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קקט! המתופף
.משאת־גפשו, היה התוף

 ככר מיקצוען הפך רהוא
10 7,כ;י ז

 במתנה מבקש ילד כשכל עשר, בגיל
 ויינרייך מתי ביקש אופניים, או כדורגל
 התנגדו ההורים תוף. לו שיקנו מהוריו

 פסנתר, אפילו או גיטארה הציעו במיקצת,
 סתם ולא תוף!״ ״רוצה בשלו: מתי אך

העוב למהדרין. מיקצועי תוף כי־אם תוף,
 לא הדוושות אל הגיע בקושי שרק דה

 על כהלכה לתופף הקטן למתי הפריעה
 ומאז מייוחד, כיסא רכש הוא שלו. התוף

מתופף. הוא
 תל- בצפון השכנים זעקות הועילו לא
ולי יומם תופף הוא מגוריו. איזור אביב,

 מצד מפרך שיכנועים מסע אחרי ורק לה,
 כנוביץ׳ בחוק להתחשב ניאות הוריו

 ואמו, חנות־התכשיטים בעל אביו וכשכנים.
ד,תכ- כי לדעת במהרה למדו עקרת־הבית,

׳־ >

ויינכרג מתופף
מוקדמת עצמאות

 ער או רופא יהיה לא שלהם הפרטי שיט
 מיק־ מתופף אלא שחלמו, כמו רך־דין

השורה. מן צועי,
 שבו הגיל ,16 בגיל עצמי. תקליטון

עצ את לראשונה גילו חבריו מרבית
 עצמאי כבר ויינרייך מתי היה מאותם,

 כ־ מיקצועי באופן הופיע הוא לחלוטין.
 הבדרנית את שליוותה בתזמורת מתופף

 עם כמיקצוען עבד לאחר־מכן שביט, ציפי
 לאחרונה ועד דותן, ודודו מיכאלי ריבקה
גפן. יונתן של בתוכניתו להנאתו תופף
 יסתפק ויינרייך כמתי בחור לא אך

 מדחיקי- חלומות היו למתי לשמו. בתיפוף
 ימים כיום, זמר. להיות חלם הוא — לכת

 לשוק הוציא ,18 לו שמלאו אחרי ספורים
 שירים. שני ובו תקליטון עצמו בכוחות
 העיתוי שבגלל הגדול״, ״החופש האחד:

 חופשי, באופן האתר גלי על רץ שלו
 קהל באוזני הוצג ידעת״, רק ״לו והשני

לא־מכבר. המאזינים
הביקו תשפוט השירים של טיבם את

 אותם אוהב הוא אם ישפוט והקהל רת,
 של לזכותו ייאמר אחד דבר אך לאו, או

עצ בכוחות הכל עושה באמת הוא : מתי
 מפיק אמרגן, לו שאין כיוון להצליח. מו
 מתחנודשידור בעצמו רץ הוא מנהל, או

מנד עיתונאים, עם נפגש למישנה, אחת
לא־מבוטל, בחן — והכל מצלצל, נד,

 הפיק התקליטון את לחכרים. תשלום
 ולדבריו: לירות, אלף 20כ־ של בהשקעה

 בבנק, רציני כסף סכום לי נשאר ״עדיין
 השנים.״ במשך שלי מההופעות שחסכתי
 מידידיו, עזרה במעט הסתייע שהוא מובן

 זיל" אריאל הזמר של הליווי להקת חברי
 חינם, בשבילו ניגנו הם אם לשאלה בר.

עצ שאני ״כיוון :הצעיר המיקצוען השיב
 זה כמה יודע אני מיקצועי, מוסיקאי מי
 בלי שינגנו ממוסיקאים לבקש הוגן לא

 אומנם שלי. לחברים שילמתי לכן כסף,
חו אני אבל לעניין, הנחה מהם קיבלתי

 לשלם.״ צריך עבודה שבשביל שב
 גיוסו סף על עומד הוא אלה בימים
 ללהקה יישלח שלא יודע הוא לצה״ל.
 אך שלו, הגבוה הפרופיל בגלל צבאית
 במים־ לחיילים להנעים לו שיינתן מקווה

עליו. שיוטל שירות כל גרת

שיכון
פורחים מיגדל־ם

בגיבעת״ם
 כספים גפה השיכון מישרד

לפגות, הבטיח דירות; עכור
הכסף את והעלים — פגה א7
 אי־ שהיתר, ביותר הגדולה ההונאה ״זו
 גנבו אותנו, רימו אותנו, נישלו פעם.

 ראש־ יחזקאל, שלמה זועם !״כסף מאיתנו
 לדיב־ שרומו, מישפחות 70כ־ של ועד

מישרד־השיכון. על-ידי ריחן,
 תוכנית המישרד פידסם 1969 בשנת
ש הנרשמים בגיבעתיים. לדירה לחיסכון
מער 80^ הקרקע עבור שילמו התפתו,

 חודש מדי לירות אלפי לשלם ונדרשו כה
מדו שבו המיגרש עצמה. לבנייה כחיסכון

 בלב־ יוקרתי, הנחשב באיזור מצוי בר
ה המחנה בתחומי גיבעתיים, של ליבה

 מודיעין, הרחובות שבין הנטוש בריטי
ווייצמן. ריינם

 שביקשו הורים היו הנרשמים מרבית
 היה מאלה אחד לילדיהם. שיכון להבטיח

 רוני, לבנו להבטיח שביקש יחזקאל שלמה
 כשישתחדר. דיור בצבא־הקבע, קצין אז

 70 אצל כמעט זהה שלמה של סיפורו
המישפחות.

 ערך הבטחת עבור שילמו 1969 בשנת
 אז, ניכר סכום לירות, 7,200 הקרקע

 הראשונה ההפקדה סכום את הוסיפו ועליו
 חודש, מדי וכך מראש לירות 5,000 בסך

 שש בן הבית בניית שנים. חמש במשך
 ,1975 בשנת להתחיל אמורה היתד, הקומות

 אחת לבנה ולו הונחה לא היום עד אך
 אף לראות זכו לא והמשלמים במקום,
מכספם. אחת שחוקה אגורה

 לקחת מוכן ״אני כטיפול.״ ״העניין
 מורה ואני האחריות, כל את עצמי על

 פת גדעון שר-השיכון על מאשימה באצבע
המי מובן במלוא גנבים, כעל ומישרדו

יחזקאל. שלמד, אומר לה!״
 אין כי שגילה אחרי שנים, שלוש מזה

הת מנהל הוא בבנייה, להתחיל כוונות כל
 מיכתביו שונים. גופים עם ענפה כתבות
 לנציב מישרד־השיכון, של התלונות לנציב

 לנשיא עצמו, פת לשר הציבור, תלונות
 לסגן־ראש־הממ- נבון, לנשיא ואף קציר
 קבועה: בתשובה נענים ולאחרים, שלה

בטיפול.״ ״העניין
 רוצים שהם טוען, ״אני :רוני אומר

יב ששילמו המשתכנים שכל לכך לגרום
השי מישרד יוכל ואז הזה, מהעסק רחו
 היום, של בתנאים הקרקע את למכור נון

 סטודנט, כיום הוא רוני בסכומי־עתק.״
 הוא בתל־אביב. אביו של בעסק העובד

•מס והוא זאת, דחה אך להינשא, עמד
 לי מכרו הם ללכת. לאן לי ״,אין ביר:
 ,1969 משנת תוכנית לפי ׳70 בשנת קרקע
 חדרים ארבעה בת דירה עבור כסף קיבלו

 — 1975ב־ לסיים אמורים היו שאותה
כלום.׳״ אין היום ועד

 הקרקע ערך כי פורסם, כשבוע לפני
 אלף 130 הוא אחד חדר עבור זה באיזור
 את לפצות החליט מישרד־השיכון לירות.

 פיתרון להם והציע הזועמים, המשתכנים
 של סכום להם להחזיר מוכן המישרד —
דרישו על יוותרו למען לירות אלף 65

 מבקשים המשתכנים ושאר שלמה תיהם.
 אין השיכון למישרד אולם חליפי, פיתרון

ש היא שלהם ״האלטרנטיבה עבורם. כזה
 הזה, המגוחך הסכום את לקבל נסכים
 לי- אלף 130 עולה אחד חדר שרק בזמן
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