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שזמדון ,קר! שד הורדים
 מאד כדאי

 אידיאליסט ?חיוו;
השדמה באדץ־ישראד

 היתד. בעיתונות שפורסמה המודעה
 הבולטת במודעה רב. בכסף ועלתה גדולה
 בארץ־ישראל ההתנחלות הסידי הוזמנו

 ולסייע קרני־שומרון, להתנחלות להצטרף
ו ביהודה הישובים עיבוי למדיניות בכך

 שבוע, באותו הצהירה, שעליה בשומרון,
ישראל. ממשלת
ש המישפחות, למאה הבטיהה המודעה

ו דינמית חברה להצטרף, הזמינה אותן
ורגועה. דתית אווירה

 שבוע באותו טילפנו אנשים עשרות
על- הוזמנו הם קרני־שומרון. למזכירות

חוב הם הלימודים ובשעות בית־הספר,
 רשאים הם הלימודים אחרי כיפה. שים

אותה. להסיר
 ב־ ברובם עובדים קרני-שומרון תושבי
מקו ובפתח־תיקווה, בני-ברק תל-אביב,

 התושבים אחד הקודמים. מגוריהם מות
 את המספקת במקום, הצרכניה בעל הוא

הסופר את מנהל אחר התושבים. צרכי
משמ מהנשים חלק באלון־מורה. מרקט

וכגננות. כמורות במקום שות
 לקבל היא שומרון קרני של המגמה

 המוכנות חילוניות, מישפחות גם למקום
המקום. של הדתי ציביונו על לשמור

 טרומיים. במיבנים מתגוררים התושבים
 אהד. חדר בן במיבנה גר ילדים ללא זוג
 חדרים. בשני — שלושה עד ילד עם זוג
 מקבל ילדים שמונה עד ארבעה עם זוג

 בדרך משמש המגורים חדר חדרים. ארבעה
 ומהווה ההורים של כחדר־השינה גם כלל

 המיב־ בכל המיטבח. עם ביחד אחת יחידה
מזגן־אוויר. מותקן נים

כקרני־שומרון* יהידוח־דיור
— לחוד אידיאולוגיה

קרקע הכשרת
עסק —

 חו* שטנדלר מנחם ההתנחלות, מזכיר ידי
במקום. היכרות לסיור לבוא בש־הכיפה,

שו ההתנחלות היום. לשעות כיפה
אח קילומטרים לשכם, קלקיליה בין כנת
 במקום אלון־מורה. התנחלות לפני דים

 מיש־ ובהן מישפחות, כמאה כרגע שוהות
 ושלוש ילדים, בשמונה המטופלות פחות

בגי במקום. נמצא קשיש זוג גם רווקות.
 תוויות בייצור עוסקים הקשישים ד,זוג

לבגדים.
 השולחות הדתיות, המישפחות מאת בין

ה הממלכתי־דתי לבית־הספר ילדיהן את
 חילונית מישפחה גם נמצאת במקום, נמצא
ל־ הולכים המישפחה ילדי מערד. אחת

בקרני־שומרון
לחוד ם

 עמידו, לחברת המשולם שכר״הדירה
 בסד הוא הטרומי, במיבנה המגורים תמורת

 תלות ללא אחיד, מחיר לחודש לירות, 500
 במעון דמי־הלימוד גם החדרים. במיספר

 מ־ בילדים המחזיק קרני־שומרון, של
 אחר־הצהריים 2.00ל- ועד בבוקר 7.00
 ממחירו השליש — לירות 500 בסך הוא
הירוק. הקו גבולות בתוך מעון של

ה הגרעין דיווחית. אידיאולוגיה
 ל- הגיע כי טוען המתנחלים של ראשון

)40 בעמוד (המשך

 הזה העולם *כתבת :בתצלום מלפנים, *
ישי. שרית
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בפרסים! ...לזנות
השתתפי

 הגדול הפרסים במבצע
בה או ,שוטו של

.פס
:הערך יקרי הפרסים 1 1 1 מ־ באחד לזכות עשוייה ואת ווו

:ראשון פרס

בחרום שבוע שת3םו
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גדול) וסדין

גיהוץ ללא סיטה כל•

גזרי: — לעשות שעלייך• כל
ם 4 סי כ ת של מ או ס פ ני 10 קו פו מ  או או־בה ט
2 □ ת של מכסי או ס פ ני 40 קו מפו  או או־בה ט

ה ס כ ד מ ח ת של א או ס פ ני 80 קו פו מ  או־בה ט
 חיפה ,2115 ת.ד. או־בה, מבצע : אל ושלהי
 וגילך. כתובתן שמך, :בציון

 25.12.78ה־ שתגעיודעד המעטפות
 בפקוח שתערך בהגרלה תשתתפנה

חשבון. רואה
י אחת סמעטפה יותר לשלוח אפשר

במבצע להשתתף רשאי□ אינם החברה עובדי
 הקטן הטמפון

העולם. את שכבש
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