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| בחברה £עמדן כ ;:יספרג

 לא עדייו פתאום, לפתע כל
 ללישכת לפיות לי מאפשר

 את להוציא נאלצתי הסעד.
יכו מחוסר מהגן, הקטן הבז
.לשלם לת . .

 60סל־,/ שקרוב. יודעת אני
 ברמת־חיים חיות מהאלמנות

 בשבילי הנמוך. העשירון של
 חיה אני סטטיסטיקה. לא זו

.זה את . .

 בלתי מצב שזה יודעת אני
 יכולה לא אני אבל ניסבל,
בי חוק רק כלום. לעשות

 למניע יכול חובה ־חיים טוח
ויתו אלמנות של כזה צב
בחוסר- לפתע שנותרו ם

עודחידזש
של

בנין .מגדל
ה שהיא בניו, מגדל חברת
בבי בישראל הנחלה חכרה

 לאחרונה הכריזה היש, מות
בביטוח־ חדשה תוכנית על

הצעי־ למשפחה ״גג — חיים ,
רה״. י

 בי־ המה החדישה התכנית
 אשר משפחתי טוח־תיים

 למשני';־■: לתת נועד
 מקסימלית; כלכלית

 כספי!/ בהוצאה זמן,
 הכניסה החברה מלית.

ת| מיטב את נית  ה
 תוך בביטוח־חיים

המודרנית למשפחה

 הצעירו! למשפחה גג
; בתחום מעניו חידוש  ד: ■ - /
$ ומומחי בארץ החיים  ו
 בי< רבה הצלחה לה צופים

< בישראלי הצעירות המשפחות

מכיר ״לא

 ־אלף־ידולאר־ 300'של" בסך '־'
 בטורונטו' בית־משפט העריך

 עקרת־ של עבודתה שווי את
 זהו שנה. שלושים במשך בית

 לטובתה השופט שפסק ה&כום
 הת־ כאשר ברגמן של.מילדרד

האדריכל. כעלה
אמר ־הדין

 הסובבים■ עם משותפת שפה למצוא וכשרון לפותרן,
אותו.

צעירות אלמנות
 בן בהיותו ניפטר כשבעלי

תינו שני עם גישארתי ,30
 מקצוע, חסרת הייתי קות.
מבי- או מפנסיה הכנסה ללא

עגומה מציאות
בעל, בלי נישארתי לפתע

 היתי' ילדים. ארבעה עם
 רמת את להוריד מוכרחה.

ודרסטי, מיידי באופן החיים
.להתקיים כדי

דר היוס

חובו!
הכנס!

קטנים
״היו

א בבית,

אורהים,
עוגה, עם

 יודעים אנו
 ב־ מגלים נו

 כי מקצועית
ז  חו־ בוטלה |

עליה חלה §ז!
המרו

 ״\י!ת ■ .
 לילדים

אימת עליה

 שלא היה
 ע חצי רק

 1ד קיבלה
 מחברת-ה

 / עד חייו.
 קיצבת־ על

 חביטוח־הלא
 וח/ כשנה לפני

והקימ׳ אלמנות

 חדש מושג
בביטוח:

 ביטוח־חייע
משפחתי

 על נתבשרנו אלה בימים
בבי ומענינת חדשה תפישה

משפח ביטוח־חיים — טוח
 את מהווה זו תפישה תי.

 שלי החדשה לתכנית היסוד
ל גג — בנין מגדל חברת

הצעירה. משפחה

 המהפכנית 'הגישה מתכנני
האחרו ״בשנים מסבירים:

 מענינות תמורות חלו נות
של והכלכלי החברתי בתחום

■^!ן^^^^ודרמ^ב^שרן^

 החלטנו לפיכך אל.
 צרכי את מחדש

 הצעירה', הישראלית
 ובנ הכלכלי הבסחון

 כתוצאה החיים. ביטוח שא
 שנערכו ומסקרים ממחקר

 הצלחנו החברה, מומחי ע״י
המתאי חדשה תכנית לפתח

המודר למשפחה במיוחד מה
 לה מעניקה זו תכנית נית.

 במשך מירבי כלכלי בטחון
 הוצאה .על שמירה תוך חייה

 מאפשרת מינימלית, כספית
 והתאמה לשינויים גמישות

 כל של הפרטיים צרכיה לפי
________בנפרד״. ,משפחה,

— אופנוע )כי
׳דר ■.גתאונות

כים.
מר: והרי א ״סדנא נ
הוא...״ חד דארעא

דאגת? ואתה
 , אשר. המנוח, אביה על־שם מבעלה התאלמנה 35ה־ בת שרה
 כמנהלת־חשבונות, שעבדה .-שרה, מגידול נפטר הוא שנים. 4 לפני

 השיקום אגף במסגרת קיבלה 9 בן היה אבי! כשבנם, במוח,
סיוע הביטוח־הלאומי של לאחר־גזכן חודשים 3 'חודשים.

 ראש
 ,משפחה

,שני
;משפחה־המ־

 כמעט עבר
שבמשפחה.

אנו  עדים נות.
 המש־ בקרב וי'ה

 הבי־ אשר חודרניות
 הכלכלי- במבנה

גישפחה.

ש־ לשינוי י■
 אצל הברורה

 לעבודה לצאת
 הנתונים הבית.

 על מצביעים
מ למעלה 1977

 בגי־ הנשואות פ ;
 מחוץ . עבדו
 290כ־ם/ לעומת

מש* עליה אכן,
 אשר שנים, 7- :זך

!וכת

 אחד מהווה :דת
ה של ־,חשובים

והמודרנית. גירה
 האשה נוטלת ו

לפר בדאגה !דל

 ומשתרש ־־1*־־־
 שני של רני

לת־ כתחליף
מש ראש של

 וגוברת ר,ולכת
החברתיים־ ךחייה

הבי המשפחה
 נוספות לתמורות '

 היא שבהו החשובות ואחת
 של וגוברת ההולכת המודעות

 בישראל המודרניות הנשים
הצעי האשה לביטוח־חיים.

 בבי- עוד מסתפקת אינה רה
ודו בלבד לבעלה טוח־חיים

 מתוך חייה לביטוח אגת
 ותרומתה בחשיבותה .הכרה

למשפחה.

שחקים הגיבורה״ את ״מ
 החלה שנתיים, בן אבי כשהיה

 פרטית בחברה לעבוד שרה
 שנעזב אבי, .15.00 עד 9.00מ־

 כל בכה אמו, על־ידי בפעוטון
של תקופה במשך הבוקר

י ו

חדשה: שיטה
ח-ח״ם טו חתי.9מו!ו בי

של בלעדית תוכנית ^ ן!
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