הנפוץ במישרד חשוב זה.
מודעי השאיר אחריו מישרד־אוצר
חזק .הוא שיפר את מעמדו של המיש־
רד ,שנחלש בשנים שלפניו .הוא החזיר
לפקידות הבכירה את העוצמה שנל
קחה ממנה מאז תקופת יורם ארידור.
ניסים נכנס למישרד מוכן ,והתחיל
ללמוד את הנושא מן היסוד .תכונותיו
הבסיסיות :סבלנות ,שקדנות ,יסודיות,
התמדה ,יכולת לשמוע ולהאזין ,לויא
ליות ,שיתוף המערכת בקבלת הח
לטות .כל אלה עזרו לו בעבר ,ועוזרות
לו עתה.

^ ״דדוש לגו
* * עיראקי!"

גיסים בין מודעי ושמיר
,שריר ופת הם רק הפסאדה*...
העיתונות .בלי פליטות־פה מיותרות.
עידן חדש נפתח באוצר :לא עוד
מודעי ,המביא כל עניין לירי משבר
חמור .שר־האוצר החדש עובד בשיטה
הפוכה .מכין את הקרקע על־ידי
שיחות .מסכם מראש נושאים לפני
הכרעות.
שר־האוצר ניסים אינו סוליסט .בכל

יום שלישי בשבוע מתקיים במישרר־
האוצר תידרוך לעיתונאים מטעם אחר
מראשי־האגפים .העיתונאים לא הבינו
מדוע יש צורך בתידרוך שבועי ,ולא
עם השר .עוד אחת משיטות־עבודתו
של ניסים :לתת לכל אחד מאנשיו
לדבר עם העיתונות באופן גלוי ביותר,
ובכך להוציא את עוקץ ההדלפות,

**שה ניסים היה מועמד־פשרה
^  /ש ל הליכוד לתפקיד שר־האוצר.
יצחק מודעי ,שר־האוצר־לשעבר ,תקף
את ראש־הממשלה .זה לא היה מוכן
להבליג .הוא כבר הבליג פעם בעניין
אריאל שרון .הוא פסק סופית :מודעי
יכול להמשיך לכהן בממשלה ,אך לא
באוצר .אין הוא יכול לעבוד איתו.
בליכוד התכנסו לישיבות מרתו־
ניות .מי מהחטיבה הליבראלית שב־
ליכוד ימלא את מקומו של מודעי?
העלו שמות של מועמדים .כולם נפ
סלו .אחרי יום ארון של דיונים הו
עלתה הצעת־פשרה :שר־המישפטים
משה נסים יתחלף עם שר״האוצר יצחק
מודעי ,ליברל בליברל .בליכוד הת
לוצצו :חתנו של ניסים ,יצחק קורן ,היה
פעם סגן־שר־האוצר.
העיתונות יצאה קאסח .מי זה משה
ניסים? אין לו השכלה כלכלית פור
מאלית ואיך יצליח לנווט את המשק?
מה לו ולכלכלה?
רק מי שהכיר את משה ניסים ידע:
האיש יכול למלא כל תפקיד ,הוא
פוליטיקאי מיומן ומשופשף.
משה ניסים גדל בבית פוליטי .אצל
אביו ,הרב הספרדי הראשי ,הראשון-
לציון ,למד את רזי הפוליטיקה .ניסים
סיפר פעם כי השפעה רבה על כל דרכו
הפוליטית היתה לסיפור תיבת־נוח,
שאותו חזר ושמע מפי אביו הרב .ל
תיבה הגיעו זוגות־זוגות .כשבא השקר,
שאל אותו נוח מי בת־זוגו .ענה השקר:
החנופה .מהזיווג הזה נולדה הפו
ליטיקה.
ביתו של הראשון־לציון רחש פולי
טיקאים .בבית זה התנהל לימים
המאבק החריף בין הרב ניסים לרב
עובדיה יוסף .לבית זה גם הגיעו ראשי
הציונים הכלליים ,לבקש מהבן משה
להיות נציגם ברשימה לכנסת.
השנה היתה  .1959הבחירות לכנסת
הרביעית עמדו בפתח .אברהם קריניצי,

השר ניסים ואשתו
.הבינוניות השקטה תצעד לניצחון!״
ראש עיריית רמת־גן ,הציע ליוסף
ספיר ,יושב״ראש הציונים הכלליים,
להכניס לרשימה ספרדי־תורן .רבים
מתושבי רמת־גן היו עיראקים .קריניצי
הבין שהציונים הכלליים מוכרחים גם
הם לרכוב על הגל הספרדי .הוא הציע
להכניס לרשימה עיראקי.
הביקורים בביתו של הראשון־לציון
נשאו פרי .ציער הבנים של הרב
הספרדי הוצנח למקום ה־ 6ברשימת

הוווצר כמתוה
ליום ההולדת

ב״ 6ג באפריל  1986קיבל משה ניטים לידיו את תיק״האוצר.
באותו היום 51 ,שנים לפני כך נולד משה ,הבן השישי של הזוג
ויקטוריה והרב יצחק רחמים ניטים.
לרב ניטים שיבעה ילדים .אחד מבניו הוא הפרופטור למדעי״
היהדות מאיר בניהו .שתי אחיות עובדות במישרד״החינוך .אחות
אחרת משמשת כאחות בפגיה בבית״חולים.
משה ניטים גדל בבית של טוחרי״בדים אמידים .אביו ,יליד
עיראק ,היה טוחר־בדים ידוע בירושלים ,עד שנבחר כרב הטפרדי
הראשי ,הראשון־לציון.
ניטים למד בבית-הטפר העממי מגן דויד ,וסיים את התיכון מעלה.
הוא למד לימודים תורניים בישיבת הרב עוזיאל בירושלים ,ובגיל 18
התקבל לאוניברסיטה העברית וטייס לימודי״מישפטים.
כשמלאו לו  24שנים נבחר בפעם הראשונה לכנסת ,מטעם רשימת
הציונים הכלליים .הוא הגיע לכנסת הרביעית ,שבה כיהן לראשונה,
כמועמד השישי ברשימה.
ב״ 1969נבחר בפעם נוטפת לכנסת השביעית ברשימת גח״ל.
הפעם התייצב במקום ה״ 22ברשימה המשותפת .בבחירות לכנסת
העשירית עלה למקום ה״ .19בבחירות לכנסת התשיעית כבד מוקם
במקום ה״ ,5ובחירות לכנסת העשירית הופיע במקום ה־ 4ברשימת
הליכוד.
ב־ 1978נבחר כשר בלי״תיק בממשלת בגין .ב־ ,1980כשפרש
שמואל תמיר ממישרד־המישפטים ,קיבל לידיו את תיק־המיש־
פטים .השנה ,ב״ 16באפריל ,החליף את יצחק מודעי ,וקיבל לידיו את
אחד משלושת התיקים החשובים ביותר בממשלה  -תיק האוצר.

הציונים הכלליים ,ונבחר לכנסת ,והוא
בן  24בלבד.
עוד לפני הבחירות כבר נודע שמו
של משה .ח״כ אריאל ויינשטיין ,אז
עיתונאי צעיר במעריב :״בפעם הרא
שונה ששמעתי את שמו היתה כש־
התנהל המאבק בין הרבנים הראשיים.
אמרו לי שיש איזה בחור צעיר בשם
משה ,צעיר בניו של הרב הספרדי
הראשי ,שמנסח הודעות־לעיתונות ,ו
מוסר את המידע על המאבק באופן
ענייני ,ולמעשה עושה את כל עבודת־
התיקשורת עבור אביו.״
ניסים כיהן בכנסת נמשך שנתיים,
עד התפזרותה ,ב־ ,1961בגלל פרשת־
לבון .אז חזר להשלים את שרותו
הצבאי.

סמל

**ץ רותו הצבאי חוזר ועולה בכל
פעם כשמדברים בו .ב״קורי-
קולום ויטה״ כתוב :״שירת  20חודש
בחיל־האוויר ו־ 10חודשים בפרק
ליטות הצבאית״.
דבר אחד ברור :משה ניסים לא
התגייס לצבא בגיל  ,18כמו כל אזרח
יהודי במדינת־ישראל .בגיל  18הלך
לאוניברסיטה העברית ,והתקבל ללי-
מודי־מישפטים .כשסיים את לימודיו,
התגייס לצבא ,כסמל־דת בחיל האוויר.
כשהחליטו הציונים הכלליים להכניסו
לרשימתם לכנסת ,הפסיק את שרותו
הצבאי.
הסערה שהתחוללה במדינה בעיק־
בות פרשה זו החזירה את ניסים לצבא,
בתום השנתיים שלו כחבר־כנסת .הוא
עבר לשרת בפרקליטות הצבאית ,כ־
קצין־תובע.

אמביציות
סמויות

הרב ולראשי גיסים
גן שישי מתוך שיבעה

מחברי־המסת הליבר
חד
ליים מעיד עליו שהוא תוצר של
)המשך בעמוד (36
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