העלייה ההמונית לא השפיעה בראשיתה על מחסור השיכון
— הערים הנטושות ושיכוני הסוכנות קלטו אותה פחות או
יותר .אולם בתי הערבים התמלאו ,קצב הבנייה של המוסרות
היה אטי מכדי לספק את זרם האנושות מחוסרת הגג ,רבבות
עולים החלו מצטופפים באוהלים ובצריפים דולפים ,כשעיניהם
לטושות אל בתי הבטון המוקמים בערים.
לכל הרוחב ,מיטות .אך לא רק עולים הביטו בקנאה
בבתים החדשים ובמאושרים שיכלו להכנס לגור בהם• רבבות
בני הישוב הותיק יותר ,שגדלו בינתיים והפכו דורשי שיכון,
הצטרפו אף הם לקנאה .צעיר ,הגר יחד עם משפחה שלמה
בחדר אחד או שניים אינו יכול ,למשל ,לשבת לקרוא ספר במנו 
חה — אחיו מתקן את השולחן ,אחותו מאזינה לרדיו ומישהו
מהשכנים מנסה לחקות את .קרוזו.

התוצאה יכולה להראות בכל רחובות העיר  :חבורות חבו 
רות של נוער משוטטות בכל שעות היום והלילה ,המבוגרים
יותר עוברים מבית־קפר ,משעמם לקולנוע מחניק ,מנ&ים לדחות
ככל האפשר את שעת שיבתם הביתה ,אל החדר התפוס מיטות
לכל רוחבו.
רק חצי חי .יחיאל פינברג ,צעיר תל־אביבי בן  ,24הגר
יחד עם הוריו ושלושה אחיו בדירה בת שני חדרים )מטבח
ושרותים משותפים( בבית ישן ברחוב יבנה ,הוא בחור מה
הוא עובד כמכונאי במוסך ,משתכר יפה מאד .בארץ אחרת,
אשר אין מחסור הדיור מגיע בה לשלבים כאלה שבישראל,
היה יכול כבר להתחתן ,להכנס לדירה בת שני חדרים ,לשלם
שכר־דירה הוגן — הכל ממשכורתו החודשית. .
״במצב זר״״ הוא אומר ,״אני רק חצי חי .מעולם לא יכולתי

בן־ציון מרגלית עלה ארצה לפני •טנה מפולין ;
הוא דובר עברית רהוטה ,עובד כמנהל חשכו־
נות בהברה תל־אביבית ,יש לו מכונית פרטית
הוא נכנס לדירתו >שני הדרים( לאחר ישיבה של
בפנסיון ,אליו נכנם עם עלותו ארצה .את הסכום הד
רוש לקניית הדירה קיבל כהלואה ממכר קרוב הנמצא כארץ
למעלה מ־ 20שנה .הוא גר בדירה עם אשתו ושתי בנותיו.
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אולגה ודוד וייסקירך ג
רים בקומה העליונה של
הבניין /בדירה בת שני
הדרים .לפני זה גרו כחדר
אחד אשר אולגה נכנסה
לגור בו עם עלותה ארצה
בשנת  . 1940כשהחליטה
משפחת וייסקירך לעבור
לשיכון יותר מרווח ,ער
כו מאזן של רכושם  :נת
ברר כי אם ימכרו את
חדרם ויוסיפו לתמורה
את כל חסכונות שנות
עבודתם ויקחו גם כמה
הלואות ומשכנתא ,יוכלו
לקנות את שני החדרים.
לפני ארבעה חודשים הת
גשם חלומם והם נכנסו
לדירתם .שני החדרים מ
רוהטים עתה במינימום —
כל הכסף אשר דוד יכול
להרויח מוקדש לפרעון
החובות.

אביגיל ויופה •טפר נולדו
עד
שניהם בארץ .אך
אשר עברו לדירתם הנו
כחית ,גרו בחדר אחד ,עם
בתם איה )נקראה כד
מפני שנולדה ב־ 15למאי(
על גג של בית .הם כין
הדיירים הצעירים ביותר
בבניין )אביגיל  ,26 -יו-
סף  ( 30 -ודירתם היא ה
גדולה שבו )שלושה חד
רים( .יוסף עובד כשותף
בבית-חרושת לתריסים,
אביגיל מתעניינת בעיקר
בארכיאולוגיה ,אותה למ
דה באוניברסיטה העב
רית .את מחיר דירתם ה
שיגו כעיקר על־ידי מבי
רת חדרם הישן ,אך ה
עובדה שאביה של אביגיל
הוא הקבלן אשר בנה את
הבניין הקלה במקצת על
הזוג.
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