
א, רוני לו  עמדתו בגלל שרהפנים של תפקידו ממיוו■ שהתפטו מי
 שאיבות■!, דדנו, המישוד, מנכיד עם סינסונו עד מספד ■רדי־בדאזיר, בבדשת
-דאש־ממשרה רא אד שרחוץ, או שובנו הימים באחד להיות ותיקווה!

ר דלת ״בכיתה  ע
 ני מהכיתה, אותי גירשו

 נגד הנגנה אירגנח׳
 מינתך שעשתה מורה
לכללים״ בניגוד פתע

ביוסי מקנא לא ״אני
נלחם הוא אבל שריד.

פחות לא עמדותיו על
תוקפי□ לא ואותו ממני,

כמוני״

 חולם לא ״אני
 קאר״רה על

 אבל שורדיו, של
 להגיע רוצה הייתי
לשיפוט״ הימים באחר

•
 מודה שאני זה ״עצם

 שאני דברים שיש
 זה עליהם, מצטער
 מדי יותר כבר

לפוליטיקאי״

•

 מילוא רוני גילה שבועות שלושה פני
 מיכתב הונח שולחנו על מדהים. דגר )

 המיג־ בניו-יורק. הישראלית מהקונסוליה
 ממוען היה המעטפה, גבי על נאמר כן תג,

 שר־הפנים, מקום ממלא מילוא, ל״רוני
פתוחה. היתה המעטפה פרטי". אישי,
 שמיכתבים הראשונה הפעם היתה לא זו

 עד סגן־השר. של שולחנו על הונחו פתוחים
 את למענו פותחת מזכירתו בי בטוח היה אז

 רבים. במישרדים שנהוג כפי המעטפות,
 פתחה מדוע מזכירתו את שאל הפעם

אישית. אליו מיועד שהיה מיכתב
שמעולם לו הסבירה התמהה המזכירה

 כל ובי שלו, אישי מיכתב שום פתחה לא
 - מטישרד״הפנים המגיעים המיכתבים

פתוחים. כשהם מגיעים
 עובדה העלה במישרד״הפנים קצר בירור

 המישרד, מנכ״ל דרעי, אריה מדהימה.
 אחרי גם ש״ס של בירושה שם שנותר האיש
 מישרד־הפנים, את עזב פרץ יצחק שהרב

 את אליו להעביר חד־משמעית הוראה נתן
 לממלא או לשר״הפנים, הממוען הדואר כל

מקומו.
 שנתן המוזרה ההוראה על דרעי כשנשאל

 ״כן הסביר: ואף אותה הכחיש לא במישרד,
מישרדי״הממשלה." בכל נהוג

 הממשלה, מן פרץ של התפטרותו עם
 יצחק משר. מיותם מישרד־הפנים נותר

ה את לידיו קיבל ראש־הממשלה, שמיר,
 במישרד סגן־שר מילוא, רוני את ומינה תיק

 מישרד- על בפועל כאחראי ראש־הממשלה,
שנה. חצי לפני היה זה הפנים.

 בתפקידו מילוא של הראשונה פעולתו
 שעון־קיץ. הפעלת על להכריז היתה החדש

 ועדה הקים כשר״הפנים, כשכיהן פרץ, השר
 בדיקות ואחרי שעון־הקיץ, נושא לבדיקת

 את להפעיל שלא החליט ומשונות שונות
 ההחלטה את שינה מילוא השנה. הקיץ שעון

מייד.

 זו היתה לתפקיד, נכנס כשמילוא אז,
 שאדם רבות שנים מזה הראשונה הפעם
 ביותר החשוב בכיסא התיישב חילוני

 ניהול את לתת נהוג היה אז עד זה. במישרד
 במשך הדתיות. המיפלגות בידי המישרד

 שהיתה המפד״ל, אנשי במישרד שלטו שנים
 היתה וככזו הגדולה, הדתית המיפלגה

קואליצ הרכבת שאיפשרה לשון־המאזניים
 הליכוד. עם ופעם המערך עם פעם יה,

 ש״ס מיפלגת קיבלה האחרונות בבחירות
 קיבלה המפד״ל מישרד-הפנים, את לידיה

מישרד־הדתות. את
רובם שפקידיו למישרד, מילוא כשנכנס
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