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 אחד מאחרי בחדר־הכניסה, עומדת היא בתמונה בסביון. לארמון עד אחריו והלכה בוטיק,
דאלי. סלוואדור של מעשה־ידיו שטיח־קיר, מאחוריה הכניסה. את המפארים הפסלים משני

ז

 מערכת של ביותר הגדול קוריה ך•
 המול־ הוא התשיעית לכנסת הבחירות 1 1

הסיס תחת פלאטו־שרון. סמי טי־מיליונר
 פלאטו מקווה לכנסת״ הבודד ״האיש מה

ה צרפת, למישטרת מהסגרה להתחמק
כס את מפזר הוא בינתיים אותו. מבקשת

משע מודעות־בחירות על רחבה ביד פו
 אינטנסיבית מערכת־בחירות ועל שעות,

 שירי־הלל עם תקליטים מפיץ הוא שבה
 בעיטות- בועט הוא ובה לכבודו, שנכתבו

ועיי- שכונות של במישחקי־כדורגל פתיחה

 מ סמי בתו איו
0 מאות בעזרת

ם פד פדי

בסביון הארמון
על מוקד המשמש בסביון,
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 ושמואל אנט של ביתם
 המגל ברחוב פלאטו־שרון

המדינה, רחבי מכל לאזרחים ה־לרגל

 מהם חדרים, 20כ־ בבית העשירים. חיים איך לראות הבאים
 עוד רק יש שכמוהו במינו יחידי וחדר־שינה סלונים, שלושה
רוקפלר. נלסון ושל גטי פול של בבתיהם כולו, בעולם שניים

 מייו־ מסוק שכר אפילו הוא רות־פיתוח.
 לפזר על־מנת לעיירה, מעיירה שיטיסו חד
 חבר־כנסת שלו. הבחירות הבטחות את שם

 שתוך ייתכן אבל מזה, יהיה לא הוא אולי
 מצא שבה הארץ את יכיר הוא כך כדי

מיקלט.
 הוא פלאטו של מתכסיסי-הבחירות אחד
 לא השם פד״ם. השם את הנושאת תוכנית

 פיאף, אדית של המפורסם משירה נלקח
 פאריס. העיר של כינויה הוא פדם שבו
 הסיסמה של מראשי-התיבות מורכב השם

 שבאמצעותה מהפכניים״, ״פיתרונות־דיור
 הוא כי צעירים זוגות לשכנע פלאטו מבקש
 להם להבטיח המסוגל בארץ היחידי האדם
לחו ל״י 300 של בשכר־דירה דירות

בו. שיבחרו רק דש.
 לחולל מסוגל שהוא מאמין שלא ולמי
 להמחיש פלאטו סמי מוכן כאלה, ניסים
 עצמו. של הדיור מצוקת את פתר כיצד

 את לפתוח אפילו מוכן הוא זה לצורך
 ש־ שלו והמסוגר הסגור הפרטי הארמון
 ברובים המזויינים שומרים המוקף בסביון,

 של ומצלמות נשכנים כלבים קצוצי-קנה,
 אינו שזה נכון סגור. במעגל טלוויזיה

הצעי לזוגות מציע שהוא הפיתרון בדיוק
 בהחלט יכול זה אבל ישראל, של רים

 שהוא לפני אז שלהם. הבא היעד להיות
 ההזדמנות זוהי נבחר, או מוסגר מתחרט,
 חי והיכן איך ודי, אחת פעם להציץ,

 כתבה הכתיר מערב־גרמני ששבועון האיש
 על לחיות ״איך בכותרת: עליו מצולמת

אחרים.״ של פרנקים מיליון 400 חשבון
בסב המגל ברחוב שוכנת פלאטו וילה

הצעי ואשתו סמי חומה. מוקפת היא יון.
 עימו נוטל הוא שאותה אנט, והיפה, רה

 אינם צמוד, כקישוט שלו במסע־הבחירות
 בווילה יש חדרים כמה בדיוק זוכרים
כאלה, הרבה שיש יודעים הם אבל שלהם.


