
 מכביד החל תקציב כל היעדר אבל
 אנשים ויותר ״יותר העבודה. על

 אחרי עזבו ובהתנדבות בשכר שהבאנו
 שאי־ מאור מהר למדו הם קצר. זמן

 המישרדים פלאטו. עם להסתדר אפשר
 כסף, דרשו שהעמדנו האיזוריים

פאר. אומר טלפון,״ להוצאות לפחות
 על סיפורים בווילה שומע החל פאר

 יגיע מתי המודיעים מחדל, טלקסים
 אוניות בקאזינו, הפסדים על כסף,

 התקציב דבר, של בסיכומו מעוכלות.
 על לחץ הוא באופק. נראה לא המיועד
 שלושה חשבון על משהו שיתן פלאטו
 למע־ כביכול שהוקצבו הדולר מיליון

 התחמק פלאטו אבל הבחירות, רבת
שלו. הידועה באלגנטיות

ה פרץ שבועות שלושה ״לפני
 עניין סביב הגדול הראשון משבר

 דובר ״בהתחלה פאר. סיפר התקציב,״
 זה אחר־כן־ דולר, מיליון שלושה על
 למיליון אחר־כן־ מיליון, לשני ירד

 אלף 200 על דובר כבר אחר־כך אחד.
 דולר אלף 30 דולר, אלף 100 דולר,
 לכל דולר 700 על דיבר הוא ובסוף
 נתן. לא עדייו הוא זה את וגם מחוז,

 והוא הפרטי מכיסם כסף הוציאו אנשים
להם.״ לשלם מוכן היה לא

 כמה לפאר התבהרו כבר בינתיים
 בווילה שהתגורר כמי דברים. וכמה

הוא מחודשיים, יותר במשך המפוארת

 לו לתת התחייב פלאטו ברשימה,
 שידור במועדי בטלוויזיה זמן־שידור
 שחוקיימה כדי פ״ש, של התעמולה

 וגם בפלאטו לתמוך לאסירים יקרא
 למען התנועה דרישות את להציב כדי

 להביא הבטיח מצירו חוקיימה האסיר.
 אסירים אלפי פלאטו של הווילה לחצר

 אסירים של מישפחותיהם ובני לשעבר
בו. תמיכה להאפלת בבתי־הכלא, ,

 לא עוד כל לכך, הסכים פלאטו
 הבחירות בוועדת ההרשמה נסגרה

 בו, חזר הוא אחרי־כן מייד המרכזית.
 הסכים לא הוא ראשית, כהרגלו.

 יכול ״אני בתשדירים. יופיע שחוקיימה
 היה שלא פלאטו, אמר במקומך,״ לדבר
 נוסף. גיבור עם המסך את לחלק מוכן

 המסיבה את ביטל הוא ואחר־כך
 של חבריו למען אצלו לערוך שהתחייב

).27.6.84 הזה חוקיימה(העולם
 לפני בווילה שהתרחש מה על

 מה, ליז אמר ״הוא פאר: סיפר הביטול
 הם לביתי פושעים 2000 אכניס אני

 פה יהיו לא מחר התמונות, על יסתכלו
תמונות.״

 שמייד לחוקיימה הבטיח פלאטו
 שלושה ייקח הוא הבחירות אחרי

 אסירים של בבעיות שיטפלו עורכי־דין
 זו להבטחה גם מישפחותיהם. ובני
 סיכוי כל אין לחוקיימה, היום ברור

להתממש.

 סירב הבחירות, אחרי המינוי בעניין
 פאר, אמר לו,״ ״הזכרתי לחתום. פלאטו
 ייבחר הוא שאם מזמן לא הודיע שהוא

 שלו המשכורת את יתרום הוא לכנסת,
 להם, שבמקום לו הצעתי לעניים. כח״כ

ב ודובר־הסיעה למזכיר זה את יתן
כנסת.״

 שהוא עקרוני אישור נתן פלאטו
 מכיסם, כסף שהוציאו מי את יפצה

 דולר, אלפים עשרת של כולל בסכום
כסף. ראה לא פאר כרגיל אבל

 שהוא פלאטו הסביר כסף בענייני
 העליון שבית־המישפט אחרי זהיר,
 על־ 15 מהם חודשי־מאסר 18 לו פסק

 שוחד־בחירות של עבירות בגלל תנאי,
׳.77ב־

 כדרישות לפאר באו הפעילים
 שוב רץ הוא כסף. לקבל חד־משמעיות

 ריקות. בידיים שב אך לפלאטו, ושוב
 שלו בווילה מסיבות לאירגון כסף גם

 ובשתיים פלאטו נתן לא עצמו
ביותר. רל היה הכיבוד שהתקיימו,

 אל בא הוא האחרון רביעי ביום
 מסכים שאתה .או והודיע: פלאטו

 כל את לוקח שאני או לדרישות,
 לו, אמר פלאטו איתי.״ הרשימה
 אני חותם, לא אני הבוס, ״אני לדבריו:

מצפצף.״
 בטריקת־דלת. הווילה את עזב פאר

ברחוב הקטן למישרדו שב הוא

פרסומת בתמונת פלאטו
לבד שוב לרוץ

בביתו פלאטו
התפוצצו הבלונים

 טלפונית הודיע בתל־אביב, ארלוזורוב
 שעשה, הצעד על הפעילים לשאר
 שכולם, לו התברר קצר זמן ובתוך

 נמצאים ברשימה, 2ו־ 1 מס׳ את להוציא
איתו.

 ממה התאושש לא עדיין פאר
 מרומה חש הוא פלאטו. אצל שחווה

נוכלות. למעשי קורבן שנפל וכמי
 פלאטו ממנו ביקש הימים באחד
 מסע־ לנהל אפשר כיצד שיבדוק
 פאר ממסוק. ארצי כלל בחירות
 תמורת שהסכימה, חברה ומצא התרוצץ

 פלאטו את להטיס דולר, אלף 100
 הבחירות. עד לשני, אחד מחוג־בית

 עיתונאי סיקור גם לרעיון נתן פאר
 את לסגור כדי לפלאטו ובא מתאים,

 פלאטו: לו אמר לחברה. התשלום עניין
 100 לך. חושב אתה מה בצחוק. ״זה

הפירסומת." בשביל זה דולר? אלף
 לוחות מלרכוש נמנע פלאטו
 היה בלילות שלו. המודעות להדבקת
 מהרכב יורד היה וזה נהגו עם מסתובב
 פלאטו של בחירות מודעות ומדביק

 אחרות, מיפלגות של לוחות גבי על
 מספר אחד," ״לילה כחוק. שנרכשו

 לילי. לסיבוב אותי לקח ״הוא פאר,
 לו: אמרתי עושים, הם מה כשראיתי

 דבר עושה אתה איך תנועה. ראש אתה
 לא זה אותך? יעצרו אם יהיה מה כזה.

 לדעת רוצה לא אפילו אני לך. מתאים
זה.״ על

 תשדירי את אפילו פאר, לטענת
 במחירי עשה הוא בטלוויזיה התעמולה
 בכך שעוסק שמישהו משום מינימום,

טובה. לפלאטו חייב היה
 מטעם פאר טיפל בסוף־השבוע

 בראשה עומד שהוא הצעירים תנועת
 כדי אחרות, מיפלגות עם במגעים
 מייגע, מתן משא אחרי כגוש. להצטרף
 ליכוד, אנשי עם בסוף־השבוע שנערך

 קשבת לאוזן זכה הוא והמערך, יחד
 ברחוב העבודה מיפלגת בבניין דווקא
 של דרישותיהם בתל־אביב. הירקון

 יזכו משוחררים שחיילים — הקבוצה
 עולים של לאלה ' דומות בהטבות
 כטיפול יוכר שטיפול־שיניים חדשים,

 חוק ושיוחק דבר לכל חינם רפואי
התקבלו. — האסיר לשיקום
 להשתחרר יכול לא עדיין פאר אבל

 מהפער המום הוא פלאטו. מחוויית '
 חוץ כלפי הבולט העושר בין שמצטייר
 הבחין הוא מבית. הפיננסיים והקשיים
 בבית. יומו מרבית את מבלה שפלאטו

 עסקים נכשלו, פלאטו ביין עסקיו
 אבל לאיש. כלל שאין כנראה אחרים

 הצלחת הוא פאר את שמפתיע מה
 ״אצלו אנשים. שולל להוליך פלאטו
 אלא מתים, לא פראיירים באמת

 לכתוב ומבטיח אומר הוא מתחלפים,״
 שכבר אחרים לספרים שיצטרף ספר,

פלאטו. לצד עבודתו על נכתבו,
■ ציטרין בן־ציון

 אם שם. הנעשה על משהו למד כבר
 לאכול כבוד אחר הוזמן הוא בתחילה

 של הווילה ועובדי עוזרי שאר עם
 הבחין שלאט־לאט הרי פלאטו,

 דבר לו שמשאירים טובה לו שעושים
 הצד אינו שהכסף חש הוא לאכול. מה

 פלאטו. של משק־הבית בניהול החזק
 פלאטו כלפי נוהג העובדים צוות

 ממש ״הם בכניעה. ובני־מישפחתו
 שהבחין פאר, אומר שלו,״ שפוטים
 של בכיסיו כסף ראה לא שמעולם
 כמה איתו ״אכלנו מצרפת. המיליונר

 עד זמן לי לקח במיסעדות. פעמים
 לאכול, כשגומרים שתמיד לב, ששמתי

 לו שיש או החוצה, לו קורא שלו הנהג
 לא גם שילם. לא פעם אף והוא טלפון,

עצמו.״ !,על
 מס׳ מועמד עם המשבר בא ^אחר־כך

 ראש חוקיימה, רמי ^ברשימה,
 חוקיימה האסיר. למען

 לרוץ בכוונה תנועה̂ 
 יהיה שפלאטו

 הוא ואם מותו
ירוויח. הוא י£ר־־<,?ם

—: ה מ י י ק ו ח • -  20 היו ״לי י
 חברים על-ידי לי שהובטחו ר

 חשבתי שלי. הבחירות למסע <נו{ניה,
שפלאטו לי אמרו לי. יספיק לא שזה
 סכום שעם מבין אני עכשיו יותר. יתן
 יותר הרבה לעשות יכול הייתי כזה

לי.״ נתן שפלאטו ממה
השישי למקום הוצב חוקיימה

 שבוע לפני ראשון, פרש חוקיימה
וחצי.

 בשביל דק ^
פירסומת ^

י ג פ ע ^ בו  לפלאטו פאר בא ש
אולטימ דרישות כמה והציג /

 שתוקם דרש הוא ראשית טיביות.
 אנשי כל חברים יהיו ובה כחוק, עמותה
 הוא שנית, פ״ש. של המוביל הצוות
 מזכיר לתפקיד מינוי בכתב לקבל דרש

 ושלישית, הבחירות. אחרי גם כללי,
 אלה כל את יפצה שפלאטו דרש הוא

 הפרטי מכספם עתה עד שהוציאו
פ״ש. של למסע־הבחירות

 הדרישות. שלוש לכל סירב פלאטו
 את לידיו לקח הוא העמותה בעניין

 רבים מחק פאר, של המועמדים רשימת
 לכנסת, 4 מס׳ מועמד את וביניהם מהם

 אל־כרמל. מדליית חלבי מחמוד
 את מוחק הוא מדוע אותו שאל כשפאר

 לא ״ערבי פלאטו: ענה הדרוזי, הנציג
שלי." בעמותה יהיה

 עמותה כחברי השאיר הוא לבסוף
 הוסיף שני ומצד אוחיון ואת פאר את
 עמר זילבר עוזריו ואת אנט אשתו את

 העמיד דבר, של בסופו צפריר. ורוני
 מאנשיו שיבער, על העמותה הרכב את

 הכללי המזכיר פאר. של ארבעה מול
 לא פלאטו אך הרשימה, ראש בפני מחה

רובי.״ רוצה אני בוס, ״אני ויתר:


