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 של גודל בסדר הוצאות חשבונות שהגיש
 שלאחר בתקופה לחודש לירות אלף 20

הבחירות.
 ידי על המוזכרים נוספים *שמות שני

 ׳שהיה מי קוטלד, גדעון של הם המשטרה
 אל־על ביית של מינהל־המשק לבחירות עד

 וימקם כגזבר; ׳שימש הבחירות ובמערכות
 המסחר־והתעשייה, משרד פקיד סן־מורי,

 ה־ להיות כדי ׳תשלום ללא חופשה שלקח
פלאטו. של ״יועץ־הכלכלי״,

 המישטרה ׳טוענת דימונה, העיירה לגבי
 שיש לממשלה, ליועץ־ד,׳משפטי שלה בדו״ח

ול שוחד לתשלומי חותכות ראיות ילה
 עסקנים של שורה של פליליות עבירות

 עצמו. יופלאטו חלפיון של וכן מקומיים,
 של ובידיעתו חלפון יעקוב הוראות פי על

 בערותו פלאטו הודה זה ׳ובעניין פלאטיו,
צעי זוגות של רשימה נערכה במישטרה,

 רשימת עזרת את המבקשים בעיר רים
 ה־ משפטני שלהם. הדיור בסידור פליאטו

 מדובר אין זה במקרה כי טוענים מישטרה
בע את לפתור פוליטית־כללית, בהבטחה

 שוחד הבטחת אלא הצעירים, הזוגות יית
 ספציפית רשימה שנערכה ברגע ממש, לול

 שפלאטו העובדה העזרה. ׳והובטחה ושמית
 לזוגות שילם ׳ולא הבטחתו את קיים לא

 ׳אינה בדירות עבורו שהצביעו הצעירים
 יש זה בעניין העבירה. מחומרת גורעת

מעו פלאטיו כי לטענתה הוכחות למשטרה
לבוחריו. שיוחד בהבטחת ישירות, רב

 הוכחות לימישטרה יש נוסף בעניין גם
 ישיר באופן מעורב פלאטו כי לטענתה

 למאות היא הכוונה פליליות. בעבירות
 אחת, כל לירות 100 של בעירך שי חבילות
ו פלאטו רשימת פעילי על־ידי שחולקו

 אישר בדימונה לתושבים המלאה בידיעתו
פ״ש. רשימת עבור להצביע הבטיחו
ר הדרוזי לכפר שנוגע יבמה מ  ׳בידי יש ס

 כספים כי לכך והוכחות עדויות המישטרד.
 של תשלומים ביניהם שונים, גודל ׳בסדרי

לתו במזומן שולמו בלבד, לירות עשרות
במקום. פלאטיו ׳ביקר בו ביום בכפר שבים

ק ב ם א מי לו ה  י
פ׳׳ש בצורת

 פלא- של סיכות־היהלומים דשת ך*
המש של בדו״ח מוזכרת היא אף טו £4
 הפיק פלאטו קולות. לקניית כהוכחה טרה

 בצורת אבק-ייהילוימים משובצות סיפות־עדי
 כל לירות 400כ־ של ׳בעירך פ״ש האותיות

המש שונים. לאנשים אותן וחילק אחת
 סיכות מאות כמה לוודא הצליחה לא טרה׳

 מהידו״ח שברור מהי אולם חולקו, כאלה
המקור לידידים רק חולקו לא שהן שילה
לפלאטו. בים

 עובדת־ חומר בידיה יש המישטרה לדעת
ה מהימנות ועדויות בכתב ראיות מספק,

 יעקב את לדין להעמיד כידי מספיקות
 של יועץ־הסתרים בעבר שהיה מי חלסון,
 המרכזי המטה איש בן־אודים, את רבין,

 המרכזי. המטה מן פעילים ארבעה עוד ■ואף
 שיתי בפני המישטרה עמדה׳ פלאטו ■לגביי

להת קושי יהיה לא לדבריה יאשר בעיות,
בב״ת־המשפט. עליהן גבר

 שפלאטו העובדה היא הראשונה הבעיה
 נייר פיסת צ׳ק, שום על חתם לא מעולם

 עבי- עם אוחו לקשור היכולים מיסמך או
ת  טוענת זאת לעומת חוק־הבחירות. על ת

 המיצ־ הוכחות מספיק לה יש כי המשטרה
 נעשו פליליים שמעשים כך על ביעות

פלאטיו. ׳שיל הוראתו פי ועל בשליחותו
 עצמו פלאטו שדווקא השניה, הבעיה

 הסיכומים בעיית היא ׳בעדותו, אותה עורר
סכו שליו. מטה־הבחירוית עליידי ששולמו

 לירות, מיליוני איו אלפי מאות ביני מים
 למעשה ■שולמו לא הבחירות בתקציב ■שהיוו

 אותם. חייב ■נשאר והוא פלאטו על־ידי
 לחקירת נוגע אינו אי־יהתישליום כי ׳ניראה׳

 ל־ שייך אלא השוחד, בעניין המישטרה
 חובות, תשלום לדחות פלאטו של ׳נוהגו

עליו. לוחצים אין כאשר
 שוכן שם אל־על, לבית מגיעים היום עד
 אנשים עשרות פלאטו, של משרדו עתה

עור להם, שהובטחו הכספים את התובעים
 ד,׳מיש־ נאלצת ולעיתים סקאנדאלים כים

מזכי גם נמצאת אלה בין להתערב. טרה
 חייב ליה מזל, חלפון, של האישית רתו

 4000מ־ למעלה של סכום פלאטו לדבריה
 אילה ,בחובות פלאטיו משתמש עתה לירות.
 -שילם לא -שהוא לכך מסיויימת כראייה
 ה־ אך ינגדו, שנטען כפי גדולים סכומים

 לכספים ירק לא להתייחס החליטה מישטירה׳
 שיל להתחייבויות אף אלא בפועל שישולמו

 לשם שיוחד הבטחות כאל צוותו או פלאטו
בוחרים. קולות קניית

 פלאטו ח״כ של המשפטי מצבו
 המישטרה, חקירת מימצאי בעקבות שריון,

 לימימצאי יש למעשה ביותר. מסובך הוא
במי־ מישורים, בשני השלכות המישטרה

הפרלמנטרי. ובמישור המשפטי ■שיור
ה לממשלה, היועץ־המשפטי יגיע אם

 ב- יש כי למסקנה, בריק אהרון פרופסור
 ראיות חומר די המישטרה חקירת מימצאי
 העמדתו את להצדיק מנת על לכאורה

ש לפני הריי לדין, פלאטו־ישרון סמי של
 שהם כל פליליים בהליכים לנקוט יוכל
 הסרת את לבקש כל יקודם עליו והיה

הפרלמנטרית. חסינותו

ק צפוי לו  סי
ת ס כנ ה מ

 לידר רשמית לפניות עליו כף שם 64
בצי המלצותיו את לו ולהגיש הכנסת 1

 אז יעביר הכנסת יו״ר הראיות. חומר רוף
 הכנסת לוועדת הייועץ־המשפטי המלצת את

 ועדת בו. ■ולדין בחומר לעיין שתצטרך
 פליאטיו־ ח״כ את איליה לזמן תצטרך הכנסת

 המשפטיים וליועציו ליו לתת מנת על ■שרון
 אם רק נגדו. ההאשמה חומר על לענות
 יש שאומנם למסקנה הכנסת ועדית תגיע

׳פלי האשמות פילאטיו ׳נגד שהוגש בחומר
 ׳תיקרא חסינותו, הסרת יאת המצדיקות ליות

 על הכנסת חברי כל של מייוחדת ישיבה
החסינות. בהסרת לדון מנת

 היועץ־יהמש- לבקשת הכנסת ׳תיענה יאם
 פלאטו ח״כ ישל חסינותו את ותסיר פטי
 כתב־אישום להגיש היועץ־המשפטי יוכל

 במקרה הח״כ. נגד ׳בבית־יהמשפט פלילי
 ואם ירגיל אזרח כל כדין דינו יהיה זה

 וירישיע בדין חייב אותו ימציא ב״ת־המשפט
 במאסר, לשבת שרון פלאטו עלול אותו,

המיוח העבירות לגבי החוק שקובע כפי
לו. סות

 חסינותו את הכנסת תסיר לא אם גם
 ירשיע לא שבית-יהמשפט או פלאטיו, ׳שיל

 ל־ נשקפת ליו, המיוחסות בעבירות אותו
 במישור מהכנסת סילוק של סכנה פלאטו

 הבחירות ׳תוצאות היו אילו לגמרי. אחר
 צפויה הייתה לא ׳סופית מאושרות־ לכנסת

 תלוי מזלו שלרוע ■אלא לפלאטיו. כזו סכנה
 חוקיות על ערעור עדיין ינגדו ועומד

 טרם בוועדודהכינסת יפו ׳שהדיון בחירתו,
הסתיים.

 הוגש פלאטו שיל ׳בחירתו יעיל הערעור
 שיל בשימם מרינסקיי אריה עיוירך־הדין ע״י

 ישעיהו והעתונאי אלוני שולמית הח׳׳כיות
 כתוצאה ניבחר פלאטו כי טענו הם בן־פורית.

 כי טעינו כן לחוק. בניגוד קולות מקניית
 בלתי בציורה הושגה לכנסת מועמדותו עצם

ישר אזרח ירק רשאי החוק פי יעל חוקית.
לכנסת. לבחירה מועמדותו את להציג אלי

 יאבל ישראלית, אזרחיות אומנם יש ל&ליאטו
 במירמה הושגה היא כי טען מרינסקי עו״ד
 מילוי בעית במזיד שיקר שיפלאטו כיוון

 הוא האזרחיות. קבילת בבקשת הפירטים
 הרשעות ליו היו כי זיו מלציין!בבקשה :נמנע

מפו עדויות קיימות כיום בחיו״ל. פליליות
 ישב שפלאטו העובדה מלבד כי רשות

 נגדו ועומד תלוי פעמיים בכלא בצרפת
 בפר־שת מאסר ישנות חמש -של גזיר־דין
הצרפתיות. הביטוח חברות הונאת

דיו את מסיימת ׳ועדת־כנסית הייתה אילו
 העירעיור את סופית ודוחה זיו ■בתלונה ניה
 ■למיימצאי היתד. לא פלאיטו של ׳בחירתו על

 אולם כך. ■על השפעה כל הימישטרה חקירת
 של פרקליטו ׳ביוזמת נידחה בערעור הדיון

פלאטו.
 להגיש מריינסקי עורך־הדין ■יופל עתה

 מיימ־ אית הבאה בישיבתה לוועדת-יהיבינסת
 ב־ לתמוך במטרה המישטרה חקירת צאי

 של בחירתו אי־חוקיות לגבי ׳תלונתו
תי אפשרות קיימת מכך כתוצאה פלאטו.
 הסרת תאושר לא אס שגם לפחיות, אורטית
למש יועמד לא והוא פילאטו של חסינותו

 תוצאות את תקבלייועדת־יהבנסת פלילי, פט
 לבטל פיהן על ותמליץ המישטריה חקירת

 שהיתר, ■כיוון כח״כ פילאטו של ׳בחירתו את
חוקית. בליתי

 גירוש של סכנה כן אם צפויה לפלאטו
 לערוך צורך יהיה לא כזה במקרה מהכנסת.

 את מחדש לערוך אלא חדשות, בחירות
הסי את ׳ולזכות הבחירות תוצאות חישוב

 במנדט ביותר הגדולים העודפים בעלת עה
 סיעת עשויה יקרה, כך אומנם אם נוסף.

 עודף בעלת כיום שהיא אגודת־ייישראיל,
 בחבר־כנסת לזכות ביותר, הגידול הקוליות

נוסף.

ה א הונ
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 עורך־הדין פנה כבר השכר?} אומנם 4*
 וליועץ הכנסת לוועדת מרינסקי אריה |

 על בטיעוניו והסתמך לממשלה, המשפטי
באמצעי־ שפורסמו כפי המישטירה מימצאי

י התיקשודת.
 עורך־ של פנייתו נוסח להלן

:מרינסקי הדין
 ביועדת־היכגסת דיון התקיים 19.7.77 ברום
 בעינין שהוגשה מרשי, תלונת של בעטיה
 10- 5נ־ שטענתי לאחר זה, בדיון הנדון.
 מר לב״ב דשות־הדיפור ניתנה דקות,

אשר לאלו, יצחק עו״ד — שרון פלאטו

 ׳והמשיך הוועדה, בפני טענותיו את •שטח
 מפאת ונדחה הופסק הדיון אשיר עד לטעון
זמן. חוסר

 סיום עם כיי מעמד, באותו לי נאמר
 תינתן ׳־שידון, פלאטו ח״ב ב״כ ■שיל דבריו

 בטרם הדברים, על להשיב אפשרות לי
פרו בנדון. ׳ותפריע הנכבדה הועדה ■תחליט
 ועד 19 עד 10 בעמי הכנסת ׳ועדת טוקול
 מרשה איני לעיל. ד,אמור את משקף ■בכלל,
 לדיברי ׳תשומת־הליב את להפנות לעצמי

:לאמור ),11 (עמי בפרוטוקול ׳שנרשמו כפי
ל ׳תלונה גם הגשנו הנוכחי ״...במקרה

 חופפת (שתואמת, המבקשים בשם משטרה
 הטוב הסדר זה). לערעור ׳מקבילה ׳ולמעשה

 מחייבים יעילה, משטרתית חקירה וניהול
 המוקדם, בשלב העובדות אח לפרסם לא

חקירתה. את לחקור למשטרה לאפשר ׳אלא
 אנחנו היום. שלנו המשאלה למעשה ״זו

 דיון ולקיים הזה הדיון את לדחיות מבקשים
 שמש־ לאחר עצמן בעובדות מהותי ממשי

 העובדות חקירתה. את ׳תסיים טרת־יישראל
 לועדת־ גם אז ידועות ׳תהיינה במלואן
לד חייבים שבודאי למשיבים גם הכנסת,

 ניתן מבן לאחר ספק. של צל ללא אותן עת
 ולחקור עדים להזמין בירור, לקיים יהיה

 החקירה חומר בסיס על נגדיות, חקירות
המשטרתית.״

המש החקירה סיום על לי נודע עתה זה
 ליועץ־ מימצאיה מלוא והעברת טרתית

 אילו, בנסיבות ישראל, לממשלת המשפטי
 בבקשה לוועדה לפנות לעצמי מרשה אני

לאפ כדי הכנסת, ועדת את ׳לכנס ומשאלה
 טענותיהם אית לסיים הצדדים לשני שר

זה. בעניו הדיון את ולהשלים
 אישר בנדון ועידת־הכנסת החלטית תהיה

 וכבוד הציבור טובת כי לי נראה תחיד״
 מהותית הכרעה מחייבים המחוקקים ■ביית
 השהיות, ׳ללא יממש — ׳לכאן או לכאן —
דבר: של בסופו כי

 כדין שנבחר לאדם משווע עוול ״גרם י•
 אם דמוקרטית מדינה שיל המחוקקים ■לבית
 במציאות, אחיזה נטול הערעור כיי׳ ייקבע

:לזזילופון או,
 המדינה של העליון הריבוני במוסד $
 מוסד לאותו דרכיו ישפילם אדם ופועל מכהן

 רבת והונאה פלילית עבירה של בעטיה
היקף•
מרינסקי. של מכתבו כאן עד

 בעובדה רק להתנחם יוכל שרון פלאטו
 יהיה ׳ניתן לא חסינותו, תוסר אם גם ׳אחת.

 שנעשה התיקון בשל לצרפת, להסגירו עוד
 עלי׳ו יגזיר אם ההסגרה. בחוק לאחרונה

ישראלי. בכלא זד, יחיד, בכלא, לשבת

המדינה כרקליט כף, גבריאל עם כלאטדשרון ח״כ
? אזיקים בלי או עם, יד
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