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 ב־ ששיחק יוני, המחיר.״ את ש,ווה שלא
מו אלה ובימים דורון בתפקיד מלהקה,

 ברך ארך הילדים בהצגת כ־זוטא, פיע
 לו שמשלמים המשכורת כי מתלונן זוטא,
 נורמלית. דירה לשכור לו מאפשרת אינה
במר חדרים שני בת בדירה עתה גר הוא
 לבקר בא לא אחד ״אף תל־אביב. כז

 ״לפעמים סיפר. טלפון,״ לי אין כי אותי,
ה על הודעות ומוצא הביתה חוזר אני

 בבית.״ אותך מצאתי ולא ״ביקרתי דלת:
 כשהללו הוריו. בדירת יוני גר עתה עד
 שלושה דירה לחפש נאלץ לחו״ל יצאו

 קופץ להסכם, מגיעים כבר אם ו׳ חודשים
 שנה לבעל־הבית ומציע מישהו פיתאום

סיפר יוני בו.״ בוחר ובעל־הבית מראש

מעבו החוזרת דאן, צילה חושבתלצרצר? רמי
 השכנים מאוחרות. בשעות דתה

עם לבדה צילה נשארת לכן בלילה, אורחים להביא מרשים אינם

אמא עם
לי אין בבית שאני

 עיני ארנון עדיין גר
 ״ביגלל ).30( ברי

להתחתן.״ מוטיווציה

לאחת ארוחה
חיה שוהם רונית

טלפון, ללא דירה שכרה שוהם רונית
 בדירתה. מבקרים הרבים ידידיה אין לכן

בתל־אביב. אשר הגדולה בדירה בבדידות
לעצמה מוסיקה

מוסיקה סובלים אינם שכניה

 29ה־ בת דאן צילה
 מהבדידות. סובלת

חבריה. ואת רעשנית

הרו רווקים משתמשים בהם תעלולים על
 לבעל-הדי- ״מצלצלים דירה. לשכור צים
 הטלפון את משאירים השיחה ואחרי רה

 להתקשר. יוכל לא אחד שאף כדי פתוח
למע ישר שהולכים כאלה יש לפעמים,

 הכתובת את משם לוקחים העיתון, רכת
 מראש, שעה אפילו לדירה מגיע וכשאני

 השכיר.״ כבר כי הבית בעל לי אומר
 בחיפוש שפגשתי אנשים הם ידידי ״כל
 שאני ״קורה צילה, סיפרה דירות,״ אחרי

 ואז לי, מוכר והוא ברחוב מישהו פוגשת
 הדירה אותה לשכור ניסיונו כי מתברר

שבאופן אנשים מבינה אני נפגשנו. ושם

להשכרה.״ דירות לחפש מגיעים קבוע
 ורווקות,״ רווקים אלף 480 יש ״בארץ

 יש מהם אחוז ״לחמישים רונית. טענה
 תיבנה, לא שהממשלה למה בעיית־דיור,

ל מייוחדות דירות בארצות-הברית, כמו
ן״ לצעירים השכרה
 גם שהגיעה ),31( הירושלמית ששון ציפי

 שעליו גדול שלט ונשאה להפגנה, היא
 סיפרה לדירה,״ שותף ״מחפשת כתוב:

 עם דירתה את חולקת היא בליודברירה כי
 ולומדת כמורה עובדת ״אני נשוי. גבר

 דקת־גיז־ תימניה ציפי, סיפרה בערבים,״
לגור לעצמי להרשות יכולה ״איני רה,
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להע כדי בדירה. לבדה 0*״ ■1 י׳11
חטיפים. לעצמה מכינה היא הערב, את ביר

 הסובלת צילה, סיפרה פרטיות,״ אין לי ״גס העיתונים. ערימות
 בדירתה הנעשה מן רחש כל לשמוע יכולים ששכניה מהעובדה

הצמודות. הדירות שתי בין המפרידה המאולתרת המחיצה ביגלל
54


