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מהחנרס, מאוכזב אוי
 קיימים מישרדיס באיזה •

לע האמורות יחידות כלולות
איבות־הסביבה? למישרד בור

 יכו־ לו שתהיה מישרה להקים כדי
 להעביר צריכים אמיתית, לת־פעולה

אליו:
ד ר ש י מ מ ת • ו א י ר ב — ה

 וה בבריאות־הסביבה. הכרוך כל את
 מקורות־מים, זיהום זיהום־אוויר, כולל

סביבתיים. מיפגעים רעילה, פסולת
ד ר ש י מ ת מ ו א ל ק ח  — ה

שמורת־הטבע. רשות איכות־המים,
ד ר ש י מ ם מ י נ פ  היחידות — ה

המקומיות. ברשויות לאיכות־הסביבה
ד ר ש י מ ה מ ר ו ב ח ת  — ה

המטאורולוגית. הרשות
ד ר ש י מ ה מ י ג ר נ א  — ה

הכינרת. לחקר המכון
 על ויתרו כבר מישרדים שלושה

מישרדו: למען יחידות
ד ר ש י ן מ ו ח ט ב  על ויתר ה

רעילים. לחומרים למידע המרכז
ה ל ש מ מ ה ־ ש א ר ד ר ש י — מ

הלאומית. הגנים רשות על
ד ר ש י ה מ י י ש ע ת ה ו ה

 (אתר רמת־חובב על — ר סח י ם
הרעילה). הפסולת

י ד  אותך לשמוע מוזר •
מתי אלה. נושאים על מדבר

קצב משה והשר מילוא רוני השר
קצבי של תז1םהתנהנ נפנעת׳ ד1״מא

 ודן (מערך) שחל משה שרים: שני
 להיות צריכים היו הם מרידור(ליכוד).

שמחליטה. ועדה של תקן על
ה ת א פולי על סמכת •

 למענך שינהלו אחרים, טיקאים
המערכה? את

 את לפניהם שאציג כך על סמכתי
 ישפוט. הבריא וההיגיון העובדות,

הש של שהלחצים לי הסתבר במהרה
 סמכויות, מידיהם להוציא שלא רים,
 להתגבר היה שאי־אפשר עד כאלה, היו
 הוזרי■ מהם(שחל) אחד מזה, חוץ כך. על

אינטרסים. בעל
 לשכנע סוף־סוף הצלחתי דוגמה?

 מישרד־הבריאות, בעניין הוועדה את
 צור יעקב של שההתנגדות התברר ואז

 1 ואג־ הוא קיצונית. היא (שר־הבריאות)
לברי האחראים שהם נימוק: הביאו שיו
 הוא צור: של גאוני טיעון הציבור: אות

 ולאיכות־ לבריאות־הציבור האחראי
הסביבה...

 נוגע לא זה — תאונות־דרכים
 אפשר לא? — וצבא לבריאות־הציבור?

 כזה: שר־על למין אותו להפוך בכלל
 מכ^~ יותר בך פגע מה •

הזה? המאבק במהלך
ואנ הוא קצב: משה של התנהגותו

 המטאורולוגי שהשרות טוענים שיו
לא אבל ממישרד־התחבורה, חלק הוא

 שמשהו מילוא וונ■ חשו גידה הסביבה לאיכות המישוו להקמת בדון
ברק־ דפנה עם כך ער שוחח הוא שדו. הסביבה באיכות מאוד נגוס

איתם? שלך ההיכרות נולדה
 נושא עם שלי הראשונה ההיכרות

 כיהנתי כאשר היתה איכות־הסביבה
 אי־ היתה אז שר־הפנים. כממלא־מקום
 במישרד־הפנים. מחלקה כות־הסביבה

 מפני גם בנושא, התעניינתי מאוד
 היא בזה. מתעניינת אלישבע, שאשתי,
המכו על לה ויש לביולוגיה, דוקטור

 היא ניקיון". ״נאמן של תווית נית
דו״ח... לרשום יכולה

 מונחת היתה ראש־הממשלה אצל
מיש־ להקים הבחירות, לפני עוד הצעה

 מיש־ אליו באו לאיכות־הסביבה. רד
 של חוות־דעת והוכנה לחות־המומחים,

 השרות ראש מרינוב, אורי דוקטור
 להקים המליץ הוא לאיכות־הסביבה.

 מיבנה הכל: כללה הצעתו כזה. מישרד
שת חקיקה הפעולה, תחומי המישרד,

לפעול. למישרד אפשר
 ההצעה היתה לתפקיד, משנכנסתי

 לעצמי. אותה אימצתי לפני. מונחת
מהאו פרופסורים עם גם התייעצתי
מהטכ פרופסורים העברית, ניברסיטה

להגנת־הטבע. החברה אנשי ניון,
 כשר־ אותך ״מינו״ הרי •

 כשר-התחבורה, התיקשורת,
 התחלת מתי כשר־התיירות...

 לאי־ הנוגע החומר את ללמוד
כות־הסביבה?

שהת־ אחרי רק החומר את למדתי
 נושא זה להפתעתי, לתפקיד. מניתי
 זה כמה עד לי התברר פתאום מרתק.
 שהיקף־ה־ בכלל חשבתי לא חשוב.

גרול. כל־כך הוא הנושא של השפעה
■ ■ ■

 מלך־ של דימוי בך דבק •
 ולפתע־פתאום המניפולטורים.
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 — ששרים מכך מופתע אתה
 מוכנים אינם — ■פוליטיקאים!

לך? ולוותר מסמכויות להיפרד
מופ באמת אני שהפעם היא האמת

 כשקיבלתי פגוע. מאוכזב, מופתע, תע:
לא לבעיות. ציפיתי לא המישרד את

 הערכתי לא אבל קל, יהיה שזה חשבתי
 דבר, של בסופו קשה. כל־כך יהיה שזה

 כל־כך הם מדובר שבהם המישרדים
 ששר־ דעתי על העליתי שלא גדולים,

 מילחמה כזאת ינהל למשל, הבריאות,
בתחום הבעיות ממישרדו. חלקיק על

 כל־כר גדולות, כך כל הן הבריאות
 זה לו? שחסר מה זה רק מסובכות...

אבסורד:
 שכך טיבעי כל־כך נראה זה — לי
 ועדת־ הקימה הממשלה להיות. צריך

על הטיפול את להטיל הוחלט שרים.

העניין. זה
 לי. חרה מאוד קצב עם העניין כל
חברי. בסיס על גם נפגעתי מאוד

 וביקש ראש־הממשלה אלי כשבא
 על לוותר המשא־ומתן, במהלך ממני,

למ לו, מיועד שהייתי תיק־התחבורה,
 היה שהוא שתיק־הרווחה מפני קצב, ען

 לא — לאגודת־ישראל עבר לו מיועד
 עכשיו, ואילו ויתרתי. לשניה. היססתי

 ממישרד־התחבורהךז בחלקיק כשמדובר
 נלחם הוא — ענקי מישרד שהוא

 של שבריר מידו להוציא שלא כאריה
כוח:

 חוות־דעת ישנן כאשר קורה, זה וכל
ארי הפרופסור למשל — מומחים של
 — העברית מהאוניברסיטה כהן אל

המטאו שהשרות חד־משמעית שקבעו
אלי: שייר רולוגי

 שייכים, מדובר שבהם השרים שאר
 (ש״ס) דרעי אריה למערה לפחות,

 חלק תרם כבר אבל איתי, נאבק אמנם
 היחידה־ היא החדש למישרד (התשתית

במישרד־הפנים). לאיכות־הסביבה
 עם מילים פעמים כמה החלפתי

 מאומהיד שינה לא עזר, לא זה אבל קצב,
 באמת אני מהתנהגותו, מאוד הופתעתי

פגוע. מאוכזב, מופתע,
 של בעמדות שכשמדובר לי הסבירו

עולם. של מינהגו כך — כוח

ל יציאה על החלטת מתי •
קרב?

מג וניהלתי שבועיים־ימים חיכיתי
 הנוגעים השרים כל עם שקטים עים

 שחל של הוועדה עם ופגישות בדבר,
בכל שלי את להשיג ניסיתי ומרידור.

מצפים, ״כשלא
 נמשך אליי התחנפו התיקשורת מבכירי מה 4•
 מפני עימו, בפגישות זמן והשקיעו חודשים *9

 שר-התיקשורת, לתפקיד מיועד היה מילוא שדוני
 בעל שר והכבלים, השני הערוץ על הממונה השר

 את לפרוע ממילוא לבקש אפשר כיום כוח. הרבה
 מזוהם, פחות באוויר נקיים, נמים לזכות - החוב

הפסולת. בניקוי
 מקום שאין באיחור״מה, כיום, לומד מילוא רוני

 של בעולם ׳ ״ידידות או ״חברות״ כמו למושגים
 שלו: הסיכום פוליסיקה. אינטרסים, מאבקי־כוח,

מתאכזבים.״ לא - מצפים ״כשלא
 ערמומי, ממולח, איש של בו, שדבק הדימוי חרף

 מילוא המניפולסורים, מלך הפוליטיקה, ברזי הבקי
 שלא מחברים, אכזבה של טון שלט בשיחה ״ציפה״.
לעזרתם. נרתם שהוא כפי לעזרתו נרתמו

הרא תום עם תחושותיו. את הסתיר לא מילוא
 בדבר, המעורבים אחד של התנהגותו על בדברו יון,

 אני מראש. זאת לצפות יכולתי נאמת ״אולי אמר:
כאלה." דברים לקלוט בדי רגיש, די לא

 התיק- דיווחה שבה המחוייכת לנימה בניגוד
 הוא שר״איכות״הסביבה החדש, המישרד על שורת
 ביותר הסבירה השעה עובדה: ביותר. עסוק אדם

חצות. היתה הזה הראיון להתחלת שמצא
 וחצי 6ב־ יום באותו התחיל מילוא של יומו
 לקראת בעסקנות עמוס היה היום אמנם בבוקר.

בהש* מסיבה בלל והערב המוניציפליות, הבחירות

מתאכזב׳□!״ לא
 מילוא אבל כשר, מינויו לכבוד פעילים 800 תתפות

 אין ״אקולוגיה". המילה את המציא שהוא טוען אינו
 שעליו החדש, הנושא עם שהיכרותו מסתיר הוא

 היה שזה מספר ואינו באחרונה, התחילה הופקד,
 הוא מבקש שהוא מה בל משחר-ילדותו. חלומו
 לו שיתנו החדש, בתפקיד עצמו להוכיח לו שיתנו

 יתקעו ולא שלו, המפורסם המרץ מלוא את להשקיע
 חברות, גילויי ביקש גם מילוא בגלגלים. מקלות לו

החולפים. בשבועיים נגמל הוא מזה אבל
לעמי בניגוד ״סלף-מייד־מאן״. הוא מילוא רוני

 מרידוד, שדן בעוד בקושי: לו בא הכל גילו, בגי תיו,
 בס- אל נטיבעיות קפץ המושלמת, התדמית נעל

 תיק-התיק- על לוותר מילוא נאלץ המישפטים,
 ותיק-התיירות. תיק-הפנים תיק-התחבורה, שורת,

 מישרד לבנות צריך אלא מוכן, לכסא קפץ לא הוא
מבראשית. הכל להתחיל מאין, יש

 מסיבה חתן - מילוא נראה נפגשנו, שבו בלילה
 המילים עייף. - לפני-כן קלה שעה רק המונית

 שונים. בהקשרים השיחה, במהלך שנו, לי״ ״קשה
 בשדה-ה- נדרכו שהתחיל מאז גדול שינוי בו חל

 היתה הפגיעות מכולם. כיהיר נחשב אז פוליטיקה.
והלאה. ממנו
 וארצות- אנגליה גרמניה, נמו מדינות, יש

 חשוב נושא היא איכות־הסביבה שבהן הברית,
 בעלי הם עליה המופקדים והמישרדים ביותר,

בדיון. שולית נקודה כמובן, זוהי, אבל שיניים.




