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רומן, ידידי, אנחנו אמנם לא מכירים, אבל כל 
ישראל חברים, או לפחות חברים בפייסבוק, כך 
שאני מרשה לעצמי לכתוב לך. כיוון שאני יודע 
כמה קשה להגר לארץ חדשה שבה אינך שולט בשפה, במ	

נהגים ובחוקי המס, אני מתנדב לסייע לך בתהליך הקליטה 
בביתך הלאומי החדש (או המשופץ).

חשוב לי להגיד שאני לא מעוניין לקבל בתמורה שום הז	
מנה לתא הכבוד במשחק של צ'לסי, וזה ממש לא קשור לזה 
שאין לי שום עניין בכדורגל. אני בסך הכל בחור טוב שרוצה 
לעזור לעולה חדש להתחיל את החיים שלו כאן ברגל ימין. 
רומן, מאז שהגעת לכאן במסע רגלי מפרך מהמטוס 
הפרטי ללימוזינה, אתה מוקף יסמנים, אינטרסנטים ושאר 
פרזיטים, שמבקשים ממך תרומות, מענקים והצעות להיכנס 
איתם כשותף בדוכן סביח בפתח תקווה. בדיוק בגלל זה 
אתה זקוק לידך לאדם כמוני, שידריך אותך בנבכי היש	

ראליות ויעזור לך להבדיל בין טוב לעלוקה.
אין לי ספק שמשרד הקליטה יקבל אותך יפה ויעמיס 
עליך חוברות עם כל זכויותיך כעולה חדש, אבל סביר 
להניח שהם לא ילמדו אותך את הדברים החשובים באמת, 
שאותם יכול לגלות לך רק אזרח משופשף כמוני. כרטיס 
הכניסה לישראליות הוא עניין מורכב, ואני אנסה לפרט 

בפניך את הצמתים החשובים.

השם. בגילך אולי קצת מאוחר לשנות את השם, אבל 
עם כל הכבוד לסרט האלמותי מסדרת אסקימו לימון "רומן 
זעיר", רומן במלעיל אינו שם עברי, וגם לא מהשמות הלו	

עזיים שישראלים כמהים אליהם, כמו שון או קאי. אם כבר, 
מבחינת הישראלים חובבי הסטריאוטיפים זה שם שאופייני 
לבחור חביב שמסתובב עם USB על החגורה וקוראים לו 

כשיש בעיה במחשב או במדפסת במקום העבודה.
גם איווט ליברמן, שנחשב לסיפור הצלחה ישראלי גדול, 
עברת את השם לאביגדור, ואנטולי שרנסקי הפך לנתן. אני 
במקומך הייתי משנה את רומן אברמוביץ' לרמי אברה	
מי. גם מעברת, גם מקצר וגם יוצר אי	ודאות בשאלה אם 

מדובר באשכנזי או במזרחי, שזה תמיד טוב.
אם בהמשך תחליט ללכת לפוליטיקה ולחזור בגעגו	

עים לשורשים, תוכל להוסיף את הרומן באמצע כמו אריה 
מכלוף דרעי, ואז תהיה רמי רומן 
אברהמי. חוץ מזה, יש הרבה אב	
רמוביץ' בארץ, ואם אתה לא 
רוצה שכולם (כולל אמנון) ית	
חילו לנג׳ס לך שאתם משפחה 
ו"אולי תזרוק איזו עצם״, כדאי 

שתפעל במהירות.

צבא. אתה כבר לא בגיל גיוס, 
אבל חשוב שתדע שבישראל, 
השאלה השלישית אחרי ״במה 

אתה עובד?״ ו"למה מי אתה חושב שאתה?" היא ״מה עשית 
בצבא?״. אם תחליט להתגייס, תוודא שלא מפילים אותך 
בפח וגורמים לך לבזבז את כל משכורת החייל שלך על 
רשימת הציוד המיותר לבקו"ם. הצבא אמור לספק לך את 
כל הצרכים, אז אל תפוצץ סתם כסף בריקושט על אולרים 
וגרביים תרמיות (בינינו, פה זה לא סיביר, והדבר הכי קר 

שחיילים בצה"ל פוגשים זה המרק בצריפין).
למרות שאתה יכול, אל תתפתה לקנות מהחבר'ה שמי	
רות. אם כבר לקנות, הייתי קונה לעצמי יחידה שלמה, 
נגיד סיירת מטכ"ל או המוסד. זה גם יכול לחסוך לך בע	
נייני אבטחה או בסכסוכים עסקיים באזרחי. גם התעשייה 
האווירית זה משהו שאמור לעמוד בתקציב שלך. ככה גם 

תהיה בעלים של מפעל ביטחוני, גם יטפלו לך במטוסים, 
וגם חסכת בשבילם חניה.

אם בא לך להתנדב, אתה יכול להציע את עצמך לוועד 
למען החייל ולתרום לכל חייל את הדברים שהכי חשובים 

לו: תחתונים, גופיות וכרטיס לעומר אדם.

סל קליטה. אני ממליץ לך ללמוד מניסיונם של 
אחרים. ארקדי גאידמק, למשל, הגיע לכאן כמיליארדר, 
רכש את בית"ר ירושלים, ניסה להיבחר לראשות עיריית 
ירושלים, ואחרי ששתו לו את הדם ואת רוב החסכונות, 

נעלם כלא היה.
אל תזלזל בכוחם של הישראלים לרושש טייקונים נדי	
בים מדי. כרגע זה נראה לך דבילי, אבל בישראל נהוג 
לומר ״כשנותנים לך - תיקח״ (ייתכן שאצל אוליגרכים 
המשפט המלא הוא: "כשנותנים לך - תיקח, כשלוקחים 
ממך - תירה"). בקיצור, למרות שכרגע מצב העו"ש שלך 
נראה טוב, אל תוותר על שקל 
מסל הקליטה, למקרה שתגמור 
חסר כל ותיאלץ לישון על ספה 
בסלון של אמא שלך באשקלון.

איפה אפשר לחסוך? 
על  תוותר  אל  חדש,  כעולה 
ההזדמנות להביא לכאן מכולה 
עם מקרר חדש, טלוויזיה ומ	
עבד מזון. אם הקשבת לי בס	
עיף הקודם על הצבא, תצטרף 
גם ל״ֶחבר״. לא תאמין אילו הנחות הם נותנים, ממכשירי 
חשמל ועד כרטיסים להופעות. אני לא מבין גדול בניהול 
כספים, אבל תן לי לזרוק לך טיפ: אם החלטת להיות עצ	

מאי, מוניות זו הוצאה מוכרת. 
כדי להתכונן ליום סגריר, כדאי שתאמץ עוד כמה טרי	

קים שכל ישראלי יודע:
√ כשאתה טס לחו"ל (אם ייצא לך), תקפיד לעשות חבי	
לה סלולרית או לקנות סים מקומי. בלי זה, אחרי שבוע 

עם סלולרי ישראלי בחו"ל תהפוך מטייקון לענבל אור.
√ חניה: הבנתי שתגור בנווה צדק, מקום בעייתי בח	
ניה. תקפיד על תעודת תושב ותחנה רק בכחול	לבן. אם 
יש לך קומבינה לתעודת נכה או מספר לבן, לך על זה, 

אחרת תשלם על חניות עם האוטו סכום שמספיק כדי 
לקנות עוד יאכטה. 

√ קופונים וכרטיסי אשראי: שים לב למבצעים ולהנחות 
ואל תתבייש לגזור. אין בישראל אדם אחד שקונה כרטיסים 
למשהו בלי לקבל אחד במתנה. אתרי השוואת מחירים כמו 
זאפ ויד2 הם חלק בלתי נפרד מההוויה הישראלית, אבל 
אל תתפתה להכי זול, ושים לב שלא דוחפים לך איזה דגם 
של טלוויזיה שהפסיקו לייצר אחרי פירוק צ'כוסלובקיה.
√ קניות עושים ברשתות הזולות, אם כי תוריד את האפ	

ליקציה של השוואת מחירים וכך תדע איזה סל ממוצע הכי 
כדאי לך. אם אתה ממש בעניין של חיסכון ואוהב שווקים 
ורעש, יש לך במרחק הליכה מנווה צדק את שוק הכרמל. 
אחרי שעות השיא הסחורה אמנם טובה פחות, אבל המ	
חירים יורדים, ואם אין לך בעיה להרים מהרצפה ולריב 

עם הומלס, זה ממש בלי כסף.
√ בעלי מקצוע: אם אתה מעוניין בחשבונית, תגיד מראש. 
אם לא, תקבל את המבט הזה של ״אה, חשבונית... אני 

אמרתי לך מחיר בלי מע"מ״.

ביטויים חשובים. "יש על מה לדבר?" = הבן אדם 
לא מעוניין בסמול טוק, אבל כן מצפה להנחה בעסקה.

"שוטף פלוס שישים" = בגדול לא תראה את הכסף, וגם 
אם כן, אז זה יקרה חצי שנה אחרי שתשלח מכתב מעורך 

דין, שייקח ממך שישים אחוזים.
"שלחתי בדואר" = שכח מהצ׳ק, יש סיכוי גדול יותר 

שתקבל משהו עם יונת דואר.
"חצי שעה אצלך" = הבן אדם שכח שיש פגישה, ועכשיו 

התעורר משינה באילת.

חדר מיון. אי אפשר לדעת מתי תצטרך. קוץ ברגל, 
גרון אדום. אל תגיע בלי הפניה מקופת החולים, כי אז 
תחטוף את כל הצינור. קודם הולכים לקופה ורק אז למיון. 
אם תבנה לעצמך בית חולים קטן בבית עם כמה רופאים 
בכוננות, איזה מכשיר רנטגן, MRI, מערכת החייאה ואול	

טרסאונד, תחסוך לעצמך הרבה שעות של המתנה וטפסים. 
ואחרי כל מה שעשיתי בשבילך, אל תתבייש להזמין אותי 

לאיזו קולונוסקופייה על חשבון הבית.
ברוך הבא לישראל. √
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