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 הבטחות
הרופא״ ב״בית

בתל ניתנה פלאטו של נוספת ך*'בטד!ה
 של הבחירות מטה שערך בכנס אביב. י י

 הנאשמים, שלושת כל השתתפו בו פלאטו,
 של המיספר צמח בתל־אביב, בבית־הרופא

 ב־ לרכוש. פלאטו הבטיח שאותן הדירות
 שהיא פד״ם, אגודת נוסדה שם בית־הרופא,

 לספק פלאטו הבטיח שבאמצעותה האגודה
 המועמד כבר דיבר שלו, הדירות את

דירות. אלף 20 רכישת על לכנסת

 יוכל המצביע של קולו בעזרת כי היתר,
 וכי הבטחותיו מימוש את להבטיח פלאטו
 בעיותיו. את המצביע יפתור פלאטו בעזרת

 ההרשמה כי הברור, באופן נאמר, במודעה
 תיערך צעירים לזוגות דירות להשכרת

בדימונה.״ פ״ש בסניף
 פנו כאשר כי גם, טוען כתב־האישום

 נאמר דירות לשכירת להירשם אנשים
 עליהם כי במישרד, האחראים על־ידי להם

בחי באסיפת פ״ש. רשימת עבור להצביע
אפ בתחילת בדימונה, פלאטו שערך רות
 לכל שהודיע זינטי, גם נאם ,1977 ריל

 להצביע עליהם כי לדירות, הנירשמים
פ״ש. עבור
 גם פלאטו־שרון חזר הדירות הבטחת על

 באשקלון ואשקלון. בית״שמש בנתניה,
את כי כתב־האישום, פי על פלאטו, טען

י ך 1ך] ן11ך 4 ו1 [ | |1|  נעצר כאשר חבר־כנסת, שהיה לפני עוד פלאטו־שרון, ף
1 ההס בקשת על־פי למעצר והובל המישטרה על־ידי 111 #111 11 ■1.

 פלאטו כשהובא מירמה. בעוון לדין להעמידו שביקשו צרפת, שילטונות של גרה
 פלאטו־שרון החליט אז הוחרם. ודרכונו בערבות שוחרר הוא לבית־המישפט,

לצרפת. אותו להסגיר יהיה אפשר ואי בחסינות שיזכה כדי לכנסת, לבחירות לרוץ

בירושלים השלוח המשפט בבית
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לכנסת לבחירה עצמו להעמיד 1 מם' הנאשם החליט 1977 פברואר בר.ודכי
התשיעית.

רי זאת מטרה <קדם כרי כ ע ו סיי אנשים הנאשם העסיק לכנסת. בבחירתו ל
1

 ליושב־ראש שהוגש פלאטו, נגד מכתב־האישום קטע
קירש. מיכאל ירושלים, מחוז פרקליט חתום עליו הכנסת,

 בשחיתות, — אישום סעיפי חמישה בתוכו וכולל עמודים תישעה על משתרע האישום כתב
וחלפון. בן־אודיס עוזריו, שני לדין הועמדו פלאטו עם יחד פשע. לבצע קשר וקשירת שוחד

האישום בחב

הש כיצד מלמד בכתב־האישום 6 סעיף
 מטה של הדירות הבטחת מערכת תכללה

 פרקליט כותב פלאטדשרון. של הבחירות
 בכתב־האי־ קירש, מיכאל ירושלים, מחוז
הו בבית־הרופא הכנס ״לאחר שלו: שום
לגב בן־אודיס) (ז׳אק 2 מספר הנאשם רה
 פ״ש רשימת עבור שעבדה כהן, רחל רת

 של רשימות בדימונה לערוך בדימונה,
 מספר מזהים: פרטים לפי צעירים, זוגות

 אליו, הרשימות את ולשלוח וכר, הנפשות
 בתל-אביב.״ הבחירות למטה

 וערכה ההוראה את מילאה כהן ואכן,
ה בא הרשימות, שהוכנו לאחר רשימות.

 כתב״האישום: מספר הבחירות. של רמז
דימו סניף רכז פירסם 6.5.1977 ״בתאריך

 מודעה זינטי, מרקו פ״ש, רשימת של נה
בין נאמר, ובה בדימונה מקומי בעלון

לבו ׳רכש. כבר בקריית־שמונה הדירות
 פלאטו של המטה הבטיח בירושלים חרים

 ולהשכירן בבירה, דירות אלף 15 לרכוש
מוזלים. במחירים

 חמולות ראשי
עדות ומנהיגי

*  מתייחס השלושה נגד השני אישום ן
 כתב־האי- הבחירות. ביום לפעילים 9 י

 מספר הנאשם של ״תוכניתו כי טוען, שום
 הנאשם על־ידי אומצה אשר (חלפון), 3

 (בן- 2 מספר והנאשם (פלאטו) 1 מספר
 למספר תשלם הרשימה כי היתה, אודיס)

 תשלום שייקרא תשלום אנשים של גדול
בסמוך או הבחירות ביום פעילות עבור

כוונתו כל הכנסת. נשיאות שולחן על נשען פלאטו־שרון 111111ך| ך ך 11
חוקי על להישען היתה לכנסת בהיבחרו פלאטו־שרון של ■■*-י
 הצליח פלאטו כי המדינה טוענת עתה אולם לצרפת. יוסגר שלא כדי הכנסת, של החסינות
ושחיתות. שוחד של עבירות הבחירות בתקופת שביצע משום לכנסת להיבחר

 זה תשלום כוונת למעשה כאשר ;לו
 ובני הם כי אנשים, אותם על להשפיע

 פ״ש. רשימת עבור יצביעו־ מישפחותיהם
פעילות, עבור תשלום נקרא ״התשלום

 ב- הנאשמים של האמיתית כוונתם אולם
 לשכנע היתה, ובביצועו התשלום תיכנון

עבור להצביע אותו המקבלים האנשים את
)48 בעמוד (המשך

בקיפ תשוו עם
 כתב־האישום

עבור בהצבעה
הבטיח

רשימתו.

בן־אודיס, דאק עוזרו, עס יחד פלאטו־שרון
 פי על הבחירות. ביום הקלפיות באחת בסיור

 אותס והתנה לבוחרים, סרק הבטחות פלאטו־שרון
לפעילים. שכר של במסווה למצביעים, כספי־שוחד שילם כן
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