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?״ כאן מתרחש ״מה
 שחזר המדען שא?

זביקור-מודדת.
קשה היתח התשובה

 החג את חגגו בסוכות, ישבו אחדים
השי את לשמוע נחנו אחרים וכדין. כדת
אח מילדות. להם הזכורים המוכרים, רים
הטבע, בחיק חגגו בארץ, שוטטו רים
 רענן. עץ כל ותחת רמה גיבעה כל על

 לחדשות הקשיבו הטרנזיסטור, באמצעות
ומצ ישראל בין לשלום המשא־והמתן על

בוושינגטון. בבית־הארחה שהתנחל ריים,
 אווירה בישראל שררה תשל״ט בסוכות

 קשה קודם. חג־סוכות בכל מאשר שונה
 ישראלים- מצב־הרוח. את להגדיר היה

הח בימי לחופשת־מולדת שחזרו יורדים,
 הצליחו ולא זה, מצב־רוח על תמהו גים, ן

קנקנו. על לתהות
 לא ששרר הדיכאון, אפורה. שימחה

הס המועקה נעלם. קודמות, בשנים פעם
 המדינה לעתיד הדאגה מן שנבעה תומה,

 נמוגה קרבה, מילחמה מפני החשש מן או
ונעלמה.

 ״איני צוהלת. שימחה היתד, לא אך
 מדען התפלא כאן,״ מתרחש מה יודע

 של שנים אחרי ארצה שחזר ישראלי,
 גדול הכי הדבר קורה ״הנה היעדרות,

 מתרגש. לא אחד ואף לו, שהתפללנו
שימ של התפרצות כאן שאמצא חשבתי

ואין.״ חה,
 היא השלום, קירבת דווקא כי ייתכן
ה מרבית המוזר. מצב-הרוח את שגרמה

 כי בליבם בטוחים השבוע היו ישראלים
 בפתח. עומד לפחות, מצריים, עם השלום

 יבוא השלום כי משוכנעים היו רבים
לגבו תיסוג ישראל וכי הגזרות, בשאר גם

 לא אחרת. או זו בצורה הקודמים, לותיה
ב ורצה בכך, תמך שהציבור ספק היה

מהו היתר, הציפייה אך המתקרב. שלום
העתיד. לגבי אי־ודאות של בהרגשה לה

בי כמו לפתע־פיתאום, בא לא השלום
 שנה, לפני אל־סאדאת אנוור של קורו
והת התרגשות של הלם גרם לא כן ועל

 משא־ומתן של בדרך בא הוא להבות.
 כהרפתקה השלום נראה לא כן על אפור.
 הוא מרגש. אתגר המהווה ונועזת, גדולה
קט בעיות רבת אפורה, כמציאות נראה
 בחיי עליהן להתגבר צורך שיהיה נות,

יום־יום.
גי שזוהי ייתכן שיגרתית. חתונה

 מסוכנת שהיא ספק אין יותר. בריאה שה
התלה של גדולה התפרצות מאשר פחות
 אכזבה של דקה נימה גם בה יש אך בות.

 חייה כל שחיכתה נערה של זו כמו —
 בברית־ ושבאה חתונה, של מרגש לטכס

 אחרי אפרורי, שיגרתי במעמד הנישואין
להריון. נכנסה שכבר

עולו□ ביום ישראל• להיות
 מפגי פוחד סי

 מי רק השמם?
 האדם שד ביפוזתו שמפקפק
ולהתנכר להתמודד הישראלי

 סף את עברו לא עדיין השלום פעמי
 בצמרת מתארגנת החלה וכבר ההגשמה,

 הדאגה: מקהלת ישראל של התרבותית
 על ישראל עם ישמור איך ז יהיה מה

תשת כאשר שלום? של במציאות ייחודו
 אופייה יתפרק לא האם במרחב, ישראל לב

הלאומי?
 היתד, ואנקות אנחות של זו מוסיקה1

 חוזרות שאלות של סנגינת־רקע מלווה
 איך ישראלי? להיות זה מה ונישנות:

המדינה? של היהודי אופייה יישמר
 נשאל אילו מיטבה. שיר, שפה,

 צרפתי?״ להיות בשבילך זה ״מה צרפתי
 ייחודה יישמר ״איך אנגלי נשאל אילו או

בפ בשואל מסתכלים היו בריטניה?״ של
תימהוני. הוא כי בו וחושדים ליאה

 צרפתי. להיות פירושו — צרפתי להיות
 — בלתי-מודע לרוב — קשר של עניין זהו

להיס מסויימת, לתרבות מסויימת, לארץ
 למיטבח מסויימת, לשפה מסויימת, טוריה

 עצמו את לשאול צריך בריטי אין מסויים.
)29 במחוד (המשך
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־ ב התקיימה 1070 באוגוסט 20 ך
 ב־ קונטיננטל קמודס ליה פור בנק י■

 מנהלי על נוסף חשובה. ישיבה ז׳נווה
 אזרח מרידור, יעקב גם בד, השתתף הבנק

 כאחד תקופה באותה שנחשב ומי ישראלי
 באותה ושקרה מה בעולם. ;מאילי־ד,ספנות

 המתנהל במיישפט באחרונה תואר ישיבה
בחיפה.

 עבדו שעימו לבנק, הצעה היתד, למרידור
הל לו יתן שהבנק שבבעלותו: החברות

 בעזרת דולרים. מיליוני וחצי 2 של וואה
ש־ החברה של מניות ירכוש זו הלוואה

 שכנו ■שמישרדיה פנאמית חברה מריטיים,
 החברה של חבדת־האם שהיא בציריך,

 הבנק. באותו התנהלו פרי, להובלת הימית
 ממנהליה, אחד הוא מרידוד כי ידעו הם

 מרי־ פאן של ובעלי־זכות־החתימה בעליה
זהב. שווה ישלו חתימה וכי טייס,

 שיל טענתם לפי הסביר, גם מרידוד
 ביעיסקה כוונתו את במיישפט, מנהלי־הבנק

ל יזרקו אם לדבריו, לבנק. מציע שהוא
 למניות כדרישה דולרים מיליוני 2,5 שוק

 שער יעלה פרי, להובלת הימית החברה.
!מכך. ירוויח ומרידור ניכרת, בצורה המניות
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 הכספים על 509<0 של כופר יוטל כן ועל השווייצי, בבוק החשבון
לבנק. אותם לשלם חייב מרידור שיעקוב להחליט עשוי שבית־המישפט

 פרי, .להובלת הימית החברה בבעלותו,
ל לבנק בערבות תשמשנה המניות ואותן

ההלוואה. החזרת
 הימית החברה נחשבה 1973 באוגוסט

ב המוצלחות החברות כאחת פרי להובלת
הק התקופה באותה בערך בעולם. יותר
 שטרן רב־ד,יוקרה הגרמני השבועון דיש

ה למנהלי עמודים 10מ־ יותר בת כתבה
 ברינר, ומילא מרידוד ייעקוב ובעליה, חברה

 ההצלחה את שתיארה מישראל, שניהם
הבינ הספנות בעיסקי שלהם המטאורית

לאומית.
 אנשי־ד,ספנות לשני כף מחא כולו העולם

 ימי- עידן את מראש ■שניבאו הישראליים,
 בתעלת־סואץ יעברו לא אשר כיליות־הענק,

 אילי- כף-התיקווה־הטובה. את יקיפו אלא
 הימיים, בשדות־הנפט קינאו אחרים ספנות

 בזול רכשו מרידור ויעקוב ברנר שמילא
 בכל מספנות ביעלי נפט. אחר־יכך בהם וגילו
ש בבקשה לפתחיהם, שיחרו תבל רחבי

בולן. המספנות את או אוניות אצלם ירכשו
 לפי חשבון

הלידה תאריך
 צריכים חייו לא בז׳נוויד, הכנלן ניבי ^

 ׳ניזונים להיות או עיתונים לקרוא 1י
פאן חברת של חשבונות כמה משמועות.

 שהגיש הכספית בתביעה הבנק. לדיברי
 כוונתו היתד, בחיפה׳ המחוזי לבית־המישפט

 כסף אישי באופן להרוויח מרידוד של
הבנק. בעזרת לבצע .שרצה מהעיסקה
 בעולם טוב שם היה שלמרידור למרות
 זהירות הבנק נהג הבינלאומי, הכספים

 לטענתו, הסכים, .הוא אופיינית. ישווייצית
 דולר, החצי מיליון רק למר״דור להלוות

 בכל ביותר: משמעותי בתנאי זאת וגם
 בבנק מריידיור שהשאיר חמניות שיערך פעם

 הסכום מן יירד שלקח, להלוואה כערבות
 ״שליש מהבנק, כהלוואה ׳מרידוד שקיבל
 בבנק שייפתח בחשבון מזומן כסף מרידוד

 ״שלים חמניות, עם יחד זח, שסכום כדי
דולר. וחצי מיליון של הערבות סכום את

 פתח היום ׳ובאותו ■לתנאי, הסכים מרידוד
ממוס ■חשבון ביקש הוא בשמו. חשבון־בנק

 מיספר למרידור נתן הבנק שמי. לא פר,
 מרידוד אולם ,16207 חשבון: של שוטף
מנד,ל .29913ל־ חמיספר את להחליף ביקש
 חשבון שאין ראה בספריו, בדק ד,בנק
 ׳מרידוד והסכים. זה׳ מיספר הנושא אחר
 ב־ רוצה הוא כי הבנק למנהלי אז סיפר

 ׳לזכור קל ליו שיהיה כדי דווקא זה מיספר
 יום־הולדתו. תאריך שזהו מאחר אותו,
.29.9.1913ב- נולד מרידוד ואכן,

 הסכום את זרק שמרידור אחרי מייד
מניותיה עלו ,לבורסת־ד,מניות העצום

בצורה פרי להובלת הימית החברה של

 באסיפה נזוידור יעקובהמנקד
 היה הוא חרות. של

 בגין שמנחם לפני אצ״ל של מפקדו
התפקיד. את לידיו וקיבל מפוליו הגיע

11{|<  בתו חתונת בעת מרידוד |1||
 בשן, יגאל הזמר עם מיקה |111111

 לאיש־ נשואה רחל, האחרת, בתו
לתנועה. חברו קרמרמן, יוסף העסקים

 דולר, 14 היד, ששווייה מניה ביותר. תלולה
דולר. 20ל־ עד היגייעה

 היתה מניות' עליית ■של זו מגמד, אולם
 אחרי מייד בילבד. אחדים לחודשים מוגבלת
 אותה באוקטובר יום־הכיפוריס, מיילחמת

ב והכספים הספנות ■בחוגי נפוצו השנה,
 הימית החברה של מציבה כי שמועות עולם

אח חודשים כעבור מעורער. פרי להובלת
 פרי להובלת הימית החברה נכנסה אכן דים,

ביותר. חמורים כספיים לקשיים
ח ערד יורדים. התחילו המניות ׳שערי

 להלוואה, בערבות הבנק, בידי ׳שהיו מניות
דולר. וחצי ממיליון לרדת התחיל

ל דרישות למרידור שולח החל הבנק
פע ובמד, התנאי, על־פי במזומן תשלום

ושלח הדין את מרידוד קיבל אכן מים
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