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 ׳#מ?ס ל?״ גקנל אני
ה1חשו ודביל שהוא
 חלו. מיליון 70

 המטוס בתור
איש 485 יעו

 איבה הוזנחה, ההווי,
בחנוה כאלה לי יהיה

ציה?.שוו או אמזיקאיח
 היחסים ההומו!,
חביח״ם? חא״ש״ס,

 לאומית חבות־חעזפה
 מישסוה, נמו מוס! היא
 צוין מישהו צבא. כמו

 את לנסות
שלה חחפש־יס

 כוכב הנן שביט נוחה
 חשבון סל טלוויזיה
 של החוטים .,אלסר.

 עניין חבנו הנווויקטוויס
במיסוחנות קבע שד

 בראום שפירא אברהם
 נחמו בלאוס יקר,

 בלחידגילח. בצודה
 אוחו. אוהבים כולם

מלס דיילים, ט״סים,

 שאנחנו מציעים אנחנו
 שיוותיטיס נספק

 ״ארעל לאראל,
 טיסות, מאתנו תקנה
למטוסים נדאג אנחנו

^ ס 1. ו ס ה מ ל ה ב ■ל - 
ך א א ■ ! ל ה ק י נ א פ ל

 יו* שהיה מי לי שאמר דברים ף
 ״אל- של מועצת־המנהלים שב-ראש 1 י

הקו בגליון שביט (״בומה״) אברהם על״
 סערה עוררו )2332 הזה״ (״העולם דם

 צוות״האוויר אנשי ואצל בכלל ב״אל״על״
בפרט.

 //אל- של צוותי־האוויר ועד יושב״ראש
 להגיב ביקש עופר׳ בצלאל קברניט על׳/

בומח. של דבריו על
ואיכ צוליק, המכונה עופר, עם נפגשתי

ל והשיחה לשיחה התגובה הפכה שהו

נו משמשים צוות״האוויר אנשי ראיון.
 גם ההדיוטות. ציבור בקרב לקינאה שא
 לבקר לי די מודה. אני בהם, מקנאה אני

 את לראות חברות-דיילות, של בבתיהן
 מפאריס, בטיסה הביאו שהן הגבינות

 שנקנו והבגדים הקוסמטיקה מוצרי את
 תתעורר. שקנאתי כדי ובניו״יורק, בלונדון

 ובחיים החינם בכרטיסי מקנא אינו ומי
 !העולם ברחבי המפוארים בבתי-המלון

 עושים צוות״האוויר אנשי — בקצרה
זה. עבור להם משלמים ועוד חיים,

ש הטענות כל את מכיר עופר צוליק
 ובסבלנות בנחת בצוותי־האוויר. מטיחים

 על דברים אי-אלה להעמיד ביקש הוא
 עובד שכל הסביר, הוא ראשית דיוקם.

 אחד חינם לכרטיס זכאי ב״אל-על״ קבוע
 רווק ולילדיו. לאשתו כרטיסים וכן בשנה,
 בשנתיים. פעם הוריו, עבור כרטיס מקבל

 על אחוז 90 של להנחה זכאי זמני דייל
 נוסף עבודה. עונת בתום כרטיס״טיסה

מה שפרש ״אל״על" עובד זכאי כך, על
בך בשנה. אחד חינם לכרטיס עבודה

 צוותי- באילו שנוצר הרושם שלדעתו,
 ללא מתרוצצים ומשפחותיהם האוויר

 בסף, אין חינם העולם בל פני על הרף
מעוות. רושם הוא

 היה לא כי להדגיש מבקש עופר צוליק
 ״חצי שביט. בומה לולא פיו את פותח

 הוא למת אז חפה, את סתם הוא שנה
 הוא ז״ עכשיו אותו לפתוח צריך היה

מלכ הוא ״אם :ומוסיף בתרעומת שואל
 עליו נלכלך אנחנו שקרים, עם עלינו לך
תאמת." עם
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