
ַײכמותו מאז שיא העוצמה של פנחס ספיר. משרדי הממ
ַײשלה האחרים רועדים בפני האוצר. ידי השרים מתרו

ממות אוטומטית בעד כל רפורמה, הצעת חקיקה או
שינוי מבני שמביא נתניהו לאישורם. בניהול המדיניות
הכלכלית של ישראל עושה ביבי את מה שהוא רוצה.
ַײהצלחותיו והישגיו מתורגמים מיד לעוד ניפוח חזה ול

עוד חיזוק שריר באוצר. אל לך, סטן, להיראות עם בואך
שערי בנק ישראל כאיש של נתניהו. התרחק מחיבוקו

של ביבי, כי מבחינתך זה חיבוק דוב.
ַײהיה אמין, כלומר היה ביקורתי. אני יודע, שהא

מינות היא שם המשפחה השני שלך וקטונתי
ַײמללמדך פרק בהלכות האמינות. אך אמינות נוסח אמ

ריקה אינה בהכרח אמינות נוסח ישראל. הישראלים עם
אוהב ביקורת ושונא אומרי הן: כשנגיד בנק ישראל
מעלה על נס את מעשיו של שר האוצר, הוא מעלה על
ַײהמוקד את אמינותו. מסכת המחמאות הדביקות שהר

עיף בשנה האחרונה ד”ר דויד קליין על בנימין נתניהו
ַײהיתה אחד הגורמים — אם לא הגורם העיקרי — להפס

דו במרוץ לנגידות. בשבחו את המדיניות של נתניהו
פעל ד”ר קליין מתוך אמונה פנימית שלמה ובניקיון
כפיים, אבל נתפס בציבור כמי שזוחל לנגידות שנייה.

אצלנו, פרופ' פישר היקר, גם אם המחמאה מוצדקת,
המחמיא תמיד חשוד בהתרפסות.

ותר על האזרחות האמריקנית. לא מיד, אבל גם
לא בעיכוב מעורר חשד. לא באת לישראל לדוג,
באת לנווט את הספינה. גם חברך וידידך, הנגיד הקודם
פרופ' פרנקל, עשה זאת בלב לא קל. כמותו, גם אתה
תידרש לייצג את האינטרסים הלאומיים של ישראל

מול האינטרסים של ארה”ב, ואם יש משהו שהביקורת
ַײאצלנו רגישה אליו במיוחד זהו החטא של ”ניגוד אינט

רסים”. והרי אינך מעוניין להיות, כפי שאמרת לי, נגיד
אמריקני לבנק מרכזי ישראלי.

פתח את בנק ישראל. יהיו מי שיסיתו אותך
להציב בראש מעייניך חקיקת חוק חדש לבנק
ישראל. החוק הקיים באמת מיושן ולא מתאים; חוק חדש
מוכן כבר שש שנים להגשה לכנסת וממתין לגאולתו
מקיפאונו. עצתי לך אחרת. אל תחכה עד שהחוק החדש
יאושר ויופעל, התחל לרענן את בנק ישראל מיד. בבנק
ישראל מועסקים כלכלנים מעולים, אבל עם השנים הם
ַײהתכופפו, קומתם הונמכה, והם למדו לא לחרוג ולא למ

רוד. דברי הנגיד הפכו לדבר אלוהים חיים ומשנתו
ַײלדבר תורה מסיני. ביקורת — והיתה כזו — עוממה ובמ

קרים מסוימים גם הושתקה. לא זכו לתהודה הראויה
להם מחקרים שנערכו בבנק ישראל עצמו ושהעידו על
ַײהטעויות הקשות של המדיניות המוניטארית ועל המ
ַײחיר הכבד של הריבית הגבוהה ושל איַײההתערבות בשו

קי מטבע החוץ. במסדרונות הבנק השתרר בהדרגה
מחנק מקצועי. אוורר את הבנק, סטן, פתח אותו לרוח

פרצים מקצועית.

חכה, אל תוריד מיד ריבית. נכון, אין ויכוח
ַײמקצועי על כך שהאינפלציה בישראל אפ
ַײסית, שהריבית גבוהה מדי ושבגלל הריבית הג

בוהה מחמיץ בנק ישראל שנה אחר שנה את יעד
האינפלציה — מלמטה (סטן היקר, קרא בנושא זה
את מחקרו המרתק של ד”ר נתן זוסמן הטוען שבנק
ישראל בעצם הוליך שולל את הממשלה והציבור
והתכוון מלכתחילה להגיע לאפס אינפלציה). אבל
אתה תעמוד בראש בנק ישראל אחרי שהריבית
כבר הופחתה פעמים אחדות — בניגוד לציפיות
האנאליסטים, אגב — וכאשר הבורסה הגואה כבר
תימחרה את בואך וכאשר איגרות החוב השקליות
כבר עלו חדות. ייתכן שמתנפחת אצלנו איזה
בועה פיננסית לא קטנה, שמנפחים אותה תושבי
חוץ המעוניינים בסיבוב קצר ויציאה. אל תמרח

חמאה על לחמם של הספקולנטים. שיחכו.
ַײאל תיקח הכול ללב. הישראלים המחוספ

סים, הקולניים, הם בסך הכל עולים חדשים
או בני עולים חדשים או לכל הפחות נכדי עולים
חדשים. סטנלי פישר, הרגש כאן בבית, זהו ביתך

כמו ביתי. ¬

ת ב ש ל ף  ס ו מ µה

נה היהודית זכות קיום. די לשים לב לעובדה שהוצאות הביטחון על משפחה יהודית בת
ַײחמש נפשות בישראל היו מספיקות לה לשכר דירה או להחזר משכנתא על בית נאה בווי

סקונסין ואולי אפילו בניוַײג'רסי. ישיבתה של קבוצת האוכלוסייה המוכשרת הזו במזרח
ַײהתיכון נעדרת כל היגיון כלכלי, אלא אם כן יש בנו מידה גדושה של פטריוטיות נאי

בית מהסוג שנתניהו מקעקע בהתמדה.
מקורבי שר האוצר הפריחו השבוע (כרגיל) כמה השוואות רטוריות
ַײמקוממות. מקורב אחד השווה את יוזמתו של נתניהו למינוי פישר להצע
ַײתו של בןַײגוריון לאיינשטיין לכהן כנשיא הראשון של מדינת ישראל. הה

בדל ה"קטן" הוא שברעיונו של בןַײגוריון היה מסר למחוייבותה של
המדינה המתהווה לערכי מדע ודעת. מה מייצג מינויו של פישר, מעבר

למחוייבותה של ישראל לשתדלנות בוולַײסטריט ובוושינגטון?
מקורב אחר השווה את מינוי פישר לעלייתו של טל ברודי לישראל. טל
ברודי השיג את מנהיגותו על המגרש עם הרבה זיעה וסלים ביד אליהו.
ַײהמקרה של ברודי היה דומה למקרה המבורך שבו פישר היה מתפטר ממ

שרתו בארה"ב ומצטרף לסגל של אוניברסיטה ישראלית. כעבור כמה
ַײשנים אפשר היה אפילו לבחון את עמדותיו הכלכליותַײחברתיות בהקשר הישראלי ולה

תרשם אם הוא מתאים לשמש כסמכות הכלכלית הבכירה של ישראל.
דווקא לזה של יעקב פרנקל, גם הוא כלכלן בינלאומי מכובד.המקרה של פישר דומה

פרנקל עזב את ישראל בַײ1973 ושהה בארה"ב 17 שנים, עד שנענה להזמנת ממשלת
שמיר לכהן כנגיד. הפטריוט נתניהו כמעט מינה את פרנקל לשר אוצר בממשלתו. מיד
ַײבתום כהונתו, לפני חמש שנים, מצא עצמו פרנקל בהנהלת "מריל לינץ'". האם זהו מס

לול החיים שאנו מצפים ממי שהיה והינו גורם רב השפעה על עיצוב החברה הישראלית?
ַײפישר נמנה עם קבוצת כלכלנים אקדמיים עולמית (רובם, אגב, יהודים) שיש מי שיל

עיז עליהם שהם "מנהלים את העולם". הם מתרוצצים בין אוקראינה, בולגריה, טורקיה
וארגנטינה ומשיאים עצות בכל בירה המצויה במשבר. הם אינם סבורים שהיכרות עמוקה
עם מדינה הכרחית כדי לתת למנהיגיה עצות שיש להן משמעויות חברתיות מרחיקות
לכת. האמון שניתן בהם מבוסס על האשליה שברשות הכלכלנים הללו יש
תיבות קסמים, או מרשמים לכלכלה נכונה. כאילו שלשאלות הכלכליות יש

, אך נסתרות בעפולהMITתשובות מוחלטות הגלויות בהארוורד ובַײ
ובבתַײים. כאילו אמירות של "צמיחה תחילה", "פתיחת המשק לתנועות הון
בלתי מוגבלות" ו"שמירה על ריבית גבוהה" הן המלצות מקצועיות תמימות,
חסרות ממדים ערכיים ונעדרות אינטרסים. חוק השבות מאפשר לכל יהודי
המגיע לכאן להיות מייד אזרח שווהַײזכויות. אבל שום חוק לא מקנה לכל
ַײיהודי העולה לכאן רגישויות חברתיות שלא ניתן ללמוד מגרפים ומטב

לאות נתונים.
מינויו של פישר הביא אותי לנוסטלגיה, לפטריוטיות שורשית ולפנטזיה
ַײעל ישראל שאחרי ההתנתקות. אולי אחריה תוסר קללת המשיחיות מעל הפטריוטים מהי

מין. והמחנה החילוניַײשמאלי יסיר מעצמו את מארת שנאת החרדים. אז אולי יתברר שיש
לנו מכנה משותף חשוב יותר ממימוש זכויות הגישה לקבר רחל והנסיעה בשבת בכביש
ברַײאילן. אז אולי נוכל לחזור לבנות כאן מדינת רווחה פטריוטית וצודקת, כזו שיהיה כיף

לחיות בה, הגם שיועצינו היקרים מקרן המטבע הבינלאומית ירימו גבה. ¬
הכותב הוא פרופסור לכלכלה באוניברסיטת תלַײאביב
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סטן היקר,

‡
ני מרשה לעצמי לפנות אליך בשם ”סטן”
משום ההיכרות ארוכת השנים בינינו. היא
התחילה בקיץ 1985 — לפני עשרים שנה.
כן, הזמן חולף. היית אז אחד משני היועצים
ַײהאמריקנים לכלכלת ישראל והמגשר בין משרדי האו
ַײצר ורה”מ בירושלים לבין משרדי האוצר והחוץ בוושי

נגטון. כוכב עולה בשמי הכלכלה העולמית, גרת
ולימדת בבוסטון. אני הייתי העורך הכלכלי של עיתון
ַײיומי קטן, עני אך שאפתן בשם ”על המשמר”. העיתו
ַײנאים בישראל והשליחים של העיתונות הישראלית בא

מריקה התחרו ביניהם מי יצליח לראיין אותך; הם
ַײטילפנו שוב ושוב לביתך בפרבר ניוטון ליד בוסטון ול

משרדך במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס אך פניותיהם
הושבו ריקם.

אני עשיתי משהו אחר: עליתי על טיסה מתלַײאביב
לבוסטון ואחרַײכך על רכבת תחתית לניוטון. יום שישי
שטוף שמש היה זה ואתה, סטנלי פישר, נשאת דרשה
ַײבארוחת הצהריים במרכז הקהילתי היהודי הקונסרבטי
ַײבי במקום. בנחיריי עומד עד היום ריח הדגים המבוש

לים, שהוגשו כמנה עיקרית לעת הרצאתך, ושנישא
למרחק של קילומטר לפחות מבית הכנסת.

את האולם מילאו יהודיות ויהודים מבוגרים, כסופי
ַײשיער. אתה הרבצת בהם תורה על יהדות וציונות וכמו
ַײבן גם על ישראל וכלכלתה. ניגשתי אליך לאחר ההר

צאה, הצגתי את עצמי וביקשתי שיחה. חייכת — אותו
ַײהחיוך הממיסַײכלַײאיבה שהוא סימן ההיכר החיצוני הבו

לט באישיותך — ואמרת: נו, טוב, אם כבר הגעת עד כאן
אז בוא אלי מחר, בשבת, נעשה ביחד ריצה קלה סביב

השכונה ונדבר.
כך הכרתיך לראשונה. לא אצליח למנות את כל
ַײפגישותינו הבאות: בוושינגטון, בירושלים, בקהיר, בהו

נג קונג, בקזבלנקה, בדאבוס, בתלַײאביב. שנים היה
ַײשמור אצלי צילום היסטורי (שאבד כנראה במעבר מדי

רה לדירה) שצילמתי בוורשה המושלגת בחורף 89'.
קבוצה של כלכלנים בינלאומיים מובילים הוזמנה אז
ַײעלַײידי ממשלת פולין הלאַײקומוניסטית הראשונה ליי

עץ בתכנון המעבר לכלכלת השוק. בצילום המקומט
נראיתם אתה והפרופסורים מיכאל ברונו, יעקב פרנקל,

ג'פרי זקס ולשק בלצרוביץ' עומדים בשלג משחיר על
רקע בית דירות פולני מתקלף ותור אינסופי לחנות
ַײהבשר. פרופ' בלצרוביץ' מכהן היום כנגיד הבנק המרכ

זי של פולין. הפרופסורים ברונו ופרנקל כיהנו כנגידים
של בנק ישראל ועכשיו אתה, היהודי השלישי בצילום

מוורשה, בא להיות נגידנו הבא.

ÌÈÓ„Â˜ Í¯ÈÚ ÈÈÚ

ַײהרשה לי להשיא לך תריסר עצות טרם הגעתך אלי
נו כעולהַײבכוח, מעמד מיוחד השמור לעולים מ”ארצות
הרווחה”. לא עצות בכלכלה, באורחות החיים בישראל.

ÆÆ±±ַײמעט לדבר. שני קודמיך לתפקיד הירבו להו
פיע בתקשורת, לנאום, להתווכח ובמרוצת
שנות כהונתם הביאו לזילות המעמד התקשורתי
של הנגיד. חלילה לך לנאום בכנסים שמאורגנים
על ידי גופים עסקיים פרטיים. חלילה לך לפלוט
משפטים מקוטעים למיקרופונים שיוצבו תחת
אפך. חלילה לך להתכתב עם הפרשנים. חלילה לך
להופיע בתוכנית ”מסביב למדורה” בטלוויזיה. קח
דוגמא מאלן גרינספן, הנגיד האמריקני, והגבל —
לפחות בשנה הראשונה — את חשיפתך
לשלושַײארבע הופעות חובה בפני ועדת הכספים
של הכנסת ולנאום או שניים באירוע ממלכתי. את

יתר עבודת ההסברה שיעשו אנשיך בבנק.

ÆÆ≤≤ַײדע להפריד בין אהבה לחנופה. לשם כך השת
מש לך בנייר לקמוס: תודיע מיד עם בואך
ארצה שאתה שוקל מחדש את היישום של המלצות
ַײועדת בכר להפרדת קופות הגמל וקרנות הנאמנות מה
ַײבנקים. חבריך ותלמידיך ממחלקת המחקר של קרן המ

טבע הבינלאומית פירסמו סקירה על המשק הישראלי,
ַײשבה הסתייגו מהחקיקה שבאמצעותה מתכוונת הממש
ַײלה לבצע את ההפרדה הנ”ל. במסיבת העיתונאים הרא

שונה שלך לתקשורת הישראלית אמור: אני נוטה לקבל
את ההסתייגויות.

ַײזה הכול, סטן. מיד יתברר לך, מי לך ומי לצרך. מר
בית הישראלים שפיארו ושיבחו והיללו את בואו של
אחד מגדולי הכלכלנים של אמריקה, יתנערו ממך מיד,
כמו נשכם נחש. באותה השנייה בה תודיע שאינך מקבל

את המלצות הרפורמה בשוק ההון ”ככזה ראה וקדש”
ישפכו על ראשך קיתונות של בוז. תגלה שאתה, האיש
ַײשאך אתמול היה המושיע של המשק, הוא בעצם רק אמ

ריקני מנוכר, יהודי גלותי שלא מבין איך מתפקד שוק
ההון הישראלי, כלכלן חלש דעת שמושפע עלַײידי

זרים, שספק אם ראוי להיות נגיד.
התרגיל הזה, סטן, יאפשר לך אחת ולתמיד להסיר
את המסכות מפרצופיהם של המתחנפים לך ולגלות מה
הם רוצים באמת: אותך או את מי שיגשים את מאווייהם
וישתיל בישראל את הצדדים השליליים של תרבות

וולַײסטריט, שבה יוכלו הם ועסקיהם לפרוח.
ובמחשבה שנייה, זה בכלל לא צריך להיות תרגיל,
סטן. סביר מאוד — ורצוי מאוד — שנגיד חדש, כלכלן
עולה מנכר, יבקש להשהות את הביצוע של השינויים
המתוכננים בשוק ההון. הרי על שוק ההון והכספים הוא
הממונה. אל תסכים ליצירת עובדות מוגמרות; הן בכלל
ַײלא מוגמרות וחובה שתהיה לך השפעה מכרעת על היוו

צרותן. בשביל זה באת ועלית.

ÆÆ≥≥פגוש את עמיר פרץ. זמן קצר לאחר שתסיים
בהצלחה את הליכי הקליטה, סדר לך פגישה עם
יו”ר ההסתדרות. הוא האיש השני החזק במשק. עוד
תראה עד כמה תהיה זקוק לתמיכתו השקטה. עוד תראה
עד כמה תוכל להיעזר בתבונתו המנהיגותית. קודם כל

פרץ; כל האחרים, סטן, יכולים לחכות. 

ועוד בעניין הפגישות. אל תרבה להסתחבק עם
”השר השני אחרי ראש הממשלה”, שמעון פרס. לא רק
שלפרס יש מזלַײביש פוליטי מתמשך העלול לדבוק גם
ַײבך, אלא שגם מעמדו בציבור לא משהו. אם לנקוט בל
שון המעטה, האהובה עליך ולא אהובה על הישראלים.

ÆÆ¥¥אל תהיה ”השגריר”. מי שהמליצו עליך כנגיד
הציגו אותך ככלכלן רבַײקשרים היכול לשווק
ַײלחוץ לארץ את הישגי המשק הישראלי, כשהם מתכוו

נים כמובן מאליו להישגיהםַײהם. הם מצפים ממך להיות
ַײהזוכה בתחרות הטלוויזיה ”השגריר” ואיש השיווק הבי

נלאומי של השנה. אם אני לא טועה, שום דבר מזה לא
נכלל בהגדרת התפקיד של נגיד הבנק המרכזי, לא
לארץ ולא מחוצה לה. מי כמוך יודע שמשק מצליח לא
זקוק לשיווק ומשק כושל לא ייהנה מהשיווק. תהיה
ַײנגיד בנק ישראל וזה הכול; אל תהיה סוכן נודד ואל תי

דפק על דלתותיהם של ארגונים ומוסדות כלכליים
זרים. זה לא יוסיף כבוד לך ולנו, אולי יגרע.

ÆÆµµרק עברית. אף שהעברית בפיך חלקית, קצת
ַײשבורה, קצת כבדה, דבר מיד עם כניסתך לתפ

קיד רק עברית. עדיפה עברית לא מושלמת על אנגלית
מושלמת. במהרה תגלה עד כמה דלה, שגויה ומבולבלת
היא העברית שבפי המנהיגות הלאומית העברית. אני
מהמר על כך שתוך שנה אתה תתקן את שגיאות הלשון

שלהם. 

ÆÆ∂∂עניי עירך קודמים. אחוז האזרחים החיים
בעוני בישראל הוא הגבוה ביותר בעולם
המערבי; כפול מבאמריקה. הרקמה החברתית של
ַײישראל מתוחה ואיום הקריעה ממשי. השיח הצי

בורי שלנו מוקצן מאוד. במוקדם מכפי שאתה
משער תידרש להתעמת עם משפחה ישראלית
שאין ידה משיגה ארוחה חמה ביום. זו לא דאגה
של בנק ישראל, תגיד? אל תגיד: מתוקף ההילה
שמעל ראשך ככלכלן בינלאומי מוביל, לא תוכל
ַײלהתחבא מאחורי חומות האבן של בנק ישראל ול

טעון שכל עניינך בניהול מדיניות מוניטארית,
ַײשמירת יציבות פיננסית ופיקוח על הבנקים. מצ

פים ממך ליותר, הרבה יותר, הרבה הרבה יותר.
אל תאכזב.

התנתק מהאוצר. משרד האוצר תחת הנהגתו של
בנימין נתניהו צבר כוח שלטוני אדיר, שלא היה
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סבר פלוצקר

ביום שבו פורסם דבר מינויו של סטנלי פישר לנגיד בנק ישראל, הובא יעקב גדיש
למנוחות בקבוצת יבנה.

הביוגרפיה של גדיש היתה מדהימה: כילד שרד את השואה, כנער עלה בגפו ארצה
ַײוכאיש בנה כאן את ביתו. הוא מילא שורה ארוכה של תפקידים ציבוריים בכירים, לר

) היה-MITבות חברות בוועדה המייעצת של בנק ישראל. בַײ1981 הוא (ולא מישהו מ
האיש שהתריע לשווא על כך שהמערכת הבנקאית עומדת לקרוס.

בשנים האחרונות עסק גדיש בייעוץ כלכלי והיה גאה בהכנסותיו, שאת כולן העביר
לקופת הקיבוץ, בזמן שהמשיך לחיות בצניעות מופלגת. מי שהכירו לא ישכח את חיוך
ַײאהבת האדם שהיה לו. יעקב גדיש היה בעיני נגיד בנק ישראל אידיאלי. כששמעתי שנ

תניהו בחר בפישר, התגעגעתי ליעקב גדיש.
התגובות למינויו של סטנלי פישר חצו את הקווים הפוליטיים המקובלים וגילו את
הפנים השונות של מושג הפטריוטיות בחברה הישראלית. פטריוטיות אינה רק מידת

הנכונות להגן על המולדת, אלא גם סולידריות עם החלשים וגאווה בבעלי ההישגים. זו
האמונה שגורלנו צריך להיקבע בידינו וששליח הציבור יהיה "אחד משלנו". זו הציפייה
ַײשמנהיגינו בצבא, בפוליטיקה ובכלכלה לא רק ינהלו את חיינו, אלא גם יילכו איתנו למ
ַײכולת וישלחו את ילדיהם לבתי הספר בשכונה. זו ספקנות כלפי מי שמתייחס אלינו כת

חביב לקראת היציאה לפנסיה ואיַײנחת מנותני העצות וממועדוני הידידים. זה רצוננו
שלא להעסיק עובדים זרים, לא לניקוי הרחובות ולא לתפקיד נגיד הבנק המרכזי, גם אם
העובדים הזרים נעתרים לתנאי שהוצב להם עלַײידי ראש הממשלה ומקבלים אזרחות

ישראלית.
מול התפיסה הנאיבית הזו ניצבת הפטריוטיות של נתניהו. נתניהו מתייחס לישראל
כאל עסק כלכלי, הנבחן במאזני סוף השנה ונשפט בידי ה"שווקים" יודעי הכל. בעסק של
נתניהו יש מטרות והאמצעים חסרי מעצורים. רווחת העובדים היא אילוץ שלפעמים יש
ַײלהביאו בחשבון. תפיסתו של נתניהו מופרכת ולו רק מפני שכפרויקט כלכלי אין למדי
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