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!שלך החיים איכות למען עשה
 כמוך אדם בזולת ראה
צרכיך לסיפוק מכשיר ולא

 יותר יפים להיות יכולים שהחיים כמה לעצמכם תארו
 להיות ישתדלו אנשים יותר אם

בזולתם. מתחשבים ויותר אנוכיים פחות קצת
ממך לשמוע נשמח

גבעתיים 1097 ד. ת. חיים איכות למען אזרחים

פרטי מכרז
 גבר דרוש

מצחיק — רציני
29/168 ״משוגעת״ בחורה עבור

 מאושר) בעל לדרגת קידום אפשרויות (עם — חתן של מלאה למשרה
ומשעמם״. עני מכוער, ״ספש, נדרשות: תכונות

 מלאים כפרטים בכתב, יפנו בדרישות העומדים
פרטי) מכרז (עבור ת״א ,23032 לת.ד.

מובטחת. סודיות !• המתאים למועמד טובים תנאים

 טרמפ תן
לחייל

ה תל ש ת ה ר ת מו
)57 מעמוד (המשך

במח שנויה שעדיין המרכזית, הנקודה
 המתקדמת, הרפואה לבין הדיינים בין לוקת
 למיס־ מצפים בעתיד המוות. קביעת היא

 כדי לאנשי־רפואד, אנשי־דת בין נשים
זה. נושא לסכם

 מוות קביעת היא הרפואית המוות קביעת
 הכרה) (הוסר בקומה נמצא החולה המוח.

 חיצוני, לגירוי תגובה כל אין עמוקה,
 הפסקת לאחר ספונטאנית נשימה ואין

דקות. שלוש למשך מכשיר־הגשמה פעילות
 באי- ישר קו היא המהימנה הבדיקה

 כשהבדיקה (אלקטרו־אנצפלו־גרף), אי־גי
 אחרי תוצאות, באותן עצמה, על חוזרת
 מחייבים הדתיים החוקים אחדות. שעות

 אחרי רבות שעות למשך הגופה השהיית
 נקבע אז ורק הגוף, פעולות הפסקת
המוות.

 של הוצאה מחייבת הניתוח הצלחת
 מרגע בלבד דקות 45 בתוך מהגוף הכליה

 עוברת .מהגוף שהוצאה הכליה הפטירה.
 נמצאת היא וסטריליזציה. שימור הליכי

 אותה להשתיל ואפשר עמוקה בהקפאה
נע ההשתלה הקרובות. השעות 24 תוך
 הוצאת ללא ובדרד-כלל הקטן, באגן שית

מתפקדות. שאינן הכליות

בן־דרור מקכל־־השתלה
ברישיון־הנהיגה הסכמה סעיף

לרופ ״אסור יוסף: עובדיה הרב אמר
 אלא מהנפטר, הכליה את להוציא אים

 הכליה תורם של מותו שנקבע לאחר
 הרב מוסיף וכאן ומוחלט.״ ברור באופן
 אגודת של הפעילות נושא הוא שהוא סעיף
 לתרום בריא לאדם כן גם ״מותר אדי.
 מיצווה בוודאי והיא לחולה־בליות כליה
 ירפא יתברר וה' נפש פיקוח של רבה
 גורן: הרב ומחזק ישראל.״ עמו חולי כל

 את זו למטרד. לנדב האדם על ״מיצווה
 להציל כדי עינו קרנית את או כלייתו

מישראל.״ אדם של עיניים מאור או נפש
בני שלושת ועימם ושמואל, דבורה

הסבר בפעילות התחילו האחרים, הם
 ובכל רבים, למקומות הוזמנו הם תית.
 הדתי המחנה תורמים. להם נוספו מקום
ה שלחוגים הסתבר החלוץ. היה בארץ
 מותרות כי להם שהובהר אחרי ם,דתיי

 התורמים בקרב נכבד מקום יש השתלות,
תורם. כרטיסי על חותמים מהם ורבים

 הגיעו הם כדורגלנים. הם אחרים חותמים
 בן־דרור שגדי אחרי לנושא, למודעות

 ישראל, ונבחרת פתח־תיקווה מכבי שחקן
 של סיפורו את סיפר אהוד, של אחיו

 אורי היה החותמים מראשוני אחד אחיו.
 הנב־ שחקני רוב חתמו ואחריו מלמיליאן,

 הליגה מקבוצות ושחקנים חרת־הלאומית,
הלאומית.

 תיכנן שאותה האגודה, של השאיפה
 שבכל לכך להגיע היא בחייו, אהוד

 מישרד־התח־ על־ידי המוצא רשיון־נהיגה
 הרישיון לבעל המציע סעיף יהיה בורה

 כליה להוצאת הסכמתו־מראש על לחתום
 תקרה חלילה אם מגופו, אחר איבר או

 לא ואפשר מחייב, אינו ״הסעיף תאונה.
 ״חשוב דבורה, אומרת כלל,״ אליו להתייחס

 לי ברור כי מהעניין, יידעו שאנשים רק
 יותר יש כך יודעים, אנשים שיותר שככל

תורמים.״
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