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 אלף 150 בסך פיצוי ודרש הזוז העולם
לירות.

 למרות התביעה, בוטלה לא היום עד
 היתד. שהידיעה לגמרי ברור כבר שהיום
 לבטל פלאטו־שרון יזכור לא אם נכונה.

 ממש היתולי מישפטי צפוי התביעה, אח.
זה. בעניין

תרומה
מוזרה

 לכנסת הבחירות לפני אחדות נים
■ עס על השמועות וכאשר התשיעית, /
 בצרפת פלאטדשרון של המפוקפקים קיו
 פלאטו־ ערך בארץ, בלבד מעטים נחלת היו

הג יחסי־הציבור ממיבצעי אחד את שרון
 דאז, האמריקאי האוצר שר שלו. דולים

 ניצל פלאטו בארץ. ביקר סיימון, וויליאם
 שבו רב־רושם, בטקס ונתן, ההזדמנות את

 צלמי־העי- היו ביותר הנכבדים האורחים
 לסיימון דולר, מיליון על־סך צ׳ק תונות,

 ב־ יהודיים ל^וסדות־צדקה שיעבירו כדי
ארצות־הברית.

העיתו כל הקדישו לו מהטקס, הרושם
 עצום. היה נרחבים, מאמרים בארץ נים

והמר הצעיר הצרפתי-ישראלי המיליונר
 אמריקה של לשר־האוצר כסף נותן שים,

שהועל עד הפרשה, נשכחה מאז הגדולה.
 אישים על־ידי האחרונים בשבועות תה

שונים.
 של תרומה זו היתד. לא הטענה, על־פי
 היה פלאטו שלו. החזר-חוב אלא פלאטו,

 אשר אמריקאיים, לגורמים הסכום את חייב
 הסכים הוא מישפטים. בהגשת עליו איימו
להציג לו יאפשרו אם רק החוב את לשלם

״;^=יב דולו מיסו על צ׳ק
(ממוש סיימון וויליאם האמריקאי, לשר־וזאוצר צ׳ק מוסר שהוא

פלאטו אנט. פלאטו של אשתו. בנוכחות לתמונה), הגב עם קף

 אלא תרומה בגדר הצ׳ק היה לא כאילו הידיעות את מכחיש
 לעומת חזר. הצ׳ק כאילו השמועה את מכחיש הוא וכן החזר־חוב,

 אנשי של אלא שלו, בלעדית היתה לא שהתרומה פלאטו מודה זאת
פלאטו. של יהיה שהפירסום והסכימו בקשר עימו העומדים עסקים

סו ת למימון כ וו י ז בו ה ת־ תו ע לעירייה שלהם מ
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 ג* ז-ייש נארגח ־מתי י*עי0 שעמו
י? נריזמי יא דרמי־ס ג־ז גיתסיג גגייד

 ר-שיזס־ זיל־יד• ד1י.* ימי• •***י־שייז
 י* זדא י* סייזסי ד״־רי* נד־י־י׳י׳* סריז.
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 גיצגי© ייא *׳*ססייש נסג־ו רי-חל-״ת
 סיי יל. יריד־ גמש־ אני גן פיזוט*:

 יאמר סיס יידו•* ־•לי* "סרגי שייזי
ז: גגמ׳א #סייגי זי

 אס יאסליצ ר די־ 'ירע. •ני • ?־**
 50 לגגל־ לני נייכיס אני׳גי סגיזי. זר,

 דמיזיאיז 5•ז סלאס־־גיץ גן של י-זגייז
עג סזייינ-ס. נ־גיס אליי *זזשגי־ **י  ג

 י גמדי ד*<י*,י. י-ז יננדיי **•גי
. ;פיאמי י  נו- לייל •יי*־ י." מי

י־יג ירזיזז• גדמריז ילא מיאסי־*ליז
י;יי:גז לנו ' ׳יאק -*אקי״י ס מי מדד. • ז נסיר ■1ר< גי

י:8#*6 נשיי. שש אי איתר <רבר לי יש
 <י.ידך ־־*י.ר *זריז יאדי אי-יי :צי**'

 ?זי־כ משיי ז גייר אני גיי־ ה נחוש :־
 ?זזים •סנילס מ ד׳ 'י־ של •מי רש לי •ש
 *ג־ י.יאיצ נישיגד. סדר 6: נגגיייגד י'

 נגף. גס,־ מייד
מז ו:9פלא  ר

לירי*•״ מלייז צ־יצ״:
לזי. ר-ושגרת יומן גל אשיי א©.':*6

 *יי.י *#בי' מבר־בגמש אידי. שאני
ד יד יד&בית* נני*. אייר  יד־ יי*ה מ

י דגיו וצי ימו נישחוי חי־יים דיי
איזיי־ נ*. ״.יסד שאשת י.ש0* יאתר משש.

ני. ת־מר ז* שמזש יי אסיה סיאיו־ <נז
ארי*. ש־מיישה אהי* י׳גזדרויב *איי נם
 ששכר ישייר. יי״-ר שלי הסי יא משה י'

כשטז־ יליביר. 0? מ״מנש־זי נש נביזימי.
 '.חלמו .מ*גא *00* שי מגשי• אה רי

סי. משהמג־ד־ תנזשת) ראע; ?־יעב מ  ב
מר•, ־.ייה *-.ה גי יעיז ינזיו אלד.. הגג  י ־*גש" לד ליהיר שייר **' לבס אי

 וביש ג דני־ס ש*' י-ש אלד ג־לצ':
ג אל למי'. אייר השיי י* מ מ  •י. מ

מ׳גי־״ס. שני
 בי לחודש 0־0'נהר׳ י' תן :מלאגדז

דזיב דמיין
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 סל הכזגייז• ידידי־ שמי צ**' 8יל
י  שיסז גילי של־זיביב יילייה •יאשיה י
 מערי. סישסד בזיז׳זן. (-אייהרר♦} *שר

ז גן־זהן ביי ריתסיס ג  יד• ?.-ו שלאגר־ ל
 : מיון פלאשי כאשי גר״זזד. הדילים יישים
 יש*־ סח! נן־בימ .יארריר סרס* עדייז
 •לאגיג גל במי.' מיפי* ־שיא* ״ר
 גדיל גיא־רי יר ז תלד יוסיו־ו- אתי של
תאמיי' שמדזץ שאזאל. מאיש זמייי של

 נשא־ יגיאל מוריי־ מל תשרגת סזיגר :
 לישראל ומימת שיאש* -לסנדאל <י׳פ

י ימי ג י וזוגי• מ ג  גבריי גדגתז. •
מגי גז שימש נ ימלאל  *:*.♦ מ

 שלאמ״שייז ישיז ביינתז בי< סשייזת
 .ימישתיי. בשפת יזימיית

:! עז * ל מד שליש מ יש י גפיי מ
:י8$ם *

 גל רנייהמי ש ד־ריזע*־. המישור על
 ד- זיייעיס יהד תל־גגיג, עיריית

י הסכם דשאי שיאפו, של שישעסייס ז  ג
 ■יודא־ו את ייני,״ מוזל. יען ייני• *־<

 פיאשו• של זפי של נרג״־אניג הארץ :
ס שית. י • עצלי תמייאה ג י ז  מייי• -

 הן- קשירה מרון. 6יא4 זיו יאוץ או*
 זיעה לבייש ל*זי6 סזת״ג שגו יתת

 פפלי־ימ * י יא נמזיסן לירית סי׳וייוי
י ליודיש גילגוי גלישת מי ויי ג א*מ ימ־כ ומפל ג

גד ליזסזיתי זעששה תגי* נגתייס

ת זריי *לאיר  שנתתם לסב• שוי זי- מני
ר י הוא זנם רי  גל תימג •סיי את עי

ז ליגדזייז אנם י י  גדיאר נתן זריז׳ י
 ר* לסיאמי יימרדס •לז למיבג גל*

 איו תפרי של שנשסה ?ו-בביס פשייש
 ץיונר גופיאשי- ליהרזזש יילי• ?׳**־
 .א־.י בד יייישמי את יפביי י.יא יבבגה

 מתא לכו. תהי-כנסיב גאי.*• ית נוי
 יי מתלגי אולם ־ ומי י׳ב״יג לא ועמי

 תתוי* ססלאסי-גיוו. לר׳תיר? ג״צ׳ גל
 גיישו אי כשניאיינב לאי לד סולד קת

גאידיג: גיזאז וגירי ובייל לפי־אפי זיג׳

גביי הבי אגר. רגיי. י
אשלי

 גת;• זה זל איריי י*.ת סי■ ל *?״**>*
 נשב גד* נגיאי אתת לבמיריהי תילד
 את ששית בגר אתה ישתיר־ת לריץ קגי

 מ*ד לגר. מ־יי ׳•'-׳׳
 •ני גי..5< יי •ידי. מי כן. ל !דאגד

הצלייי. לו *הי נ
 יסלגי *יא בישעי זני כן־גוזז:

- ה!םן גאולו דאיתי לגיייה-מילוצ יניא  נ
ת א*• איזירא״ת.  נסיר היי• •שית מי

שלא הבי ק־״יסאיי זרת זה :י*צ*8

* יסג? לי ם  שי׳יב■; זעהגי ו הז״־תז
תששי. את ;להרג

מי נלניר ג בייגתז תמקשי ישיש מ  גי
 סייית יאז׳ד סיזגי שי לניתו לנגנים

.ל׳מיין *גי *־*ג תיא *יויהגת נרגז׳
 תלייסישיר שוד אופה **דמיו. י>״י *
 ו׳ס׳הג־כוזון, תיל

מו׳מו־םייו *י אשתי ■׳•

ט״י עם זירי© זידת אג
זימה"• .יא
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 העולם בכתבת הראשון מהעמוד גלופהההקלטה שר הסקונ
 הקלטת תמלילי הביאה אשר הזה,

 כספית תרומה ממנו ביקשו אשר בארץ, לראשי־עריס למועמדים פלאטו בין השיחות
 למיש־ תלונה עירית.זזל־אביב ראש הגיש זו כתבה בעקבות שלהם. הבחירות למערכת

שיקר. לא הזה העולם של עורך־המישנה כי וקבעה הפרשה את חקרה אשר טרה,

 שר־ ואם כתרומה, בכלי־התיקשורת זאת
 בהצגה. להשתתף יסכים האמריקאי האוצר
 יגבה איך חשוב היד, לא החוב לבעלי
הסכימו. והם החוב,

 יותר. מאוחר בא שבעוגה הצימוק אולם
הוכחה, לא שבינתיים הטענה, על־פי שוב,

 כיסוי. חוסר ביגלל הצ׳ק את הבנק החזיר
 לד,סדר-תשלו- פלאטו הגיע באחרונה רק

שלו. האלה בעלי־החוב עם מים
 תוקף בכל מכחיש פלאטדשרון ח״כ

 סיימון, של הצ׳ק בעניין נגדו הטענות את
שמיליון להודות מוכן הוא עכשיו כי אם

 שלו, כסף היו לא כתרומה, שניתנו הלירות
 העומדים שונים אנשי־עסקים של אלא
 את להרים הסכימו אשר בקשר, איתו

 כולו שהכרסום גם והסכימו התרומה,
 בין היה הוא גם לדבריו, בחלקו. יפול

 בילעדית היתה לא התרומה אך התורמים,
בזמנו. על־ידו הוצג שהדבר כפי שלו,

ת א ״הצילו״ קרי
ממדריד

 היתד, היחידה התגובה הצעתו. על חזר
 המיב־ העתקי את קיבל אשר ברמן, של

 למישרד־ ״הצילו״ קריאת שיגר הוא תבים.
 של פעולותיו כי טען בה בירושלים, החוץ

 יהודי-ספרד שלום את מסכנות פלאטו
 וה־ העיתונות זעם את עליהם ומעוררים

מימשל.
 בסביון השכנים

מו הסכי
 באחרונה, רק שהתעוררה דשה

המפ הדימיון גדול כמה עד מוכיחה
 הגיע אחדים חודשים לפני פלאטו. את עיל

במד להרוס עומדים לפיו מידע, לפלאטו
 שיש גדול, בית־קברות ספרד, בירת ריד,

 שנים. מאות בני יהודים קברים 60כ־ס בו
 ראש־הקהילה־היהודית אל טי׳לפן פלאטו

 כל, לו שאין ברמן, בשם יהודי במדריד,
 יושב־ראש ברמן, עם.יצחק מישפחתי קשר

 חסינותו הסרת על שהחליטה ועדת־הכנסת,
מת מה ברמן את שאל פלאטו השבוע.

 למנוע כדי היהודית הקהילה לעשות כוונת
 של תשובתו לדבריו, הקברים. חילול את

 לו הודיע אז דבר.״ ״שום :היתד, ברמן
 אשר מטוס, לשלוח מוכן הוא כי פלאטו
ב לקבורה היהודים עצמות את יעלה

ישראל.
 פלאטו שיגר להצעה, ברמן כשסירב

 ראש־ ביניהם שונים, אישים אל מיכתבים
בה בצרפת, ספרד ושגריר ספרד ממשלת

לידי! ■ועימד פלאטו
 הפרופסור דכזסשלה, היוטיז״המישפטי

 האחרונים כיסים החליט זמיר, יצחק
 להע־ כדי מספיק, ראיות חומר יש כי

 פלאטו■ שמואל ״כ ח את לדין סיד
 כתקופת שכיצע עכירות כנין שרון,

 חיועץ־חסיש■ ככר פתח החקירה אתהכחירות.
 הפרופסור לממשלה, הקודם סטי

 כירושה הועכרה והיא כדק, אהרון
 לאסוף סהמישטרה כיקש אשר לזמיר,
 כתיק. נוספים נתונים
 שהמיש־ אחרי אחדים •חודשים עתה,
 המושלם, התיק את לו העכירה טרה

 מספיק חומר יש כי זמיר החליט
 לדין. סלאטו־שרון את להעמיד

 לפנות היועץ־המישפטי יצטרד נע־,
 חסי■ את להסיר שתחליט כדי לכנסת,

מתו  שאסקור כדי פלאטו־שרון, של '
 ככנסת חוגים לדין. להעמידו .יהיה

 ״כ ח תקדים אחרי משוכנעים, ובליכוד
 תסיר אכן ■הכנסת כי רכטמן, שמואל ־

פלאטו־שדון. של חסינותו את

בד,עולם שפורסם י1ו״11111111
לפני כחודש הזה 1 *#!1111111

 חסינותו לביטול היומץ־המישפטי, דרישת
 אלף 150 בת לתביעה הביא פלאטו, של
כמהתלה. ניראת שהיום השבועון, כנגד ל״י

ראה ולס בידו, הדבר יצליח אם כי נ
 המיבצעים אחד בפני פלאטו עומד

 אפילו יחוויר שלעומתו בחייו, הגדולים
 השאה כששהה הדולרים. מיליון מיבצע
 אליו שיגר במרוקו, איראן של המודח
ב מרוקו שגריר באמצעות פניה, פלאטו
לישראל. לבוא אותו המזמינה פאריס,

לפלא־ שיגר השאה־המודח ראש־לישכת
ההצ את בנימוס ודהר, תודה, מיכתב טו

 של שם לפלאטו היה כבר עתה אולם עה.
 החל והוא השאה־המודח, מפמליית מישהו
 במיברקים ד,שאד,־המודח חצר את להפגיז

וטלפונים.
מה להתנקש נפל נסיון נערך כאשר

 במכסיקו, השאה של מושבו במקום אוויר
 שיגר ממרוקו, בינתיים עבר הוא לשם

 של לראש־לישכתו ארוך מיברק פלאטו
 ושרותי- צבא יש ישראל ״למדינת : השאה

 והמאומנים אזרחיה על השומרים ביטחון
ה על ישמרו גורמי־ביטחון אותם היטב.
 הארץ זו בארץ. יהיה הוא כאשר שאר,

היש הח״ב כתב לשאה.״ ביותר הבטוחה
המודח. הפרסי לשאר, ראלי
 ביגלל או פלאטו של עקשנותו ביגלל אם

 התשובה היתד, שלו, הביטחוני התסקיר
 לדווח התבקש פלאטו בעיקרה. חיובית

 אמצעי־ביטחון על השאר,־המודח ללישכת
 השאה מגורי מקום סביב יותר ספציפיים
 ברחוב פלאטו של ביתו כלומר בישראל,

בסביון. מגל
 מפת־ הכינו פלאטו של הביטחון אנשי
 בתוך השאה. של ביקורו לקראת אבטחה
 השכנות וילות 12 מצויות הביטחוני התחום

 שב־ ודרום מגל ברחובות פלאטו של לזו ■
 בעלי- אצל ביקורים ערכו שליחיו סביון.

 לעזוב הסכימו מהשכנים ארבעה הווילות.
 לתקופה הולם, פיצוי תמורת בתיהם את
 לא השמונה יתר בארץ. השאה ישהה בה

 הון, שום בעבור מהבית לצאת הסכימו
 אנשי־ביטחון של להימצאותם הסכימו אך

 פלא- אצל יתארח שהשאה זמן כל בביתם
הער הגננים את לחופשה להוציא וכן טו,
אצלם. העובדים בים

 פלאטו שיגר הזה הביטחוני המידע את
 אם חיובית היתד, התגובה השאה. לחצר

 מוחלטת הסכמה בינתיים נמסרה לא כי
 כמובן נקמג_ ולא בארץ השאה לביקור

התאריך.
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