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סלאטו־שרון
פנטזיונר

 על עצמיות טפיחות בשורת ופותח
 פרשת ישנה כל ״קודם השכם:

 לתיאור נכנס הוא וכאן מוזמביק,״
 טייס של שיחרורו דרן־ של ססגוני

 בקירבת הופל שמטוסו ישראלי
בריגול. והואשם נפצע והוא מוזמביק,

 בעיסקת כספים השקיע פלאטו
 אמריקאית־רוסית, עצורים החלפת
שוחרר. והטייס

 שפלאטו אמר ריין משה ״אפילו
 ומביע פלאטו, מתלהב הצליח,״
 עם קשריו בגלל שאולי השערה,

 ואולי לואיס ויקטור הרוסי העיתונאי
 הגרמני עורך־הדין עם קשריו בזכות

 עצורים החלפות בעיסקות המטפל
 טען הגרמני (עורן־״הדיו בינלאומיות.

 מקיים שאינו אחדים חודשים לפני
 לא זה פלאטו. עם קשרים יותר

 על יספר הוא מה? אלא ״בטח, מתרגש: ■
סודי!״) זה איתי? שלו הקשרים

 פיטיס־ביקוד
בביירות

ש ביותר גבוהה סבירות ש ^
 ידעו בהט מרב־סרן בכירים גורמים

 יכול אולם פלאטו. של שליחותו על
 בהט פנה מוקדם שבשלב להיות

 או שנבעה אישית, ביוזמה לפלאטו
 בעיית- את לפתור לנסות כן מרצון

 אינה אם גם שהיא, דרו בכל השבויים
 להישגים משאיפה או המקובלות, מן

 מהזדק־ או האישי, לקידומו שיביאו
לכסף. הדחופה קותו

 לירות למיליון קרוב ביקש בהט
 לו ענה צפריר פלאטו. של ממזכירו
 של החמורות ההשלכות על שיחשוב
 בסכום בהט מעל יותר מאוחר הבקשה.

 היו 1983 לאביב נכון דולר. 1800 של
 לירות, מיליון כמעט שווים דולר 1800

 הסכומים שני בין המפתיע והדמיון
דרשני. אומר

 לנסוע במילא התכוון פלאטו אך
 וכבר הפרטיים עסקיו לצורך ללבנון

 למישרד פנה בהט, עם לפגישה קודם
 אישור- בבקשת והמסחר התעשיה

ללבנון. יציאה
 לאיתור־ ביחידה מדור כראש בהט,
 קיבל הוא יותר, זריז היה נפגעים,

 פלאטו־ עבור מהארץ היתר־יציאה
 להחזרת בטיפול מעורבותו עקב שרון,

 יצאו '83 מארס באמצע שבויים.
 דרך ליגלית, בצורה הארץ את השניים

ראש־הניקרה.
 בכירים שגורמים ייתכן כיצד ■ך•

 פעילותו על ידעו המישפטית ךבמערכת
 הצבאית המערכת ואילו פלאטו של

 שבהט מסביר נתיב זה? לידע מתכחשת
 ולעורך- אליו מסויים בשלב פנה

 אז (שטיפל מרינסקי אריה הדין
 את להפעיל בהצעה השבויים) בנושא

 כיום התנגדו. ושניהם פלאטו־שרון,
 אחרי באה בהט שפניית יודע, הוא

 אינו הוא בנושא. פעל כבר שפלאטו
 גורמים שאולי לאפשרות, >~מתכחש
 פלאטו הפעלת על ידעו מבהט בכירים
 בעניין, חקירה שנערכה ונרמז בעניין,

 כמה ממנה הסיק אישית, הוא, וכי
 באיזה לשתף מי את מעשיות, מסקנות

מידע.
לתחנת־ ופלאטו בהט כשהגיעו

 שאלוף־ הסתבר בראש־הניקרה, הגבול
 כניסתם את להתיר אמור שהיה מישנה

טובה ר1בג נמצא ללבנון,  במטולה, ה
 ידע לא במקומו שהיה וסגן־אלוף

 ירה פלאטו העניין. על מאומה
 לדבריו לצה״ל.״ ״תתקשרו בביטחון:

 אכ״א ראש לישכת עם קשר נוצר
 של תגובתו התקבלו. אכן והאישורים

וכזב!" ״שקר נתיב: משה

 אדוני, לו: ואמרתי הקרח הפשיר
שבו של שמות שלושה תיתן שסוריה

 שג׳יבריל באל־אנצאר, הכלואים יים
 שלושה, — וערפאת שלושה, — יתן

 את מוסר שאני מרגע שעתיים ותוך
 בביירות נוחתים הם — השמות

שלנו. הרציניות הכוונות להוכחת
 כזה קשר על לדווח לישראל ״חזרנו

הוא למי עניין. פלאטו סוגר חשוב,״

במסוק,ס
במכוגית לא

 שפות בארבע סלאטו ף^סבם
 ועברית) אנגלית צרפתית, *■/(יידיש,

 בחיפוש הבלתי־נלאים מאמציו את
 פוליטית: אישיות עם קשר אחר

 ידידי עם קשר ליצור לא זה ״החוכמה
 עם קשרים אין שלהם מכיוון ישראל,

 שונא־ עם קשר חיפשתי הפלסטינים.
 סנדקו מזל! לי והיה מושבע. ישראל

 כמו אנחנו שלי, טוב חבר של בנו של
 החי נוצרי, פוליטיקאי הוא אחים,

 שם החי היחידי הנוצרי במערב״ביירות.
 אחד נחשב הוא המוסלמים. בין

בלבנון.״ הבולטים המנהיגים מחמשת
 ועדת־ יו״ר לאחור, פואד זה היה

 תגובת הלבנוני. בפרלמנט הביטחון
 הוא ״פלאטו בכיר: צה״ל קצין

 עיתונאי עם נפגש הוא פנטזיונר!
מה?" אז צרפתי,

 מאשר זאת, לעומת נתיב, משה
לאחור. עם קשריו על דיווח שפלאטו

 פגישה לנו ״סודרה פלאטו: ממשיך
 היה האיש .9 בשעה בבוקר, למחרת

שיחה שעות שלוש אחרי מסוייג, קר,
ללבנון יינות לייצוא סלאטו של הבקשה

מר דיין משה אפילו א

 ואז מסוק, ודרש נוח") לא במכונית(״זה
הבעיות. החלו

 שהשגנו כך על ״קינאה, מדוע?
 שר־ של למזכירתו פנינו תוצאות.
 למסוק, בקשר ארנס, משה הביטחון,

 לעורך־דין אותנו הפנתה והיא
 אוהבים לא אנחנו שאותו מרינסקי,
 שניהלו במישפט התובע היה (מרינסקי

 נגד אלוני ושולמית בן־פורת ישעיהו
 וטרק מיכתב תבע הוא פלאטו־שרון).

הטלפון.״ את
 מרינסקי של בחדרו שישב קצין

 לא שהשיחה טוען שיחת־הטלפון בזמן
 בעניין אלא המסוק, בעניין נסבה

 בפרשת לעזור פלאטו של ניסיונותיו
 את שיעלה נענה כך ועל השבויים,
 שתי פנים, כל על בכתב. הצעותיו
 גורמים ידיעת על מצביעות הגירסות
 פלאטו של פעילותו על במערכת
שפורסם. מכפי מוקדמים בשלבים
 פלאטו, מספר ששי,״ ״ביום
 יש ראשון ,ביום ואמר: אבי ״התקשר

 מקומות ולפלאטו) (לצפריר לכם
 ששיח־ אירועים מפרט; והוא במטוס.״׳

 ראש־הניקרה. פרשת את למעשה, זרו,
 טלפונים ורק מקומות להם שורייגו לא

 איתור־ ולמדור אכ״א ראש ללישכת
 טסו לא הם העניין. את הסדירו נפגעים
 בחברתם אלא שפורסם, כפי בחשאי,

 וקריין יערי אנשי־תיקשורת(אהוד של
בכירים. וקצינים הערבית) הטלוויזיה
 במכונית נסענו לדאמור, ״הגענו

 במלון התאכסנו לביירות, עד ידיד של
 התיק־ נציגי עם יחד העיר, במזרח
שליחו מטרת מהי ירעו כולם שורת.

 לי אמרו כולם יודע? אני איך תנו.
 אני מה התעניינו ולא פלאטו׳ ,שלום,
שם. עושה

 לבקאע, לצאת עמדנו ״בצהריים
 ולקבלת המשא״ומתן התחלת לצורך
לשחרר מבקשים שהם השבויים שמות

 את לראות כדי וכמובן, כבונוס,
 דקות בחמש (הישראליים)! השבויים

 צה״ל, מדובר טלפון מתקבל 12 לפני
 מסביר אני איך הביתה!׳ מייד ,תחזרו

מיקרי.״ היה זה זה? את
 כל״כך לא הוא הזאת המיקריות את
 בנוגע הפרטים שאר את וגם מסביר

 לספק יכול אינו הוא למשא־ומתן
 הצהרת־ על חתום שפלאטו מכיוון
זה. בנושא סודיות

 פנים בקבלת התקבל ארצה כששב
 גורמים על־ידי המאושרת חמה(עובדה

 אלוף־ בדרגת לקצין ודיווח בצה״ל)
מהיש שביעות־רצון שהפגין מישנה,

גיו.
 לביירות, לחזור שהתכוון פלאטו,

 כפי בצבא, גורמים עם להתקשר ניסה
 התחמקו. ואלה לטענתו, עימו, שסוכם

 שלא העובדה את מאשר נתיב משה
 מקורות פלאטו. עם להיפגש רצה

 להם הובהר כי מוסיפים בצבא
 ש״ישראל כך על צוחקים שבלבנון

הזה.״ באיש השתמשה
 יצר מוסיף,.שפלאטו אף נתיב משה

 שיש ושיכנעם השבויים הורי עם קשר
 והם בניהם לשחרור להביא ביכולתו
 ״אחד אדיר. לחץ עליו הפעילו

 שיש אמר שפלאטו לי סיפר מההורים
 מבנם. מיכתב לו להביא ביכולתו

 עצם עם מחכה ואני ,שיביא׳ לו: אמרתי
הזה.״ היום

 מרירות: חש זאת, לעומת פלאטו,
 המנהיג עם בקשר אני היום ״עד

 לא מדוע אותו כששואלים מלבנון.״
 השבויים בנושא שוב לפעול ניסה

 ישוע — אנחנו ״מה צפריר: התפרץ
 סטירת־לחי, לנו נתנו אם הנוצרי?

השניה?״ הלחי את נגיש
 פלאטו אותו חותך לא,״ לא, ״לא,

הנוצרי!״ ישוע כן ״אנחנו שרון:

ללבנון סלאטו של אישור־היציאה
ם לצורך קי ם עס פרטיי

 יצליח, שהוא פלאטו חשב מרוע
 (קרייסקי, וטובים שרבים במקום
 נעלב: הוא נכשלו? האדום) הצלב

 שמקבלים, עיסקה שבכל יודע ״אני
 כל שאת לי הובטח לתת. גם צריך
 להחליף ניתן אל־אנצאר .שבויי5000

בשבויים.
 ההוכחה מהי בהט: אבי את ״שאלתי

 ענה: והוא המדינה? את מייצג שאני
 אישיות עם קשר שתיצור ברגע

 עשרה חמישה, לך שיתנו בקש כלשהי,
 ושעתיים אל־אנצאר משבויי שמות

 אלינו, השמות את שתעביר מהרגע
 יהיה וזה בביירות נוחתים הם טלפונית,

שלך!״ כרטיס־הביקור

 בכיר לגורם לא מדוע לבהט. דיווח? י
 ניסיון שנעשה מגלה גם הוא יותר?
 מכיוון לאחור, עם קשר שוב ליצור
 מתי? ישראלים. שלושה הרג שהוא
 על שיודע היחידי והוא שנה. 20 לפני

 מדוע הבין לא פלאטו קבורתם. מקום
 את לדעת לישראל חשוב כל־כך זה

לו. הסבירו אבל קבורתם, מקום
 לדבריו, קיבל הוא שבועיים, אחרי

 יש ״בואו, שלו: מאיש־הקשר טלפון
לדבר.״ מה על

לנסוע פלאטו הסכים לא הפעם
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