
ליש ולהעבירן השקעותיהם, את משם
ראל.״

ת פסק-דין  מוו
לפלאטו

 פלאטו־שרון על כועסים צרפתים ך*
 הישראליות הפרוצות פרשת בעיקבות 1 י

 שרון את מתארים הם הפארטוז. במועדון
 שנת ועד 1969 שמשנת גדול, כ״נוכל

 ישנים פרנקים מיליארד 60 גילגל 1974
 אותם ומכר שטחים קנה בעסקי־דלא־ניידי.

משו או כפול במחיר פיקטיביות לחברות
 העצום. ההפרש את לעצמו ולקח לש,

 מועדון פרשת בעיקבות הצרפתים, לדברי
 לפלא- ממתינים שבצרפת רק לא הפארטוז,

 האפ־בי־איי שגם אלא צווי־מעצר, 31 טו
 לדבריהם, קשור, שהוא מפני בו, מתעניין
 וב- בארצות־הברית הישראלית במאפיה

 ולא הס־ד־ס לא אולם האמריקאית. מאפיה
 עליו, ידם את לשים יכולים האפ־בי־איי

 ונהנה הישראלית, לכנסת נבחר שהוא מפני
בישראל. מלאה מחסינות

 פלאטו־ נעצר שנים ארבע לפני ״כאשר
 ההסגרה בקשת בעיקבות בישראל, שרון

 לידידים: אמר הוא צרפת, שילטונות של
 יהרגו הצרפתים ־ לצרפת, אוסגר ,אם

מגזים פלאטו־שרון כי חשבו אז אותי.׳

גור עם מתמיד בקשר פלאטו־שרון ח״כ
 התכתבות וניהל בברית־המועצות מים

 ויקטור ועם הקג״ב, עם חופשית טלקס
 בדרך הנחשב הסובייטי, העיתונאי לואים,

הקג״ב. של חצי־רשמי כסוכן כלל
 יד לפלאטו־שרון כאילו נטען אחר־כך

צרי שהיתה כץ. ג׳סיקה התינוקת בפרשת
 לבסוף ושוחררה מייוחד רפואי טיפול כה

למערב. מברית־המועצות הוריה עם יחד
 פלאטו־שרון ח״כ תרם אכן אם ידוע לא

הת רק שהוא או אלה אנשים לשיחרור
 בושלו. כבר שהן לאחר בפרשות ערב

 הת־ של צילומים אז פירסם הזה העולם
 ויק- לבין פלאטו-שרון בין כתבויות־טלקס

 ב־ המוצב הטלקס מכשיר בין לואיס, טור
 ב־ אל־על בבית פלאטו־שרון של מישרדו

 ה־ במטה הטלקס מכשיר לבין תל־אביב
 היו כי ספק, אין במוסקבה. הרוסי קג״ב

 פלאטו־שרון בין התכתבויות־טלקס גם
ב ביותר המיסתוריות הדמויות אחת לבין
 המז- עורך־הדין המודרני, הריגול עולם

 לנציג הנחשב וולף, וולפגאנג רח־גרמני
שיח של מגע בכל הבלתי־רישמי הרוסי

המערב. עם מרגלים והחלפת דור
מוסמ גורמים פלאטו־שרון נגד קמו אז
 של בלשכתו ראש־הממשלה במישרד כים

למ בפעולה עסק אשר לנדאו, חיים השר
טע אלה לישראל. אסירי־ציון העלאת ען
השקטה בפעולה מחבל פלאטו־שרון כי נו,

תירוש) וז׳אן נתן אייבי פילץ, אריה (עם בתל־אכיב כמסיבה פלאטו
בפאריס? הפארטוז במסיבות היו מי

 שילטונות לו שיעשו המעשים בתיאור
 אותו להעמיד אז רצו הצרפתים צרפת.

 עבירות־מי- ועל עבירות־מירמה על לדין
 וקנס, מאסר הוא העונש שעליהן סים,

 פלאטו התכוון זו שלפרשה יתכן מוות. לא
 מוות לו צפוי כי אז טען כאשר שרון,

 צרפת.״ לשילטונות יוסגר אם
 בכל מכחישים הישראלי במוסד גורמים

 איזשהו להם, היה או להם, יש כי תוקף
 עניין בכל שרון פלאטו ח״כ עם קשר

 עם ישראלי קשר כל ומכחישים שהוא,
 שרון פלאטו בפאריס. הפארטוז מועדון

לעניין. קשר כל מכחיש איננו עצמו
פלאטו

 אמר הזה העולם לשאלות תשובה ר*
 לעניין שלי הקשר ״כל :פלאטו־שרון

ל שייך היה ארטוא ברחוב שהבניין הוא
 אני בה. בכיר שותף הייתי שאני קבוצה
 בתוכו. שקרה למה לא למיבנה, מתכוון
 למועדון- המיבנה את השכרנו אנחנו

בו. קורה מה ידענו ולא הלילה,
 מועדון שם שיש לנו נודע אחר־כך ״רק

ב חריגים אינם כאלה מועדונים פארטוז.
 יודע גם אני לגמרי. חוקיים והם צרפת,

 ה־ וכי נסתרות מצלמות שם התגלו כי
 כאילו השאר, כל אבל שם. צילם ס־ד־ס

 לשם והבאתי במועדון שותף הייתי אני
מוחלטת.״ שטות זו ישראליות, בחורות

 ח״כ של ששמו הראשונה הפעם זו אין
 פרשיות- של בהקשר עולה פלאטו־שרון

בעו לישראל. הגיע זה שאיש מאז ריגול,
 בעיתונים יקרה מתקפת־מודעות עורך דו

היה מחוץ־לחוק אל רק״ח הוצאת למען

 למען רציניים גורמים שעורכים והמוסדרת
 פלאטו־ בברית־המועצות. יהודים שיחדור

 עושה אינו כי לנדאו, את אז האשים שרון
 בפעולתו תומך השר שאין ובכך מאומה

קנאה. של מטעמים שלו,
 הסיפור נכון אמנם אם כי להניח, יש

 רב־התפוצה, הצרפתי בעיתון המתפרסם
 שני עם פלאטו־שרון של הקשרים על

הצר הס.ד.ס. כמו גדולים, ריגול מוסדות
 ההרפתקנות יצר הישראלי, והסוסד פתי
 לעולם רק מוגבל אינו הנוצץ הח״כ של

הרי לעולם גם אלא והמישפטים העסקים
 בפאריס, בכך החל הוא הבינלאומי. גול

 שעלה לאחר והמשיך, פרוצות, במועדוני
ה הקג״ב עם שונות בפרשיות לישראל,
־י סובייטי.

 אלה שכל אחרת: אפשרות כמובן יש
 פלאטו על־ידי שהומצאו סיפורי־בדים, הם

 לכלי־תיקשורת ידו על ושהוכנסו עצמו
 אם עצמי. פירסום לצרכי בעולם, שונים

 הפיר־ ביותר: מחוכמת שיטה זו הרי כן,
 — פקאטו את כביכול, מתקיפים, סומים

 שהם בכך אותו משרתים הם למעשה אך
 מרתקות ריגול בעלילות שמו את קושרים
 ליריב או לידיד כאילו, אותו, והופכות

 חשובים. בינלאומיים מוסדות־ריגול של
 בעיתון *זה אחרון פירסום הרי כן, אם

המטרה. אותה את משרת צרפתי
 לאותה פוברק כאילו נראה זה סיפור גם

 פלאטו של ההכחשה־לא־הכחשה מטרה.
כ נראה שהדבר אף זו. השערה מחזקת
 את לבסס זה סיפור בא הרי עליו התקפה

 פעל שהוא פלאטו: של הישנות טענותיו
היש במוסד קשור ושהוא ישראל, למען
בזעם. אותו מכחיש שהמוסד דבר — ראלי

!■ ינאי יוסי

חצי ועוד מיליון *שני
2,5 0 0 ,0 0  ^ ראשון! פרס ל״י0

הפיס! בהגרלת זכיות אלפי מאות
 ובהגרלה! בזוטא זכיה ל־י-מינימום30

היום! עוד שלך המזל כרטיס את קנה
בזוטא! מיידיות זכיות 233,600
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שבוע! בכל הזכיות, כל סך ט־ט

ה נזווולח. *ר/סי׳ הז


