
 הקשה השבוע למרותאנט האשה:
 אנש נראית עליה, שעבר

אפודת־ לבושה - נתמיד וזוהרת יפה פלאטו״שרון

 פ״ש האותיות עם זהב תכשיט ועונדת לבנה אנגורה
 למועד ציפתה יואב, ,7ה״ בן בנה עם יחד ביהלומים.

במילנו. נעצר בינתיים בעלה. עם לפגישה הקבוע

 של בתו הילדה, נרתמה ומלאת״מרץ תוטטתהילדה
 למאבק הראשונים, מנישואיו פלאשו־שרון

אומרת. היא בעולם," אחר אחד מכל מאשר יותר ממנו .ספגתי לשיחרורו.

 פרשת של הגדול הגילוי הו ץ
 אותו שפיתתה היא אשה (פלאטו:

לאיטליה. לבוא
 פלאטו־ שמואל את שפיתתה האשה

 חתיכה אינה למילאנו לבוא שרון
 ממולחת. אשת־עסקים אלא משגעת,

 כמה מזה זה את זה מכירים השנים
 מוצלחות עסקות כמה ועשו חודשים.

 כמה בישראל ביקרה האשה ביחד.
 עם קרובים קשרים ויצרה פעמים,
 וכאשר בה, מלא אמון לו היה פלאטו.
 חשובה עיסקה שיש ואמרה טילפנה

לנסוע. היסס לא הוא במילאנו,
בפח. נפל כך
 גם הרי בפח, אותו הפילה אשה אם

נשים. על־ידי מנוהל להצלתו המאבק

 מחליף ^
סינדרלה

 שמו- למען חדר־המילחמה ת
ל א £  שלוש מנהלות פלאטו־שרון \

 בלתי־ ובמרץ בנאמנות צעירות. נשים
 אשתו, פלאטו־שרון, אנט עושות נדלה

מזכי חורי, וקלרה בתו, גוזלן, הילדה
שיחרורו. למען הכל את רתו,

 עמוס קטן בחדר בדיזנגוף־סנטר,
 בח־ו־כלל יושבות ועיתונים, טלפונים
 לשעות ועד מעלות־השחר השלוש
להת ניאותו הן הלילה. של הקטנות

 אחרי מאוחרת, בשעת־ערב רק ראיין
הסתיימו. היום עיסוקי שכל

 אחרי־הצהריים, 4ב־ ראשון, ״ביום
 באיטליה,״ נעצר שסמואל לנו הודיעו
 של שבוע אחרי שגם אנט, סיפרה
 יצאה כאילו נראית ודאגות יסורים
 לבושה היא ירחון־אופנה. דפי מתוך

שר צווארה ועל לבן בסוודר־אנגורה
36 י

ת ש א
 למען לוחמות נשים שלוש

 אשתו. פראטו־שווו: שמואר
 שנפר אחו׳ - ומזניותו בתו

אשה בגרו באיטליה רפת
 ״פ״ש״ האותיות שעליה שרת־זהב,
 מפעם מסגירות עיניה רק ביהלומים.

 בשערה נוגעת היא דאגתה. את לפעם
 הייתי לא שבוע ״כבר ומתנצלת:

 המצלם לצלם אומרת היא במיספרה,״
אותה.

מני פלאטו־שרון של בתו הילדה,
 מלאת־מרץ נראית הראשונים, שואיו

הלילה. של זו מאוחרת בשעה גם

 כל כמעט היא וכעת ממרכז״העניינים,
 סנטר.״ בדיזנגוף איתנו היום

 לשלושה ואם לסרג׳ נשואה הילדה,
 בפאריס, ילדותה על סיפרה ילדים,
 דרכו. בתחילת עדיין היה אביה כאשר

 הילדה: סיפרה
 היו כאשר התחתנו ואמי אבי
 22 בן רק היה אבא מאוד. צעירים

שעד זוכרת אני בפאריס. כשנולדתי,
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בבכי. קלרה פרצה באיטליה, מעצרו על לה נודע כאשר כבת־מישפחה.

 אפרו, בתיסרוקת העשוי בשיערה,
 הזמרת בסיגנון שחור, סרט קשור

 ספורטיבית, בצורה לבושה היא מדונה.
 היום במשך ובמגפיים. במיכנסיים

 של עורן־־רינו עם לנסוע הספיקה
 ח״כ עם שם ולהיפגש לירושלים אביה
הקונ המחלקה ואנשי אולמרט אהוד

מישרד־החוץ. של סולרית
מזכי קלרה, היא השלישית האשה

 לשעבר. הח״כ של שנים חמש מזה רתו
 ששיערה תמירה, צעירה היא קלרה
 את עושה היא פסי־בלונד. עטור החלק

ואחריות. ביעילות עבודתה
 יותר ודואג אוהב צוות לתאר קשה
הרא ״בימים הללו. הנשים משלוש

 ואנחנו בסביון, בבית ישבה אנט שונים
 קלרה. אומרת הזמן,״ כל אותה עידכנו

רחוקה להיות יכלה לא היא ״אבל

 ממש. עוני של בתנאים היינו 4 גיל
 ומיט־ שרותים בלי בדירת־חדר, גרנו
 היהודים התגוררו שבו ברובע־עוני בח,

 מילחמת־העולם. אחרי לצרפת שהגיעו
 בדירה לגור עברנו 4 בת הייתי כאשר
 זו שהיתה למרות יותר. וגדולה חדשה

 היתה היא חדרים, שלושה של דירה רק
 שליום- זוכרת אני כארמון. אז בעיניי

 מי כל את הזמין אבא שלי ההולדת
 להתגאות כדי עליו, לחשוב יכול שרק

שלנו. והחדשה היפה ברירה
 ועד מהבוקר תמיד עבד אבא
 המישרד הלילה. של הקטנות השעות

 היה שלי וחדר־השינה בבית, היה שלו
 לישון. לי הפריע שזה זוכרת אני לידו.

 של סיפורים כדי תוך להירדם במקום
 אחרות, ילדות כמו וסינדרלה, שילגיה

נשמעות כשברקע נרדמת הייתי אני




