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 שלא דבר וזד. יחם.״ באותו ד,מיצרנים,
 אלו שיחידות כך (ובצדק). לו מוכנים היו

 וכך הלחם, כמות כל את לקבל נאלצו
 אל דרכם את הרבים הקרטונים מצאו

 צל שמחים כשכולם הסופי, מקום־מנוחתם
 היה ברמן ממאפיית וברמן הגאוני, הפיתרון

מכולם. יותר מבסוט
 מכך פחות ולא מים הרבה זרמו מאז אך

 את לפקוח רבים אנשים שהביא מה דם,
 ולחשוב. הראש את גם קצת ואולי העיניים
 וראינו הרמטכ״ל עם ראיונות וקראנו

 האלה המיקרים בכל בטלוויזיה. תוכניות
 זה, מסוג שטויות ועוד חיסכון על דיברו

השתנה. לא כנראה צה״ל אך
 שירות־ סיימתי מיספר שבועות לפני

 השאר בין בסיני. וחצי, חודש בן מילואים
 — ו למחנה, מחוץ אל הזבל את הוצאתי

 10ל־ 5 בין היו בתוכו מנחשים. כבר אתם
 כלל, נפתחו לא שכמובן לחם, קרטונים
 אותה עצמי את שאלתי שוב מדי־יום.

 תהיה התשובה שלפחות וקיוויתי שאלה,
מהקודמת. מטופשת פחות

 אחרים מאנשים רק תשובה, אותה איפה.
 לא כבר אני מקודמיהם. אותה שלמדו
 שמרגיז מה שזורקים. הכסף על מדבר

 בעייה הוא כזה שלוודמזון הוא ומדאיג
 מסוגל שיהיה אחד חכם אף בצה״ל שאין

אותה. לסתור
 הוא בחיל־האספקה שמישהו לי יגידו ואם
 אלא ברירה לי תהיה לא ברמן, של שותף

לו. להאמין
אשדוד מיל., חייל י.ס.,

והסעד הביטוח פילאי
 מדינת של מפילאי־הפלאים מימצא להלן
 הגיסים במדינת חיים אנו כידוע, ישראל.

 גם אלא למיליונרים, רק לא הכלכליים,
ממד כללי נם והנה הפשוטים. לאזרחים

:ראשונה רגה
 ומעלה, 18 מגיל במדינה׳ אזרח כל
 בביטוח־הלאומי, עצמו את לבטח חייב

המגיע הון־תועפות, עולה וזה ביטודרחובה,

זוהר מרדכי
זקן? מקבל כמה

 אלף 30ל־ עד ברוטו, מהכנסתו 14ץ>0 לכדי
 עולים דמי־ד,ביטוח דהיינו, לשבה. ות ל׳,
ה כאשר אך לשנה. לנפש לירות 4200כ־

 הוא מה מעבודה, פרישה לגיל מגיע אזרח
 1 הלאומי הביטוח מן מקבל
 טבלת־התשלומים ולידה הטבלה, הנה

ב שנתפרסמה כפי מישרד־הסעד, של
.1.12.74ה״ מן מעריב
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קיצבת־זיקנה
קיצבת־הסעד של

:לחודש הביטוח־וזלאומי
: לחודש

ל״י 310— ל״י 236.90 לבודד
ל״י 465— ל״י 355.30 נפשות 2
ל״י 711— ל״י 544.80 נפשות 4
ל״י 829.— ל״י 718.65 נפשות 6

המסקנה: מכאן
 בביטוח־ עצמך את לבטח תטרח אל (א)

 משתלמת שקיצבת־הסעד כיוון הלאומי,
כלום. עולה ואינה יותר
 ואתה לזיקנה טובה בשעה בהגיעך (ב)
יצר מעבודה לפרוש החוק, על־פי חייב,

 כבל התרחק תטעה. אל אנא ומכניסה, נית
 ישירות ופנה הביטוח־הלאומי, מן האפשר

 כי שהוכחת לאחר שם, למישרד־הסעד.
 תקנות על״פי לד מגיעה הכנסות, לד אין

 כשהיא הנ״ל, לטבלה בהתאם קיצבה הסעד
ממס. פטורה
 להוכיח צריו אינך במישרד־הסעד אגב,

 זה, ברגע לך, שאין לעובדה פרט דבר,
ואילו להתקיים• תוכל שעליהן הכנסות




