
פלאטדשהן, סמי על מילחמה שהכריז
לכנסת נבחו בה הזוך על עצמו, בלאט!

 כל את הזה. העולם מהבלי עצמי נתקתי
 ולומד. יושב ואני ומכרתי ההכרתי עסקי
 לעריכת למחקר, מקדיש אני מזמני חצי

 השני החצי את דש״י. על קונקורדנציה
לשוש גראפי אטלס לעריכת מקדיש אני
 משנת ישראל גאוני של המשפחה לות
ספרד. גירוש ועד 940

 רק ליבי תשומת את משך שרון ״פלאטו
 ראיתי אחד יום הבחירות. לפני כשבועיים

 ״חמש הכותרת תחת בעתון שלו מודעה
ש המשימות 12 בה פורטו ״.12ל־ דקות
 בחירתו את להבטיח כדי עצמו על נטל

 נכבדות משימות אלה היו כחבר״כנסת.
 לפנסיונרים. צעירים, לזוגות הסיוע בתחום

 זה :לעצמי חשבתי ועוד. המדינה לכלכלת
ל יציב לכנסת הרץ בודד שאדם מגוחך
 נכבד עול שהם כאלה, משימות עצמו

שלימה. למפלגה
 וביקשתי שלו לפירסומאי טלפון ״הרמתי

 שאני אמרתי פלאטו. עם להתקשר אותו
 עם התקשרתי במשהו. לו לייעץ רוצה

 שיש לו אמרתי עצמי. את והצגתי פלאטו
 מציאותית. אינה שלו שהמודעה הרגשה לי

 אותי ששמע אחרי דעתי. את לו הסברתי
 עליך. ,שמעתי סמי: לי אמר דקות כמה
 אמרתי עמך.' להיפגש מבקש מאוד אני
 כיוון אלי, שיבוא רוצה הוא שאם לו

 מוקף שהוא אמר הוא ולומד. יושב שאני
 שאבוא ביקש לכן לו, יקר רגע וכל אנשים
בדבר. שאחשוב אמרתי אליו.

 שבדרך ברטי, אשתי עם ״התיעצתי
 ,אם :לי אמרה היא עמה. מתיעץ אני כלל
 תלך.׳ לבן־אדם, שאנס לתת יכול אתה

שעתיים. ישבנו בסביון. שלו לווילה נסעתי
ל ■שרץ שכמי פלאטו לסמי ״סיפרתי

רו אני תל־אביב, לעירית 1963ב־ בחירות
 שלו. הבחירות במערכת ליקויים הרבה אה

 ,לי הודה הוא לדעתי. הם מה לו הסברתי
׳ הקדשה. עם ספרו את לי נתן ואף עצותי על

 כי לי וסיפר סמי אלי צלצל ״למחרת
 שלו גדול בחירות כיס להתקיים עומד

 ואז־ בכנס שאופיע ביקש הוא ברחובות.
 לא אני לא! ״זה לו: השבתי עמו. דהה
 ומה אתה מי לעשות, הולך אתה מה יודע

 השבתי עלי. ולחץ הוסיף הוא שלך. המצע
 לומר לו יש מה לשמוע חייב שאני לו

 לתרום שיכול אדם שהוא אשתכנע אם ורק
ו כנה ושהוא למדינה תועלת ולהביא

עמו.״ להזדהות מוכן אהיה רציני,
״נפ :ומספר הלפרין רפאל מוסיף

כ ישבנו סמי. של בביתו שוב גשנו
 היה לא הזה שהאיש שוכנעתי שעות. חמש

 בקשת של העניין אילוליא לכנסת רץ
 ומערכת רץ שכבר מכיוון אבל ההסגרה.
 זה היה — בעיצומה היתד, שלו הבחירות

 לי היתה יוצרו. על הגולם התגבר כאילו
 שהוא מה כל לקיים עומד שהוא תחושה
 הבעתי הבחירות לפני ימים שישה אומר.

סמי.״ עם להזדהות נכונות
■ ■ ■

נע פלאטו עם ד,לפרץ של הזדהות ך•
 האחד במישור מישורים. בשני שתה | !

 עם הזדהות מודעת בעיתונות פירסם הוא
 שרון, לפלאטו מאמין ״אני :בנוסח סמי

 במישור למדינה.״ גם טוב שהוא מפני
 של הבחירות למסע הלפרין הצטרף השני

 באסיפות ולצידו עמו יחד והיפיע פלאטו
הארץ. רחבי בכל

 בארץ, מקומות בתשעה עמו ״הופעתי
 לא בית־שמש. ועד וקרית־ביאליק מעפולה
 הדלק. בעד לא אפילו גרוש, ממנו קיבלתי
 של ההתלהבות בהתנדבות. הכל עשיתי
 למעלה היתד, הופעתי בהן באסיפות הקהל

 ה־ שמלבד באסיפות אמרתי מהמשוער.
 אי־הסגרת של שבויים, פדיון של ענין

 של בבחירתו קיים הגויים, לידי יהודים
 משום המדינה. טובת של ענין פלאטו

 למען לעשות שהבטיח מה כל יקיים שאם
 אני למדינה. טוב יהיה והמדינה, העם

מה חלק עבורו להשיג שהצלחתי חושב
קיבל. שהוא קולות

אי לידיי־ים גם הפכנו הבחירות ״במסע
 ביום ם לפרס לו שיעץ זד, היותי אני שיים.

 מתמונותיו המורכבת המודעה את הבחירות
 הוא יום באותו מפורסמים. אישים בחברת
 ובה נוספת מודעה גם לפרסם לי הבטיח
 במילחמת שהבטיח ההבטחות עשר פירוט

 להגשימן. חוזרת והבטחה שלו הבחירות
פורסמה. לא מה, משום זו, מודעה

שה כשראיתי בערב, הבחירות ״ביום
הופי לא להתפרסם צריכה שהיתר, מודעה

,הלכ לו: אמרתי לפלאטו. התקשרתי עה,
 אותי מטריד בך. שהאמנתי מפני איתך תי
 עם המודעה את פירסמת שלא שקרה, מה

 ,היתד, לי: אמר הוא שלך.׳ ההתחייבויות
מתרחשות לא ,אצלך :לו השבתי טעות.׳

 מידע להגיש המאיים הלפרין, רפאל מכריזהסוף! עז .אלו
 שתמך הלפרין, לטענת פלאטו. סמי נגד מפליל

 את למלא מתכוון אינו שפלאטו מדי במאוחר נוכח הוא הבחירות, במערכת בפלאטו
התשיעית. בכנסת מקום לו י שהיקנו הבחירות, מערכת במהלך שפיזר ההבטחות

 המודעה אם דבר. נעלם לא ממך טעויות.
 הוראה. שנתת מפני רק זה הופיעה לא
 כשתרואיין בערב, היום לך, מודיע איי אז

 בויח־ אל באידיש לפנות עליך בטלוויזיה,
 מודה אני ואחיותי, אחי :להם ולומר ריך
 לקיים ומבטיח בי שנתתם האמון על לכם
שלי.׳ הבחירות במערכת שהבטחתי מה כל

לפ הסכמתי במקביל נופח. על ״הסכמנו
 אמצעי את לשכנע כדי סמי עם יחד עול

 כל נורא אינו שהוא במדינה התיקשורת
 כאשר בלילה, אותו. שמציירים כפי כך

בטל הבחירות תוצאות לראשונה נודעו
 בהתלהבות נסחפתי בביתו. הייתי וויזיה,

 תחילה המראיינים. להגיע התחילו הכללית.
 לא הוא מהטלוויזיה. ואחר־כך צה״ל מגלי
 מחדש ההבטחה על מילה וחצי מילה דיבר

 הוא התחייבויותיו. את שימלא לבוחרים
 והנושא צרפתית. אלא אידיש דיבר לא

 היה דיבר ועליו לו חשוב שהיה העיקרי
ההסגרה. עניין

עו אתה קבענו... ״אבל :לסמי ״אמרתי
 מדבר ״אתה :לי השיב הוא !״טעות שה
 מיליונים כמה כבר עשיתי ילד. אל כמו אלי

שלי.״ בחיים
 אדם מולי ראיתי ולפתע בסמי ״הסתכלתי

 והקשבתי בו התבוננתי בצד, עמדתי חדש.
ש־ האנשים עם מדבר הוא וכיצד לדבריו

^ התמיכה מודעת
 בפלאטז מאמין ״אני כי טען בה בחירות

הלפרין, נוכח הבחירות ביום כבר אבל בו.

מפירסום התחמק ״הוא לבוחרים. הבטחותיו את לקיים מתכוון אינו ה־ את מציג הלפרין
ראיתי הבטחותיו. כל את למלא מתחייב הוא כי שתבהיר מודעה ה־ ערב שפירסם

מעניין לא לצרפת הסגרתו וענין מעסקיו שחוץ חדש איש לפני לתמוך וקרא שרון״
!"החזקים של שפתם את רק מבין הוא דבר. שום אותו פלאטו כי לדבריו,

ש אדם אותו כבר היה לא הוא בו. אמינו
 האיש את שיכניס העם עזרת את ביקש

 אחרים. לפסים עבר הוא לכנסת. הבודד
 חייב ולא לאיש כבר זקוק היה לא הוא
 חזרו העצמי והביטחון הסמכות לאיש. דבר

 הולך שאני לו ואמרתי אליו אליו..נגשתי
הביתה.
 אולי שכדאי חשבתי לד,רגע. יכולתי ״לא

 יתקן למחרת שיערוך שבמסיבות־העתונאים
ל וביקשתי לביתו צלצלתי המעוות. את

 :לי השיב בן־אודיס ז׳אק עוזרו, עמו. דבר
 שרון פלאטו שמואל חבר־הכנסת ״רפאל,

 מצפה מה לז׳אק אמרתי לישון.״ הלך
 ד שיערוך העתונאים במסיבות לפלאטו

התחייבו על יחזור לא אם בדעת־הקהל
 אינו שרון ״ח״כ :לי השיב בן־אודיס יותיו.
מאיש.״ פוחד

 עוד להשיג יכולתי לא לילה ״מאותו
 בכל איננו. נעלם. הבחור שרון. פלאטו את

 הוא כי אומרים היו אליו שצלצלתי פעם
 להסתגר חזר שהוא ראיתי איננו. או עסוק

 קרובים שהיו אנשים שלו. העסקים בעולם
 סמי מתנהג שלפתע והתלוננו אלי פנו אליו

 בהד כי הבנתי ואז אותם. מכיר אינו כאילו
 אנשים כאילו, שולל, הולכתי עמו דהותי

 אני לא בו. תמכו ובאמצעותי בי שהאמינו
 אין אבל בקולות. לזכות לו שגרמתי הוא

בנצחונו. חלק לי שהיה ספק לי
 שהצלחתי אחרי השבועות חג בערב ״רק

 נגדו אצא כי לו והבהרתי בטלפון להשיגו
 הבטיח הוא שוחחנו. שוב לביתי. פלאטו בא

 העומס בגלל רק זה שקרה מה שכל נאמנה
 לו. והאמנתי השתכנעתי שוב עליו. המוטל
 וסיור עתונאים עם פגישות שורת קבענו

 נעלם שוב הוא זה אחרי אבל בישיבות.
להבטחותיו. והתכחש

 שאני סופית החלטתי זאת ״כשראיתי
 להביא חייב ושאני מסמי מגע לנתק חייב

 כל אם מפקפק עצמי שאני הציבור לידיעת
 יקויים. בחירתו ערב והבטיח שאמר מה

צל העתונאים אסיפת את שכינסתי לפני
 לצאת שהחלטתי לו והודעתי לסמי צלתי
 הנוגעים לשילטונות לספר החלטתי נגדו.
 בה הדרך על לי שידוע מה כל את בדבר
בו. לבחור הבוחרים ״שוכנעו״ וכיצד נבחר

 :פשוטה היא בפני העומדת ״הבעיה
 אינה פלאטו סמי נבחר בה שהדרך נניח

 ופועל תפקידו את ממלא הוא אבל כשרה,
 ? נבחר איך משנה זה מה אז המדינה למען
 .מפלגות גם שעושות ממה שונה הוא במה

 תפקידו את ממלא אינו אם אבל אחרות?
 זכה בה לדרך חשיבות יש והתחייבויותיו,

 והוא מאני השופט עם שוחחתי בקולו.
 לדווח אדם חייב החוק פי שעל לי הסביר

 אין אבל להתבצע, העומדת עבירה על
 על לו כשנודע דיווח חובת עליו מוטלת
 חלק היה לא ושלו בוצעה שכבר עבירה

השיקו בכל לרגלי נר היה זה עקרון בה.
שלי. לים

 החומר את להגיש עומד אני ״עכשיו
 היועץ־המיש־ אם וליועץ־המישפטי. לכנסת

 פליליות עבירות בוצעו שאכן ישתכנע פטי
 ידרוש ודאי הוא פלאטו, של בחירתו בדרך

חסינותו.״ הסרת את
 מאבקו יצליח מידה באיזו לנחש קשה

מ התפכחותו שכן בפלאטו. הלפרין של
 אבל מדי. מאוחרת נראית באיש, תמיכתו

 אינו הוא כי יודע ד,לפרץ את שמכיר מי
 אם מלחצים. ומהנרתעים בנקל מד,נכנעים

ה עוד עשוי צפוי בלתי משהו יתרחש לא
ב דעת־הקהל את לרתק פלאטו נגד קרב
ארוכה. תקופה ובעולם ארץ
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