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באמת?
 שרון: פלאטו
וסמל כסף

 פלאטו־שרון (״סמואל״) שמואל ״כ ^
 בכנסת. ביותר העשיר האיש נחשב 1 1

 ועצם זה, במיקרה שרון של עושרו אולם
להע עניין רק לא הם בכנסת חברותו

 לגבי זו בסידרה נעשה שהדבר כפי רכה,
 סמל, הוא פלאטדשרון חברי־הכנסת. שאר

 עליו שנאמר הכנסת בתולדות היחידי האיש
 גאנג־ אתה גנב, ״אתה עצמה: במליאה

 כל בתגובה זכה שהדבר מבלי סטר,״
 אריה היה הדובר פלאטדשרון. היה שהיא,

 מפני הגיב, לא ופלאטו אליאב, (״לובה״)
להגיב. מה לו היה שלא

 פלאטו ידוע שנים משמונה יותר במשך
 בכל לפחות בארץ. העשירים האנשים כאחד
 חוץ כי נראה, בישראל. לעיסקותיו הנוגע
 לא רכוש, מכר הוא שבהן עיסקות מאותן
 להי־ אחת. שחוקה אגורה שרון הרוויח

 הרבים הכספים אולם, הפסיד. הוא — פך
 את שביקשה הארץ מצרפת, הביא שאותם
והעס ודמיה, נוכלות מעשי ביגלל הסגרתו

בעי- אחרות, בארצות עושה שהוא קים

 ותושם האמיתיות הכנסותיהם עד הדרח חמשו
י 120 כר שד ו ית הכנסת חב ע י התש

 נולד אחד־כך אותו. לרצוח מאיימים רק״ח
נו סיבה לו היתר. וזו פלאטו, של בנו

 רישמיים לאירועים בבית. להישאר ספת
 הוא שכן, רעייתו, את עימו לוקח הוא

לאירו אך צלמים. במקום שיהיו חושב
 הוא לילה, במועדוני רישמיים, לא עים

נהגו. עם או מעוזריו אחד עם הולך

ארנס: משה
וביטחון עסקים

הוא בסביון, פלאטו של משכניו חד
 של והביטחון החוץ ועדת יושב־ראש

 אינו אמנם ארנס ארנס. משה ודכי הכנסת,
 אך פלאטו, של זה כמו בארמון מתגורר

 מביישת היתד. שלא וילה של בעליה הוא
 מתגורר הוא שבסביון, זו בווילה איש.

ל הגיע ארנם ילדיהם. וארבעת אשתו עם
 1948 בשנת רק מארצות־הברית ישראל
 שהיה כמי מושבניק. יהיה כי אז, ונראה

 ארנס מיהר בארצות־הברית, בית״ר נציב
 מבואות זו, תנועה של למשק להצטרף
 בעל אז כבר שהיה ארנם אולם בית״ר.

הס לא מכונות, בהנדסת אקדמאי תואר
 חזרה נסע אותו, עזב המושב, חיי עם כין

 הפעם ללמוד, המשיך ושם לארצות־הברית
 לעבוד התחיל הוא אווירונאוטית. הנדסה

ס קרטיס חברת עבור  בארצות־הברית ויי
 ארנס של משכורתו סילון. מנועי בפיתוח

הצ־ הוא במייוחד. גבוהה היתה אז כבר
כפכיון שדו כווידה פלאטו־שרון ח״כ

בביתו הסתגר

סביון 7111 ביס חח״

שכסכיון ככיתם הח״כ, של רעייתו פלאטו, אנט
רישמיים לאירועים

שהבי הם ובארצות״הברית, בוונצואלה קר
הרב. עושרו את לפלאטו או

 בסביון. ממש, בארמון מתגורר פלאטו
 את הכוללות ביתו, משק אחזקת הוצאות

 אישיים, מזכירים שני שומר־הראש, הנהג,
 מטם־ משרתות, כמה האחזקה, על האחראי

 וכן ושומר, גננים פלאטו, של לתינוק .לת
 לב־ מגיעות בביתו, האירוח הוצאות
שלו. דבריו על־פי בחודש, לירות 300,000

 קאדילאק, מסוג מכוניות שתי לפלאטו
 היא אשתו של ומכוניתה מרצדס מכונית

 של לנהגו גם ספורט. רומיאו אלפא מסוג
 ידוע שפלאטו למרות מכונית. יש פלאטו

 מכבד שאינו וכמי לשלם, אוהב שאינו כמי
במש המדובר אם גם התחייבויותיו, את

ההו מגיעות פועל, או פקידה של כורת
לי 200,כ־ססס לעוד שלו האישיות צאות
 אינו שבהם בחודשים וזאת בחודש, רות

 אחדים, חודשים לפני מהבית. לצאת מרבה
 לחוק, מחוץ רק״ח את להוציא שדרש אחרי

אוהדי כי וטען, בביתו פלאטו הסתגר

 לארץ שב עימו ניכר, סכום לחסוך ליח
 להרצות ההל שנה באותה .1962 בשנת

 בטכניון. אווירונאוטית להנדסה בפקולטה
המר בקרב במייוחד אהוד היה לא ארנס

 זה היה כי טוענים, יש בטכניון. צים
ה חייו אורח וביגלל התנשאותו ביגלל

האווי בתעשייה לעבוד עבר הוא ראוותני.
 ההנדסה חטיבת וראש כסמנכ״ל מונה רית,

 התעשייה את עזב ארנס אלה. במיפעלים
ולר ענק משכורת לו ששילמה האווירית,

 שאותו פתוח הוצאות חשבון עמד שותו
דלת. בטריקת לנצל, ידע

 הקים האווירית התעשייה את עזב כאשר
 הרשומה סיבונסיקס, בשם יבוא חברת

 המת־ זו חברה אשתו. שם ועל שמו על
 מייוחדים מדעיים מוצרים ביבוא מחית

העשי הייבוא מחברות אחת היא במינם,
ביו אמיד אדם ארנס את והפכה בארץ רות
 כי לומר, אפשר ארנס של לזכותו תר.

 החברה בין קשר למצוא אין ישיר באופן
לתע הקשורים מוצרים גם המייבאת שלו,

 כיושב־ראש תפקידו לבין הביטחונית, שייה
הכנסת. של והביטחון החוץ ועדת

 בן־מאיר: יהודה
צנוע אך עשיר;

* ב ן ל ״ ״ פד מ  בן־מאיר, יעקוב יהודה ה
 ומשה פלאטו־שרון של נוסף שכן הוא י ״

ביו היקר המגורים לאיזור ארנס (״מישר,״)
 ממישפחה בא בן־מאיר סביון. בארץ, תר

רוזנ מאיר הד״ר אביו, כסף. האוהבת
 עיס־ שאהב כמי ידוע היה המנוח, ברג
 סכום לבנו והותיר שונות, מעיסקות קות
 בן־מאיר, של אשתו גם כסף. של ניכר

 סכום תרמה בארצות־הברית׳ הכיר שאותה
 ה־ לקפיטל מהוריה, קיבלה שאותו נכבד,

 ה־ שהקרנות הרווחים מלבד מישפחתי.
 כ- משכורתו ומלבד נושאות, מישפחתיות
 כי אס שכר, גם בן־מאיר מקבל חבר־כנסת,

 הרצאות, כדמי אלא משכורת, בצורת לא
 המחלקה כראש בר־אילן, מאוניברסיטת
לפסיכולוגיה.

 של לשיכבה שייך בן־מאיר כי ספק, אין
 והצורה חייו אורח כי אם הכנסת, עשירי

 צניעות, על מעידים מתלבש הוא שבה
 מכונית, אין לבן־מאיר רע. לטעם נוסף
פו לעסקנות מקדיש הוא זמנו מרבית ואת

 בני והוצאות האישיות הוצאותיו ליטית.
מ הוא ובן־מאיר גדולות, איבן מישפחתו

 לחסוך המצליח הבודדים, חברי־הכנסת ביו
כחבר־כגסת. ממשכורתו גם

 וידשובטקי:
מבוזבז פוטנציאל

 נוחים חיים החיים הכנסת חסרי ל ין♦
 נמנה עשירים, אינם כי אם ביותר,

 וירשובסקי וירשובסקי. מרדכי שי, ח״כ
 לא מעולם אך במיקצועו, עורך־דין הוא
 במשך לעריכת־דין. פרטי מישרד לו היה

 ויר־ היה לכנסת שנכנס עד רבות, שנים
היו היה האחרון ותפקידו שכיר, שובסקי

תל־אביב. עיריית של המישפטי עץ
 חב־ שבקרב לעורכי־הדין ובעיקר לאיש,

ויר־ היה אילו כי ספק, אין רי*הכנםת,

 השם עם פרטית לפרקטיקה פונה שובסקי
 עיריית של המישפטי כיועץ לו שעשה

 תוך הופך היה וכחבר־כנסת, תל־אביב,
 וירשובם- אולם, עשיר. אדם קצרה תקופה

 חבר- כל לתקוף המוכנים אלה בין הוא קי
עבו מלבד אחרת, בעבודה העוסק כנסת

 עיסוק כל שלדעתו, משום בכנסת, דתו
הבוחרים. באמון מעילה הוא אחר

 הרחובות באחד מתגורר וירשובסקי
ברנ אדוארד רחוב תל־אביב, של היקרים
 לו יש חדרים. ארבעה בת בדירה שטיין,

 אלפי עשרות כמה שבה חיסכון תוכנית
ב כבורר משמש הוא פעם ומדי לירות
שי האחרונה בשנה תשלום. תמורת שכר,

 בוררויות בשתי כבורר וירשובסקי מש
 נוסף בודדות. לירות אלפי כמה והשתכר

 סכום מקבל הוא כחבר־כנסת, למשכורתו
מגר- שילומים בחודש, לירות 9,000כ־ של

דנם א רשה ״כ ח
דלת בטריקת
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