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 שזה יודע אני מאושר. אזרח ני
 ובכל היום, גבך להודות מאופנה לא

 מאושר. אזרח אני ומודה: חוזר אני זאת
 עוד תמצא הסטאטיסטיקה יודע.אם אינני
ילי איין לי!פעיות. אין במדיגה. כמוני חרבה

 הפרטי הרכב הוצאות ואת בביתי בטלפון
בחודש. ל״י 600 בעוד המסתכם בסכום שלי

וושדומ■
חובה

 מה כל אם מאושר, אהיה שלא למה ז ^
לגיל־הפנסיח להמתין הוא לי שנשאר

 ואתה מיליארדים עשרות של בתקציב רד
 בתקציב לעסוק כדי מגדלת זכוכית צריך

 לירות באלפיים המסתכם משפחה של חודשי
 עזרתך הפעם לי נחוצה זאת ובכל ומשהו.

 שלי. המשפחתי התקציב את לבחון כדי
 בסדר. אינו מרגיש, אני כך בו, משהו

 בו והכללתי טעות איזו ודאי עשיתי
ת מיותרות, הוצאות מניו  חיוניות. ובלתי בז

אותן. למצוא לי לסייע מוכרח אתה
 ביחד ניגש בוא השר, אדוני ברשותך, אז

שלי. תקציב־המישפחה אל

 פנטיה לקרן ניבוי .1
ותגמולים

לניטוח־לאומי ניכוי .2
רכוש מס .3
עיריה מיסי .4

ה רדיו אגרת .5 וטלוויזי
 לי נהיגה אגרת־רישוי .6

ולאשתי

ת מיסי .7תקציב־המישפחה את ׳לחלק נוהג אני והשתתפות ני

ל״י 140
ל״י 57
ל״י 41
ל״י 32
ל״י 10

ל״י 4

ד את \ח1ררו וניי
 מקבל אני מוגזמות. שאיפות לי אין טענות.

 עד היה שהכל ובטוח באהבה הכל את
 גם הוא עכשיו שקורה ומד, בסדר, עכשיו

 לגבי ספקות מעט רק לי יש בסדר. כן
בעתיד. שיקרה מה

 דירה, לי יש .4 + נשוי ,41 בן אני
 אין ומכונת־כביסה. טלוויזיה טלפון, אוטו,

 גם לי אין משכנתא. לי אין חובות• ליי
 דאגות. לי אין זלכן חסכונות או מניות

 שיש ממה יותר דבר שום צריך לא אני
 שום לקנות רוצה לא אני הכל. לי יש לי.

 רמת־ את וחלילה, חס להעלות, ולא דבר
שלי. החיים

שיאפ הוא, רוצה שאני מה ל3
נא אזרח לחיות להמשיך לי שרו

 ואני המיסים. את כזמן ולשלם מן
באפ מהאחד שהחל מאוד חושש

זאת. לעשות אוכל לא-כל-בך ריל
 המשכורת בהחלט. ממוצע, אזרח לא אני
 אני הממוצע. מעל הרבה היא למשל, שלי,

 והרבה ברוטו לחודש ל״י 2500 :משתכר
 גם כך. על בי מקנאים שלי מהחברים
 הרבה היא ליד מקבל שאני נטו המשכורת

ב משפחה של הממוצעת להכנסה מעל
• ישראל.

 440 בסד מם־הכנסה במקור לי מנכים
 ל״י 99.16 של בתוספת לחודש בלבד ל״י

 מילווה־מילחמה. ל״י 99.16ו־ מילווה־ביטחון
 בסך ומילוות מיסיס לי מנכים םך-הכל
הייתי הזה החשבון לפי לחודש. ל״י 638.32

מוות יו לי ..אין
לחיות התרגלנו

 אבל לחודש. ל״י 1861.68 ליד לקבל צריך ״
יותר. הרבה מקבל אני ן

ויוצא־צבא, ילדים לארבעה אב בתור
 למשכורת תוספות חודש מדי מקבל אני

ה הילדים שני עבור מהביטוח־הלאומי. ?
 ל״י 92.— של סך מקבל אני ראשונים

הנוס־ הילדים שני ועבור ממעבידי, לחודש
מה ישירות מיוחד מענק מקבל אני פים ,
לחודש. ל״י 154 של בסך ביטודדהלאומי, ׳

 הכנסה תוספת לי יש חודש :שמדי כך
 אני סך־הכל ל״י. 246 של בסך נקייה

 אז ל״י. 2107.68 מדי־חודש ״נקי״ ומרוויח .
ולהתאונן?! להלין אבוא כי אני מי ;

 נימנה שאני מפני גם מאושר אזרח אני
 שלהם שמקומות־העבודה אזרחים אותם עם

 והטלפון הרכב החזקת הוצאות את מכסים י־
 מצידי, ״סימלי״ תשלום מלבד שלהם. י
דמי-השימוש את שלי העבודה מקום משלם ?
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!ז ממוצע אזרח שאינני בעובדה ולהתגאות

ב הראשון שמתקרב ככל זאת, ובכל
ה התקציב שנת תחילת מועד אפריל,
 זהו בליבי. לכרסם החשש מתחיל חדשה׳
 זה, מתאריך החל אוכל, לא שמא החשש
 למדינה. שלי האזרח חובות את למלא
מוט- שאתה שר־האוצר, אדוני יודע, אני

בי צרכי־יסוד, :עיקריים חלקים לשלושה
 לבחון קודם ניגש חבה ומותרות. לויים

 לצרכי־יסוד, שלי החודשיות ההוצאות את
 אלה למשפחה. קיום כיום אין שבלעדיהם

בלעדיהם. שאי-אפשר החובה, תשלומי הם

התקציב: של זה בחלק נציץ הבה

ל״י 105 הכנין בהחזקת
ל״י 30 הדירה ביטוח .8
ל״י 15 גז אספקת עבור תשלום .9

ל״י 130 חשמל עבור תשלום .10
ל״י 23 מים עבור תשלום .11
ל״י 33 חמים למים תשלום .12
ל״י 21 בדירה חשמל אביזרי ביטוח .13
ל״י 75 לקופת־חולים תשלום .14

ל״י 716 סה״כ
 המוגזמות מההוצאות שחלק מודה אני
 והטוג- הגבוהה ברמת־החיים מקורן האלה

 שניים בת בדירה מתגורר אני שלי. זמת
 (ברוטו, מ״ר 64 של בשטח חדרים וחצי
ב משותף בבית וקירות), מרפסות כולל
 מדווחת לוקסוס בדירת תל־אביב. צפון

 בלחי- אביזרי־מותרות המון לי יש זו
מכונת־כביסה חשמלי, מקרר כמו חיוניים

ילדי, את להאכיל
אוכל... בצנע,בלי

ומזגן־אוויר. רדיו טלוויזיה, חשמלית,
 שר- אדוני לי, מייעץ היית שאילו ייתכן
 לוותר, צריך אני מאלה מה על האוצר,

 החשמל, בסעיפי קצת לחסוך יכול הייתי
 שהיית בטוח אינני אבל והביטוח. המים
 יותר משלם שאני ככל שכן, זאת. עושה
 יותר משלם ואני כך למשל, החשמל, בעד

 בעד התשלום שעל מכיוון לממשלה. מיסיס
 יודעים, ואני שאתה כמו החשמל, אספקת

 ולא החשמל, למחיר היטל־ביטחון מוטל
המתגו הנפשות למספר או הדירה לגודל
 גדולה שהמשפחה שככל הרי בה, ררות
ה בעד רק לא יותר משלמת היא יותר

 מ- ליזהנות הזכות בעד גם אלא חשמל,
ה מחיר שעולה כבל זה. מיצרך־מותרות

 היטל־הביטחון גם עימו יחד עולה חשמל,
הזרם. לכמות ולא החשמל למחיר הצמוד


