
 לענייני ועדת־השרים י1ךץב
 גוברת בתדהמה הביטו !כלכלה !

 מרידוד, יעקב השר, בדובר. והולכת
 את מצא שמישרדו אוזנם, את גילה

 לתחלואי והיסודי האמיתי הפיתרון
 רבה בהתרגשות הישראלי. המשק
 יוכפל כיצד שר־הכלכלה תיאר

 גולמי) לאומי התל״ג(תוצר ויושלש
ביותר. קצר זמן פרק בתוך

 איתו נפגש כאשר בגין, מנחם שלה,
עיניים. בארבע לשיחה
 שבגללה הסיבה זו אם ברור לא
 להתפטר שעליו למסקנה בגין הגיע

 לא מרידור כי נראה אולם מתפקידו,
 לבגין תוכניתו על בדווחו אמת דיבר
ועדת־השרים. לפני ולא

 השר חתם שעליו החוזה, העתק
חושף, הזה, העולם כתב לידי ושהגיע

 התחייבות שום ללא — והעיקר דופן
 האמריקאים בין לחילופי־טכנולוגיה

 כמתחייב הישראליות, והחברות
זה. מסוג בהסכמים
 כ״מיכתב שמוגדר החוזה מזו, יתירה
 ממשלת־ישראל את יאלץ הסכמה״,

 לרוכשים, כספית ערבות לתת
 התעשיה, לפיתוח הבנק באמצעות

אמריקה, של ויבוא יצוא שהבנק מפני השחוח! החינה
שד החדשה

_ שוב: זאת עשה מרידוד יעקוב
ם1 1 שוי ; חוח! על 1 תחב הוא

 הצנה ער אמויקאית חבוה
 מישודו מננ״ר בחנוטים. ׳שואל

 בוידויו(מימין) סמי ,,הניקטיב
 (למטה, שרום ואונן שחוו

בעיסקה לו עזרו מרידוד) ליד
 בגלל החוזה, של זה חלק ביישום דחייה

החגים.
 אסור הפעם

להיכשל
 כה עד מרידור של תעלוליו ל ^

 במרץ 17ה־ הזה העולם #■(ראה
פרשת לעומת מחווירים )1982

 סמי בשם פרטיות, עבודות עבורו
 מוגה זמן שכעבור ),32( פרידריו

המישרד. מנכ״ל
 לו, יעץ מרידור של צוות־המוחות

 למהר ולא בחוכמה לנהוג ראשית,
 למרות התגלית. גודל על לעם להודיע
 מאז ספורים חודשים רק שעברו

 של האנרגיה המצאת פרשת התפוצצה
נתנו מרידוד, שותף היה שבה ברמן, רני

־111־111
 דמרידור, אליבא המשק, מושיעי

הרובוטים. יהיו
רביעי, ביום שהתקיימה בישיבה

 מרידוד הודיע אוגוסט, בחודש 31 ה־
 ענקית חברה עם חוזה יעל חתם שהוא

 שישראל בתנאים רובוטים, המייצרת
 מבחינת הן לעולם, משיגה היתה לא

 הידע. חילופי מבחינת והן התשלומים
 תישא לא ממשלת־ישראל — והעיקר

 שהיא, סיבה מכל אם כספי, נזק בשום
 והקונים החברה בין העיסקה תתפוצץ

בישראל. הפוטנציאליים
 על דיווח שכבר הודיע מרידור
לראש־הממ־ הדרמתית ההתפתחות

 האיש של מעלליו את נוספת, פעם
 פירסום אחרי שרלטאן, כונה שכבר
שלו. קודמת ב״המצאה״ חלקו

 לראשונה המתפרסם מהמיסמך
 ״סודי היא ושכותרתו אלה בעמודים
 מרידור הראה לא מדוע מתברר ביותר״,
 כלכלה לענייני ועדת־השרים לחברי

החוזה. את
 חברת נציג עם שנחתם בהסכם

 אלקטריק גינרל האמריקאית הענק
 כל ללא ממשלת״ישראל, מעניקה

 זו, לחברה מונופול לעין, הנראית סיבה
 בתעשיה אוטומציה שיטות יבוא על

יוצאי־ תשלום תנאי כל ללא לארץ,

 לא לעיסקות, הלוואות כמממן המוצע
 ערבות ללא אחד דולר לתת יסכים

ממשלתית.
 בדיוק חודש הרי בכך, די לא אם
 הקשיש, השר של המרגש נאומו אחרי
 בספטמבר, 30ה־ שעבר, השישי ביום
 ממשלת־ישראל עמדה לא כבר

 על מחתימתה שנבעו בהתחייבויותיה,
 אמורים היו זה ביום ההסכם.

 לא של רשימה לקבל האמריקאים
 שהיו ישראליות, חברות מעשר פחות

 הציור. ברכישת חלק לקחת אמורות
 והישראלים עדיין הוגשה לא הרשימה

ולבקש לאמריקאים לטלפן מיהרו

 ישראל, את סיבך שבה הרובוטים,
 בינלאומי, בסקאנדל הטוב במיקרה
 כספיים בהפסדים הרע במיקרה.
גדולים.
השיגעון? נולד כיצד

 המדינה כל בעוד ,1982 בחורף
 ועדת־ דיוני אחרי בדריכות עוקבת

 במחנות הטבח לעניין החקירה
 זמן מרידור מצא בביירות, הפליטים
 — עליו האהוב בתחביב לטיפול

רובוטים. החדש: השיגעון הימורים.
 מקורביו, באוזני סודו את חשף הוא
 יועצו שלום, ראובן הבכיר, עוזרו

שעשה אחר וצעיר גנגר, אריה הבכיר,

 תרמית למעשה יד השר של מקורביו
 על התרמית נעשתה הפעם חדש.

הישראלי. המיסים משלם חשבון
 אנשי ניהלו מוחלטת בסודיות

 הקטן במישרד אחרים ופקידים הצוות
 בתחילת הגאוני. הרעיון על שיחות
 יועץ פרידריך, נכנס ינואר חודש

 ״ חרות מוותיקי אחד של ובנו כלכלי
 המישרד, כמנכ״ל לתפקידו בצרפת,
 בטיפול זכתה הרובוטים ותוכנית
מועדף.
 1 לצאת שיש הוחלט קצר זמן תוך
 הרעיון פועל איר ולראות לשטח
יעדים שני לעצמו הציב הצוות בחו״ל.




