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תרומות
ממתים

 לאלופה ישראל נחשבת התרומות בענף
 תרומות המזרימים השנור, מומחי עולמית.
 נחשבים העולם, מיהדות המדינה לקופת
בעולם. לטובים
ל כחובבים נראים אלו שמומחים אלא
ה תושביו לאחרונה שגילו היוזמה עומת

תוש בגליל: ונשכח צנוע כפר של ערביים
 לא תרומות לקבל שאפשר גילו אלה בים
 די אין ואם מהמתים. גם אלא מהחיים, רק

ב תרומות נוסף: חידוש אף העלו בזה,
אימותיהן. בטן

 כרמיאל שליד בענה כפר מוכות. כלי
בסבי הנחשלים לאחד ומתמיד מאז נחשב

 המדינה קום מאז חיים תושביו אלפיים בה•
כבי ללא חשמל, ללא מקומית, מועצה ללא

 יחד היסודי. לבית־הספר מיבנה ללא שים׳
וה הנוצריים התושבים ביניהם חיו זאת, עם

מופתית. ובצורה באחוזה בשלום, מוסלמיים
 ש־ לכך הסיבה מקומיים, תושבים לדברי

ה הפיתוח מפירות להינות זכה לא כפרם
רק״ח. לתומכי נחשבים היותם היא ממשלתי

דת־ נגדם הברורה שהאפלייה הרי כן, אם

מתרים מיקרופון) (מחזיק כולוס
לי אני — לי ממשלה אין אם

מפלגתי. כיוון לאותו שאת בית אותם פה
שה סבלנית ציפיה של שנים 22 לאחר
 בני לאחרונה החליטו בהם, תיזכר ממשלה

 שבניגוד אלא לחכות. להם שנמאס בענה
 בהפגנות יצאו לא כיום, המקובלת לאופנה

 בידיהם גורלם את לקחו הם ובשביתות.
 מסע־התרמות מארגנים החלו שונה: בצורה
ל כספים איסוף הראשונה: המטרה פנימי.
לילדיהם. יסודי בית־ספר בניין

אחד שחוטים. לא ככשים שכעה
 בעל בולוס, איברהים היה המיבצע מיוזמי

 במזרח־התיכון. ביותר המפורסמות המחצבות
 הכפר. מנכבדי ועד־פעולה הוקם בעזרתו
ההתרמה; :הוועד של הראשונה החלטתו
 יוכל זה מי וכי במסיבות־נישואין. ייערכו

כזה? באירוע לסרב לעצמו להרשות
 מבין האופטימים עצמה. הוכיחה השיטה

 50 לאסוף יצליחו כי האמינו הרעיון יוזמי
ל״י. אלף 100 נאספו המציאות: ל״י. אלף

 לו היה שלא מי תרם. שלא איש היה לא
 הלוואות לקחו אחרים ימי־עבודה. תרם כסף

 על ויתרו צעירים לתרום. שיוכלו כדי בבנק
 כבשים שבעה שחיטת של המסורתי המינהג

 למיבצע. הכבשים את תרמו חתונתם, בעת
 הרבה כל־כך לנו שיש ידענו לא ״מעולם

בצה השבוע הגיב שלנו,״ העני בכפר כסף
 ל־ הגיע התרומות סכום כאשר בולוס, לה
 ״אנו עבודה. חודשי וחמישה ל״י אלף 160

ולהכ כביש לסלול גם שנצליח כבר רואים
לכפר.״ חשמל ניס

ש ימה תשלם. ככר - תחשוב רק
 של הגאוני רעיונו היה בכך להם יעזור
חל ייעדר זה מדוע שתמה הנכבדים, אחד
 התורמים. מבין והעוברים המתים של קם

 תשובה למצוא היה יכול לא שאיש מאחר
 תורמת משפחה כל החלה לשאלתו, סבירה

ולהב — שנפטרו בני־המשפחה עבור גם
אמו. בבטן עובר כל עבור גם דיל,

ה תימשך שאם להניח סביר בינתיים,
 עבור גם להתרים מחר יתחילו התלהבות,
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עברית שכולו בארץ והיחיר הראשון הספר

ה ב ה ם א י י נ ש ב

 הכל את נהדרים עירום צילומי של רבות בעשרות מדגימים דניים מורים זוג
 אלפי (מאות תקדים חסרת להצלחה שזכה הספר אהבה״. לעשות ״איך אודות

וארה״ב. ארצות׳־אירופה בכל ספורים) חודשים תוך עותקים
מי פורמט * מהודרת כריכה  משובח נייר * אלבו

ה וכל בלבד ל״י ו2— של במחיר ז
 להסתירו. או בו להתבייש צורך שאין הספר
אלגנטי זאת עם יחד אד ביותר ומתקדם נועז ספר

בעברית ועניני מלא הסבר מלווה ותנוחה תנוחה כל  
 תרשימים). (כולל אברי־המין על מיוחדים פרקים כתוספת
ואמצעי־מניעה. המיני הסיפוק

ושלח. גזור

 להימצא שחייב הספר
נשוי זוג כל של בחדר־המיטות

הצהרת / הזמנה
לכבוד
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