
 הביו ושביסים, כיפות חובשי דתיים, בכולם
 בבעיות המטפל ביותר, חשוב מישרד שזה

 גורלו את והקובע האזרח של היומיומיות
וחשו גדולים או פעוטים, שונים בעניינים

בים.
 הוא בפעולותיו. רבה לחשיפה זכה מילוא

 רק ולא בהחלטותיו, רבה לאהדה גם זכה
הפו עמדותיו עם המזוהים אנשים מצד

ליטיות.
 העיקרי המחליט היה לא מילוא אבל

מי החליט שונות סיבות בגלל זה. במישרד
 ראש־הממ- שבמישרד בחדרו לשבת לוא

 במישרד אחריו השאיר פרץ הרב שלה.
דרעי. אריה את שמינה, המנכ״ל את הפנים

 לווה הנכבד לתפקיד זה של מינויו גם
 כברבתחילת שונים. ובוויכוחים בשערוריות

 בחור״הי- דרעי, התגלה הפוליטית דרכו
 מעללים רב כאיש ומשהו, 20ה״ בן שיבה

 איש בקלות, מוותר שאינו אדם ופעלים.
 את להשיג ומתעקש רצונו, מה היודע

 ואפלות. פתלתלות עסקנות בדרכי מבוקשו
 הרב לבין בינו פוליטי קרע התהווה לימים

 נשאר מתפקידו התפטר שהשר ואחרי פרץ, *>•
במישרד. כבעל־בית המנכ״ל
 רוני עם נפגשתי אחדים חודשים לפני
 פעולותיו את סקר שבה לשיחה מילוא

 הפוליטית דרכו ואת בפרט במישרד-הפנים
בכלל.

 על אותו שאלתי השיחה אותה במיסגרת
 הדתיים הפקידים עם שלו יחסי-העבודה

 לו שאין אז השיב הוא במישרד. השונים
 הבדלי- לעיתים שיש איתם, חיכוכים
הכללות. לעשות שאין אבל תפיסות,

 דרמאתי בצעד מילוא, החליט השבוע
 מתפקידו להתפטר בישראל, מקובל ולא

 היה להתפטרות הרקע במישרד״הפנים. ^
 של הוראה לבצע דרעי המנכ״ל של סירובו
 שקיבלו למיספרי־הזיהוי נגע העניין מילוא.

 בעיקר מחו״ל, שבאו המאומצים הילדים
מבראזיל.
 מילוא החליט השנה פברואר בחודש

 שנהג ,20 הספרות של הקידומת את לבטל
 של למיספרי״הזיהוי להצמיד מישרד־הפנים

מאו בחו״ל, שנולדו הישראלים הילדים כל
וטיבעיים. מצים

הקי- את לבטל מילוא החליט אחר־כך

הוו המפד״ל אנשי שהם הסרוגות, הכיפות חובשי
 מתפקדים והם במישרד, שנים שנמצאים תיקים,
 העיקרית הבעיה סיוול־סרוונט. ממש הם בסדר.

מה היתר, בין נובעת, והבעיה המנכ״ל. עם היא
 מושג לו אין מינהלי. נסיון כל חסר שהוא עובדה

תקין. מינהל זה מה
אחר? בוס לו שיש מפני אולי •

בטוח. לא אני
מתנהג. הוא לפחות כך •

 שני ומצד חסר־מעצורים, אדם הוא אחד מצד
תקין. מינהל של כללים לו אין

 היה במישרד־החוץ. סגן־שר שהייתי זוכר אני
 שמיר, יצחק השר, בין מלא שיתוף־פעולה שם

 הפקידים בין וגם קימחי, רייב ד״ר המנכ״ל, לבין
במישרד. האחרים

 וגם קימחי גם חייהם שבתולדות חושב כשאני
ממשל מישרד מנכ״ל ״הייתי יכתבו דרעי אריה
לאינטליגנציה. בושה זו תי״,

 מצליח גם הוא טיפען. אינו שדרעי להבין צריך
 מפרץ, להיפטר רצה הוא רוצה. שהוא מה להשיג

הצליח. והוא
 את סנהל שהוא לומר רוצה אתה •

ש״ס?
שלו. כבתור שם עושה הוא כן,
 בעיה לו נשארה מפרץ, נפטר שהוא אחרי אז
 לעשות יוכל שהוא כדי ממני, גם להיפטר אחת:

רוצה, שהוא מה במישרד־הפנים
 ילדי־ בעניין להתפשר אוכל לא שאני ידע הוא

בראזיל.
למה? •
 תו מאומצים לילדים לתת סקנדאל זה כי
ואות.
 ישראלי ילד שכל הסביר דרעי אבל •

 גם הקידומת, אותה מקבל בחר׳ל שנולד
מאומצים. שאינם ילדים

מילוא ואלישבע רוני
ילדים!״ ושני אשה לי יש בוודאי, לפוליטיקה! מחוץ חיים לי יש ,,האם

 2,500ב- מדובר רטרואקטיבית. דומת
הי בין הבדל שאין הסביר דרעי ילדים.

 שאר כל לבין מבראזיל המאומצים לדים
 גם הוא בחו״ל. שנולדו הישראלים הילדים

 בביטול רב אדמיניסטרטיבי קושי שיש טען
 לבצע וסירב המיספרים, של רטרואקטיבי

 עליו. הממונה סגן־השר של החלטתו את ״
מתפ להתפטר והחליט היסס, לא מילוא *־־

 במישרד־הפנים. קידו
אליו. חזרתי השבוע

 אותך, שראיינתי הקודמת בפעם •
הפ עובדי־מישרד עם יחסיך על שאלתי

 שהיחסים אמרת דתיים. שרובם נים,
 המירך עבודתם את עושים שהם טובים,
בל הבל שלא מבינה אני בסדר. צועית

שם. בסדר בך
מדתיים מורכב שמישרד־הפנים להבין צריך

 ריג־ בעיה אין מאומץ שאינו לילד אבל נכון,
הזה. התו עם שית
 של הבת את כדוגמה הביא דרעי •

ב שנולדה הטלוויזיה, כתב סממה, דן
הקידומת. אותה קיבלה היא וגם אנגליה
 רל־ לא זה אבל דוגמות, עשר להביא אפשר

 ההורים, הילד, לילדי־בראזיל. סטיגמה זו וואנטי.
 חשוב לא ואז סטיגמה, עליהם ששמו מרגישים

 פברואר שמחודש היא עובדה הכללי. העניין מה
 ילדים החודש ומאותו הקידומת, בוטלה השנה

הז במיספר קידומת עוד מקבלים לא מאומצים
שלהם. הות

התפטרת? מדוע כך, אם •
רטרו גם הקידומת את לבטל היתה המילחמה

השנה. פברואר עד גם אקטיבית,
 צבן יאיר של הצעת־חוק כשהיתה התחיל זה

 חו״ל. לילדי הקידומת את למחוק שתבע בכנסת,
 הילדים של היא האמיתית שהבעיה הודעתי אני

של המישפטי היועץ עם התייעצתי המאומצים.

בכנסת בגין מול מילוא ח״ב
עסוק ואני עסוק הוא אותו. רואה לא ,אני

 הילד שיבקש, הורה שכל וסיכמנו מישרד־הפנים,
 את הוריד צבן ואז רגיל. סידורי מיספר יקבל שלו

שלו. הצעת־החוק
 יכבד לא שהוא והודיע דרעי המנכ״ל הלך אז

 קשיים על שלו הדיבורים כל שלי. ההחלטה את
 פשוט הוא הבל״הבלים. הם אדמיניסטרטיביים

ציפצף.
 חזק יותר היה שהוא אומרת זאת •

ממך?
חזק. יותר היה שהוא אומרת זאת
בזה? להודות לך קל •

 לשון־ שהם חברי־כנסת ארבעה היו לי אילו
 חוזק, של בעיה לא זו חזק. אני גם הייתי מאזניים,

 סובלת לא שהדעת תקין, מינהל של בעיה זו
מתפטר. שאני הודעתי ולכן כאלה, מעשים

גיבוי? לך נתן לא ראש־הממשלה •
ואז תחליט! אתה אמר: הוא מלא. גיבוי נתן הוא

הם. או מילוא, או חד־משמעית: לו הודיעו ש״ס
ת מינהל על מדבר אתה אם אבל •
 ללכת צריך היה דרעי כזה במצב אז קין,

אתה. ולא הביתה,
ה אני לשון־המאזניים, והוא מאחר אבל נכון,

 של שאלה זו אני, או דרעי של שאלה לא זו לכתי.
והלכתי. ש״ס אמרתי ואני ש״ס,
חי מיזבח על עקרוני עניין הקרבת •

פוליטיים? שובים
ה החובה את מילאתי עצמי. את רק הקרבתי

התכ את ומקבל נשאר הייתי אילו שלי. מוסרית
שלי. המוסרית בגישה פוגע הייתי תיב,

במישרד-הפניס? עכשיו קורה מה •
המישרד. את מנהל דרעי

 כשנתת הקודמים המיקרים ובכל •
אותן? ביצע הוא — הוראות לו

ביצע. עכשיו עד
ילדי־בראזיל? עם עכשיו יקרה מה •

 מקבלים'מיס־ הם פברואר שמחודש הוא המצב
ל כרגע אי־אפשר רטרואקטיבית רגילים. פרים
המצב. את שנות
 למישרד־הם- שתחזור סיכוי יש •
נים?

להיות. יכול הכל בפוליטיקה
למישרד? לחזור רוצה אתה •
אפ מאוד הרבה עם מעניין, מאוד מישרר זה

 בחיי האזרח למען חשובים דברים לעשות שרויות
שה החודשים שבששת מרגיש גם אני היומיום.

למ חשובים. באמת דברים עשיתי במישרד ייתי
 לאיצטדיון דאגתי שעון־הקיץ, את הנהגתי של,

 לפרוייקטים בעיריות, גרעונות לכיסוי ברמת־גן,
 לילדי־בראזיל. וגם איכות־החיים, בתחום שונים

 מאוד, חשוב מישרד שזה ביטחון לי נותן זה
 שנים. הרבה הגדולות המיפלגות על־ירי שהוזנח

מאוד. גדולה האזרח על שהשפעתו מישרד זה
עכשיו? תעשה מה •

 הרגילות בפעולות ממשיך אני הזה בשלב
 שוטפים, דברים עליי, מטיל שראש־הממשלה

אירגוניים.
מנטל? שהשתחררת מרגיש אתה •

 שהייתי חיובי, מנטל שהשתחררתי מרגיש אני
בו. להמשיך רוצה

ת  ההתפטרות על תגובות •קיבל
שלך?
 פרחים, מיברקים, מגדר־הרגיל. יוצאות כן,

 ונתנו אותי שעצרו ברחוב אזרחים סתם טלפונים.
אותי. ריגש מאוד זה השכם. על וטפיחה עידוד

 להיות הזה למישרד גרמת אתה •
בכותרות?
גיורים גם בכותרות, תמיד היו האלה הנושאים

 בנושאים שלי העמדות שעון־קיץ. וגם רפורמיים
 שנמצאים האנשים על מקובלות כל־כך לא האלה

אמר נקש ויליאם בנושא גם שלי. הפוליטי בצד
 לצרפת. אותו להסגיר שצריך הראשון, מהרגע תי,

 צריכה לא שמדינת־ישראל היא שלי התפיסה
יהודים. לא או יהודים לפושעים, מיקלט להיות
 כשנכנסת שעשית הראשון הדבר •

 שעון- על להבריז היה למישרד־הפנים
פופולארי? להיות רצית קיץ.
 באיכות־ משמעותי שיפור זה כי פופולארי זה

החיים.
 משיקולים נעשתה ההחלטה אבל •
פופולאריות? של

ש חמש מלפני בכנסת, עצומה על חתום אני
 אני כי בעד, הייתי אז וגם שעון־קיץ, בנושא נים

 כי מהירה, היתה ההחלטה חשוב. נושא שזה חושב
 וטוב — הזה העניין את לגמור שצריך חשבתי

נעשה. שזה
 יהיו שלך שההחלטות לך חשוב •

פופולאריות?
בקר היום ער פופולאריות לא'חיפשתי אני

 דברים עושה שאני כמו אבל שלי. הפוליטית יירה
 לא אני נכונים, שהם חושב אני כי שמרגיזים,

 עליי מההתקפות נהנה ולא מטיבעי צרות מחפש
בעיתונות.

נהנה. אתה כאילו נראה דווקא •

 נגד נלחם הייתי התקפות, רוצה הייתי אילו
שעון־הקיץ.

ת? להיות אוהב אתה • תרו בכו
לע שנכון חושב שאני מה לעשות אוהב אני
שות.
יגידו? מה חשוב ולא •
שהת דברים, הרבה היו יגידו. מה לי חשוב לא

 של והקיטונות ההתקפות שלמרות בדיעבד, ברר
נכונים. היו הדברים בעיתונות, כעס

 בלאס תיק את סגרה שהמישטרה כשאמרתי
 שר־המיש־ ,חקירה המשך שחייב לחומר בניגוד

 העיתונים. ונם רוכן״הכנסת, מעל אותי תקף טרה
א מדוייק. היה שנאמר מה שכל התברר והיום
 מוועדת־חקירה לחשוש צריך שפרס גם מרתי

פולארד. בנושא
 צריך לא שאני אומר לא זה עליי שיורדים זה

 חוסר־ שיש חושב אני חושב. שאני מה להגיד
 הפוליטית במערכת אנשים יש בעיתונות. הגינות

 ממני וחריפות חדות פחות בלא שמתבטאים
 מכיוון אבל במחלוקת, שנויים פחות לא בנושאים

 הם אומרים, שהם למה סימפטיה יש שבעיתונות
 שהעיתונאים דבר שאומר ומי באהבה, מתקבלים

 המוקד. על אותו מעלים הם איתו, מסכימים אינם
שריד. יוסי זה ביותר הקיצונית הדוגמה

בו? מקנא אתה •
 פחות בלא עמדותיו על נלחם הוא אבל לא,

 מזדהים כי תוקפים, לא אותו אבל ממני, חריפות
אומר. שהוא מה את ואוהבים איתו
ר יותר שנעשית רושם איזה יש •
מיש■ על ממונה שהיית בתקופה ציני
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