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חוגג זוג
של כהונאה על־ידו

 מאז בישראל הראשונה הפומבית בהופעתם ואשתו פלאטו סמי
 שהוגדרה פלאטה פרשת את ל׳אכספרס הצרפתי השבועון פוצץ

מהפירסומים. מודאג ניראה לא פלאטו בצרפת. שילטונות־המם

ח׳ מס־ההננסה חמישים ממנו תונע הצונ

מריץ מה
ממי את

ביש התיישב מאז וחצי, שנה זה **
יש אזרח שרון שמואל היה ראל, ו■!

 בעל יפזדהתואר, הגבר אלמוני. ראלי
 הלבוש המוכספים, והצדעים הדקה הגיזרה

על גזורות נוצצות, משי בחליפות תמיד
 הגברים אופנת של האחרונה המילה פי

 במיס* תכופות אומנם נראה הסאריסאית,
 בתי- ובאכסדרות תל־אביב של הפאר עדות

 לנער- יותר דמה הוא אולם שלה. המלון
 לאיש־עסקיס מאשר מתבגר שעשועים

 בעיסקות דולרים מיליוני מאות המגלגל
תבל. קצור בכל הנערכות

 שרון שמואל הופיע כאשר השבוע,
 הפתיחה לחגיגת היפהפייה אשתו בלווית

 (ראה פרדריקה של החדש הפאב של
מהנו איש היה לא כבר ),22—23 עמודים

 למרכז הפך הוא אותו. זיהה שלא כחים
וביק סביבו הצטופפו שהכל ההתעניינות

 שמואל יצא ביז־לילה קירבתו. את שו
 התגלה כאשר הזוהרת, מאלמוניותו שרון
מפא היהודי איש־העסקים פלאטו, כסם
 השערוריות אחת של במרכזה העומד ריס

 את המסעירות ביותר הגדולות הכלכליות
צרפת.

 לפגי אומנם התפוצצה עצמה הפרשה
 השקעות חברת כי נודע אז וחצי. שנה

 שסם פינינקו, לה בשם ניידי דלא ונכסי
מוא בה, המרכזית הדמות היה פלאטו

הצר מם־ההכנסה שילטונות על-ידי שמת
מיל 50 של בהיקף מם בהעלמות פתיים

 שעבר, בשבוע שרק אלא דולר. יון
 ל׳אכספרס הצרפתי החדשות שבועון כאשר

 פרופסורים שני שכתבו ספר על הסתמך
הצ בה הדרך את וחשף לכלכלה צרפתיים

 תוך לצבור ושותפיו פלאטו סמי ליחו
 מיליוני מאות של רכוש שנים עשר

 לעבר הזרקורים אורות הופנו פראנקים,
 בינתיים שהעביר ,45ה־ בן העסקים איש
לישראל. פעילותו מרכז את

 ונוכל כרמאי פלאטו סמי הוצג בצרפת
שהצ רמאים של כנופייה על שניצח

להו פיננסיים להטוטים באמצעות ליחה
 לגרום מם־ההכנסה, שילטונות את נות

 מחברות־הביטוח אחת של להתמוטטותה
 — בצרפת ביותר והמבוססות הוותיקות

 המושקע עתק, הון ולצבור — פאטרנל לה
 העולם. רחבי בכל מקרקעין בעיסקות עתה

 על-ידי שהודבק הכינוי — בבל יבצע מ
 למיבצע הצרפתיים מס־ההכנסה שילטונות

 פלא־ סמי של החברות עסקי חקירת של
ש ביותר הגדולה כחקירה הוגדר — טו

 פרטי אדם נגד בצרפת אי־פעם נערכה
 הנוכל לסטאוויסקי, הושווה פלאסו אחד.

 ה־ במרכז המאה בתחילת שעמד היהודי
צר של ביותר הגדולה הכלכלית שערוריה

 בל- פול ז׳אן על-ידי גולמה ושדמותו פת
 את ושיחזר שנה לפני שהופק בסרט מונדו

והדמות. הפרשה
 היהודי״. מ״הקשר כחלק הוצג הוא

 דמויות דרך ועובר בסטאוויסקי המתחיל
 — ליפסקי קלוד או יואנוביצ׳י יוסף כמו

 כלכליות בשערוריות שהסתבכו יהודים
ותרמית. הונאה של ׳ ענקיות

 לסמי אלה כל בין ביותר הבולט ההבדל
 שכל בכך וראשונה בראש חיה פלאטו

התפר הם כישלונות. סיפורי היו אלה
נש והם התמוטטו כשעסקיהם בעיקר סמו
 להימלט בניסיונם כל ובחוסר בעירום ארו

 של סיפור הוא פלאטו סמי החוק. מידי
 חם להיפך, התמוטטו. לא עסקיו הצלחה.

 גם, הואשם לא הוא ופורחים. משגשגים
 הוא לא רמאות. של בעבירות כמוהם.

 חייבים אינם בשליטתו שהיו החברות ולא
 לחברות או פרטיים לאנשים אחת אגורה

פיננסיות.
 סמי נגד שהועלתה היחידה ההאשמה

ב מיסים מתשלום התחמקות — פלאטו
 השנוי מסובך נושא היא — עתק סכומי

 לתת שאפשר לפירוש המתייחס במחלוקת,
בצרפת. הנהוגים לחוקי־המם

 רק עתה נמצאת פלאטו פרשת אבל
צר- את להסעיר עתידה היא בראשיתה.
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