
  20.4.1970 -מס'    ידיעות עין השופט

  ראיון עם צילה  - עם פתיחת מכון היופי והתספורת

  אבינרי ראיינה: רוחק'ה 

הראשון מאז אלפיים שנה   –נתבקשתי לכסות את פתיחת המכון לתרבות השיער והתספורת 

בין הלקוחות  , או בעין השופט. נעניתי לבקשה, אף על פי שאינני כבר בתקן המערכת

המיועדות של מכון זה (מסיבות אישיות). והנה הצצתי לסלון ונפגעתי... מאוד לטובה. נכנסתי  

יתום  בנות לא פחות יפות. ושוב על הקירות: פ  –סאות יובכת ויפוראיתי על הקירות: בנות 

  ורעמסס! 

הסתכלתי החוצה, שמא הנני באמת בדיזנגוף, אבל לאו דווקא! ממש בבית, כמו שנאמר:  

מכון   – המרכול  –מימיני המאפייה עם אריה, משמאל  –גבריאל"  –"מימיני מיכאל, משמאלי 

  באמת הסלון שלנו.  –ובאמצע חולבסקי,  

אחת תחת מכונת ייבוש והשנייה   -  ו שורי פש, החברות ישבו אישה תחת גפנה ותחת תאנתה

תחת מכונת אדים ומכונת הצביעה. חששתי שאם אתחיל שאלות ותשובות, אפשר עוד,  

לייבש יותר מדי או צבע פחות, מי יודע? לכן קבענו פגישה   –ח, להקדיח את התבשיל "חו

  צילה.  –בחדרה הפרטי של בעלת המכון  

  איפה למדת מקצוע זה? : ש

  זה היה מאורגן מטעם מועצת הפועלות.  : בבית העולות בחיפה,ת

  כמה זמן נמשך הקורס? : ש

  חודשים  8 - כ : ת

  מאין באו רוב התלמידות? : ש

  מהקיבוצים היו רק עוד שתיים. . : רובן מהעירת

  הקורס כלל גם תיאוריה או רק עבודה מעשית? : ש

מתחילים בעבודה  בחודש השלישי  . רק תיאוריה ותרגילים היו : החודשיים הראשונים ת

  המעשית. 

  מה הם סוגי העבודה? : ש

  : תספורת, טיפול שערות, סידור שערות וצביעה. ת

  מי היו המרצים? : ש

  ואחות מקופת חולים, אשר הרצתה על מחלות עור ושיער.  מקצועבתחום ה: מומחה ת

  כיצד תוכלי לדעת את צו האופנה המשתנה מדי פעם? : ש

יש גם ימי עיון ושם אשמע ואלמד על  . קשורים באופנה: התרגילים הבסיסיים אינם ת

  השינויים באופנה. 

  מי מארגן את זה? : ש

  : איגוד הספרים פעיל ומאורגן טוב. ת

  תגידי לי כמה עולה תספורת בעיר וכמה עולה צביעה?   למען ההתמצאות שלי: ש



  ל"י.  15 –ל"י, צביעה  4 –ל"י, עם חפיפה  3 –: תספורת ת

  ים למספרה? האם המיבנה מתא  : ש

  : טוב מאוד, ממש אידיאלי. גם המכונות הנחוצות ישנן כבר. ת

  מהי תכיפות הביקורים במספרה? : ש

רק אם יש מאורע    –ואני באמת מבקשת שישתדלו לבוא לפי התור. בלי תור  . : פעם בחודשת

  מיוחד במינו. 

א על  ל הערה חשובה: מהמוסדות ביקשו להבהיר שעל החברות להתאים את הזמן למספרה 

  ... זה בכל זאת חוסך נסיעות העירה . חשבון העבודה

סיון ודאי הכל  יעם הנ.  הערה פרטית: חברה המסיימת את הקורס נחשבת עדיין כמתלמדת

  סבלנות.  –ציבור הלקוחות מ ישתפר. אני מבקשת 

  כ ה  ל ח י!!  –לנו אלא לאחל לספרית שלנו  רלא נשא. בזה תם הראיון

 

 ביום חתונתהצילה מכינה כלה 


