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 המשפחה, אוז ותפרנם שתעבוד אחת נשים: ארבע לך היו ״אילו

 לתענוגות. ואחת ועקרת־בית, מבשלת אחת לילדים, ומחנכת אם אחת
 אחת על מיד לוותר עליך לפיו חוק, מחוקקת המדינה היתה ואז

היפנה זו שאלה ?״ ומדוע מוותר, היית מהן איזו על אלו. נשים מארבע

 שונים. חיים כשטחי העוסקים אישים, מספר אל הזה״ ״העולם השבוע
 למחקר או שלהם, ההומור לחוש מודד לשמיט יכולות תשובותיהם

 מנקודת במשפחתה. הישראלית האשה של מקומה על סוציולוגי
לחיים. רעיותיהם על הישראליים הבעלים של השקפתם אחרת, ראות

תוותר? אעוה איזו
ה על מוזתר הייתי ״לא עורך־דין: גנור, דויד ©

 אוותר לא הנותרות. שלוש ושל שלי הקיבה בגלל מבשלת,
 לתענוגות. וזמן כסף לי יהיה לא אז כי המפרנסת, על

 לחנך אשת־התענוגות את ואלמד מחנכת־הילדים על אוותר
בהריון.״ אשתי אגב, אותם.
 ״באמת תל־אביב־יפו: עירית ראש נמיר, מרדכי •
 היו — ראש־עיר הייתי לא אם אבל לענות, לי נעים שלא

קומבינאציות.״ המון לי
 אפילו מוזתר הייתי ״אני שחקן: קלצ׳קין, רפאל •

 אישה אם לי אוי כי — המפרנסת על ביחד. שלוש על
 עם התחתנתי לא כי — משק־הבית מנהלת על תפרנסני.

 גם לתת מסוגלות זר, את כי — אשת־התענוגות על עוזרת.
אמהות.״ אוהב אני אוזתר. לא האם, על אבל אחרות.

 בירושלים: שמש מסעדת בעל שמש, יחזקאל •
 שלי המסעדה המבשלת. על כמובן, מוזתר, הייתי ״אני

ביחד.״ ואשד, מבשלת של מקום ממלאת

כהן

תדהר נמיר

 אותה הילדים. את שמחנכת זאת — אחת מלבד כולן, על
בריא.״ דור לגדל צריכים אנחנו בתפקיד. משאיר הייתי
 קצת לי ״קשה שדכן: סטוחצ׳בסקי, שמואל •

 רוצה אינני וגם נשים, הרבה כך כל בין אובייקטיבי להיות
 יהודי בתור אבל שלי, הפירמה את שתבייש דעה לקבוע

אשת־ד,תענוגות.״ על מוותר הייתי זקן עם דתי
 בכלל ואני ״היות אהל: שחקן מרגלית, מאיר 9

ה על לא המפרנסת, על מוותר הייתי לא לעבוד, אוהב לא
 אשת־ר,תענוגות על משק־הבית. מנהלת על ולא מטפלת,

 בקלות יכול אני בשבילי. בעייה לא זאת מוותר. הייתי
בחוץ.״ זה את למצוא
 הוא אז כזה, חוק יצא ״אם עתונאי: שי(*, מידד •

 הכל כך, אם אז ההסתדרות, לחוקת כפוף יהיה בוודאי
 אישית אני אבל יוצאת. ראשונה באה, אחרונה — פשוט
 יותר אותה מכיר כבר אני הנוכחית. אשתי על מוותר הייתי
מדי.״

 בן־אדם אני ״תשמע, הבימה: שחקן בנאי, יום!? 0
ה את לעצמי להרשות יכול לא אני שכזה ובתור נשוי,

כאלה.״ שאלות על לענות לוקסוס
 בעלת את מיד מגרש הייתי ״אני :״טמפו״ מר •

בעיות.״ אין אצלי ביותר. החלש הטמפורמנס
 על מוותר ״הייתי עורך־דין: כהן־צידץ, שלמה •

 מפרנסת. של תפקיד באשה ראיתי לא מעולם המפרנסת.
מש יגרע שהדבר מבלי מפרנסת אשר, ראיתי לא ומעולם

הבית.״ למות
 השלום בית־משפט שופט■ זליקסץ, אליעזר ד״ר •

 אחד. לבשר והיו באשתו ודבק כתוב: ״בבראשית בתל־אביב:
 רגל? או יד על — אוותר מה על נשאלתי כאילו דומה לכן
 רווק ונישאר כולן את מגרש הייתי כזה שבמצב חושב אני

בו.״ מטפלות וכולן בכולן המטפל אדם מאושר.
 ״אני פנים־אל-פ:ים: עורך הכהן־אכידור, שמואל ס
בסופו זה, מפרנסת, כשאשר, המפרנסת. על מוותר הייתי

בהן־צידון שילה
ה על מוותר ״אני פיליטונאי: קישץ, אפרים •

 לי אין שני, מצד אבל ככה. גם הון מרוויח אני מפרנסת.
בילדים.״ בטיפול כלום מיין ולא לבשל חשק
 בתל- המחוזי ביתיר,משפט שופט שילה, יצחק •

 לוותר מוכן אינני — נשים ארבע לי יש כבר ״אם אביב:
 שהחוק מה לי איכפת לא אופן. בשום לא! אחת, אף על

מחייב.״
 המפרנסת. על אוותר ״אני מפא״י: ח״כ בהן, מנחם •

 אליו לשאוף צריך ובעל שגבר האידיאלים שאחד חושב אני
שהת מאז עובדת לא אשתי גם תעבוד. לא שאשתו זה

חתנו.״
 על אוותר לא ״אני חרות: ח״כ בן־אליעזר, אריה •

 של הקולות את צריך אני הבחירות לפני מהן. אחת אף
כולן•״
בקלות מוותר ״הייתי וסופר: חוקר תידהר, דויד •

 דעתי ״לפי קליפורניה: מסעדת בעל נתן, אייכי •
 אם נשים. על לוותר המאלץ חוק להוציא חוצפה בכלל זה

 לשאת כדאי שאולי מחליט הייתי כזה, חוק יוצא היה כבר
אחת.״ אשד, על אפילו לוותר ולא בעונש

קלצ׳קין מרגלית

 על אופן בשום אוותר לא בהפסד. דווקא מסתכם דבר, של
 הרי — לאשת־התענוגות בקשר הבית. וסידור בילדי טיפול

הוה.״ העולם מתענוגות להתנזר יכול אינו אדם סוף־סוף
 אוותר ״אני סרטי־קולנוע: מתרגם אססולי, עמרם •

 ואס־ טרנזיסטור של בדור הילדים. את שמחנכת זאת על
חינוך־הילדים.״ מסיכויי מזמן התייאשתי פרסו
 הייתי ״אני סכטואולוג: מטמון, אברהם ד״ר •
 של מצב אחת. אשד, רק לי ומשאיר היהודי הדין לפי נוהג

 תשישות של למצב הגבר את להביא עלול נשים ארבע
 לכן התחומים. את יערב שהוא ספק ואין היות מוחלטת,

 מקום את למלא יוכל שבעזרתה אשה, למצוא הגבר על
הארבע.״

 ה־ את מבצע הייתי ״אני חידונאי: רוזן, שמואל •
 לארבעתן עורך הייתי אינטלקטואלי. מפתח לפי שלי גרושין

 צריך לא אני מגרש. הייתי — זוכה שהיתר, זאת ואת חידון
בבית.״ קונקורנציה


