
 מישפחות א? בחדר, ויותר נפשות שלוש
 לדד ונועדה לדיור ראויה אינה שדירתו

 בצפיפות הגרים ובודדות, בודדים ריסה•
בלתי- במיבנים גרים או הוריהם אצל

 בלתי־צמו־ להלוואה זכאים לדיור, ראויים
 אחוז 11 של בריבית לירות, אלף 25 עד דה
שנה. 17ל־

כ ההלוואה ניחנת מיוחדים ״במיקרים
 עשרות כמה אושרו השנה במשך מענק.

 יש לבודדים. בדיור לסיוע בקשות־הלוואה
בקטי כלולים שאינם מיוחדים מיקרים
 להם שאץ רווקים — הקיימות גוריות

לקרא לבוא מוכנים ואנו אחר, מוצא כל
פרחי. יעקב מספר תם,״

בחיפה, הדיור לשיקום שקמונה, חברת
 הבודדים. לבעיית יותר רבה פתיחות מגלה
 לוקוב: דוד שיקמונה, מנכ״ל כך על מספר

 מגיל ובודדות 40 מגיל בודדים ״רווקים
 מתוך יוצאים אנו — להלוואה זכאים ,35

 אצל הגרים ורווקות רווקים גם שיש הנחה
 בארץ. המיטלטלים בודדים או הוריהם,

הלוו לכיוון ללכת נוטים איננו ככלל, אך
בצ הגרות למישפחות אלא לבודדים אות

להל קריטריונים לנו אין כי אם פיפות,
וואות.״
 קבוע אינו עדותו, לפי ההלוואה, גובה

 ניתנות ההלוואות הוועדה. לשיקול וניתן
ברי האוצר, של הכללי החשב הוראת לפי
 לתקופה הצמדה, ללא אחוז, 11 עד של בית
שנה. 25 עד 17 של

בירו הדיור לשיקום פרזות בחברת גם
 לבודדים בדיור לסיוע הקריטריונים שלים,

 החל ונשים ,35 מגיל החל גברים דומים:
 מוגבלת, והיא להלוואה, זכאים ,30 מגיל

בלבד. לירות אלף 25 עד
■ ■ ! ■

 אצל חריפותה בכל בולטת ה עיי כ
 המחוקק בפני — ילדים עם גרושות | (

 יודעות מיעוטן רק ׳״בודדות.״ בחזקת הן
 המסייע הדיור, לשיקום גוף של קיומו על
 בקטיגוריות כלולים שאינם לכאלד. גם
 או סוציאליים, ומיקרים שכונות מפוני של

 גוף של קיומו על כלל יודעות שאינן
 כי יודעות רק הן בדיור. לשיקום המסייע

 זכות הם דירה, של נוהים תנאי״רכישה
 במיסגרת •בילבד, נשואים לאנשים השמורה
צעירים.״ לזוגות שיכון ״מיפעל

 אם ,31 בת גרושה לב, נתנאלה היא כזו
 והצי: ושנה וחצי שלוש בני בנים, 2ל-

 מתפוררת חדרים שני בדירת גרה ״אני
 לירות 450 ומשלמת בני, שני עם ברמת־גן

 שמעתי לא פעם אף לחודש. שכר־דירה
הלוו הנותנת עירונית חברת-שיכון שיש
 לא אני אבל נוחים. בתנאים לדיור אות

 חברת היא חלמיש חברת תל-אביבית.״
 עיריית שליד עירוגית־ממשלתית שיכון

יפו.—תל-אביב
גרושה גולדמן, רות גם נמצאת זה במצב

 העיריות שליד עתות
 לרווקים גס״עות

בהלוואות

 להתגורר הנאלצת ,40 בת שנים, 7 זה
 הקשישה אמה אצל 11ד,- בת בתה עם יחד

 משלי פינה שחוסר ,״מובן :תל-אביב בצפון
 אין משלי דירה לקנות כסף עלי. מקשה

 אני — יכולה אינני דירה לשכור גם לי,
 ופירושו חדרים, שני לדירת לפחות זקוקה

 דמי־שכי־ לידות 800 של הוצאה דבר של
 אני יומיומיות. הוצאות פלוס לחודש, רות

כמז בעבודתי נטו לירות 1,500 מרוויחה
לפרנס. ילדה גם לי ויש בבנק, כירה

 יכולה, אינני יותר זול לאיזור־דיור לעבור ע
 וגם מגורינו, באיזור כאן לומדת בתי כי

 ידעה לא היא גם בסביבה.״ עבודתי מקום
חלמיש. חברת של קיומה על

 אדם חייב ■בארץ, היום שהוא כפי במצב
 משלו שדירה בפרטיות לזכות כדי להתחתן

 שמישרד־ זכויות אלה אם — לו מקנה
 מזוג- חלק היותו בתוקף לו מעניק השיכון

 מניעים מתוך *י׳שואין אלה אם או צעיר,
כבד יש הזוג מבני לאחד כאשר כלכליים,

משלו. דידה י■
 חדש שטח לפריחת להביא עלול זה מצב

 נישואין תעשיית — קלים רווחים לעשיית
הצד בין חתומים הסכמים עם פיקטיביים,

הנכספת. הפרטית בפינה זכייה לשם דים,
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1985 קשקשת
 למצוא ונסה דימיונך את הפעל

 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור
 הצעות בו. רואה אתת מה תסביר

 הכתובת: לפי לשלוח יש לכותרות
ההג תל־אביב. ,136 ת,ד. ״קשקשת,״

 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות
 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קול־ בתל־אביב, דרייב־אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־חמכוניות

1982 קשקשת

י*!
צפרדע. של חלום־בלהות •

הונן, לאה
הוד־יהשרון ,19 חבצלת רח׳

יירא? לא מי — מפהק אמין אידי +
כחן, סמי

פתח־תקווה ,8 צבי נחלת רח׳
 לבלוע עומד דוש של ישראלי׳ק •

קיסי. לו שהכין הצפרדע את
צה״ל ,1800 צ. ד. גולדברג, עדה

 על מאיים פיל — לאחור ספירה #1
צפרדע.

גוטמן, אלה
ירושלים ,43 תחכמוני רח׳

 ב- צופות המדינה של העיניים !•
קיסינג׳ר. של לדילוגיו תיקווה

יהישלום, שאול
פתח־תיקווה ,7 אורלנסקי רח׳

ת ו נ ו ט י ס ב
הריון שמלות •
הריון מכנסי •
הריון טוניקות •
הריון חלופות •

ן ה ל כ ד ו מ
 ,4 בנימין גחלת רח' תל־אביב.

 החצר דרך ,,ב קומה
 בערב 7 עי• . פתוח
)2—4 בשעות (סגור
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