
 לשבויים, מים נותנים שלנו חיילים ראיתי
 שלהם. האישיות המימיות מתוך

זה? לכל פרסום אין למה
אשקלון אלבורר, חיים

שואלים. אנחנו גם •

הרגשות שטיפת
 שאני למרות אחת: ארץ לכתבה ביחס

 הופעתו, מיום כמעט השבועון את קורא
 אינני הרי לדבריכם, מסכים רוב ועל־פי

 ש־ זו, בכתבה שנאמר למה להסכים יכול
 שטפה כאילו והדרנותית הקצרה ״המלחמה

 שני מלב והנקמה השינאה רגשות נל את
 פתוחים הלבבות את השאירה הצדדים,
 חדשים.״ לרגשות ופנויים
 שיש השינאה מבטי את ראיתם לא האם
 ואת הכבושים השטחים של התושבים בעיני

הפליטים? של הכאב״ ״הבעות
 היא אלה. רגשות שטפה לא עוד המלחמה

 — שנמשיך לאחר — זאת לעשות תוכל
 שט־ הפיכת הגדולה: במטרה ואנחנו, אתם

 הפליטים. ויישוב לפדרציה, — חי־הכיבוש
תל-אביב אברמוב, (,,פפו״) בנימין

לחיילים חנינה
 חל אינו החנינה חוק ידיעתי מיטב לפי

 בשירות־ עבירות שעברו צ.ה.ל. חיילי על
 גם כזד, חוק שיצא רצוי לפיכך הצבא.

 מכיוון ומילואים, בסדיר צ.ה.ל חיילי לגבי
מכך. להנות הזכאים הראשונים שהם׳

מילואים, חייל זליפה, סלים
תל־אביב

היחידות הפעמים
 מועדון־ את יקפחו מתי עד לשאול רציתי

כצור־ ההסתדרות
שלום.

מש שאנו למרות
 שצריך כמו למים

ההסתדרות, מיסי את
— נמוכים שאינם

למ המועדון, הרי
 אין ההבטחות, רות

טיו אין תקציב, לו
שהבטי למרות לים
 במועדון־הנוער חו,

 אף אין — המהולל
מדריך.

 היחידות הפעמים
 הן פועל, שהמועדון

״ה המרתק הנושא על להרצות כשבאים
 ביום או מפא״י״, של הצעירה משמרת

 מכירים לא שוב שלמחרתו — הבחירות
אותנו.
לעשות? מה

צור־שלום הררי, אשר
 היטב זוכרים לא הם אם פשוט: דבר •

 את היטב אתם זכרו — שהבטיחו מה את
מקיים. שלא מי

וידידות אחוה
תוש את ראיתי כאשר ששמחתי כמה

 מהמושב שכניהם עם עומדים כפרינו בי
 כדי יכולתם בכל ועוזרים בולדת, השיתופי

ב פרצה אשר הבוערת האש את לכבות
 מקום את עזב לא מהם ואיש המושב שדות

 וחזרו כליל, כובתה שהאש עד השריפה
המושב. מבני רב־תודות עם לבתיהם

זועביה טייבה פקיד, מוחמר זועבי

לעם ערבית
 העתיקה, העיר וסיפוח הגדה שיחרור עם
 דוברי תושבים של רב מספר למדינה נוספו

ערבית.
 שיכלול שבועי מדור לפרסם דעתכם מר,

 שכנך״, את ״דע מדור וכן שעורי־ערבית,
ו כלכלית היסטורית, אינפורמציה שיכלול

 אתם שרק דומני הערבים? אודות דמוגרפית
זאת. לעשות יכולים

ירושלים ינאי, אלחנן
חיובית. דעתנו •

בקונסוליה בלגאן
 הנמצא הזה העולם תנועת אוהד בתור

 חברי כל בשם לכם, אודה בארה״ב, כעת
 הבאות: העובדות פרסום על כאן,

 ל־ רבים התקשרו הקרבות תום עם מיד
 לא אולם — בשיקאגו ישראל קונסוליית

ם משם לקבל יכולנו ה שו ב ו ש  ת
ת כ מ ס ו לפנות. ולאן המצב, מה מ

 לא בתוכם, ואני רבים, מאמצי למרות
 אפשרית תחבורה לנו להשיג נ־סו שלא רק

 לארגן שידאג מי היה לא גם אלא לארץ,
 להם לעזור או לחזור, שרצו אלה כל את

בארגון. או ביעוץ, בכך,
מוח בהן קונסוליות, קיימות מה ולשם

 שכולם: ישראלים, של ענקי מנגנון זק
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מכוניות בביטוח נזק לתביעות חדשה תכנית
מקיף בביטוח המבוטחים רכב לבעלי מיוחד שרות המבטיחה חדשה מקורית תכנית אלה בימים הנהיגה בע״מ לביטוח חברה אליהו

למינימום. עד התביעה הגשת תהליך וקיצור בתאונה ניזוק שרכבם למבוטחים מהיר טיפול מעניקה התכנית
:כזו תופעה על מורה הקיים המצב
 לזרוז לדאוג המבוטח על והמעריך. הביטוח חברת המוסך, בין בהתרוצצות המתבטא רב סבל הרכב לבעל נגרם הנזק, בעצם

הביטוח. מחברת גביתו לפגי ניכר די זמן למוסך התיקון תמורת את לשלם לעתים נדרש הוא וכן וחתימות אישורים קבלת
י בארץ והמוכרים הגדולים המוסכים מן כמה עם שנחתם להסכם בהתאם * א ש ״ של מבוטח כל ר ו ה י ל א  או להתקשר ״

 גבית תמורת המבוטח לידי אותו וימסור הרכב את יתקן השמאי, את ייזמין המוסך לתקון. הללו המוסכים לאחד רכבו את להעביר
 מצידם התחייבו המוסכים השמאי. דו״ח לפי התקון דמי את למוסך תשלם מצידה החברה הפוליסה. לפי העצמית ההשתתפות דמי

״ מבוטחי לצבור מעולה שרות להעניק ו ה י ל א המלאה. רצונם לשביעות התקונים ובצוע ״
הרגילה. בדרך — אחרים מוסכים של שרותם את לקבל היינו, כיום, הנהוגה הברירה את הפוליסה בעל בידי משאירה זו הצעה +

רכב) לבטוח (מומחים בע״מ לביטוח חברה - ״אליהו״
״ חב׳ של לקוחותיה מספר ו ה י ל א , ■יי־זיל-״׳״יזי׳מי י אלף, 20ל־ היום מגיע ״

 רוזח עם ל״י מיליון 4בכ־ שהסתכם במאזן — ביטוח כחברת לפעולתה הראשונה השנה — 1966 שנת את סיימה החברה
ל״י. אלף 260— של

ל״י. אלף 438.— של בסך תלויות תביעות ל״י 268.— של בסך תביעות תשלום כולל זה מאזן
 ל״י אלף 122.— ההכנסה, מס לשלטונות ל״י אלף 170.— הפרישה שהחברה בעוד ל״י מיליון 1.24ל־ הגיעה הביטוח קרן

שמורה. לקרן ל״י אלף 100.— של וסכום 120/0 בשעור הטבה מניות לחלוקת
ח הטו?ס צ9 הז 1ו


