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 הכלכלית התוכנית ער ■בת, בושת ער מדבו ארידור יורם כ ח״
 ג השב״ בבושת חרקו על בתנועת־החוות, הקשה המצב ער החדשה,

האישיות שאיבות■! וער שו־האוצו היה שבה התקובה על

?היות ■ואד 1א*נ .
שדה! ש-תח ״ וא

 - ארידור יורם גם פוליטיקאי, כל מו ^
 וירד לשעבר שר״האוצר חבר־הכצסת, 4*

 את מנסח - תנועת־החרות מזכירות
 ובדיפלומטיות מירבית בזהירות תשובותיו

 אפשר פוליטיקאים, להרבה בניגוד אך רבה.
 לשאלות מקשיב הוא שיחה: איתו לנהל

הזהירה. בדרכו עליהן, לענות ומנסה
 הוא זאב מצודת של 12ה־ בקומה מחדרו

 הוא שבו החדר זהו מרהיב. נוף לראות יכול
 בפעילות עסוק כשאינו שעותיו את מבלה

 ועדת״הכספים וכחבר במליאת״הכנסת,
 ריק הראיון בעת היה שלפניו השולחן שלה.

 מונחים היו המיקטרת אביזרי ורק מניירות,
 רק תלויה שמאחוריו הקיר על עליו.

- 1 ו! יו 1.1 11 !■! ■■וו——- ■ ן!■ווו 8

ז׳בוטינסקי. זאב של התמונה
כי תנועת-החרות, של שונים בכינוסים

שהת התנועה, ועידת התנועה, מרכז נוסי
 ובאירועים חודשים, עשרה לפני פוצצה

 לראות אפשר בתנועה, הקשורים אחרים
 פיסית, לפחות ומעלה, משיכמו ארידור: את

 באדר, יוחנן בד״ר בזרועו תומן כשהוא
 היה שארידור מספרים התנועה. מוותיקי

 כלכלי מהלך כל לפני באדר בד״ר נועץ
 ארידור שר-האוצר. כשהיה לנקוט, שעמד

 בין היה שבאדר לספר וגאה מכחיש, אינו
כלכליים. בנושאים יועציו

 את מאוד מעריכים החרות תנועת מנהיגי
עוד מכהן שאינו ולמרות ארידור, יורם

 בישיבות קבוע משתתף הוא שר, בתפקיד
 רביעי יזם מדי הנערכות שרי-הליכוד,

בערב.
הלי ממשלת של שר־האוצר היה ארידור

 הציבעו־ הטלוויזיות בגלל בעיקר וזכור כוד,
הדולריזציה. רעיון ובגלל ניות

שגר היא הדולריזציה, הזאת, התוכנית
 ממישרד־האו־ הדרמאתית להתפטרותו מה
 במשך עליה עבד שארידור התוכנית, צר.
 אנשי עם בהתייעצות ויותר, שנה חצי

 למישרד- מחוץ ואנשים מישרד־האוצר
 בכותרת- פורסמה לעיתונות, דלפה האוצר,

 באותו עוד גרמה בידיעות־אחרונות, ענק
והבי שלילית, ביקורת של סוער לגל היום

ארידור. של התפטרותו את בעיקבותיה אה
הדיפ לניסוחים הקשוח, למסווה מתחת
 לדיבור השקט, לטון והזהירים, לומטיים

 קרוב עדיין שהנושא להבחין אפשר האיטי,
 מרגיש הוא עדיין לו, כואב עדיין לליבו.

 בעיקבות זכה לו הקשה היחס מן נעלב קצת
 ולהסביר לשבת מוכן הוא התוכנית. פירסום

 טובה התוכנית היתה מדוע ושוב שוב
 • התפטרותו אחרי ששנתיים ואומר למשק,
המו העקרונות מן כמה הממשלה אימצה
 לירידה שגרמו והם תוכניתו, של בילים

המשק. ולייצוב האינפלציה בקצב מובהקת
 נראה בכלכלה, מבין שאינו כמוני, לבור

תקציב־ה- נושא כשעולה שנה, בכל כאילו


