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שלמודעות כיוון גדולה, התחרות התרגשותן. את להסוות משתדלות שהן בהן •]
הקוסם. בג׳וב לזכות בתיקווה ונערים, נערות 800 נענו אל־על חברת שפירסמה |

״יי התרגשות ן
^ 34 ....

 שהוריה מגדרה,נגר חנה
והאי דחפו וחברה

שתמ מקווה הקורם, למיבחני לגשת בה צו
חדשים. חברים הרבה־הרבה דרכו צא

יש־ הגשים ושתי הגכרים רגע׳ה
£  השישה מירסשלים. ׳המועמדת מול יבו \

או שהפשיטו תוך ציונים, בפניהם רשמו
ם: סעייניהם. תה  ציפורניים: .80 רגליי

 בסדר. :אנגלית .70 :עור־פנים מטופחות.
גמור. בסדר כללית: הופעה

ש הנערות 800 מבן אחת רק זו הייתה
 אל־על שפירסמה הענקיות למודעות נענו

 לצעי- קראו ואשר בעיתונים, לאחרונה
 לקור־ בהמוניהן לבוא ישראל של רותיה

החברה. של חדשים סי־דייליות
 חבל- הגידול :פשוטה היתה הסופה
לא החברה, של בטיסותיה תי־צפוי

ה את בפת־אחת שהקפיץ המילחמה, חר
 לאור בייחוד ודיילות, לדיילים דרישה

 הביא המילחמה עם שבא שהשפל העובדה
בד־ מדיילותיה. רבים לפטר אל־על את

:״ם שיו חטובות, וגדיים דו ע 1׳ האם
יודעת את 1 1הא חדק? ועוו צחות

ש? י ח־־כים ונמה עו־השיסן 1 מיהו
להיות: ינודה את נן אם

החזי החדשים הקורסים פתיחת עם בבד
 הדיילות 40 מתוך 35 לעבודה על אל־ רה

קודם־לבן. שפיטרה
 אלו כי בפירוש הודיעה שהחברה אלא

בע יועסקו בהצלחה, בקורסים ׳שיעמדו
 בכלל, אם בלבד, חודשים שלושה בודה

 עד שלה, במאגר־העתודה יוחזקו ואחר־כך
להן. יצטרכו שישוב

 למודעד הפעם שנענה האנושי החומר
 הבחינות, מכל ירוד, היה אל־על של תיה
מימיה. החברה שידעה מה מסל

 נבחרו החדשות המועמדות מאות מבין
 המיקריס בכל ולא ספורות, עשרות רק

הן. דווקא ניבחרו מדוע היה ברור
 שמועות רווחות עצמה החברה ובחוגי

 ה־ חגגה הפעם שגם כך על עקשניות,
 מי כל וכי המלא, ניצחונה את ׳פרוטקציה

מאנ מישהו והכירה מזלה עליה ששפר
 בחירתה — החברה של החשובים שיה

מובטחת. היתה
 את גם העסיקה הפרוטקציה בעיית

אל־ למודעות שנענו הנערות 800 כל

ג צ״ זמיר מרים *
הר מיקצועה את להמיר  במיקצוע הצפון מו

בארה״ב. ששהתה כך יעל סומכת הדיילות.

מחייכת. בהצלחתה, כנראה הבטוחה (מימין), רחל המועמדתהממתינות
הזוהר, ■לסיקצוע למיבחנים שהופיעו האחרות הנערות לעומת

 השופע. העצמי ובביטחונה במירצה האדמוני, בשערה לביא רחל בלטה לדעתן,
עליה. פסחה האחרות, הנערות כל ישל בהתנהגותן שניכרה ההתרגשות

 מאנשי מורכבת הוועדה זמיר. מריס את מראיינתהסברה ועדת
 אייגס יצחק החברה, של מנהל־המנגנון וביניהם אל־על,

השכלתן. את פרטי־הופעתן, את המועמדות, של צורתן את בוחנים חבריה (משמאל).


