
לוי: רמי
 ■ש אם שואלים ..אנשים

,,עבוום! עבודה איזו
ו

 הדרושים מודעות עשרות בין מצאתי כשבועיים לנצי !י־
 שחיפשו תדמית, מערכות - גיתם של מודעה גם בעיתון

 ואז ימים 10 חיכיתי ועוזר/ת־תקציבאי/ת. פקידת־קבלה
 נענו כמה לדעת וביקשתי החברה ממנהלי אחד אל פניתי

למודעה.
 70כ־ קיבלנו פקידת־הקבלה לתפקיד פניות. של הר קיבלנו

 שרותן בזמן במיקצוע שעסקו צבא, יוצאות של רובן פניות,
מקום־ להחליף המעוניינות נסיון עם פקידות כמה היו הצבאי.
עבודה.

 רוב פניות. כ־ססו נתקבלו עוזר/ת־תקציבאי/ת לתפקיד
אקדמית. השכלה בעלי היו הפונים
 מסרסמיס שאתם הראשונה הפעם זאת אין •

 השנה לעומת בהיענות, הבדל יש האם כזאת. מודעה
למשל? שעברה,

 אני מודעות. פירסמנו כאשר מאוד רבות פניות היו בעבר גם
 משמעותי. באופן גדול היה הפונים מיספר שהפעם חושב לא 1

 אנשים יותר הרבה האנשים. ברמת ההברל הוא רואה שאני ההבדל
 על לקבל מוכנים באוניברסיטה שני תואר וגם ראשון תואר בעלי
 התפקיד למעשה, שהוא, עוזר/ת־תקציבאי/ת תפקיד עצמם
במישרד־הפירסום. ביותר הנמוך
המיתון? השפעות אלה אז •
 פניות מאוד הרבה שיש האחרונים, בחודשים לב שמנו רק. לא

 ואפילו מטלפנים מיכתבים, שולחים אנשים כלומר יזומות. לא
עבורם. עבודה איזה יש אולי ושואלים למישרד נכנסים
מתחיל? עוזר־תקציבאי שמקבל השכר מה •

בענף, נסיונו המועמד, לכישורי בהתאם נקבע המדוייק השכר
וכולי. השכלתו

פלד: דליה
 שהאוץ רו גואה רא״

ד לקוסמים עכשיו זקוקה

 קייטנות מאות נגמר. הקייטנות של השני המחזור גם
 עושה קייטנה היום הגדול. החופש מתחילת בארץ פעלו

 יש הבוקר. בשעות הילדים שמירת מאשר יותר הרבה
 טוטים, על רכיבה שיעורי עם יש שיעורי״טניס, עם קייטנות

 השנה לא. ומה מוסיקה עבודות״יד, שיעורי־מחשבים,
 הילדים את שלימדה קייטנה גם לראשונה בארץ התקיימה

 קוסמים שלושה ניהלו הקייטנה את מעשי־קוסמות.
 - פלד ודליה טובי אלירן בר״סלע, יורם מיקצועיים,

דיברתי. שאיתה
 את וראיתי הקייטנה של בחגיגת־הסיום הייתי •

 הם ילדים מהכלל. יוצאים קסמים עושים הבוגרים
 מאוד יפה מתפרנסים בארץ הקוסמים שלכם. הקהל

 הענן? את לגדוע מדוע אז ילדים, של מימי־הולדת
יושבים? אתם שעליו

 שלנו הקייטנה בוגרי 16ש־ זה בעצמנו. בטוחים מספיק אנחנו
 להיפך, אולי פרנסתנו. את יקח לא זה קסמים, קצת לעשות יודעים

בקסמים. ההתעניינות את יגביר זה
הילדים? את לימדתם כמה •
 הרצאות, כלל זה בשבוע. פעמים שלוש שעות, שלוש הרבה. די
מעשית. ועבודה בעולם הקוסמים גדולי של בסירטי־וידאו צפיה
סודות? הרכה להם גיליתם •

 יותר הרבה העיקר. אינו בקסמים הסוד סודות. להם גילינו
 למופע. הנכונה האווירה והכנסת זריזות־הידיים היא חשובה

 את יידעו שילדים מעוניינים מאוד שלושתנו אנחנו למעשה,
לקוסמות. היסוד

 הפועלים הקוסמים בין הרמה את יעלה שזה חושבים אנחנו
 במיקצוע. לעסוק בעתיד שירצו לילדים טוב בסיס ויתן בארץ
 רגלינו את לכתת צריכים והיינו קיבלנו, לא שאנחנו בסיס

 ללמוד ממי לנו אין היום עד אותו. לקבל כדי רחוקות לארצות
 בחו״ל. ומסיורים מיקצועית מספרות רק לומדים ואנחנו בארץ
הקוסמים. של ■השני לדור יקרה שזה רוצים לא אנחנו
השנה? במשך כאלה קורסים עוד תעשו •

 זאת, עם יחד לקוסמים. בית־חרושת לפתוח כוונה לנו אין
 קטנות קבוצות עם קייטנות נעשה הבאים בחופשים שגם כנראה

במיוחד. מוכשרים ילדים של
בארץ? היום פועלים קוסמים כמה •
במיקצוע. ממש שעובדים 40כ־ יש
די? לא וזה •

 מקום יש שחקנים? וכמה בארץ יש זמרים כמה יודעת את
 לך נראה לא טובים. יהיו שהם בתנאי קוסמים, יותר להרבה

לקוסמים? עכשיו זקוקה שהארץ

לפיד: שולמית
 שום אנחה רא ,,אני

בטלוויזיה!״ תוכנית־אירוח

 שולמית הסופרים, אגודת ר יו״ כי בעיתונות, פורסם
 גם קטע באותו בטלוויזיה. תוכנית״אירוח תנחה לפיד,
 חיצוניים עובדים בטלוויזיה לשלב שלא שההחלטה נאמר
 רשות־ של לשעבר המנכ״ל של אשתו על כנראה, חלה, אינה

השידור.
 היא, למה אותה ושאלתי לפיד שולמית אל פניתי
 העבריים, הסופרים אגודת ויו״ר בארץ חשובה כסופרת

הזה. העניין לכל זקוקה
 אומנם בטלוויזיה. תוכנית־אירוח שום להנחות הולכת לא אני

 כך אחר לא. אמרתי ומייד מעוניינת אני אם אותי ושאלו אליי פנו
לשיחה. נפגשנו איתי. לשוחח וביקשו שוב פנו

 את והצעתי לומר התוכנית לעורכי שיש מה את שמעתי
 עוד אז אבל לסרב, שלי הנטיה היתה השיחה במשך גם הצעותיי.

האופציות. כל את סגרתי לא
 אליה, מתייחסת שאת בדבר, הזאת הידיעה באה עכשיו
מוצדקת. ודתה לסרב שלי שהנטיה לי ומוכיחה
 הייתי ואם התוכנית. את להנחות כדאי שלא חשבתי רק קורם

הגיעה. היא מבחינתי, הנה, — הוכחה צריכה
 כך בטלוויזיה? תוכנית־אירוח תגחי לא כלומר •

החלטת?
החלטתי.

שסי רניאלה


