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ספרים. פרסי שלושח יוגרלו חפותרים ביו

במדינה
תעופה

הזוהר
המטוכן

 שיבא שם על בבית־חולים שוכבת חברתן
למק עמיתם רגליה. בשתי אנושות פצועה

כן. גם פצוע למיטה, הוא אף רתוק צוע
 על אל־על של צוותי־האוויר אומרים מה

 למקצוע, שהתפרץ החדש המקצועי הסיכון
הרצח. ומעשי האיומים החטיפות, על

מק אשר צעירות אותן כל חושבות מה
חלומותיהן. פיסגת היא הדיילות צוע

 לפעמים, הפחד. קיים מקום ״באיזשהו
 טיק איזה לי יש למטוס, עולה שאני לפני
 ודברים אנשים. רק אנחנו הרי בלב. קטן
 ככה. סתם עוברים, לא בלוד הרצח כמו
כש זמני. דבר היא הפחד הרגשת אבל
 רגועה באווירה מוקפת במטוס, כבר אני

 מלחמה לי שיזכיר דבר שום בה שאין
 ושוכחת.״ בעבודה שוקעת אני ואלימות,

 ונאה, תמירה גלר, עפרה של דבריה אלה
באל־על. ותיקה דיילת

 בתל־השומר, בית־החולים של 17 בביתן
 אנטוניה למקצוע, חברתה עדיין שוכבת
 מהתפוצצות רגליה בשתי שנפגעה זכריה,
לוד. על שעבר בליל־הזוועות רימון

הפ הקברניט מחכה הסמוך, 15 בביתן
ה יאשרו שבו לרגע, יחזקאל יצחק צוע

לעבודתו. לחזור יכול שהוא רופאים
ה נמשכים לוד, בנמל-התעופה ואילו

כסידרם. חיים
 לוועדת־הקבלד, שהלכתי ביום ״בדיוק
 בלונדית, ניר, מיקי מספרת לקורס,״
 ״היתד, לדיילות, החדש בקורס תלמידה
 באתונה, על אל־ מטוס על ההתקפה

 ובכל לי. מחכה מה שידעתי ככה
 ואני אז, פחדתי לא נרתעתי. לא זאת
 חלק בזה רואה אני כי עכשיו, פוחדת לא

פצ שמים שהיו בתקופה בארץ. מהחיים
לר הלכו לא אנשים בבתי־קולנוע, צות
סרטים?״ אות

 האמהות העורף, אנשי עולה. המתח
 את להסתיר מתקשים הטייסים, ונשות
עכ מאושרות כך כל לא ״האמהות פחדם.

הדיילות. רוב מודות שלנו,״ מהמקצוע שיו

עטו רגליה שתי את להציל הצליחו אים
רבים. טיפולים לה מצפים אך הגבס, יות

 דויטש. סטפן האוהב, חברה יושב לידה
 גם לבקרה. שבאו רבות דיילות — סביבה

ל לאחרונה שנצמדה המתיחות אין לה
חידוש. בבחינת הדיילות מקצוע

 מטוס על ההתקפה אחרי לטוס ״התחלתי
 הייתי אז .1969 בפברואר בציריך אל־על
 הראשונה הטיסה היתד, זו זוטרת. דיילת

שה חושבת לא ואני שלי, השנייה או
 אז. מאשר גדול יותר הוא היום סיכון

 מה בין ישיר קשר שיש חושבת לא אני
מ חלק הרי שלנו. למקצוע בלוד שקרה

 שחיכו אנשים, היו ביריות שנפגעו אלה
 מסכנים.״ תיירים וסתם המשפחה לקרובי
 למקצוע? תחזור האם

 וכה כה בין כי לענות, לי קשה ״קצת
 ני- אחרי העבודה את לעזוב התכוננתי

עכשיו, זה על חושבת כשאני אבל שואי.

יחזקאל קברניט
לסכנות רגיל

ומבקרות זבריה פצועה דיילת
הסכנה בגלל דווקא

 מידת את בקור־רוח מנתחות הדיילות
 מחוסר נכבד חלק חשופות. הן לה הסכנה
 שהן לעובדה מייחסות הן שלהן הפחד

באל־על. עובדות
 לא אני במטוס, כבר נמצאת ״כשאני

 סומכת אני ״כי עפרה, אומרת פוחדת,״
 ובמטוסים בלוד שיש הבטחון סידורי על
 עושה שבהם התעופה, בנמלי אל־על. של

 יורדות לא אנחנו ביניים, חניית המטוס
 יש הסופית, בחנייה רק למעשה, ממנו.
שב יודעות, כשאנחנו ואז לפחד. מקום
 הכי אינם הבטחון אמצעי מסויים מקום

עולה.״ אצלנו המתח טובים,
 לסיכון עצובה עדות לסכנות. רגיל

ש זכריה, אנטוניה היא במיקצוע הכרוך
 הקאמיקא- בליל רימון מהתפוצצות נפגעה

 רק אירוסיה. טקס לפני יומיים בלוד׳ זים
 וחיוך להתאושש, החלה האחרונים בימים
הרום- החיוורות. פניה את תכופות מאיר

 כל כמו לעבודה, חוזרת שהייתי לי, נדמה
מחלה.״ לחופשת שיצא אחרי אדם

 באותו שנפצע הקברניט יחזקאל, יצחק
דומה. ברוח דברים משמיע לילה,

מח שלי,״ מהמקצוע חלק היא ״הסכנה
מהו לארץ שהגיע השחרחר, הגבר ייך

 טייס ״הייתי וחצי. שנה לפני רק דו*
 בפקים־ ונלחמתי ההודי בחיל־האוויר קרבי

ובסינים. טאנים
 היה לא לו. רגיל שאני דבר, היא ״סכנה

לחז בקשר היסום של רגע אפילו אצלי
 שזוהי זה אל מצטער רק אני לעבודה. רה

אותן.״ מפסיד ואני הנסיעות עונת

 מחיל שבא השני היהודי הטייס הוא *
הרא אל־על, קברניט והפך ההודי האוויר

 שהיה נתן, אייבי השלום״ ״טייס היה שון
 מיזללת את שפתח לפני באל־על, קברניט

קליפורניה.
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