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 ולהתחנך לשבת מקום היה לא מעולם כי — ביתי חינוך לקבל
ברחוב״. ״לשחק אמי אותי שלחה תמיד בבית.

ביקו על לוותר פרוטה, כל לחסוך יחליט יחיאל אם אפילו
 לא חיוני, הכרח בגדר שאינם הדברים שאר וכל בקולנוע רים

דירה• לקניית הדרושות הלירות אלפי את לאסוף יוכל
 המכנסים אנשים ישנם אמנם X התנזרות של בעייה

 את וחיים צד מ:ל כסף לווים וחסכונותיהם, רכושם כל את
 יום לקראת לפרוטה פרוטה אוספים כנזירים, ממש חייהם שאר

 יכול כך לנהוג המחליט כל לא גם אך החודשי. החובות פרעון
ומוס הבנקים בהתמדה, עולה המחיר : דירה עתה לו לרכוש

דיור. לצרכי הלואות עוד נותנים אינם אחרים דות
מסכם עצומים,״ לממדים פתאום תעלה משכורתי אם ״אפילו

 לי אין עצמי. בכוחית דירה לקנות מעולם אוכל ״לא יחיאל,
 דמי תמורתו ולקבל אותו למסור יכול שאני ישן חדר אפילו

 — נוסף הכנסה מקור למצוא צרין■ זה, למצב להגיע כדי מפתח.
 או אמריקאי, מדוד פתאומית ירושה איזו אולי או עשיר, אב
!״ השחור בשוק ספסרות —

בעייד, באמת היא משותף לבית שהכניסה כמה עד לברר כדי
צד הכנסה במקורות תלויה או העולם טוב מכל התנזרות של

 תל־ בצפון דירות, עשר בן משותף בבית הזה העולם בחר דים,
 בו הגרות המשפחות מתשע משתכניו. אצל ביקור ערך אביב,
 אותו וצלמו הזה העולם כתב מצאו ריקד,), עדיין הגג (דירת

 ראו אשר את מגישים הם אלד, עמודים בשני שבע. רק ערב
 נתאפשרה כיצד הן, מי המשפחות, אותן על שמעו אשר ואת

משותף. לבית כניסתם
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ס!חד טנבבאום,ס
 כניו ושלושת אשתו עם גר טננכאום שמואל
העל כקומה וחצי הדרים שני כת כדירה

 שלושה כת כדירה גרו לפנים הכית. של יונה
 הגכרת כשכיל מדי קשה החזקתה עכודת כי אותה עזכו אף הדרים

 טננכאום שמואל ככית. עוזרת להחזיק מרשה אינו והמצכ טננכאום
 מחיר מרכית את מאוסטריה. שנים !9 לפני ארצה עלה סוחר, הוא

ההפרש. את הוסיה הראשונה, הדירה מחיר על-ידי כיסה דירתו
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נכ שמול ומשה רכקה
 שנה. לפני לדירתם נסו

 מפוליו שעלתה רכקה,
 גרה שנים, שש לפני

 קרוכים אצל אז עד
 כחדר גר משה ואילו
הדי מחיר את רווק.

.מחסכונו השיגו רה
 של משכנתא תיהם,

 שהקכלן לירות 600
 הלואות דייר, לכל נתן

 קואופר- וגם מכנקים.
 משה עוכד כו יעל, טיכ

 הלואה להם נתן כנהג,
הדי כרכישת לעזור י• י■
 ל׳ נכנסו ומשה רכקה.
ני לאחרי מיד דירתם

למ הצליהו שואיהם,
המיני התנאי את לא

מש לכל הדרוש מלי
ש הוגן, דיור - פחה

 כארץ צעיר זוג כל לא
 להשיגו. היום יכול
ה משקיעה כף, לשם

מ ניכר חלק משפחה
 החודשיות הכנסותיה

 - החוכות לפרעון
שנים. שיימיטך־ פדעון

 רוזג- אכרהם
,50 שטרום,

 מרוסיה עלה
מק- להתחתן.
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 כרחוכ חדרים שני כת שכורה כדירה גר חדרים) 2(!

 דן חכרי כנו שם המעביר, כיד מיגרש לו היה אילו גס ג׳ורג׳. המלד
 העיר ממרכז מדי רחוק זה שם. לגור עוכר היה לא כתיהם, את רכים

 כקניית נעזר הוא פרטית. מכונית גם לו שתהיה מהמשתכן ודורש
 יחשוכ ״אל דן. של התגמולים מקופת וכהלואה במשכנתא הדירה
 דורש ״זה אומר. הוא לדירה,׳׳ היום להכנס קל דכר זהו כי מישהו

וחסכון.׳׳ עכודה של שלמים חיים ־
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