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 הקודם) העמוד מן (המשך

 מבינה אני בשמחתם. ופגיעה מירחה סתם
ברירה? לי יש אבל יפה, אותם

★ ★ ★
מלצרית: כץ, גניה ■

בשבילי. טוב דווקא הוא הגדול החופש
 בחופש תשע. בגיל שלי והבן אלמנה, אני
 במישמרת־ערב, תמיד בקפה פה עובדת אני

 ובכלל ולטייל, לים, הולכים אנחנו וביום
 בגלל מאוד, חשוב זה ביחד. הרבה מבלים
אבא. אין שלילד

★
 בעלת יפהפיה, מורה שלומית, ■1

כחולות: ועיניים שחור שיער
ה החופש השנה• כל ועובדת מורה אני
 זה סיבות: משתי בשבילי תענוג הוא גדול

 לבלות לי מאפשר וגם מהעבודה, חופש גם
הילד. עם

★ ★ ★
עקרת־בית: ליאור, דירי ■■
 חייבת אני השנה כל מיסגרת. שונאת אני
 .12ב־ בבית ולהיות בשבע בבוקר לקום

 הבן. של ללימודים קשור שלי לוח־הזמנים
 המיסגרת. מן אותי משחרר הגדול החופש

 הילדים, עם בים לבלות אפשרות לי יתן זה
ה לאחותו להתרגל הגדול לילד והזדמנות
 מחכה אני החודשים. שמונה בת תינוקת,
בקוצר־רוח. הגדול לחופש

★ ★ ★
מצרפת: תיירת קלוקמן, אליאן ■1

עוב טוב. דבר זה הגדול שהחופש כמובן
לו אני הילדים. עם בטיול אנחנו — דה

 בזמן כאם. חובתי את ברצינות מאד קחת
ב מכינה לבית: כבולה ממש אני הלימודים

 אח־ ואחר־כך, לבית־הספר, הילד את בוקר
השיעו עם יום כל לו עוזרת רי־הצהריים,

 פחות לא עול הוא בית־הספר בשבילי רים.
 החופשה, כשמגיעה זה בגלל לילד. מאשר

ל לנסיעה או מפארים לצאת משתדלת אני
לחוץ־לארץ. לנסיעה או כפר

★ ★ ★
עקרת־בית: ורדה, י■
 לנו יש עיר, שזו למרות מרחובות. אני,
 הזמן רוב מבלים הילדים כפריים. תנאים
 עלי. מכביד לא הגדול שהחופש כך בחוץ,
 מאשר השגחה ליותר זקוקים שהם כמובן
 לי יש נורא. לא זה אבל הלימודים, בזמן

 מגיע להם שגם חושבת ואני ילדים שלושה
 את להעסיק איך יודעת האם אם משהו.
 החודשים אז שלהם, הפנוי בזמן הילדים

ל במקום לחווייה להיהפך יכולים האלה
היל את לוקחת הסבתא אם כמובן, סיוט.

 זה אז לבית־הבראה. נוסעת והאשה דים
ל להרשות יכול מי אבל מושלם. גן־עדן
משבוע? ליותר הזה הלוקסוס את עצמו

★ ★ ★1
עקרת-בית: גולד, יהודית ■■

ה ,את אוהבת אני שלא. בוודאי סיוט?
 כמה בבית איתם לבלות ומאושרת ילדים

ל זמן הוא הגדול החופש זמן. שיותר
ה בשביל וגם בשבילי גם ושמש, יםבילוי

מדי. קצר שהוא היא הצרה ילדים.

★ ★ :★
 בחנות־ זבנית מירון, בלומה ■

בגדים:
עוב אני הגדול. בחופש מאוד לי קשה

 יש בערב, שבע עד צהרים הפסקת עם דת
 אחדי־הצהריים שבע. בנות תאומות לנו

 סידור לנו אין בבוקר אבל בבית, כבר בעלי
 אבל לקייטנה, אותן שולחים אנחנו בשבילן.

 לנו עולה שבועות שלושה פיתרון. לא זה
 להרשות יכולים ואיננו לירות, 200 שם

 בחמשת מחזורים. שני אותן להחזיק לעצמנו
 קצת אותן שולחים אנחנו האחרים השבועות

 ושאר השנייה, לסבתא וקצת האחת, לסבתא
 הלוואי באמת, ברחוב. מסתובבות הן הזמן
 הזאת. לבעייה סידור כבר מוצאים שהיו
 מזה, שסובלת היחידה האמא לא אני הרי
לא?




