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 אדם אותו לא כבר שאתה רד־הפנים,
ושובב. פרוע

רציני. הייתי תמיד
בחיוך? זה את אומר אתה למה •

 בגלל עכשיו. חוש־הומור. על לשמור צריך
ח הכי החוצה. לבלוט צריכה הרצינות התפקיד,

חוש־הומור. על לשמור שוב
 חוש־הו־ לו שאין מי הצרות. כל עם בישראל,

קשה. במצב הוא מור
רוני? שני שיש אומרת זאת •
בצו אותי הציגה שהעיתונות זה אחד. רוני יש

ואפלה... שלילית רה
דבר? שום המציאה לא העיתונות •

שהעי מה יגיד לא אותי שמכיר מי אבל נכון,
כתבה. תונות
 למילוא קוראים תמיד כאילו נראה •

כות או עסיסית, תגובה איזו כשצריך
ציבעונית. רת

 על־ הכל עשיתי תמיר לי, קראו לא פעם אף
 שעשיתי דברים היו לפעמים שיקול־דעתי. סמך

 די־ עם מסכימים שלא אלה את בעיקר והרגיזו
טיבעי. וזה הפוליטיות, עותיי
 מאז בך שינוי שחל רואה לא אתה •

למישרד־הפנים? שבאת
 תוך משתנה לא בן־אדם להפריז. צריך לא

הד מטבע אחר. בתפקיד שהוא משום חודשיים
שו בצורה מתגלה אדם שונים בתפקידים ברים,

אחרים. דברים אצלו נחשפים כי נה,
פרוע. שאתה אומרים •

אומרים.
לך? מפריע לא זה •

ידעתי אבל קומפלימנטים, לקבל יותר אהבתי

א אם אותך לשנוא אוהבים למה •
טוב? כזה תה

 גם אני אבל טוב, כל־כך שאני אמרתי לא אני
 לשנוא שאוהבים מי שחושבים כמו רע, כל־כך לא

אותי.
א כי אותך ששונאים חושב אתה •
מצליח? תה

 מטבע במחלוקת, שנויות ריעות שמביע מי כל
 שהוא מה ואת אותו אוהבים מאוד חלק הדברים

 שרוב הרע, מזלי התמזל שונאים. וחלק אומר
או שלא פוליטיות בעמדות נמצאים העיתונאים

עליהם. שנוא אני ולכן עמדותיי, את הבים
 העיתונאים שרוב שריד, שיוסי ספק לי אין

 אוהב שלא מאוד גדול ציבור יש אותו, אוהבים
אותו.
אותך? ששונאים לך מפריע •

 אפשר ישנאו. שלא מעדיף הייתי בוודאי,
 בן־אדם, לשנוא צריך לא אבל עמדות, לשנוא

פוליטי. בסיס על לא אופן בכל
לש מקום יש אז עוול, שגורם רע אדם זה אם

 פוליטיות, השקפות על מדובר אם אבל אותו, נוא
אישית. לשינאה עניין אין

 עוזי וגם וארנס ושמיר אתה הרי •
 זאת ובכל הדברים, אותם אומרים לנדאו
אדישים. ואליהם שונאים אותך

 שיוצרת בצורה הדברים את אומר אני אולי
גדולים. יותר גירויים

בכו שלך השם את רואה כשאתה •
מחמיא זה מבסוט, אתה בעיתון תרת
לד?

 מילוא שרוני יכתבו אם הכותרת. מה תלוי
מרוצה. אהיה לא אני נעצר,
מחמיא? לא זה •

בכנסת התנצחות בשעת בפעולה מילוא
עצמי!״ ביטחון לי שיש להכחיש ״קשה

 כמובן עליי. חושבים החברים ומה אני ומי אני מה
 אותי מכיר שלא הציבור, שאר גם אם שאשמח
במ אלא בפרא־ארם, מדובר שלא יידע אישית,

טוב. יותר שהו
טוב? יותר משהו זה מה •
 את לשבח אתחיל שאני מוגזם קצת יישמע זה
עצמי.
צנוע. לא הרי אתה למה, •

הרבה, מדבר אותי שמעת לא עצמי על אבל
 אם למשל יודע לא אחד אף אישיות. תכונות על

בקושי. או בהצטיינות אוניברסיטה גמרתי
עצמי? ביטחון לך יש •

להכחיש. לי קשה
שלך? החולשות מה אז •

 ואי־ עוול לסבול יכול לא שאני זה בעיקר
וקור האסטרולוגים כל אומרים לפחות כך צדק.

כתב־יד. אי
בזה? מאמין אתה •

נכונה. לגביי האבחנה אבל בהם, מאמין לא אני
אי־צדק? אותך מרגיז הכי •
 של שהמושגים לעובדה ער אני זה עם יחד כן,

 להיות, יכול אבסולוטיים. תמיד לא הם אי־צדק
 אי־ להם גרמנו פלסטינית שמנקודת־מבט למשל,

 כיהודים שלנו, מבט מנקודת אבל קשה, צדק
 זה הזאת, הארץ על זכות לנו שיש שמאמינים

 הדברים את לראות לנסות צריך לכן אחרת. נראה
צדדים. מכמה
אנושיות? חולשות לך אין •

 לי. שיש בטח
16

 אלא הכותרת לא היא השאלה בסך־הכל הרי
 דעת־הקהל על להשפיע הוא שלי היעד היעד.

הכו באמצעות זה את ועושים דעת־קהל, וליצור
 שבוועידה השלילה את להבליט רוצים ואס תרות.

 הטלוויזיה באמצעות זה את עושים בינלאומית,
והעיתונות. והרדיו

 צעיר מאוד אתה לאחרים יחסית •
בפוליטיקה.

צעיר. מאוד
שהגעת. לאן מאוד מהר הגעת •

 ביחד. התחלנו ממני. מהר יותר הגיע קצב
 ,1977ב־ לכנסת הראשונה בפעם נבחרנו שנינו
 בתנו־ הראשונות הדמוקרטיות הבחירות כשהיו

 הייתי אפילו ואני חשוב שר היום והוא עת־החרות,
ש כדי השיכנוע מפעולת גדול חלק שעשה זה

מתלונן. לא אני אבל שר. יהיה הוא
פוליטי להיות חלמת ילד, כשהיית •
קאי?
 הייתי תמיד אבל זה, דווקא אם יודע לא אני

למחצה. פוליטית או פוליטית בפעילות
 חשבת מישפטים, ללמוד כשהלכת •
בפוליטיקה? לך להועיל יכול שזה

 כבר אז אבל מישפטים, ללמוד היתה הכוונה
 בית־הס־ בוועד הייתי תמיד פוליטי. רקע לי היה
פר.

 איר־ כי מהכיתה, אותי גירשו כבר דלת בכיתה
בני מיבחן־פתע שעשתה מורה נגד הפגנה גנתי

 ואירגנתי משווע עוול בזה וראיתי לכללים, גוד
 'נסחפו קצת מהתלמידים חלק ביתה. מול הפגנה
 היום. כמו זה את זוכר אני הבית. על אבנים וזרקו

ההפ את אירגן מי ושאלה לכיתה נכנסה המורה
תל שני תפסה היא אז אמר, לא אחד ואף גנה

 מזדהה לא ההפגנה מארגן שאם והודיעה מידים
 ואז אני. שזה ואמרתי קמתי אז יגורשו. השניים
בבית־סיפרנו. לא אבל — כיתה עליתי

 בעל בית״ספר היה שזה חדש, בתיכון אחר־כך,
 שם גם והשומר־הצעיר, מפ״ם שמאליות, ריעות
 כש־ מועצת־התלמידים. ויו״ר מאוד פעיל הייתי

 חינוכית דמות שהיתה המנהלת, באה נבחרתי,
 התלמידים, כל על נערצת והיתה הכלל מן יוצאת

 הזה החרותניק את בחרתם ״איך אמרה: והיא
מועצת־התלמידים?״ לידר
מ מישפטים ללמוד הלכת לא אז •
הפולי בדרך לך יועיל שזה מחשבה תוך

טית?
בו. לעסוק ורציתי מעניין תחום שזה חשבתי

לר הולך הייתי רפואה, ללמוד יכול הייתי אם
פואה.
למה? •
רציני. יותר מיקצוע לי נראה זה
רציני? לא שאתה אומרת זאת •
 זה שרפואה אמרתי רציני, לא שאני אמרתי לא

 חיי־ להציל יכול אתה ברפואה רציני. מיקצוע
 של צרות עם מתעסק רק אתה במישפטים אדם,

אנשים.
 בתחום קריירה עשית לא למה אז •

המישפטי?
כאסיס ועבדתי למישפטים בפקולטה הייתי

 לי והיה פעיל עורך־דין הייתי אחר־כך טנט,
 מטבע לכנסת, שנבחרתי ואחרי רע, לא מישרר

 אבל הזה. לתחום הזמן רוב את הקדשתי הדברים,
 ממשיכים עורכי־הדין במישרד לשעבר שותפיי
 עורכי- את היטב ומפרנס פועל והמישרד לעבוד,

שם. שעובדים הדין
 מיש־ קריירה על חולם עוד אתה •

פטית?
 אחד יום רוצה הייתי אבל עורך־דין, של לא
לשיפוט. להגיע
מתאים? שאתה חושב אתה •

 בסדר. זה את לעשות יכול שאני חושב אני
מפו שונה כל־כך זה כי לשיפוט נמשך אני אולי

במנהי הזמן כל תלויה את בפוליטיקה ליטיקה.
בשי מלמטה. ציבורית ובתמיכה שמעלייך גים
 עם נמצאת את אחד. באף תלויה לא את פוט

 ובאיזשהו שלך המצפון על־פי מכריעה את עצמך,
 ולהיות לשיפוט להגיע רצון בפנים לי יש מקום

עצמי. עם
תמי מעורבות יש בפוליטיקה כי •
אנשים? עם דית

 אבל אבסולוטי, צדק שיש חושב לא אני כי כן.
 של גבוהה לרמה להגיע אפשר השפיטה בתחום
רלוונ לא בגורמים תלוי להיות בלי צדק, עשיית

אילוצים. ובלי טיים
ה ת א  להיות יכול שאתה חושב •

שר-מישפטים?
 אבל רוצה, הייתי שלא אגיד לא אני יודע? אני

קצת... עוד צריך שאני חושב אני
להתבגר? •
במ להשתפשף עוד אבל אולי, להתבגר, לא
ההת את עיניי לנגד לראות יכול אני ערכת•
 כשר־מיש־ נבחר הייתי אילו העיתונאית נפלות
פטים.
חשוב? איש עכשיו אתה •
יחסי. עניין הכל זה
ה שבל לפעמים מרגיש לא אתה •

עליך? גדול הזה עניין
ב תלויה לא או גדולים דברים אם השאלה

די אני היום עד עושה. שאתה מה של תוצאות

 של הדיבורים נל
 קושיים על דועי

בביטול מינהליים

יי

 הבל־ הם קידומת
 נשוט הוא ובלים.

ציפצף״

ו
ר

 העובדה גדול. לא שזה וכנראה מהתוצאות מרוצה
 ראש־ בחירת על להשפיע רבה במידה שהצלחתי

שה ביותר חשובה תוצאה זו הזו, במדינה ממשלה
אליה. געתי
האגו? את לך מנפח זה •

 כשעושים אגו. של בעיה שזו חושב לא אני
חיו לתוצאות להגיע שואפים כלשהי, פעילות

 גורם זה חיוביות לתוצאות מגיעים ואם ביות,
לסיפוק.

מהד גדול שבחלק לומר, יכול אני לשימחתי
שרציתי. לתוצאות הגעתי ברים
מצטער? אתה מה על •

 כי חזק, שלה האימפקט הפוליטית הפעילות
 פוגע אתה ולפעמים ההתעניינות במרכז תמיד זה

לפ וזה עוגמת־נפש למישהו גורם אתה במישהו,
קורה. זה אם אותי מצער עמים
מצטער שאתה ספציפי משהו יש •

י עליו?
 מצטער שאני דברים שיש מודה שאני זה עצם
 רוצי את לפוליטיקאי. מדי יותר כבר זה עליהם
מה? על אומר גם שאני

 חזק. יותר היה ״רועי
ל היו אילו אבל

 חברי־כנסת ארבעה
 גם לשון־מאזניים, שהם

חזק״ הייתי אני
 מצטער שאתה אישיים דברים אין •

עליהם?
במיוחד. לא
סופרמן? אתה •

 ספק, ללא טעויות גם עשיתי סופרמן, לא אני
 אילו קורה היה מה לרעת קשה בסך־הכל אבל

 משתדל אני לכן אחרת. באלטרנטיבה בוחר הייתי
 היה יכול שתמיד לחשוב אלא להצטער, לא

 אותי מחזיקה הזו המחשבה גרוע. יותר להיות
טוב. במצב־רוח

ראש-ממשלה? להיות שואף אתה •
זה. את אמרתי לא
 ראש־ממ־ להיות שואף לא אתה •

שלה?
אותי. מלהיב לא זה
רץ? אתה לאן אז •

 לאן שואלת היית אם אבל עכשיו, רץ לא אני
 במקום, שר להיות יכול הייתי להגיע, רוצה אני

 הייתי המדיניות. על גדולה השפעה לי שתהיה
מדי. מוקדם זה — זה בשלב אבל בזה, רוצה
— למה? •
וש אותם, לקבל לציבור שקשה דברים יש כי
 היו אילו ממושכת. יותר הכשרה בשבילם צריך

מת היה לא זה שר־חוץ, להיות היום לי מציעים
 אומר שהיה מהציבור, חלק על־ידי בהבנה קבל

 והנ־ שר, נולד לא אחד אף אבל מדי. צעיר שאני
בתפקיד. נרכש סיון

 שואף לא כפוליטיקאי אתה איך •
ראש־ממשלה? להיות
הזה. העניין על לוותר מראש מוכן אני
 לשאוף לא לפוליטיקאי חולשה זו •

ביותר? הרם לתפקיד
תפ על להתפשר מוכן הוא אם יודע. לא אני

חולשה. לא זו אז שר־החוץ, של קיד
 שלך הפוליטיים המאוויים פיסגת •

שר־חוץ? להיות זה
נו
שר־ביטחון? להיות רוצה לא אתה •

6 לא.
למה? •
בו. בקי שאני תחום לא זה

■ ■ ■
רגיש? אדם שאתה חושב אתה •
)׳ זה. את שאומרים יש
לפוליטיקה. מהרן חיים לך יש •

 • וחברים ואחים ילדים ושני אשה לי יש בוודאי.
טובים.
הפולי מהתחום לא חברים לך יש •
טי?

מהפוליטיקה. לא שלי החברים כל כמעט
מהשמאל? חברים לך יש •

 התחיל שנה 25 כבר אליי קרוב הכי החבר
 אבל התמתן, קצת הוא עכשיו עכשיו. בשלום

אליי. הגיע לא עדיין
בימ• שעות 24 פוליטיקה חי אתה •
^ מה?

כש פוליטיקה, חי לא אני הילדים עם כשאני
פולי על לדבר לא משתדל אני חברים, עם אני

מזה. לברוח רוצה אני כי טיקה,
עושה? שאתה מה אוהב אתה •
כן.
בשימחה? בבוקר קם אתה •
 ~ קם. שאני העובדה עצם בגלל כל קודם כן,

 כי- אם עושה, שאני מה את אוהב גם אני אבל
 י במישרד־החוץ. היתה שלי ביותר היפה התקופה

של המצויין הצוות בגלל גם מהעבודה נהניתי שם
)־;40 בעמוד (המשך


