
האנגלית. בשפה מסויימות שאלות
 להתקבל סדי צריבה שאת מה כל ■ובך,

 להם־ לדעת הוא אל־על של לקורס־דיילות
דיי להיות ברצונך מדוע באנגלית, וביר,
 חב־ של מיספרם את בעל־יפה לזכור לת׳

 רגליים, הוועדה בפני ולהציג רי־הכנסת,
מטופחים. ועור־פנים ציפורניים

 לך להבטיח בכוחם אין אלה, גם אך
משתוקקת. את אליו ה״זוהר״ ׳את

במייבחד*!עדת־ שנתקבלו המאושרות
כשהן החברה, של לקורם־תדיילות ונתקבלו אל־על, של הקבלה

 אל אל־על עובד על־ידי מובלות החדשים, במדיהן כבר לבושות
 אחדים, שבועות יימשכו בו שהלימודים הקורם, המיוחל. הקורס
החברה. של ■מאגר־העתודה יעם להימנות ׳שתזכינה רק מבטיח

 שהו־ מי כל הדיילות. למייבחני ובאו על
 עברה לא כי המיפדקים, אחרי לה, דקעז

ד: הבריזה אותם, מיי
קיב לא לכן פרוטקציה, היתר. לא ״׳לי

אותי.״ לו
 של מנהל־המנגנון אייגס, יצחק אולם
 בוועדת־הקבלה, הוא אף שישב החברה,
 פרוטקציה קיימת כי תוקף בכל מכחיש
לקורס. ׳בקבלה
ה מהנהלת מאוד חזק גיבוי לנו ״יש
 עלי־ ללחיוץ ניסיון בל דוחים ואנו חברה,

שיש ״מובן בפסקנות. איייגס הכריז ינו,״
 יסדרו כי לבחורות שמבטיחים אנשים נם

 אי־ לדבר מנסים ואחר־בך פרוטקציה להן
 גבוה ממישהו בא זה אם אפילו אבל חנו,

 כל מייד. אותו דוחה אני בחברה, ממני
תכונותיה. משום תתקבל שתתקבל, בחורה

 קראה שלנו הלאומית ״חברת־התעופה
לשורו ולהצטרף לבוא ישראל ׳לבנות
 להבטיח מבלי ״אבל אומר, הוא תיה,״

 שחוסר־ה־ היא האמת קוסמות. הבטחות
 מההבטחרת.״ יותר עוד בולט היה הבטחות

 תהווינה הן כי לגמרי ברור לבחורות
 :אל־על של הקבועות לדיילות עתודה

ודיילות. דיילים 486
ה המשכורת את זה לכל ׳סשמצרפים

 על באל־ מתחילה דיילת שמקבלת נמוכה
 ברור לא לחודש), נטו ל״י 600 (בסביבות

 לקורסים הגדולה להיענות הביא מה כלל
החדשים.

ד קורסים, שגי על באל־ נערכים כיום  וז
 בכל הבא. בשבוע להיפתח עומד ,שלישי

מה כאשר נערות, 20 משתתפות קורם

 בחורות 16 פבר נשרו האחרונים שניים
מהלכם. במרוצת ,40 !מתוך

 מיבחן־ את לעבור כדי זאת, לעומת
 את — הוועדה של היאיטליגנציה

 כמה לדעת עלייך גאון. להיות חייבת
 מי קנדה, בירת מהי בכנסת, יש חברים

 והעבודה השיכון שרי מיהם בלפור, היה
 חלק יודעת את אם בית־לחם• מסמלת ומה

נתקבלת. — אלו מתשובות ניכר
 הוא האנגלית השפה בידיעת המיבחן

 עולה רמתו אין למעשה אך מכל, המפחיד
 ב־ השישית הכיתה של הידיעות רמת על

 במיב־ שנכשלה מי בארץ. תיכון כית־׳ספר
 בפני ההתייצבות לפני עוד המוקדם, יחן

 מיבחן- אוטומטי. באורח נפסלת הוועדה,
עצ בוועדת־הקבלה נערך השני האנגלית

על להשיב מועמדת כל נדרשת שם ומה,

שב הגבוהה ||||־1 711̂ י 1.75 חבוךה, ■*■•י ■ ■ ■ *
 שאינה לעצמה להוכיח ,משתוקקת מטר,

סכנה. כל בפני לעמוד ומסוגלת פחד, יודעת
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 שתצליח ובלבד והקורס, הוועדה !בדרישות כבוד ? באוויר לא לימה ואז אותו, להוציא כבר ואס ומלאת־מרץ, עולם. הקשים והתנאים אל־יעל, לקורס ולהתקבל מזלה את סות
החבר לה ׳שהכין רשימת־הקניות יאת סזו״ל לרכוש הדיילות. בקורם להשתתף רבות יבאו סיבה מאותה ולהתקבל. לזכות הנחושה החלטתה את מרפים אינם
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