
 לחיים מרידור יעקב חזר *אז
 של הבחירות ערב ו/הפוליטיים,

 לטיפוסים שמו נקשר ,191
ממנו. פחות לא ומוזרים נוקפקים
 התגלה שבה הראשונה, הפרשה

 ההמצאה היתה האמיתי, יצופו
 בקול הכריז שעליה האנרגיה, זפקת

 לפני ימים שלושה אדיר לש
 ,1982 באביב התברר, כאשר :חירות.
 (העולם ההמצאה מאחרי עומד

 ברור היה )1982 במרץ 17ה־ זה,
 את יתוו ברמן רני כמו טיפוסים

הכלכלה. במישרד :יוון
 בפרשה היתה אחת חיובית נקודה

 התבזה, בממשלת־ישראל שר אומנם .
 לפניו, התבזה לא אחר שר ששום :י
 צריכה שהיתה הנורה שיגעון ר

עלה לא רמת־גן, כל את האיר

 פרוטה אף הישראלי המיסים למשלם
 בכך היה לא כי מסתבר לא אך אחת.
עיקרון. משום

 הרובוטים בפרשת המרכזית הדמות
 שלמה של בנו ),32(פרידרין־ סמי הוא

 שישב וחרות, קית״ר מוותיקי פרידריך
 את שם והקים בצרפת רבות שנים
צרפת־ישראל. ברית

 מצרפת לארץ עלו אחיו ושני סמי
 ופיסיקה מתמטיקה למד סמי .1968ב־

 בירושלים העיברית באוניברסיטה
 ואחר־כן־ שנים ארבע בצה׳׳ל שירת
 בארץ בהרווארד. מינהל־עסקים למד
 כיועץ קצרה תקופה במשך עבד

אירגון. בנושאי
 לצרפת. סמי שב אביו, פטירת אחרי

 הייעוץ בחברת שנים שלוש עבד הוא
שבדקה מקנזי, המפורסמת הכלכלית

 בתיכנון אל־על, מיבנה את בשעתו
 שנתיים לפני חברות. של אסטרטגי

 והחל לייעוץ מישרד פתח לארץ, חזר
למישרד־הכלכלה. תרומתו את תורם

 חוברת היתה הראשונה התרומה
 משובח נייר על המודפסת אפורה,
 תמונת כלכלית, לעצמאות בדרך
 עמוס הפרוייקט .82 מאי מצב,

 מסתיים פשר, חסרות לעיתים הטבלות,
 המוצגים ״המימצאים אלה: במילים
 עבודה לדיוני בסים היוו זו בחוברת
 הבע־ והתיאום הכלכלה במישרד
 דיברי ללא שלמים אינם הם משרדי.

בעל־פה.״ אליהם המתלווים הסבר
 למשלם־המיסים שעלה הפרוייקט,

 5000 ״בין פרידריר על־פי הישראלי,
 הצעיר, את הקפיץ דולר״ ל־סססז

דיבור טון ובעל נעים־ההליכות

 מתוכן ריק תפקיד אל המרגיע,
מתוכן. ריק במישרד

 ערך הוא לעבודתו תוכן לתת כדי
 מטות: 'שני להקמת מקיפה תוכנית
 והמטה בין־מישרדי לתיאון המטה

 עשרה לי ״לקח בין־מיגזרי. לתיאום
 צריך היה אותם. להקים חודשים
 פקידים אצל כך, לשם ממושך לובאינג

 אומר שיסכימו,״ כרי ושרים באוצר
פרידריר.

 עוד ^
בלוף! ^

 מרידוד, של מישרדו שהוקם ן*
 אגפים שלושה אליו חיברו ^

 לייעול המטה האוצר: של ״מתים״
 לתיכנון הרשות הציבורי, המשק
 שעוקב כללי, לפיקוח והאגף כלכלי

מבקר״המדינה. המלצות ביצוע אחר
 ממשלתי באישור צורך היה מדוע
 החדשים? האגפים שני להקמת

 בטוח והוא הפיתרונים, לפרידריך
דרכו. בצידקת

שהוציא המהודרת מהחוברת מעודד

 תחרויות שנים, משלוש יותר בן רכב
 תחרויות וביניהן בישראל יזומות

 למיבצעי״פירסום הצעות שש־בש,
 למיתון לחיסכון, המודעות להעמקת

 בבורסה להשקעה הרגלי״הצריכה,
באלה. וכיוצא מחושב באופן

 ״מתוך החוברת: על פרידריך אומר
 יעלו דנו, הם שבהם נושאים 125

עשרה.״ רק שלי העבודה לתוכנית
 טובה שיטה זו פרידריך לטענת

 גם דרור נותנים שבה עבודה, לאירגון
ביבותר. הפרועות למחשבות

 שוקד שעליו הבא, הפרוייקט
 עובדי שאר עם ביחד פרידריך
 הכלכלית, הוועידה הוא המישרד,

 הבא. מאי בחודש תיערך מרידור על־פי
 משקיעים לבוא אמורים הוועידה אל

בישראל. להשקיע כדי העולם, מכל
 לרעיון מרידור של .שמו צירוף

 זה רעיון שגם כבדים, חששות מעלה
בלוף. הוא

 מלווה לתפקידו מרידור נכנס מאז
 חרות, מצעירי אחד צל, כמו אותו,
 לרגע אותו נוטש שאינו שלום, ראובן
לשר מלהתקרב העיתונות את וחוסם

 דולו 5םםם קיבר בוידויו
 ומונה עבודוסחקד עבוו

אותה ליישם כדי מנכ״ל
 להד לחוייל, נסע גנגו אויה
 הצליח לא או נספים, ציא

אחד דולו אף להכניס
 בחרל שהה שלום ואונן
 על ל אש״ חשבונות והגיש
זמן באותו ליחשרים, נסיעות

 סקרים מזמין פרידריך החל לאור,
 להקים המציע מהם, אחד שונים.

 חובר לישראל, בינלאומית חברת־סחר
 מדעי למחקר החברה על־ידי

 טענו כבר כלכלה אנשי שימושי.
 במימון חברה של זה, שרעיון

 לא מכריעה, ממשלתית ובמעורבות
 דמוקרטית מדינה בשום מתבצע
אפסיים. הכלכליים יתרונותיה בעולם.
 ושעלה פרידיך, שהזמין אחר סקר

 דולר, 5000 הישראלי למשלם־המיסים
 הוא הפרוייקטים. על פרוייקט נקרא
 מאסטו־נ־ משני פרידריר, על־ידי הוזמן

 שהם לפני חיפה. באוניברסיטת טים
 אישור קיבלו הם יצירתם, את הדפיסו

 עצמו. מפרידריך שלהם למימצאים
 של ״הצעה״ בשל נקטלה החוברת

 את מחדש לשקול שיש הכותבים,
 לישראל. חיונית שהעליה הרעיון

,שהיו אחרים מהפכניים רעיונות

 לכינוי זכה אפילו הוא הרעיונות. בעל
השר.״ על ״הממונה
 בעוון לדין יועמד שבקרוב שלום,

 והפרת־אמונים זיוף מירמה, עבירות
 הזה, איסת״א(העולם חברת כמבקר

 עתה מסתבך ),1983 באוגוסט 10ה־
 בודק המדינה מבקר נוספת. בפרשה
 חשבונות הגיש ששלום כך על תלונה
 באותה לירושלים נסיעות על אש״ל

 מרידור עם שהה הוא שבה תקופה,
 היא שתיבדק אחרת טענה בחו״ל.
 ממשלתית מכונית קיבל שהוא

 רכב על הוצאות זמן ובאותו לשירותו
הגבוה. הדירוג לפי פרטי,

 שהוא פרידריך, את מתעב שלום
 אינטלקטואלית פתיחות בעל צעיר
̂ טובים. כישורים ובעל מהנדס .

במחתרת
מרידוד שר־על
מיותר מישרד

 משלם־ נפטר באחרונה ק ^ לאיזכור מה, משום זכו, ושלא בחוברת,
ששמה מהוצאה הישראלי המיסים 1 על מס הטלת היו: בכלי־התיקשורת,


