ויו תר בחדר ,א? מישפחות
ראויה לדיור ונועדה לדד
ובודדות ,הגרים בצפיפות
בלתי-
או גרים במיבנים
זכאים להלוואה בלתי־צמו־
לירות ,בריבית של  11אחוז

שלוש נפשות
שדירתו אינה
ריסה• בודדים
אצל הוריהם
ראויים לדיור,
דה עד  25אלף
ל־ 17שנה.
״במיקרים מיוחדים ניחנת ההלוואה כ 
מענק .במשך השנה אושרו כמה עשרות
בקשות־הלוואה לסיוע בדיור לבודדים .יש
מיקרים מיוחדים שאינם כלולים בקטי 
גוריו ת הקיימות — רווקים ש אץ להם
כל מוצא אחר ,ואנו מוכנים לבוא לקרא 
תם,״ מספר יעקב פרחי.
חברת שקמונה ,לשיקום הדיור בחיפה,
מגלה פתיחות רבה יותר לבעיית הבודדים.
מספר על כך מנכ״ל שיקמונה ,דוד לו קו ב:
״רווקים בודדים מגיל  40ובודדות מגיל
 ,35זכאים להלוואה — אנו יוצאים מתוך
הנחה שי ש גם רווקים ורווקות הגרים אצל
הוריהם ,או בודדים המיטלטלים בארץ.
אך ככלל ,איננו נוטים ללכת לכיוון הלוו 
אות לבודדים אלא למישפחות הגרות בצ 
פיפות ,אם כי אין לנו קריטריונים להל 
וואות.״
גובה ההלוואה ,לפי עדותו ,אינו קבוע
וניתן לשיקול הוועדה .ההלוואות ניתנות
לפי הוראת החשב הכללי של האוצר ,ברי 
בית של עד  11אחוז ,ללא הצמדה ,לתקופה
של  17עד  25שנה.
גם בחברת פרזות לשיקום הדיור בירו 
שלים ,הקריטריונים לסיוע ב דיו ר לבודדים
דומים :גברים החל מגיל  ,35ונשים החל
מגיל  ,30זכאים להלוואה ,והיא מוגבלת,
עד  25אלף לירות בלבד.

11ויובץ

קשקשת 1985
1985

העול□

[

הפעל את דימיונך ונסה למצוא
לציור שלמטה כותרת מתאימה ,אשר
תסביר מה אתת רואה בו .הצעות
לכותרות יש לשלוח לפי הכתובת:
״קשקשת,״ ת,ד ,136 .תל־אביב .ההג 
תפורסמנה,
ביותר
דרות הקולעות
בכרטיס כניסה זוגי
ובעליהן יזכו
לקולנוע דרייב־ אין בתל־אביב ,קול־
נוע־חמכוניות היחיד בישראל.

קשקשת 1982

■
!■
■
כ עייה בולטת בכל חריפותה אצל
) | גרושות עם ילדים — בפני המחוקק
הן בחזקת ׳״בודדות.״ רק מיעוטן יודעות
על קיומו של גוף לשיקום הדיור ,המסייע
גם לכאלד .שאינם כלולים בקטיגוריות
של מפוני שכונות ומיקרים סוציאליים ,או
שאינן יודעות כלל על קיומו של גו ף
המסייע לשיקום בדיור .הן רק יודעות כי
תנאי״רכישה נוהים של דירה ,הם זכות
השמורה לאנשים נשואים •בילבד ,במיסגרת
״מיפעל שיכון לזוגו ת צעירים.״
כזו היא נתנאלה לב ,גרושה בת  ,31אם
ל 2-בנים ,בני שלוש וחצי ושנה ו הצי:
״אני גרה בדירת שני חדרים מתפוררת
ברמת־גן עם שני בני ,ומשלמת  450לירות
שכר־דירה לחודש .אף פעם לא שמעתי
שיש חברת-שיכון עירונית הנותנת הלוו 
אות לדיור בתנאים נוחים .אבל אני לא
תל-אביבית.״ חברת חלמיש היא חברת
שיכון עירוגית־ממשלתית שליד עיריית
תל-אביב— יפו.
במצב זה נמצאת גם רות גולדמן ,גרושה

•

י*!
חלום־בלהות של צפרדע.

לאה הונן,

רח׳ חבצלת  ,19הוד־יהשרון
+

אידי אמין מפהק — מי לא יירא?

סמי כחן,

רח׳ נחלת צבי  ,8פתח־תקווה
• ישראלי׳ק של דו ש עומד לבלוע
את הצפרדע שהכין לו קיסי.
עדה גולדברג ,ד .צ ,1800 .צה״ל
 #1ספירה לאחור — פיל מאיים על
צפרדע.

אלה גוטמן,

רח׳ תחכמוני  ,43ירושלים
!• העיניים של המדינה צופות ב-
תיקווה לדילוגיו של קיסינג׳ר.

שאול יהישלום,

עתות שליד העיריות
גס״עות לרווקים
בהלוואות

רח׳ אורלנסקי  ,7פתח־תיקווה

מאוזן :

ע

י■

זה  7שנים ,בת  ,40הנאלצת להתגורר
יחד עם בתה בת ד 11-,אצל אמה הקשישה
בצפון תל-אביב , :״מובן שחוסר פינה משלי
מקשה עלי .כסף לקנות דירה משלי אין
לי ,גם לשכור דירה אינני יכולה — אני
זקוקה לפחות לדירת שני חדרים ,ופירו שו
של ד בר הוצאה של  800לידות דמי־שכי־
רות לחודש ,פלוס הוצאות יומיומיות .אני
מרוויחה  1,500לירות נטו בעבודתי כמז 
כירה בבנק ,ויש לי גם ילדה לפרנס.
לעבור ל איזור־דיור זול יותר אינני יכולה,
כי בתי לומדת כאן באיזור מגורינו ,וגם
מקום עבודתי בסביבה.״ גם היא לא ידעה
על קיומה של חברת חלמיש.
במצב כפי שהוא היום ■בארץ ,חייב אדם
להתחתן כדי לזכות בפרטיות שדירה משלו
מקנה לו — אם אלה זכויות שמישרד־
השיכון מעניק לו בתוקף היותו חלק מזוג-
צעיר ,או אם אלה *י׳שואין מתוך מניעים
כלכליים ,כאשר לאחד מבני הזוג יש כבד
דידה משלו.
מצב זה עלול להביא לפריחת שטח חדש
לעשיית רווחים קלים — תעשיית נישואין
פיקטיביים ,עם הסכמים חתומים בין הצד 
דים ,לשם זכייה בפינה הפרטית הנכספת.

העולם הזה 1985

 .1בית הציפור ;  .2חבר אגודת־ישראל ;
 .7אמונה!  .9תבליט ,בל ע״ז;  .10הש 
תחווה!  . 12בן עם ז ר !  . 13בהמת־משא
טיבטית!  .15מחציתו של מישחק־ילדים
פופולרי!  .16כשפים אפריקאיים! .17
ילד פ רו ע!  . 18מידה לנוז ל!  . 19גבו ה!
 .21גוף שני יחידה !  .22קול הצחוק !
 .23מטבע יפני ת!  .25גם הוא ג ב ר! .28
מתווי־הנגינה !  .29יועצו של ראש״המכד
שלד .לענייני עיתונות ) ש״ מ(!  .31מן ה 
גפיים !  .32אחד שחייבים לו כסף ! .34
עליז ושמח!  .35האם אכלו אותו הסטו 
דנטי ם?  .36שר ואיננו ז מ ר!  .39מוסד
אלוהי!  .41משמשת ל בניין!  .44הלם!
 .45מדינה באפריקה !  .47עוף ביתי ! .48
חס-וחלילה )ר״ת( !  .49חומת־מגן נמוכה !
 .51חביבה ויקר ה!  .53ממינהגי ראש-
השנה!  .56אמן החוט והמחט!  .57מין
מחלת־עצמות !  .60אבן טובה !  .61שחקן-
קולנוע אמריקאי ) ש״ מ(!  .63שופ ט;
 .64משתאה כ הוגן!  .65תבואה!  .66לא
י ב ש!  .67תתייבשת באסיה!  .70צאצא;
 .72מחלודריאות ממארת;  .75קריאת־
תימהון;  .76קיבוץ בדרום הארץ; .78
חדר באונייה ;  .79תנועה בים !  .80ב 
מקום ההוא!  .81שייך ל־;  .83תן הנה!
 .85כינוי לרעייתו של האגא־חאן! .86
משמש להאיץ בבקר  .87 :מתווי-הנגינה ;
 .88כיסא־כבוד!  .90יחידת התפר; .91
חציו השני של  15מאוזן !  .92ספר ! .95

מילת־שאלה
מתווי־הנגינה.

לזי הוי!

 .96שן 0-ל ע;

.97

מאונך :
 .1לי קוי!  .3סחב א חריו!  .4נהר
באפריקה !  .5מספיק !  .6כינוי לאפריים !
 .8ריאקציה!  . 11כלי־שייט קל;  . 12בעל
הדרגה הגבוהה ביותר בצה״ל ) ש״ מ(! . 14
מופיעה לפעמים אחרי הגשם!  . 15חרק
זעיר ו טו ר דני!  .20זז ממקומו!  .21קי 
דומת שהוראתה שלילה!  .24נרו יאיר
)ר״ ת(;  .26כיוון ש .27 !-ודי איו־סופי!
 .29מפורר לפירורים קטנים;  .30מכ״ם!
 .32יו ב ל;  .33נד בראשו ל חיוב! .37
ספר ידוע של ג׳ק לונדון !  .38מיקווה־מים
ענקי!  .39מחודשי השנה העברית! .40
מילת־תנאי ;  .42מילת־בקשה !  .43היא
נביעות;  •45רו כן!  .46כלי־שייט צב אי,
 .48מגיע ממנו כסף לאדם אחר !  .50מעבד
את הבצק !  .51אבן טובה !  .52זכות
השמורה באו״ם למעצמות ;  .54מח-
העצמות !  .55טומנת !  .58כלי־קיביול ל 
נוזלי ם!  .59ההיפך מלא;  .62עליו ניתנה
התורה !  .64שרץ ארסי !  .68נהר ברוסיה !
 .69קידומת צרפתית !  .70הגיע ;  .71מאור
קטן!  .73פ חד!  .74שר־החוץ המצרי
)ש״מ( !  .76בתוכם ;  .77קיים !  .79רובס
מתים להיות כאלה!  .80דג־נהרות; .82
תם כרוני !  .84מופרשת !  .89מישנה ל! -
 .90אשפת־חיצים ;  .93בתוכו ;  .94קידו 
מת הולנדית.
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•
•
•
•

שמלות הריון
הריון
מכנסי
טוני קו ת הריון
חלופות הריון
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