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 בנכים; טינול
בראש מכות

 בשיתוק בילדותו נפגע )17.5( כדורי יוסף
 עבודה, בתאונת קשה נפגע אביו ילדים•
ב נותרו יוסף מלבד חייו. לכל נכד, נותר
 נוספים, ילדים ששה פרנסה, ללא בית׳
.16 שעד שלו בני

 אומץ את מעולם איבד לא יוסף אך
 ניתוחים שישה של סידרה לאחר ליבו.

ה ואסף באשקלון בבתי־ד,חולים מסובכים
רג שתי על לעמוד סוף סוף זכה רופא׳

 לעמוד השעה הגיעה החליט, עתה, ליו.
 פנה הוא הפרנסה. מבחינת גם רגליו על

מל קריית מגוריו, במקום הסעד ללשכת
מקצוע. בלימוד עזרה ביקש אכי׳

ב יזכה זאת שבמקום פילל לא הוא
מכות.
נש הוא שעות. 16 - עבודה יום

 בבית־הספר בירושלים, שענות ללמוד לח
ה התלמיד את סקר המנהל ציוני. לנוער
 במיסמכים עיין .ראש, ועד רגל מכף חדש

 ליוסף הודיע הסעד, מלשכת עימו שהביא
טופס. לו חסר כי לחזור שעליו

סי לא הסעד, ללישכת יוסף כשהתייצב
החסר, הטופס את מה, משום זו׳ לו פקה

כדורי סעד נזקק
מיוחד טיפול

היפ זאת במקום ירושלימה. אותו והחזירה
כך. סתם לנוער, העבודה ללישכת אותו נו

 בתל־ סנדלרות ללמוד יוסף הופנה שם
 בוקר מדי לקום נאלץ החלש הצעיר אביב.

 ב־ לעבודתו בזמן להגיע מנת על בארבע,
ב בשמונה הביתה חוזר היה תל־אביב,

מפיו. נשמעה לא תלונה אולם ערב.
אורטו לנעליים גם יוסף נזקק בינתיים

 על־מנת ל״י מאה מהלישכה ביקש פדיות,
 ששה במשך לבקש המשיך הוא לקנותן.
וה נפש׳ עד מים הגיעו לבסוף חודשים.

מ באחד מגידרו, יצא הסבל למוד צעיר
 לא הפקידים בלישכה. האינסופיים ביקוריו

המשטרה. את הזמינו חוכמות, ידעו
טי ״השוטרים מהשוטרים. מכות

 לא אותי ״והזהירו יוסף, מספר בי,״ פלו
ה ללישכת או הסעד ללישכת יותר לבוא

 ללכת, לא יכולתי איך אבל לנוער. עבודה
הלכ לסידור? זכו לא שלי העניינים כשכל

 פעם שוב העבודה. ללישכת פעם שום תי
ה ובכל בראש לי הרביצו השוטרים. באו

גוף.״
 אישור קיבל רפואי, לטיפול נלקח הוא

כש הימני. ובקרסולו בראשו שהוכה לכך
ב האחראים סירבו למשטרה, בתלונה פנה

 את היפנה ויתר, לא יוסף לקבלה. תחנה
מעו בתשובה זכה לשר־המשטרה, התלונה

הנוג הגורמים אל הועבר ״המכתב דדת:
בדבר.״ עים

 כתב גם זכה דומה עניינית בתשובה
 משרד תגובת את ביקש כאשר הזה, העולם
 של מצבו את מכירה הסעד ״לישכת הסעד:
בטיפול.״ והעניין כדורי,
 השוטרים, לו שהעניקו *!הסוג טיפול לא

לקוות. יש

ת 1־נ7 השאר הנהיגה א

עבריי* שכולו בארץ והיחיד הדאשוו הספר בשניים אהבה

ג ק  הפל את נהדרים עירום צילומי של רבות בעשרות מדגימים דניים מודים זו
 אלפי (מאות תקדים חשרת להצלחה שזבה הספר אהבה״. לעשות ״איר אודות ג

 וארה״ב. ארצות־אירופה בבל ספורים) חודשים תון !עותקים
 משובח נייר * אלבומי פורמט * מהודרת כריכה 1
בלבד ל״י ו 2 — של במחיר זה וכל ן ׳

להסתירו. או בו להתבייש צורך שאין הספר
אלגנטי זאת עם יחד אך ביותר ומתקדם נועז ספר *״
ת ועניני מלא הסבר מלווה ותנוחה תנוחה בל1ג י ר ב ע ב  

 תרשימים), (כולל אברי־המין על מיוחדים פרקים ■■{כתוספת
ואמצעי־מניעה. המיני .)]׳־,סיפוק

ושלח״* מור

 להימצא שחייב הספר
נשוי זוג כל של בחדר־המיטות

הצהרה / הזמנה !
לכבוד

 תל־אביב. ,33144 ת.ד. חוצאח״לאור , ״אלבית
הספר את חוזו־ בדואר אלי לשלוח נא

ה ב ה א ״ ם״. ; שניי -------------מש■ שיק ר״ב ב
ל-----------------בנק על ! בלבד. ל״י 12.— קך ע

.2• גיל טעל •אני בזח מצהיר אני
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