
 לעבוד יצאה הזה״ ״העולם כתבת
לבדו? כדי כעוזרת

 הישראלית עלרת־הבית מובנה כמה
עוזרת־בית להשיג בדי להלריב׳י

העזתה
ת1חש ו

ישרא \ר\ז־בית2כע כבר שר ארומת שגיב ראוור
 — ישרארית מורת־בית שר רשירותיה \ת2\2הת לית

 1 \2תתו רפיצגי תותיי ״העורב כתבת ראוורתת וכתה
מורת. תה צ גו ב רהיות

 הוו־ את התגורכת גוריה התירה ווג־הפוריוו, ררגר
שו בבתית יתית שבונו בתשך ככוורת רנובוד שיתה

 בגווורות־ רהתנורר תופרוות, דרישות רהציג נית,
 השורר הרא־יאותן התצב את רגרות כרי — הבית

וה. תת ש ב
 תתרותי תצב־האותה גור התמרד ריוותה רהרן

נווורת־הבית. שר האוריתפות
ת --- א - מ

צ<פ<
ם <*ך מו ש מה זהו — יבש על קל, י
 החדשה לקריירה כהקדמה לו, נזקקתי ן)
ל החלטתי כך משום כעוזרת־בית. שלי

הטלפון. ליד אותה התחיל
 עוזרות שביקשו בעיתון המודעות שורת

 בחרתי הגלות. כאורך ארובה היתד, לינה עם
ו מרמת־אביב אלרון משפחת את מתוכה

 כבחורה עצמי את הצגתי אליהם. צלצלתי
 למודעה בתשובה במשק־בית לעבוד שרוצה
שלהם.

ה את לי הסבירה לקו מעבר בת־שיחי
 עולם מבטיחה ובנעימה נעים בקול תנאים

ומלואו:
 יפה, מרוהט נפרה חדר לך יהיה ״אצלנו

לחודש.״ ל״י 350ו־ חופשית, בצורה אוכל
בחזרה. יריתי ,״400 ״מעט.

ה ודתה תבואי,״ רק — לדבר ״אפשר
תשובה.
בחדר: התעניינתי עתה

רדיו?״ לקבל אפשר ״אולי
״כמובן.״

תקין ל. אפשר אולי הטלפון? עם ״מה

כסלו
פקי זוג שהם הסבירה האשד, שלוחה?״ לי

 הוצאה תהיה וזאת תינוקות, שני עם דים
 על ונסכים אבוא אם אבל בשבילם. גדולה

תבואי.״ ״רק לדבר. אפשר — השאר כל

 - פרטית טלוויזיהס
הפרטי בחדר

* ה ך מ ת מו צ הת שלי, מחוצפתי ק
 — בשורה השניה למשפחה קשרתי ! ו

מהרצליה־פיתוח. רוזנצוזייג משפחת
 גברת שיעור: לעין התנאים השתפרו כאן

 תג־ לי יהיו שאצלה לי הסבירה רוזנצוויג
 ובעלי עובדת לא ״אני אידיאליים. נאים
 ״יש סיפרה, לבית,״ מחוץ הזמן רוב נמצא

 בגיל מהם שניים אבל ילדים שלושה לי
פע עזרה תקבלי את מזה חוץ בית־ספר•

בו אנחנו הקשות. לעבודות בשבוע מיים
 עם חדר לך ויהיה הבית, את כרגע נים

ומקלחת.״ נוחיות לחוד, כניסה
״החדר לדעת. ביהשתי חדר? מיד איזה

 ספה, חדשים, כמעט ברהיטים מרוהט יהיה
 לרדיו, כוננית פרסי, שטיח כורסאות, שתי
 ומיזוג־ ,לספרים כוננית קטן, שולחן רדיו

אוויר.

 בצניעות. שאלתי אמבטיה?״ עם ״מה
 רו־ גברת ענתה מקלחת,״ רק ״בינתיים

 רווי־צער. בקול זנצוויג
רגילה ״אני הקשיתי. יהיה?״ איך ״אז


