
, * * • י * ׳

?יח־יי * •

* ״׳

^ . • ^ ״יי< 0״
״ ״' >יי־ ,* ־ ־־'יי' יי '0'\^£^ 1*

יועי^ייייז״ י בי^'־ליזגי1י*'לדז' 1
ן | ן רגז ׳ ן : - * 0ל ; יזי ל, י ס

, 0ץ?£1*1 808.*1£י
ו*#0800י ••־ 4 סז £*ז 11x0**01 0•€*י*

אן: בו הי

ג ד פ מ א
,50 פלורנטין רח׳ ,ת׳׳א,

 חיפה, ,43 בן־גוריון ,שד משה״, ןטנועי5״ והצפון: ראשי^ל^פה מפיץ
״בית ; 242226 :טל ,3 בן־סירא איציק״, ״אופני :ירושלים .525088

 הכיכר״, ״אופני :תל־אכים .663622 :טל קטמון, 15 השיירות האופניים״,
 ״אופני ; 825075 : טל ,26 העליה ״ורטהיים״, ; 529194 : טל ,28 באייר ה׳

 :טל ,250 בן־יהודה ״גדנסקי״, ; 254762 טל: ,108 פתח־תקוד. דרך נחמן״,
 ״חב׳ חיפה: הדואר). (ע״י 61 ל״ה יוסף״, ״בלומנפלד גבעתיים: .445647

 .41 לוז קדיש אדרי״, ״אופני מוצקין: קרית .69 הנמל לאופניים״, א״י
 ,8 א׳ מסחרי מרכז יוסף״, ״פישר אשדוד. .63 הרצל ״וולפוביץ״, :נדריה

כיכר ״אמיר״, ; 25192 :טל ספורט״, ״אופן :אשקלון .24269 :טל
 סוקולוב ״כל־נוע״, :השרון רמת עשרת״. ״כל־בו :עשרת .107 העצמאות

:לציון ראשון־ .3 השוק רה׳ אלי״, ״שרון :רעננה •485613 :טל ,37
 .127 סוקולוב ״שביט״, :חולון .941634 :טל .25 רוטשילד ״רוזנבוים״,

• •869467 : טל ,47 העצמאות שד׳ סרארי״, ״אופני :בת־ים

ן ו נ מ י1עיה ה } א ת ד ו ר ב □ } 

1□ ■ ו ה ע ק ״ ו נ מ ס ו ן ו נ י ו י י ד מ ■
 | ו1קיםנ ספרות!שים־קוסססיקה-פדיקור

ר הוצאת פ מל ש ש ח  (אפילציהז ב
*31* 113111 סזון *

 תספורות,החלקות,סלסול, ,תסרוקות
 איפור. פנים, צביעה,פסים,טיפול

ר1י1 הוצאת ע ה י ו עו ט ׳׳׳^ ב
* מ1נל ת1*הנ

רזעזלה• שוזת • עממיים
 229388 226066 190 דיזגבוף ליד 4 יודפת זל-אביב

ה" אואזיס בנין מול 86 ־מת-גן.הרצל או סלוו ״

במדינה
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 להימצא שלה הסיכוי גדל כן תר,
״ה היא ירושלים דייריה. בבעלות
 רק זה. בתחום ביותר מפגרת״

 מצויות בבירה הדירות מכלל 62,־/״
דייריהן. בבעלות

 העירוניות הדירות מכלל 220/0וכ־
 הוא וערכן פרטיים מקבלנים נקנו

ביו הזולות הדירות ביותר. הגבוה
ממשל מחברה שנקנו אלה הן תר

 שנקנו דירות או ציבורית, או תית
משמ הם ההבדלים שנייה. מייד

 דירה של הממוצע המחיר : עותיים
 היה פרט־ מקבלן 1978ב־ שנקנתה

ממוצע מחיר לעומת ל״י, אלף 602

 שנקנתה לדירה ל״י אלף 354 של
ממשלתית. או ציבורית מחברה

מה רבע — דירות אלף 243כ־
 מיספר .1978ב־ הושכרו — דירות

 שכורה בדירה הממוצע החדרים
 הכפריים ביישובים .2.7ל־ הגיע
 נמוך היה המושכרות הדירות אחוז

 העירוניים ״ביישובים אך ביותר,
 הליש־ של חדש (מינוח החדשים״

״עיי את הכורך כה־לסטטיסטיקה,
ב ההתנחלויות עם הפיתוח״ רות

 מחצית כמעט הכבושים) שטחים
לדייריהן. מושכרות מהדירות

 ב- מושכרות דירות אלף 54כ־
 ב־ היוו אלו דירות דמי־מפתח.

״ 1978 / , - ל 6ב ל כ  וב־ הדירות, מ
 בתחום השכורות. מהדירות 22,־/״
ה בשנים משמעותי צמצום חל זה

 אלף 87 היו עדיין 1971ב־ אחרונות.
ה בדמי־מפתח. המושכרות דירות

בעי מקובלת בדמי־מפתח השכרה
 ואינה הגדולות הערים בשלוש קר

הכפריים. ביישובים כלל קיימת
 קטנות הן בדמי־מפתח הדירות

 הללו מהדירות כמחצית וישנות.
 מזה, ופחות חדרים שני בנות היו
 היו הללו מהדירות עשירית ורק

 ויותר. וחצי חדרים שלושה בנות
 ב־ מהדירות רבעים לשלושה קרוב

.1947 לשנת עד נבנו דמי־מפתח
ה ברוב כדירות. שירותים

 ב־ היו מצויים הדירות של מכריע
 בית־ — הבסיסיים השירותים 1978

 מיס וחימום מיתקן־רחצה שימוש,
הדי מכלל אחוזים 98ב־ לרחצה.

 אחד. ביודשימוש לפחות היה רות
 מיתקן־רה- היה מהדירות 830/״ב־
קבוע. צה

ה אחוז קטן המושכרות בדירות
הדי לעומת בדרך־כלל שירותים

 חימום דייריהן. שבבעלות רות
ה מהדירות אחוז 13ב־ קיים קבוע

ש מהדירות 270/0בח אך מושכרות,
בעליהן. ברשות

 הדיור צפיפות הדיור. צפיפות
 היתד. 1978 של בסקר הממוצעת

1.5 לעומת לחדר, נפשות 1.4 של

 אך הקודמים. בסקרים לחדר נפשות
 כאמור. הממוצעת, הצפיפות זוהי
 באוב־ החלשות השכבות מצב על

 :הבא הנתון מן ללמוד ניתן לוסיה
ביו הגדולות מהמישפחות אלף 26
 שני בנות בדירות מתגוררות תר

 בית, משקי אלף 53כ־ ומטה. חדרים
 ב־ התגוררו נפש, אלף 440 המונים

 נפשית שלוש של בצפיפות 1978
חדר. לכל ויותר

 המתגוררות המישפחות הפער.
 שלוש — קשים צפיפות בתנאי
 ברובן הן — לחדר ויותר נפשות

 של ומישפחות ערביות מישפחות
י־ אסיה בארצות שמוצאם יהודים

עופר המנוח השיכון שר־
7 אשם

 ממשקי־הבית כשליש רק אפריקה.
ויו ״שלושה של בצפיפות הגרים

 מעניין כאן יהודים. של הם תר״
 ב־ ,הקודם בסקר התהליך: גם

 ממיס- מחצית היהודים היוו ,1974
 בצפיפות המתגוררות המישפחות פר

 רק — האחרון ובסקר גבוהה,
 שב־ בעוד כלומר: כאמור. שליש,

 במידת- הוקלה היהודית אוכלוסיה
 שקדמו בשנים הדיור מצוקת מה

 ובתחילת לשילטון הליכוד לעליית
 של הדיור מצוקת נשארה שילטונו,
הח אף — ויחסית בעינה, הערבים

ריפה.
 משפחות של זו, קבוצה בתוך
 בצפיפות המתגוררות יהודיות
אסיד יוצאי היהודים מהווים גבוהה,

)58 בעמוד (המשך

שמיר משה שר־החוץ בהכרת לוי שר־השיכון
7 זכאי

2270 הזה העולם56


