
ה לכנסת הבחירות לקראתלייזר
מרי־ לעצמו ערך עשירית

 הוא זו במודעה פרטי. תעמולת מסע דור
בישראל. הלייזרים תעשיית בהקמת השתבח

 ביום בחולים שהגיעו !האנשים, ני ללל
ב הכללי הרשם למישרד החמישי

 בידיהם נשאו בירושלים, 21 יפו רחוב
 המצאת של השחורה* הקופסה מיסתורי את

 אל המובילות במדרגות עלו הם מרידור.
 לישכתו אל ונכנסו רשם־הפטנטים, מישרד

צור. יואל מנהל-המחלקה, של
 המתמחים פרקליטים מגישים בדרד־כלל

ה רשם בלישכה. הפטנט את זה בתחום
 למדי, מנוסה כבר הוא הממושקף פטנטים

כמנהל־המחלקה, עבודה שנות ארבע אחרי

חשד מרידוד השר
ת!ברר ה 1 ואז קלפיו

..בלוד״ שעשה
 הכיר לא הוא כסגן־המנהל. וחצי ושנה

הבקשה. את להגיש שבאו האנשים את

סגו לתיבה כינוי הוא שחורה קופסה *
 בכלי־ או שיט בכלי במיוחד ועמידה רה

 על מלא דיווח מוקלט שבה מודרניים, טיס
 של במיקרה הספינה. או המטוס של מצבם

 השחורה הקופסה את לשלות אפשר תאונה,
 זו קופסה גורמי־התקלה. על לעמוד כדי

 כשורה. הכל כאשר לעולס נפתחת אינה
 תיפתח תנאים באילו לראות נותר עכשיו

מרידור. המצאת של השחורה הקופסה

1׳ 1 1  ש־ אחרי הבחירות, לפני יום 1/
המיס־ המצאתו על כבר דיבר

 במודעה. מרידור אותה הזכיר תורית,
טען. לעבוד,״ היהודי למוח לתת ״צריך

הקופסה
הסחורה

י דוו . רי מ
 המדובר, במד. מראש ידע שאלמלא יתכן
 כפי סבלני, בחיוך אליהם מתייחס היה

 רבים, תימהוניים ממציאים לגבי נוהג שהוא
לבקרים. חדשות למישרד המגיעים

ל תינתן זו כי הוסבר הבקשה למגישי
 ואולי המיכנית, במחלקה המומחים בדיקת

 שאי-אפשר להם נאמר הכימית. במחלקה גם
 כדי האלה, המומחים שמות את לגלות

 לחץ עליהם להפעיל יהיה שאי-אפשר
 מהירה, לבדיקה תביעה אין אם בלתי-הוגן.

 תימשך ״על־אתר״, החוק בלשון הקרוייה
 אז רק יותר. ואולי בערך, שנה הבדיקה
ההמצאה. פרטי יפורסמו

מהירה. בדיקה תבעו לא המגישים
 כאשר הבקשה, הגשת אחרי ימים שלושה

 מרידור של המיסתורית ההמצאה פרשת
פרש מילות רבבות של מבול חוללה בבר

 התקשר ותגובות־נגד, תגובות־בעד נות,
 עיתונים. כמה למערכות מסויים עורך־דין

 זהותו על מידע להם לספק מוכן היה הוא
 ״הבוס עם יחסיו על המיסתורי, הממציא של

פיקנ ״פרטים וכן מרידור, יעקב שלו״,
ההמצ על ״עובדים שבו והמקום טיים״,

 את לחשוף מוכן היה לא הפרקליט אה״.
ש הבהיר אך המידע, מוסר של זהותו
דול אלפי עשרות מבקש המיסתורי לקוחו

המידע. תמורת רים

 שתישכח עד
הבושה

לפתח מתל-אביב נוסעים אשר ך
 מימין מופיעה הלילה, בשעות תיקווה ^

לסי- ונכבים כבים שאורותיה עיר לכביש

||! ||^  העוב־ לציבור לפנות כדי ^1!|
עצ על מרידור אמר דים #1111-1

מעבו צומח שהכל היטב יודע ״הוא : מו
בספקולציות. שנים עוסק מרידור דה."

 י זו היא עיר איזו ונכבים. כבים רוגין,
 המצאת בכוח המוארת רמת-גן, כמובן זוהי

מרידוד. של האנרגיה

ה בדיחות של אדור ממבול אחת זוהי
 הגולל את לסתום ועלול המדינה, את שוטף

 שר־ של החדשה הפוליטית הקאריירה על
 השר מרידור. יעקב כלכלה, לענייני העל
ש מה עשה ההמצאות ובעל הגוף בעל

 לעולם: עושים אינם מנוסים פוקר שחקני
כי והתברר הגרועים, קלפיו את חשף הוא

 הממציא שר וו עב
 אוו לחסד עדור

השר של הקריירה
 הגבוה. להימור תואמים אינם אלה קלפים
שנכשל. ״בלוף״ זהו הקלפנים בלשון

 בתל־אביב, זאב מצודת במיסדרונות
 ברור כבר החירות, תנועת של מעוזה

 של יורשו יהיה לא שמרידור לחלוטין
 הצעיר הח״כ בגין. מנחם ראש־הממשלה,

 המבריק ברעיון בעצב מהרהר מילוא רוני
ה שער על תתנוסס מרידור שהמצאת

 לשרים ואילו חירות, של החדש ביטאון
 שהם ברור כבר ארידור ויורם לוי דויד

 כבממלא- במרידור להשתמש יוכלו לא
לחזור יחליט וייצמן שעזר עד זמני, מקום

שה!  1היי ה*ה מ*
 עצמו על לקחת

 גהגדחת הסיגנן 1או
שחממי. ״ספינות ז

שש והש ר

 לקחו חיל־הים ספני לאספינות
 הסיכון את עצמם על

 מרידוד אלא שרבווג, ספינות שבהבחרת
בפעולה. היהודי״ ״המוח הימית: והחברה


