
הארץלידת
באו־ המדינה

מזוץ־כארץ.
וסזכירה כלכלנית

חן מהונגריה חדשח עולה שינברו* ואננס

 ילידת (שמאל), שסיגל גיסה
 בסוכנות, מזכירה נוצריס,

הנבחרות, המארחות ס־סו שתייס
ה היחידה חיא אורדינן מיהח״רת

 היא דרגתה בצח״ל. משרתת
לנסיעה. מיוחדת שח8חו תקבל והיא רב־סוראית,

 לפני חיתח רמת־גן, של 1ייפ סלכת
סצורין, כרמלה שנח חצי

ברזרטג נכללת ■יא גס ובלונדית צברית מיזוו,

שהם, האוניות בחברת כפקידה העובדת חיפאית (שמאל), לבהר דליה
• י י י ל! ועז• למשפטים הפקולטה את שסיימה פתח־תקואית גינצבורג, ושרה י
| תיסזג לא מחנבחרות אחת באם רק תסענה חן בקורס. משתתפות המדינה, בפרקליטות בדת

 על עברית ללמוד בארץ שהותה חדשי 15
 מ־ יותר קצת הארץ את ולהכיר בוריה
הממוצע. הצבר
 וזוהר, ברק ללא נערות של צוות היו הן
 הרגיל, מגדר יוצאת חיצודת הוסעה ללא
 שהוצבה המשימה מיותרת. שחצנות ללא
ש מה כל אחד חודש תוך ללמוד להן:
 מה וכל אירוח, על לדעת צריכה תתמאו

 לשם ישראל. על לדעת צריכה שישראלית
מיוחד. בקורם כונסו כך

 להכין התפקיד את עליה שנטלה האשד,
 סמי היא לתפקידן, המארחות מנין את

 סודי, דוד. דאן הצייר של אשתו דוד,
 בולגריה ילידת הגזרה, ודקת השיער שחורת
האח תהיה ארצה, שנה 14 לפני שעלתה

 בעזרת בבריסל. המארחות קבוצת על ראית
 ר חיננית ארכיסקסית־פנים דה־שליס, תמר

המארחות. קורם את סוד הכינה צעירה,
שומ החלו ליום, שעות ארבע במשך וכך,

 הלאומיים המוסדות על הרצאות הנערות עות
 היסוד, וקרן הקיימת הקרן תפקיד בישראל,

 מוסדות ותקציבי ומלב״ן המגבית תפקידי
 כלכלת על לניתוחים האזינו הן אלה.

״רק בה. התיאטרון תולדות ועל המדינה

 ?1 הנסיעה את מרוויחות שאנחנו יגידו שלא
 התלמידות. אחת נאנחה בקלות,״ שלנו

★ ★ ★
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* י לקו ך שנ  ץ הר־ שימושי הקורס של ה
 החיצונית שצורתן הנערות, יותר. ובה 1

 £ מקבלות יופי, במכוני ביקרו כי מעידה אינה
 בנימוסים ובתסרוקת, באיפור יסוד שיעורי

) ובהיגוי.
גבוהי* יותר

 את הנערות תקבלנו ימים חודש בעוד
 בעלי השמיים, כצבע כחולים מדים מדיהן,

 אחת כל תימנית. מעבודה כטף כפתורי
 וכובעים שחורות נעליים שחור, ארנק תקבל
 יטוסו מתל-אביב הוחלט. טרם צורתם שעל

 ובמס־ הגדולים, האולמות בארבעת לעמודי
 השוכן הישראלי, הביתן של הענקי דרון

 1 ארצות־הברית צרפת, מביתני קטן במרחק
המש ענק, זכוכית ציור רקע על ורוסיה.

 מעובדת לאדמה מדבר מתמונת רגע כל תנה
 המראים וציורים טבלאות רקע על פוריה,

 על היהודי, והעם ישראל של ההיסטוריה את
 תהינה הן החדשה, ישראל תצוגת רקע

ואזרחיה. המדינה של החיה ההמחשה

 מהן אחת כל היתד, ישראל, של שגרירה
 רמת בעלת להיות וראשונה בראש צריכה

 שפות בשתי ידיעה ובעלת מספקת, השכלה
 כ־ מיד נפסלו המבקשות 500 מתוך זרות.

למבחנים. הוזמנו היתר .400
 שלבי* שלושה צללו אשר הבחינות,

 עובדי של המנגנון נציבות על־ידי נערכו
פסיכו מבחן עברו החולמות הנערות המדינה.

 שלהן. האינטלגנציה רמת לקביעת טכני,
 כלל הוא הארץ. בידיעת היה שני מבחן

 צפונית עיר ״איזו כמו: פשוטות שאלות
 קצת ושאלות ירושלים?״ או באר־שבע יותר,
 מדינה איזו ״בגבולות כמו: מסובכות יותר
 נוסד מוסד ״איזה *ו: חרמון?״ הר נמצא
הטכניון?״ או האוניברסיטה קודם,

 הנערות נאספו אלה מבחנים שני בתום
ב חופשית שיחה לניהול קבוצות־קבוצות,

ה כושר על לעמוד כדי ובצרפתית, אנגלית
שלהן. ביטוי
 הסיוג בעלת בקבוצה שנכללו הנערות 40

מ אישיים. לראיונות הוזמנו ביותר הגבוה
 וחמש העתידות המארחות עשר נבחרו תוכן

ה מעשר שאחת למקרה ממלאות־המקום,
הנסיעה. מקדחת תחלים ראשונות

★ ★ ★
הנסיעה מחיר

 הביתן מארמי של העז רצונם מרות
מג מארחות קבוצת להרכיב הישראלי /
 שיאפיינו נערות תכלול אשר ביותר, וונת
 10 היוז הגלויות, קיבוץ ואת ישראל את

 אופי בעלת קבוצה הנבחרות המארחות
למדי. אחיד
 יפהפיות לא גם זוהר, נערות היו לא הן

 היו אלה מושכת. צברית הופעה בעלות
 בכל לפגוש אפשר שכמוהן רגילות, נערות
 במושב ברחוב, במשרד, — בארץ מקום

 בצורתן הגבוה. בבית־הספר או העולים
ש הנערות משאר בולטות אינן החיצונית

נע תסרוקת בעלות רובן הישראלי. ברחוב
 קוקו. תספורת בעלות מקצתן קצרה, רית

קצ וגרביים שטוחות נעליים נועלות חלקן
 וחלקן כלל, מצטבעות ואינן לבנות רות

שפתיהן. את וצובעות ניילון גרבי גורבות
הש רמת היה לכולן המשותף המכנה

 או היו מהן שש מהממוצע. גבוהה כלה
שסי ציפה גבוהים. בתי־ספר תלמידות המן
 בישוב מדריכה היתד. מצרים, ילידת גל,

 דליה לשעבר! נגבה קיבוץ חברת עולים,
 בנח״ל כטוראית שנתיים שירתה מהודר,
 שינברו אגנם ובעין־רדיאן; בוקר בשדה

במשך הספיקה הונגריה, ילידת כלכלנית

אותה. ומאפיינות מיצגותיה המדינה, שגרירות ישראל
^ ^

שבע? היכן באו-

 בוגרת ,23 גינצבורג, שרה חחליטח אשר ^ ^
ב העברית באוניברסיטה למשפטים הפקולטה

ל המדינה, בפרקליטות כמתמחה העובדת ירושלים,
לתפ מועמדות שביקשה בעתון המודעה על ענות

 לצו־קריאה נענית היא כי חשבה לא הנכבד, קיד
 הישראליות, הנערות 500 שאר כן כמוה חלוצי.

 ראו כולן הישראלי. בביתן מארחות להיות שביקשו
 בחודלארץ, לבקר בלתי־חוזרת הזדמנות בתפקיד

חדשים. ואנשים חדש עולם להכיר
 סטודנטיות המכתבים. זרמו הארץ קצווי מכל

 מרחוב זוהר נערות צה״ל, וחיילות באוניברסיטה
ער נערה אפילו קיבוצים! ובנות בתל־אביב דיזנגוף

 ההזדמנות את לנצל ניסו כולן — מנצרת ביה
הגדול. לעולם תשלום ללא ולנסוע

 הסתלקה בו היום את קיללה אחת מועמדת לא
ה את או התיכון בבית־הספר לצרפתית מהשיעורים

להיות כדי כי באנגלית. שיעורים הכינה שלא ימים

מ ץ מסי• המועמדות 500 מבין אחת \
ילידת ,20 מחודר, דליה חיא עה # 11^ *11

הנבחרות. פשר בין שנכללה לשעבר, ונחלאית חארץ

לעבור הוזמנו מהו עשו רק בבריסל־ שואלי

׳׳*״>


