים. כל עם האינפורמציה, כל

 צריך ועכשיו האחרון, הפרק זהו עכשיו
 זיקני־ של ״הפרוטוקולים לפעול.

 הם החומה, במעטפה הנמצאים ציון״,
 כמו לפעול חייב והוא פעולה, תוכנית

 הבין היהודי, העם מכתיבים. שהם
 פעם אף רצה לא מהפרוטוקולים,

 להקים צריך היה זמן. לאורך מדינה
 הזמן עכשיו, וזהו. נתון, לזמן אותה,
 עם עושים מה היא השאלה נגמר.

כאן. שחיים האנשים
הוו הפקיד לו הזכיר זוכר,״ ״אתה

 ביום־הכיפורים?״ קרה ״מה תיק,
 זוכרים.״ כולם ״בוודאי.

 לצנחנים." מתכוון ״אני
 זכר. לא ראש־הממשלה

 ישבה פרצה, שהמילחמה .לפני
 בתעלה. המעוזים בקו חטיבת־הצנחנים

 אבל מילחמה, שתהיה כמובן, ידעו,
 צריך היה זה. על לדבר היה אסור

 הצנחנים.״ את להציל
 הקשיב. ראש־הממשלה

 במקומם, מהקו. אותם ״הוציאו
 של אנשי־המילואים את לשם הכניסו

הבין לא אחד אף הירושלמית. החטיבה

 האמיתית.״ הסיבה את
״שהיא?״
 על לשמור היתה שלנו ״החובה
 את להציל אי־אפשר הרי הצעירים.

כולם.״
 המילכוד. את הבין ראש־הממשלה

 להציל צריכה נחרץ, שגורלה המדינה,
 צריך בה. הגרים האנשים מיטב את

 יבין. לא אחד שאף ככה זה את לעשות
 ואפילו המדינה, אזרחי לא אמריקה, לא
אותם. שמצילים הצעירים לא

ראש־הממשלה. סיכם ״הבנתי,״

 הגירה תוכנית לבנות צריכים ״אנחנו
 לעשות צריך הצעירה. לאוכלוסיה

ומהר.״ משהו,
לע צריך ״לא בלאות. חייך הפקיד

 נעשה. כבר ״הכל הסביר. כלום,״ שות
 מהגר הנוער בפרוטוקולים. נבנה הכל
לבד.״ מפה,

ר ב ס ה ה הרע •
 מחמיא. תסריט הוא הזד! תסריט ך*

תבונה בחשבון שלוקח תסריט זהו 1 (

 ארוכת ראייה שילטונית, מערכת של
 ודאגה בהגה, האוחזים של טווח

הכלל. של לאינטרסים אמיתית
שאפ היחיד התסריט גם באמת זה
 פעולות את להסביר נרצה אם שרי,

 הידלדלות לתופעת ביחס השילטון
 למנוע ומאמציו בארץ, האוכלוסיה

 שמישהו, ההנחה על ונתעקש אותה,
עושה. שהוא מה יודע למעלה, שם

 שהפרטים לוודאי, קרוב היא, האמת
 השילטונית המערכת בתוך המתפקדים

המעטה, בלשון במיוחד, חכמים אינם

 פועלים הם שבתוכה השיטה אבל
דרכי־פעולה. להם מכתיבה
 שהוא יודע איננו 19 בן חייל
 ממסע- כולם, הקרבות בכל השתתף
 של הנצחון חניבעל, של הפילים

 ודדן. וחפירות באוסטרליץ, נפוליאון
 עובר שהוא והאימונים שם, היה כן הוא

 המצטבר הקרבי הידע כל את מכילים
 השיטה השיטה. זו זה. לרגע עד

 שיפולי בין שנולדה הישראלית,
בארצות 20וה־ 19ה־ האחרונות, המאות

 את בארץ והנציחה טוטליטאריות,
 שלו, החלוקה מוסדות על השטעטעל

 ,היחיד, על הכלל של הכפייתית הגישה
 גטו, של ומחשבה התנהגות ודפוסי

הפרו הנוער. את מכאן מבריחה
 הסבר כל כי טוב, הסבר זה טוקולים

דיור. דוגמה? תמוה. הסבר הוא אחר
ד גג ♦ ד רי
 להשכרה. דירות בונים אין ארץ ^
מתעס לא הזאת הסידרה בסדר. ^
 ה־ פעולות עם אלא השיטה, עם קת

 השיל- ההגירה. לתופעת ביחס שילטון
די יקנו שכולם רוצה הישראלי טון

משת שכולם כנראה, לו, נוח זה רות.
 ההון את ממירים או למשכנתא, עבדים
באר הורים עבודת דור במשך שנחסך

בקי במקום לבת, חתונה קירות בעת
 את מקבל מי עכשיו, מפעל. רות

המשכנתא?
 ובנויים פשוטים, די הקריטריונים

 למקבל שיש האחים מיספר על
 <זה שלו הצבאי השרות על המשכנתא,

 יתרונות להענקת סטטיסטי תרגיל
ומני הילדים, מרובות לעדות־המיזרח

מת ערבית מאוכלוסיה ההטבות עת
 כי משמעותי, נתון הוא הגיל וגיל. רבה)
 את מעיפה השיטה איך רואים כאן

המי הגיל החוצה. הצעירה האוכלוסיה
 .27 הוא משכנתא לקבלת נימאלי
 שהגיל מפני שזה להיות יכול מדוע?

 25 הוא הישראלי המהגר של החציוני
 יעופו השיטה, מכתיבה קודם, וחצי.
 שלא מי כך, אחר המוכשרים. מפה

בדיור. עזרה יקבל לצאת, הצליח
 את לתת בעצם, היה, ניתן הרי

הש אחרי מייד ,21 בגיל המשכנתאות
הצ שאז אלא שניתן, ודאי הצבאי. רות
בע לארץ נקשר היה הישראלי עיר

 לא הוא ובחיים משכנתא, של בותות
מפה. מהגר היה

 זה השיטה. אומרת שטויות, הן אלה
 לתת כסף די אין פשוט, כסף. של עניין
אזרח. לכל רירה

ן אי סף ♦ כ
 מם־ מכאן היוצאים המהגרים ת̂ 

לא לחזור עלובה, די בצורה תים,
 הטבות מיני כל יש הפיתויים בין רץ.

 על ממיסוי פטור שכוללות כספיות,
 נוחה הלוואה ובית, חשמל מוצרי
 לארץ, המיטענים והעברת לטיסה
 שווי ועבודה. קליטה, אבטלה, ומענקי

דולר. אלף 30ל- מתקרב ההטבות כל
 משלם בארץ העובד ישראלי צעיר
 אלפי 10מ־ יותר שנה, כל למדינה,

 משכורת פשוט: החשבון מיסים. דולר
 ברוטו, שקל, 2500 של חודשית
 חצי לאוצר. חוזר הכסף מרבית שמתוכן

 המשכורת, על ישיר מם באמצעות
 שנצרכו, המוצרים על מהמיסוי והיתר
 בצורה מתפלג המם מרכיב בתוכם שגם

דומה.
 עולה הפנוי בכספך שקנית המקרר

 מס, יש שבתוכו החומר, במחיר לך
 מס יש בתוכה שגם העבודה, מחיר

 חברות ורווח משלם, שפועל־המקררים
 מט. יש בתוכן שגם והשיווק, הייצור
 :;:׳,י ממר. הוא האמיתי העודף הערך
 הוא המערכת שבתוך פרט וכל רווח,

 מהמערכת, שיצא פרט אמצעי־הכנסה.
)28 בעמוד (המשך

דין עורכי

(ויזה) ואשיות הגירה בענייני
 ירוק כרטיס — קבוע תושב של מעמד

 וגירוש הסגרה ענייני • עבודה אישורי • עסקים אשרות •
ם — נ״ד• דלא נכס■  פליל״ם־גירושין—עסקי

נוחים מחירים
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- שתו״ ״׳שואל המהגרים בעיתון גודשת
ברנט דין עורך

על: נדבר בוא
גירושין־נישואין • הגירה ובעיות אזרחות קארד. גרין •
ביטוח בעיות • עסקים חברות שותפות. •
מקרקעין • קניות מכירות. חוזים. •
פליליים • חוקיים מכתבים •

 נצליח אם רק תשלם/י — תאונות ביטוח
ראיון: לקביעת התקשרו נא
£ 5 0 £ 1 7 1\8 1/ \8 £ . 0 _1ע£ / \1
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ציון בן־ עו״ד
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על — בן־ציון עו־־ד• ה רשיון ב ע פ ט בבת■ הו פ ש מ  של ה
ת גיו־יורק. מדינ

שך והנסיון המהימנות  — •בניו־יורק בארץ שנה 22 במ
עצמם. בעד מדברים

שרותכם ■עמדו בן־ציון עו־ד של במשרדו מומתים צוות  ל
הבאים: בתתומים
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ההובלה לחברת ישיר למשלוח אפשרות לארץ? חוזרים

מיוחדים מחירי□ הפתיחה לרגל
מא: בה — שלט עם 200 וידיאו לדוג שי $375 — טו
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