
ם ד ם נו לכי טו הו א ר כ י ־ ד ו ת נ ח ק  ממנו ל
ת למימון כסף ת־הבחיוו כו לעירייה שלהם מעו

 שמואל היו וחצי משנה למעלה פני ן■
 תל־אביב, עיריית וראש פלאטו־שרון •

 ונפש. בלב ידידים להט, )׳(״צ׳יצ״ שלמה
ש האירועים למרבית מוזמן היה פלאטו
 וצ׳יצ׳ באפקה, יצ׳׳צ של בווילה נערכו
 בארוחות־ערב קבועים אורחים היו ואשתו
ב שלהם- בארמון ואשתו פלאטו שערכו
רק נרקמו לא השניים בין היחסים סביון.

 המיש־ על־ידי נעצר והוא פלאטו־שרון
 רץ הוא כי פלאטו הודיע כששוחרר, טרה.

 צ׳יצ׳ נבחר. ואף כן עשה הוא לכנסת.
 ומהבי- פלאטו של ההנצחה מרעיון נבהל
 הדבר כאשר נגדו שתוטח הציבורית קורת

 שהעירייה העובדה את ניצל הוא יתפרסם.
 ההנצחה הסכם על חתמה לא עדיין

היה לא כמינהגו, שלא ממנו. ו״שכח״

פלאטו

 של עורבי־הדין הידידותי. המישור על
 ה- היועצים עם יחד תל־אביב, עיריית

 שעל הסכם ניסחו פלאטו, של מישפטיים
 מוזיאון את המקיף הגדול, הגן ייקרא פיו

 פלאטו- של שמו על ברמת־אביב, הארץ
מוזי ייקרא עצמו המוזיאון ואילו שרון,

הנ תמורת פלאטו־שרון. בגן הארץ און
 שישה לתרום פלאטו התחייב שמו צחת

 פסלי-זהב 9 ועוד במזומן לירות מיליוני
 שלושה של בערך אגם, יעקוב הפסל של

לירות. מיליוני
של להסגרתו הבקשה הגיעה בינתיים

 שנחתם לפני עוד זה. בעניין זהיר פלאטו
 של הזהב פסלי את העביר הוא ההסכם

 הוראה נתן צ׳יצ׳ הארץ. למוזיאון אגם
ה לפלאטו. להחזירם ולא להציגם שלא

המוזיאון. של בכספת שוכבים פסלים
 לחבר־ מפלאטו. להתרחק החליט צ׳/יצ

 ״אני :כך החלטתו את הסביר הוא הכנסת
 מעתה לכן. חבר־כנסת, שאתה זה נגד

 זו החלטה אולם עוד.״ חברים לא אנחנו
החזי מפלאטו־שרון, להתרחק צ׳יצ/ של
 טילפן אז כשבועיים. לפני עד מעמד קה

באידיש: שיחה עימו וניהל לפלאטו צ׳יצ׳

צ' י  הכל שלומך, מה סמי, שלום ז צ'
אצלך? בסדר

? צ'יצ׳ שלומך מה תודה, כן ג פלאטו
צ׳ י קשה עובדים בסדר, הכל :צ'

 לישראל (הכוונה ישראל ברור). לא (קטע
 וכיום צ׳יצ׳ של עוזרו שהיה מי גרווינסקי,

 לי אמר תל־אביב) קרן־ראש־העיר מנהל
מוצגים. לא שהפסלים בפניו שהתלוננת
 כדי לך, אותם נתתי אני כן. כ פלאטו

 ואתה מהם, ליהנות יוכלו ישראל שילדי
בסייף. אותם מחזיק

צ' י  עם לעשות צריו יודע. אני ז צ'
 עם לגמור כבר צריכים אנחנו משהו. זה

 המוזיאון. ועם פלאטו־שרון גן של העניין
 נקבע הקרובים, בימים אליך אתקשר אני

בסדרי העניין, את ונגמור פגישה
 גן- לזה יקראו אבל בסדר, :פלאטו

 ביקש (בזמנו גן־שרון ולא פלאטו־שרון
 גו־ ולא גן־שרון רק לגן שיקראו צ׳יצ׳

נכנע). וצ׳יצ׳ סירב פלאטו פלאטו־שרון.
צ׳ י  בסדר? הבן, שלום מה בסדר. :צ׳

משהו. עוד על איתך לדבר לי יש
ברור). (לא ז פלאטו

צ׳ י  תומך שאתה אמרת תמיד אתה ג צ׳
 עזרה. עכשיו צריך אני העיר. כראש בי
 עוזרים שכולם ידידים, של רשימה לי יש
 אני הזאת. ברשימה אתה גם בבחירות. לי

כסף. ממך צריך
כמה? פלאטו:

צ' י לירות. מיליון :צ׳
 לזה התנגדת הזמן בל אתה פלאטו:

 איתך, ישבתי חבר־כנסח. אהיה שאני
לע רוצה שאני לך והסברתי בבית, אצלך

ל הולך אני ולכן בישראל ליהודים זור
 אחר- בי. תומך שאתה אמרת ואתה כנסת,

 בי. תומך לא שאתה לי אמרת פתאום כך
 אמרת שנבחרתי, אחרי הבחירות, אחרי גם
 שכבר למרות יותר, שלי חבר לא שאתה לי

כשבח הליכוד, עם כשהצבעתי גם נבחרתי.
 התכוון (פלאטו הכנסת של הנשיא את רו

 בשביל וכשהצביעו הכנסת) לינשב־ראש
 נגדי, היית אתה בי, תמך ובגין הממשלה,

עכשיו? לך לעזור צריך אני למה אז
: צ' שונים. דברים שני הם אלה צ׳י

 את תערבב אל לשני. אחד קשור לא זה
הדברים. שני

 על לחשוב ימים כימה לי תן ז פלאטו
הזה. העניין

 לחדש ״צריכים
הקשר״ את

צ' ולס ^ י  על המתמודד היחיד אינו צ׳
 עומד מולו תל־אביב. עיריית ראשות 8\

 המערך. מועמד בן־נתן, (״ארתור״) אשר
 היו פלאטו־שרון לבין בן־נתן בין היחסים
 היה פלאטו כאשר במיוחד, הדוקים יחסים
כשג כיהן בן־נתן וארתור בצרפת עדיין

 פלאטו, של בביתו בצרפת. ישראל ריר
 גדול מקורי ציור תלוי הקירות, אחד על
 האחורי שבצידו שאגאל, מארק הצייר של

בפא ישראל שגריר של הקדשה כתובה
 לישראל העושה פלאטו, ״לסמואל : ריס

 שגריר בן־נתן, אשר חובתו, מאשר יותר
.״1973 נובמבר 19 בצרפת, ישראל

 פלאטו־שרון לבין בן־נתן בין השיחה
:הצרפתית בשפה התנהלה

: תן נ ־ ן  מה בסדר? הכל סמי, שלום ב
? שלומך

 בסדר הכל אשר, רבה, תודה 1 פלאטו
אצלי.

: ן ת נ ־ ן  שאני זה על אומר אתה מה כ
 כמה יודע בוודאי אתה לבחירות? הולך
 את עשית כבר אתה לבחירות. לרוץ קשה

מאד. קשה עבודה זו זה,
 אני קשה. זה יודע, אני. כן, :פלאטו

הצלחה. לך מאחל
תן בן־  יכולנו שלא מצטער אני :נ

 ב־ הזמן באותו הייתי לברית־מילה. לבוא
בסדר. היה שזה בטוח אני חוץ־לארץ.
 שלא חבל קולוסאלי. היה זה זפלאטו

הייתם.
תן כן־  פעם, להיפגש צריכים אנחנו :נ
הקשר. את לחדש

 שוב בן־נתן התקשר ימים מיספר כעבור
 מילות לאחר פלאטו. של לביתו לסביון,

:לעניין ישר ניגש הוא שיגרתיות ברכה

 הפירסומאי גס שהוא אדמון, דויד *
פלאטו־שרון. של

פלאטו־שרון. של אשתו **

אדמון)* (עם כן־נתן מועמד
!״שקר ״הכל

אנט** עם להט זיוה
דיברתי!״ ״לא

ועוזרו לין מועמד
!״אחריס מקורות לי ״אין
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