
בעלת 19 בת תדאביבית בחורה
ות נתחה ׳וזחה חוש: שו

 דקה גיזרה בעלת צעירה, פהפייה *
מהי בצעדים חצתה מרשימה, והופעה

 בנמל- ,הבאים הנוסעים אולם את רים
 הנוסעים, שורת אל קרבה לוד, התעופה

ב שהגיע אל־מל ממטוס עתה זה שירדו
 פרסקוט?״ ״מיסטר :מניו־יורק ישירה טיסה
ל צברית באנגלית צלול, בקול קראה

מהדרין.
מידות מגודל גבר השיב אני,״ זה ״ים,

 המחיר את שווה כבר את דיבורים. ״אלה
מצ י רוני 1 לך קוראים אמרת איך שלד.
 של שם שזה להישבע יכול הייתי חיק.

גבר.״

 לעבר פנו הגדול והגבר הקטנה הנערה
עיי האחרים, כשהנוסעים הנמל, מסעדת

 בקינאה אחריהם מסתכלים וקצרי־רוח, פים
מוסתרת. לא

סטו פרשקר שפרירההדיילת
 לסטאטיסטי- דנטית

 ג׳נטל- יהיו שהתיירים מאוד מקווה קה,
מביכים. במצבים אותה יעמידו לא מנים,

ול המצלמה, הסיגר, שעם העמידה, בגיל
ה הטיפוס את היווה האדמדמות, חייו

 לפני אף — האמריקאי התייר של קלאסי
לשמיים. הזועק הברוקליני מבטאו שנשמע

 קטנה יד הצעירה לו הושיטה ״שלום,״
 שלך. הפרטית הדיילת ״אני גדול. וחיוך
 במשך לרשותך אעמוד ואני רונית, שמי

 איתי לבוא תואיל אם בישראל. ביקורך כל
 אותך להזמין אשמח לאולם, מעבר למסעדה
 התוכניות על לשוחח נוכל שם, למרטיני.

 שלך. למיטען לדאוג צריך אינך שלך.
 המזוודות את לקבל דואג כבר מישהו

 ממו־ המכונית את בשבילך הזמנתי שלך.
 בחוץ. ממתינה היא שביקשת. זגת־האוויר

 התנועה לחוקי בקשר לדאוג צריך אינך
שתתרגל.״ עד אותך אסיע אני כאן.

 פרס- אייב של הבאס רעם בייבי,״ ״או
הנוסעים. אולם כל פני על בצהלה קוט

 לימודיה תחילת מאז נשואה ,19 בת היא פלדסביירג קלרההמנהלת
 מציעה שהיא הפרטיות הדיילות ששירות ומאמינה בשמינית,

עצמה. לה גם וכמובן התיירות, לענף גם לתיירים, גם יעזור לארץ הבאים לתיירים

 דיילת
צמודה ^

 במצי- התרחשה לא עדיין זו צינה ך•
 בקרוב. תתרחש היא אולם — אות

 לוד, בנמל־התעופה תופיע שאולוב רונית
 את תאתר פאר, מלון של בחדר־הקבלה או

 כדיילת לשירותו ותעמוד — שלה הלקוח
 מדריך של שילוב הם כשתפקידיה פרטית,
 כספים, לענייני יועצת בת־לווייה, תיירים,

 תפקידה הגדרת לא. ומה בילוי, מסעדות,
התייר של שהותו הנעמת ביותר: פשוטה

1 1 1 ל סטודנט ביגלון, אלכסנדר *1
גם חוייב ג׳, שנה משפטים | !

 להתנהגות התחייבות על לחתום הוא
התיירות. עם כמובן — והוגנת נאותה

 את להפיק לו לעזור מאמץ תוך בישראל,
מביקורו. המקסימום
 דיילות מצוות אחת היא שאולוב רונית

 בהי־ תל־אביבית צעירה שהקימה ודיילים
שהת פלדסביירג, קלרה בשם רת־שיער

 אך בעולם, המקובל הרעיון על לבשה
 ודיילים — דיילות שירות של בארץ, חדש

עס כאשת ותיירות. לתיירים פרטיים —
 בלבד. 19 בת — קצת צעירה קלרה קים,

 משלימה היא בשנים, לה שחסר את אולם
 לפתח רוצה ישראל ״אם עצמי. בביטחון

 שאין בביטחון קובעת היא התיירות,״ את
מרוצה. להיות חייב ״התייר עוררין, עליו

 ה־ באמצעות לו, אתן שאני השירות עם
 שלי המארחות) (מועדון 11051:055 011115

 מרוצה.״ מכאן ייצא הוא —
 התייר לרשות תעמוד הצמודה הדיילת

 שלושים של הצנוע במחיר שירצה, מתי
 יכולים — התיירת או — התייר ליום. דולר

דוו מוכרחים לא כמובן. בדייל גם לבחור
 הפרטיים הדיילת או הדייל דיילת. קא

כשירצה גם התייר של לרשותו יעמדו

לבי למועדון־לילה, ברחוב, לסיור לצאת
 את לו יסבירו למסעדה, או במוזיאון קור
 יחסכו לתייר, מוזרים הנראים הדברים כל

 שהם מיותרות, וטרדות זמן בזבוז ממנו
זר. ברחוב זר אדם של מנת־חלקו

ם סי ח ם י מיי טי  אינ
ר _ אסו

 ב- לעסק הגיעה פדדסכיירג דרה ך*
 אצלה התעניין שהכירה תייר מקרה. 1/׳

 רצינית, אשד. במקרה מכירה לא היא אם
 עסק לנהל המוכשרת השלושים, בשנות
 ו־ לה, סיפר התייר עסק? איזה מעניין.

 בדיוק מכירה שהיא מיד לו ענתה קלרה
 בן־שיחה עצמה. היא המתאימה. האשד. את
 ,19ה־ בת בת־שיחו את סקר עיניים, פקח

בעד. והחליט
ביק בעיתונות, מודעות פירסמה קלרה

 רצוי לעבודה, וסטודנטיות סטודנטים שה
 ליום. ל״י 40 השכר נהיגה. רישיון בעלי
 על שותפיה עם החליטה כן, לפני עוד

 כמובן רשאית הדיילת העבודה: עקרונות
 במועדון־ איתו לבלות הלקוח, עם לסעוד
 לחתום הדיילת על הגבול. וכאן — לילה

 הלקות עם תצא ״לא לפיה התחייבות על
 ״לא כי וכן המשרד,״ ידיעת ללא שנית
״אנח הלקוח.״ עם אינטימיים יחסים תקיים

 לבדוק דיילת כל אחרי נרוץ לא כמובן נו
 קלרה מסבירה התייר,״ עם עושה היא מה

 הן שאם לדעת חייבות הדיילות ״אבל
אח לא אנחנו הלקוח, עם לשכב תלכנה
לכך.״ ראים

 מוכנה
לקרב ^

 למודעות הגיעו תשובות מאתיים ן*
שהע לאחר ,120כ־ ״בחרתי עיתונות.

 ובאינטליגג־ באנגלית מבחן אותם ברתי
מהם ביקשתי העסק. בעלת מסבירה ציר״״

 בטח ״זה הצפויה. העבודה לקראת רגשת
לי.״ זר שזה למרות מעניין, מאוד יהיה

 כמו שאלות על — באנגלית — לי לענות
הפו המצב על דעתך מה רנואר, היה מי

 ועוד מהחיים, דרישותיך מה בארץ, ליטי
 ביותר, הטובים את בחרתי שאלות. 30כ־
 ענו האחרים בחורים. ועשרה בנות 15כ־

 אצלנו.״ יש בורים המון נורא.
 היתד, המיבחן את שעברו מאלה אחת
 שנרשמה ,18 שחרחורת, שאולוב. רונית
(סוציולו תל-אביב לאוניברסיטת השנה
 נבוכה היא העובד הנוער כחניכת גיה).
 עם לבלות שתצטרך מהרעיון עדיין קצת

זרים חיים ״אלה :במועדוני-לילה תיירים
)35 בעמוד (המשך
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רעו דו


