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שני החשבונות המופיעים למעלה משקפים את עליית המחירים
בשלושת החודשים האחרונים במצרכי המזון .רשימת המיצרכים היא
רשימה מיקרית של קנייה של עקרת־בית תל־אכיכית כסופרמרקט
בצפון העיר ,הקונה בחנות זו פעמיים בשבוע .ההפרש כמחיר בין
סכום הקניות לפני שלושה חדשים )מימין( לבין סכום הקניות של
אותם מיצרבים השבוע )משמאל( ,המסתכם בסכום של  7.13ל״י אינו

משכורת של  950ל״י- -ו-שעות נוספות
< דורה ומג־ ,ה פרומן הם זוג צעיר.| הוא בן  ,32חבר קואופרטיב דן מזה
 11שנה .היא בת  ■27הם הורים לשני
ילדים ,בני שנה וארבע שנים .הם מת
גוררים ברמת־יצחק ,בדירה שאת תמורתה
סיימו לשלם רק לפני שנתיים .מרבית
הוצאותיהם החודשיות הן על מזון ,אר
יש לשער שהמצב ישתנה כשיגדלו ה
ילדים ,ויהיו גם הוצאות לימודים.
משכורת הברוטו של משה פרומו מס
תכמת ב־ 950ל״י לחודש .לאחר ניכוי
מס־הכנסד ,וביטוח־לאומי נשארת משכורת
הנטו בסך  700ל״י בלבד .זהו רק חצי
מתקציב הוצאות המשפחה .כדי לאזן את
חשבון הוצאותיו עובד משה שעות נוס
פות בלילה ,ומכל שעה כזו מנכים לו
״/״ 40מס־הכנסה.
הוצאותיה החודשיות של המשפחה כו
ללות :אחזקת מכונית —  100ל״י; גן
ילדים —  40ל״י לחודש; עוזרת) ,שעתיים
בשבוע( —  30ל״י לחודש; הלבשה —
 100ל״י לחודש; קוסמטיקה ,מספרה וכו׳
—  30ל״י לחודש; בידור —  50ל׳״י ל
חודש; מיסים עירוניים ומס־רכוש — 40
ל״י לחודש; חשמל —  15לי״י לחודש;
טלפון —  20ל״י לחודש; קופת־חולים —
 35ל״י לחודש; תשלום לוועד־הבית —
 20ל״י לחודש; סך־הכל —  480לירות
לחודש•
על מזון מוציאה המשפחה  400ל״י ,כולל
בשר ,ירקות ,סירות וסיגריות.
סך־הכל הוצאותיה השוטפות של ה

משקן 5אומנם את התמונה ,ביוון שהוא מכיל עלייה עונתית במחירי
הירקות )מלפפונים ,למשל( .אולם גם מלבד התייקרות זו מסתכמת
העלייה כמהירים ב־ 10^,לפחות .בתקציבה של משפחה המוציאה
לחודש כ־ 400לירות על מיצרבי מזון מתבטאת תוספת זו ב־ 40לירות
לחודש ,ולא בלירה או שלוש לירות ,כפי שהציגו דוברי הממשלה את
התייקרות המחירים במיצרבי מזון.

משכורת של  1200ל״י

השה)דרורה פחגזן ובום בן ה־4
משפחה לחודש;  880ל״י .את היתרה ה
נשארת בידו ואת הכנסתו מעבודת השעות
הנוספות חוסך משה פרומן .מדי חודש
הוא מפקיד בחשבון החסכון שלו כ־200

ל״י.
אחרי הניכויים החדשים יוכל משה פרומן
לחסוך  50ל״י פחות לחודש ,אולם לעומת
זאת יזקפו על חשבונו  40ל״י באיגרות
חוב ועוד  40ל״י באיגרות מלוה־חובה
מדי חודש ,וזה חוץ מחשבון השעות ה
נוספות שלו ,שמעתה ישלמו לו פחות.
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ש ,.הוא אב לארבעה ילדים

קטנים ,בגילים מ־ 3עד  .10הוא
עובד כמכונאי מזה  * 12שנה ,ומתגורר
עם משפחתו בשכונת רמת־אליהו שב־
ראשון־לציון .משכורתו היא כ־ 1200ל״י
ברוטו מזה נשארות  900ל״י נטו לחודש.
כירן שילדיו קטנים ,ברור שהוצאותיו
הן מעט גבוהות מן המקובל.
א.ש ,.משלם משכנתא על דירתו ,בסך
 113ל״י לחודש .מילווה ביטחון — 50
ל״י! מס־רכוש —  190ל״י לשנה ) 16ל״י

לחודש(; מסי עירייה —  72ל״י לשנה
) 6ל״י לחודש(; חשמל —  20ל״י לחודש;
מים —  12ל״י לחודשיים ) 6ל״י לחודש(;
אגרת טלוויזיה —  85ל״י לשנה ) 7ל״י
לחודש(; נעליים לילדים — כ־ 20ל״י
לחודש; דברי הלבשה אחרים — כ־ 40ל״י
לחודש .סך־הכל — כ־ 280ל״י לחודש,
מחוץ להוצאות ההכרחיות על דברי הל
בשה לו ולאשתו ,הוצאות נסיעה ,ספרים
וצרכי לימוד ,כרטיסי קולנוע ,שירותים
רפואיים ועוד ,העשויות גם הן להסתכם
בכ־ 100ל״י לחודש.
הוצאות המשפחה על מזון בחודש מס
תכמות בצ־ 500ל״י .מזה —  100ל״י רק
על חלב ותוצרת חלב ,וכ־ 30ל״י בשבוע
על פירות וירקות.
הוצאותיה השוטפות של משפחתו של
א.ש ,.מסתכמות ב־ 900ל״י בערך.
בעקבות עיסקת החבילה יצטרך א.ש.
לצמצם את הוצאותיו .יהיו לו ביד בסוף
כל חודש  66ל״י פחות מקודם .לפי ה
תחשיב הבא:

היטל בטחון נוסף :
תוספת לביטוח לאומי 30 :ל״י.
מלוה־כטחון חובה  53 :ל״י.
םה״כ תופפת ניכויים  94 :ל״י.
 11ל״י.

העליה בשכרו במזומן ,אחרי ניכוי מם,
תסתכם ב־ 28ל״י ויהיו עוד בידו מידי
חודש איגרות-חוב בסכום ישל 60 ,ל״י
לפני המם .ב־ 834הל״י שיוותרו לו הוא
יוכל לקנות פחות מוצרים חיוניים מאשר
יכול היה לקנות לפני עיסקת החבילה.

י 23

