
שיקר בבחירות בשוחר החשוד *

 יצחק לממשלה היועץ־המישפטי
העליתי שלא פרשה ״...היתה :זמיר
את אך אותה, להעלות רציתי לא אותה,
 *. לאלו נזר ידי על הועלתה כי אליה ייחס

ה בהעולם לפירסום מתייחסת הפרשה
 כתבה התפרסמה הזה בהעולם זה•
 הזבא זזכר שאני כמה זעד חתזמה, לא
 פלא־ זדב בין שיחה של תמליל בה

 לפיו תל־אביב, עיריית ראש לבין מו־שרון
לב תמיכה תל־אביב עיריית ראש ביקש

 כשזה לירות. מיליון של בשעור חירות
 תל־אביב עיריית ראש אלי פנה התפרסם

 חקירה.׳ מבקש ואני וכזב שקר ׳זה :ואמר
 :לאלן מר אומר החקירה. קיוס על הוריתי
 מה ינאי...־ מר הוא הזאת הכתבה ׳מחבר
 להתייחם שעלי מצטער ואני שס, שקרה

 חקירה, שהיתה הוועדה, בפני זו לכתבה
 וגם פלאטו־שרון חבר־הכנסת גם נחקרו

 הקלטה סליל היה האס :בשאלה ינאי מר
 סותרות עדויות היו הושמע. והאס כזה

נב וינאי) (פלאטו האנשים שני לחלוטין.
 יודע לאלו ומר הפוליגרף בבדיק$ דקו
 אמר מי הזאת, החקירה תוצאות היו מה

 אמת.״ אמר לא ומי אמת
 איש־ ״מר לאלו: יצחק הדין עודד־

 שליליות תוצאות יהיו שאם לי אמר שלום
 הודיע לא הוא פעם אף לי. יודיע הוא
לי.׳׳

ה כאן איתי ״מצויות :זמיר יצחק
המחוז פרקליט לנו אמר אתמול תוצאות.

ב כאריה, פלאטו לחם חודשיים במשך
 מווע- למנוע כדי עורכי־דין, חמישה עזרת

 היה ברור חסינותו. את להסיר דת־הכנסת
 להסיר תחליט ועדת־הכנסת אם כי לכל,

בעקבו מליאת־הכנסת תלך החסינות, את
הקר במסכת נוסף שלב מתחיל עתה תיה.
 בין המילחמה שהוא פלאטו־שרון, של בות

מע שלו עורכי־הדין בית־המישפט. כתלי
לבחי לסמוך עד יימשך זה קרב כי ריכים

ימים. כשנתיים עוד הבאות, רות

שקי  ל
בפוליגרף

 המישפט כי ברור עתה ככר ולס ^
■  הפרשה יהיה לא פלאטו־שרון של י

 את שתעסיק הקרובה, בתקופה היחידה,
 ב־ במחלוקת. שנוייה דמותו אשר הח״כ,
 התעוררה ועדת־הכנסת של הדיונים מהלך
 פלא- מעורב היה שבה ישנה, פרשה מחדש

מחדש. עתה תפרוץ אשר טו,
 ול- לעיריות הבחירות ערב כשנה, לפני

 הזה העולם פירסם מועצות־המקומיות,
 טלפון שיחות של הקלטות תעתיקי )2139(

 מיפלגות מועמדי לבין פלאטו־שרון בין
עי ראש ולמועצות־המקומיות. לעיריות

 להט, (״צ׳יצ׳״) שלמה תל־אביב, ריית
 אשר זו, עיר לראשות המערך מועמד

שהיה לין, אמנון ח״כ בן־נתן, (״ארתור״)

טו ?■11111 בד א מי
ת־ ^ מ ת ו עדו  רח- במישכן־הכנסת הוו
\  שמואל ח״כ את שהקיפו עיתונאים, שה /

 ישבו ועדת־הכנסת חדר בתוך פלאטו־שרון.
 להחליט היה תפקידם אשר חברי־כנסת, 21
חסי הסרת על המליאה בפני להמליץ אם

 בקשת את לדחות או פלאטו של נותו
לממשלה. היועץ־המישפטי

 בטוח אך מאוד, מתוח היה עצמו פלאטו
 חדר- מתוך יצאו פעם מדי בניצחונו.
 לפלאטו שדיווחו כנסת, חברי הישיבות
 הדיונים. מהלך על העיתונאים ולציבור

 לפלא- ואמר אחדות פעמים יצא זיידל הלל
 שלך.״ לכיוון הולך זה בסדר, ״זה טו:

להו כדי במיוחד יצא גרוס יעקב שלמה
תוסר.״ לא שלך ״החסינות לפלאטו: דיע

 שמואל כי היה נדמה מסויים בשלב
 נוסף, בהימור להצליח עומד פלאטו־שרון

המאפ ההימורים בשרשרת מכולם הגדול
 היה לא פלאטו לגבי חייו. דרך את יינים

 שהוועדה בטוח היה הוא כלל. הימור זה
חסינותו. הסרת נגד תצביע
 קודם ערב להסתמך. מה על לו היה
 יצח־ יצחק מח״כ דחוף טלפון פלאטו קיבל

 מפלאטו ביקש יצחקי הליכוד. איש קי,
 ב־ שבנווה־אביבים. לביתו במהירות לבוא
 של הקאדילאק מכונית הגיעה בערב 9.30

 את קיבל יצחקי לנווודאביבים. פלאטו
 ויש רשימה, ״עשיתי עז: בחיבוק פלאטו

תומכים.״ 12 לפחות לנו
 לפלאטו שהבטיח היחיד היה לא יצחקי

 כמוהו בוועדת־הכנסת. בדיון תמיכתו את
 בחרות החזק והאיש זיידל, הלל גם היו

 רק לא השלושה, קורפו. חיים בכנסת,
 לפלאטו .סיפרו אלא תמיכתם׳ את הבטיחו

כל עבורו. מארגנים שהם ה״לובי״ על

 ידאג שהוא אישית לו הבטיח מהם אחד
 סיכוייו את שיגדיל דבר להצבעה־חשאית,

פלאטו. של
 חבר־ 12 כללה יצחקי של הרשימה

שאור ללובי הבטיחו לדבריו, אשר, כנסת,
 :פלאטו בעד להצביע השלושה על־ידי גן

 בן־מאיר יהודה מש״י, טולידאנו שמואל
 מאגודת־ גרוס שלמה יעקב .מהמפד״ל,

 ועמל לין אמנון דקל, מיכאל ישראל,
 ומיכה ברעם ועוזי מהליכוד, נאסר-א-דין

אח חברי־כנסת שני לגבי מהמערך. חריש
 ואברהם מהדמוקרטים נוף עקיבא רים,

להת יצחקי מוכן היה לא מהליכוד, כץ
 שגם גדול סיכוי היה לדעתו אולם חייב,

פלאטו. בעד יצביעו הם
 מתוך דלפה כאשר המחרת, ביום ואכן,

 להצביע הוחלט כי הידיעה, ישיבת־הוועדה
 ברוב שנפלה החלטה בהצבעה־חשאית,

 לפלאטו ברור היה ארבעה, נגד 8 של
 להניח היה סביר תוסר. לא שחסינותו
 הצבעתם את להסתיר שביקשו שהשמונה

בפלאטו. יתמכו
 עוד אליה הצטרפו הישיבה במהלך אולם

 חוזרת הצבעה דרשו מהם כמה חברי־ועדה.
החו בהצבעה ההצבעה. חשאיות לשאלת

התו גלויה. בצורה להצביע הוחלט זרת
 חברי- 15 :בלתי־נמנעת כמעט היתה צאה

 פלאטו של החסינות בהסרת תמכו כנסת
 זיידל יצחקי, לה. התנגדו ארבעה ורק

 החסינות בהסרת התומכים בין היו וקורפו
 ברשימה שהופיעו הח״כים מרבית וכמוהם

 נאסר־ גרוס, מילבד יצחקי, של המבטיחה
 וטו- החסינות, להסרת שהתנגדו ולין א-דין

 רובין בן־ציון שנמנעו. ובן־מאיר לידאנו
לפלאטו. נעימה להפתעה גרם מהמפד״ל

 שמואל חיפה, לראשות־עיריית מועמד
ומת דאז רחובות עיריית ראש רכטמן,
 פלאטו אל פנו נוספים, רבים מודדים
 במילחמת־הבחירות כספית תמיכה וביקשו
שלהם.

 את הכחישו לין, אמנון מלבד כולם,
 תל- עיריית ראש הזה. העולם של הסקופ
 כך. על בתלונה למישטרה פנה אף אביב

 לא מעולם כי הוא, אף טען פלאטדשרון
 לא כי אם כאלה, טלפון שיחות הקליט
התקיימו. אכן שהשיחות הכחיש

 ח״כ נחקר צ׳יצ׳, של תלונתו בעיקבות
הקל היו, ולא אין כי וטען פלאטון־שרון

 חקרה המישטרה שיחות־טלפון. של טות
 של עורך־המישנה הכתבה, כותב את

 לה מסר אשר ינאי, יוסי הזה, העולם
החקי לאחר אחדים שבועות גירסתו. את
ב לחקור שמונה קצין־המישטרה בא רה

 והציע •, איש־שלום אלכס תת־ניצב פרשה,
 הסכים, ינאי במכונת־אמת. להיבדק לינאי

 ייבדק פלאטו שגם בכך זאת התנה אך
 ינאי אל איש־שלום חזר כאשר בפוליגרף.

 במכונת־ נבדק אכן פלאטו כי לו ואמר
 המטה־האר- במשרדי ינאי התייצב האמת,

במכונת־האמת. ונבדק בירושלים צי
 מקור מכל נודעו, לא שעבר לשבוע עד

 שעבר, בשבוע הבדיקה. תוצאות שהוא,
הח הסרת על בוועדת־הכנסת הדיון בעת

 וצצה. הפרשה חזרה פלאטו, של סינות
מ הוועדה״ פרוטוקול של 14—15 בעמוד

נאמר: ביולי, 24ה־ ביום ישיבתה

 נזר התוצאות. את לאלו למר הודיע שהוא
 יש התוצאות. באותן אמת דובר יצא ינאי

 זאת? מציג אני למה משטרתי. דו״ח כאן לי
שה הזאת, לוועדה כאן ולאמר לבוא כדי

 יסוד על להניח, מסוגלת לא הזאת וועדה
שקרן...״ ינאי שמר ההיא, הפרשה

הפולי תוצאות פירסום שלאחר ספק אין
 שהוכחשה הפרשה, מחדש תתעורר גרף׳

 בקשת בדבר בה, המעורבים כל על־ידי
 רא־ על-ידי מפלאטו־שרון הכספית העזרה

לראשי־עיריות. ומועמדים שי־עיריות
 תביעת-
דיבה

ל היא אף הנוגעת אחרת, דשה ק(
*  מישפט־הדי- פרשת היא הזה, העולם י
 נגד שרון שמואל־פלאטו ח״כ שהגיש בה,

 הגשת עצם נראית כיום ועורכו. השבועון
 לפני כחודש גרועה. כמהתלה המישפט

טיו את הגיש לממשלה שהיועץ־המישפטי
 לוועדת־הכג־ פלאטו נגד כתב־האישום טת
 פיר־ הח״כ, חסינות את להסיר וביקש סת
 על ידיעה תשקיף, במדור הזה, העולם סם

להע לממשלה, היועץ־המישפטי החלטת
פרק גלופה). (ראה לדין, פלאטו את מיד
 להכחיש מהמערכת דרש פלאטו של ליטו

ו מאחר בסירוב, וכשנתקל הידיעה, את
 מדוייק, שבידו המידע כי ידע הזה העולם
נגד דיבה תביעת פלאטדשרון ח״כ הגיש

 חוקר גס היה איש־שלום סגן־ניצב •
פלאטו. של עורך־דינו * פלאטו. של פרשת״הבחירות


