
 שמנת, כילד הנואה ומון, ח״ם
ותושבע בים נדועה בשכונה גדר

תו הצעיד כחייב השבוע ביו
ם  כבר ושריד שריד, יוסי הוא המערך הכי )33( צעיר ח"כ רמו*, ך*'י

 כמו נראה רמון חיים .40מ־ מבוגר קטן ילד כמעט הוא בכנסת צעיר 1 1
בגופו, בריא גבוה, ישראלי: ילד־שמנת צעירי ברשימת אחריו הבא במערד.

חובב־כדורסכ. בצעירותו היה הקומה, גבה רמון(משמאל) כחוסר
1 3 11 /  להתאמן ונהג יפו, מכבי בקבוצת ברצינות שיחק אף הוא /!

מספר. הוא לשחק,' ורץ הילקוט את זורק ״הייתי בשבוע. פעמים ארבע 1

11הגדול חהשווה11

 ילד תמיד היה אלה, לכל מעל אבלדבובורו
 כל את עיתונים, קורא היה הוא פוליטי.

ספרים. וגם ברעבתנות, העיתונים,
 קורא אני ספרים. מלא היה ״הבית

בתיכון, אז, .10 מגיל אנציקלופדיות
ספרות בעד אני היום הגות. קראתי

ינוח.״ שהראש יפה, —■ י —י... ״■■׳ ■ ■—
 במועצת־ חבר היה צעיר מגיל בחוג מאוד פעיל ,היה גם הוא לחייו כחולות, עינייו שחור, שיערו

בת־ ופעיל בית־הספר של התלמידים הרבה ושיחק בבית־הספר, הדרמאתי מבוגר. ילד של חיוך ורודות.
של נוער אירגון לנוער, מנוער נועת ראשיים. תפקידים בכל פוליטיקאי הוא רמון חיים

 ראשיים תפקידים שיחק הוא מימין). ראשי(שני שחקן מיני בכל מאוד פעיל רמון היה בבית־הספר
 מכך ונהנה בבית־הספר תלמידים שהעלו רבות בהצגות בחוג פעיל היה השאר בין תחומים.
שריד.״ מיוסי כ״ימינה מגדיר הוא עצמו את מאוד. היה שבה הנגב, בערבות בהצגה בתמונה:

 חושב ברצינות, מדבר הוא אבריו. רמ״ח
 בזהירות, צעדיו את מתכנן ברצינות,
 פוליטיקאי כמו כמעט — מתפשר
 כבר הפוליטיקה ניבכי את שמכיר

שנה. שלושים
 שלום של להפגנות הולך הוא
 עם משותפת פעולה ומתכנן עכשיו

 מגדיר רמון בתנועה. דובר רשף, צלי
 הישראלית: בפוליטיקה מקומו את כך

 מכל ושמאלה שריד מיוסי ימינה ״אני
השאר."
 מסויימת במידה הוא החדש הח״כ

 שני, מצד ישראלי. הצלחה סיפור
 בטוח מירשם כמו נראה חייו' מהלך
 בחור אמביציוזי: פוליטיקאי לכל

 בלי מסוייס, מאוד במסלול שהלך
 וזכה שמאלה או ימינה קיצוניות סטיות
המערך. של כנסת חבר להיות השבוע

 ברחו פולין, ילידי שניהם ההורים,
 לרוסיה העולם מילחמת תחילת עם

 כשנה גרו הם .1948ב־ לארץ ובאו
 כיבוש אחרי ומייד ברעננה במעברה

 עברו הם בעיר, בתים כש״התפנו״ יפו
הגדול״. ״השטח שנקרא באיזור לגור

 מספר ערבים,״ הרבה היו ״בשכונה
 למדו לא שלהם הילדים ״אבל חיים,
 הולכים היינו אנחנו בבית־הספר. איתנו
 הערבי. הגטו גבול על מכות איתם

 בשכונה, מסתובבים היו המבוגרים
 לא טיבעי באופן לא. הילדים

איתם." התערבבנו
 מיוחד דבר שום זוכר אינו דמון
 יודע אינו גם הוא ביפו. לערבים בקשר

 והתיכון היסודי בית־הספר את ערבית.
 באופן פעיל ילד והיה ביפו, סיים

 של במסלול הייתי אחד ״מצד מיוחד.
 מה עשיתי לא אבל הטובים, הילדים
עושים.״ שכולם

 שונים. בתחומים פעיל היה כילד
 בבית־הספר כדורסל שיחק גבוה כילד
 דהרוזיח השורה מז שחקו היה ואף

 הנוער. בנבחרת יפו, מכבי הכדורסל
 התיק את זורק מבית־הספו, בא ״הייתי
לשחק." והולד

||||^ ד11|  האחים, ושני וישניאק, ואשר בינה ההורים, ךןן
 ואחר במעברה גרו פולין,. ילידי ההורים וירמיהו. חיים 1111.111/ |#
עקרת־בית. האם במיפעל, קואופרטיב חבר היה האב ליפו. עברו כך




