
ישראל מישטות הכחישה מדוע
זו? מהנחשה בה חזרה ומדוע -

לעיתוזאים (מימין) בר־לב חיים
 ״פלאטו־ הצהרון: של הראשון בעמוד

 סייעה מישטרת־ישראל טוען: שרון
צאתי..." על לאירופה דיווחו למעצרי...

 ״פלאטו־ כתוב: היה הכתבה בגוף
 היא גם מישטרת־ישראל כי טוען שרון

 דיווחה כאשר למעצרו, ביודעין סייעה
 שיצא כך על באירופה לנמלי״תעופה

 הראו האיטלקים השוטרים מישראל.
 על מישראל שיצא הטלקס את לי

טיסתי."
 המשיכה מישטרת־ישראל אבל

זאת. להכחיש
 ביום חצות, של במהדורת״החדשות

 אחרי מחודשיים יותר ',86 בינואר 6ה־
ידי שודרה פלאטו־שרון, של מעצרו

ומפתיעה: קצרה עה
למיש־ דיווחה ״מישטרת־ישראל

 להם יעזור שר־המישטרה כי בטוחים
 שולחו־ על עניינו את להעלות

 תגובההממשלה.
מאוד צומת

 פנתה פלאטו־שרון ישפחת ף{
 ממנו וביקשה פילץ, *■/לאריה
 הוא שר־המישטרה. אצל פרוטקציה

 אף הוא לעזור. והבטיח מאוד אדיב היה
 יצחק המישפחה, של לעורך־הדין אמר

 השר. עם להתקשר יכול ״אתה לאלו:
 מדובה" במה יודע הוא

 היתה זו, הבטחה למרות אולם,
 כאשר מאוד. צוננת השר של תגובתו
 סוף־סוף להשי;ו עורך־הדין הצליח

חושב ״אינני השר: לו אמר בטלפון,

 פלאטו- שמואל נעצר אשר ^
 באוקטובר 27ב־ באיטליה, שרון *■

 נחמה לבני־מישפחתו היתה שעבר,
 תהיה עת בכל כי ידעו הם אחת. קטנה
 שר־המישטרה, אצל קשבת אוזן להם
בר־לב. חיים

זו. לאמונה טובה סיבה להם היתה
 של הקרובה ידידותם על ידעו הם

בר־לב. עם פילץ ואריה אברהם
 לארץ, פלאטו־שרון עלה כאשר

של כילד־טיפוחיו ,60ה־ שנות בסוף

 החדש העולה חיפש ספיר, פינחס השר
 להשקעות. מתאימים פרוייקטים

 בו, הקשורות ולחברות לפלאטו־שרון,
 להשקיע רצו שאותו כסף, הרבה אז היה

 לו שהוצעו האפשרויות מבין בישראל.
 עם להתקשר פלאטו־שרון בחר

 שטחים מהם קנה הוא פילץ. מישפחת
 בתל־ החדשה המרכזית בתחנה נרחבים

 דולר. מיליון שישה שם והשקיע אביב,
 הפרוייקט כי למד זמן אחרי רק

הוא אבל לבן. לפיל הפך המבטיח

פילץ ואריה בר־לב השר
למיפלגה תרומה

 מישפחת־ עם כשותף נכנס ואף המשיך
 שם דימגוף־סנטר, בפרוייקט פילץ

 במשך דולארים. מיליוני הרבה השקיע
 יחסי־ השותפים בין התפתחו השנים
ובחו״ל. בארץ וקישרי־מיסחר ידידות
 ומיש־ בר־לב השר בין הידידות גם
 לשר־המישטרה לכל. ידועה פילץ פחת

 משותף. תחביב יש פילץ ולאברהם
 שהוא השר, לסוסים. משוגעים השניים

 בעת רגלו את פעם שבר אף ידוע, רוכב
 סוסים מגדל פילץ אברהם רכיבה.
 מוכר הוא ברמת־הגולן. בחוותו ערביים

לארצות־הברית. ומייצאם אותם
 ומיש־ שר־המישטרה שבין לידידות
 בעת מיפלגתי. רקע גם יש פחת־פילץ

 העמידה לכנסת האחרונות הבחירות
 בקומה מישרדיה, את פילץ מישפחת

לר בתל־אביב. אל־על בבניין ז2ה־
תשלום. ללא מיפלגת־העבודה, שות

 פלאטו־שרון נכנס כאשר כן, על
בני־מישפחתו היו באיטליה, לצרות

 שר־ הכל בסך אני להיפגש. טעם שיש
 עוסקת מישטרת־ישראל המישטרה.

 יד לה היתה ולא בחקירות־פשעים,
 סירב הוא פלאטו־שרון." של במעצרו
 ״אינני וסיכם: המישפחה עם להיפגש

כלום." לעשות יכול
 אמר במילאנו, בכלאו פלאטו־שרון,
 עיניו במו שראה לבני־המישפחה

 על המודיע ממישטרת־ישראל, טלקס
 מישטרת־יש־ מהארץ. מועד־יציאתו

 ימים שלושה כבר זאת. הכחישה ראל
 29ב־ הח״כ״לשעבר, של מעצרו לאחר

 סופר־הארץ, דיווח ;85 באוקטובר
 בכיר מישטרתי ״גורם שפירא: ראובן

 מישטרת־ישראל כי אתמול, הדגיש
 פלאטו־ של מעצרו בעניין צד איננה
 התעניינות גילתה לא גם ולכן שרון,

המעצר.״ על לה שנודע לאחר מיוחדת
 באר, יוסי דיווח 1985 בדצמבר 15ב־
 כי באיטליה, ידיעות־אחרונות כתב

נכתב וכך מפלאטו־שרון. מיכתב קיבל

 פלאטו־ו של יציאתו על טרת־צרפת ;
 הכחישה המישטרה מהארץ. שרון

 :על למישטרת־איטליה שדיווחה בזמנו,
 - מקורות אך פלאטו־שרון, של יציאתו

 כתבנו, באוזני היום, אישרו במישטרה
 למיש־ דיווחה מישטרת־ישראל כי

 פלאטו־ של יציאתו על טרת״צרפת
שרון.

 פי. על כי מסבירים ״במישטרה
 החברות המדינות בין הקיימים הסכמים

 ;מישטרת־ישראל היתה באינטרפול,
 על למישטרת־צרפת להודיע חייבת

פלאטו־שרוו." תנועותיו-של
 הכחשה

מאוד מוזרה
 מישטרת־ישראל של זרתה

 מוזרה היתה הקודמת מהכחשתה 1 1
 פלאטו־שרון, של מזכירתו מאוד.
עם להתקשר מיהרה חורי, קלרה


