
במדינה
 של יומנו

מרבות רכז
 ד״ר נפטר ,56 בגיל שנים, שבע לפני

התר כרכז ששימש מי סבירוני, חנוך
רעננה. פועלי מועצת של בות

 עסקני קברו מול התכנסו פטירתו עם
ההס של הפועל הוועד נציגי הישוב,
רעננה. מתושבי ומאות תדרות

לחי המרכז מנהל הודיע מעמד באותו
 בצלאל הפועל הוועד של ולתרבות נוך

ב עומד שהוא המחלקה בדעת כי שחר,
 של יומנו בשם ספר לאור להוציא ראשה

 של הרצאותיו את שיכיל תרבות, רכז
הנפטר.
ל היה מתפקידיו שאחד סבירוני, ד״ר
 לרשום נהג וסביבתה, ברעננה הרצות

 להרצאות הפתיחות ואת הרצאותיו את
 במשך לרעננה. שהגיעו זרים מרצים של

דפים. מאות הצטברו הזמן
 גם דבק היד, לכתבי סבירוני של יחסו

 מעין שחר בהבטחת שראתה במשפחתו,
נדר.

 על שונות ביקורות הכילו היד כתבי
רשימות וכן מאמרים ואמנות, ספרות

סבירוני נפטר
לכתבי־יך יחס

חוץ. עתון של ככתבו שפירסם
 סטודנטית סבירוני, שפרה הבת מספרת

 שחר בצלאל של ״הבטחתו ):27( לספרות
 לקראת אבי של היד כתבי את להדפיס

 הארון ליד נאמרה לפטירתו השנה יום
כנדר.״ נשמעה היא הפתוח. הקבר וליד

 אספה ההלווייה לאחר מספר חודשים
 והעבירה היד כתבי רוב את המשפחה

 להודיע שמיהר שחר, בצלאל לידי אותם
ה יהיה המצבה, גילוי עם שנה, שבתום

 שהחומר הודיע כן סוכן. סבירוני של ספר
הפועל. הוועד חשבון על יודפס

 לספר. זכר ואין עברה הראשונה השנה
ה עניין את מזכירה המשפחה כשהחלה

 אין כעת מעט, ב״עוד לה השיבו חומר,
 מספרת נגמר.״ התקציב אנשים, אין כסף,

 זב־ ספרי הרבה ראינו ״בינתיים :שפרה
 ׳שלנו דק ההסתדרות. של אחרים רון
 להודיע הספיקו בינתיים לאור. יצא לא

 ברכנו חוברת. אלא ספר, יצא שלא לאמא
 המצב, שזה ראינו כאשר זה. צעד על גם

 אחת. פעם החומר. החזרת את דרשנו
ב נסענו מכתבים. שלחנו שנייה. פעם

ש רצינו רק דבר. ביקשנו לא עצמנו.
 פעם כל חזר. לא החומר יוחזר. החומר

ש השיבו פעם יוחזר. שהחומר הבטיחו
 מי שאין אחרת פעם בחופש, הפקידה
יו חריפים מכתבים החלו אותו. שיחפש

 אחרים על כלל. ענו לא רבים על תר.
ש מה מתחמקת. סתמית, •תשובה קיבלנו

 שלהם במרתפים נמצא שהחומר הוא קורה
אותו.״ לחפש טורחים לא כלל והם

 העובדות: את הכחיש לא שחר בצלאל
 מחפשים אנחנו חומר. לנו מסרו ״נכון,
 למצוא איך הראש את שוברים אותו.
מצליחים.״ לא אך אותו

לאבוד? הלך החומר האם
החומר.״ את מחפשים אנחנו ״תראה,

שנים? שבע

 בתפעול ההתייקרויות נוכח
 ולאחר התחבורה שרותי

 הממשלה אישרה בדיקה,
 הנסיעה בתעריפי העלאה

.15.10.1971ה־ ביום החל

 וימשיך מאמצים, יעשה אגד
 נאותה שרות רמת לקיים

ם. ציבור לטובת הנוסעי
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