
אידיוטיזמים
 מתקיפת נואשו שכנר כיישוב אנשים יש

הפו והמערכת הזאת הכנשת הממשלה,
 עליהם, לומר אפשר עוד מה בכלל. ליטית

 עוד מה ובאמת, האלה. האנשים טוענים
 אותם התקיפו כבר ן עליהם אמרו לא

 כבר בזעם, אותם ביקרו כנר ברצינות,
 השמיצו כנר בליגלוג, עליהם ליגלגו
 בבוז• להם בזו וכבר נטעם, אותם

 בגישה. טעות פשוט זו לדעתי ואילו
 תקופה לכל ן מה אלא להרפות. אסור
להתאים צרין והכנסת הממשלה בחיי

כ׳ כאות שמתחיל ראש״ממשדה

 כנר יש המתאימה. התגובה שיטת את
 עמירם למשל, לפני. זה את שתפסו כאלה

ב עצמם על לספר לשרים שנתן ניר,
ה טגן־ראש״הממשלה, צדק טלוויזיה.
 לשכוח נוטים (שרבים ידין יגאל פרופסור

 אמר כאשר במילואים), גנרל גם שהוא
 ולא קריקטורה׳ באמת זו קריקטורה. שזו

איד קריקטורה אלא קריקטורה, סתם
 המתאימה התגובה צורת שהיא יוטית,
אידיוטיזם. על ביותר
 הופעת על להודיע מתכבד אני וכך

 ז׳אנרים יש לאידיוטיזמים האידיוטיזמים.
אחד לדוגמה יוצג הבאות ובשורות חבים,
:מחם

 ן נ׳ באות שמתחיל צמח בשם נקוב
בגין.

 ן ב׳ נאות שמתחיל ראש-ממשלה
נננאס.

 י ג׳ באות שמתחיל חי
 מעדי. ג׳אבר ח״כ
 ז נחטא שהתחיל ח״כ

פלאטו־שרון.
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שיטח
פלאים

 החידוש את תופסים לא שאנשים מוזר
 שד של החדש ברעיון המופיע העצום

 לתת שהציע שרון, אריאל החקלאות,
 הארץ במרכז לבנייה קרקעות לקבלנים

הת השמאלנים התנחלויות. לו יבנו אם
 הנקודות את רק לראות תיכף חילו

 — הקבלנים שלהם; הצרות הפוליטיות
 את — המתנחלים ן שיעשו הרווחים את

 רבו־ אבל הלאה. וכן שיקבלו, הפיצויים
הכל לבעיותינו המפתח נמצא כאן תי!

! כליות
 להתנחלויות, תקציב אין הרעיון! מה
 לקבלנים לשלם כסף אין פשוט נכון!

 כשצריך דווקא התנחלויות שיקימו כדי
לתפ רגן כניסת עם כבר כל־כך, אותן
 מה אז מקומו. על להעמידו כדי קידו,

 כסף נותנים היום! כסף כשאין עושים
חיום! של שווה־כסף או מחר, של

 להקים הממשלה תצליח הזאת בשיטה
 מהתקציב לחרוג בלי המדינה את מחדש

לצמ אפילו יהיה, אפשר אחת! באגורה
התקציב! את פלאים צם

שותים הממשלה פקידי כל למשל:

ויסוצקי למר — רשות־הנמלים

 בתקציב, כלול תה מחיר נכון! תה,
 וי- מר נותן חתה את נכון. לא נכון!

מהממ מקבל הוא זאת תמורת סוצקי.
 חד- לשימוש יס-המלח מיפעלי את שלה
הנאה! הכספים בשנת שנתי
 ממאפיות לחם משיג הצבא :למשל או,
 בתקציב כלול הלחם מחיר נכון! אנג׳ל,

 אנג׳ל מר טעות. נכון, לא !נכון הביטחון,
מח יום כל מקבל הוא כסף• מקבל לא

 במאפיה שתענוד אחרת טירונים לקת
הערבים. במקום
 לשלם צריכה המדינה :דוגמה ועוד

ש רפיח פיתחת לתושבי כבדים פיצויים
 איתם הגיעה הממשלה !נכון משם, יפונו

 טעות. לא, נכון! לשלם, וצריכה להסכם,
 לא היא חמו״מ. את מושכת הממשלה

 תשלם, כבר הנאה הממשלה אותו. תגמור
יותר. חרבה

ל פעולת מו תג
 על שמתפלאים אלה על מתפלא אני

 את תכבד לא שממשלתו שאמר פרס, מר
הלי ממשלת שמפזרת ההתייבויות כל

 בסך-הכל הרי זו הפנימי. נשטח כוד
 לא הליכוד ממשלת גם פעולת-תגמול.

 ממשלת של התחייבויותיה את כיבדה
 למשל: הפנימי. נשטח הקודמת חמעהך
 רפיח שפיתחת התחייבה המערך ממשלת

הלי ממשלת ואילו תפונה, לא פעם אף
רפיח! פיתחת את לפנות התחייבה כוד

 !ב־מ׳ מתחיל פוליטית, זונת
הראשון. גם

 נ-י׳! שמתחילה פוליטית קריקטורה
 למישפטים, פרופסור הופיע אחד יום
 תנו ואמר: פוליטית-צופית תנועה הקים

 חמדיגה. את ואהפוך טוב אחד גנרל לי
 המדינה את הפך באמת והוא לו, נתנו

פוליטית. לקריקטורה

ד כל ו ב כ ר ה צ ו א ל
:ההוכחה והנה מישרד״האוצר. זה יעילים הכי המישרדים אחד
 מסוגים מסים כמה ועוד מס־הכנסה לגבות נוהג במישרד״האוצר מס-הכנסה אגף

 כידוע, גבה. מסים כמה לפרסם מס־ההכנסה נהג רנות, שנים מזה חודש, מדי שונים.
 וחברות. מעצמאים מהמס וחלק משכירים מהמס חלק לגבות מס־הכנסה נוהג
 נגבה מס וכמה משכירים, נגבה מס כמה לדעת היה אפשר חודש שבכל היה, וכך

ומחברות. מעצמאים
ההכנסות :כזה דבר קורה הרפורמה, מאז האחרונות, שבשנים !המזל עושת מה אז

 בינואר מס־הכנסה גביית
שקלים מיליארד 3

״הארץ״ סופר מאת
יגו בחודש גבר. הכנסה מס אגף

 ל־ בהזצוואה שקל מיליארד 3כ־ אר
 אשתקד, ביגואי שקל מיליארד 1.1

 הגביה ה״קף אחוזים. 168 של גידול
 למרות דצמבר חודש של ברמה היה

מק גיבים אין בינואר כי העובדה,
 שלהן המס ששנת מחברות דמות

דצמבר. בחודש מסתיימת
 .מצביעה באגף הגביה התקדמות

 המס בשנת .הגביה שיעד כך על
 עם יחד במלואו, יושג — 1980/81

 העמקת של המוגדר הספציפי היעד
 מיליארד כשגי של בהיקף גביה
שקל.

מי 448 היו יביא מפסי ההכנסות

 מיליון 1ל־דד בהשוואת שקל ליון
 הגידול שיעור .1980 ביגואר שקל
 זה מסעיף ההכנסות אחוז. 175 היה

 בחודש !עביה אחרי פיגרו ■ביגואר
ו במיוחד, שהיתה.גבוהה הקודם,
שקל. מיליון 580ל־ הגיעה

 הסתכמה מקומיים הוצאה כפיסי
 שקל, מיליון 1,059ב־ ביגואר הגביה

ב שקל מיליון 464ל־ בהשוואה
ה שיעור אשתקד. המקביל, חודש
 1981 בינואר אחוז. 126 היה גידול
 ב־ עוסקים ממע״מ ההכנסות גדלו

ה לחודש בהשוואה אחוז, 143.2
 גם הגביה התקדמות אשתקד. מקביל
 יעדי השגת על מצביעה זה בסעיף
ה למרות ,1980 המס בשנת הגביה
מוצ בשיווק והשפל בצריכה האטה

 ההכנסה מקור ,שהם קיימא בגי רים
הוצאה. ממיסי העיקרי
הסתכ יניאר בחודש הגביה כלל

 בד׳שוואה שקל מיליארד 4.6ב־ מה
אש בינואר שקל מיליארד 1.8ל־

אחוז. 153 היה הגידול ושיעור תקד

 טני, מצד ואילו גדולות, והחברות העצמאים של וההכנסות מצטמצמות השכירים של
וחברות• מעצמאים המס מגביית יותר הרבה משתפרת מהשכירים המס גביית

 בשביל משהו עושה היה אחרת בי האוצר, לדעת בנראה, רע, לא כשלעצמו זה
 שהם הזאת, העובדה של הפירסום כי הפירסום. זה שרע, מה אבל המצב. את לשנות

לראש. הדם את לשכירים מעלה יותר, ומשלמים פחות מרוויחים
 שאפשר כדי והמיותר, המזיק הפיוסום עם להפסיק ניחשתם. !הפיתיון מה

 בפעם שהחודש, יצא, וכך והיעילה. הנכונה השיטה את הפרעות ללא להמשיך יהיה
 מס״הכנסה של האדירים ההישגים פורסמו גלות, שנות אלפיים אחרי הראשונה

 מעצמאים שגובים כמה לעומת משכירים, גובים כמה והטיפשי, המיותר הפירוט בלי
וחברות.

הקיבינימט
 הצעדים מאז חלפו ימים עשרה פבר

 שר״האוצר של המופלאים הכלכליים
ו עומדים מהאנשים חלק ועדיין שלנו,

שוכ וחלק ותוהים יושבים וחלק תוהים,
 הללו הצעדים פשר מה ותוהים: בים
מובגס! ומה

 הגיע מפוקפקת מאוד בדרך ובכן,
לפניכם. והריהו החידה, פיתיון אלינו

 חיים ח״ב אל כאשר התחיל הבל
 דעת- של השוטף הסקר הגיע קורפו
 נאבק ועל״פיו הליכוד, שמזמין הקהל
 ״זח •11ה- המקום על הליכוד עכשיו

 בשקט, לעצמו קורפו אמר האדום,״ הקו
 במקום יעמוד להבין, צריך קורפו, בי
 הבאה. לכנסת הליכוד ברשימת 11ה-

 הליכוד, מוסדות את קורפו כינס מייד
 ומוסדות המצב, חומרת על להעמידם כדי

 חומרת על הממשלה את העמידו הליכוד
 חומרת על שעמדה והממשלה׳ המצב,
ה התוכנית את לגייס החליטה המצב,

.11ה- המקום להבטחת החדשה כלכלית
 הקיבי- התכנס באשר שקרה מה וזה
:הכלכלי נימט

 את להבטיח כדי :לוי דויד השר
 על ללכת עלינו חברים, ,11ח־ המקום

 לעצב עלינו לפחות! מצניעים 1,400
 קולותיהם את שתבטיח כלכלית תוכנית

ש הללו, הבלתי-מרוצים 1,400 כל של
הורניץ! של ממדיניותו נפשם נקעה

 לוי דויד השר כץ: ישראל השר
 שאיכזבנו הרגשה לי יש בהחלט! צודק

 לכך לדאוג עלינו במיוחד רבים! בוחרים
 להם שיש האנשים מאות אלינו שישובו
אותם! שאיכזננו הרגשה

 רבו- רבותי, ארירור: יורם השר
 הזמן הגיע הכבוד, כל עם רבותי! תי,

ש מוטב חללו! השטויות עם להפסיק
 כל את עצמנו, לבין בינינו לפחות נפזר,

 לשילטון חוזרים לא אנחנו האשליות!
המדינה, על מצפצף אני !הבחירות אחרי

הלי ועל הבוחרים על האינפלציה, על
 סוף עד חודשים כמה עוד לנו יש כוד!
 נתחיל אנחנו לעצמנו! קצת לדאוג יוני,

 לגמרי! מהפכנית גישה חדשה, בגישה
 מר הקודם, שר-האוצר את נחקה לא

 ונכלל למדינה רק שדאג הורביץ, ייגאל
 שלנו הכלכלית התוכנית !לעצמו דאג לא

 שגם הפשוט, העיקרון פי על תיבנה
צרכים! עם אנשים אנחנו

 !מצויין רעיון פת: גירעון השר
 מכונית לקנות עכשיו בדיוק רוצה אני

 אחת שמכונית טוענת היא לאשח. שנייה
!לח מספיקה לא

רשמתי! :ארידור יורם השר
 1,300 עד מכוניות על מסים הורדת
!חלאה רכותי, הלאה, סמ״ק.

 לי שגם הזמן הגיע :לוי דויד השר
 מובן לא ואני !צבעונית טלוויזיה תהיה
 השמן, חשבון על יבוא שזה אופן בשום

ילדי! של והלחם החלב, הסוכר
טל הוזלת נרשם. :ארידור יורם

 למו- מחירים הקפאת צבעוניות, וויזיות
 הלאה, עמיתי! על-ידי שהוזכרו צרי-יסוד

יפה. מתקדמים אנחנו הלאה, רבותי,
 ישן תנור לי יש :כץ ישראל השר

ש״. שר״חאוצר, כבוד מבקש, והייתי
הו נרשם! :ארירור יורם השר

 ברשותכם מוסיף אני בשבילי תנורים. זלת
 חשמל. מוצרי במה ועוד מקררים הוזלת

ה יתר כל כלכלית. מדיניות יש זהו,
!יועלו _ מחירים
ת גירעון השר  אחת בקשה עוד :פ

שר־האוצר. כבוד קטנה׳
בבקשה. :ארירור יורם השר
ת גירעון השר השר עמיתי :פ

 הבנזין, מחיר את להעלות רוצה מודעי
אני... למה מבין אתה אם

 !ונרשם הונן :ארידור יורם השר
 — הדלק סוגי יתר !מוקפא הבנזין מחיר
!עולים


