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ך* וראי היומונים בלונדון עשויים היו להתרשם ,בזמן
 | /האחרון ,שחברת התעופה הישראלית אל־על נמנית
י לפחות על הגדולות שבחברות התעופה בעולם ,אם
אינה הגדולה שבהן .הייתה זו ,על כל פנים ,חברת התעופה
ששמה הופיע בחדשים האחרונים בעמודי החדשות יותר
מכל חברה אחרת ,ותמונות דיילות העובדות בשרותה
מילאו את העמודים הראשונים של עתונים בעלי תפוצה
של מיליונים .תחילה היתר ,זו דיילת אל־על ,הדה ברוך,
שזכתה לפרסום שרק דיילות מעטות זוכות בו .היה זה
בשל העובדה הפשוטה שהיא היתד ,הדיילת שלינדתה את
דר׳ דוברט סובלן בטיסתו האחרונה ,שהופסקה באורח
דרמתי בלונדון .השבוע עמדה דיילת אל־על אחרת במרכז
החדשות ,שימשה נושא לכתבות בעמודים הראשונים ושמה,
גיטה מרגלית ,הפך למוכר.
אלא ,בדיוק כמו במקרה של הדה ברוך ,ספק אם היה
מישהו ששמח פחות על הפירסומת העקיפה לה זכתה חברת
אל־על בדרך זו ,מאשר אנשי החברה עצמה .כי גיסה
מרגלית׳  ,27התפרסמה כ״דיילת גלולות השינה״ ,אחרי
שנמצאה מחוסרת הכרה בחדרה במלון ,בעקבות בליעה של
 20גלולות־ארגעה.

סיפרה גיסה את הרקע המלא לפרשה ,שפירסמה אותה.
גיטה ילידת צ׳כיה שעלתה לארץ בשנת  ,1949אינה
נמנית על נערות הזוהר שבחרו להיות דיילות־אויר בשל
הברק שבמקצוע .היא הגיעה אל הדיילות בדרך אחרת
לגמרי .אחרי תקופת שרות בצה״ל הפכה לאחות רנטגן
מוסמכת ,נישאה כעבור זמן קצר לבעל חנות־תכשיטים
תל־אביבי ,ילדה לו ילד הלומד כיום בכתה א׳.
הנשואים לא עלו יפה ,ולפני כשנתיים התגרשה גיטה
מבעלה ,נטלה את הילד לרשותה ונאלצה לחפש מקור
פרנסה .״לא רציתי לעבוד כאחות רנטגן .הייתי זקוקה
לשינוי ולהחלפת אווירה אחרי שנות הנשואין והחיים
האפורים,״ סיפרה.
למרות שהצליחה בקורם והפכה לדיילת שטסה לפינות
שונות בעולם ,לא יכלה היא להשאר זמן רב בודדה.
לפני כחמישה חודשים הכירה גיטה בבית־קפה תל־אביבי
את זוהר מוזיקאנטסקי ,29 ,טכנאי־שיניים ,בן למשפחת
רופאי־שיניים מוכרים בתל־אביב .סיפרה היא :״הוא היה
גבר יפה־תואר ,פיקח ,עם חוש הומור מיוחד ומאוד סימפטי,
בקיצור ,בחור שבו לא קשה להתאהב.״ ואכן ,כך קרה.
״מהרגע הראשון נראה הרומן בינינו מאוד רציני,״ סיפרה
היא ״ואחרי כמה זמן היה מוסכם בינינו שברגע שזוהר
יגשים את תכניתו לנסוע לארצות־הברית ולהסתדר שם,
נתחתן .הוא רצה להשתלם שם במקצועו כטכנאי־שיניים
ולשבת שם כמה שנים .אהבתי אותו כל כך ,שהייתי
מוכנה לעשות בשבילו מד ,שלא הייתי עושה עבור אף
אחד אחר :לוזתר על הילד ולהשאירו אצל הורי עד שנחזור.״
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פני כ הו ד ש יצא זוהר לארצות־הברית .כשהגיע לשם
 /כבר חיכתה לו גיסה בשדה־התעופה ,עזרה לו בסידו
רים הראשונים .אולם כשהיה עליה לחזור לארץ ,הרגישה
שאינה יכולה לעמוד בזה .״זה היה נורא,״ סיפרה ,״לא
הייתי ישנה בלילות ,אפילו לא מתפשטת .לא יכולתי לחזור
הביתה ולדעת שהוא איננו .לפני זה היינו נפגשים יום־יום,
והוא היה חסר לי על כל צעד .לאסוני קרה שלא שיבצו
אותי לטיסה במשך שבועיים ,ובמשך זמן זר ,לא קיבלתי•
מזוהר כל ידיעה .מיום ליום נעשיתי יותר עצבנית וחששתי
שמא החליט לסיים איתי .החלטתי שאי־אפשר להמשיך
כך ,או שמתחתנים או שנפרדים.
״בטיסה האחרונה לא יכולתי להמתין עד שנגיע לניד
יורק וטילפנתי לו מלונדון .הוא אמר שהיה עסוק בהעברת
הדירה ולכן לא יכול היה להתקשר .אמר שאוהב אותי
ומתגעגע .אולם למחרת כשהגעתי לניו־יורק שוב לא היה
•מוכן להבטיח לי שאנו מתחתנים .הוא אמר שזה צעד
מכריע בחייו וקשה לו להחליט על זה .אמרתי לו :טוב,
אז ניפרד .אבל הוא לא הסכים ,ואני יצאתי מניו־יורק.
״הגעתי ללונדון עייפה ועצבנית .התקשרתי איתו שוב
מהמלון ואמרתי לו לא לכתוב לי יותר ולשכוח מכל
הפרשה .הוא השיב לי, :אל תדברי שטויות׳.
״ניסיתי ללכת לישון ולא הצלחתי להרדם .ידעתי שלמחרת
אני צריכה לטוס׳ ולקחתי• שני כדורי ארגעה שקניתי בניו־
יורק ,כדי לישון .אחרי זמן קצר ראיתי שזה לא עוזר.
לקחתי את כל הכדורים שהיו ברשותי בתקוה שזה יתן
לי את השינה הדרושה למשך  16השעות שנשארו עד
לטיסה .רציתי לישון ולא לדעת משום דבר ,אבל לא תיארתי
לעצמי שזה יביא לתוצאות כאלה .לא עלה בדעתי להתאבד.״
מבית־החולים התקשרה גיטה שוב אל זוהר לניו־יורק,
סיפרה לו כל מה שאירע .״שאלתי אותו אם הוא מוכן
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הע תון הלונדוני דיילי־סקטש,

שהוקדש נ מ ע ט כולו לתצלומה ולתיאור פר שתה של גיטה
מרגלית .למטה נראה צילו מו של טכנאי ה שיניים זוהר מוזי־
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להתחתן והוא השיב בחיוב ,אבל יתכן שאמר זאת בגלל
הנסיבות .אני מקווה שהעניין יסתדר בכי טוב.״
אלא שהענינים לא היו כה פשוטים .גיסה הוחזרה ארצה
על־ידי אל־על נשלחה לבדיקות רפואיות .נרמז לה כי
יתכן ושוב לא תטוס באל־על כדיילת .החברה אינה מעוד
יינת בדיילות שעסקי האהבה שלהם הופכים לנחלת הכלל.
כך הורידה אותה אהבתה מהשמיים אל הקרקע.

אליזה ,פאריס ,ת מונ ה שצולמה באחד מביקוריה ה שיגרתיים
של הדיילת בבירה הצרפתית .תוך כדי תפקידה ,נו הג ת כל
דיילת לבקר בבירות ה שונות ,או תן נו הג מטוסה לעבור.

מדווח כתב העולם הזה בלונדון על הפרשה :היה זה בדיוק
בערב חג־המולד .הטרמומטרים ציינו קור של מינוס שבע
מעלות ,דבר שלא פגע באוירה החגיגית ששררה ברחוב.
אחד הרחובות המקושטים ,והמוארים והשוקקים ביותר
בלונדון בימים אלה ,הוא אוקספורד סטריט ,מרכז הקניות
של העיר .תאורה של יום ,אלפי פנסים צבעוניים ,קישוטים
מרהיבי עין בחנויות הכל־בו הענקיות ,ותהלוכות רעשניות.
אולם בפינה אחת של הרחוב שכיה נערה שהשמחה לא
נגעה לה כלל .הרעש הגדול ביותר לא היה מסוגל להקיצה
משנתה .בחדרה שבמלון סטרפורד קורט ,המשמש כמלון
השהיה של אנשי אל־על בתקופת חנייתם בלונדון ,ישנת
גיסה מרגלית ,בהשפעתם של  20גלולות־שינה.
רק בבוקר ,כשאנשי צוות המטוס בו עבדה גיסה כדיילת״
הבחינו בהעדרה ,הם פרצו בכח לחדרה ,ניסו להעירה״
— בעזרת סטירות־לחי .תוך
^ ^ וי ל הבעוינות ,ולבסוף
 1ד^ות ספורות הובהל למקום אמבולנס שנטל את גיטה;
.למחלקת מקרי־האסון בבית־החולים הלונדוני מידל־סקס.
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פגישה בביודקפה

מ ח ר ת ,עו ד כ ט ר ם הספיקה גיסה מרגלית לחזור
לגמרי לצלילות־דעתה ,נאלצה היא להשיב מעל מיטתה,
כשהיא כולה המומה ומבולבלת ,ומבלי שימצא לידה מישהו
שהסתערו עליה ,ואפילו
שיוריכה ,לשאלותהעתונאים
הוציאו מארנקה תמונות אישיות.
במצב זה דיברה דברים מבולבלים וסותרים ,שהפכו
אותה לדמות אהודה של צעירה ,שהיתר .מוכנה להקריב
את חייה למען האהבה .רק מאוחר יותר ,כשהתאוששה״

סעודה בתל־אביב
ג די

להתראות

עם בחיר

לבה,

ה שוהה

בחברת אנ שי אל־על ,ב מסיבה בתל־אביב ,נראית גיטה מרגלית כ שהיא סועדת.
עתה מסרבת חברת אל־על לאפ שר לה להמ שיך לטוס ולו גס ל מ ט רו ת חופ שה,
בני ריו ר ק כטכנאי שיניים ,שהיא מקווה עדיין להינשא לו בעתיד הקרוב ביותר.

