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ו4זוס
לאצבעות
הרגליים

 לישון לכתך לפני אמש חשוג חאס
 וגרוי צריצח של עזח נונחושת

חרגלייסז אצבעוה גין
 סובלים ארצנו מאוכלוסיית כמחצית

 אצבעות באיווי בקיץ בעיקר
פטריות. מתופעת הרגליים
 גוברים עוד והצריבה חגרוי תחושת

 החם חים חול על מהליכה כתוצאה
והרטיבות. מהזעה וכן

 בעולם הגדולות החברות אחת
 בשם תרופה פיתחה לתרופות

 לחיסול אנטימיקוטי תכשיר שהיא
 פטריות. של שונים סוגים
 יכול במשחה או בנוזל בידית, טיפול
 שהראו במקרים גם יעיל להיות

 החומרים סוגי כל בפגי עמידות
 המקובלים. האנטימיקוטיים

 המרקחת בבית 11̂(17 בקש
 על הרוקח עם וחיוועץ

השימוש. אופן

הבודדות
)31 מעמוד (המשך

 ״למשל, הסביר. חריגים,״ במקרים רק פל
 חברתיות בבעיות חנתקל משתחרר חייל

לבע הענפה. למישפחתו וקשיי־הסתגלות
 אצלנו יש צעירים זוגות של הדיור יות

■ראשונית. עדיפות
 בעיות את גם לפתור משתדלים ״אנו
 עכשיו הנה, — ובודדים רווקים של הדיור

 ברחבי יחידות-דיור, 750 בבניית התחלנו
 כל לרווקים. מוסטלים במיסגרת הארץ,

 או חדר להכיל אמורה כזו יחידת־דיור
קהי שירותים יהיו מהם בחלק שניים.
 — לשירותים מקום יהיה בכולם לתיים!
 אפילו תהיה משותף, חדר־אוכל כביסה,

ביו זולים יהיו השכירות ■תנאי אם־בית.
תר.״

*  בש- חדש. רעיון אינו רווקים ופטל *
 הישראלי, איש־העסקים בנה 1954 נת #■ו

 מיר- משה לדרום־אפריקה, הוגר שבינתיים
 —בדיהודה הרחובות בקרן בית־דירות קין,

 הבניין את בהועידו בתל-אביב, מנדלי,
 בתנאי־שכי- דיור־קבע, ולחסרי לבודדים

מינימ שירותי-ניקיון כאשר זולים, רות
 להיות אמורים ארוחת־בוקר ואפילו ליים

לדייר. מסופקים
 האיש נקלע הפרוייקט ביצוע כדי תוך אך

 30 למכור נאלץ והוא עיסקיים, לקשיים
פרטיים. לאנשים יחידות־הדיור 42 מתוך

נותרו הפרוייקט ויוזם מקים של בבעלותו

 את לעזוב צריכים אינם הם אם־ביתז
 אשר במוסטל, להתגורר כדי כית־חהורים

 והנוודות הארעיות תחושת את בהם יחזק
ש קבע, של לדיור זקוקים אלה אנשים —

 מבלי השייכות, תחושת את בהם יגביר
 1 שלהם. המישפחתי הסטאטוס אל להתייחס

׳ וחיפה, ירושלים תל-אביב, עיריות ליד

מטפל מישודחשיסו
צעירים בזוגות

חריגים ובמיקרים

 שבמיסגרתן הדיור, לשיקום חברות מצויות
 מבלי נוחים בתנאים לדירה הלוואות ניתנות
 עובדה אך המישפחתי. המצב את להגביל

ברבים. נפוצה אינה זו
 זילבר, זיווה הגישה כאשר כך, משום

 רווקה, ,32 בת ממשלתי בבית־חולים אחות
 שהיא חלמיש, לחברת לדיור הלוואה בקשת

ה לשיקום ממשלתית־עירונית ״חברה

מנדלי—בבן־יהודה לבודדים הדירות בניין
דוודדיור 12 רק חי  מיטבחון, חדר, בנות י

 לייעודם המשמשים נוחיות, עם ומיקלחת
 לירות 320 הם דמי־השכירות הראשוני.

 הגדול, שהבניין יודעים מעטים רק לחודש.
 יחידות- מכיל בית־מלון, כשל שחזותו

 היינו לא ״אנחנו — זולה להשכרה דיור
 טוען העובדה,״ בפירסום כל־כך מעוניינים
מירקין. של בא־כוחו שחור, דויד עורך־דין

 מצאו זול, לדיור נזקקו שבאמת ״אנשים
 שברחוב לבית להגיע הדרך את תמיד

 אני דירה, שם משכיר שאני לפני מנדלי.
 ומיגבלותיו הכנסותיו רמת את היטב בודק

המיועד.״ המשתכן של הכספיות
 תוך אחת, לשנה הוא חוזה־השכירות

 לפי מדי-שנה. החוזה הארכת אפישרות
 למירקין היו שחור, עורד־דין של עדותו
 בגיבוי דומות דיור תוכניות 1956 בשנת

של פיננסיים קשיים בגלל אך ממשלתי,

 שדיור, אומר מי
הוא כננס,

 לא יפו,—תל-אביב עיריית שליד דיור״
חיובית. להיענות ציפתה

 מטפלת חלמיש שחברת חשבתי ״,תמיד
סוציא ובמיקרים שכונות־עוני במפוני רק

 מסויים בשלב ״אך זיווה, מספרת ליים,״
 עם לאביר-חלומות לצפות חדלתי בחיי

 חלקי מימון בעזרת לחפש, והתחלתי דירה,
די בית-החולים, מטעם והלוואה הורי של
 לירות. אלף 80 של סכום לי היה משלי. רה

 בלתי- משימה זוהי כי נוכחתי מאד מהר
המחירים. בגלל אפשרית,
 1 ממכרי מישהו זרק מיקרי לגמרי ״באופן

 לשם, פניתי חלמיש. לחברת לפנות הצעה
 יעיפו בכלל שהללו האמנתי לא אם־כי
 קטי- בשום כלולה אינני כי מבט, לעברי
 אינני שכונת-עוני, מפונת אינני — גוריה

 בעלודמישפחה. איני בתנאי־צפיפות, גרה
 בדירות שנים שמונה כבר גרה אני אבל

עבר לשנייה, אחת מדירה נודדת שכורות,
 ומרוויחה עובדת אני ,30ה־ גיל את תי

 להספיק שיכול סכום — לירות 1,200
 לחיסכון שלא ודאי אבל דידה, לשכירת

 שכבר חושבת אני ובגילי, משלי. לדירה
 אינני — משלי פינה שאמצא הזמן הגיע

כמצופה.״ התחתנתי, שלא אשמה

בארץ? כורח

 הפועל. אל יצאו לא הן איש־העסקים,
 מישרד- מנכ״ל מפי שומעים אנו עתה

התכנית. החייאת על השיכון
 נהיר לא מישרד-השיכון לאנשי האם

 עצמם לראות רוצים אינם ורווקות שרווקים
 השואפים כאלה, שאנשים בשמורת־טבע?

מש אינם עצמית, ולהגשמה לחוסר־תלות
של הפקוחה עינה תחת להימצא תוקקים

■ ■
* הל לזיווה אישרה ״חלמיש״ כרת ך

 בריבית ל״י, אלף 30 בסך לדיור וואה 1 !
 כיום, שנים. 17 של לתקופה אחוז, 12 של

 חדר־וחצי דירת ■בעלת היא זילבר זיווה
 אלף 112 הדירה מחיר — תל-אביב בצפון
 שהחברה המכסימלי הסכום זהו לירות.

לבודדים. כהלוואה מאשרת,
 מספר חלמיש חברת דובר פרחי, יעקב

 המיש- מצבו את מגדירה אינה החברה ■כי
 ״אומנם, מטעמה. להלוואה הזכאי של פחתי

 הוקמה כך ולשם לרוב, משקמים אנו
של בצפיפות הגרות מישפחות חלמיש,

1985 הזה העולם34


