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 ובילינו ביחד, עסקים הרבה עשינו בים,
 את עכשיו צריך אני ביחד. זמן הרבה

לבחירות. שלך העזרה
כן. פדאטו:
 מיליון של עזרה צריך אני בן־נתן:

לירות. וחצי
כסף. הרבה זה :פדאט*

בדו כסף הרבה לא זה בן־נתן:
 לי לעזור יכול שאתה בטוח ואני לרים,

בעבר. ביחסינו תזכר אם כזה, בסכום
זה. על לחשוב צריך אני פלאטו:

ימים. כמה עוד אליך אתקשר אני
 הזה העולם כתב בפני הכחיש בן־נתן

 ח״כ עם שוחח שבכלל העובדה את ׳
כס עזרה ממנו ביקש וכי פלאטדשרון

שנו ״מאז שלו: הבחירות למערכת פית
 דיברתי לא אני ההסגרה, בקשת על דע

 האיש עם להיפגש בכוונה ונמנעתי איתו
מת ולא מאש כמו ממנו נזהר אני הזה.
 אמנם אם בן־נתן כשנשאל אליו.״ קרב

נכח שלא כך על פלאטו בפני התנצל

 לין אמנון ח״כ התקשר הליכוד, מיפלגתו,
ב זה של לביתו פלאטו־שרון, ח״כ עם

:באנגלית התנהלה שיחתם סביון.
? שלומך מה שלום. סמואל, :לין

אמנון. תודה, בסדר, :פלאטו
: ן פע כמה לי שאמרת זוכר אתה לי

 ? איתך אני לבחירות, לך ׳אמנון, : מים
עזרתך. את צריך ואני הולך, אני אז

 שאתה שמעתי לא מבין. אני :פלאטו
 אני הולך, אתה אם אבל לבחירות. הולך
ימים. כמה בעוד זה על נדבר בוא מבין.

 כעבור פלאטו עם דיבר לין ואמנם
 ההליכה על שלו שההודעה לאחר שבוע,

 השיחה הליכוד. את הסעירה לבחירות
כדלהלן: התנהלה
: ן  בצפון הוא שלך הקהל סמואל, לי

 הארץ). בצפון רבים מצביעים היו (לפלאטו
שלך. העזרה את צריך אני

הב את תפסיד אתה אמנון, :פלאטו
 למערך. הבחירות את מכין אתה חירות.

 בבחירות הליכוד (מועמד וצימרמן אתה
 למערך ותעשו שמוקים, שני כמו בחיפה)

הבחירות. את

 זה את רואה ראש־ד,ממשלה ״גם סיף:
 לא ממך מבקשים ואנחנו רבה, בחומרה

בליכוד.״ פוגע הוא (ללין). לו לעזור
ת, קלח  מי

כסף! לא
 תל- עיריית ראש מאשר יותר נוע **
מיל ההקלטה לפי שביקש צ'יצ/ אביב ^
 שביקש בן־נתן, המערך וממועמד ל״י, יון

 לין, ומאמנון וחצי, מיליון ההקלטה לפי
 אמיר ז׳אק ה״כ היה מיליון, חצי שביקש

 על בבחירות להתמודד העומד מהמערך,
 ידיד שהוא אמיר, דימונה. עיריית ראשות

 בן סכום ממנו, ביקש פלאטו, של אישי
בילבד. לירות אלף 100

 יתן הוא כי פלאטו, אמר למקורביו
 לפני ״עוד המבוקש. הסכום את לאמיר

 העניין התחיל רק כאשר לכנסת, שנבחרתי
 הראשון אמיר ז׳אק היה שלי, ההסגרה עם

 ההסגרה, נגד ונאם במת־הכנסת על שעלה
ד,אח לגבי בכלל.״ אותו שהכרתי בלי וזה

 קר- המקומית המועצה ראש עם ד,שיחה
באי התנהלה בן־דרור, עמי יית־טיבעון,

 פלאטו־ כי ממנה, להבין היה אפשר דיש.
 לבין בינו וכי בטיבעון, כבר ביקר שרון
פרו להקמת רעיון מתבשל המועצה אנשי
קאונטרי-קלאב. הנראה כפי בטיבעון, ייקט

ש לעניין בקשר פלאטו, כן־דרור:
להיפגש? שוב אפשר מתי עליו, דיברנו

ובש מאד, עסוק אני עכשיו :פלאטו
 אצלכם. פעם עוד להיות צריך אני זה ביל

שלך. הבחירות אחרי שניפגש כדאי אולי
 הבחירות בעניין בסדר. כן־דרור:

 מוכן אתה אולי לי. שתעזור רוצה אני
 איתי ולהופיע לטיבעון אחת פעם לבוא

 תומך שאתה שיראו אחת, כללית באסיפה
ברשי מופיע (בן־דרור לי יעזור זה בי?
טיבעו!״). ״למען עצמאית מה

מתי יודע לא אני נראה, פלאטו:
זה. על נדבר אבל אפשר,

 יכול אתה אולי מזה, חוץ :בן־דרור
משהו? לתת

מה? פלאטו:
לתת יכול אתה אולי כן־דרור:

ד ״העולם בידי לפלאטו. שטו הווו שנ״ס ההקלטות. מצויות הוו
ת הכחישו האחרים כל ו ־ נמרצו נ ו ה רו ו חמודה שאלה מעו

 פלאטו, של בנו של ברית־המילה בטכס
 ״אני :השיב בחוץ־לארץ, שהיה משום
 או פלאטו הוזמנו, באמת בארץ. הייתי
 פעמיים, אשתי אל או אלי טילפנו אשתו

 לא אני באתי. לא אבל זוכר, לא אני
בלבד. אותו ברכתי איתו. להיפגש רוצה

 כשהייתי ״גם בן־נתן, הוסיף ״בכלל,״
 הזה האיש עם קשרים רציתי לא בפאריס
שם.״ גם איתו דיברתי ולא וכימעט

בן־ הכחשת של זה קטע לגבי לפחות

כן־דרור ראש־מועצה
משהו״ ״תן

 מדויי- אינם הדברים כי לקבוע ניתן נתן
 ידידים בפאריס היו ופלאטו בן־נתן קים.

 בן־נתן אצל לבקר נהג פלאטו קרובים.
בבי התארח ובן־נתן ובשגרירות, בביתו

 כי לומר נוהג היה בן־נתן פלאטו. של תו
 ישראל של חשובים הכי הידידים ״שני

 דה־רוטשילד אדמונד הברון הם בצרפת
 השגרירות החליטה כאשר פלאטו.״ וסמואל
 דירות ושתי השגרירות בית את למכור

 אחר, בית ולקנות בבעלותה, שהיו סמוכות
 פלאטו זה היד, בפאריס, רבלה בשדרות

 את הישראלית השגרירות עבור שביצע
 בן־נתן של בקשתו פי על וזאת המכירה,

אדרי של צוות אז שלח פלאטו עצמו.
 של הדקורציה את לעשות ומתכננים, כלים
 בן- בקשת פי על החדש. השגרירות בית
 שטיח- צרפת מממשלת פלאטו רכש נתן
 ושנארג אגם על־ידי שתוכנן ענק, קיר

 לשגרירות, במתנה אותו ונתן באוביסון,
 אז היה מחירו היום. עד נמצא הוא שם
מכיסו. פלאטו שילם אותם דולר, אלף 20

 שני ;;כמו
שמוקדם״

 ״ומד ״,״ כי שהודיע, לפגי וד ^
לדעת בניגוד בחיפה לבחירות לרוץ 2
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 גדולה כמה עד תאמין לא אתה :לין
בחיפה. שלי הפופולאריות
טו: א ל  אז בצרפת, כמו היה זה אם פ

 אנשים הרבה להתחרות יכולים מבין. אני
 זוכה שאחד אחרי אבל מיפלגה, מאותה
 יותר אחד בקול אפילו הראשון, בסיבוב

מאחוריו. מתייצבים כולם מהמתחרים,
ן: לע יהיה אי-אפשר צימרמן עם לי

 סוד. לך לספר רוצה אני זה. את שות
 אמר והוא בגין, עם בכנסת היום נפגשתי

זה, את לעשות יכול לא ׳אתה :לי
 ׳אמרתי צימרמן. נגד ללכת יכול לא אתה
 מבקש אתה אבל בגין, מר לי ׳תסלח לו:

 לבקשה (הכוונה בלתי-אפשרי דבר ממני
 את להסיר מלין — כביכול — בגין של

 מה את לקבל יכול לא אני מועמדותו).
מבקש׳. שאתה

טו: א ל הלי של המועמד לא אתה פ
 ויופיע ילד לצימרמן, יעזור בגין כוד•

 ואז בחיפה, בשבילו פעמים שלוש־ארבע
סיכוי. שום לך אין

 של הבא העיר ראש אני סמואל, :לין
בטוח. זה חיפה.

הצלחה. לך מאחל אני :פלאטו
 צריך אני מספיקים. לא איחולים :לין

 צריך אני מישורים. בשני שלך העזרה את
 הצביעו שבהם במקומות בשבילי שתופיע
 שאני מה אבל לכנסת. בבחירות בשבילך

לירות. מיליון חצי זה דחוף צריך
 ימים כמה לי תן מבין. אני :פלאטו

זה. על לחשוב
;;גיסים
לא־מרוצה״

 של מזכירתו טילפנה יומיים עכור ^
 של מישרדו אל ניסים משה השר

 היא בתל־אביב. אל־על בבית פלאטו־שרון
 עם לדבר רוצה ניסים השר כי הודיעה

 במישרד. איננו פלאטו כי ונענתה הבוס,
 לה ונמסר בביתו פלאטו כי לה נאמר
הפרטי. הטלפון מספר

 עוד ניסים של מזכירתו טילפנה למחרת
 נמסר ושוב פלאטו, של למישרדו פעם
הז באותה שבסביון. מיספר־הטלפון לה

 ניסים כי השר של המזכירה אמרה דמנות
 התרומה בעניין פלאטו עם לדבר רוצה

 הוא וכי לין, אמנון לח״כ שנתן הכספית
בהקדם. אליו יתקשר שפלאטו מבקש
 פלא- של מזכירו ניסה היום באותו עוד

 מיבטא בעל ז׳ילבר, לשם העונה גבר טו,
 כשנאמר ניסים. את בטלפון להשיג צרפתי,

 להשאיר ביקש הוא איננו, ניסים כי לו
פלאטו. בשם ניסים, של במישרדו הודעה

 ניסים לשר בבקשה תמסרי :ז׳ילכר
 מחיפה, לין אמנון של בעניין המדובר שאם
 מד, לשמוע שמח היה פלאטו־שרון ח״כ

ללין. פלאטו מח״כ עזרה על השר עמדת
 כמה עד אבל אמסור, אני : המזכירה

מה מרוצה לא מאוד השר הבנתי, שאני
ללין. יעזור שפלאטו שמועות

זה. את אמסור רבה, תודה :ז׳ילכר
 הכנסת בבניין פלאטו־שרון היה למחרת

 שהיו אנשים עדות פי על ניסים. עם ונפגש
 כי לפלאטו ניסים אמר בשיחה, נוכחים

 שנותן העזרה את רבה בחומרה רואה הוא
והו ללין, פלאטו־שרון לתת שמתכוון או

 לאחת פלאטו אמר כסף, שביקשו רים
 (מיק- דוש ממני יקבלו ״הם ממזכירותיו:

כסף.״ ולא קר, לחת)
 עיריית ראש היה לפלאטו שפנה אחד עוד

 שהועמד מי רכטמן, שמואל ח״כ רחובות,
 השיחה שוחד. בהאשמות לדין לאחרונה

 היה ונראה באנגלית, התנהלה השניים בין
 בעניין לכן קודם שוחחו כבר השניים כי

פלאטו. של מבאי-ביתו הוא רכטמן זה.
מן ט  בפעם שדיברנו למה בקשר :רכ
 את רוצה שאני חושב אני האחרונה,

עזרתך.
: טו א ל כן. פ

מן ט בב לי שתעזור רוצה אני :רכ
 לי שתעזור אבל איתי, שתופיע חירות,

בכסף. גם
: טו א ל תרוץ שאתה בטוח אתה פ

? בבחירות
: מן ט כ  אני אחרת, אחליט שלא עד ר

רץ. בינתיים
אטו  שתחליט אחרי נדבר אז :פל

סופית.
: מן ט כ רץ. ואני סופית, החלטתי ר

ברחו האנשים !אותי יעצור לא אחד אף
אותי. אוהבים בות

: טו א ל בכנסת. זה על נדבר טוב, פ
 המקומית המועצה ראש אלוני, אברהם

שהת הבודדים בין היה בקריית־שמונה,
 זה כאשר פלאטו, לעזרת בגלוי ייצבו

 של תמיכתו ואמנם, לכנסת. בבחירות רץ
 פלאטו שנתן וההבטחות בפלאטו, אלוני

 כמה לו הביאו ״קריית־שמונה, לתושבי
 שיחת־ה,טלפון זו. בעיירה מצביעים מאות

 אך בלתי־ברורה, היתד, לפלאטו אלוני בין
 — ההקלטה מן להבין היה שאפשר ממה
קור רבה, בידידות הם השניים כי ברור

 פלאטו וכי הפרטיים בשמות לזה זה אים
בבחירות. לאלוני לעזור הבטיח

 משה באר-שבע, לעיריית הליכוד מועמד
 פלאטו, עם ישירות התקשר לא מרש,
צרפ דובר ממזכיריו, מאחד ביקש אלא
כלהלן: התנהלה השיחה עימו. לדבר תית,

ר כי רו אנחנו פלאטו-שרון, ח״כ :מז
 רוצים אנחנו עזרה. ממך לבקש צים

 ועזרה הבחירות, לפני אצלנו לבקר שתבוא
ממך. כספית

 שיתקשר שלך לבוס תגיד :פלאטו
נדבר. ואז בעצמו, אלי

ר: כי  עד אבל אליך, יתקשר הוא מז
 שתיתן בטוחים להיות יכולים אנחנו אז,
משהו? לנו

טו: א ל להתקשר. לו תגיד פ

ן י א / י / ל

קרדיטים״
ראש היד, בת-ים, איש מסיקה; ויד ^

 מתמודד הוא ועתה שנתיים. במשך עיר *
הנר כפי מכיר, מסיקה עצמאית. ברשימה

 סמואל. בשם אותו ומכנה פלאטו, את אה,
באנגלית. התנהלה ביניהם השיחה

 אני עזרתך. את צריך אני :מסיקה
 אין מפלגה. לי אין דבר. שום עם מתחיל

 אתה למיפלגות. שיש כמו קרדיטים לי
לי. לעזור מוכרח

 את לבחון ימים כמה לי תן :פלאטו
אליך. אתקשר אני שלי. הצוות עם הדבר

בבחירות. הוצאות הרבה לנו יש משהו?
 ואני זה, על לחשוב לי תן פלאטו:

אתך! אתקשר
 המים- ממועמדי אחדים רק הם אלה
 שמואל ח״כ אל כה עד שפנו לגות,

 למסע־הבחי- תרומה בבקשת פלאטו־שרון
 צץ שרון של שמו כי נראה שלהם. רות
להח שקשה בעסקים כשמדובר פעם, בכל
לב הנוגע בכל כשר בחותמת אותם תים

 ביועץ גם היתר, בין היא, האשמה חירות.
שנה כימעט המושך לממשלה, המישפטי

ניסים השר
מתנגד״ ״בגין

 את להעמיד יש אם השאלה את שלמה
 על עבירות באשמת לדין, פלאטו־שרון

הכרעה. ללא הבחירות, חוקי
 השיחות. על להגיב סירב פלאטו־שרון

 ושאלו, הזה העולס כתב אליו פנה כאשר
 בעיריות לבחירות למועמדים כסף נתן אם

״לא, השיב: הוא מקומיות, ובמועצות
 אחד ואף כסף, ממני קיבל לא אחד אף
 ביקש מי נשאל כאשר יקבל.״ לא גם

 זה תגובה. ״אין :השיב כסף, לתרום אותו
 זו שאלה הציבור. של ולא שלי, עניין

אותם.״ תשאלו למועמדים, להפנות עליכם
 של הקלטות הזה העולם מערכת בידי

המוע כל זו. בכתבה שצוטטו השיחות כל
 לקבל כדי המערות פנתה שאליהם מדים,

 את בכלל הכחישו שניים, מלבד תגובה,
 פלאטו־ ח״ב עם השיחות של קיומן דבר

 ביקשו כי וכמה כמה אחת ועל שרון,
 היו שהודו השניים כספית. תמיכה ממנו

אמיר. וז׳אק לין אמנון חברי־הכנסת
 זוהו בהקלטות שנשמעו הקולות מרבית

 עם כבר ששוחחו המערכת, חברי על-ידי
בהזדמ בעל־פה או בטלפון הללו האישים

 וב- המוחלטות, ההכחשות אחרות. נויות
 המועמדים של הנרגזות, רבים מיקרים

 אלא — רבה תמיהה מעוררות לבחירות,
אמן. ביד ההקלטות זוייפו כן אם


