
מילואים לאנשי תגמולים
 לפצות נועד המילואים תגמול

 מילואים, לשירות שנקרא מי את
 עקב הכנסתו או שכרו הפסד על

 המוסד מבטיח זו בדרך השירות.
ל קיום אמצעי לאומי לביטוח
בת ולמשפחתו במילואים משרת
השידות. קופת

 חוק להפעלת הראשונות בשנים
קיב (תגמולים) מילואים שירות

ה העובדים רק התגמול את לו
 מעבידיהם, באמצעות שכירים,

 את הלאומי הביטוח החזיר להם
התשלום.

 סוגים לתגמול זכאים כיום
 עצמאיים, עובדים — נוספים רבים

 להשכלה במוסדות תלמידים
ועוד. מובטלים גבוהה,

לתגמול זכאי מי
 למי משולם המילואים תגמול

צא ערב הכנסה לו והיתר. שעבד
 עבדו שלא אלה בין למילואים. תו

 בתקופה כעצמאים או כשכירים
 לזכור חשוב לשירותם, שקדמה

ל זכאים הבאים הסוגים רק כי
 עבודה מחוסר מילואים: תגמולי

 העבודה), בלשכת רשום היה (אם
 גבוהה להשכלה במוסד תלמיד
תו במוסד ותלמיד ובחו״ל בארץ

 מוכר הלימודים מוסד (אם רני
 דמי שילם והתלמיד החוק לצורך
ב משתלם השוואה), לקרן ביטוח

 דמי שילם (אם מקצועית הכשרה
 חייל השוואה), לקרן ביטוח

 החל (אם סדיר משירות משוחרר
מ יום 60 תוך מילואים בשירות

(בשנתו חדש עולה שחרורו), יום

 של יורשיו וכן בארץ) הראשונה
שנפטר. במילואים משרת

התגמול שיעורי
 רק משולם המילואים תגמול

 רצופים יומיים של תקופה עבור
לפחות.

פי היא התגמול שמטרת מכיוון
 שכר, או הכנסה הפסד על צוי

מה 100,)/״ הוא התגמול שיעור
 למקסימום עד מההכנסה, או שכר

 סכום אך לחודש, ל״י 2500 (כיום
).75 באפריל לעלות עשוי זה

 מינימלי תגמול נקבע כן כמו
הכ להם היתה שלא הזכאים לכל
 שהכנסתם או שירותם, ערב נסה

המינימום. מתגמול נמוכה
 החל המינימום, תגמול שיעורי

 הם: 1.1274מ־
— ויותר ילדים 2ל־ לאב

 לחודש ל״י 1,045
— אחד לילד לאב

 לחודש ל״י 980
— אחר אדם לכל

לחודש ל״י 915
 מחושב כיצד

לשכיר התגמול
 התגמול מחושב רוב פי על

 ברבע שכרו ממוצע לפי לשכיר
 דהיינו לשירותו, שקדם השנה
 השנה ברבע השכר זו: בדרך

 ימי מספר כפול ,90ב־ מחולק
 לגבי אולם, המילואים. שירות

 בלבד חלקי באופן שעבדו שכירים
 גם קיימות זה שנה רבע במשך
להב הבאות אחרות חישוב דרכי
מזה יותר גבוה תגמול להם טיח

ם
החי דרך לפי להם משתלם שהיה
לעיל. המתוארת שוב

 שעבד למי התגמול — לדוגמא
 ברבע עבודה ימי 60מ־ פחות
 מחושב לשירותו, שקדם השנה

 לפי חודשים, בשלושה השכר לפי
 החודשים ששת מתוך בחירתו,
 מי זאת, לעומת לשירות. שקדמו
השי תחילת עד ברציפות שעבד

 לו היה ולא יום, 60מ־ פחות רות
שקד החודשים בששת אחר שכר

 יומי, חישוב לו יערך לשירות, מו
 הימים במספר שכרו מחולק לפיו

עבו תחילת תאריך בין שחלפו
• לשירות. יציאתו ותאריך דתו

 כולל התגמול לחישוב הבסיס
 החייבים השכר מרכיבי כל את

תש כגון: ביטוח, דמי בתשלום
 פרמיות נוספות, שעות עבור לום
 בדרך עובדים. ילדי קיצבת וכן

ה תגמול את השכיר מקבל כלל
ממעסיקו. ישירות מילואים

 מחושב כיצד
לעצמאי התגמול

מחו עצמאי עובד של תגמולו
 לפיה השנתית הכנסתו פי על שב
התבי את ביטוח. דמי משלם הוא
 בסניף להגיש עליו לתגמול עה

 מתנהל בו לאומי לביטוח המוסד
שלו. הביטוח דמי חשבון

מק המילואים לתגמול בנוסף
 ישירות במילואים, משרת כל בל

 כל עבור ל״י 5 של סך מצה״ל,
שירות. יום

השי להוכחת הדרוש המסמך
 3010 מס׳ צה״ל אישור הוא רות
 בטופס העתקו שאבד, במקרה או,
.3021 מס׳

או זה, אישור על שמור אנא
לתגמול. לתביעתך לצרף עליך תו

 בעיות או שאלות לך יש אם
 תוכל הלאומי הביטוח כנושאי

 המוסד מסניפי אחד לכל לפנות
מפו הסברה חוברות ולקבל
 שירות לרשותך כן כמו רטות.

שמס טלפוני, אינפורמציה
פריו:

258148—03 ; 256348—03 
.02—228968 ;02—224798ו־

הוץווהי הבישה
ת א ט1מ מ * ? ך ר

ציבור ליחסי המחלקה ־׳1/ מוגש

 בסעזן 76/75 אזפנת
״כרמל׳ של הפרחת

 מלהיבות לתגובות זכו כרמל״ ״תעשיות תשלובת של האופנה בזי
.76/75 דגמי בתצוגות אירופה של האופנה בבירות

 שבייצורן זט?) 1x5010 השונות הפרוות על הדגש הושם בעיקר
 משמעותה זו הצלחה ופיתוח. מחקר של רבות שנים התשלובת השקיעה

בעולם. הטקסטיל ענף את כיום ׳הפוקד המשבר לאור במיוחד חשובה
 הוצגה וכו׳ מינק שועל, נמר, — השונות החיות בדגמי לפרוות נוסף

 למתכנן המאפשרת מקוריים בדגמים פרוות של חדשה סידרה השנה
ה הקלאסיות הפרוות לדגמי מעבר היוצר דמיונו את להפעיל האופנה
קיימות.

 את כיום הגותן היחיד הטקסטיל הינם הפרווה בדי כי לציין ראוי
 והעממיים היוקרתיים בבתי־חאופנח ומוצג האופנה תחומי בכל הטון

כאחד.
 — השונים מפעליה באמצעות מייצרת כרמל״ ״תעשיות תשלובת

קי טקסטיל ״מפעלי בע״מ״, קיסריה ״רייכל בע״מ״, (ישראל) ״גלנויט
 ארוגות כותנה קטיפות טווידים, וולורים, ז׳קרדים, — בע״מ״ סריה

ופרוות.
 ולכל רמה בכל ההלבשה בענף מתכנן כל לדרישת עונים אלה בדים

גיל.
 העוסקת מיוחדת חטיבה התשלובת הקימה המקומיים היצרנים עבור

 הפרווה תודעת החדרת על מיוחד דגש כשמושם והכוונה ייעוץ במתן גם
 לעולם חדשה תנופה שתקנה פעולה המקומית, לאופנה נמוך שמחירה
הארצות. לשאר בדומה במשבר הנמצא הישראלי האופנה

מכתבים
)7 מעמוד (המשך
 את זד. לתפקיד למנות בזאת מציעות אנו

 המערך. מסיעת הרליץ, אסתר הגברת
כישראל, הפמיניסטית התנועה

תדאביב
חככוד וכל כושה

 ויהונתן ליטני דני של בהופעתם חזיתי
 בינתיים, הכל (זה צוותא במועדון גפן

 שביהודי חושב ואני הכל), זה בינתיים
 כיצד לשאול: מוכרח אני לו, שאיכפת

 לדת לועגת שברובה כזו, הופעה תיתכן
ישראל? בארץ וליהודים, היהודית

 את מקיים לא ליטני כדגי ״יהודי״ אם
 ליהודים ילעג שלא לפחות התורה, מיצוות

מוסר מטיפת יותר צריך לא האמיתיים.

ליטאני זמר
מוסר טיפת

!בושה כזו. הופעה לשלול כדי
 מבקש אני צה״ל, כחייל אחר: ובעניין

 חינם־ שמסיעה אל־על, לחברת להודות
 אר־ ברחוב שלה מהמסוף חיילים אין־כסף
 בן־ לנמל־התעופה עד בתל־אביב, לוזורוב
הכבוד! כל גוריון.

צה״ל שימחון, ניסים

כבקשה הצעות,

(מ יבור ונועם (משמאל) תשבי דניאל
 שהיאב־ תהומי בצער בזה מודיעים ימין)

 ),1954( ד.זה בהעולם בתמונה הנראית טה
 אבל להם. שייכת אינה אחרת, יאכטה וכל
להצעות. פתוחים הם

ותשכי יכור
בבקשה הצעות,


