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הראל: וירה
 המנגן בסנתוו, נמו ,,זה
מוצו־ט!״ את ושוב שוב

שהסי חדשים, בסיפרי־ילדים נתקלת אני ויותר יותר
 חתומים הם זאת ובכל מילדותי, לי מוכרים שבהם פורים

 את כתב הוא שלא לי וידוע עכשיו איתנו החי סופר על־ידי
הסיפורים.

 אטלס יהודה של ספרו לאור יצא חודשים כמה לפני
 מעשיות הספר אור ראה אלה ובימים שאהבתי, סיפורים

 שאלתי הראל. נירה הסופרת מחדש שסיפרה השבוע, לכל
 ידועים סיפורים אוסף שסופר חדש מינהג זה האם אותה

שמו. את הנושא בספר אותם ומוציא -
 את אני בעולם. חדש לא הוא אבל בארץ, חדש מינהג זה אולי
דפוס־ שזה ראיתי שם בבולוניה, ביריד־הספרים ״גנבתי״ הרעיון
זה. מסוג ספר יש בית־הוצאה לכל כמעט מקובל. עשיה
סיפרות־הילדים? בתחום רק זה והאם •

 גם יש אולי אבל סיפרות־הילרים. בתחום רק זה את מכירה אני
בכלל. בסיפרות

ה מ  רק האם כאן, הסופר, של יצירתו היא •ו
ובאיסור? בבחירה

 הסיפור הרי מחדש. הסיפור באופן ביטוי לידי בא האישי החותם !
 השתדלתי אני מוסיקה. יש מסויים, קצב יש העלילה. רק איננו

 מותר אולי המסויים. בסיפור שמעתי שאני המוסיקה את להעביר
 ובכל מוצרט, את ושוב שוב המבצעים לפסנתרנים זה את להשוות

 .סיבות עור יש אבל שונה. קצת מוצרט יוצא זה פעם |
הן? מה • י
 קלו־ בשפה מוגשים ברובם, ההם, שסיפורי־הילדים חשבתי *
 מסויים סיפור למצוא כדי ולפעמים עלובים, באיורים מלווה קלת, ^

 כשכל סיפורים, 300 בתוכו המאגד עב־כרף, בספר לחפש צריך
 אוהבת שאני הסיפורים שאת חשבתי אחר. דף על כתוב סיפור

 להם לצייר צריך לילדים, מובנת בשפה לכתוב צריך במיוחד
 והסיבה לילדים. נוח בפורמט אותם ולהוציא במיוחד יפים ציורים

 את מכירים לא שכבר צעירים, הורים יש דור שבכל היא האחרונה
חבל. וזה הכרנו, ואני שאת היפים הסיפורים
 בדבר קראתי אני והנמרים סמבו היפה הסיפור את למשל
 וחבל תרבות, זו עוד. אותו מצאתי לא ומאז ,40ה־ בשנות לילדים

תמימים. סיפורים עליה. לוותר
 תמימים בדיוק לא הם היום של הילדים שני, מצד •
 חדשים ז׳אנרים להם יש בילדותנו. היינו שאנחנו כמו

 בסיפרות■ גם הלאה ללכת צריך אולי אוהבים. שהם
הילדים?

 גדל הוא אם גם תמימות, יש קטן ילד שבכל מאמינה אני
שלי. התמימות רק זו אולי אבל עכשיו.

כזה? מספר תמלוגים מקבל מי •
 שלא החלק כלומר השאר, התמלוגים. מן חלק מקבלת אני

 אני הזה, הספר של במיקרה ההוצאה. של רווח הוא לי, משולם
 אי־תשלום שאולי חושבת אני אבל עובד, לעם הרעיון את הבאתי

 הוצאות־ של מהרעיון חלק הם חלקיים תמלוגים או תמלוגים
כסף. להסיר כדי הספרים,

שטראוס: מיכאל
 השקט שמדיניות .,התבדו
הוגר!״ את גזמו נשטה

א״א. פיתוח כעיר נהריה העיר הוכרזה שבועיים לפני
 גרמנית מובלעת נהריה היתה מאז עברו רבות שנים
 גרמנית היתה השפה גרמניה, יוצאי היו העיר תושבי כמעט.

משם. הובאה התרבות וגם
 באו אחרים עזבו, תושבים השנים. במשך השתנו דברים
עליה. ליפול התחילו קטיושות במקומם,

 שטראוס, מיכאל את שאלתי שלך! לעיר קרה מה
בארץ. מפורסם הכי הנהרייתי

 שנים במשך לרעה. חלקם לטובה, חלקם השתנו. דברים כן,
 בשמירת הוא שלהם גדול הכי שההישג פרנסי־העיר חשבו רבות

 שמדיניות־השקט התברר עכשיו בהבלגה. באי־התלונגות, השקט,
 סבלה בצפון, אחרים ישובים כמו נהריה,• מ^ן. הרגל את פשטה

 מאי־בואם תושבים, של מבריחה מקטיושות, מפיגועים, וסובלת
תיירים. של

 כשאנשי האלגנטי, השקט על לשמור המשיכה נהריה אבל
 התקציבים הופנו מכף וכתוצאה צעקו, ומעלות קריית־שמונה

אלינו. ולא אליהם,
לצעוק? אתם גם החלטתם ואז •
 קמה לא חדשה תעשיה התפתחה. לא התיירות ברירה. היתה לא

 ושם אחר, למקום עזב ורטהיימר סטף הלכה. הקיימת והתעשיה
 זה אולי העיר. את לעזוב התחילו אנשים מועדפים. תנאים קיבל

 לילדים הורים להיות מאוד קשה אבל להגיד, יפה כל־כף לא
 מיוחדים תנאים ושום בחצר, רגע בכל ליפול יכולה כשקטיושה

לטפח. צריך ציונות לך. ניתנים לא
 מה בדיוק לנהריה מגיע חושב אתה כלומר, •

ולמעלות? לקריית־שמונה שמגיע
בעבר. עזרה כבר קיבלו הם יותר. שמגיע חושב אני
כתעשיין? לך, יועילו החדשים התנאים מה •

 לעתיד. תיקווה נותן זה אבל הרבה, יועיל לא זה הקצר בטווח
 יפשירו אומנם אם תוכניות־פיתוח. על לדבר להתחיל אפשר

 ישארו שאנשים סיכוי יש מחירים, ויורידו בסביבה קרקעות
 אני תעשיה. להקים אחרים מקומות להם לחפש במקום בנהריה,

לתיירות. כספים שיזרימו מקווה גם
בזמן? באה שהעזרה חושב אתה •

 טוב יותר זאת בכל אבל מאוד, מאוחר הגיעה שהיא חושב אני
לא. פעם אף מאשר מאוחר

גון־גרוס: ציפי
 רבו 5בן־ם מובטל .,מהנדס

היוהווי־התאבדות!״ על
 את חוגגת גל״ץ של לעבודה ארבע שלוש - הרדיו תוכנית

 רביעי יום מדי המשודרת התוכנית, הראשון. יוס״הולדתה
 את פגשתי לענייני-עבודה. הקשור בכל עוסקת ,6 בשעה
 זו מדוע אותה ושאלתי גון־גרוס, ציפי התוכנית, עורכת

לישכת״עבודה. במקום זה והאם שבועית, תוכנית
 הוא התחנה. של הקודם המפקד בן־ישי, רון של היה הרעיון

 אבל חשובה. תהיה כזו ותוכנית ותגבר תלך שהאבטלה צפה
 דיווח לנו יש ובחיפושי־עבודה. בהצעות רק עוסקת אינה התוכנית

 יש לעניין, הקשור מישפטי ייעוץ יש לעבודה, מבית־הדין שבועי
 מיוחד מדור יש במשק, אחר סקטור של לוח־שכר שבוע בכל

 תמונת־מצב יש לסטודנטים, בעיקר מזדמנות, להצעות־עבודה
 ראיון הוא מהתוכנית חלק ורק הארץ, ברחבי מלישכות־התעסוקה

עבודה. לו למצוא ונסיון מובטל עם
עבודה? מצאתם אומנם מהמובטלים לכמה •

למחציתם. בערך
מהם? בכמה להיזכר תנסי אולי •

 מפעיל ,20 בן עיוור בחור בתוכנית התארח חודשים כמה לפני
 אותו זוכרת אני מהעבודה. שפוטר במיקצועו, אוטומטית מרכזיה
 כלל, בדרך כמו פניות, היו לא התוכנית שידור אחרי כי במיוחד,

 פנה זמן־מה שלפני עד תוכנית, בכל שמו את לשדר המשכנו ולכן
לעבודה. אותו ושכר בעל־עסק
 חמש דובר ,60 בן מהנדס מרגש. ממש סיפור לנו היה השבוע

 הירהורי־ ועל היאוש על דיבר הוא שנה. זה מובטל שפות,
 הנורא העלבון על וכמובן חוסר־הכסף, ועל הבושה על התאבדות,
 דובר־ מהנדס שחיפש אדם התקשר התוכנית בסוף שבדחייה.
 בכל מקווה ואני ביניהם, הפגישה להיערך אמורה היום צרפתית.

שהצלחנו. ליבי
 כהצלת־ לפעמים לך נראית שלך •העבודה

נפשות?
כך. ממש לפעמים
ו הי  להצעות־ סירבו שהמובטלים מיקרים •
עבודה?

 רק הוא השכר מסויימים שבסקטורים היא הבעיות אחת היו.
 המוכנים אנשים ויש מדמי־האבטלה, גבוה יותר שקלים בכמה
 צריך אבל מייאש, די זה לעבוד. ולא דמי־האבטלה את לנצל

 מבית־שאן שלמובטל מיקרה גם היה כאלה. מיקרים שיש להודות
 המרחק אבל וחזור, הלוך הסעה לו והבטיחו בנצרת, עבודה הציעו
 להמשיך וצריך אחרים, גם יש אבל סירב. והוא רב, לו נראה

בשבילם. ולהתאמץ
 עבודה, תהיה עם־ישראל לכל שאם מבינה אני •
מובטלת. תישארי את

 אני עבודה, תהיה עם־ישראל כשלכל מצירי. גמור, בסדר זה
אחרת. בתוכנית עבודה לעצמי לחפש מאוד אשמח

״—— שמי דניאלד,—י


