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 שלו. הטלפון צלצולי על מלענות
לי. אץ וחלק: חד לו השיב לבסוף

 חיי־המישפחה גם נהרסו בינתיים
 הכספיות הצרות היהלומנים. זוג של

 ביחוד הזוג, בני בין חמור משבר גרמו
 לא מעולם האשה כי העובדה לאור
 הזמן כל והיתה ידלין אשר על סמכה

בידו. כספם הפקדת נגד
 מומחית יהלומנית שהיא האשה,

 ילדיה, שני עם נסעה במיקצועה,
 להתגרש והחליטה לישראל התינוקות,

 הליכי את השניים סיימו כעת מבעלה.
 חזרה אחר ביניהם. הגירושין

 לדירתם התינוקות עם היהלומנית
 נאלץ היהלומן במנהטן. המפוארת

 ויהי החליט הוא אך הדירה, את לעזוב
 הוא כספו. את ידלץ מאשר להשיג מה

 אחר ישראלי עם כך לשם התקשר
 מאשר הכסף את להוציא עליו והטיל
מחיר. בכל ידלין

 בחוגי ידועה דמות ישראלי, אותו
 עם התקשר בארצות־הברית, היורדים

 להחזיר אותו לשכנע וניסה ידלין אשר
 שהפסיד. מהכסף חלק לפחות לידידו

 היהלומן של חייו כי לו הסביר הוא
כל. ובחוסר עירום נותר הוא וכי נהרסו

 המשכנע את לשכנע ניסה ידלין
 כך אולי בבורסה, איתו שישקיע

 וגם לעצמם גם כסף להרוויח יצליחו
 לשכנע ניסה הוא ליהלומן. להחזיר כדי
 נוספים, ישראלים לגייס המשכנע את
מכספם. שישקיעו כדי

 את מידלץ להוציא ניסה המשכנע
 איתו נסע הוא גם בדרכי־נועם. הכסף

 בדירתו ביקר הוא לאטלנטיק־סיטי.
לילה. מדי בניו־יורק ידלין של

 הריון בחודשי אז היתה לבני טלי
 לבל לפניו התחנן ידלין מתקדמים.

 את להטריד לא כדי קולו את ירים
טלי. של מנוחתה

 המשכנע במיסעדות. נפגשו הם
 את להחזיר ידלין את לשכנע ניסה

 הקיר, אל אותו ללחוץ ניסה הוא הכסף.
 שלא להדגיש טרח הזמן שכל למרות

 שאין התעקש ידלין באלימות. ישתמש
 להחזיר פרוטה לו שאין כסף לו

ליהלומן.

 על הומר ״תו
אנשי־מפתח...״

 המשכנע כאשר הפעמים, ^אחת
 הקטנות לשעות עד ידלין את *■לחץ

 לבני, טלי לחדר התפרצה הלילה, של
 טבעת־היהלום את מאצבעה הורידה
 זה הטבעת. את .קח למשכנע: ואמרה

אשר.' את עזוב רק לנו, שיש מה כל
 אך טלי, על אמנם ריחם המשכנע

 חלק שיחזיר ידלין על ללחוץ המשיך
 כי לו היקר בכל נשבע ידלין מהכסף.

 רכושו כל וכי לפורטה פרוטה לו אין
 ברמת־פולג דירה היא אדמות עלי

וינגייט. מכון שליד
 לחץ של ארוכים חודשים כעבור

 ככל כי המשכנע הבין פוסק, בלתי
 להחזיר כסף באמת אין לידלין הנראה

 ואז כספם. את שהפסידו למשקיעים
 שהוא, מאחר בהצעה. ידלין אל בא הוא

 אמר הצלחת, אצל מקורב היה ידלין,
 שווה לו לספק יכול ידלין כי המשכנע

כסף.
 לו אמר הכוונה, למה ידלין כששאל

 על חומר ממנו רוצה הוא כי המשכנע
 חומר הישראלית, בכלכלה מפתח אנשי
 נגדם בו להשתמש יוכל שהוא

 בסך מהפרס ולהנות במס־הכנסה
 מס־הכנסה שמעניק האחוזים עשרת

 כי לידלין הזכיר הוא ל״מלשינים״.
 הרס לוינסון שיעקב בשעתו, כתב,
אותו.

 המשכנע להרהר. ביקש ידלין
 החליט עניין של בסופו ללחוץ. המשיר

 המשכנע את גבו מעל להוריד ידלין
 עם חשבונות כמה לחסל אולי, וגם,
בארץ. אותו שאיכזבו אנשים כמה

 תינוקם את טלי ילדה בינתיים
 נשאר ידלץ לישראל. ונסעה

 ישראלים כמה יש שם בניו־יורק,
 את להרוס בשביל הכל לתת המוכנים

 • כעת נמצא ובארץ אותם, שהרס האיש
 לו שמסר החומר כשבידו המשכנע,

ידלין.
■ ישי שרית
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 רגיל כבר הבכיר הכלכלי שר
 בממשלה. אי־אמון (להצבעות (

 במליאת־ ישב כאשר זאת, למרות
 נראה הוא שעבר, הרביעי ביום הכנסת
 התרוצצו עיניו מתמיד. מתוח

 ומודאג ביותר נרגש היה הוא בעצבנות,
מאוד. עד

 נטו הממשלה לשולחן חבריו
 מרידור אור״) (״ויהי שיעקב לחשוב
 מסיור הוזעק הוא עייף. פשוט

 והיה להצביע, כדי רק בארצות־הברית,
 מייד לים מעבר אל שוב לטוס אמור

אחרי־כן.
 הציקה לחלוטין אחרת בעייה אך

כלכלה. לענייני לשר־העל
 בלתי־קרואים שאורחים חשש הוא
 ויגרמו הכנסת, במישכן אותו יפתיעו

 את ויסבכו בפומבי בושת־פנים לו
 דיפלונד באי־נעימות ממשלת־ישראל

חסרת־תקרים. טית

וגדיה ^
 עובדים בארץ שוהים אלה ימים ף

האמריקני הקונצרן של *■בכירים

 באו הם אלקטריק. גינרל הענק
 שנחתם ההסכם מדוע מקרוב, לבדוק
 ממשלת בשם מרידור, ובין ביניהם
מתבצע. אינו שעבר, בקיץ ישראל,

 בכינוי זכה כבר מדובר שבו ההסכם
 מונופול עיקרו: הרובוטים״. ״הסכם

האמריק לחברה הממשלה שהעניקה
 אוטומציה שיטות יבוא על אית

הישראלית. לתעשייה מארצות״הברית
 לראשונה, שנחשף הסודי, ההסכם
 לרבים ושגרם ),5.10.83(הזה בהעולם
 את להרים הממשלה במישרדי
 למעשה מומש לא בתמיהה, גבותיהם

 לתבוע האמריקאים באו עתה היום. עד
שכרם. ואת עלבונם את

 להם. זקוק אינו כבר מרידור אבל
 השרים שבוועדת לשכוח הספיק הוא

 31ב־ שהתכנסה לענייני־כלכלה,
 שהרובוטים סיפר הוא ,1983 באוגוסט

 את יכפילו הישראלי, המשק את יצילו
 את ויבריאו גולמי) לאומי התל״ג(תוצר

החולה. הכלכלה
 אנשי עם פגישה מכל התחמק הוא
לחדל. לחזור מיהר אלקטריק, גינרל

של בשיאו נמצא כבר הוא אתה

 כל שאץ חובק־עולם, חדש, תעלול
 פי־כמה, גדול בביזיון יסתיים כי ספק
שלו. הקודמים השיגיונות מכל

 הוא השר של החדש השיגעון
 כינוס מועד הכלכלית. הוועידה
 מאי חודש הוא המשוער הוועידה
הקרוב.
מדובר? במה

 אחרי מישרד־הכלכלה, הוקם כאשר
 העביר ,1981 של הבחירות

 אחריותו מתחומי כמה מישרד־האוצר
 פרוייקט היה מהם אחד למרידור.
 הצליח 1972 בשנת הכלכלית. הוועידה

 שר־האוצר, אז שהיה ספיר, פינחס
 העולם, מרחבי אילי־הון לארץ להביא

 על מידע לקבל כדי שהתכנסו
 שגם למרות בישראל. נוחות השקעות

 במישרד נשאר הפרוייקט, נכשל אז
 את בידיו שריכז גוף־קבע האוצר

נוספת. ועידה בהכנת השוטף הטיפול
 העניין את מרידור קיבל כאשר

 הנשכחת שהוועידה ברור היה לידיו,
 כבר מרידור חדשים. בחיים תזכה
 עניין בכל לו שני אין כי בעבר, הוכיח

ודימיון, מציאות בין לערבב אפשר שבו

 שסוכני בשד
 -.,גינרראדקטויק״

 אחויו וודבים
 השלם, בוחב■
 מרידוד נכשל

̂  השחורה נתיבה
 שלו: החדשה

ועידת
המיליאדדדים

 דיבר הוא כהרגלו, ובדיה. אמת בין
 מליארדרים מאות על בהתרגשות

 להשקיע כדי רק העולם מכל שיבואו
הקודש. בארץ

 להסתבך הספיק הוא בינתיים
הזה (העולם אחרות פרשיות בשלל

שלום עוזר
שולל הולכים

סרידריד מנכ״ל
לחרל נוסעים


