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נצחונה לסגוד מריעה המנצחת הקבוצה ״עוגן״: כמוסד התחרות

 על העבודה סיום מאוד קרובות לעתים
 למשהו התחלה אלא אינו כלשהי כתבה
 הזדמנות לי ניתנה השבוע יותר. עמוק

 נכנסו כאשר זה היה מחדש. בזאת להיווכח
 למסור שבאו גברים, שני המערכת למשרדי

 או זה מאורע לכסות ההזמנות ממאות אחת
שבוע. בכל אלינו המגיעות אחר,

במאו אמנם מדובר היה עתונאית מבחינה
 הסעד משרד של מוסד :למדי שיגרתי רע

 מספר עוד של לחניכים ספורט יום עורך
שה ביקשו האורחים שני דומים. מוסדות
 ב־ זה למאורע כלשהו מקום תקדיש מערכת

הקרוב. גליון
 של זהותו היתד■ שיגרתי היה שלא מה
 רעמה בעל חסון, גבר האורחים: משני אחד

 לפחות אשר ושפם־אדירים, לוהטת ג׳ינג׳ית
 עליו: שמע או הכירו, בארץ שני אדם כל

 לעבריינים טוגן מוסד מנהל גרוס, טיבי
צעירים.

במל חייל, בהיותי עוד שמעתי טיבי על
 בין קראו, הגדול,״ ״המשפשף תש״ח. חמת
 הידוע רבי־הסמלים למדריך הכינויים, יתר

 לי ניתנה להכירו ההזדמנות בצה״ל. ביותר
אחדים. חדשים לפני רק

★ ★ ★
 בבנין עוגן, שערי אל הגעתי חורפי בבוקר

 גבר סידנא־עלי. משטרת פעם שכנה שבו
 המנהל. של חדרו אל אותי הוביל מטורזן
 וסיפרתי גרוס טיבי בפני עצמי את הצגתי

ה על שהיכנותי המאמרים סידרת על לו
 לו, אמרתי התמונה, להשלמת גברברים.

 התחנה — שלו במוסד ביקור לי דרוש
 המתגלגל הגברבר של בקאריירה האחרונה

 נעשה בעוגן בית־הסוהר. לפני הפשע, אל
 על להעלותו ביותר והעיקש האחרון הנסיון

אחרת. דרך
נח עוגן כמו סגור מוסד לתוך החדירה

 גדול. כמיבצע עתונאים בעיני תמיד שבה
 דווקא תרצה המוסד שהנהלת אמר ההגיון

 מעינים הכתלים בין הנעשה את להסתיר
 לזכות עקשן עתונאי יכול אמנם ביקורתיות.

 אין אולם שעתיים־שלוש, של מודרך בביקור
 הכל שמא החשש מן להשתחרר יכול הוא

 לבקר איפוא, היתה, בקשתי לכבודו. בוים
 ימים מספר אלא שעתיים־שלוש לא במוסד

רצופים.
 היה ,להיפך להתחמק. ניסה לא גרוס טיבי

לדיון הובאה שבקשתי הפעיל בסיועו זה

 עצמו. הסעד משרד מנהל על־ידי ואושרה
 ימים לבלות כדי בשנייה, לעוגן הגעתי וכך,

הס עתונאית׳ מבחינה חניכיו. בין אחדים
 בהעולם הכתבה הופיע כאשר הפרשה תיימה

הזה.
★ ★ ★

 הממונים מן כמה ועם עוגן עם הקשרים
 לאחר גם נמשכו הסעד במשרד המוסדות על

 שהותי, בעת היכרתי אותם חניכים, גם מכן.
 אחת על שמעתי מפיהם במערכת. לבקר נהגו

מאמ סידרת אותה של החיוביות התוצאות
 הטכניון מן סטודנטים של התנדבותם רים,

המוסדות. חניכי עם לעבוד
יו הרבה ציבורית עירנות ישנה ״כיום

 אחד לי סיפר הנוער,״ לבעיית רחבה תר
 הסידרה. הופעת אחרי הסעד, משרד מאנשי

 מביאים כאלה שמאמרים לדעת ״נוכחנו
תועלת.״

 לראות הפתעה משום בכך היה לא כן, על
 בא לא הוא למערכת. נכנס גרום טיבי את
 זאר. לעתון; שיגרתית הודעה למסור רק

כ בא■ הוא שליח. על-ידי לעשות היה יכול
 של שונה צד לראות אותנו שהזמין ידיד,

הסגורים. במוסדות החיים
 וח־ חניכים 200 השתתפו בו הספורט■ יום
 מעודד נסיון הינו מוסדות, מתשעה ניכות

 על־ידי שהוכנו התחרות, מסלולי ומרענן.
ה מהטכניון, סטודנטים בעזרת עוגן חניכי

 — בשדה שהוגש והגיבור המוסיקה דגלים,
ה בחיי רגילה שאינה אוירה הישרו אלה

 לא אף מהם רבים החניכים. של יומיום
 כזה ״יום כזה. חגיגי במאורע מימיהם התנסו
 הסביר והרצאות, הטפות מעשרים יותר עוזר
 ודריכות מתח שיש מראה ״הוא מוסד, מנהל

 לעומק מחדיר והוא נורמאליים, בחיים גם
חבר למסגרת שייכותו את הנער של הכרתו

משותף.״ למאמץ תית,
ה הפינג־פונג, הקפיצות, הריצה, תחרויות

 חמש עד נמשכו כדור־הברזל והדיפת כדורגל
המש הופיעה הסיום בטכס אחר־הצהריים.

נע לגבי לגמרי חדשה שהיתר■ בדמות טרה
 במנגינות להם הנעימה תיזמורתה אלה: רים

 אף היתד. הפרסים בין כבקשתם. עליזות,
לקבו גביע הזה: העולם הצנועה.של תרומתו

ה בוגר של תרומתו ״זו המצטיינת. צה
 זאת קיבלתי בעליצות. טיבי הסביר מוסד,״

כמחמאה.

מכתבים
כיג׳י עלילות

 את לקרוא אינטלקטואל' תענוג זה היה
 הזה (העולם החינוד" ״שר העורר של מאמרו

 קשר יש כי הוכיח הוא דק בהומור ).1181
 של השקפותיו ושינוי תפקידיו שינוי ביז
משכנע. התיאור ואכן, בו־נוריון. דויד מר

 כמו מזהיר כה כושר־ניתוח בעל אדם אולם
 שיתכן לכד לב שם בודאי אבנרי, אורי מר

הת שמא תופעה. לאותה אחר לגמרי הסבר
 עם יחד בן־גוריו! מר של השקפותיו קדמו

ש בתפקיד תקופה בכל בחר והוא הזמנים,
ביותר? חשוב לו נראה
מר אבנרי מר של מאמריו את שקורא מי
 מדוע בהתמדה. מתפתחות רעותיו כי גיש,

 הוא שנם מראש־המטשלה, זו זכות ישלול
שמריו? על שוקד אינו

תל־אביב רייכנשטיין, ישראל
רב כה שטויות גיבוב נכתב לא מעולם .. .

קטן! כה שטח פני על
ירושלים קריודהיובל, רותם, יובל
רקדו לא הסטודנטים

 הלידד, חבלי את תיאר )1181( הזה העולם
 בררום־אפריקח, המתרחש על מחאה כרוז של

ביש הסטודנטים התאחדות על-ידי שהופץ
ה ההתאחדות כאילו משתמע מהידיעה ראל.

 שאחרים עד המתינה הסטודנטים של ארצית
יצ אתר-כד ורק המלאכה, את בשבילה יעשו

 כדי חלושה, מחאה ענות קול במעין את
״להסתבר". ולא חובה ידי לצאת

 ואשד גליון, באותו שהופיע אחרת בידיעה
 לדרום- פולקלור להקת שיגור בענין דנה

הסתד שלהקת אגב, בדרד נאמר אפריקה,
 לדרום־אפריקה לנסוע סרבה הסטודנטים רות

מדיניים״. ״מטעמים
 שאר• מאורעות לאחר מיד להעיר: ברצוני

הסטודנטים התאחדות נשיאות נתכנסה פוויל,
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