
 בהפגנה והרווקות הרווקים 400 תבעומייד! דוו־
 טענו הצעירים שבועיים. לפני שערכו

שנה, כל דירה לעבור הצורך בשל מתמיד במתח נתונים הם כי

 בתנאים דירות לשכור ונאלצים להשפלות חשופים הם וכי
 לחלוק נאלצת הירושלמית למעלה) (בתמונה ששון ציפי קשים.
בשבוע. פעמיים חברתו את לדירה המביא נשוי גבר עם דירתה

 מתקרב כאשר מתמיד במתח חיה ״אני
 ירד הצעירה טענה החוזה,״ חידוש מועד

 והצתת סיגריה כיבוי בין קת־העיניים,
לע צריכה שאני לפני ״חודשיים השנייה,

 וזה אחרת לחפש מתחילה אני דירה, זוב
 ובבריאות.״ בעצבים במתח, לי עולה

 על החתימה גו, דקת ),29( ז׳אן צילה
 מקפיצים חודשים שלושה ״כל עצומה:

לע יכול מי המחירים, את בעלי־הבתים
״כש בחום. צעקה כאלה.״ בתנאים מוד

 ,30 של תור שם מחכה דירה לשכור באים
שרו מה מוצאים במזל ורק אנשים 40

צים.״

 לקנות לי משתלם לא שנה כל דירה רים
התש על עולה ההעברה מחיר כי ריהוט,

הדירה.״ לשכר לום
 לתנועת עתה זה שהצטרפו הארבעה,

ההפ בעת זה את זה הכירו עכשיו, דיור
הבעיות. אותן להם שיש גילו הם גנה.

שנים תשע
שכורות בדירות

 בתל- כמזכירה עובדת שוהם ונית
בחו לירות 5,500כ- משכורתה אביב.

השכו — הדירה על רק הוצאותיה, דש.
 3,500ל־ מגיעות חיות, פרץ ברחוב רה

 אף כזאת משכורת ״עם בחודש. לירות
הצעי טענה משלי,״ לדירה אגיע לא פעם
 עשרים. בת לא כבר ,אני המטופחת. רה
 משלי. עולם והשקפות משלי רכוש לי יש

 שותפים, עם לגור איכפת לי היה לא פעם
 לי יש לפרטיות. זקוקה אני היום אבל

לג להתחיל לי ונימאס משלי, רהיטים
 מחדש.״ שנה כל אותם, רור

 בדירות רונית גרה שנים תשע כבר
די החליפה זו תקופה במשך שכורות.

שנגמר לפני חודשיים פעמים. 9כ- רות

 כי דירה, לחפש מתחילה היא החוזה
 ב- עצומה. הדירות על התחרות לטענתה,
 מפני מאמינה, היא אין תיווך מישרדי

מהעי במודעות משתמשים הם שלדעתה,
הצ לדעתה בתוקף. תמיד שאינן תונים,
 למיש- הולכת ״אני צילה: חברתה, טרפה

 לא כתובת. לי נותנים שם תיווכים, רד
 מגיעה וכשאני טלפון מיספר יש תמיד

צי השכרנו/״ ,כבר — לי אומרים לדירה
 כבר בתיכון, מורה היא שחומת־העור לה

שכורות. בדירות גרה היא שנים עשר
להר יכולה אינה צילה כרונית, שלא

 גרה היא כן על לבדה, לגור לעצמה שות
 החלק — לשניים המחולקת בדירה כיום
 נוספות, בחורות שתי של וחלקן שלה

 מיס- אחת לכל מחיצה, על־ידי המופרדים
 פרטיות ״אין אבל משלהן, ושירותים בח

 הוא שלי ״החדר צילה. סיפרה בכלל,״
לש יכולה לא אני המחיצה, ליד בדיוק

בלי מאוחר חברים ולהביא מוסיקה מוע
מתלוננות.״ השכנות כי לה,

 המשיכה לבד,״ לגור מעדיפה אני ״לכן
 מי עם איכפת לה היה לא בעבר, רונית.
 אשה ועם מישפחות, עם גרה היא לגור.
 בלילה, לצאת לא ממנה שדרשה זקנה
 היא כי יום, כל להתקלח יכולתי ״לא

 אותי הכניס וזה במים, לחסוך ממני דרשה
 דירת- רונית מצאה לבסוף לדכאונות.״

 את צבעה אותה, סיפחה היא קטנה. חדר
וקנ הישנות הדלתות את תיקנה הקירות,

 הדירה בעל אבל ועגלת־תה. שולחן תה
 שהוא חודשים, שלושה אחרי בה, היסרה
הזדמ לי ״תן המחיר. את להעלות עומד

 רונית, ביקשה אחרת,״ דירה למצוא נות
 לחתום נאלצה הדירה, מצאה משלא אך
ב גוססים, חודשים לשלושה חוזה על

כפול. מחיר
ה שחקן ק ה  הל

בדירה בודד
 אומר בטלפון לדירה, באים נחנו ^
י ' / לי 2000 מחירה כי הדירה בעל /
 לדירה, ״כשמגיעים חן. יוני סיפר רות,״
 כה הבאים מיספר כי המקום בעל רואה
דירה עבור לירות 4000 דורש והוא גדול

הנדידות
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הת הבמה על הנואמים !״מייד ״דיור * י :הרמקולים מן בקעו רמות כרזות ;ך*
וזעמו. להבו

 יותר בני רובם והצעירות, הצעירים 400
 מלכי- בכיכר להפגנה שהתכנסו ,25מ־

 בינם והתווכחוו הגיבו האזינו, ישראל,
עצמם. לבין

ומתול גבוהת־קומה ),30( שוהם רונית
קופסת־התרמה. בידה נשאה שיער, תלת

■•■■*•■*•* 'ןר׳בז/יזי■• ■*■*יי

 ומקריח, נמוך־קומה ),30( עינברי ארנון
 במת־הנאו־ מעל להבות חוצב נאום נשא
״אי ארנון, סיפר אמי.״ עם גר ״אני מים.

 הצבי.״ קרן־ על כספי את לשים מוכן נני
 בידיו נשא ),25( חן יוני אחר, צעיר

 ״תנו :רשום היה שעליו גדול, פלאקאט
 לרדת.״ בלי חוזר תושב זכויות לנו

אחרים,״ של מיטות על לישון ״נמאס
״כשעוב־ הנוער. בתיאטרון שחקן יוני, טען

 ת-•־1י8ד3 נד■ ותיוח ?ושה 25 גיל ..אחו■
 שנה...״ כל דירה לעבור נאלצות ..אנחנו
—חבוה למצוא מסוגלות לא .,אנחנו
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