
במילחמתו לאחרונה הבולט תכנסת, חברי־ו צעיר רמח, חיים דכ1
ביבו, הגדול בשטח ילדותו על מספד הגדולות, ובחברות בבנקים

ואומר: העסקנות כסולם 1 ועלייתו , הפשע עולם גדולי של לצידם
 ב,חברת מננ״ל ״בל

 מתנהג העובדים׳
 הוא באילו
 את מנהל

הפרטית׳׳ אחוזתו

״החברים
 אומרים □שחדהכספיס

 שאני צעיר, עוד שאני
את מניר לא

חייס״ ה ת־ שבדו

 כנופיית חבר להיות היה יכול הוא
 מאסר עונשי לרצות היה יכול הוא בת״ים.

 למשל. לביא, ניסים כמו בכלא, ממושכים
 אחרי לעבריין. בקלות לחפון היה יכול הוא

 קרקע אותה על גדל הוא הכל, ככלות
 בארץ, העבריינים מגדולי כמה שהצמיחה

יפו. של הגדול בשטח וצמח נולד הוא
 האיש חברי״הכנסת, צעיר דמון, חיים

 צעיר התואר את שריד מיוסי שגזל
 שבו תואר - המערך של י״הכנסת
 הוכיח - שנים עשר במשך *יד

 אחד הוא כי הקצרה, ־הונתו
את המאיישים ינים

בית־הנבחרים.
 טרגיות, בנסיבות לכנסת נבחר הוא

 בתאונת״ חריף מוסה של מותו בעיקבות
 נוסף כי בהומור, אומר הוא דרבים.

 שמישהו לכן אדם זקוק טבעיים, לכישורים
 כה בגיל להגיע כדי בתאוגת״דרבים, ייהרג
לכנסת. צעיר

 מהכלל היוצא שהוא עצמו על מעיד הוא
 בבית מגוריו בשכונת הכלל. על המעיד
 אבולעפייה מאפיית שמול הנטוש, הערבי

 ערבים ילדים עם מכות הולך היה הוא ביפו,
 כבר קטנים גנבים בכנופיית חבר והיה

.6 בן בהיות

 של תשומת״לב והרבה מזל הרבה
 החינוך, של חשיבותו את שהבינו ההורים,

היום. נמצא הוא שבו למקום אותו הביאו
 שכונות נציג לבטח היה ספרדי היה אילו

 בן אשכנזי, הוא אבל בכנסת. המצוקה
 ופועל־יצור, זבנית פולין, יוצאי להורים
 לחץ. ומים צר בלחם אחיו ואת אותו שגידלו

נולד. היכן שוכח אינו רמון חיים
 פנינה, הנאה, רעייתו עם מתגורר הוא
 ישן הכי ״הבית ברמת״השרון. בדירה

 בני הגיעו לרמת״השרון אומר. הוא ברחוב,״
בחיים." ״התקדמנו מבת־ים. הזוג

כשהלך וישנייא. כחיים נולד הוא

 שם - לרמון שמו את החליף לפוליטיקה
 על חשב לכנסת, כשנבחר אטרקטיבי. יותר
 לכן. קודם שנים עשר לעולמו שהלך אביו
 חשב אותי," לראות כדי פה היה רק הוא ״אם

 ורעייתו אמו אל בגאווה והביט לעצמו
האורחים. שביציע
 חברה כנציגת עובדת רמון פנינה

 כי מספרת היא בארץ, דרום־אמריקאית
 צעיר חבר־בנסת של הצעירה כרעייתו

 נשארת היא קלים. אינם חייה ואמביציוזי,
 עסוק כשבעלה בבית, לבדה ארוכים לילות
 ובקידום עבודה בפגישות הרצאות, במתן

^ ענייניו.
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