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 - שהוא מישרד כל - במישרד שעבדו בחורות פעם,
 תוספת־ קיבלו שבהן הטובות אחר״כן, פקידות. נקראו

 יש כבר האחרונות בשנים מזכירות. - חדש תואר וגם שכר
 ממז- יותר קצת המרוויחות בכירות, מזכירות מאוד הרבה

 הכי המושג מכובדות. יותר קצת נחשבות וגם כירות־סתם,
לישכה'. ״מנהלת הוא המינהל בשוק חדיש

 בית״טפר הקים ואן־ליר, מכון של מייסודו אידאה, מכון
 יצא בוגרות, 30 ובו הראשון, המחזור למנהלות־לישכה.

 מנהל ורנר, שימחה הד״ר את שאלתי כחודש. לפני לשוק
 כמנה־ עבודה מצאו כבר 30ה״ מתיד כמה אידאה,

לות״לישכה.
ממשי אנחנו לשאר בינתיים. בוגרות, לשלוש עבודה מצאנו

מתאים. משהו לחפש כים
של לבוגרות עבודה למצוא מתחייבים אתם •
כם?

 יחידה לשם־כך הקמנו לעזור. לנסות מוסרית מחוייבות לנו יש
 הדרישות בין לתאם והמנסה בשוק, קורה מה הבודקת מיוחדת,

 עבודה למצוא יכולות לא שהן אומר לא זה שלנו. הבוגרות לבין
עצמן. בכוחות

בי ההבדל מה מנהלת-לישכה? בעצם, זה, מה •
טובה? ותיקה מזכירה לבין נה

הפקי על במישרד, הכתבנית על הממונה היא מנהלת־לישכה
והיא כולן, של העבודות את יודעת היא הטלפוניסטית. ועל דה

 בתאונה נהרג חיפה, ומכבי נבחרת־ישראל שוער רן, אבי
 ואישי־צי- שר־החינוד־והתרבות ראש״הממשלה, בכינרת.

 השתתפו אלפים למישפחה. תנחומים שלחו אחרים בור
 הטלוויזיה העיתונות, עוסקים ימים שבוע מזה בהלוויה.

יק כי הודיעו לכדורגל ההתאחדות ראשי במותו. והרדיו
 לאיצ־ לקרוא מתכוונים בחיפה שמו. על וגביע רחוב ראו

בעיתו מדורי-הספורט רן. אבי של שמו על העירוני טדיון
בו. מלעסוק פוסקים אינם נים

 את להסביר מרסון רוחמה מהפסיכיאסרית ביקשתי
הציבורית. ההיסטריה

 רן אבי של מותו את להשוות אולי אפשר מסויימת במידה
 צורך כאן יש שחקן״הקולנוע. דין, ג׳יימס של בטרם־עת למותו
 של היומיומיות לבעיות שייכים שאינם בדברים להיאחז ברור

החיים.

 יעקב מאת מיכתב שלי בתיבת־הדואר מצאתי השבוע
 בחירות של אסוציאציה מיידית מעורר ששמו מי - חלפון

ראש־הממשלה. לממלא-מקום -
המו לתפוצה יועד כי מעידה כתיבתו שדרן• המיכתב,

קיים, שלא על פרס שימעון עם נוקב חשבון מחסל נית,

מיקצועות
 זה עם ויחד בסדר, תיעשה המישרדית שהעבודה על־כך ממונה

 מחלק גם ולפעמים מעבודתו, מחלק הבוס את משחררת היא
שלו. מההחלטות

 מנהלת- לבין מזכירה ביז בשבר ההבדל מה •
לישכה?
 מנהלת־ גטו. ש״ח 900ל־ 700 בין בשוק היום מרוויחה מזכירה

נטו. ש״ח 1200ל־ להגיע יכולה לישכה
ש שעות־הלימוד 950 שאחרי חושב לא אתה •
 ואולי גדולות, ציפיות מפתחות הן להן, נותנים אתם
יח שהן מפני דווקא עבודה, למצוא קשה להן יהיה
כישורי-יתר? להן שיש שבו

 ולהסביר ריאליים, להישאר משתדלים אנחנו זה. על גם חשבנו
 עבודה, לקבל אפשר — שלה ברמה עבודה בדיוק אץ שאם

 מאחרות, יותר מהר תתקדם שהיא הוא שברור מה ולהתקדם.
יודעת. שהיא מה את יודעות שלא
 לבום קפה לעשות יכולה מנהלת-לישכה האם •

פחיתות-כבוד? שזו או שלה,
 של וגם במישרד, מזכירה של מהתפקיד חלק זה קפה לעשות

שמי) (דניאלה מנהלת־לישכה.

ספורט
הם? מה •

 הבחירות הקדמת דתית, כפייה מילחמת־הלבנון, מדד, מיסים,
 מה האזרח. של היום־יום חיי את שקובעים דברים ופוליטיקה.

 להינתק צורך לאזרחים יש האחרונות השנים שבחמש הוא שקרה
חסרים. צרכים שממלא לדבר הופך והכדורגל אלת מדברים

הכוונה? למה •
 מוצאים ואז מפוליטיקה, נקי נראה לפחות, חוץ כלפי כדורגל,

 בדברים בלא־מסובך, בנקי, ביפה, הצורך■ את עליו ושמים אליל
 שלא אליל של סוג הוא רן אבי בישראל. כאן חסרים שכל-כך

להת שצריכים לדברים שייך לא הוא היומיומית. לבעיות שייד
 תמיד ויפים צעירים אלילים אחרי הנטיה מזה, חוץ איתם. מודד
והכ אחרית נוצרו ולא ערכים, כאן נשברו ריקנות. כשיש באה

הריק. החלל את ממלא דורגל
להערצה? נושא א הספורט •
 מאצ׳ואיזם מעין המוני, זה למשל, ־ורגל כמ ספורט, כן.
 כקולב רן באבי משתמשת החברה גבולות. בדיוק לו שאין גברי

 לא וזה המעריצים, מצד באה רן לאבי ההתייחסות שלה. לצרכים
 לצערי, הקהל. של הצרכים אלה מאצ׳ו. היה רן שאבי אומר

פאשיסטי. להלר־רוח בסיס מזכירה הערצת־הספורט
אנשלר) (רונית
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מיפלגות
 תוכנית- את לאמץ לחלפון התחייבותו את חלפון, לדיברי

 בין ).6.5.87 .העולם־הזה, בעדה שילם ולא שלו הבחירות
 דויד הפרופסור״ח־כ על זעמו את חלפון שם שופד היתר

 במיק־ מיקצוען שאני לומר מבקש אני שימעון, ״לך, ליבאי:
 במיקצוע ליבאי פרופסור מאשר טוב פחות לא שלי, צוע

 תוכנית־הבחירות בעד מהמיפלגה לקבל מסכים אני שלו.
 פרופסור שקיבל הסכום אותו את חלקיה, כל על שלי,

 לארצות-ה- שלו נסיעה כל בעד גינדי, מהאחים ליבאי
ברית...'

 בפעם זאת ראה ליבאי לליבאי. המיכתב את הראיתי
מופתע. ונראה הראשונה,

 פיתאום מה בכך! מטפל לא בכלל אני לפרשה? שלי הקשר מה
פרשה? לכל שמי את משרבבים

באופנה. אתה •
 המישפטי היועץ טריינין, זאב בכלל בכן־ מטפל אבל תודה,

הפרשה. על ששמעתי לעובדה פרט לכך, קשור איני המערך. של
להגיב? צייד שאתה סבור אינך •

 אלף 100 לו מציעים אם עצה: לחלפון לתת יכול רק אני
ברק) (דפנה שיקה!״ — שקלים
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