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 צריך שהבנק סכק ..אין
הכסף!״ את להחן־ו

שה פצצה נפלה שעבר בשבוע  ״בנק בסניף פקידה - חד
ם במעילה חשודה איגוד"  דולר. ממיליון יותר של בסכו
ת שאלתי  יתכן איד דיסקונט", ״בנק מבקר מרון, ששון א

ם להעלים  על לסמוך אפשר בכלל האם כזה. נכבד סכו
ת, המערכת ת היא ואיך הבנקאי קד פ ת כאלה. במיקרים מ

 חלק לה. מקורבים שהיו אנשים של באמון מעלה הפקידה
 חשבונות להם היו לא שכלל אנשים על־ידי לה ניתן מהכסף
 יכול כזה מצב עבורם. שתשקיע כדי כספים לה נתנו והם בבנק,

 חשבונותיהם. על ביקורת ללקוחות אין כאשר רק להתרחש
כאלה. מיקרים על המתריעים אמצעי־בקרה לבנקים יש כעיקרון

 על לעלות כדי לנקוט אפשר אמצעים ובאילו •
אחר? או כזה בסדר־גודל מעילות

 מודיעים שבה תמצית־חשבון, ללקוח לשלוח נוהגים הבנקים
 אפשר וכוי. ניירות־ערר רכישת על למשל פעולה, כל על ללקוח

 ואם הבנק, של הממוחשבת במערכת תמציות־חשבון להוציא
 זה שבמיקרה ייתכן לברר. מיד צריך נעלמה, שהיתרה רואים

ללקוחות. אותן שלחה ולא ההודעות, את להשמיד דאגה הפקידה
 ואיפה הלקוח. על מוטלת שהבדיקה אומרת זאת •

הבנק? אחריות
 בסניפים. פנימית ביקורת גם יש עצמם הלקוחות מביקורת חוץ

 בחשבון למשיכות מודעת להיות צריכה הפנימית הביקורת
כאלה. בסידרי־גודל במיוחד הלקוח,
 תנועות על פרטים המספק דו״ח־תנועות־גדולות, גם קיים
 המינהלי הדרג לפני גם מונח הזה הדו״ח הלקוח. בחשבון גדולות

בסניפים.
 קרה, זאת בכל כזה שמיקרה היא עובדה אבל •

אמצעי־הביקורת. כל למרות

שנים!״ ארבע שד לכהן

ו״ס: שבח
יכולה הנוכחית -הממשלה

חד בבוקר באמריקה! הכל פשוט כמה ם א  האמריקאי
תו ועוד הצביעו,  החדש הנשיא מי ידעו הם ערב באו
 מאז שבועיים עברו כבר אצלנו השאר. וכל סגנו מי שלהם,

דבר. שום ידוע לא ועוד יום־הבחירות,
ת שאלתי להימשך, יכול הזה הסיפור זמן כמה הפרו א

וייס. שבח ח"כ למדע־המדינה, פסור
 שם, פרלמנטרי. יומן ספרי לאור יצא האחרון מאי בחורש

 על המדבר ״,1988 בנובמבר 1״ ששמו פרק יש ,181 בעמור
 הממשלה שהרכבת שם כתבתי שבועיים. לפני כאן שהיו הבחירות

 ותוצאות מאחר ,1989 אפריל לתחילת ועד מנובמבר תימשר
 ייחזרו הגדולים המחנות ושני מסובכות, מאוד תהיינה הנחירות

הדתי. המחנה אחרי
 זאת בכל בבפר אבל שלך, מוצלח ניחוש היה זה •

ברו לגמרי כשהתוצאות עכשיו, השערות. כתבת
לתפקד? ממשלת-מעבר יכולה זמן כמה רות,

 לנצח, לכהן ממשלת־מעבר יכולה הישראלי החוק על־פי
 שממשלת־ רק ולא קבועה. מכשלה מכוננים שלא עוד כל כלומר
 אי־אמון, לה להביע אי־אפשר שגם אלא לנצח, לכהן ־כולה מעבר

 ער תכהן זמנית שממשלה מצב להיווצר יכול שתיאורטית כך
תהיינה התוצאות אם ואז, שנים, ארבע בעוד הבאות לבחירות

וגה: ,צח
 רק מגאיתנו -ביקשו

במישור!״ כיפה לחבוש
 הכל ירגישו התוצאות ואת מאחורינו, כבר הבחירות

שו וחכמי״התורה גדולי־התורה בקרוב. כבר ט התק  להחלי
ת רוצים הם למי ת ת ל ד דבר אבל תמיכתם, א ח  כבר א

ת המיפלגות ברור: תיו ד ת הרחיבו ה  מי השפעתן. א
תם לזקוף שיכולים כו חסי- מישרד הם מכך חלק לז  י

שורתי ייעוץ שסיפקו ״נגה״גוב־קרטין", הציבור לתנו תיק
 פרץ. יצחק לרב אישי כדובר שימש נגה צחי ש״ס. עת

ם אותו שאלתי א  עצמו על שלקח לפני חושבים" ״עשה ה
ד. את תפקי ה

 שלושה ההצעה את קיבלנו חושבים. לעשות זמן לנו היה לא
הרגע. של החלטה היתה זאת הבחירות. לפני שבועות

 כחילוניים, שאתם, בכך פתירה רואים לא אתם •
 חיזקה שאך חרדית למיפלגה שרותי־ייעוץ סיפקתם

אחוזים? בעשרות כוחה את
 עם בעבודה סתירה שום מצאנו לא בעייה. שום לנו היתה לא

 לש״ס שאין מפני ההשפעה, הרחבת מפני פחדנו לא וגם ש״ס
בהן. לעמוד יוכל שלא גזירות הציבור על לגזור כוונות
שהק מבינה אני דובר. כמו נשמע אתה עכשיו •
הבחירות. אחרי נגמר לא ש״ס עם שר

 לתנועה הגענו הבחירות. שעד התקופה על רובר מלכתחילה
 של כוחה מהי להם והראינו בתיקשורת, דבר הבינה שלא

 של האישי כדוברו לשמש הצעה קיבלתי שבוע אחרי התיקשורת.
 קבועה דוברות וביקשו אלינו פנו ועכשיו הבחירות, אחרי עד הרב

עיתון. להוציא כוונה גם להם יש למיפלגה. הן לשר, הן

ן כספים חרדים §| הממשלה |
 מה בדיוק וזה מדי. גדול אמון כשיש לקרות יכול כזה מצב
כאן. שקרה
האחרונה? מהמעילה מסקנות תסיקו האם •
 מסקנות להסיק וכמובן עצמה, את לבדוק צריכה הנהלה כל

 יכול שלם שסניף העובדה אבל זה. את אעשה בהחלט אני בהתאם.
 לא זה יתכן, לא זה — לכן לב שם לא אחד ואף להתרוקן,

נורמלי.
הלקוחות? את לפצות צריך באמת לדעתך האם •

 היתה בוודאי כך הכסף, את להחזיר שצריך כך על עוררין אין
 על האשמה את להטיל סיבה כל אין אצלנו. ההנהלה ממליצה

 מוחזר להיות צריך הוא מלקוח, נלקח כלשהו כסף אם הלקוחות.
ריבית. בתוספת לו

לבנק? המצטבר הנזק לדעתך, מהו, •
מצטבר. נזק שיהיה מאמין לא אני מפוכח. די הציבור

זרובבל) (אורית

חבריה. אחרון מות עד ככה ממשלת־מעבר, תהיה שוב דומות,
 שום בוער לא מהצדדים אחד שלאך מבינה ואני •
הפעם? דבר,

 המערך, בה שולטים מעניינת. מאור ממשלה זו שלא. בוודאי
החיפזון? מה אז הספד״ל. אגודת־ישראל, ש״ס, הליכוד,

ה ת א  במילא שבולם שמכיוון חושב באמת •ו
 להגיע מאמין ייעשה לא בממשלת־המעבר, שולטים
קבועה? לממשלה במהרה
 ויכול הצדדים, מכל מאמצים הזמן כל שנעשים רואים אנחנו

 איזו תהיה כבר הללו, השורות בעיתון שיתפרסמו שעד להיות
 לא רב זמן שעוד גם להיות יכול בהחלט אבל התרחשות־פתע.

כלום. יקרה
בסוף? הממשלה את ירכיב מי לנחש מוכן אתה •

הבאה. הממשלה את ירכיב ששמיר הוא שלי הניחוש
שמי) (דניאלה

 עמוקה כה בצורה מזוהים להיות לכם מפריע לא •
בעסקים? לכם יפריע לא זה ש״ם? עם

 ומיקצועיות לחוד ריעות להפריד, צריך לנו. יפריע לא זה
 היינו קיצונית מתנועה הצעה מקבלים היינו אילו אמנם, לחוד.

 שאי־ וגבולות אישיים עקרונות יש דבר של בסופו כי מסרבים,
האישית. מבחינתנו הסביר בגבולות היתה וש״ס לעבור, אפשר

אישיים? ויתורים כל מכם נדרשו ולא •
 נמצאים שאנחנו שבזמן לכך פרט דבר, שום מאיתנו ביקשו לא

כיפה. נחבוש התנועה של נציגים מלווים או בתנועה
 מישחקי־ או חוויות־שבת על דיברנו שלא מובן מזה, חוץ

ראשון. יום של בדיונים כדורגל
 כלפיכם גילו שהם הזאת שהסובלנות מקווה אני •

החילוני. הציבור לכלל ביחס ביטוי לידי תבוא
 את ולבטל הסטאטוס־קוו על לשמור רק היא ש״ס של הכוונה
זחבבל). (אורית לזה. מעבר לא בו. שחל הכירסום
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