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 אורד לכל הרפואי הביטוח

 לבטוח להתקבל יוכלו חדשים חברים הראשונה■ הבטוח שנת
 יתקבלו — חברים שבניהם הורים .65 גיל עד רפואי

שהוא. גיל בכל

ח 111.11? י ד י ע  עומדים או 1967 בשנת שהתחתנו צ
 בביטוח יזכו ,1968ב־ להתחתן

 כך על נוסף חודשים. שלושה למשך חינם בריאות
 הראשונה. הבטוח שנת בכל 250/0 של בהנחה יזכו

 ללא — הורים לבטח הזכות להם תוענק כך על נוסף
גיל. הגבלת

ם י ל י י ש ח ם1מ י ר ר מאז שהשתחררו - ח
 הימים ששת מלחמת

 חודשים בשלושה יזכו הנוכחית, בשנה שישתחררו או
 ובני הם ,חינם — הרפואי הבטוח של ראשונים

!משפחותיהם

 חודשי בשלושה המשוחרר החייל הורי יזכו כך על נוסף
 השנה. כל לאורך הנחה 25/״0ו־ חינם, רפואי בטוח
 ובני־משפחותיהם המשוחררים החיילים יזכו כך על נוסף

 הרפואי הבטוח מדמי אחוזים!) (ארבעים 40,*״ של בהנחה
הראשונה. הבטוח שנת בכל

ל כ ם ל י ל ב ח  ביטוח להשיג האפשרות — ה
ביש מסוגו וראשון חדש נוסף

 משלמים שמעבידיהם בלבד לשכירים כה עד שניתן ראל,
 .מחלה דמי בטוח — לעצמאיים גם מעתה וינתן מקביל מס

 ללא ההכנסה שי אחוזים שמונים עד שבעים של בשיעור
 הוא אם בין למבוטח ישולם זה כסף המחלה! זמן הגבלת

 הוא אם בין בביתו, חולה או בבית־חולים מאדשפז חולה
לעבוד. לו אסור רק או שוכב
 קובע עצמך ואתה מרצון, רשות, ביטוח הוא זה ביטוח

 המחלה דמי גובה את וגם החודשי התשלום גובה את גם
לך. הרצוי

 להרחבת פעולות של ארוכה לשורה תוספת רק הם אלה תקדים חסרי יתרונות
 חולים כקופות הנהוגות רכות הגכלות כיטול הכוללים לאומית, חולים קופת שרותי

 פריון בליקויי הטפיל הרחבת לאשפוז, הזכות הארכת רפואי, לבטוח קבלה לגבי
ועוד. ארגון ממס פטור השלישי, הילד אחרי ילדים עבור ממס פטור ועקרות,

בריאות, מלבד דבר ושום בריאות רק בריאות, הוא לאומית חולים קופת ענינה.של
 משלם אתה לאומית חולים בקופת ארגונית. או מפלגתית מסגרת בשום תלות ללא
 הגדולות בהנחות — ועתה נוספים. מיסים כל ללא כלבד בריאות בטוח דנד

ביותר. הטובים כתנאים בריאותו הבטח עליהן. שהוחלט

לאומיים לעובדים חולים קופת של והמרפאות הסגיפים בכל פרטים בקש
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י״ג י״א, יי, ט׳, בוקר לכתות תשכ״ט הלימודים לשנת תרשמה

במגמות עיוני תיכון

הומניסטית
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עי תיכון ת מקצו מו במג
 רדיראלקטרתיקה

תעופה ־ טלויזיה

 כימיים לבורנטים
 גרפיקה־שרטוט
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 החמוד משרד על-ידי הנערכות הבגרות לבחינות הבנה כולל
סטיפנדיות * נסיון בעלי אקדמאיים מורים על־ידי הוראה
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ו — אשכול בעד שיצביעו הודיעו יים

דיין. למחנה הצטרפו שניים
 שניתן במהירות, התפתחו המאורעות

ה של הראשיות הכותרות מן עליה ללמוד
היומיים: עיתונים

 !פעם שוב אקפוץ ״לא :אלמוגי
 העבודה. תנועת לערבי נאמן אני

״אשכול לצד מקומי ! 
ההמו התקווה. בשכונת הפגנה

 י לשלטון ודיין בגין צעקו נים
 מול שובתת נכים של ת מישרה

:דורשת ראש־הממשלה. של ביתו

שלו! מ ד״ן מ
 — ושר״הניטחון ראש־הממשלה

דיין משה
— סגן־ראש-הממשלה

 שפירא משה חיים
 בגין מנחם — שר״החוץ

 פרס שמעון — שר״האוצר
 נחמיאס יוסף — שר-המשטרה

 בן״מאיר ישראל — שר־הפנים
 רפאל יצחק — שר״חדמות
— שר״חחינוך

 גולדשמידט יוטף ד״ר
— שר־המיסחר-והמעשייח

ספיר יוסף
 בן־אליעזר אריח — שר-העבודה

 נבון יצחק — שר-החסברה
 פיינרמן עוזי — שר-חחקלאות
— שר-חבריאות

 רימאלט אלימלך ד״ר
 גז מטילדה — שרת-הדואר

— שר-הסעד
 לוין מאיר איצ׳ח הרב

 לין אמנון — שר-הפיתוח
אליאב לובה — שר-הקליטה

הבט* יובטח - כשלטון ״דיין
חון!״

 לדיין! הצטרף חושי
 מוואשינגטון. חזר רבין יצחק
תיק־הכטחון. את לו יציע אשבול

 בעינינו פסול ספיר ״גם פרם:
כראש־ממשלה.״

וה גח״ל של משותפת פנייה
 סיבוב לערו!* ״יש :לנשיא דתיים

 את ולהטיל חדש, התייעצויות
 דיין!״ על הממשלה הרכבת

★ ★י ★
שיא... ידרשו מהנ

* * ■ ■ ■ * •■ * * •■ שיי
! :ש * ש ! י ש ״רוב לנו יש י !

/  לגמרי. צרוד היה פרס שמעון של קולו /
הבשו נשמעה כוחו, בכל צעק שהוא למרות

ש ברשימה נופף הוא עמומה. בלחישה רה
 לסמוך אפשך אבל חתום, לא ״זה בידו.

עליהם.״
 הניירות סביב נדחקו במטר,־הליכוד חבריו

 אתמול. עוד זה לרגע ציפו כבר הם שלו.
 על התעקבו השמות, 120 את סקרו עיניהם

 לומר אפשר כן. ושם. שם כל שליד הסימנים
 סימנים 61 בניצחון. הסתיים שהמאבק

 כמה ועוד בחזרה. בהם הביטו בטוחים
 העגלה על שיקפצו אלה של סימני-שאלה,

מנצח. מי שיראו ברגע
 את היום, עוד עצמו, הנשיא ייזום לא אם

 לו ישלחו — התייעצויות של השני הסיבוב
 חברי־כנטת, 61 בידי חתומה בקשה מחר

 הרכבת תפקיד את להטיל ממנו הדורשים
גמור. שהכל לומר אפשר דיין. על הממשלה
 עם ההוא העניין היה עוד האחרון ברגע
 לכל נוסף חיק־החינוך, את דרשו הדתיים.

 יוסף לדיר שמגיע אמרו שקיבלו. מה
 ל" מחוץ אותו מכיר לא איש גולדשמידט.

 בתוקף. סגולותיו על עמדו הם אבל מפד״ל,
 לחינוך המחלקה מראשות במיוחד התפטר

 כדי הבחירות, לפני במשרד-החינוך, דתי
התפקיד. את לקבל

 ויתר. נבון אבל להתפוצץ, עמד ההסכם
 יש עכשיו להם. זקוקים ברירה. שאין ראה
 זה השרים: ברשימת אחד סימן־שאלה רק

הבטחזן. שר התואר שליד
 הלילה בבוקר. מחר עד יתבהר זה גם

 שבין־ לו יראה דיין אלון. ויגאל דיין ייפגשו
 לצידו לעבור יסכים מאם רוב. לו יש בד,־וכד,

ד,בטחון? כשר —
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