
ל שקיבלתי, האחרון החשמל בחשבון
 עבור ל״י, 269.36 ׳של בסך המסתכם משל׳

ה ופברואר ינואר בחודשים חשמל צריכת
 רק היתד. החשמל מחיר (כשהעלאת שנה
 20,־מד החל זו, מתקופה מחצית לגבי

 בול עבור תשלום מופיע )1974 בינואר
ל״י. 43.73 של בסך ביטחון

 חשובה זו שהכנסה מניח, שאני מאחר
 חושב אינני המדינה, תקציב לאיזון מאוד

 ב־ השימוש על לוותר לי מייעץ שהיית
בביתי. במכונת־הפביסה או פריג׳ידר

בילויים
אלף לירות ב

 ה- לקבוצת מגיעים אנחנו כשיו **
פ  המשפחתי, בתקציב השניה הוצאות ׳

 ובכן, ״בילויים״. הכותרת תחת המופיעה
 במאזן זה בתחום ׳המופיעות הוצאות הן אלו

שלי: החודשי

ל״י 125
 בגן-ילדים ילד עבור תשלוט

פרטי
.1

ל״י 50
 בגן ילדה עגור תשלום
קדם־חובה עירוני

.2

ל״י 200
 במוסד גת עבור תשלום
בקיבוץ חינוכי

.3

ל״י 200
 בן אחזקת עבור תשלום

פרטי תיכון בבית־ספר
.4

ל״י 250
 (דלק, הרכב באחזקת חלקי

ורישוי) ביטוח תיקונים,
.5

ל״י 50
 לשאר תחבורה הוצאות

המשפחה בני
.6

ל״י 25
 באחזקת השתתפותי

הטלפון
.7

ל״י 35 ושבועונים עיתונים .8
ל״י 15 ספרים .9

ל״י 5

 אילנשי״ל, (קק״ל, תרומות
 האגודה מגן״דוד״אדום,

בסרטן) למלחמה

.10

ל״י 955 סה״כ

כלל מעלה ״איני
סו נ׳ על נ צו  מי

לעצמי ונעליים
 הרכב על לוותר צריך שאני להיות יכול

 מב־ את למישרד־הדואר ולהחזיר שברשותי
 שאז, אלא בדירתי. שהתקינו שיר־הסלפון

במק כי הכנסתי• גם תקטן לוודאי, קרוב
 שאינני מאחד צמוד, לרכב זקוק אני צועי
 היום שעות בכל נע אלא במשרד יושב
 עבורי משמש הטלפון גם הארץ. חלקי בכל

חיוני. מכשיר־עבודה
 לעיתונים. בהוצאות לחסון• כדאי אולי

 (ידיעות ליום אחד יומי עיתון קונה אני
 (העולם בשבוע אחד ושבועון אחרונות)

 לעצמי מרשה אני בחודש פעמיים הזה).
 (ניוזוויק). אחד לועזי שבועון גם לקנות

 השר, אדוני עיתונים, אקרא לא אם אבל
מה החל לי יהיה טוב כמה אדע לא אולי

 ההקלות על יום כל אשמע ולא הבא, חודש
במס־ה׳הכנסה. מתכנן שאתה וההנחות

 אלא תרומות. בסעיף גם לחסוך יכול אני
 שלי בבת תנזוף שהגננת סכנה יש שאז
 שלא מספיק מדי. יותר כבר וזה בגן,

 הנדרשים הסכומים את בתקצוב כללתי
 בהם מוסדות־החינוך מארבעת אחד !סכל

 מתנות מסיבות, חגיגות, עבור ילדי מבלים
 משלם לא אני זה את ולטיולים. למורים

 ישתתפו לא שילדי לי איכפת ולא בכלל
לטיולים. ייצאו ולא במסיבות

 לשלוח מצידי מופרז קצת שזה נכון
 סשעזד פרטי, לגן־ילדים שלוש בגיל ׳בן

 עירוני :בגן ללמוד יוכל הוא שנים שלוש
 אבל חינם. חובה חינוך חוק במיסג׳דת

הוצ יחסוך לא זה השד, אדוני לי תאמין

 אז בבית, יישאר הזה הילד אם אות.
 יותר הרבה בסכום יהיה יגרום שהוא הנזק
גדול.

1כ1לכ איר
קמצנות בל■

י  ממשכירוד המ#י נכר עתה ו י
 שארית את ל״י. 1671 שלי הנטו <

 — חטא על מכה אני כך ועל — הסכום
 מותרות. על חודש !מדי לבזבז נוהג אני

 הוצאה כל להסביר צורך מרגיש ׳אני הפעם
 ולהתוודות להתנצל כדי בנפרד, והוצאה

להוציאה. להרגל נתפסתי כיצד

 לחודש. ל״י 10 — תרופות .1
לשלם חייב אני קופ״ח חבר שאני למרות

 תרופה כל על אחת לירה בסך נוסף תשלום
 ד״מישפחה בני מששת לאחד הרופא שרושם
 חייב שאני תרופות יש זאת מלבד בחודש.

 מחירן את או מחירן מחצית את לשלם
ה בקטלוג נכללות שאינן מכיוון המלא,

קופ״ח. של תרופות

לחודש. ל״י 10 — מספרה .2
 אחת מסתפר המשפחה מבני אחד כל

 התים־ על ולדלג לחסוך ניסיתי לחצי־ושנה.
 אותו זרק אז אבל הגדול, הבן של פורת

מבית-הספר. המנהל

ל״י. 100 - רופא-שיניים .3
 עבור לא קיים אינו זה שסעיף יודע אני

 שאינו מס-הכנסה, עבור ולא קופת־חולים
רופא- כמו מוסד של בקיומו כלל מכיר

 גם כך על הודיעו שלא חבל שיניים.
לשיניים.

 לחודש. ל״י 30 — תיקונים .4
לאחז הדרושים לתיקונים היא הכוונה

 אביזרי תיקון חשמל, אינסטלציה, הבית, קת
וכד. צביעה סיוד, לביטוח, בנוסף חשמל

 ל״י. 50 - וכביסה ניקוי חומרי .5
מה כתוצאה בנו שדבק המגונה ההרגל

 בבית־הספר, לנו שהיקנו המסולף חינוך
 סכום לבזבז לרצוננו, בניגוד אותנו, דוחף
 אב־ מישחת־שיניים, סבון, על כזה נכבד

אחרים. וחומרי״ניקוי קות־כביסה
ל״י. 30 - מכבסה .6

 המודרנית הטכניקה המציאה המזל לרוע
 כביסה במכונת לפבסם ניתן שלא חומרים

 נוהגת כן כמו לניקוי־יבש. למוסרם ויש
למ הגינויים, כל למדות משום־מה. אשתי,

 במעגילה, לגיהוץ שלנו המיטה כלי את סור
בעצמה. אותם כובסת שהיא אחרי

ל״י. 8 — חניה .7
 לחסוך במטרה תווי־חנייה עבור !תשלום

וקנסות. דו״חות-חנייה

ל״י. 4 - דואר .8
 בחו״ל משפחה לקרובי מכתבים למישלוח

 כדי מישפחתיות, לשמחות מיבדקים או
למתנות. בהוצאות לחסוך
ל״י. 242 — למותרות ההוצאות כל סך
 בסך להוצאות הכולל בתקציב הגענו וכך
 חודש מדי בידי שמתיר מה ל״י, 1913

ל״י. 194.68 של בסך פנוייה הכנסה
 מטבעי. חסכן אדם אני הגדול למזלי
 בהוצאות מירבי לחיסכון להגיע הצלחתי

 יומרות שום לי אין :לבני-משפחתי למזון
 בעצמי. לאכול או ילדי את להאכיל

 בגלל כלל התמרמרתי לא כך משום
׳פג לא היא האחרונה. המזון מחירי עליית

 אני בכלל. אוכלים לא ׳אנחנו שכן בי, עה
ג רכישת על הוצאה שכל יודע  נעליים זו

 לאשתי, שמלה איזו או ילדי מארבעת לאחד
 משווע ביזבוז היא בשנה, פעם רק ולוא

 במצב הנמצאת המדינה במשק ופוגעת
מילחמה.

לר לטייל, לבלות, שאיפות שום לי אין
 אורחים לארח בשנה, פעם קולנוע סרט אות

 בבית־קפה. ידידים עם לשבת או בביתי
 בבית. עזרה צריכה אינה פעם אף אשתי

 עוזרת שתיקח מבלי גם יפה מסתדרת היא
ה עבודות-׳הניקיון עבור בחודש פעם

שחורות.
 חיי בצינעה, לחיות למדנו פשוט אנחנו
 הציבור של הגדול לרוב בניגוד חיסכון.

 על הוצאות ושום דרישות שום לנו אין
 אני לכן אירוח. או בילויים הלבשה, אוכל,
 194.68 של בסכום חודש, מדי לרכוש יכול
מילווה־מילחמה-מרצון. ל״י

מאושר. אדם אני לך, תישאמר כמו
 לקרוא שמחתי השר, אדוני*" והנה,

 לתוקפה ■נכנסת בחודש מהאחד שהחל
אזכה אני וגם במס־ההכנסה הריפורמה

יבו מילווה־הביטחון מקיפות. להקלות־מס
 בידי ויהיה יפחתו מס־ההכנסה שיעורי טל.

 מילווה- לרכוש כדי כסף יותר הרבה
מילחמה־מרצון.

א 1 ל 1 1 1 1□ ■

מיס■□! לשד□
ראו והנה, העניין את לבדוק שבתי *

:פלא ,איזה
 לשלם אצטרך לא באפריל מהאחד !החל

 ל״י 99.16 של בסך מילווה־ביטחון עוד
ב מס־הכנסה אשלם זאת לעומת לחודש.

 החל כלומר, לחודש. ל״י 486.5 של סכום
 מילוות פחות הכל בסך אשלם מאפריל
ל״י. 52.66 של כולל בסכום ומיסים

 לולא מאוד, נחמד להיות יכול היד. זה
 דרך- לי נודע עליהן שוליות, תוספות כמה
אגב.

לביטוח- התשלומים שתיקרת מסתבר

מ באפריל, מהאחד החל תעלה, הלאומי
 2700 של לסכום ׳עד ל״י 1500 של סכום
 ל״י. 95 אשלם לחודש ל״י 57 במקום ל״י.

 שאני לחודש ל״י 246 של בשיעור הקיצבה
ה מהביטוח ילדים ארבעה עבור מקבל
 בשיעור במס-הכנסה חייבת תהיה לאומי

ל ל״י 127.92 רק אקבל וכך ׳48,/״ של
חודש.

ב הנקייה הכנסתי תהיה אלד, כל אחרי
 מבחודש ל״י 103ב־ קטנה אפריל חודש
 אחרי ,2050.68 ל״י!במקום 1947.26 :מארס
הביטוחיהלאומי. ניכויי
 האוצר כוונת נוכח אלא זאת, רק לא

 ההוצאות תשלומי את במס לחייב המוצהרת
 וטלפון, רכב אחזקת עבור מקבל שאני
 על 48״4 של בשיעור במס חייב אהיה

 מם — בחודש ל״י 600 של נוספת הכנסה
 1659.26 ביד לי יישארו ל״י. 288 של בסכום

 בלי לי, שדרוש ממה פחות ל״י 250כ־ ל״י,
 לילדי לתת או אחת לחם פרוסת לאכול

אחת. חלב כוס לשתות
 מילווה- ארכוש סכום באיזה :השר אדוני

? מלחמה־׳מרצון
מס-הרכוש? את אשלם במה
 ב- שיעלה המים מחיר את אשלם !במה

0/0 33 ?
 שיעלו העירוניים המיסים את אשלם במה

י 50,/״ב־
מודאג. באמת אני אבל מצחיק, זה אולי
 צורך ואין צריך, לא שאוכל מבין אני

בקול לבקר או חדשים בגדים לקנות גם
 זכותי על שאגן רוצה אתה איך אבל נוע.

מיסים? לשלם

כול□
מרמי□

שעת-חירום. היא שהשעה יודע ני
 לשלם חייבים וילדי שאני מבין אני

 שאנו בכך מכיר אני המילחמה. מחיר את
 לי אין במצוקה. נמצא והמשק במצור עם

 — מאוד חמור הביטחוני שמצבנו ספק
ה מיספר את להגדיל צורך היה עובדה,

בממשלה. שרים
ה אדוני זאת כד למרות אבל

לבזבז ועתי על
בגדים במו מותוות

 ״ 1
■ ■ * מישפחת1 ולבז

ברי לי תהיה שלא נראה שר,
 המי־ את לשדם שאוכל כדי רה.
 לחברת חובות לפרוע שלי, סיס

 לגננת או המכבסה לבעל החשמל,
 נאלץ אהיה אני שלי, הבן של

מס-ההכנסה. את לרמות
ומס האוצר אבל מוסרי, לא אולי זה

 לא שאני למה אז אותי, מרמים ד,הכנסה
? אותם ארמה

 תשלומי חלים לגביה ההכנסה, תיקרת
 3000ל־ ל״י 1500מ״ עולה הביטו׳ח-היל׳אומי,

 תיקרת את העלתה ההסתדרות אפילו ל״י.
 ל- מס־חבר, לשלם יש עליה המשכורת

 משולמת עליה השכר תיקרת רק ל״י. 1500
 זאת ל״י. 700 תמיד נשארת תוספת־היוקר

רמאות? לא
 שלי, התשלומים יגיעו הבאה כשנודהמס

 סוציאליות״ ״הוצאות בפיכם שמכונה למה
 של לסכום וביטוח), ריפוי תגמולים, (עבור
 900 לביטוח־לאומי, ל״י 1.140( ל״י 3.720

 לקופת־הגמל). 1.680ו־ לקופת־חוילים ל״י
 של בזיכוי רק מכיר מס־ההכנסה אבל

̂״  בגובה הוצאה על המס, חישוב לצרכי 25.
 בשנה. לעצמאי ל״י 1,700 של מקסימלי

רמאות? לא זאת
 של בסכום נקבתי בלבד החישוב לצרכי

המש לבל ל׳רופא־שיניים בחודש ל״י 100
 עלה לבד לי המשפחתי. בתקציב פחה,

 האחרונה. בשנה ל״י 3500 רופא-השינויים
כזאת. בהוצאה כלל מכיר לא ׳מס־ההכנסה

)16 בעמוד (המשך
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