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 משותפות בדירות והסטוחטיות הסטודנטים ח״ם בארשנע באוניברסיטת
לנשואי! אותם המבינים משפחה ח״ ומנהלים ־ זוגיים ובחדרים

!״הזבל את הורדת לא היום אס, ■>
מט של מפיה נשמעה לא זו ;ריאה 1;;

 לאחר השפוף, בעלה לעבר נכבדה רוניתה
 בקעה היא נישואין. של רבות ושנים
 סטודנטית ),22( ■ארדמן אהובה של !מפיה
באוניברסי ,למדעי־ד,התנהגות שנייה שנה
בבאר־שבע. בן־גוריון שם על טה

 זאב הסטודנט עם יחד !מתגוררת אהובה
 במעונות דירה באותה ,23ה* בן וייסמן,

 עימם יחד שבאוניברסיטה. הסטודנטים
 ברנד דורות הזוג דירה, •באותה מתגוררים,
!מהרצליה. ויגיסר ודב ■מתל-אביב
אהו מספרת חברים,״ הם ודב ״דורית

רישימי, באופן חברים לא ואני ״זאב בה.

 אבל בבית, חבר יש מאיתנו אחד לכל
 במו חיים אנחנו ביחד, גרים שאנחנו כיוון

שמורי אלה הם ודב זאב ממש, נשוי זוג
 בדרו״כלל ואני דורית האשפה, את דים

 החגיגיות הארוחות את אבל מבשלות.
 לבשל יודעים הם כי הגברים, מבשלים

יותר.״ טוב
מעוגות
מעניינים

 ב- החדשים הסטודנטים עונות ץ*
( על־ידי ניבנו הדרומית, אוניברסיטה *

ה שני בת דידה באותה אותם מתגורר
לא־רע״. מסתדרים ״אנחנו חדרים,

 של משותפים סגורים להתיר הניסיון
 ניסיון ללא־ספק הוא ובחורות בחורים
שב בעוד הישראליים. בקמפוסים מהפכני

 תל־אביב, בירושלים, האוניברסיטאות, יתר
הסטו לחלוטין מופרדים ובר־אילן, חיפה

כא שונים, בבניינים והסטודנטיות, דנטים
ב המבקרים את !מסלקת אם־הבית שר

 בלילה 11 בשעה כבר הסטודנטיות מגורי
 אוניברסיטת הרי השערים, את ונועלת

 ללא ביחד, לגור להם •מאפשרת באר־שבע,
פיקוח. ■כל

הדדית עזרה
שילטונות מידו

 הסטודנטיות אחת בעוד הכלים, את מדיח לפרנס נחום
שהע־ המשוכלל במיטבח אווחת־העוב בהכנת עוסקת

בחדר־מישפחה. המשחקים שלהם, הסטודנטים לרשות האוניברסיטה

שיוכ בזה באופן האוניברסיטה שילטונות
 וסטודנטיות סטודנטים בהם להתגורר לו

 אלו, את אלה יותר טוב להכיר כדי יחד,
 כפי או, יותר חופשיים חיים לחיות כדי

ה של החברתית הרכזת זאת שמגדירה
 שני) לתואר (פסיכולוגיה אורה מגורים,

 יותר, טבעי באופן לחיות ״כדי ,24ה־ בת
ומיניים.״ ׳חברתיים מתחים בלי

 דירה באותה מתגוררת עצמה אורה
 אבידהמי. וציון גורי שאול בחורים, שני עם

 אורה, של ה״רישמי״ החבר הוא שאול
שציון למרות הרי מעידה, שהיא כפי אולם

המשות המגורים את פופים לא ״אנחנו
 !אגודת יושב־ראש סגן עידו, מסביר פים,״

 האחראי שהוא בבאר־שבע, הסטודנטים
ש אחת, בחורה לנו ״היתד, המגורים. על

 בחורים, עם יחד ימים מספר התגוררה
 שבח לדירה לעבור וביקשה אלינו באד,

 ממיש־ היתה היא בחומת. רק מתגוררות
 זה. את יגלו שהוריה ופחדה דתית, פחה

לבקשתה.״ שנענינו כמובן
נר המגורים, ■נמצאים ■בו הענקי הבניין

 את להוביל בדי פסיכולוגית, !במאורגן, אה
באר־שבע ׳אוניברסיטת של הסטודנטים

:

ה קוסלוב, ׳איציק הואהבודד
 חבר עם יחד מתגורר

 הסטודנטיות שאחת משוס וזאת דווקא,
המשותפת. לצורת־החיים הסכימה לא

ה הקומה ■מאושרים. חיי־ינישואין לקראת
 בנות !מדירות מורכבת הבניין של עליונה
מת אלו ■בדירות זוגיים. !חדרים תישעה
ה תלמידי החדשים, הסטודנטים גוררים

הראשונה. שנה
 כך כל כאן מכירים לא עוד ״אנחנו

 סטודנטית ),21( פימה בטי מסבירה טוב,״
מ עברית וספרות לגיאוגרפיה א׳ שנה

 לא עדיין ״לכן רמלה, שליד ישרש מושב
 החדרים.״ שני בנות הדירות את לנו נותנים

 מכירים שבבר השנייה, בשנה לסטודנטים
 בקומה דירות נותנים אליו, את אלה היטב

 בנות הן הדירות שם הבניין, של השנייה
 של הסטודנטים ■ואילו זוגיים, חדרים 4

 שהם כימו ״הנשואים,״ השלישית, השנה
 ■בדירות גרים'■כבר באוניברסיטה, מכונים

 מתגוררים בטי עם יחד החדרים. שני בנות
 הלומד ),22( לפרנס ■ניחום גם דירה !באותה
הלומד שפיים, בן ),23( קשב !ונחום חשמל,


