
מיליונר עדיין אני פלאטו: כסף. רו!גה לאומי .,בנק התמונות. את לקחו הצרפתי□
מ יותר להגיד, -וצר היית מה •

אחר? דבר כל
 פחות עושה הייתי שאם יודע אני היום

 פחות הרבה לי היו הרבה, ועשיתי כסף,
בעיות.
ש כסה, ככלל לד שאד אומרים •
״פוזה״? הכל

 את מנהל אני עוד כל פנטסטיק. מצוין,
 מעוניין אני הצרפתית, החברה עם המישפט

 טוען שאני מה בדיוק זה כסף. לי שאין שיגידו
לה יכול אני לד הצרפתים. עם שלי במישפט

 אחד מכל 20 פי בחודש מוציא שאני גיד,
לי. שאין עלי שאומר
הכסה? מאיסה •

ש אמרו תמיד בלעדי. סקופ לך נותן אני
 ושעשיתי גרוש, בלי כניצול־שואה התחלתי

מיל כמה עם התחלתי נכון. לא זה לבד. הכל
לא אבי שהוריש צרפתיים, פרנקים של יונים

מי.
כסה? היה לאביך ומאיפה •
 בשנת התחילו ואחיו שלי אבא הסקופ. זה
 שנאלצו בפולין, מאנשים זהב לקנות 1937

שרצו כאלה היו מהם גדול חלק רכוש. לממש

הכסה? עם ומה •
ב כסף לאמי השאיר אבי כשעזב בצרפת. י

בצרפת. הכסף לנו חיכה פולין את נו
התחלת? וכך •

 אמא של הכסף עם העסקים את התחלתי
 הזמן, במשך שמה על רשום היה הכל שלי.

 התחלנו נוספים, עסקים ופיתחתי כשהצלחתי
 הרבה לארץ עלתה שלי אמא בכסף. להתחלק

 בדיוק — !967 בשנת עליתי. שאני לפני זמן
 שלי אמא — הראשונה מאשתי התגרשתי אז

 על יהיה בארץ שיושקע הכסף שכל החליטה
 יהיה ושהכסף עורד־דין, אצל אישור עם שמה
לבתי. למעשה שייר
לבתך? למה •

 שלי שהכסף רוצה ׳אני אמרה: שלי אמא
 צריכה אני אחר אחד לאף ולא לנכדתי יעבור
היה. וככה יהיה', שכך בטוחה להיות

ם א  של הוא בארץ הכסך כל •
שב זה איך בתך, של או שלך אמא
פעם? בכל לעקל אליך אים
דב אפילו אפשרי. הכל שלנו במדינה כי

בלתי־אפשריים. שנראים רים
זאת? בכל •

 מהתמונות גדול שחלק לי והודיעו התמונות
 מדוייקים העתקים זה זיופים, לא זה מזוייף.

 שמונה באבו־כביר ישבתי האורגילנים. של
 ויינשטיין, יהודה שלי, שעורד־הדין עד ימים

 להחזיק מותר אדם שלכל למישטרה הוכיח
למ אסור רוצה. שהוא תמונות איזה בביתו

הקירות. על לתלות מותר אבל כור,
כלש תביעה נגדך הוגשה האם •

בעניין? הי
 כל את קיבלתי שנה חצי אחרי פתאום. מה

 ה־ של התנצלות בתוספת בחזרה התמונות
 ״פלאטו, לי: אמר מפקד־המישטרה מישטרה.

היום.״ עד שתפסנו שמן הכי הדג אתה
 יותר מבלות האלה •התמונות

 מאשר למקום ממקום בהעברות זמן
 שבועיים לפני בביתך, הקירות על

 מס-ההכנםה של עיקול בוצע'אצלך
נלקחו. שוב והן

 אלף 200 של בגובה לחבר ערבות חתמתי
 לאומי ובנק הכסף את שילם לא הוא דולר.
 מנהל אני כרגע החוב. את לשלם ממני הרש

 הצרפתית החברה עם יקרים מישפטים
ק וביקשתי׳ התש־ עם קצת שיחכו לאומי מס

 ומייד בנאדם על בעיניים מסתכל אני אחד.
 מי ישר יודע אני נמצא. אני איפה יודע אני

 למה מבין לא אני אותי. שונא ומי אותי אוהב
 במדינה אחד לאף עשיתי לא אותי, שונאים

רע. משהו
שאלתי? על ענית לא •

 פלא־ עם ביזנס לעשות רוצים אנשים יותר
אנ לשמוע. אפילו יכול שאני ממה טו־שרון,

שווה. אני מה בדיוק יודעים בביזנס שים
שווה? אתה מה •

 המדינה את אוהב אני חשוב, והכי כל קודם
 היא ישראל מדינת אשה. אוהב שגבר כמו

 מדינת בשביל לעשות מוכן אני חיי. אהבת
 המדינה את אותה. שיציל דבר כל ישראל

להציל. עכשיו צריך
ה את להציל מתכוון אתה איך •

מדינה?
 נלחם אני כסף. הרבה כסף. צריכה המדינה

 להפוך רוצה אני בארץ. בתי־קזינו 15 להקים
 התיכון. המיזרח של ללאס־וגאס ישראל את
 אם יהודים, הם בעולם הכבדים המהמרים רוב
 כל עם באים היו הם בארץ, בתי־קזינו להם היו

מכני־ היו הם בשנה. פעמים כמה המישפחה

שלושים
שאלות
אישיות

לשמואל
פלאטר

שרון
רום שרית

 כספיים לקשיים נקלעו חלק מפולין. לברוח
 היינו אנחנו המילחמה. תחילת בעיקבות
 טונות לקנות הכסף היה שלי ולאבא עשירים,

זהב. של
זוכר? אתה מה •

 בסלון. מרעש התעוררתי שש. בן הייתי
 ערימה השולחן על וראיתי לסלון ניגשתי
 בכל במטילים, בתכשיטים, זהב, של עצומה
 שלי סבא ״ויז׳ון״. ממש בשבילי היה זה צורה.
לחדר. בחזרה אותי גירש
הזהב? כל עם אביך עשה מה •

ומכרו לצרפת הזהב את הבריחו ואחיו הוא
השחור. בשוק שם אותו

ה  היה אביך מילחמה. זמן •הי
ה את לעבור הצליח הוא איך יהודי,
גבול?

 מאוד והרבה מזוייפים ניירות היו לאבי
 היה זה הניירות, עם הצליח לא זה אם זהב.

הזהב. עם מצליח
ה מ  נמשך? זה שנים •כ

 אז .1941 לשנת עד שנים, חמש במשך
 ונידונו נשפטו הם בצרפת. ואחיו הוא נתפסו

 אותם מסרו הצרפתים שנות־מאסר. לשלוש
 בוכ־ למחנה־ההשמדה נשלחו הם לגרמנים.

מתו. ושם נוואלד
50 ———

 החברה עם לי שיש בסיכסוך התחיל הכל
 שישנו הכסף שכל טוענים הם הצרפתית.

 הכסף בעצם הוא ובתי, אמי על־שם בארץ
 וכבר דולר מיליון 20 ממני דורשים הם שלי.

 להוכיח בדיונים איתם נמצא אני שנים שמונה
שלי. אינו בארץ שהכסף

שלך? הכסך איפה •
 בדרום־אמריקה, מושקע שלי הכסף רוב
 באירופה. רכוש גם לי יש בקאראקאס. בעיקר

באירופה, מדינות בכמה בונה אני
 היחידה־לחקירות־ פשטה מדוע •

ביתך? על וחצי שנה לפני הונאה
 דמוקרטיה אנחנו יודע. לא אני עכשיו עד
כוח. יש בארץ ולמישטרה מישטרה, בה שיש
 לא מישהו, על פושטים סתם לא •
איש. 15 של צוות מפעילים סתם

מז׳נ־ כלכלית חברה עם ביזנס איזה לי היה
 ביחד. כספיות עיסקות לעשות חשבנו בה.

 המישטרה מהביזנס. דבר שום יצא לא בסוף
ויהלומים. כסף לשווייץ שהברחתי חשבה
 שמונה במשך במעצר ישבת •

תמו הרבה מביתך הוחרמו ימים,
נות?

את בדקו הם תמונות. 120 מביתי לקחו

 חתמתי אני הכסף. את לשלם מתכוון אני לום.
אשלם. ואני ערבות על

 200 של חוב מחזירים כך סתם •
חייב? אחר שמישהו שקל אלך

מילה. זו שלי מילה כן.
 למה אז חברי, מאוד נשמע זה •

אותך? שונאים
 זה אולי מבין. לא אני הגיוני. לא לגמרי זה
 נמצא אני שלי. האגרסיבית מההתנהגות חלק

 אחרי שנה אוהבים. לא שאנשים בקטיגוריה
 גר אני חבר־כנסת. הייתי כבר לארץ שעליתי

 אנשים אז כמותו. אין אחר לאף שכמעט בבית
מקנאים.

 אנשים הרבה קינאה מתוך רק •
לא־ישר? שאתה חושבים

 לא ישראלים קורבנות. אוהבים ישראלים
האנ של האופי זה מצליחים. אנשים אוהבים

 זורק אחד כל ברחוב, הולך כשאני בארץ. שים
שונ אנשים הרבה זאת ובכל טובה, מילה לי

בכלל. זה את מבין לא אני אותי. אים
כו עושה ששמך העובדה האם •

 בעיות של בהקשר ושוב, שוב תרות
מל אנשים מרתיעה אינה כספיות,
עיסקית? איתך התקשר

כל עם נמצא אני איפה בדיוק יודע אני לא.

 דולר מיליארד שני מיליארדים. למדינה סים
בשנה.
איתך? ומה למדינה, הכל •

 שאנ׳י מפני בעיקר שווה שאני אמרתי
 לא אני לה. לעזור ורוצה המדינה על משוגע

 שאחרים בשבילי, בתי־הקזינו כל את רוצה
מה 80^ תיקח המדינה בתי״קזינו. גם יקימו

מהרווחים. 20ב־^ להסתפק מוכן אני רווחים.
התוכניות? עם קורה מה •

אי לקבל מופנית שלי האנרגיה כל כרגע
 הממשלה לחוקיים. בתי״קזינו להפיכת שור

 בערך יש תל־אביב באיזור שרק להבין חייבת
שי כאלה יהיו תמיד פרטיים. בתי־קזינו 40

 שזו להבין מוכרחים הם הזנות. עם כמו שחקו,
האבט על להתגבר כדי ביותר הטובה הדרך

 מיליוני ויבואו בתי־קזינו שיהיו ברגע לה.
 עבודה תהיה הפרוספריטי. יתחיל תיירים,
 וחברה האבטלה בעיית תפתר לכולם.
מהארץ. לרדת יצטרכו לא צעירים

בב לרוץ לנסות מתכוון אתה •
הבאה? לכנסת חירות
ארוץ. אני לנסות. מתכוון לא אני
ותבחר? •

בטוח!!


