כיצד לתרום ל"הבונים דרור"

לרמב"ם היו דרגות של צדקה .כיום אחרי מאות שנים של המתנה  -בעיקר מכיוון שלא היינו קיימים
אז ,תנועת הבונים דרור משיקה סדרה של הנחיות מקוריות לבוגר התנועה המבולבל אשר מעוניין
לתרום כסף ל"הבונים דרור".
דרך אגב במקרה ואתם בעלי אגרוף קמוץ (כלומר קמצנים)  ,עניים מרודים או בעלי טינה כלשהי
באשר למשהו – כלשהו שקרה לכם בתקופה שבה הייתם במה שאנו עדיין מכנים ה"תנועה" עצרו פה
ואל תמשיכו לבזבז את זמנכם בקריאה .אם אתם חלילה עניים מרודים אנא הודיעו לנו ואנו נשלח
לכם את מודל  4102של חולצת התנועה בצבע כחול "עד" שלנו (אורך השרוך האדום ייקבע לפי
הזמנה).
ישנה נוסחה לנתינה וזה הולך כך :ניתן לתרום במטבע המקומי של המדינה בה אתם חיים או במטבע
המקומי של הארץ שבה גדלתם (אלא אם זה זימבבווה שהרי אז תהפוך לתורם הקטן ביותר
בהיסטוריה של האנושות ).
להלן שיטת המתמטיקה של הבונים דרור:
* יחידת החישוב לנתינה היא בכפולות של ( 01יהדות כתרבות –זוכרים?) של המטבע
המקומי שלכם.
* אם נהנית להיות חניך תפתח בתרומה של . 01
* תכפיל את זה במספר המחנות שבהם השתתפת (אם במקרה זרקו אותך ממחנה אחד
מותר לך להחסיר  01מסך כל התרומה על מנת להחזיר למזכירות על העוול שנעשה לך!)
*אם השתתפת בתוכנית "שנת" או תוכנית ארוכה כלשהי יש להוסיף עוד 01
*אם התחתנת אם משהו מהתנועה יש להוסיף עוד ( 01אם בסוף התגרשתם אז תשכח
מזה)
*אם אתם עדיין רווקים ,מכוון שהכירו לכם את הכתבים של ר.ד .ליאנג או כל סיבה טובה
אחרת ,נא להוסיף  01בעבור כל הרפתקה מינית אשר זכית בה בזכות התנועה והחינוך
שקיבלת.
* בעבור כל ילד יש להוסיף ( 01לכל הנשואים ,הרווקים וכו' אף אחד לא ידע כמה אתם
מוסיפים פה)...
* אם התנועה הכשירה אתכם במיומנויות אשר סייעו לכם במציאת עבודה או הפכה אתכם
ליזם הוסף 01
* אם הפכת לקיבוצניק עני תחליט אתה מה לעשות...
*סעיף זה הינו סובייקטיבי לחלוטין ...אם עלית ארצה בגלל/בזכות התנועה ניתן (לפי תוצאת
העלייה ) להוסיף או להחסיר – 01לפי ההחלטה בסעיף זה נדע מה יחסך כלפי ישראל כיום.
* על מנת לסבך עוד טיפה את העניינים ,אם התחתנת בארץ כתוצאה מהעלייה יש להוסיף
 – 01אלא אם כן זה נגמר בגירושין.
* אם ברצונך לקדם את הזרם הפרוגרסיבי בארץ על ידי סיוע לתנועה בעידוד עלייה יש
להוסיף  ( .01אם במקרה הפכת לימני קיצוני או לחילופין פוסט ציוני אנו נוותר לכם על הסעיף
הזה).
* אם אתם מתרגשים מכך שאקס דרום אפריקאי (אני) נהייתי מזכיר עולמי של תנועת
הבונים דרור – יש להוסיף  ( 01סעיף זה בוודאי רק ימצא חן בעיני אקס דרום אפריקאים)

אני מאד מקווה שכבר הגענו לסכום "בריא" ושכעת אתם מוכנים לגשת לאתר שלנו על מנת ללחוץ על
 PAYPALכפתור הפייפל הקטן שלנו .
יותר חשוב :מכתב זה הגיע אליך אבל סביר להניח שלא הגיע לרוב החברים שלכם מהתנועה .אנא
העבירו את זה ל-כ-ו-ל-ם .אם ברצונכם לסייע לתנועה בכל דרך אחרת נא להיות בקשר איתי (פרטים
למטה).
עכשיו ברצינות ,כאחד אשר מחשיב עצמו בעל מזל אשר התברך בשנים רבות כחניך ,אחר כך
כמדריך ,עולה ואז כשליח וכעת כמזכיר עולמי של הבונים דרור אנא עזרו לי להחזיר את הבונים
למקום שאליו התנועה ראויה לו ,כתנועת נוער יהודית אשר פועלת למען ישראל פרוגרסיבית ובטוחה
ולמען בניית מנהיגות יהודית.
תודה רבה ...אם תרצו לדבר איתי נא שילחו לי מייל – נא לא להתקשר שכן לא ניתן לדעת באיזה
איזור בעולם אני נמצא ...וכעת בואו כולם לקומזיץ!!
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