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 מראה בעלת בלונדית ,22 צוקרמן׳ רחל
 ב־ מטוסים למכונאי הנשואה סקנדינבי,

למשפ שלישית בשנה סטודנטית אל־על,
 ,23 וולן, ויהודית ,23 קרן, עדנה טים;

 גבוהה לשעבר, להקת־פיקוד־מרכז חברת
ה בצבע עור בעל כדורסל׳ כשחקנית

 היא יהודית מהממות. תכלת ועיני שוקולד
 שכר שלום. שרות של האחרון הרכש

לשעה. ל״י 3,5 עבודתה:
 עומדים ״אנחנו טוען: פנחסי מייק אך
ה דיילות של עבודתן תנאי את לשפר
 חדשים. מדים גם להן עשינו שלנו. שלום

 אינה כאן, לעבוד שבאה מי מזה, חוץ
המשכורת.״ בשביל זאת עושה

השלום,״ ״דיילות של בטיפולן לזכות
 אלא מענגת. חויה ודאי להיות צריכה זו

המיליו את קודם צריך בה, לזכות שכדי
מאוד. חשובה לאישיות להפוך או נים׳

 במשרד יושבת לשעבר, מרכז פיקוד להקת חברת מלן, יהודיתבמשרד
ת מאחוריה הקיר כשעל לוד, בנמל־התעופה השלום׳ ,שרות  תמונו

השירות. של החדש הרכש היא יהודית השרות. דיילות בידי לאירוח שזכו האישים

ל בבואו הקשורים הענינים כל את רו
ל וימשיך מאושר שיהיה כדי ישראל,

באל־על. נסוע
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וחזקות נאות רגליים
 בעולם, קלה הכי המלאכה אינה ו ץ
 אב ,33 פנחסי, מייק נראית. שהיא כמו (

 ״שרות יחידת מפקד הוא ילדים, לשלושה
 הבנות לצוות מכין הוא יום מדי שלום״.

 על מיוחדים ומאמרים עיתונות קטעי שלו
 אותן לעדכן כדי העולם, ברחבי המתרחש

שלהן. האפשריים השיחה נושאי לקראת
 משפחתית אוירה ליצור הצליח מייק
 מהססות אינן הבנות שלו. המיוחד בצוות

ש פעם בכל חופשי באופן עמו להתיעץ
 אליו, פונות הן ״תאונה״. איזו מתרחשת

 חשוב כשאורח רשותו, את לקבל למשל,
ה את ומזמץ בנמל־התעופה מסתפק אינו

 שיקול צריך בעיר. גם עמו לבלות דיילת
ל ומתי הבקשה את לדחות מתי דעת

 למדי, מסובכת דיפלומטיה זוהי קבלה.
כמוה. רבות אין במשרד־החוץ שאפילו

 מספיק לא שלום״ ״דיילת להיות כדי
 להיות צריכות הן נאות. רגליים שיהיו

 שלום דיילת כל עושה בממוצע חזקות. גם
ולמ רגלית. בהליכה ליום קילומטר 10כ־

 590 של במשכורת זאת עושה שהיא רות
העבודה. את הבנות אוהבות לחודש, ל״י

בלוד. השלום״ ״דיילות של לרשותן עומדת מהודרתנוטית מכונית
ת השרות, מדיילות שתיים עוס אורבאך, וורדה וולך יהודי

קיון על בשמירה גם קות ת, נ  החשובים האורחים להסעת לעיתים המשמשת המכוני
השירות. נערות מארחות אותם ואשר ״אל־על״ במטוסי לארץ המגיעים מאוד

 16.3 לגובה המתנשאת ,23 אורבך, ורדה
 ביחידה עובדת ק״ג, 56 של במשקל מ׳

כ נראית שהיא למרות משנתיים. למעלה
 תיכון, בית־ספר סיימה עתה שזה נערה
צר תרבות על בסורבון כבר למדה היא
והספ האמנות תחומי בכל שולטת פת,
בפוליטיקה. כמו רות

 אנשים יותר ורדה פוגשת חודש במשך
 מאוד היא אך שר־החוץ. משפוגש חשובים

 אישור מקבלת שהיא אחרי רק דיסקרטית.
ה מפיק על לספר מסכימה היא מיוחד
או שהזמין מאריזונה, טוד הנטר סרטים

 בממלכתו, חשבונו על פרטי לביקור תה
 אנגילס מלום לזרום המולטימיליונר על או

או הארוחה בעיר. ערב לארוחת שהזמינה
 דולאר מיליוני תרם שלזרוס מפני שרה

ה בגלל וגם בארץ נוער מרכזי להקמת
.84 בן כבר שהוא עובדה

 זו היתה אושרה: לא אחר מסוג בקשה
 את שפגש זרה ממדינה שר של בקשתו

את אחר־כך שלח בנמל־התעופה, ורדה
 אותה להזמין בארץ ארצו של הקונסול

ב־ הסיכון למרות עמו. ולבלות לצאת
ה הבילוי אושר לא דיפלומטי סיכסוך
מאוכזב. נשאר והקונסול משותף,

הן בארץ ורדה של לשרות חברותיה

הת ברוקגז,;׳רב 'ו הקומה גבו
 מצוות אחת היא השחומה,

ת 'וש  בניו־ ״אל־על״ של השלום״ ״דיילו
אח״מ. של פניהם את לקבל תפקידן ק.

* ן ו ך ש ״דיילת הבלונדית, צוקרמן ך
 ש־ הפסים בחליפת בלוד, לום״ / 11 !

שתן כה עד היתה  השלום. דיילות של תלבו
השלום. דיילות של מדיהן הוחלפו לאחרונה

 עמן אישית בהיכרות לזכות וכל •ץ
 בחיבוק עמן פגישתך את ולהנציח 4 |

 גנרל או קולנוע כוכב אתה אם רק שובב,
 בהילטון לארוחה אותן להזמין תוכל זר.
ה למגבית מליונים כמה תרמת אם רק

 גיל את כבר עברת ואם המאוחדת יהודית
 שלהן הפרטי הטלפון מספר את .80ד,־

 מדינה של שר אתה אם רק לקבל תוכל
באל־על. לישראל להגיע ובחרת זרה

 אל־עס, של השלום״ ״דיילות הן אלה
 אורחים ולארח פניהם את לקבל שתפקידן
ל מתשייכות הכל בסך מאוד. חשובים

שבע אל-על, דיילות של זו מובחרת יחידה

 בנמל־התעופה מועסקות מהן ארבע נערות.
 אחת לכל אך בניו־יורק. ושלוש לוד של

 משקיבלה מעריצים מכתבי יותר יש מהן
 מקושטים והם איזושהיא׳ מלכת־יופי פעם

 אוטו־ אוסף כל נות מרנ שהיו בחתימות,
מושבע. גראפים
 נאה, גיזרה היא שלהן האישי הנשק

ו גבוהה אינטליגנציה רמת שובב, חיוך
 הרוח קר לגבר גם לגרום העשוי מבט

שיווי־משקלו. את לאבד ביותר
 או עדנה ורדה, רחל, מהן, אחת כל

 חיוך נזירה, של ברצינות נחונה יהודית,
 וזהירות שד של פיקחות מונה־ליזה, של
מפרק־מוקשים. חבלן של

 יולי בחודש כמו ימים, חודש במשך
צרי אלה ארבע מתוך שלוש היו השנה,

גב 500מ־ ביותר אישי באופן לטפל כות
 דרך שעברו בינלאומי, מוניטין בעלי רים

 מהם אחד כל עם לוד. של נמל־התעופה
בע את לדעת למעמדו, בהתאם לשוחח יש

 לכבוש ישירות, אליו לגשת ארצו, יות
עבו־ ולסדר הטוב ורצונו תשומת־ליבו את

כוכב או גנרל מיליונר, שר, אתה אם ו7ר אותר יארחו הו*
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