
אמוראי לא-נגיד
הרוטציה ערב - התפטרות

 שר־ סגן — סופי כבר זד! כשיו ¥ ך
לתפ יגיע לא אמוראי עדי האוצר

 שנים: במשך להגיע שאף שאליו קיד
 במי- בנק־ישראל. נגיד של התפקיד

ברונו. מיכאל הפרופסור זכה רוץ
פוליטי היותו בגלל נפסל אמוראי

 ,,שאמורא היא ברבר האירוניה קאי.
 כמה מזה בכנסת סיעת־המערך איש

 הבולטים הכלכלנים ואחד קדנציות
פוליטי אינו במישכן, במיקצועיותם

 להבטחות מאמין היה לא היה אילו קאי.
 שדולה לעצמו מארגן פוליטיקאים, של

 נגיד כס אל המירוץ, של בסופו ומגיע,
הבנק.

ה לתפקיד במירוץ הזינוק יריית
 מערכת־הבחירות במהלך היתה נגיד

 אז פרס, שימעון הנוכחית. לכנסת
 לראשות־הממשלה, המערך מועמד

 עיניים בארבע לשיחה אמוראי את זימן
 הבטוחה(אז מהעוגה חלק איזה ושאלו
 קוסם למערך) גדול ניצחון על דיברו

 ״נגיד היסוס: ללא השיב, אמוראי לו.
!״בנק־ישראל
 מכיוון פרס, את הפליאה התשובה

 יציאתו על הצהרה בעצם היתה שזו
הפו מהמערכת אמוראי של העתידה
 את שאל בכך?" משוכנע ״אתה ליטית.

 בווע־ סיעת־המערך מרכז אז אמוראי,
הכנסת. של דת־הכספים

 חד־משמעית. אמוראי, השיב ״כך.״
 הנגיד שתפקיד בכך זאת נימק הוא■

 זוהי פוליטיים. וגב כוח בעצם, מצריך,
 הפוליטי הכוח בעל האיש של נחלתו
 הכלכלי, בתחום בממשלה ביותר החזק
 אמוראי, טען ראש־הממשלה, מלבד

 ביותר הבכיר הוא ״הנגיד והוסיף:
 המאקרו. בתחום הישראלית בכלכלה

 גישה כלכלי, ידע המשלב תפקיד זהו
 המוניטרי!״ בתחום והתמחות ציבורית

 של שמישאלתו והבטיח התרצה פרס
 בהקדם סיפוקה על תבוא אמוראי

האפשרי.

בא ברונו
לאמוראי

 על טפחו הבחירות ןץוצאות
 מנהיגי של האופטימיים לפניהם 1

 ממשלת־האח־ הרכבת לך במה המערך.
באוסלו. אמוראי שהה דות־הלאומית,

 לחי־ הסכם לחתימת כראש־המישלחת
לנורווגיה. ישראל בין לופי־נוער

 דאז פרס של מקורבו ביילין, יוסי
 איתו התקשר כיום, ומזכיר־הממשלה

 ללא נותר שהמערך לו והסביר באוסלו,
 הכלכלה, בתחום ביצועי תפקיד שום
 שנפל לתיק־התיכנון־והכלכלה, פרט

 הביצועי שהצד יעקובי, גד של בידיו
החזק. הצד אינו שלו

פרם וראש־הממשלה רובינשטיין השר
שלי!״ והאוזניים העיניים ״אתה

ר • תו חי שון ה א ר ה
 נסוג פרס ששימעון הראשונה הפעס זאת אין

 השניה הפעם זוהי אמוראי. לעדי מהבטחות
ולוותר. לאחור צעד לקחת נאלץ שאמוראי
 פרס, הציע 198 ב־ג מערבת־הבחירות במהלך

 שר־ תפקיד את לראשות״הממשלה, המערך מועמד
תל־אביב. מאוניברסיטת בו״שחר לחיים האוצר
 ביתרון בבחירות ינצח שהמערך אז האמינו הכל

 של אקט רק היה לא התפקידים איוש ולכן גדול,
 נאומי* באו אחר-כך בחירות. ערב יחסי־ציבור

 השתנתה בציבור האווירה בגין, מנחם של הניכרות
בבחירות. ניצח והליכוד

 כמועמד לשמש סירב פנים, כל על בן־שחר
 זה שהיה הטוענים יש המכובד. לתפקיד המערך

 הציע פרד ז״ל. לווינסון יעקב של החזקה בהשפעתו
 אז .1 הסר הלה בלומנטל. לנפתלי התפקיד את

 כך זר. סגנות״הא! את לו והציע לאמוראי פרס קרא
 במשך באילו ששהה בן״שחר. הפתיע ואז סוכם,
 מנטל ז עם הסיכומים נערכו שבהם הימים

 הוא ה ע מחשבה שאחרי הודיע בן־שחר ואמוראי.
אוצר. שר לתפקיד המערך כמועמד לשמש מונן

 קרא הו.■ מביכה. לסיטואציה נקלע פרס
 זאוצר. שר- סגן - 2 כמס לשמש וביקשו לבלומנטל

לוותר. וביקשו לאמוראי קרא הוא

השני הוויתור •
 עדי ׳־יל הצפוי מינויו לעבר נישאו רבות עיניים
 לפינוי - פחות לא .בנק״ישראל". כנגיד אמוראי

 ובמישנן־ שר־האוצר סגן בלישכת כסאותיו
הכנסת.

 לעיתים גורם מינוי הפוליטית: במערכת זה כך
 הכיסאות מישחק ובכל תפקידים. סבב גם מזומנות

 הזוכים מפסידים. ויש זוכים יש המוסיקליים
בנק-ישראל: כנגיד אמוראי מונה אילו העיקריים,

בפנים־ שהתגדנד לשעבר. חבר־כנסת גיל, יעקב

 בסופו הנוכחית. לכנסת הקולות ספירת בעת בחוץ"
 ברשימת ראשון והוא בחוץ, נותר דבר של

.11ה־ לכנסת להיכנס הממתינים
 הליברלים, מטעם חבר׳־כנסת ויינשטיין, אריאל

 מסויים בשלב הכלכלי. בתחום נמבין־דבר הנחשב
 יסכים הליכוד לליכוד: המערך בין עיסקה על דובר

 הבנק, כנגיד המערך, איש אמוראי, של למינויו
 אמרואי, של במקומו נוסף סגן־שר כתמורה ויקבל
 לחלל נזרקו במישרד־האוצר. לישכתו את שיפנה

 שר-האוצד- מחרות, כהן־אורגד יגאל שמות: שני
 הליברלים, איש ויינשטיין, ואריאל לשעבר,

 סגן־שר, של נוסף תפקיד חודשים מזה התובעים
 למי הובטח, מת* זוכרים אין להם(בחרות שהובטח

 מקורבו הוא ויינשטיין הקשר). ובאיזה הובטח
ניטים. משה שר־האוצר של ביותר הקרוב

 מישחק את עצר כנגיד אמוראי של אי־מינויו
 הנוגעים אומרים, הם מה תיקוות. גדע הכיסאות,

לדבר!
 שאמוראי ציפיות לי היו .בהחלט גיל: יעקב •
 דיברתי לתפקיד. התאמה של מטעמים נגיד, יהיה

 שחזרתי דעתי על שהעליתי לפני עוד רב, זמן כך על
 מצר, שאגי ברור כנגיד. במינויו תלויה תהיה לכנסת
 שחשוב מה אבל מהו אלא אי״מינויו, על אישית,

 לא* מטעמים הזה בתחום מרכזי איש שפסלו הוא
רעותן מבשר אות וזהו עניינים,

 שעדי חושב לא ״אני וייגשטיין: אריאל •
 כל בכלל, פוליטיקאי. שהוא מכיוון נפסל אמוראי
 הגיע לא - ממנו ונגזל לו הגיע כאילו הזאת הגישה

 שמעון אומרת: זאת מה ממנו! נגזל לא גם ולכן לו
 סבור המערך שלו! פרשי עסק זה מה״ הבטיח! פרס

 עדי, על הצער כל עם לו. שייכת שהמדינה עדיין
 עוד היו אבל לתפקיד, ומתאים מוכשר שהוא

 הענף את ידי במו כרתתי אני אגב, מתאימים.
 צשר־ התמנה ניסים שמשה ביום יושב. אני שעליו

 ברונו מיכאל על והמלצתי עימו ישבתי האוצר,
 הזרע. נזרע וכך בשיבחו, הפלגתי ממש לתפקיד.

 במו גדעתי כך כמועמדו. ברונו את אימץ ניסים
שר־האוצר!' לסגן ליהפך סיכויי את ידיי

 שאר של גורלם עליהם ששפר כפי
 משמשים אינם שכבר בר בד המעורבים

בתפקידיהם.
 לסיים בתקיפות סירב מנדלבאום

עת. טרם תפקידו את
 אמוראי של כהונתו חודשי במשך

אח פעמים פרס חזר כסגן־שר־האוצר
 בנוגע לאמוראי מחוייבותו על דות

 בעצם שימש אמוראי לכהונת־הנגיד.
 למישרד־האו־ פרס של הישיר כצינור

 יצחק של הקפריזי שילטונו תחת צר,
 והאוזניים העיניים אתה ״עדי, מודעי.

 ראש-הממשלה נשמע במשרד!״ שלי
* לא־פעס. אומר

 ועדת־בייסקי, של עבודתה בעת
 פיטוריו לקראת האווירה התחממה

חוד לפני מנרלבאום. של האפשריים
 מיכאל של שמו כשהחבר אחדים, שים

כמוע הראשונה בפעם בעיתונות ברונו
 את ברונו הפתיע הרם, לתפקיד מד

 במישרד־ לחדרו משנכנס אמוראי,
 לא הזאת ״המועמדות ואמר: האוצר

 שאתה לי וידוע היות על״ידי! הועלתה
 מציע אני ראש־הממשלה, של המועמד
 בתקופת־כהו־ כמישנה״לנגיד לשמש

נתך.
 והשנים בשימחה נענה אמוראי

לפרס. על־כך דיווחו
 תמד מודעי

באמוראי
 שהי־ בייסקי, דו״ח פירסום חרי ס

 הפסימיסטים את גם בתדהמה כה
 ממלא־מקום את פרס זימן במשק,

 מכיוון שמיר. יצחק ראש־הממשלה,
 פיטוריו את היתר, בין דרש, שהדו״ח

 אמוראי את פרס הציע מנדלבאום, של
 בנק־ישראל. של הבא כנגיד

לכך, מוכן כשהוא שהגיע שמיר,

הקלעים: מאחורי המלא הסינור את מסנרת ברק רננה

ך ■ ! ! 17011
)ושהו׳  את המערך תבע ביילין, הסביר לכן,

 מבקש ופרס סגן־שר־האוצר, תפקיד
ימלאו. ,שאמורא

 שמירת כדי תוך התפשר, אמוראי
הנ למישרת בנוגע פרס של הבטחתו

ארצה. וחזר גיד,
 כסגן כיהן שבהן השנתיים במשך

 פרס, של בידיעתו נעשה, שר־האוצר,
 הנגיד את לשכנע כדי פרטי ניסיון
 בכבוד לפרוש מנדלבאום, משה היוצא,

 של עבודתה במהלך זה היה מתפקידו.
 בבורסה, המפולת לבדיקת הוועדה

על בייסקי. משה השופט של בראשותו

 הוועדה, חברי עבדו שבה הסודיות אף
 להיות עומדות שמסקנותיה משם דלף

 הפרסונלי. בתחום ביותר חמורות
ניסו יעקובי וגד שחל משה השרים

 בטרם לפרוש מנדלבאום את לשכנע
 יש כך, המלצותיה. את הוועדה תפרסם
 בהטלת מסתפקת הוועדה היתה להניח,

מסקנות, הסכת ללא עליו האחריות
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