ביז■י ו!כאל זלפוין,
מצוי מידע שבא מפי
הגה מפיו .כשסיים את הקריאה שאל מספר
שאלות הבהרה וראה גם חומר לוואי אחר
שהבאתי לו .אחר כך הודיע לי שאילו
היה החומר שבידי מוגש לו יותר מוקדם,
ולא רק כאשר התכנסה הוועדה למעמד
החגיגי של אישור תוצאות הבחירות ,ייתכן
והיה מעכב את אישור הרשימה של
פלאטו .הוא יעץ לי לפנות עם החומר
שבידי למישטרה ,ליועץ־המשפטי ולכנסת,
שהיא כיום הגוף המוסמך לטפל בערעו
רים על תוצאות הבחירות.״
מדוע המתין רפאל הלפרין עם המידע
שבידו ,המבוסס בין השאר על דברים
שגילה לו סמי פלאטו עצמו ,עד לרגע
האחרון? מדוע דחה את הקץ עד שוועדת
הבחירות כבר לא יכלה לעכב את אישור
תוצאות הבחירות?
התשובות על כך מצויות בסיפורו של
הלפרין עצמו על הפרשה ,שיש בה כדי
להטיל אור על התופעה חסרת־התקדים
אותה מייצג כיום פלאטו שרון במציאות
הישראלית.
מספר הלפרין  :״אין לי שום דפר נגד
סמי פלאטו האיש .הוא לא חייב לי גרוש
ולא שום דבר אחר .מה שאני רוצה ממנו
זה דבר פשוט אחד :או שיגשים וימלא

וויו מיפלט וסואש
ץ ל של שמועות ולחישות ליווה את
בחירתו של המבוקש־בצרפת ,המול־
טימיליונר סמי פלאטו שרון ,לכנסת .עוד
לפני שנבחר ידעו רבים לספר על הדרכים
והשיטות בהן הבטיח פלאטו שרון מראש
את בחירתו .הסיפורים סופרו בגלוי ובפה
מלא .חלקם אף פורסמו ,ברמזים .בעתונים.
איש לא התערב.
המפלגות בחרו להתעלם מפרשת פלאטו
ומהכתם שהוא עלול להטיל בדמוקרטיה
הישראלית .שר־המשפטים שתק .אפילו ה־
יועץ־ד,משפטי מהיר התגובה של ממשלת־
ישראל ,החריש הפעם ולא טרח לבדוק מה
מסתתר מאחרי הרינונים.
השמועות נותרו בגדר שמועות בלבד,
גם כאשר הפך סמי פלאטו ,מכוחם של
למעלה מ־ 35אלף קולות שניתנו לו ב 
קלפיות ,לחבר־כנסת — אותו־פלאטו שית־
נוסס במשך ארבע השנים הבאות מול
עיניהם של נבחרי האומה ויזכיר להם את
פלאי הדמוקרטיה הישראלית .לא נמצאה
אפילו עדות אחת שתצביע על כך שסמי
פלאטו קנה את מקומו בכנס ת בכסף .ש
אנשיו ועושי׳ דברו שיחדו בוחרים או
שקנו את קולותיהם של עדות שלימות ב־
עיירותיה,פיתוח ,בעזרת הבטחות המהוות
עבירה פלילית על חוק הבחירות.
בשבוע שעבר נדמה היה כי קם האיש
העלול להציב את סימן־השאלה הגדול על
בחירתו של סמי פלאטו לכנסת .היה זה
רפאל הלפרין ,המוכר לאזרחי ישראל לא
דווקא כאישיות פוליטית אלא כמתאבק ו־
איש־שרירים לשעבר ,מר ישראל ,אלוף ה
עולם בהיאבקות חופשית ,ואיש הקארא־
טה בעל  5חגורות דאן .5
הלפרין ,שנטש את הבלי העולם הזה
כדי לשקוע בלימוד תורה ,היה הראשון
ובינתיים גם היחיד ,שקפץ אל תוך הזירה
כדי להתייצב שם מול הטוען החדש לכתר
אלוף ה״ תפוס כפי יכולתך׳ בישראל .אילו
היה מדובר בזירה זר בכוח השרירים בל
בד ,אין ספק מי היה המנצח .אלא שהפעם
היה על רפאל ד,לפרץ להתמודד עם יריב
חלקלק לשון ,חמקמק וערמומי יותר מכל
מי שנפגש עמו קודם לכן בזירה.
ך מסיכת־עתונאים שקיים רפאל
 ■6הלפרין בשבוע שעבר ,ערב אישור
התוצאות הסופיות של הבחירות בידי ועדת
הבחירות המרכזית ,הוא שיגר אולטימטום
לעברו של סמי פלאטו שרון .״אם לא
יודיע תוך  22שעות,״ הכריז הלפרין ,״על
ויתורו על מקומו בכנסת — אני אמסור
לוועדת־הבחירות  .המרכזית מידע העלול
להעמיד בספק את כשרות בחירתו לכנסת.״
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מה היה מידע זה? זאת סרב ד,לפרץ
לגלות .אולם באותה שעה ,כדי להבטיח
שהמידע אומנם ישמר אפילו אם ינסו
להתנכל לו ,חתם ד,לפרץ על תצהיר בפני
עורך־דין ,בו פורטו פרטי המידע שיש
לו ,לטענתו ,בפרשת בחירתו של פלאטו
שרון.
פלאטו שרון לא נרתע מר,אולטימטום.
הוא לא ויתר מרצונו על מקומו בכנסת,
שיש בו כדי להצילו מסכנת הסגרה ל־

ה11תונאיהגרוזיני

מישטרת צרפת המבקשת אותו מידי ישראל
בעוון עבירות בסדר גודל של עשרות מיל
יוני דולארים .הלפרין קיים את הבטחתו.
הוא מיהר אל השופט אליהו מאני ,יו״ר
ועדת־ד,בחירות המרכזית ,הגיש לו את
התצהיר החתום בידו וחומר נוסף המת
ייחס לצורה בה השיג פלאטו שרון תמיכה
כה נרחבת בו ביום הבחירות.
סיפר הלפרין  :״השופט מאני עיין כ־40
דקות בחומר שהגשתי לו ,מבלי להוציא

יצחק נניקשבילי ,מי
שהיה לפני  3שנים כתב
סוכנות טאס בגרוזיה וכיום עורך הירחון אבוקה בשפה
הגרוזינית בישראל ,מציג תמונות בהם נראה פלאטו מחבק אוחו.

אחרי כל מה שהבטיח לבוחריו־ ערב בחי
רתו לכנסת; או שלא יהיה חבר־כנסת.
״אני לא איש פוליטי .אני גר  40שנה
בארץ ולא הזדהיתי מעולם עם שום מפ
לגה .לא מכבר פנו אלי מטעם הליכוד
שאופיע בעצרת יום ירושלים שערכו ו־
סרבתי .גורמים רבים אחרים פנו אלי.
לכולם הודעתי שבעקרונית איני מוכן ל
הזדהות עם שום גוף פוליטי .זה שלוש
שנים שאני יושב על התורה ועל העבודה.

גס הוא סייע לפלאטו בתקופת הבחירות ,תמורת תשלום ,טוען
כי אחרי הבחירות מתנכרים לו פלאטו ואנשיו ומסרבים להכיר
בו .גם בידיו של נניקשבילי )בן־נון( מצוי מידע על הדרך בה
שוכנעו בוחרים גרוזינים להצביע בעד רשימתו של פלאטו.

