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בהיסטוריה המ־
$TS1$המשפחתית$TS1$
מאוד

$DN2$המשפחתית $DN2$שלהם ,שהרי
שפחתית
בפינה).
מתפתחת ,נוטה גם להתחלק
שהיא
המחבר ,אביחי
אבל ברצינות עכשיו.
בחזרה לשבטים הקדומים שמהם התחילה.
מתכוננים
שאנשים
בצדק
שמידט ,טוען
מתכנס לתוךקהילתו ,עדתו ומ־
$TS1$ומאז$TS1$
איש־איש
לכל שלב בחייהם ,מהכניסה לגן הילדים
שפחתו.
מדוקדק
ועד להולדתילדים ,באופן הכי
$DN2$ומאז $DN2$תחשבו רק על היופי
אז
יכולים ,אבל דווקא
שהם
שבסיטואציה שבה הילד
לשלב הקריטי ביותר של
סבא
החיים ,כלומר סופם ,אנ־
$TS1$אנחנו$TS1$
שואל את אבא על
סבתא־רבתא ,ואז
$DN2$אנחנו $DN2$נוטים לאלהתכונן,
חנו
או על
בפש־
$TS1$בפשטות$TS1$
האבא יכול לגשת
כי מי בכלל
וזה טבעי
$DN2$בפשטות $DN2$אל המחשב ולהראות
טות
רוצה לחשוב על זה? או
לו סרט על סבא או ראיון
שאחרינו המבול וממילא
שנערך איתו או ספר או
לא נהיה כאן כדי לברר
אלבום תמונותדיגיטלי.
בלעדינו ,או שב־
$TS1$שבכלל$TS1$
מה קורה
מעברלכך ,גם במוות ,כמו
$DN2$שבכלל $DN2$נחיה לנצח .מה ,לא?
כלל
בחיים עצמם ,הכל שאלה
מתקדמת כל
הרפואה
הרי
של כסף :יש מי שינציח
הזמן ,בטוח ימציאו איזה
את עצמו במאוזוליאום
משהולפני שיגיע זמננו.
מפואר ,במלגה
אז זהו ,שלא .לפי "אל
וצעדה
שיסתפק
על שמו ,ויש מי
תעזו למות לא מוכנים״
בלינק קטן וחביב על שמו
(בהוצאתאוריון) ,מי שלא
באתר הנצחה.
מתכונן למוות בעצם מפקיר את יקיריו ודן
מלבד זאת הספר מדבר גם על עשיית
אותם לתקופה לא קלה של התעסקויות
בחשבונות הכספיים ,הביטוחים והפנ־
$TS1$והפנםיות$TS1$,
סדר
עגומות ואפילו מריבות בניסיון לעשות
$DN2$והפנםיות $DN2$,כדי שיקירכםיוכלו להתמצא בקלות
םיות,
סדרבבלגן שהותיר אחריו .אז למה לעשות
במצבכם הכספי .כאן מדוברבמילוי טפסים
להם את זה? תהיו נחמדים ומסודרים ותפ־
$TS1$ותפרשו$TS1$
ייאמר
מסוגים שונים ומשונים ,שכולם
$DN2$ותפרשו$DN2$מהעולם כמו שצריך.
רשו
עשה כאן
שמידט שבהחלט
לזכותו של
משעשע בכלל כותב
שבאופן
שמידט,
מרשימה ,מעמיקה ומקיפה
עבודת תחקיר
מותחנים בימים כתיקונם ,טוען שהתהליך
שתופס
ביותר
הזה של התכוננות למוות מספק איזה סוג
מצורפים בנספח ענקי
כמחציתו של הספר .כך תוכלו גם למלא
של רוגע בחיים.כלומר ,אם תדעו שאחרי־
$TS1$שאחריכם$TS1$
ולקבוע מי
אי־הארכת חיים אם תרצו,
טופס
$DN2$שאחריכם $DN2$הכל יהיה בסדר גם ההתנהלות שלכם
כם
יהיה האפוטרופוס של חיית המחמד שלכם
ממש כאן ועכשיו ,תוכל
בחיים האלה,
(שזה ,בינינו ,העמוד הכי חשוב בספר),
להיות הרבה יותר נינוחה ונעימה.
שהותרתם אחרי־
$TS1$אחריכם$TS1$.
ולמי תהיה גישה לכספת
דומה שהשאלה הבסיסית המובלעת
הטפסים מתחלקים באופן
$DN2$אחריכם $DN2$.ומה שנחמד,
כם.
בספר היא מהוגודלו של האגו שלכם :ככל
ולחובות ,כך שנציגי
נוח במיוחדלזכויות
הסתם תחשבו שיש
שהוא גדול יותר כך מן
הבאיםיוכלו לדעת בדיוק מתי
הדורות
ושחשוב
הבאים
לכם מה לתרום לדורות
לשמוח ולצהול ומתי להתנהג כאילו הם
ומשנתכם,
הגותכם
שהם יכירו את
מאוד
לא מקשיבים.
כמו גם את ההיסטוריה של תקופתכם לצד
האמת? נראה שהעיסוק הזה במה יישאר
הביוגרפיה
האישית שלכם ,בעוד ברקע
מתיש ומדברך
בחיים שאחרי עתיד להיות
ניצב גדול ,נישא ומורם מעם עיזבונכם
במיוחד .אבל מה לא עושים בשבילהילדים
הרוחני.
והנכדים?
כשחוש־
$TS1$כשחושבים$TS1$
מצחיק
זה
כל
נשמע כמעט
המדינה הזו,

ככל
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