
 של חוות־דעת כולל אמצעי־השיכנוע,
מומחים.

הדרך? זו שלא הבנת מתי •
 את כשראיתי היה המכריע הרגע

 בממשלה. לדיון הצעה מגיש שחל —
 הראשון ביום לעלות אמור היה הנושא

בע והציע שחל הגיע פתאום (שעבר).
 הבנתי אז שום־דבר. להעביר שלא צם

 המישרד. הקמת את לטרפד שמנסים
אמר הדיונים, במהלר עצמו, שחל

הק על המשא־ומתן בזמן •
 למי- מיועד היית ממשלה מת

 ל,,בבדים״ הנחשביב שרדים
יותר.

 צרה, ממשלה על מדובר כשהיה
 או שר־התיקשורת להיות מיועד הייתי

 על דיברו מוקדם בשלב שר־התחבורה.
 לי הציע יותר מאוחר תיק־הפנים.

הס תיק־התיירות. את ראש־הממשלה
לכך שיצרפו בתנאי זאת, לקבל כמתי

ציחקוקים שיהיו לעצמי ..תיארתי

 את להעביר שצריך מסכים שהוא לי
ממישרד־הבריאות. בריאות־הסביבה

 היתה לא בממשלה שחל של הצעתו
באו בי. תומך דן מרירור. על מקובלת

 עם ביחד ששחל, הבנתי הרגע תו
 לטרפד רוצה בדבר, הנוגעים השרים

המישרד. הקמת את
 של בעיה לא זאת אגב, שחל, לגבי

 שהמכון־לחקר־הכינרת מפני סמכויות,
ממישרד־האנר־ קטנטן חלקיק זהו —

גיה•___
ש־ היא שלו שהבעייה חושד אני

 הגדול הסביבתי המזהם הוא מישרדו
בעיות? צריך הוא מה ביותר.

ה ת א  דון- למאבק יוצא •
 שראש־הממשלה או קישוטי,

מאחוריך?
לאו גיבוי לי היה שמיר יצחק מצד

 גיבוי על רק מדבר ואינני הדרך, כל רך
שתיקה. של

להכניס שהצליח ושמיר, •

 עם נשארתי בסוף איכות־הסביבה. את
איכות־הסביבה.

ש לך ברור היה זאת, בכל •
 ויושב כיתה עולה אתה הפעם

שולחן־הממשלה? ליד
 שר. הפעם שאהיה ברור די היה

 ברורות. די כך על רמז ראש־הממשלה
 אבל במפורש, זאת אמר לא אמנם הוא

 כך, על רמז הוא יום־הולדת, לי כשעשו
 אני ברור. פשוט היה זה אותי. כשבירך

 את כשמילאתי לכך. מוכן מרגיש גם
 רע, לא זאת עשיתי שר־הפנים, מקום

המחמירים. לרעת גם
 עם כך על לדבר העזת לא •

ישירות? שמיר
אמ אבל דוגרי, לשאול העזתי לא

 שיחה באיזו לראש־הממשלה, רתי
 מעוניין שאני הנושא, על לנו שהיתה

ביצועי. בתיק ורק אך
 היה שר־בלי־תיק בלומר: •
שלך? האדום הקו

מילוא ורוני אולמרט אהוד מרידוד, דן נסיכים
בר1ט □,שר־מישפט להיות יכולתי אני ,נם

 כך על מחה ניסים משה — ניסים״
 נותרו הליברליים השרים ששלושת

 שר־ — (ניסים ביצועיים תיקים בלי
ש שר־הכלכלה — מודעי בלי־תיק,

 לתיק־האוצר). ביותר מישני תיק הוא
בשר־התיי־ פת גירעון את הוסיפו אז

 מתבקש קשה, לעמול צריך
 מגיע שמרידור בעוד לוותר,
 שר-המישם- לעמדת בקלות

בקלי מתברג בגין ובני טים,
בצ הראשונה בשביעייה לות

חרות? מרת
 אני בסך־הכל, קשה. שאלה זאת

 שר־ להיות יכולתי אני שגם חושב
טוב. מישפטים

רצית? •
 אותי. שעניין תיק היה בהחלט זה

באוני לימודי־המישפטים את סיימתי
 עבודה עשיתי בהצטיינות, ברסיטה

 ראיתי לא כעורך־דין. רעה לא לגמרי
 שר־ להיות אוכל שלא מדוע סיבה שום

מוצלח. מישפטים
 התיקים, של המקורית בחלוקה אבל
 תיק־ את לקבל אמור הייתי שלפיה
 לי נראה זה תיק־התחבורה, או הפנים

 לי שר־מישפטים. יהיה שדן טיבעי די
 הייתי ולכן בתיק־הפנים ניסיון היה

 אני אם איתי התייעצו כן, מרוצה.

מרוצה.
 שר־מיש־ יהיה שדן חושב גם אני
 הדברים על חשבתי לא אז טוב. פטים

 אחר־כך, כרגע. אותם שהצגת כפי
הכל. השתבש

שדוו למה ומשהשתבש, •
תוותר? אתה קא

 נסיכים יש בסך־הכל עובדה. נוצרה
 יש זאת, בכל לממשלה. מחוץ שנותרו

צדק. של מידה איזו כאן
 לי קשה מוזר, לך יישמע שזה כמה

יוד כולם עצמי. למען להילחם נורא

 שאוותר, ממני לבקש שאפשר עים
בעיות. אעשה שלא

 עניין זה מוזר. נשמע שזה יודע אני
 אחרים. למען נלחם אני אופי. של

 ״למה מתלוננים: תמיד שלי החברים
 כשם עצמך למען נלחם לא אתה

אחרים?" למען נלחם שאתה
כא יש זאת בכל למעני? נלחם מי

ו בכנסת, להיות שהגעתי עובדה לה.
שר. אני עכשיו

לע יכול אני מה זה. עם לי קשה
שות.
 את מנהל אתה עכשיו אז •

 למען שלך הראשונה המילחמה
עצמך?

אי העניין. על מילחמה בעצם זאת
 הייתי — עצמי למען נלחם הייתי לו

ידיים. מרים
 תדמית לי שהצטיירה יודע אני
 תמיד חופפת אינה תדמית אבל שונה,

אותי. מעסיק לא זה לכן מציאות.
 שראש־הממ־ הוא אותי שמעסיק מה
 על כשהחליט בשיקוליו, טעה לא שלה

הרכב־הממשלה.

■ ■ ■
 יחסיך את להגדיר נוהגים •
כ״מיוחדים״. שמיר יצחק עם

 ארוכה היא שמיר עם שלי ההיכרות
 לראשות־הממשלה בו תמכתי מאוד.

 הוא מהמניין. חבר־כנסת כשהיה עוד
חרות. של אגף־האירגון יושב־ראש היה

 עימו בהליכה התבטאה תמיכתי
)41 בעמוד (המשך

לממ צעירים שרים שלושה
 שרון אריאל את ולמגר שלה
 אינו הליכוד, במרכז לוי ודויד
 החלטת־ממשלה להעביר יכול

בעניינך?
 זאת, לעשות היה יכול לא שמיר

 הנושא את להעביר איים ששחל מפני
 המערך בין תיקו יש שם בקבינט, לדיון

 איכות־הסביבה לנושא מה והליכוד.
ולקבינט?

 לשוחח החליט ראש־הממשלה אז
 ההחלטה פרס. שימעון עם כך על

 לאיכות־הסביבה המישרד את להקים
 עכשיו והליכוד. המערך דעת על היתה

זאת. שמטרפדים שרים יש
 אשא אני איאבק? לא אם יקרה מה

 רעילים, לגאזים למגיפות, באחריות
סמכויות! לי יהיו ולא

מילוא ורוני אלישבע
לביזלזגיהר דוקטור היא בזה. מתענ״נח ,אשתי

אמ לגבי. בל־יעבור תנאי היה זה
 בין הבדל אין שמבחינתי העת כל רתי

 שכבר אחרי תיק. שר־בלי לבין סגן־שר
במ וטיפלתי, שר־הפנים את החלפתי

הערבים בנושא ארנס, מ״שה של קומו
 תיקי את לך כש״תפרו״ •

הת והתחבורה, התיקשורת
להתכונן? חלת

לא. — חושבת שאת למה בניגוד
התכוננו. מסביבי אינטרסנטים אולי

 מאמין שאני מפני התכוננתי, לא
בעין־הרע. טפלות, באמונות

המ הרגע את זוכר אתה •
 שתהיה לך הסתבר שבו אושר

שר־איכות־הסביבה?
 התיי־ תיק את שאקבל הוחלט בעצם

 פרץ אחר־כך רות־ואיכות־הסביבה.
״משבר זאת לכנות צריך פת". ״משבר

איכות־הסביבה. את לי והשאירו רות,
חש על לציחקוקים צפית •

החדש? התואר בגין בונך,
מ יקרה, שזה לעצמי תיארתי כן,
 יודע אינו מהציבור גדול שחלק כיוון

מדובר. במה בדיוק
ך ל ה מ ב  חל המשא־ומתן •

 הסגולי במישקל פיחות איזה
 מפנים לך: שיועדו התיקים של

 לאיכות־הסביבה. עד ותחבורה
מאוכזב? אתה
 ירידה של תהליך איזה היה כן.

 חשתי שני, מצד מקבל. שאני בתפקיד
לממשלה. נכנס שאני סיפוק
 דן גם נכנם איתך ביחד •

 התואר אליו שצמוד מרידוד,
 בכוחות הגעת אתה ״נסיך״.

 לא אתה לעמדת־כוח. עצמך
אתה שדווקא מתוסכל מרגיש

שמיר יצחק עם מילוא
עליו?׳ הימר מי שמיר, עם הלכתי ,כשאני

 יודעים מדם החוש... תואו׳ על
אבל...״ רווחו, ממני לבקש שאפשר
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