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הבורסה

 משלמים השניו־ם רמה
מיסיס הונה נרנו

 אחד אצל נימוסין ביקור ערכתי אחרונה ך
 הלאה, שתראו כפי ובצדק, הטוען /

 שכיר, היותו בזכות אותו, מקפח שמס־הכנסה
 ובאותה שכרו את משלם שמעסיקו כזה כלומר,

 ניכוי שקרוי מה המס, את לו מנכה הזדמנות
במקור.
 מרגיז שבאמת מה מילא. זה אומר, הוא אבל,

 תמיד לוקחים השכיר, שממנו העובדה, היא אותו
 — ניחשתם — שכירים שאינם ומאלה יותר

 במילה השתמש הוא ואז פחות; לוקחים עצמאים,
 הברדק היא שהסיבה ואמר, עדינה כל־כד לא

האחרון. בזמן בעיקר במס־הכנסה, שיש
 — לעז המוציא של שדינו לו כשאמרתי

 צודק, אתה בחיוך, לי אמר גיהנום, לרשת
 שמאות וחצי לשנה קרוב קטע. תשמע ועכשיו
 שכר ומקבלים מעבודה בטלים מס־רכוש עובדי

 עובדים חסרים אנו כאשר וזאת, תמורה ללא
 פלא השונים, המיסים באגפי נואש באורח

 שוחטת ואינה עלינו עולה אינה שהעיתונות
אותנו.

 אנשי של פנימי בכינוס שנאמרו דברים אלה
נייגר. רב מס־הכנסה, נציב על־ידי מס־הכנסה,

 השחור ההון על עיון ביום דפוקים. הכי
 חוקי שנותנים התמריץ שמלבד התברר, בארץ
 היא מס ״העלמת הכנסות, להעלים בישראל המס

 והפונקציה המס, שיעור של פונקציה
 אצל יותר אפקטיבית היא (העלמת־המס)

 הם השכירים זו, גדולה אמת מלבד העצמאים״.
דפוקים. הכי

 של ארוכה שורה עלי המטיר הוא ואז
 השכירים של שחלקם מוכיחים שכולם מיספרים,
 שגובה הישירים, המיסים של בסך־הכל

 משום ולא שנה מדי וגדל הולך נציב־המס,
 אלא גדלה, והכנסתם גדל השכירים של שחלקם
 ככל פחות, משלמים שהעצמאים משום בעיקר,

המסר. עיקר זהו גדל. במס־הכנסה שהבלגן
 הבא המיכתב אז העניין, את תפסתם ואם

 יכלול כהן־אורגד, יגאל לשר־האוצר, שתשלחו
ככל המיסים: באגפי סדר לעשות הערה,

כהן־אורגד שר־אוצר
הפיצוי? עם מה

 השכירים אנחנו יותר, ישלמו שהעצמאים
 פחות ידפיס בנק־ישראל פחות, נשלם הדפוקים

מעט. תירגע האינפלציה גם אולי, ואז, כסף,
 למיכתב להוסיף כדאי הערה ועוד

 לוושינגטון, ראשון ביום שייצא לשר־האוצר,
 חשבון על מיקדמה, תרצו אם או מיפרעה, לקבל
 לבצע לאמריקאים, להם, שהבטיח החגורה הידוק

 את תעלה לא אגודת־ישראל אם נדר, בלי
השכר? שחיקת על פיצוי נקבל מתי המחיר:
 עוד להעיר מבקש אני מהשר. שלוש פי
 שערך מחקר מתוך לקוחה היא גם אחת, הערה
 הכלכלה מישרד של הכלכלן זילברפרב, הד״ר

 שהיקף אומר הוא המישרדי(מרידוד). והתיאום
279׳0ל־ 2<מ> בין הוא בישראל השחורה הכלכלה

 שקל מאה מכל אחרות, במילים מהתל״ג.
 מדווחים לא שקל 27 בארץ, שמסתובבים

מס. ,משלמים לא ועליהם
 הם במשק מהמועסקים אחוז 80ש־ מכיוון
 הזה הכסף עושה איפה לעצמכם תארו שכירים,

כל את מבין לא שהוא לי שאמר וזה חנייה.

ניגר מם־הכנסה נציב
התמריץ? עם מה

 זה קטע ויקרא יואיל כלכלה, על הקשקושים
 מס־הכנסה משלם הוא למה יבין ואז שניה פעם

 טפטים מדביק שהוא משכנו, שלושה פי
 שהם למרות ליופי, מכון בעלת היא ושאשתו
בחודש. משתכר שהוא מה ביומיים מרוויחים

מדבר וששן חשמל בלי מערבל
 השם עם המפורסם הכולבו את זוכרים ישנה. לאהבה זרתי ך*

 הגיליון את קיבלתי עתה זה בניו־יורק? שליימר האמאכר המצחיק 1 1
 הדואר. באמצעות בעיקר מוכרים, שהם המשוגעים החפצים של החדש

חדש. יש לשימחתי
 להשאיר סבתא או מקום להם שאין הטבע, בחיק הטיולים לחובבי

 איתכם התינוק את לוקחים לבעיה: יסודי פיתרון נמצא התינוק, את אצלה
 חשמל. חוטי ללא מיטלטל מערבל־מזון(בלנדר) האחרונה ההמצאה עם

כולו. בעולם והיחידי הראשון ההסבר, מילות וכדברי

 קל״משקל, מכשיר החדשה: ההמצאה של היתרונות מן והנה'מקצת .
 קפוא, מזון מערבל מילקשייק, מכין קוקטיילים, מערבב בקלות, נישא
לתינוקות. מזון וכמובן דיאטטי, מזון

 וליתר אתה אליו מקום לכל במכונית. בסירה. בפיקניקים, יעיל הוא
 סיבובים 8000 של שיא במהירות סובב הנ״ל המכשיר הולכים. אתם, דיוק

בן־שניה. למים קרח וכותש בדקה
 האדירים שספל המכשיר, את מזינות די מטיפוס שמנות סוללות

 הלהבים — ובעיקר כוסות. שלוש כמו משהו עד להכיל יכול שבראשו
קשיח. פלסטי מחומר עשוי הבסיס אבל אל־חלד, פלדת עשויים
 כפי הכלול, רך ויניל עשוי תיק־נסיעות למערבל מצורף חשוב, והכי

 28 — גובה הם: המערבל של ממדיו במחיר. ניחשתם, שבוודאי
 כמוהו, אין והמחיר בדיוק. סנטימטר 10.5 — והאורך הרוחב סנטימטר,

דולר. 70 במס: חייב ואינו בישראל המכס בתקני עומד עדיין
 שכדאי משחשב יותר הם דולר 70ש־ ומי מה־בכך. של במחיר

 לשניהם, זול יותר משהו הנה החדשה, לגיסה מתנה על להוציא יהיה
 שלא דיגיטלי, שעון על דעתכם מה מרוצה. יהיה הוא שגם ולגיס, לגיסה

 המדבר שעון — בקיצור אותה: מספר גם אלא השעה, את מראה רק
 לכל וזה באנגלית רק מדבר הוא עתה לעת כמעט. אדם, של בקולו
 לפני שלהם האנגלית את לשפץ המבקשים לאלה נוסף יתרון הדעות

ולאחריה. הנסיעה
 נעימה, של לקולה אותך יעיר הוא זה. לשעון יתרונות כמה ועוד
והמחיר. הגודל מבחינת לכיס, מתאים הוא הכל ועל מוסיקה, כלומר

 עת ובכל השעה על שעה בכל להודיע השעון את לבקש אפשר
 באמצעות היא אף האזעקה המתאים. הכפתור על תלחצו אם שתרצו,
 דקות חמש וגם דקות עשר הכל, ועל מטרידה: לא אך מעוררת, נעימה

היכון. ציוצי נשמעים לאזעקת־האמת, המיועדת השעה לפני
 נוצרו, מה לשם יודעים לא שאף טריקים אותם בכל מצוייר השעון

 הרקע אבל, אחר, צג כל כמו נראה התצוגה, לוח הצג, קיימים. הם אבל
 כוללת המתנה ממורק. זהב מצופה מתכת עשויה והמסגרת שחור בצבע

 והכל סנטימטר 9.5 — רוחב סנטימטר, 5 — אורך הגדלים: נרתיק.
דולר. 53.50 בכך. מה של במחיר

ו נ י ז א ̂ק
 בבורסה, אש היום הולכת לך, אומר אני ש, 

 הבורסה. ממקורבי אחד בטלפון לי ^£אומר
 עולה, הכל הצהריים. בשעות הראשון יום זה היום

 אני גם נכון, אש. בקיצור: בלבד, קונים מאות
 המחזורים נכנס. לא עדין אבל מהבשורה, מתלהב

 זה מחושב, איננו הסיכון בעיניי, חן מוצאים לא
 שם קאזינו. אוהדי, כל לי ויסלחו לי, מזכיר עדיין
מזל. הרבה צריך

 כולם כמו חכם להיות יכול אני אבל,
 הסבר כל שקרה. אחרי קורה, זה למה שמסבירים

 החמישי שביום מישהו מכיר אפילו אני טוב. הוא
 עשה הוא הראשון וביום נגמר. זה נו, אומר:

 אותה סחורה, אותה סחורה, קיבל שלא מהומות
 ביום היתה אבל, החמישי. ביום למכור מוכן היה

 וכך — חזק יהיה הראשון שיום הרגשה החמישי
היה.

תודה. טוב, יותר הלאה? יהיה מה מיחזור.
 זה טובה, בורסה של מצב״רוח הנראה, כפי יש,

 שמשתחרר וכזה ישן כסף של הרים בצירוף
 בורסה להבטיח המקורבים של והרצון עכשיו,
 אלה כל שר־האוצר, של הבטחות ובלי עם טובה,

טובה. לבורסה טוב רקע מהווים
 להיות מוכרח אז סימנים, הרבה כל־כך אם נו,
 האומר בכלכלה. גדול כלל יש אבל שיהיה. טוב.
 מנותקת להיות הבורסה יכולה זמן לאורך שלא
כולו. במשק סביבה, שמתרחש ממה

 אני מצב־הרוח, את לכם להעכיר לא כדי אבל,
 בוחטה איזה ראשון בסיבוב שעשה מי לכל מציע

 לכיס משהו שיעשה הבנק, של הכרטיס על יפה
 בפנים, לא שעוד מי בבורסה. ימחזר היתרה ואת

 הוא שלהן שסימן־ההיכר מניות לרכוש רשאי
 ואם אותן. לקנות מרבות שקרנות־הנאמנות

 לקחת אפשר, בהחלט אפשר, מפחד, מישהו
 עד חופשיות במניות המתמחה קרן על טרמפ

 מובטח הרווח לצאת. ואז הראשונה, הירידה
מצב־הרוח. גם כך קצרה, לתקופה

 את להפנות רוצה אני בינתיים.
 אלביט, האלקטרוניות. למניות תשומת״ליבכם

 ספקט־ אלקטרוניקה כלל ארית, אלרון,
 כעצתי, ועשה ששמע מי ו־תדאה. רוניקס
 יותר צריך אבל מאוחר, לא עדיין הרוויח.

 לשים שכדאי מניות כמה עוד ואולי סבלנות.
 סנפרוסט סנו, המלח, ים דובק, עין: עליהן
 וגם בריא מכנה־משותף להם יש עלית. פולק,
יעז. לא מי כך ואם שמעוניינים; עניין בעלי

 שאוהבים לאלה בעיקר לתשומת־ליבכם,
 בנק, שהכין גראף ראיתי אני שעולים, גראפים

 1 שמראשית מסביר הוא ובעיקר טוב נראה הוא
 ] המניות, מדד עלה ינואר של האחרון השבוע

 מהמדד יותר האינפלציה, בניכוי ריאלית,
בינתיים. והדולר.

 מאוד מתעניינים שאתם יודע ני
 הוא שעבר בשבוע הנה, בתקציב־המדינה.

 ׳מהצעקות התרגשתם בוודאי לכנסת. הוגש
 מבקש אני עכשיו שכחתם. למחרת בכנסת.
 כהן־אורגד. יגאל שר־האוצר, של לצידו לעמוד

 שהוא כפי החגורה, את לנו להדק יצליח הוא אם
 לא התקציב, דפי אלפי בין שיעשה מבטיח
 לכם. אמרו שלא בטענות אליו לבוא תוכלו
אמרו.

 הוא סוף־סוף הצלחה. לו לאחל יכולים אתם
 היא, הצרה טובתנו. את גם רוצה שהוא אומר
 פחות לו שיש לחשוב טובות סיבות לי שיש

 ולא חודש, בעוד העניינים. את לסדר כדי מחודש
 יו״ר או ההסתדרות, מזכיר אז יהיה מי חשוב

 בטוח אחד דבר וכוי, הפועלים בנק של ההנהלה
 20וב־^ 15$ב־ נשחק שלהם שהשכר אלה —

 החודש, את לגמור יכולים לא ובאמת ויותר,
 לשבוע, בפק״ם משכורת חצי שמים הם אפילו

יבליגו. לא
 יצטרך החדש הסכם־השכר הכוח. מאין
 שכהן־אורגד לאינפלציה. צמוד שכר להבטיח

 יטפלו בשכר במאזן־התשלומים, כרצונו יטפל
 שרוצה מי הנראה, ככל והפעם, מקבלי־השכר.

 הוא מאין לזכור צריך ההסתדרות, מזכיר להיות
 בנק סניפי של מהכספות לא — כוחו את שואב

לשרת. אמור הוא אותם מאלה אלא הפועלים,
■  57


