
1 עבריין! להיות כלום כמו יכולתי י
)27 מעמוד (המשך

 הולם אדום וסוודר ג׳ינס במיכנסי לבושה
 את וקוראת הכורסה על היא להפליא, אותה
 מתערבת היא פעם מדי והבל*. ״קיץ

 בצל החיות הגשים מסוג היא אין בשיחה.

 גשות של חדש סוג זה גם בעליהן.
 החיוורת האשה עוד לא פוליטיקאים.

 ומוכנה הדרן כל לאורן בעלה את המלווה
 ומטופחת, צעירה אשה אם כי לשרתו,

 ויש בעלה של בדבריו אחת לא המתערבת
מעשיו. על להגיד מה לה

 פחות לא שהוא רמון חיים על אומרים
 בחור שהוא עליו אומרים שריד, מיוסי יונה

 שאיש במקום שם לו לעשות שהחליט פיקח,
 חוק חוקה בוועדת - שם לו עשה לא עוד

 עושה אכן והוא ובוועדת״הכספים. ומישפט
 בצורה מתבלט הצעיר הח־כ שם. לו

 פועל הוא הכנסת. בעבודת בלתי-רגילה
 של צרכיו את המעוותים חוקים שינוי למען

 לטענתו אשר בבנקים, נלחם הוא האזרח,
 הוא קופת־המדינה. ואת האזרח את גונבים
 מייצגת, שאינה העובדים', ב״חברת נלחם

 והפכה, העובדים את יותר לדעתו,
לחברת״מעבידים. כהגדרתו,

 אינו והוא תחום בכל להגיד מה לו יש
 אמר שריד יוסי דעתו. את להביע מהסס

יכול שהוא היחידי הח'כ שהוא בזמנו, עליו

 של היחידי הח'כ כמעט אני אבל היחידי,
 תא דרו מלמטה. ממש שצמח העבודה,

 במישמרת רכז של תפקיד דרו הסטודנטים,
 ואת הצעירה, המישמרת מזכירות דרד הצעירה,

 להיות בלי פטרונים, בלי עשיתי הזאת הדרו כל
 שום ובלי אותי, לקדם שעזרה לאישיות צמוד
 לי ותאמיני קשה. בעבודה בפירוש מהבית. ייחוס

 לד שיש מספיק לא הפוליטיקה, של הזה שבעסק
מזל. הרבה צריך בסיסיים. נתונים
 ייהרג שמישהו למשל במו •

בתאונת״דרכים?
 מאוד, יקר אדם שהיה שמישהו, למשל, כמו,

 שמישהו למשל, כמו, בתאונת־דרכים ייהרג
חברת־העובדים. מזכיר לתפקיד ייבחר

לנשיא. ייבחר שמישהו למשל וכמו פנינה:
כנשיא. ייבחר שמישהו למשל וכמו נכון חיים:
 מטרה לעצמן־ הצבת מתי •
כנסת? חבר להיות

 צעיר בגיל שכבר לי שאומרים אנשים יש
 חבר־כנסת. שאהיה להם אמרתי בתיכון, מאוד,
 1975 שבשנת להגיד, יכול אני בוודאות אבל

 אז חבר־כנסת. אהיה 1981שב־ לעצמי אמרתי
 כשאני אינטנסיבי, באופן הזה לעניין נכנסתי
 בארצות־הברית קוסמת שליחות על מוותר

 הרבה לחודש. דולר 1800 של שכר־עתק שבצידה
.34 בן לבחור גם כסף הרבה .25 בן לבחור כסף

של השאיפה היה לא פעם אף כסף פנינה:

 מישפחתו* עם רמון(מימין) חיים
נטוש...' ערבי בבית בחדר ״גרנו

 מעז הוא כי שלו, העיניים צבע מה להגיד
איתן. מדבר כשהוא בעיניים, לד להסתכל

 הלוחם קישוט, דון בו שרואים כאלה יש
 הוא כי לך, יגידו אחרים בסחנות־הרוח.

 מבין ביותר והרציני החרוץ חבר״הכנסת
 כי האומרים, יש המערד• של חברי־הכנסת

 אחרים כל־כך. ותמים נלהב ולכן בתול הוא
 טוב חומר אחר, מחומר קורץ הוא כי יגידו

ועמיד;*
 מצליח חדש, צעיר, חבר״כנסת רמון, חיים

 פוחדים הבנקים הטיפים. אמות את לזעזע
 הכניס הוא .אבנר' הביטוח לחברת ממנו,
 למקומה אותה כשהחזיר אביה, באבי

 מקופחת יצאה לא ״הסנה׳ חברת גם הטבעי.
 איתן על ירד החדה בלשונו ידיו, תחת

 אלף 120 שלקח -הסנה', מנכ״ל אבניאון
 בלשונו הביתה. כשהלך פיצויים דולר

 של החדש מנכ׳לה על ירד המושחזת
 החברה נציג חכמי, יוסי עם כשיחד ״הסנה",
 נציג אחת יד עשה ״פניקס', הפרטית
הצרכן. להגנת האגודה

 כל בשקט, לישון ללכת יכול הקטן האזרח
 חוקה חוק בוועדת יושב רמון שחיים זמן

 על שמגן מי יש ובוועדת-הכספים. ומישפט
שלו. האינטרסים

...33 בן אתה •
.34 לי ימלאו באפריל

 מחזיק אתה ,34 לך ימלאו באפריל •
 הגעת איך חברי־הכנסת. צעיר בתואר

לכנסת? צעיר כל־כן־ בגיל
 עובד עדיין אני בפוליטיקה. קשה עבדתי

פוליטיים. חיים חי אני שנים מעשר יותר קשה.
 צעיר איש בשביל מוזר די זה •

 אנשים שלד בדור פוליטי. עסקן להיות
אחרים. דברים על הלכו
 אחרים דברים על שוויתרתי מוכיח רק זה

שאני להגיד רוצה לא אני הקשה. בדרך והלכתי
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 שם לו עושה אתה אם אלא אחרת, דרד אין
 אחר שם לו בונה או למשל, בצבא, אלוף של

 לתוך מוצנח אתה ואז כמדען, או כפרופסור
 והדרו המיפלגה בתוך צמחתי אני המערכת.

כעסקן. לצמוח היא והיחידה האחת
נורא. כל־כך נשמע ״עסקך הזה השם פנינה:

אחר? שם איזה אין

 לא כסף, לעשות איך או הכסף חיים אצל חיים,
תפקיד. משחקים

 אמריקה על ויתרתי, הכסף על רק לא חיים:
 חיים לעשות יכולתי רווק, אז הייתי ויתרתי.

 הצבתי אבל משוחררים. חיים לחיות משוגעים,
 מזכיר הפכתי אליה. צמוד והלכתי מטרה לעצמי

 לכנסת, 50ה־ במקום והוצבתי הצעירה המישמרת
מעט. לא וזה

 באיש לוותר צריך היית מה על •
צעיר?
 הייתי אקדמית. קאריירה על כל קודם
 לעשות יכולתי ובהחלט למישפטים סטודנט

 במקום לדוקטורט, מתמסר הייתי אילו דוקטורט.
 בסגל דוקטור היום להיות יכולתי לפוליטיקה,

 שכעורן־״דין זה על מדבר לא אני האקדמי.
 כלכלית. מבחינה ולהתבסס כסף לעשות יכולתי

 הרבה היה הכלכלי שמצבי לך לבטיח יכול אני
היום. הכלכלי ממצבי טוב יותר

החיים. מהנאות מאור הרבה על ויתרתי בכלל,
 צעיר, כאיש אבל אומלל, שהייתי אומר לא אני

 אל־תאנק בחרת בשבוע לילות שלושה לבלות
 זרנוגה עד לנסוע או מזורגגת, הרצאה באיזו

 מאוד מאוד עבודה זו יומי, את לקלל חזרה ובדרו
 עצמך, עם שלם תמיד לא כשאתה לחיות קשה.
 עובד שאתה האנשים את אוהב אתה תמיד כשלא
אינסוף. ויתורים לעשות איתם,

 מאמרים, ולכתוב בחוץ לשבת קל יותר הרבה
 אף על משפיעה לא שהעיתונות כבר שהוכח אלא
 רוצה הרי ואני האחרונות. הבחירות את ראי אחד.

 פוליטיקה על הולך שאני החלטתי אז להשפיע
 כדי קורבן, מקריב ובהחלט אתגר בה ורואה

 מה זה הכל, שלמרות משוכנע הייתי להצליח.
לעשות. באמת רוצה שאני
עסקן? להיות •

כנבחר. המיפלגה למנגנון באתי
 המיפלגה בתוך צמחת זאת ובבל •

כעסקן.

 עסקן. בשם רע כל רואה לא אני חיים:
 בענייני עוסק עסקן בחקלאות, עוסק חקלאי
מההגדרה. בורח לא אני ציבור,

 למה אז בפוליטיקה. גם עוסק עסקן פנינה:
פוליטיקאי? לא

יפה, עסק לא זה עסקנות לייפות? למה חיים:
עסקן. הייתי שעשיתי. מה וזה

אסוציא מעוררת ״עסקך המילה •
 סידורים בתככים, העסוק אדם של ציות

לך? איכפת לא זה לשולחן. מתחת
 אדם הוא עסקן רע. ולא טוב לא — השם זה

 מעניין? זה מי את אבל באידיאולוגיה, גם העוסק
 ובכל כוח בצבירת עוסק שעסקן הוא שמעניין מה

 בבנקים כוח. צבירת על מאבקים יש כוחני מנגנון
 תככים אין בצבא כוח? צבירת רקע על תככים אין
כוח? מאבקי אין באוניברסיטאות הזה? הרקע על

 לאוניברסיטה, שכשבאים היא, הבעיה
 מי דוקטור־כבוד. תואר מתן של טקס מצלמים
 באוניברסיטה, התככים על משהו ללמוד שרוצה
 שילמד בפוליטיקה, התככים את מביישים שאינם

 תל־אביב אוניברסיטת נשיא מינוי תולדות את
האחרון.

 כל ויצלמו הביתה אלייך יבואו אם ובכלל,
 טוב, כל־כך יצא לא הבית בית־השימוש, את הזמן
 ואת חדר־המגורים את גם יצלמו אם אבל

 זה ככה תשתנה. הפרופורציה חדר״הילדים,
 זה כי בית־השימוש, את רק מצלמים בפוליטיקה.

 הגדולים האנשים את לראות מאוד מעניין
בקטנותם.

 שיחקת איך כעסקן, הסתדרת איך •
הפוליטי? המישחק את

 צבע לי היה פעילותי, מתחילת כל, קודם
 העסקן מדמות שונה הייתי כבר ובכן־ פוליטי

 חתמתי 1973ב־ לעסקנותו. פרט צבע, לו שאין
 בעל אדם בו ראיתי אליאב. לובה של המצע על

 מזה, חוץ עמדותיו. על הנאבק יוניות, השקפות
 אוכל שבהן השפעה לעמדות להגיע שכדי ידעתי
 ובלישכה, המיפלגה בוועידת לי שיש מה לומר
 מהמחיר. חלק היתה והעסקנות מחיר, לשלם עלי

 צריך הפוליטי, הדובדבן את לאכול בשביל
מעופש. לחם הרבה לאכול

 בילדותך כי נכח זה האם •
 את אישי באופן הברת ובנערותך

הנודעת? ברדים כנופיית של חבריה
 שממול בבית ביפו, הגדול בשטח נולדתי

התחילו מאוחר, בשלב אבולעפייה. למאפיית

 אשר המנוח לאמי ירמי אחיו בינה, אמו *
וישנייא.

 גרתי ביפו. אחר לבית עברנו השטח, את לשקם
 המתגוררים פליטים, של אופייני בסלאם

 חבורות עם נמניתי בחדר. ילדים שישה־שבעה
 בגניבות ועסקו אבנים שזרקו ,7־6ה־ בני הילדים
קטנות.

 ככנופיית אחר־כך שהתפרסמו החברה,
 היה .10 בני אז היו הם ממני, גדולים היו בת־ים,

 ערבים, ילדים עם מכות ללכת של הווי לנו
ליפו הגיעו הורי אז. היה זה ככה ברחובות, לשוטט

 החלה מיפו, ברחו כשהערבים מפולין. 1948ב־
 תפסה מישפחה כל יכולתך'. כפי ה״תפוס שיטת

 השכנים לכל משותף. מיטבח עם ערבי, בבית חדר
גדלתי. כך משותף. ובית־שימוש

 יכול היית ספרדי, היית אילו •
~ בכנסת. המצוקה שכונות נציג להיות

 שלא ומי אשכנזי, אני אחד מצד שמוזר. מה זה
 תל־אביב בצפון נולדתי שבטח חושב אותי מכיר

 לדור דומה שאני היא האמת אך זהב, של כפית עם
 במזל ורק החדשה, העלייה ילדי המעברות, ילדי

 שצמחו אשכנזים גם יש שהגעתי. למה הגעתי
מצוקה. מתוך

 אשה לך שיש בזה להתנחם יכול אתה פנינה:
ספרדיה. חצי

 אבא המישפחה. כבוד את מצילה פנינה חיים:
מרוקאית. שלה ואמא פולני שלה
 חברין־ עם בקשר עדיין אתה האם •

בת מהשטחאועםהחבר׳המכנוסיית
ים?

 יודעת את השנים. עם והתרופף הלך הקשר
 להיות הפכו הם אחר, למקום עברתי אני זה, איך

שלהם. בשטח ״רציניים' חברה
 יצאו שלכם מהשכונה כך, אם •

אחד? וחבר־כנסת גדולים עבריינים
 צומח היה רק אם לביא, ניסים מזל. לי היה
 טיבעי. מנהיג של אופי לו יש הרי אחר, במקום

 ביפו, הגדול בשטח צומח היה לא אם חכם. הוא
 עם נמנה לבטח היה חברכנסת, להיות יכול היה

החברתית, העילית
 שצמחת למרות אתה, והנה •

_ לחבר־כנסת? הפכת הגדול בשטח
 איזה הכלל. על שמעיד מהכלל, היוצא אני
 לאן שאגיע כדי להשקיע, היה צריך מאמץ

 בשכונת מאוד. מיוחדות נסיבות איזה שהגעתי,
 פוטנציאל עם ילדים עשרות מסתובבים התיקווה

 של התנאים את להם נותנים היו רק אילו עצום.
 של היחסיות איך רואה היית תל־אביב, צפון

משתנית. היתה ההצלחה
 כדי להשקיע צריך היית אתה מה •

שהגעת? לאן להגיע
 חשיבות לייחס צריכים היו הורי כל, קודם
 הביגוד, לפני האוכל, לפני — לחינוך עילאית

 אבי בחנות־נעליים, זבנית היתה אמי הכל. לפני
 פועל, היה ואחר־כך רבות שנים מובטל היה

פרולטר.
 אז שהצליח. מאה, מתוך אני, אחד, ילד יצא אז

 אותר. ששיחק מוכר״העיתונאים סיפור הוא אני
 איר שלמדו אלה האחרים? עם ומה במזל, כך יצא

 למזלי, היום? הם איפה ביפו, וייצמן־ בעממי
 ביפו, ז׳ עירוני בתיכון אחראחרכך המשכתי

המשיכו? לא כמה אבל
 שנה וחתמתי בחיל־אוויר קצין הייתי ואחר־כך

 עבדתי כך כדי ותוך לאוניברסיטה, והלכתי קבע,
 ולאן פוליטית. בפעילות והתחלתי לנוער בנוער
 הצליחו אומנם הם מהילדות? שלי החברים הגיעו
 נסיבות׳ בגלל אבל העיתונים, לכותרות להגיע
לגמרי. שונות
 לחבר־כנסת הפכתי שאני בזה רואה אני לכן

 הגיעו שהם מקום לאותו להגיע יכולתי כי מזל,
 שבהם והנסיבות התנאים בגלל רק ולו אליו,

גדלנו.

 הראשון הפוליטי האקט היה מה •
שלד?

 יעדים אליאב לובה של סיפרו את כשקראתי
 הזה הספר את חיפשתי ישראל. למדינת חדשים

 אודי לי הביא לובה את שמכיר ומישהו בנרות
 תומך אני — לו ואמרתי ללובה התקשרתי הספר.

 הייתי איתך. יחד לעבוד ורוצה שלך בעמדות
בו. האמנתי הביתה. אליו באתי אליו. קרוב
 במיפלגת שלך השנים כל ובמשך •

 ללובה פרט מקורב, היית למי העבודה
שפרש? אליאב
פוליטיקה, של גבוהה לרמה הגעתי שלא עד

אחד. לאף מקורב הייתי לא
שלך? האיש היה מי •
 אחד. אף של עוזר או שפוט הייתי לא פעם אף

 עם לי היה לא אמיץ קשר אבל לי, היו בריתות
במיוחד. איש

 אנשים ושם פה היו זאת, ובכל •
 כמזכיר לבחירתך שהביאו בך, שתמכו

הצעירה? המישמרת
 ניסים כמו אנשים, שניים־שלושה היו נכון.

וויץ. רענן את בקרוב להחליף שעומד זווילי
 איש מסויימת בתקופה היית •

פרם? למחנה עברת מתי רבץ. מחנה
 תמכתי 81וב־ 77ב* ברבין, תמכתי 1974ב־
ברבין. ולא בפרס תומך אני היום גם בפרס.
 ויעמוד שלישי איש יבוא ואם •

העבודה? מיפלגת בראש
לנסיבות, להתייחס נצטרך אז
 האהובה התשובה זוהי •

 מיפלגת וחברי הכנסת
בפרס, כים

אדאת שיביא


