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 או כפילי יגדל האם בזבזן? או חסכן יליד יהיה האם
 כמה להלן הילדות. כגיל ככר מתגלות אלה תכונות נדבן?

 כו כתל־אכיב, כמישאל־כזק שנאספו קצרים, סיפורים
הכסף. על ילדיהן של מושגיהם על אמהות מספרות

אמהות ביו משאר
הכסף?־ אל •לדר שד ■חסו מה

 ,10 בן שהוא שמוליק, בני, של ״החלום
 בכדורגל העולם גביע למישחקי להגיע הוא

 במכסיקו שייערכו
מספרת מה,״ ויהי

״ל מלמד. אמה
 יוצא הוא זו מטרה
 בשליחויות לעבוד

 והובלות פרחים של
לח כדי ירקות של
 כשנוכח כסף. סוך

עד שצבר שהסכום
 מלאפשר רחוק יין
 כרטיס לרכוש לו

 החליט הוא נסיעה
 יום כל להתפלח

מלימו שעה־שעיים
ה בבית־הספר דיו

 מךבן ברצינות. ולחסוך לעבוד כדי עממי׳
להת שלו החלום עלול זה, את כשגיליתי

נפץ.״

 בת בת לי ״יש
 פנינה מספרת ,״6

״והח דואניאם,
ש זה שלה לום
 מיזרון־ים, לה יהיה
להש שתוכל כדי

 חוף על בו תעשע
 כשהס־ בקיץ. הים

ב שאין לה ברנו
 להוציא אפשרותנו

 גדולה כל־כך הוצאה
 מיזרון־ לה ולקנות

 דואניאם ל־ הציעה היא ים,
את שיחליף בעלי
אוטו נהג להיות לך ,כדאי עבודתו. מקום
 כסף. המון לך יהיה ,ואז לו, אמרה בוס,׳

בתיק.׳״ כסף המון יש שלנהגים ראיתי

 ארית מספרת ,״5 בן שהוא יוסי, ״בני
חתי לגזור והתחיל אחד יום ״ישב פורת,

 שמתי־ לא נייר. כות
 שהוא עד לכך לב

ב מלא דלי מילא
 כשסיים נייר. פיסות

 הביא עבודתו את
 ואמר הדלי את אלי
יצ אבא ״הנה, לי:

 ככה לו שיהיה טרך
ש כדי כסף, הרבה
 אוטו לקנות יוכל

חדש.״

 בנה ,11ד,־ בן דוד
 שר״ פרחיה של

 את מרוויח עכי,
 המקובלת הדרך אך רבות. בדרכים כספו
 השוחד. דרך היא אמו, לדברי ביותר, עליו
 לזה הבטחות. מיני כל לחבריו מבטיח הוא
 לעשות ולשני טובה לעשות מבטיח הוא

 להל־ לא ולשני עליו לשמור לאחד מיצודה,
מצלצלין. דורש הוא אלה תמורת עליו. שיז

הו את לשלם הרץ רינה כשביקשה
 בתה ועבור עבורה באוטובוס הנסיעה צאות

 ואמרה: הקטנה לפתע התערבה ,5ה־ בת
 לשלם לך כדאי שלא לך אומרת אני ״אמא׳

לקט אותי חושבים כולם כה בין בשבילי.
 הנהג אם יהיה ״ומה אמה: לה ענתה נה•"

 מוכנה תהיי האם את? כמה בת אותי ישאל
 כך על השיבה גילך?״ את לגלות ולא לשקר
יוש אני כה בין הלא שקר. לא ״זה מתי:

לשלם?״ צריכה אני למה אז עלייך, בת

 למכוניתו, להיכנס ארז דוד כשביקש
 אסורה, חניה על דו״ח השמשה על מצא
מש־ ל׳׳י. 15 של קנס לשלם עליו היה לפיו

1

פורת

 שעל הצער בהבעת ,7 בן אורי, בנו נוכח
 הרא־ את להשליך לו הציע הוא אביו, פני

 אסור ״אבל האב: אמר ולהסתלק. פורט
 שאנחנו ״נגיד אורי: לו השיב כך!״ לעשות

 במיספר.־ טעה והשוטר פה היינו לא בכלל
 אנחנו סבתא אצל שהיינו דקה בשביל מה,

ל״יז״ 15 לשלם צריכים

 במכולת לקנות נוהגת טייבר אורנה
 בן יורם, מבנה ביקשה אחד יום בהקפה.

 וקמה ביצים מהמכולת לה להביא ,10ה־
 זה את לרשום לחנודני ״תגיד לו: ואמרה

ה את לי ״תני יורם: לד, אמר בחשבון.״
 אחר־ אבוא אני צריך, ״לא שלך.״ פנקס
 יורם, אמר ״אהה,״ האם. בו האיצה כך,״
ה את ינפח כבר החנווני תבואי שאת ״עד

חשבון.״

 יש מאיר שושנה הגברת של לדעתה
 ״אפשר לכסף. מיוחד חוש 8ה־ בת לבתה

 עם אותה לשלוח
 למכולת ל״י 100

 המקומות ולשאר
 והיא קניות לעשות

 עם תחזור תמיד
מדו־ וחשבון עודף
 תמורת אולם ייק.
 תנאי למלא עלי זה

 העודף שכל אחד:
 ובעשרות באגורות

בשבי יהיו גרושים
לה.״

ה־ בן כ״ץ יגאל
 וטרוד עסוק ,11

 בבית עושר, שהוא מה כל כסף. באיסוף
 להיות חייב — מה חשוב לא —

מבקש הוא כך במזומן. תשלום תמורת

מאיר

ת ו ר ח ת

כל עבו תשלום כ״ץ, שושנה מאמו,
 מהדחת החל בבית,לה מגיש שהוא עזרה

 הורדת ועד כלים
 אבל האשפה. פח
 לא עדיין זה כל

 ״כדי אותו. מספק
 הדברים בכל לזכות

ב חשקה שנפשו
 אמו, מספרת הם,״
לאח החליט ״הוא
 כסף. להרתיח רונה
 לעבוד התחיל הוא

מכו ברחיצת אפילו
ניות.״

ץ כ של 10ה־ בן בנה ״
גרינברג פנינה

שליחו בעבודת שלו הכיס דמי את מרתיח
 הסתכסך הוא לאחרונה פרחים. בחנויות יות
 האם, מספרת הפרחים,״ בחנות מעבידו עם

ש הרגשה לו היתה
ו אותו מנצל הוא
ש ממנו דרש לכן

 של מחיר גם ישלם
 שהוא נעליים, זוג

 בשליחויות, מבזבז
 לתשלום בתוספת
הרגיל.״
מרים של בתה

 רוצה טובה, זק,
 היא פסנתר. לקנות
ורא לחסוך החלה

 צוברת שאינה תה
 אשמור ״אני מספיק.

כש שרון אחי על
 טובה הציעה לקולנוע״, תלכו ואבא את

 תתני סיטר הבייבי של הכסף ״ואת לאמה,
הפסנתר.״ בשביל לי שיהיה עד לי,

גרינברג

סיך ה הנ סיכ הנ ׳70 ישראל של ו

ס טיגל פי ס אל ליאול א רבנו רויטל מל
ם ,4 בת אי ירושלים ,12 קליינמן ,4̂ בת טבריה קרית־שמואל, ,3 בן רמת־גן ,15 התנ

ם. פחות לא — צברית או צבר יש לך גם מי ת (עבור תל־אביב — תמונותיהם את שילחי מקסי מיבחר זה במדור יפורסם שבוע מדי והנסיכה). הנסיך תחרו
ת התצלומים. ,136 ד. ת. הזה״, ״העולם מערכת אל והגיל הכתובת השם, בציון — בשחור־לבן חה זו תחרו בלבד. שש גיל עד שלוש מגיל — וילדה ילד לכל פתו
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