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pirns רעיון

ל כ ם א ם ה לי כו ל י חי ת ה ת ל ו קנ  לאעורא ״הא־דגון מיד. ל
א. מי׳( ל נותן א.) בע״ כ ם ל ד ח א ת א רו ש פ א ל ה דו ח ג ל או ד  ל

ל חי ת ה ל ת. ו קנו ת ל קניו ת ה רגנו או מ ה ה כ ל ה ת כ  גדעון מונעו
ה. ח פ ש מ ה ב־ צי ק ת ת ב עלו ת מ ם א חיי ה ת־ מ ה ר ד מי ה, ב כ מדו

 בהס להשתמש כיצד וההוראות התלושים
 הרוצה צעיר, זוג לכל א. א. במשרדי ניתנים
 לשלם מוכן אינו אך דירתו, את לסדר

בחובות. ולשקוע שונות מסיבות במזומנים,

 מסו־ תקופד, תוך האשראי את להוציא קוחות
 התוצאות כי הוכיח הנסיון : להיפך יימת.

 לא א. א. משירות הופקו ביותר הטובות
 בקניות תלושיו את ביזבז הצרכן כאשר

הס את קנה ך.וא כאשר אלא קדחתניות,
 תקופת לאורך בשיטתיות לו הדרושות חורות

ממושכת. זמן
ל היתה א. א• של העיקרית המשימה

 לרהט להסתדר, הממוצע לישראלי אפשר
 על לשמור כהלכה, להתלבש ביתו, את

לשירותו עומד האירגון הוגנת. רמת־חיים
: כל של

צעיר. זוג •
תינוק. נולד בר, משפחה •
משוחרר. חייל •
לפנסיה. שיצא זקן •
חדש. עולה •

חדשים סניסים
 ב־ בעיקר א. א. פעולות התרכזו כה עד

הו האירגון של המפואר משרדו תל־אביב.
ב אחוזת־בית, פינת אחד־העם ברחוב קס

 אולם בעיר. ביותר החדישים הבניינים אחד
תו של וגדלות ההולכות הדרישות לרגל
 ה״ הנהלת מתכוננת אחרים, מקומות שבי

 ישראל. ערי בכל סניפים להקמת אירגון
:כוללת א. א. שירותי רשת

סידורי־בית .
והנעלה. הלבשה •
ושרברבות. בניין חומרי •
מכשירי־עבודה. ״
ברחבי־הארץ. בתי־מרגוע .
תיקוני־מכוניוח. .
וריפוד. בדים •
רהיטים. •
לנהגות. בתי־ספר •

תר הר.1גב חיים מ
לזו תאפשר זאת מסועפת רשת־שירותים

 לרמת־חיים להגיע הארץ ילידי צעירים גות
 כה. עד להם ידועה היתד, לא אשר גבוהה
 יוכלו לא ארצות־המערב, בי חדשים, עולים

 לוותר א־תם הכריחה העלייה כי להתלונן
 הקטן האדם להם. המוכר אורח־ההיים על

 מבלי כמעט לו, הדרוש כל את לד,שיג יוכל
בכך. ירגיש שכיסו

 במידה יעזרו א. א. שירותי מכל: והחשוב
 עד משפחה. להקים הרוצים לצעירים רבה
 עוד כבדים, בחובות צעיר זוג כל שקע כה
 נאלץ אף היה לעתים נישואיו. לפני רב זמן

רהי לקנות כדי גבוהה, ברבית כסף ללוות
וכלי־בית. טים

 אט (א. לאשראי לאירגון מחר ישלמו הם
היום. לקנות יתחילו הם אבל—

 נהוגה ארצות־אירופה ובמרבית באמריקה
בתשלו שונות סחורות קניית של השיטה

 בארצות החיים רמת ביותר. ונפוצה מים,
ל תודות ורק אך רבה במידי■ עלתה אלו

 שיטת היתה בישראל אולם זאת. שיטה
בלתי־ימעה. כמעט לשיעורים התשלומים

 בנק של הישיבות באחת שעברה, בשנה
ה הועלתה בע״נז, זיחסכונות למשכנתאות

 — האירופית לשיטה תחליף ליצור צעה
 להצטייד אזרח לכל יאפשר אשך תחליף

 נולדה זו מהצעה כתוצאה לו. הדרוש בכל
 בע׳נז, לאשראי אירגון : לבנק אחות חברה
א. א. העממי בכינויו נודע אשר

מ ינוכו החודשיים התשלומים כי ערבו
 ניתן והאשראי העובדים, של משכורתם

אוטומאטי. באורח
עוב בפני גם פתוחים א. א. שערי אולם

 ערבות־מע־ במקום : בלתי־מאורגנים דים
 של חתימותיהם את להביא עליהם בידיהם

בעלי־רכוש. אזרחים שני
 הקטן. האדם של לשירותו נוצר א. א.
 הקטן. האדם של צרכיו את היטב חקר הוא

 קניות על סטטיסטיות טבלות ערכו עובדיו
יש הישראלי לצרכן כי הוכיח המחקר"

 יתן א. א. :׳מאד עד פשוט היה הרעיון
 אולם מסויים. סכום על אשראי אדם לכל

 בפיןקם־ אלא במזומנים, יינתן לא האשראי
יש הקונה שונה. כספי ערך בעלי תלושים,

 סחו עבור תשלום כאמצעי בתלושים תמש
 בתי 300מ־ ביותר לרכוש יוכל אשר רות,

 יחד לו תימסר בתי־המסחר רשימת מסחר.
התלושים. עס

 לבתי־המסחר א. א. ישלם חודש כל בסוף
 לאדם אשר לו. שיציגו התלושים תמורת
 חודש מדי ישלם הוא הסחורות, את שקנה

 באותו הוציא אשר הסכום מן ששית רק
ריבית. כל ישלם לא הוא חודש.

דם שירזוו א הקמן ל
 א. א. של הלקוחות מרבית היו כה עד
ה וועדי גדולות. וחברות מוסדות עובדי

 או אישי באופן א., א. עם התקשרו עובדים
המעבידים אשראי. קבלת לשם קולקטיבי,

הקניות אידגח

אלה ווילונות תמורת ערך. לו אין הכסף
 יכוסו אשר ס בתלושי הקונה משלמה
 א. א. על־ידי במזומנים יותר מאוחר
בתשלומים. תיפרע בבית קביעתם אפילו

ו בערב־פסח קניות:--האחת עונות שתי
 זקוקה כלל בדרך ראש־השנה. ערב השנייה

משכו לשתי נפשות, ארבעה בת משפחה,
 כל את לקנות כדי בשנה, חודשיות רות

 קניות על ד,מתבזבז לכסף אשר לה. הדרוש
למר ביותר. גבוה האחוז בלתי־נחוצות׳

 יותר הגברים אצל גבוי, הוא ההפתעה בית
הנשים. אצל מאשר

 המשכורת במזומנים. שילם לא איש סודרה. היא כיצד הרגיש לא איש מופנה. הדירה
 א.א. בתלושי זה כל — התריסים הווילונות, הרדיו, הרהיטים, היומיומיים. הצרכים על הוצאה

 א. א. שירות דאגות. כל חסרי יותר, משעשעים יותדג טובים בחיים להתחיל יוכל •הצעיר הזוג
 ללוות או בחובות, לשקוע יצטרכו לא הם כספיים. לבטים כל יחסל הבעיות, בל את יפתור

 ממשכורתם ינוכה המשוכללים כלי־המטבח הווילונות, הרהיטים, של מחירם ברבית. כסף
■היום־יומיות. השוטפות בהוצאותיהם תפגע שלא בצורה טפין טפין החודשית

ה האשראי, של העיקרית המטרה כן על
קניו את לארגן היא א., א. על־ידי ניתן
ה שהניכוי כך הישראלי, הצרכן של תיו

 של אפשרות כל ימנע ממשכורתו חודשי
 האדם של ביותר הנפוצה המחלה — גרעון
הקטן.
 שניהן המקסימאלי, האשראי אין כן על

 חודשית משכורת על עולה א. א. על־ידי
 הגיאות תקופות על חודש, מדי שונות
 ד,מתבזבז אחודהכסף ועל בקניות, והשפל
 זקוקים הקונים אין אשר מצרכים, לקניית

להם.
 מחולק הוא כן ועל המבקש, של ברוטו
חודשיים. תשלומים לששה

תקופת־ לכל יפה התלושים של תוקפם
בל־ מאיצה אינה א. א. והנהלת שהיא, זמן
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