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דיבידנדים
לאנשי־הקבע

כוח אגף אנשי אירגנו חג־ד!םםח ^
 מיוחד אירוע צה״ל של אדם(אכ״א) *■

 שנועד אירוע התל־אביבי, בלונה־פארק
 ובמיק־ אמא או (אבא שהוריהם לילדים

 משרתים אמא) וגם אבא גם רבים רים
בצבא־הקבע.

 שנקרא הזה, האירוע את סיכם וכך
 דסקל, יחזקאל אלוף־מישנה מיצוזל.

 חם עורף ״ללא באכ״א: פרט מחלקת ראש
ב ולהישאר לתפקד מאוד קשה ותומך
 ה־ מישפחה. קוראים הזה לעורף צבא...

ולכן לנו ויקרה חשובה הזו מישפחה

 השקם מנהלי בעורף הנושפים מניות
דיבידנדים!״ לנו ״הבו בדרישה

הדיבירנרים(בל את להפנות ניתן כך
 השקם של הרווחים) פשוטה: יותר שון

 מחו־ לשק□ יש כלפיהם ערוצים לכמה
הנכב הערוצים כשאחר מוסרית, ייבות

 הנחות הענקת הוא זאת במיסגרת דים
צבא־הקבע. לאנשי מיוחדות והטבות

 במזע־ היתר, בין השקם, עושה זה את
ומ שרותים מתן המאפשר חן־השקם,

 ומישפ־ צבא־הקבע לאנשי מוצרים כירת
ה־ ובתנאים ביותר רחב במיגוון חותיהם

 מיבצע יותר, עוד משתלם במיבצע או,
 ו־ משרתי־הקבע יכלו שבו שוברי־הזהב,
 (שר שוברים 60מ־ ליהנות מישפחותיהם

 הנחות ושסיפקו להם שהונפקו ברי־זהב)
 מאבקת־ ,מוצרים של רב במיספר ניכרות
 רריו־טייפ ועד חשמלי וקומקום כביסה

לנוער. ושולחן־כתיבה
 יכול אלה בשוברים מתוכנן שימוש

 סכום ולמישפחתו למשרת־הקבע לחסוך
ש״ח. 437 — כלל מבוטל לא

המיסחריות הסיסמות שאחת ומאחר
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 התחושה את לה להעביר כל־כך חשוב
עליה!״ שחושבים

 צה״ל העביר הזו התחושה את ואכן,
 המיצהל, אירוע, באותו הקבע למישפחות

 עוד קיים אבל רצופי־כיף. ימים בחמישה
 אנשי את ומחשיב מוקיר הוא גם גוף,

מש והוא מישפחותיהם ואת צבא־הקבע
בשנה. ימים 365 להם לדאוג תדל

מד סיסמתו זה, שבהקשר השקם, זהו
העם!״ מגיני ״לשרות עצמה: בעד ברת

 טבלה (ראה ביותר הטובים אפשריים
 סיסמת ברוח זה וגם זה) בעמוד מפורטת

 להרבה שראויים ״לאלה מוערון־השקם:
אשראי. יותר!״

שנים לחמש

מועדון
הראויים

 הניהול דרכי את מנחים אחד צד ^
ואילו שיקולים השקם של והשיווק

 כלשהי מערכת אין כי — כלכליים צים
 על להתנהל חייב והוא אותו המסבסדת

בעלי גם אין מאידך אך — ריווחי בסיס

 היומיו־ ,ביותר הנכבדה הטבה ך*
 צבא־ה־ למשרתי השקם של מית, 1 1

 המכירות. במיבצעי ההעדפה היא קבע
 החגים באחד השקם העניק למשל, כך,

 600 בגובה אשראי בלבד למשרתי־הקבע
 — הריעות לכל נכבר סכום — ש״ח

 ללא שווים, חודשיים תשלומים בחמישה
 כמה של חיסכון הצמדה, וללא ריבית

ה לחג(סכום הקניות בסל ש״ח עשרות
 אותה החודשית מהתוספת ליותר שווה

 הס־ בזכות אנשי־הקבע באחרונה קיבלו
הציבורי). בשרות כם־המיסגרת

לצרכן דו״וו

 מועחך הרי ביטוח, על מדברים ואם
אלמנטרי(די בביטוח מסייע גם חשקם

להפת משלים, בביטוח־בריאות או רות)
 טיפולים ניתוחים, כמו נעימות לא עות

 — הצורך ובשעת בחו״ל והשתלות
 יכול אינו המבוטח ואיש־הקבע במידה
המנתח הבאת אפילו — לחו״ל לצאת
0 ארצה אנגלית 1

מחיר גחצי

לילד

ה,1  דא־ בראש הקיץ, ראשית עם ת
 הורים רבים, אנשי־קבע של גותיהם

 הקיטנה בעיית את לפתור כיצד דים, ,
ל גם הקרובה. בחופשת־הקיץ לילדיהם

 לחבריו המאפשר מועחו־השקם, דאג כך
 מהטובות לקיטנות, ילדיהם את לרשום

 בנהריה ומישחק מנופש בארץ והידועות
 שבדרום באילות שודנופש עד שבצפון
במיוחד. נוחים בתנאי־תשלום הרחוק,

 מועדון־ מאפשר יותר בוגרים לילדים
 שבועיים — בסאמר־סקול שהייה השקם

 משחקים, מבלים, רק לא שבה קיטנה, של
 גם אלא ,16 עד 12 בני ולומדים מטיילים

 בהדרכה באנגלית, להשתלם יכולים
 זה וכל לאנגלית המורים טובי של צמודה
באנ לסאמר־סקול המחיר מחצי בפחות

ועד גל■״
ן3מי0 מן

מכו עד ״משרוך־נעל היא השקם של
 לאני מיוחד שמיבצע גם מפליא לא נית״,

 מכונית רכישת להם מאפשר שי־הקבע
 מוזל, במחיר האנגליות) מונטגו או (מטרו
 הוא במזומן, המיידי, התשלום כאשר
 עד באשראי והיתרה — בלבד ש״ח 5000
 מסתפק אינו והשהם — שנים! חמש
 המכונית לרוכשי מעניק אף אלא בכך,
 ביטוח־חובה, גם אביזרי־רישוי, גם חינם

חילופי. רכב ביטוח וגם ביטוח־גרירה גם
 היא וזולה מושכת יותר עוד אפשרות

 מיד טובה (״מכונית מכונית רכישת
 אחת שנה הכביש על שהיתה טובה!״)
באררט. השכרת־הרכב מחלרת בלבד,
 הראוי מן גם מכונית שרוכש ומי
 עוזר בכך וגם מקיף בביטוח אותה שיבטח

לה ניתן לאנשי־הקבע מנעחן־השקם.
 ייחודיים בתנאים ביטוח־רכב דרכו שיג

נוחים. ובתשלומים

 עצמם אנשי־הקבע ,שגםכמובן <^בל,
 דאג לכך ולנופש. לחופש זכאים

 האדיר כוח־הקנייה את בנצלו השקם
 לקוחות אלפי עשרות בייצגו שלו,

 לאנשי־הקבע ניתן וכך פוטנציאליים,
 אטרקטיביים במחירים לחופש לצאת
 כפר- כמו אתרי־נופש, במיבחר ביותר
למשל. באשקלון, הנופש

 עם כל כמו אנשי־קבע, שגם ומאחר
 או לחפוש, לפעמים רוצים ישראל,
 מועחן־השקס הסדיר לים, מעבר לנפוש,

 אלפיים של גודל ובסדר זאת אופציה גם
 — חופשה בעזרתו, לבלות, ניתן ש״ח

 — כמובן מודרכים, סיורים הכוללת
 ואפילו תורכיה אוסטריה, באנגליה,

 איש־ יכול ובנוסף הונגריה. או פולין
 לנסיעות מאשראי ליהנות גם הקבע

לחו״ל. וטיולים
 שהשק□ השרותים מיבחר כל עם
 שנמצא פלא אין לאנשי־הקבע מספק

 לגבי ממלא שהשק□ שאמר מי פעם
 בצילו מלהסתופף המנועים אנשי־הקבע,

 מעין של תפקיר ועד־עובדים, של
 לחבריו הדואג המוכן, מן ועד־עובדים

 אנשי־הקבע השקם לקוחות — העובדים
 דואג טוב שוועד־עוברים כמו —

לחבריו.




