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לקבורות  יעקב גדיש הובא ,  בנק ישראללנגיד של סטנלי פישר נויוימדבר פורסם שביום 

עלה כנער , שרד את השואהילד כ.  מדהימהיעקב גדיש ביוגרפיה הייתה ל.   בוצת יבנהבק

תפקידים שורה ארוכה של מילא הוא .    את ביתוכאןבנה כאיש , לארץ ישראלבגפו 

מישהו ולא (הוא  1981 ב.  של בנק ישראל  בוועדה המייעצתותחברלרבות   בכיריםםציבוריי

בשנים .   לקרוסעל שהמערכת הבנקאית עומדת לשווא שהתריע האיש היה ) MIT מ

העביר לקופת גאה בהכנסותיו שאת כולן  והיה עסק יעקב גדיש בייעוץ כלכליהאחרונות 

אהבת חיוך מי שהכירו לא ישכח את .  לגתפמוצניעות במשיך לחיות ההוא שבו בזמן הקבוץ 

כששמעתי שנתניהו בחר .  אידיאליישראל יני נגיד בנק עיעקב גדיש היה ב.  ולהיה שהאדם 

  .  יעקב גדישהתגעגעתי לבפישר 

  

פנים את ה וגילו מקובליםהפוליטיים ה םהקוויאת  וחצ של סטנלי פישר ולמינויהתגובות 

להגן  נכונותהמידת אינה רק טריוטיות פ.   בחברה הישראליתתהפטריוטיומושג שונות של ה

זו האמונה  . םההישגיבעלי וגאווה ב,  עם החלשיםתסולידאריופטריוטיות היא  . מולדתעל ה

נהיגנו שמ יההציפי וז".  אחד משלנו" בידינו וששליח הציבור יהיה עלהיקבנו צריך ורלשג

שלחו את למכולת ויאיתנו  אלא גם ילכו , בפוליטיקה ובכלכלה לא רק ינהלו את חיינו,בצבא

יאה צהיתחביב לקראת כתייחס אלינו  זו ספקנות כלפי מי שמ.  בשכונה הספר ים לבתהילדי

עובדים זרים לא זה רצוננו שלא להעסיק  . הידידיםממועדוני עצות הנותני  ואי נחת מפנסיהל

לתנאי העובדים הזרים נעתרים גם אם המרכזי  הרחובות ולא לתפקיד נגיד הבנק ילניקו

  .  אזרחות ישראליתומקבלים על ידי ראש הממשלה צב להם ושה

  

מתייחס לישראל כאל עסק נתניהו  . נתניהות הפטריוטיות של ניצבהזו מול התפיסה הנאיבית 

בעסק של נתניהו יש .  ודעי הכל י"שווקים"שנה ונשפט בידי הההנבחן במאזני סוף כלכלי 

 ולהביאיש  שלפעמים ץאילורווחת העובדים היא .  מטרות והאמצעים חסרי מעצורים

היהודית מדינה ה ,כפרויקט כלכלישולו רק משום תפיסתו של נתניהו מופרכת .  בחשבון

 שאפשר לייחס למשפחה יהודית ןהוצאות הביטחושעובדה די לשים לב ל  .חסרת זכות קיום

אולי בויסקונסין ו לשכר דירה או להחזר משכנתא על בית נאהה  נפשות היו מספיקות ל5 בת



במזרח התיכון נעדרת כל הזו  המוכשרת ההאוכלוסייישיבתה של קבוצת .  ניו גרסיפילו בא

מקעקע נתניהו מהסוג שנאיבית פטריוטיות מידה גדושה של אלא אם כן יש בנו כלכלי הגיון 

  .בהתמדה

  

מקורב .  רטוריות מקוממותת ושוואכמה ה) כרגיל( שר האוצר הפריחו השבוע שלמקורביו 

פישר להצעתו של בן גוריון לאיינשטיין לכהן כנשיא  ייוזמתו של נתניהו למנואת  שווההאחד 

מחויבותה לרעיונו של בן גוריון היה מסר בהוא ש" קטן"ההבדל ה.  ינת ישראלדשל משני ה

מחויבותה של עבר לשל פישר ממינויו  מייצג מה.  לערכי מדע ודעת ווההמתהה מדינהשל 

  ?וושינגטוןבוול סרייט ושתדלנות בלישראל 

  

את השיג טל ברודי . טל ברודי לישראלפישר לעלייתו של   את מנויהשווה אחר מקורב

דומה למקרה היה המקרה של ברודי .   ביד אליהום הרבה זעה וסליםעעל המגרש מנהיגותו 

.  ישראליתאוניברסיטה צטרף לסגל מו ב"ארהמשרתו במתפטר מך שפישר היה המבור

 בהקשרותיו הכלכליות חברתיות דעמשנים אפשר היה אפילו לבחון את מספר כעבור 

  .    ישראלשל סמכות הכלכלית הבכירה כשמש האם הוא מתאים להישראלי ולהתרשם 

   

.  ם הוא כלכלן בינלאומי מכובדג, של יעקב פרנקללמקרה דומה דווקא המקרה של פישר 

ממשלת  הזמנתל נהנעשעד שנים  17במשך ב "בארה ושהה 1973את ישראל ב עזב פרנקל 

מיד .   בממשלתורצלשר או פרנקל  ומינה אתטניהו כמעתהפטריוט נ.  נגידשמיר לכהן כ

ם זהו מסלול החיי האם .מריל לינץהנהלת עצמו פרנקל בצא מ, לפני חמש שניםבתום כהונתו 

  ?גורם רב השפעה על עיצוב החברה הישראליתשאנו מצפים ממי שהיה והינו 

  

יש מי שילעיז ש)  דרך אגב,רובם יהודים(אקדמיים עולמית פישר נמנה על קבוצת כלכלים 

 טורקיה, בולגריה, בין אוקראינהמתרוצצים הם .  "מנהלים את העולם" שהםעליהם 

עם עמוקה הכרות הם אינם סבורים ש.   במשברכל בירה המצויהב משיאים עצותוארגנטינה ו

.  חברתיות מרחיקות לכתמשמעויות כדי לתת למנהיגיה עצות שיש להן הכרחית מדינה 

כאילו .  קסמיםתיבות כלכלנים הללו יש ברשות ה שהאשליהמבוסס על הם שניתן להאמון 

מוחלטות לשאלות הכלכליות יש תשובות שכאילו .   נכונההכלכלמרשמים ליש בידיהם ש

, "צמיחה תחילה"כאילו אמירות של .  בת יםבעפולה ובונסתרות  MITבבהארוורד וגלויות ה

 המלצות הן" שמירה על רבית גבוהה"ו" פתיחת המשק לתנועות הון בלתי מוגבלות"

כל מאפשר לחוק השבות   . ונעדרות אינטרסיםחסרות מימדים ערכיים ,תמימותמקצועיות 



מקנה לכל יהודי חוק לא שום , אבל.   מיד לאזרח שווה זכויותהיותלהמגיע לכאן יהודי 

   .טבלאות נתוניםממגרפים וניתן ללמוד לא ש הרגישויות החברתיותהעולה לכאן את 

  

על ישראל שאחרי פנטסיה ול שורשיתפטריוטיות ל של פישר הביא אותי לנוסטלגיה ומינוי

מחנה  וה. ריוטים מהימיןמעל הפטהמשיחיות קללת תוסר  אחריהשאולי .  התנתקותה

מכנה לנו תברר שיש י אולי ,אזו. שנאת החרדיםמארת את מעצמו סיר יהחילוני שמאלי 

אז ו.  נסיעה בשבת בכביש בר אילןקבר רחל והת הגישה ליוזכומימוש מחשוב משותף יותר 

גם ה, הביף לחיות כהיה י כזו ש,צודקתחזור לבנות כאן מדינת רווחה פטריוטית ולנוכל אולי 

   .ומית ירימו גבהבינלאמקרן המטבע ההיקרים שיועצנו 

  


