
 ושימחו את והגיש בראטו־שהן ריד (מימין) באו יוסי עמו חודש רבני וק
המועמדים 69 מבין 66 עם יחד ממם נרש השבוע - המרכזית הבחירות לוועדת

של מטה־הבחירות שיבת ^
ב הסתיימה פלאטו־שרון שמואל

 בחדר־ הנוכחים חצות. אחרי 2 שעה
 מסביון המיליונר של בווילה הישיבות
 מוסא מהם, אחד להתפזר. התחילו
 ידע מהנגב, בדווי אל־סעיד, סולימן
 וגם לו, היה לא רכב בעיה. לו שתהיה

 במלון ללון כדי בכיסו, היה לא כסף
 פלאטו של גייסן־הקולות בתל־אביב.

 אחרים מטה שחברי ראה בררום, שרון
 נשארים לינה בעיית יש להם שגם

 מזלו אבל הממדים. גדול בבית לישון
עליו. שפר לא

 באותו לאל־סעיד שאירע מה על
 שלושה לפני רביעי ביום הלילה,

 3 מס׳ פאר, יוסי השבוע סיפר שבועות,
 ״יצאתי ושלום: פיתוח ברשימת
 בווילה קפה כוס לשתות כדי מהווילה
 נתן שפלאטו לחדר כששבתי סמוכה.

 חבילה על דורך שאני הרגשתי לי,
 בבוקר לזה. התייחסתי לא בדשא.
 בלילה שישן שלנו, הבדווי את ראיתי

 בשמיכה עטוף כשהוא הדשא, על
 אחד גם נם לידו לו. נתן שפלאטו
פלאטו.׳׳ של הכלבים
 פאר קבע השבוע החמישי ביום
 הוא הישראלית. בפוליטיקה תקדים
 69 מתוך 67 של חתימות שבידו הודיע

 שהם המצהירים לכנסת, פ״ש מועמדי
שרון. פלאטו של מרשימתו פורשים

ה מ ז י ד א ג ה

עבדה
 לפרוש רבות סיבות היו סאר ^
לדב אך פלאטו, עם מהשותפות )
היה הכף את אצלו שהכריע מה ריו
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 סירב שפלאטו הבדווי, לפעיל היחס
הווילה. בתוך במיטה לישון לו לתת

 ,35 בן גרוש (מיל׳) רב־סרן פאר,
 נעימת והופעה מתולתל שער בעל
חוד שלושה לפני לפלאטו הגיע
 הקדמת על שנודע אחרי מייד שים,

 מארגן הוא האחרונות בשנים הבחירות.
 המיסחרי השם תחת ערבי־ראיונות

במקומות הצלחה שקצרו פנורמה,

עמאר נשאר
- הבודד האיש

 מועמד חיפש הוא עתה בארץ. שונים
 אירועי בכל שיופיע לכנסת, פוליטי

 ניסה הוא חסותו. את לה ויתן פנורמה,
 בעדינות. ונדחה וייצמן עזר אצל

 וכך, פלאטו, ובין בינו קישר מישהו
 של לווילה הגיע הוא בחייו, לראשונה

בסביון. המגל כרחוב מצרפת הנמלט
 בלובי לפגישה אותי הזמין ״הוא
 לו ״הסברתי פאר. סיפר שלו,״ הכחול

 ואמר: ויסקי לי מזג הוא העניין, במה
 רוצה לא אני הביתה. ולך ויסקי שתה

בחירות. שוחד רוצה ולא פנורמה
 עוזרים. מיני כל הסתובבו ״בבית

 שפלאטו לי ואמר לצר לי קרא מישהו
 אבל בפנורמה, להופיע מוכן יהיה

 יש החסות. עבור לשלם מבלי בחינם.
והסכמתי.' עלי שעבדה כאריזמה לו

 לא ופלאטו שכסף הבין לא פאר
 מהווילה, התרשם הוא ביחד. הולכים

 על מהתמונות מהנהג, מהעוזרים,
 יהיה שזה לו נדמה היה הקירות.
 בערבים יופיע פלאטו אם לכבודו,

חינם. גם ולו מארגן, שהוא
 אליו טילפן ימים, כמה כעבור

 ברשימת 2 מס׳ שהוא אוחיון, שלמה
 לצד לבדו עתה ושנשאר לכנסת, פ״ש

ההמונית. הנטישה אחרי פלאטו,
 פנורמה מלון בעל היה אוחיון
 לבדו. כיום וחי גרוש הוא בבת־ים.
האח המוניציפלית הבחירות במערכת

 עיריית ראשות על התמודד הוא רונה
 נבחר. לא למועצת־העיר אפילו בת־ים.
 זה במירוץ הפסיד שהוא טוענים
דולארים. אלפי עשרות
 לו הסביר ושם לבת־ים, הגיע פאר
 פלאטו. עם לדבר מה על שיש אוחיון

 שאני מוכן שפלאטו לי אמר ״אוחיון
שתרוץ הצעירים תנועת מנהיג אהיה

 את לנצל לי שכדאי לכנסת, פלאטו עם
 מוכן הוא כי הצעותיו, ואת פלאטו

 שלושה לכנסת במירוץ להשקיע
 להיכנס נוכל וביחד דולר, מיליון

לכנסת.״
 הרפת־ חובב ״אני השתכנע. פאר

 האמנתי לא בפוליטיקה. וירוק קות,
 ש־ כמו עלי לעבוד יכול שמישהו

עשה.״ פלאטו

צפריר נשאר
הדשא על ישן שחברו -

 בסביון. לווילה בא הנמרץ הצעיר
 השנייה הקומה את הפך הוא מייד

 הכין חברים, גייס הוא מילחמה. לחדר
המוצ וסיכות מפות לוחות־עבודה,

 בחירות מטה מארגן והחל אליהן, מדות
 שם שהייתי יומיים ״אחרי ורציני. גדול
 ויסקי בקבוק עם לקומה פלאטו ירד
 מקום הוא פאר ״יוסי לכולם: אמר כיד,

 והוא התנועה, ומזכיר ברשימה שלוש
 בלב חייכתי. לעשות. מה לכולם אומר

התרגשתי."
 עיסקי את מישרדו, את זנח פאר

ב בווילה להתגורר ועבר פנורמה,
 לי נתן הוא למה מבין אני ״היום סביון.

 גם אותי לנצל רצה הוא שם. לישון גם
 אומר לישון,״ שהלכתי השעות בשלוש

 עבר לי שיש ידע ״הוא במרירות. פאר
מטה לו להקים אוכל אני ושרק צבאי

 פושעים 'לתיפארת מאורגז
לווילה! ^

 אורגנו רגליו. על קם אכן מנזה ך*
 פאר איזוריים. כינוסים חוגי־בית, 1 (

 נפתחו מחוזות, לפי פעילים גייס
 עצמו פאר הארץ, רחבי בכל סניפים

 בפועל, מטה־הבחירות ראש הפך
 והפיר־ יחסי־הציבור איש דובר, מפקח,
 ממילא״ כסף. ביקשתי .לא סומאי.
 י לי היה זה שם. ואכלתי אצלו ישנתי
 * הפוליטיקה רזי את ללמוד כדי כדאי,

 הבנתים אחר־כך פרוטה. להרוויח ולא
פראייר." שהייתי
 כולם חלקו. את תרם הוא רק לא
 פאר אירגן בינתיים בהתנדבות. עבדו

 היו שכולם לרשימה, המועמדים את
 הביא שהוא אחרים ואנשים חבריו,

לפלאטו.


