
 בין — נאלצה עבודות־היד, בדוכן שמכרה היפה המתנדבתקודם! אני
 הרב הקהל בלחץ לעמוד — הכסף קבלת לבין היד עבודות הצגת
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פות או תוכניות־טלוויזיה שעושים ואחרים ל־ שרצים שכולים הורים ש ל
/ שירים. בים שיג־ לבקש כדי מישרד־הביטחון /

 את רק לא להנציח. רוצים אנחנו ״גם ומוציאים־ שכותבים יש בניהם. את ציחו
ביניהם. שהיתה הריעות את גם אלא הבנים, הפגנות, שעורכים כאלה יש ספרים. לאור

להנציח : מישפחות 18
 את לבקש מבר■ ■קיויהן, זנו את

שוק ה1 במקום ועונו - המוסוות עזות
 אחת אליה ■שיבואו יפה אנדרטה רק לא

 קריית־שאול. את לטפח רק לא לשנה.
 היו שהבנים כמו הנצחה רוצים אנחנו

לש ימשיכו שהבנים רוצים אנחנו רוצים,
מותם.״ אחרי גם שישרתו רת,

 בגיב־ בית־ספר מנהל דביר, עמוס דבר
 נועם סרן של אביו כסוף, שיער עתיים.

 של ואביו הקצינים טנק מפקד ז״ל, דביר
צה״ל. נכה דביר, עירא סגן

עמוס, אביו, .18מ־ אחד היה דביר נועם
 אחד היה נועם .18מ־ אחד הוא גם
קורס־קציני־שיריון וחניכי מדריכים 18מ־

 יוט-הכי- במילחמת שנפלו ,1971 (קק״ש)
 18מ- אחת אבי הוא עמוס .1973 סורים

 ללכת לנסות שהחליטו השכולות המישפחות
 לבד, הכל לעשות — שנפלו הבנים בדרכי

טוב. ולעשות עזרה, ללא
 המישפחות, 18 כשנה. לפני נרקם הרעיון

כשה עוד אלו את אלו הכירו רובן אשר
 לחפש והחליטו נפגשו בחיים, היי בנים
 לא ״הבעייה הבנים. שם את להנציח דרך

 רמז, לתת רצינו שלנו. הבנים רק היתה
ה בכל השכולות למישפחות רעיון לתת
להנציח כיצד דרך לחפש להתאמץ ארץ,

בבית־ הבזאר את מדי־יום מציפים קונים אלפיהמתנפל תחמון
 ימים תוך ליד. הבא מכל קונים הכל כאשר החייל,

הבזאר. מארגני לשימחת תמימה, שנה משו לבזאר שנאספו מוצגים נרכשו ספורים
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השגויו כלת
:מימין בתמונה (משמאל).

 שהיה מי של כלתו גס המתנדבות בין
 בן־נתן ארתור בצרפת, ישראל שגריר

עמיאל. אולי וחברתו, דביר עירא

 לשרת, שתמשיך בצורה יקיריהן זכר את
 של שלנו, לא — הצרכים על ולענות

המדינה.״
 המישפחות בני עסקו תמימה שנה משך

 בטי' ובראשם ידידים, של רבות ועשרות
 אשתו פרם, וסוניה המרץ .מלאת דובינר,

הגדול. הבזאר בהכנת שר־הביטחיון, של
 התנדבו לכיש חבל מיישובי שלושה

 ובתי- חנויות מיפעלים, עבודות־יד. להכין
 מוטה הרמטכ״ל ממוצדיהם. תרמו מיסחר

 וכן ובחתימתו, פדי-עטו ספרים שלח גור
 נרתמו איילון קיבוץ בני וייצמן. עזר עשה

בית־ ׳תלמידי למכירה. מיוצרים להכנת
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