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לפני עוד התישבות מפעלי שמימנה (והיחידה) הראשונה* הביטוח חברת הסנה,
המדינה. קום

ה, של בעיצומה אזרחיים רכב כלי שביטחה הראשונה* הביטוח חברת הסנ
השיחרור. מלחמת

ם שהציעה הראשונה* הביטוח חברת הסנה, ם ביטוחי לקטיווי מוזלים קו
עובדים. לקבוצות

ה, ם שהנהיגה הראשונה* הביטוח חברת הסנ ם ביטוחי במטרה לדירות צמודי
הקטן. האזרח רכוש על להגן

ה, ם שהנהיגה הראשונה* הביטוח חברת הסנ ם ביטוחי למפעלים צמודי
ולתעשיה.

במשק הפרמיות להתיקרות פתרון שהציעה הראשונה* הביטוח חברת הסנה,
עצמית. השתתפות שילוב ע״י אינפלציוני

עובדים לקבוצות הדדי לביטוח קרן שהקימה הראשונה* הביטוח חברת הסנה,
עובדים. מיליון רבע המשרתת

הראשונה* הביטוח חברת הסנה,
בעברית ביטוח פוליסת לך שמגישה

פשוטה ביטוח פוליסת יום, יום של
לענין. ביטוח פוליסת וברורה,

כך. על גאים ואנו הביטוח משק כל בא ובעקבותנו *
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יום. יום קורה לא זה
 בשתיקה. אעבור לא אני זה ועל ממני, אותו שתגזול רוצה לא הגון, בחור הוא חבר׳ה
 עם המתחילה הבחורה שבארצות״ערב סקר עורכת עתונאות, עתה שלומדת גל עירית
 המסוגלת גילה, בן דבר, בסופר המאוהבת גל עירית ז). הכבוד (איפה מקובל לא זה בחור,
 כן אותו. לעזוב חברה, עם באוטובוס בכוונה שהתחילה מידידתו תובעת בשבילו, לבכות

 והבחורה השני את אחד שאוהבים בחור או בחורה כי מקובל ערב שבארצות אומרת
 שוטר. על־ידי מטופלת הביתה, אליה שיבוא שיכנועים על־ידי ביניהם להפריד מנסה
 הבטיח הוא להתערב. לא מאמא ומבקשת ובוכה מתחננת מהרגיל, חיוורת קצת עירית

 להרדם יכולה אינה שינה, וחוסר התרוצצויות בגלל מודאגת מאוד אמא להתקשר. לי
מחכה. עוד חבל. לבד. ארגע אני — בשלה עירית בלילות.
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 לשמוע מעוניינת אינה רת־ישראל
 האיש אמנון. של אוייב אותו על

ואמ הרחוק במזרח נמצא הזה
 ענייני בגלל איתו הסתכסך נון

חב בראש עומד אדם אותו עבודה.
עוב מאוניותיו וכמה אוניות רת

 להיות יכול פיראוס. נמל דרך רות
שכזה. מיבצע מאחרי עמד שהוא

 אבל מוזרה, שהתנהגותי יתכן
 רוצה אני מוזרות. אינן דרישותי

 איגוד אמנון. את רצח מי לדעת
 לי, לעצור רוצה הדרוגיים הימאים

 כל דבר לעשות יכולים אינם אך
ה תוצאות אליהם הגיעו לא עוד

 חברת ואילו מהמישטרה. חקירה
 רב, בכבוד בי נהגה שבעבר צים,

 נוהגת שטרנברג, אמנון של כאשתו
שאפ מסכנה כבאלמנה כיום בי

אותה. לזנוח שר
 החלטה נתקבלה בצים לדוגמה,

 השבוע, כל במשך עוזרת לי לתת
או עבורה. שילמה לא צים אבל
 במשך אצלי שעבדה בחורה, תה

בסבל חיכתוה שבועות חמישה
 אחר־ אבל יגיע, שהתשלום נות
 טירטרו החברה, אל כשפנתה כך,

 ביורו- תהליכים מיני בכל אותה
 מחר, תבואי לה: אמרו קראטים.

 לבסוף משהו. לעשות נוכל אולי
 דבר אותו עזבה. והיא לה נימאס
השניה• העוזרת עם קרה

הב החלו העוזרת עניין אחרי
 את קיבל אמנון הכספיות. עיות

 .1980 בספטמבר האחרונה משכורתו
 ,1980 בדצמבר 8ב־ מותו, יום עד
 צים חברת משכורת. קיבל לא

 אחרי לידי להעביר אמורה היתה
 שלו משכורות 2.5 של סכום מותו

 זכאי, היה שלהם הכספים כל עם
בי דמי־מחלה, דמי־חופשה, כמו
הע החברה דומות. ותוספות גוד

 לדבריה שכללו כספים לידי בירה
 הסכום אבל הזה, הפירוט כל את

 לסכום אפילו מגיע לא שקיפלתי
אמנון. של אחד עבודה חודש של

ת אינני// דפ יו
//בצע

 והמצבה הקבורה עכור ם י
שחו אגורה אפילו תרמה לא ד*
 אני ארוכים ימם אחת. קה

ו החברה במישרדי מתרוצצת
 אבל לי, שמגיע מה את דורשת

 במה ? לדרוש צריכה אני למה
 כל לבדוק צריכה שאני חטאתי

 בחברה אותי מרמים לא אם הזמן
 שנים 31 המנוח בעלי הקדיש שלה

לטר לחברה יאה זה האם מחייו?
1 בלך־ושוב פגועה אלמנה טר

 אשד, אני בצע. רודפת אינני
 רכים ילדים לשלושה אם חולה,
 אני עצמי את לעתידם. לדאוג ועלי

 במשך לומדת אני לשקם. מנסה
 מתאילנד, מוצאי באולפן. השבוע

 וגם לשם לשוב יכולה איני אד
 מרגישה אניי התגיירתי, רוצה• איני

ית שילדי ורוצה דבר לכל יהודיה
כיהודים. חנכו

 שטרנ־ רות של דבריה כאן עד
ברג.
ב רות שמטיחה האשמות על

 החברה מנכ״ל הגיב ציס חברת
 פגועה אשה היא ״רות בביטול:
 של מהטראומה יצאה לא שעדיין
ב השתתפנו אנחנו בעלה. אובדן

 מהסכום, בחלק הקבורה הוצאות
 הטיפול את מזניחים לא ואנחנו

 הוא ברות הטיפול עניין כל בה•
 לגבי המקובל לנוהל ומעבר אישי

 בקיא לא אני צים. באלמנות טיפול
שהעבר מפני רות, של בענייניה

 של מחלקת־הרווחה לידי אותם תי
החברה.
 רות קיבלה שאותו הסכום ״לגבי
 ז״ל, אמנון של המשכורות כשלוש

 וכל אנושית טעות שנפלה יתכן
 ד,נ־ אל לפנות הוא לעשות שעליה

 זאת יסדירו והם הלת־החשבונות,
 הוציאה שרות הסיפור את מייד.

 אבל שמעתי, מהקבר הגופה את
 המיוחד. למצבה אותו מייחס אני
זאת.״ ביצעה שהיא מאמין לא אני

 ולא עסקה לא חיפה מישטרת
 מן הגופה הוצאת בעניין חקרה
 הגיע לא כך על מידע כל הקבר.
החוקרים. לאוזני
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