
גבתון י. מאת

 לו. סלחנו לא ומאז התור לראש נדחקים תמיד שהיהודים פעם אמר בווין
 איננו ממוצע יהודי לא. אני בתורו לעמוד האוהב יהודי פעם הפגשת אבל

 מעדיף הוא בתור. אחרים להקדים כדי להידחק לא וגם בתור לעמוד אוהב
 בוודאי זוהי בתור העמידה מן להיפטר לתור. בכלל להגיע שלא יוכל) רק (אם
לפחות אותה להגשים אפילו שתוכל שאיפה וזו שלך משאיפותיך אחת גם

 חולים ב״קופת עממית״. חולים ל״קופת הצטרף איך? הרפואי. הטפול בשטח
פתקים המחלק הפקיד לפני בתור לעמוד למרפאה לבוא צורך אין עממית״

 הנך אם הרופא. של דלתו לפגי בתור לשבת) (או לעמוד כך ואחר לרופאים
 הרופאים ממאות אחד לכל לגשת אתה יכול עממית״ חולים ב״קופת חבר

 פציינט ובין בינך ההבדל שלו. פרטי פציינט היית כאילו הקופה עם הקשורים
 בתוקף לך שישנו תלוש מוסר אלא הביקור, בשביל משלם שאינך הוא פרטי

 זאת ובכל כך כל וטוב כך כל פשוט זה עממית״. חולים ב״קופת חבר היותך
לאמיתה. המציאות זו

★  ★  ★

 - עממית״ חולים ״קופת
כארץ ותיק מוסד

 חדשות פנים איננה עממית״ חולים ״קופת
 לפני (כלומר 1931 בשנת נוסדה היא בארץ.

״הד הרפואית ההסתדרות על־ידי שנים) 37
ב מבורכת עבודה הזמן כל ועושה סה״,

 לא רבים הגדולות. ובערים קטנים ישובים
 את לפרסם טרחה שלא כירדן עליה, שמעו

 נרחבת. פעולה בשקט לפעול אלא פעולותיה,
 לבין בינינו סניפים. 60 כבר לה יש וכיום

לא אחרים ורבים ואני שאתה מדוע עצמנו,

 לך? גם לעזור היכול שכזה מוסד שיש ידעו
 שתועל מוסד כולה. למשפחה המסייע מוסד

 האשד, גם שבה למשפחה במיוחד מרובד. תו
עובדת.

★ ★ ★

העובדת והאשה הקופה
מש הרי עובד, משפחה ראש רק כאשר

 לקופה קבוע תעריף משלמת המבוטחים פחת
המשפ הכנסת לסי ל״י, 34—28 (בגבולות

אין אז גם עובדת? האשד, גם ואם חה).

חדרה פניך עממית״, חולים ״קופת

חדרה סניף עממית״, חולים ״קופת
 34—28( מהגבולות חורג המשפחתי התעריף

 עממית״ חולים ב״קופת כלומר לחודש). ל״י
 האשד, שגם משום מיוחד קנם משלמים אין

 וגנז הגבר גם שבה במשפחה ולכן עובדת.
 פעמיים. לחשוב צורך אין עובדים, האשד,

מע אינו הילדים מספר לילדיך? בנוגע ומה
 אחד ילד אם בין לקופה, התשלום את לה
 מעולה, לטיפול יזכו כולם ילדים, עשרה או

כך. בשל משתנה אינו וד,תעריף

★ ★ ★

 - לאשפוז נזקק הנך אם
כפול הוא הכטוח

 זכאי עממית״ חולים ב״קופת מבוטח כל
 מחלה. לכל חודשים 24 של חינם לאשפוז

 מכן ולאחר חודש 24 ואושפזת חלית אם
 אז כי חלילה, נוספת, מחלה וחלית חזרת
 חינם, אשפוז של חודש 24 לעוד זכאי תהיה

 המבוטחת המשפחה מבני אחד כל כלומר
 מחלה. לכל חינם אשפוז חודשי 24ל־ זכאי
 אזי המשפחה, מפרנס הוא המאושפז ואם
אש יום לכל ל״י 25 של למענק זכאי הוא
 בשנה. ימים 100 ועד הרביעי ביום החל פוז

 חבר/ת שמשפחת היחיד הביטוח זה ואין
 של תכנית גם קיימת ממנו. נהנית הקופה
 לקבל זכאי שאתה שפירושה עממי ביטוח

המש ראש מות של במקרה מיידי תשלום
פחה.

 מיוחדת הנחה מקבל מצה״ל המשתחרר
 חודשים ששה תוך החבר בדמי 50/״ס של

מש עבודתם שמקום שכירים השרות. מתום
ב החלמה מקבלים מקביל מס בשבילם לם

האשפוז. לאחר הבראה בתי
 משלם שהנך התשלומים כל לזכור! עליך
 בצורת אליך חוזרים עממית״ חולים ל״קופת

 אינם הכספים ממנה. מקבל שאתה השירותים
 היא הקופה אחרת. מטרה לשום מוצאים

לחלוטין. על־מפלנתית

★  ★  ★

נוספים שירותים
 הנבחר המשפחה רופא של לטיפול בנוסף

 רופאי של הגדולה הרשימה מתוך ידך על
ול לאישפוז בנוסף עממית״, חולים ״קופת
מק רופאים של לשירות זכאי הינף ביטוח,
 לך נראה אם תור. בלי זה וגם צועיים

 מקצועי, רופא של לשירותו זקוק הנך
 של ברשימה המופיעים מאלה אחד לך בחר

 ל- זקוק הנך אם שלו. הפרטי הפציינט
 אתה כאילו ונהג עממית״ חולים ״קופת
 גם וכו׳), תחבושות (זריקות, אחות טיפולי

 פנקסו עם תשלום. ללא תקבל אלה את
 ״קופת של מרפאה לכל להיכנס תוכל

״קו של רופא ולכל בארץ עממית״ חולים
 חבר הנך אם מקום. בכל עממית״ חולים פת

 תרופות לקבל תוכל עממית״ חולים ב״קופת
הרנטגן, מכוני וגם בארץ המרקחת בתי בכל

 תשלום. ללא לרשותך עומדים וכו׳ המעבדות
בירך. היא השונים המכונים בין הבחירה

★ ★ ★
 של הציבורי האופי
עממית״ חולים ״קופת
 צביון בעלת היא עממית״ חולים ״קופת

ה נציגי ידי על ומתנהלת מובהק ציבורי
 על מוכר המוסד והעובדים. הרופאים חברים,

טיב ועל ידו, על ונתמך הבריאות משרד ידי

נתניה כמרפאת האחות חדר

נתניה במרפאת חשמל טפול
המדי רופאי שארגון העובדה תעיד השרות

 למתן עממית״ חולים ב״קופת בחר נה
לחבריו. שירות
 60ב־ מיוחד הרשמה מבצע נערך עתה
 סניפי ובכל עממית״ חולים ״קופת סניפי

ו הסניפים לאחד נא היכנס בארץ. ״דחף״
ובאדיבות. טובה ברוח שתתקבל לך מובטח


