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פלאטו־שרון, שמואל ח״כ של בתעודת־הזהות שנרשם כפיהמען שינוי
 לפני תל־אביב. ראש־העיר כהונת על להתמודד לו לאפשר נועד

ישראליותו. להבליט ״שרון׳/ השם את מישפחתו לשם פלאטו הוסיף שנים מארבע למעלה
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 הבית דס׳ הרחוב

הרישום תאריך השינוי תאריך

 לראשונה הזה העולם פירסם אשר ^
 ח״כ כי הידיעה את )2123 הזה (העולם ^

בבחי לרוץ עומד פלאטרשרון שמואל
 תל-אביב, עיריית לראשות הקרובות רות

בי אולם וכל. מכל הח״כ זאת הכחיש
 כל את עורך פלאטו כי התברר נתיים

ב שתתקיימנה הבחירות, לקראת ההכנות
 להתחרות ועומד הקרוב, נובמבר חודש

 ראש־ :המוכרים המועמדינר שני עם
 להט, (״צ׳יצ׳״) שלמה הנוכחי העירייה
 אשר העירייה לראשות המערך ומועמד

בן־נתן. (״ארתור״)
 אותו שהכניס מי אל פנה כבר פלאטו
 מבאר־שבע קבלן־הבחירות לכנסת, למעשה

הת השניים שבין למרות חלפון. יעקוב
 לא שפלאטו אחרי סיכסוך, בעבר גלע

 שהבטיח הסכום מלוא את לחלפון שילם
 חלפון, דיברי לפי שירותיו, תמורת לו,
 נתן לא לכנסת, להכניסו יצליח זה אם
 כמו הוא, שלילית. תשובה חלפון לו

 למסקנות רב במתח ממתין עצמו, פלאטו
 אהרון הפרופסור היועץ-המישפטי-לממשלה,

 וברק המישטרה של חקירתם לגבי ברק,
הנוגדים דברים נעשו אם בשאלה עצמו

 של מסע-הבחירות במיסגרת החוק את
 פלאטו ינוקו שאם ספק כמעט אין פלאטו.
 ישוב נגדם, שהועלו החשדות מן וחלפון
 של החדש למסע-הבחירות ויירתם חלפון

 על או הנס על לחזור וינסה פלאטו,
 גם לפלאטו הצלחה ולהנחיל ה״בדיחה״,

תל־אביב. לעיריית בבחירות
 ההכנות אינם חלפון עם המגעים אולם

ההתמו לקראת פלאטו שעורך היחידות
 כבר אליו, המקורבים אנשים לדיברי דדות.
הב למסע ראשונה תקציבית הצעה הוכנה

 מסע- יעלה אלה עדויות על־פי חירות.
 דולר, ממיליון יותר פלאטו של הבחירות

 חדר־העבודה גם לירות. מיליוני 17כ־ שהם
 של התחתונה בקומה פלאטו, של המפורסם

הוכ כבר בסביון, שלו המפוארת הווילה
מער של המטורפים״ ״הימים לקראת שר
 הימים משכבר יועציו וכל הבחירות, כת

למיבצע. מוכנים להיות הנחיה קיבלו
 תשומת- את היפנה אלה מיועצים אחד

 יכול הוא שאין לעובדה פלאטו של ליבו
ל לבחור אפילו אלא להיבחר, רק לא

ב מתגורר שהוא משום תל-אביב, עיריית
לתל-אביב, קירבתה למרות סביון, סביון.

 מועצה שלה נפרדת, מקומית רשות היא
 לכל יכול, היה פלאטו משלה. מקומית
ב המקומי הוועד כראש להיבחר היותר,
 בתקציב צורך אין כך לשם אך סביון,

מיליונים. של
 לו, השייכת בדירה, פלאטו נזכר לפתע

די תל־אביב. בצפון 16 בני-משה ברחוב
נמ ואינה שנים כמה כבר נעולה זו רה

הת אחדות שנים לפני עד בשימוש. צאת
הב ערב אולם הח״כ, של אמו בה גוררה
 להתגורר עברה היא האחרונות חירות
 שלי' שאמא רוצה ״אני שבסביון. בווילה
לידי להסביר פלאטו נוהג לידי,״ תהיה

רב. כבוד נוהג הוא אמו כלפי ואומנם, דיו.
 בדירתו התגורר לא מעולם עצמו פלאטו

ב לשהותו הראשונה בשנה התל־אביבית.

 שלו, הווילה בניית שהושלמה עד ישראל,
 בתל-אביב, הילטון במלון התגורר הוא

שבר הדירה של בעליה היה שכבר למרות
 אין שבסביון הבית את בני־משה. חוב
 בווילה מאוהב פלאטו לעזוב. מתכוון הוא

 חודש מדי לו עולה אחזקתה שרק שלו,
ספרות. חמש בן סכום

 4ב־ לפנות, לו הפריע לא זה אולם
 ולבקש למישרד־הפנים, השנה, באפריל
 מגל מרחוב הרשמית כתובתו את לשנות

 בתל־אביב. 16 בני־משה לרחוב בסביון, 23
 של בתעודת־הזהות ונרשם בוצע, השינוי
שבו כשלושה מזה באפריל. 26ב־ פלאטו

 תל- אזרח הוא פלאטו־שרון ח״כ עות,
למהדרין. כשר אביבי

:26 בעמוד (המשך

 ח״ב נפגש תל־אביב, עיריית ראש להט, ״) (״צ׳יצ׳ שלמההיריב עם
 שאותן חברתיות, במסיבות מזומנות, לעיתים פלאטו־שרון שמואל

 את להפגין אוהב ראש־עיר, להיות המתעתד הח״ב, להחמיץ. שלא משתדל הוא
הפוליטי. התחום ומן הכלכלי התחום מן ישראלים, צמרת אנשי עם קשריו




