
ך1ך ל1ך1| * ך  וחליפה לבנה בחולצת־תחרה פלאטו־שרון, אנט ך
1 1 1 1 1 1 אשת■ ידידתה, בחברת הקבר ליד עמדה שחורה, 1

 את האבלים. של השנייה בשורה יחדיו עמדו השתיים בקר. מיכל החברה
גדולים. עגילים היו ולאוזניה שקוף שחור צעיף כיסה אנט של ראשה
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ת ח א
 פלאטו־שרון שמואל של יניד 44
 היו פניו ונפוחות, אדומות היו ^

 לא מעולם והוא ספיחי״זקן, מוקפות
 היה ניכר בציבור. רע כל־כך נראה
 אמו, מות כבד.על אבל מתאבל שהוא

שייביץ. אסתרה
 ואמו אב, ללא גדל פלאטו־שרון

 עברו הם מישפחתו. כל עבורו היתה
 והיא בצרפת, מילחמת־העולם את ביחד

כא הראשונה, מאשתו בתו את גידלה
 ארוכות שעות עבדו ואשתו הוא שר

בצר גדולים לעשירים להפוך והצליחו
פת.
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 בתו של לצידה הקבר, ליד עמד כאשר מאוד עצוב
גדולים, לילדים אם כבר עצמה שהיא הילדה, הילךה.

 אדומות היו שעיניה מכיוון מישקפיה את הסירה לא
 במיוחד, לסבתה קשורה היתה היא מבכי. ונפוחות

 מאחוריהם בילדותה. אותה גידלה שהיא מכיוון
בקר. מיכל וחברתה אנט, - האשה את לראות אפשר
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לסבתו. קשור היה הוא אף עצב. מביעות כשעיניו הצוואר. ליד התלוי נוצץ קישוט בעלת שחורה חליפה

!1ך \1ע1\1 ך  מישפח־ ערכה באיטליה, פלאטו־שרון נעצר כאשר ך
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 דומעות עיניה כאשר בני־המישפחה ליד ועמדה מצרפת כך לשם במיוחד
לישראל. ובשובו בשיחרורו לראות זכתה היא בנה. לגורל מדאגה
 נשארה לישראל, הבן עלה כאשר

 בישראל מבקרת היתה אף בצרפת, האם
כא הפעמים, באחת קרובות. לעיתים

 של פניו כי ראתה ארצה, הגיעה שר
הפצי היא כתמול־שילשום. אינם בנה
ולבסוף קרה, מה לה שיספר בו רה

 על פרח שהניחה פלאטרשרון, אנט
 בלוד צעירות כמה והיו הרענן. הקבר
צמו ובמיכנסיים בחצאיות־מיני דיות
 גוזלן. הילדה הנכדה, של חברותיה דים,

 ,11 בת יפהפיה ילדה במבי, הנינה, גם
היו ואמה היא הקבר. ליד התייפחה

 בצלאל - בהלוויה בנוכחותו הפתיעהמישפחה ידיד
 אינו מיזרחי האבלים. בין שעמד מיזרחי,

למנוחה. אחרון כבוד חלק אך פלאטו־שרון, של מיוחד כחבר ידוע

 דחוף באופן זקוק הוא כי מפיו הוציאה
 מסו־ עיסקה לצורך גדול לסכום־כסף

 מאצבעה הסירה היססה, לא האם יימת.
 פלאטו לו. ומסרה גדולה טבעת־יהלום

 אחרי לה, החזיר כאשר מאוד גא היה
 יהלום בעלת טבעת העיסקה, ביצוע
יותר. עוד גדול

ב הקטן בבית־הקברות בהלווייתה,
 לא רבים. אנשים השתתפו לא סביון,

 חבר־כנסת או שר אף בהלווייה היה
 שהיה מי סוויסה, רפי שם היה אחד.
 את שהכיר שרות־בתי־הסוהר, נציב

 עונשו, את ריצה זה כאשר פלאטו־שרון
 היה בשוחד־בחירות. שהורשע לאחר

 ממישפטו שנודע מיזרחי, בצלאל שם
 אשת־ שם היתה הארץ. העיתון נגד

של הטובה חברתה בקר, מיכל החברה

 שנתנה מצרפת, לסבתא מאוד קשורות
חייה. בימי ואהבה חום הרבה להן

המפו קבלן־הבחירות חלפון, יעקב
המ היתה כיצד הקבר ליד סיפר רסם
 בכריכים תמיד אותו מכבדת נוחה

 במערכת־ בנה עבור עבד כאשר ומשקה
הבחירות.
 האם של מותה אחרי הגדול הנעלם

 המפוארת, הווילה צוואתה. שאלת הוא
 בסביון, פלאטו־שרון מתגורר שבה

 שם על רשומים נוסף נכבד ורכוש
 בצוואתה כי התפרסם, בזמנו המנוחה.
 לאנט הווילה מחצית את הותירה

 מחציתה ואת יואב, ובנה פלאטרשרון
 אמבר. ולבתה הילדה, לנכדתה, השנייה

 שלפלאטו־ הרי זו, צוואה שונתה לא אם
 שלו. בווילה בעלות תהיה לא שרון
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