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נעולה דירה
)25 מעמוד (המשך

 תל־אביב חושבי אל פלאטו יפנה כאשר
 בוודאי הוא עבורו, להצביע מהם ויבקש

 מתגורר, הוא שאין העובדה את יציין לא
 שהוא בעיר אי־פעם להתגורר חושב או

 בני־משה שברחוב הדירה לנהל. מבקש
 אינו ופלאטו אחדות, שנים כבר נעולה

בעתיד. בה להתגורר כלל מתכוון
 עבירת כל כאן אין החוק שעל־פי מובן
 הכתובת את להעביר רשאי פלאטו מידמה.

 לדירה ואפילו לו, השייכת דירה לכל שלו
 בה, מתגורר הוא אם לו, שייכת שאינה

 ברישומיו זאת לרשום מישרד־הפנים ועל
 חקירה ללא פלאטו של ובתעודת־הזהות

 באותה מתגורר אכן הוא אם ובדיקה
דירה.

 טעם־לפגם. כאן שיש ספק אין אולם
 האביס שבאמצעותו מהסוג ״טריק״ זהו

 מערכת־ אורך לכל הציבור את פלאטו
 את מבקש הוא לכנסת. שלו הבחירות

 שהוא בעוד תל־אביב, תושבי של אמונם
ב שלו בווילה להתגורר למעשה ממשיך
ת״א. של בתחומה נמצאת שאינה סביון,

 הכתובת שינוי בעניין רק לא אולם
המפורס הטריקים אחד את פלאטו עשה
 לראשות לבחירות הנוגע בכל שלו, מים

 גם אם כי יודע פלאטו תל-אביב. עיריית
ה הרי מאד, מסויים קהל־בוחרים יש לו

 המצוקה באיזורי בשכונות, הוא שלו מאגר
 גם היו אלה הנחשלות. השכבות ובקרב

לכנסת. בבחירות עבורו שהצביעו מי
 בצלאל למלונאי פלאטו פנה הבחירות ערב

 לבין בינו לקשר ממנו וביקש מיזרחי,
 בית״ר השכונות, של קבוצות״הכדורגל

 תל־ ובני־יהודה שעדיים מכבי תל-אביב,
 מסע במיסגרת מעוניין, היה פלאטו אביב.

 ב־ בעיטוודפתיחה לבעוט שלו, הבחירות
 קישר מיזרחי הקבוצות. אותן מישחקי

 קבוצות־כדורגל, אותן ראשי לבין בינו
 הנוגע בכל ביותר חשוב מרכיב המהוות

ה לראשי השכונות. בני בקרב לבחירות
 חדשה מערכת־מדים פלאטו הבטיח קבוצות

 לכל נעלי־כדורגל, הכוללת משוכללת,
 יבעט כי שיסכימו הקבוצות מבני אחד

נעת הקבוצות במישחקיהן. בעיטת־פתיחה
בני צילמו, הצלמים בעט, פלאטו לו, רו

 המדים מערכות אך — הצביעו ד,שכונות
 הקבוצות אחת עבור ניקנו. לא המובטחות

 ל״ המתאימות מדים מערכות פלאטו רכש
 בוודאי תיכון, בית־ספר של קבוצת־כדורגל

הנע את ו״שכח״ מיקצועית, לקבוצה לא
היקרות. ליים

 ״טריק״
בצידו ושכרו

 פלאטו ערך האחרון המימונה חג ף
 ואליה בביתו, פרטית מסיבת־מימונה ■י■

 אחרי ואשתו. מיזרחי בצלאל את גם הזמין
 את פלאטו ליווה כאשר המסיבה, סיום

 שוב מיזרחי אותו שאל למכוניתו, בצלאל
 שהבטיח והנעליים מערכות־המדים עם מה

 פלאטו הפרברים. של לקבוצות־הכדורגל
 שלמה, שנה זאת שכח כי על התנצל
למח המערכות קניית את להסדיר הבטיח

ניקנו. לא עדיין הן היום. רת
 לאוזני גם הגיעו האחרונים בשבועות

 שמועות אחרים, רבים לאוזני כמו פלאטו,
 בבחירות לרוץ מתכנן מיזרחי בצלאל כי

 והפיץ במהירות, חשב הוא לכנסת. הבאות
 איש מיזרחי, בצלאל כאילו שמועה מייד

 בבחירות עימו לרוץ עומד השכונות,
שלו. כמיססר־שניים תל־אביב לעיריית

 אל והגיעו שלהן, את עשו השמועות
 לשאול פלאטו אל שטילפן הארץ, כתב
הידיעה. נכונות בדבר אותו

 עיתון עם מישפטי במאבק הנמצא מזרחי,
 והשיב הכתב, לשאלת לענות סרב הארץ,

לך?״ איכפת זה ״מה לו:
ה אמר הקוראים,״ לציבור איכפת ״זה
עי באמצעות מידע אמסור ״לציבור כתב.

 את מזרחי סיים ממך,״ מהימן יותר תונאי
הידי את להוליד כדי הספיק זה השיחה.

 לרוץ מתכונן מזרחי כאילו בהארץ עה
 דבר ת״א, לעיריית לבחירות פלאטו עם

יסוד. שום לו ואין שחר חסר שהוא
 אפילו סיכוי, כמובן אין עצמו לפלאטו

בבחי צ׳יצ׳ את להביס ביותר, הקלוש
הח זאת בכל מדוע העיר. לראשות רות
 למילחמת האחורית בדלת להידחק ליט

י הבחירות
ממקו אחד הסביר ברירה,״ לו ״אין

 הוא בחדשות. להיות מוברח ״הוא רביו,
 לכנסת הבאות בבחירות גם להיבחר רוצה
 לדבר יפסיקו שלא חייב הוא כך ולשם

עליו.״
 ש־ העיקר ואיך, שידברו מה חשוב לא

נכון. שמו את יאייתו
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