
פלאש: היהודי־צרפתי המיליונר בפרשת חדשים גילויים

 לתפסו רצה מס־הכנסה
אותו גירשה והמישטרה

ווע״תו פלאש סאת׳
 היהודי- המולטימיליונר פלאטו, מי ך*

 שילטונות על־ידי שהואשם צרפתי
 מצרפת ברח באילו בצרפת מם־ההכנסד.

 מתשלומי להתחמק כדי בישראל והתיישב
 הוא מצרפת. נמלט לא בסכומי-עתק, מם

משם. גורש
צר מישטרת של האגפים שאחד בשעה

 לעצרו כדי פלאטו סמי אחרי חיפש פת
 בצרפת מאז שנודע למה בקשר לחקירה,
 אחר אגף הוציא ״מיגדל־בבל״, כפרשת

 שיי־ שמואל נגד צדגירוש המישטרה של
 לצרפת הגיע שמאז מפולין, פליט ביץ׳,
 היה השנייה מילחמת־העולם ערב כילד

 כדרכה־ בצרפת והתגורר חסר־נתינות
ה תביעות שלפי כנראה מייוחד. פליטים

 דרכה בחידוש צורך היה הצרפתי חוק
 לא הדבר וכאשר לתקופה, מתקופה זה

אוטו צו־גירוש בעליו נגד הוצא געשה
מצרפת. מטי

 מישטרת של אחת זרוע ידעה לא האם
 האם ל שלה שנייה זרוע שעושה מה צרפת

כפו לו הצרפתי, במישרד־הפניס ידעו לא
 ושמואל פלאטו סמי כי המישטרה, פה

 צד היה האם אחד? אדם הם שייביץ׳
פור אקט רק פלאטו נגד שהוצא הגירוש

 דר־ בעלי כל נגד הננקט שיגרתי, מאלי
ושני אותם מחדשים שאינם כוני־הפליטים

בקלות? עליו לערער תן
הממ פלאטו, סמי של פרקליטיו לטענת

 לטיהור המאבק את בצרפת לנהל שיכים
 הואשם, בהן המם הונאת מעבירות שמו

 בית- בישיבת הדברים. התגלגלו כך לא
 מתבררת שם לענייני־מיסחר, המישפט

 של חברותיו נגד ממשלת־צרפת תביעת
 30ל־ השווה בסכום מם לתשלום סמי,

 :מפרקליטיו אחד האשים דולר, מיליון
 מצרפת גורש סמי מכתן! קשר היה ,זה

 על להשתלט לאחרים לאפשר כדי במתכוון
להתגונן!״ שיוכל מבלי ורכושו, נכסיו

ש היחידים היו לא סמי של פרקליטיו
 הסאטירי הצרפתי השבועון זאת. טענו

 רק גילה אנשנה, קאנאר לה והביקורתי
הגדו חברת־הביטוח כי ימים חודש לפני

 עשרות הפסידה שכביכול לה־פטרנל, לה
מצר פלאטו של מהעלמו פרנקים מיליוני

 מכך. נשכרת במפתיע למעשה יצאה פת,
שבאמ חברודהביטוח, היתה לה־פטרנל

 הילוותה שלה מחברוודהבת אחת צעות
 תמורן; פלאטו סמי של לחברותיו כספים

נכסיו. על נאותות משכנתאות
 הנכסים מימוש שעת הגיעה כאשר אולם

 הסתבר, המשכנתאות, את לכסות כדי
 חברת-הביטוח כי אנשנה, קאנאר לדברי
ה לבעלי הציעה נדירה, נדיבות גילתה
ל כביכול, שהסתבכה החברה של מניות
 חברת־בת במניות מניותיהם את המיר
אח לחלוטין״. ,בריאות שהיו שלה אחרת

 זאת, לעשות מיהרו המניות שבעלי רי
 לה־פטרנל, של חברת־הבת כי התגלה

הפ שלא רק לא להפסיד, היתד. שאמורה
שזר נאים, רווחים שעשתה אלא סידה,

חברת־האם. לכיסי מו
עצ ״לח־פטרנל. :אנשנה הקאנאר טען

 פרנקים מיליארד 30 תמורת רכשה מה
קבו של הפאריסאיים הבניינים את ישנים

 במיב* למכירה הועמדו אשר פלאטו צת
 במיכרז היחיד המציע היתה לה־פטרנל רז.

 חברת- הפסידה אומנם אם — הכל ולדעת
 בניינים של במימונם כספים שלה הבת
 עשתה לא שלה־פטרנל הרי בעבר, אלה
 כזה במחיר ורכשה שבה כאשר רע עסק
עצמם.״ הבניינים אותם את

 לגבי אנשנה הקאנאר אנשי אלו **ץ
 נתגלתה שוב שבהן אחרות, עיסקזת

 נכסים של העיקרית כרוכשת לה־פטרנל
 כונס־ על־ידי שהועמדו פלאטו סמי של

 האלה הנכסים כל ,אם :למכירה הנכסים
 היתר. אכן ואם לחלוטין, חסרי־ערך היו

תש זה מדוע ענייה, כה לה־פטרנל קבוצת
 מיסתד חברת־בת באמצעות מחדש, קיע
עצמם?״ נכסים באותם רית,

 שלה־ רק לא פלאטו של ידידיו לדעת
 כתוצאה אחד פרנק הפסידה לא פטרנל

 פלאטו, לקבוצת בזמנו שנתנה מההלוואות
 עשרות בינתיים מהן הרוויחה שהיא אלא

 פלאטו של היעדרו בשל דולרים, מיליוני
מרא שהם זו, חברת־ענק בעלי מפארים.

 רבי־הש־ אנשים הצרפתית, הבורגנות שי
ה היו והעיתונות, המימשל בחוגי פעה

פלאטו. פרשת מכל העיקריים נשכרים
הר היא הפרשה כי הסתבר בינתיים

תחי שנראתה מכפי מסובכת יותר בה
 למם־ההכ־ חוב פרשת סתם היא אין לה•
 הכד במישחק כדור אלא הצרפתי, נסה
 של מאחרי־הקלעים המתנהל הפוליטי חות

אי מעורבים בו בצרפת, הפוליטיים החיים
 מנסח מהם אחד שכל רמי־מעלה, שים

 באמצעותה לנגח כדי הפרשה את לנצל
יריבו. את

 לאחרונה. ניתנה לכך הדוגמאות אחת
הצר החדשות ששבועון אחרי זה היה
 הכתב- באמצעות חשף, ד׳אכספרם פתי

 פלא- פרשת את דרוז׳י, דק שלו, כוכב
 משנתיים. יותר התגלגלה כבר כשזו טו,

 הדים שעורר בל׳אכספרם, הפירסום אחרי
 איש־ אל הזרקורים את והיפנה בישראל
 שהתגלה שרון שמואל הישראלי העסקים

 עיתונו על־ידי דרורי נשלח פלטו, כסמי
 צלם, בלוויית לארץ הגיע הוא לישראל.

 על פלאטו של גירסתו את לשמוע כדי
סיפורו. את רסםולפ הפרשה

 הילטון במלון פלאטו עם ישב דרורי
 כדי לצרפת חזר הוא ימים. שלושה במשך
 חדשה, מנקודת־ראות הפרשה את לפרסם

 כתוצאה שכתב המאמר אולם סמי. של זו
 בשל מעולם. אור ראה לא בישראל מביקורו

 מערכת על שהופעלו פוליטיים לחצים
 את שרייבר, סרבן בעליו, פסל העיתון,
המאמר.
כך. עם להשלים מוכן היה לא סמי אבל
 נגדי,״ שהוצא צו־הגירוש בסים ,על
 סוף עד בשקט לחיות יכול ״אני אמר,

 רואה אני אבל לצרפת. לחזור מבלי ימי
להמ רוןה ואבי ארוכים חיים עוד לפני
 משום בצרפת. גם — עסקים ולעשות שיך
 רוצה אני שמי. את לטהר רוצה אני כך

 המס תביעת של הזו הפרשה את גם לחסל
 את למשוך המעוניינים גורמים יש נגדי.

 על לחפות כדי סוף, בלי עד הזו הפרשה
אותה!״ לחסל רוצה אני שעשו. הטעויות
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 למית- פלאטו סמי יצא זה צורך |6■
קפת־נגד. /

 ביודהדין את לשכנע הצליחו פרקליטיו
נג התביעה מתבררת שם לענייני-מיסחר,

 של בסכום מם לתשלום הדרישה כי דו,
 חברותיו נגד שהוגשה דולר מיליון 30כ־

מינה מכך כתוצאה ומוגזמת. מופרזת היא

 כונסי-הנכסים .בהסכמת בית־הדין, נשיא
 אח הצרפתי, מישרד־המישפטים מטעם
 כבורר, בצרפת, יועצי־המס מגדולי אחד

 על להטיל שיש המס גובה מה שיקבע
 פלאטו סמי של חברותיו שעשו העיסקות

בעבר.
 על להחליט הבורר עשוי ההערכה לפי

 שעל המס גובה ייקבע לפיה פשרה,
 לכעשרה השווה בסכום לשלם, פלאטו
 פלאטו שקבוצת פשרה זוהי דולר. מיליון
עימה. להשלים מוכנה תהיה

 פשרה שתושג שאחרי הוא החשש אולם
 באישורו תזכה לא היא בבית־הדין, כזו
 הלחצים בשל הצרפתי, מישרד־האוצר של

 פנה כך לשם עליו. שיופעלו הפוליטיים
ה לשר במיכתב־גלוי פלאטו סמי השבוע
 פור־ פייר ראן הצרפתי, והכסס-ם כלכלה

 אלא מפארים, זאת עשה לא הוא קאד.
 שפורסמו לידיעות בניגוד כי מתל-אביב.

 סמי חזר לא ישראל, בעיתוני לאחרונה
הפשו העובדה בשל וזאת לפאריס עדיין

בוטל. טרם נגדו שצו־הגירוש טה
 לשר־האוצר במיכתבו פלאטו סמי טען

 בעיתוני גם ־ לפירסום שנמסר הצרפתי,
:פאריס

 העיתונות עושה מיספר חודשים ,מזה
 העלמת־המס לפרשת בקשר בשמי שימוש

 אחד כל המאה. פרשת לכינוי זכתה אשר
סבבו ומאז עיניו כראות זה במידע עשה

 מדי רבות והשמצות שקרים סיפורי־בדים,
״פרופסו שני היססו לא כן כמו אודותי.

 כשמו אשר בסיפרם ומישפט לחוק רים״
 לכנותני — הונאה כמו הא׳ — תוכנו כן

.,העלמות־המס של בונד ,ג׳יימס בתואר
 על רותחין של קיתונות לשפוך ״קל

ל מחוץ בעל־כורחו הנמצא משלם־מיסים
 נגדו שהוצא צו־גירוש בעיקבות צרפת,
 כאשר ,1973 ביולי 12ב־ שר־הפנים על־ידי
להש לחלוטין ממנו נבצר זה במצבו

 ההליכים מתחילת כבר טענותיו את מיע
מישרדך.״ על־ידי נגדו שננקטו
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 כי סמי, טוען המיכתב המשך ,ף*

 למיס־ בית־הדין על-ידי הבורר *■מינוי
 מיס- להבהיר עשוי עניינו, מתברר בו חר,
מהן: כמה מפרט שהוא אמיתויות, פר

ולעי חודשים הולידה, אשר עיסקה ״כל

 של מבול יותר, מאוחר שנים אף תים
 חברה- של בחוזה נרשמה ומיסים, היטלים

 לשילטד עליה ודווח באמצעות־שותפות,
עצמה. בעיסקה הוחל בטרם עוד נות־המס
מו כאשר משונה, הונאה דרך ״זוהי

 לפני עוד שילטונות־המם בפני בה דים
!שבוצעה

 בעיק* — כי להזכירך לי נא ״הרשה
 אשר בנסיבות שראשיתה החקירה, בות

 במינן מיוחדות היו השר, אדוני תודה,
 הגישו — זו) חקירה יזמתי עצמי (אני

מופ דרישות לך הכפופים שילטונות־המס
 חוב לכאורה מגיע פיהן על אשר רזות
פרנ מיליארד 60 של לסכום־עתק המס
 כפול זה מיסוי כאשר — ישנים קים

עיסקות. מאותן ההכנסות מסכום כמעט
 המוגזם באופי היטב להבחין מנת ״על

 מידע סמך על חושבו אשר הדרישות, של
 תחילה, ובכוונה ביודעין ומעוות מוטעה

 של סכום תבעו היתר בין כי לציין די
 מפקיד כמס ישנים פרנקים מיליארד 14

הס הממוצעת החודשית משכורתו אשר
פרנק. מאלפיים בפחות תכמה

 (כאשר כן אם הגיעה האמת ״שעת
 שעת בורר), מינוי על בית־המישפט החליט
 כונסי־הנכסים בפיקוח החשבונות עריכת
 משוא־פנים. וללא בכובד־ראש והפעם
 בו הרגע סוף־סוף יגיע כאשר זו, ובשעה

תס היסוד, משוללות ההשמצות תושתקנה

 אלא אינה בבל פרשת כי אתה גם כים
רסן.״ כל משולח דימיון פרי

 משר- פלאטו מבקש המיכתב בסיום
 ״כדי לדו־שיח להצטרף הצרפתי האוצר
המת פשרה של לפיתרו)■ להגיע שנוכל

 ומכאן הצדדים :כל לטובת מהמצב בקש
האוצר.״ לטובת. שגם

 המיכתב פשר את השבוע סמי הסביר
 רו־ ״אני הצרפתי: לשר־האוצר ששיגר

 עתה, ענייני מתבררים עליו שהשולחן, צה
המייצ אנשים, שיותר יותר. גדול יהיה
 ישבו הצרפתי, המימשל זרועות כל את גים

 להסכם שותפים יהיו שכולם כדי סביבו,
 החקפת־נגד לתקוף השעה זוהי שיושג.

 המיש־ אתי למשוך המעוניינים יריבי, את
 המעוניין הוא אני סוף. אין עד נגדי סטים

 ממשלת ומהר. תום עד יבוררו שהעניינים
 יודעת לא היא מביך. למצב נקלעה צרפת

עכ נגדי. שנעשו בטעויות להודות איך
מהסבך!״ אותה לשחרר הזמן זה שיו
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1" | ן1\ | | ך הצרפתי בנוישוד־הפניס הצרפתית המישטרה ממטה ההודעה זוהי 1י
 סאמי בשם שנודע שייביץ׳, שמואל נגד שהוצא הגירוש צו על 1111 י 1* י ם

 פליט ושהוא ,1930 בינואר 16ב־ שבפולין בלודד ״שנולד סאמי נגד כי נאמר בצו פלאטו.
אותו. לתפוס מס־ההכנסה ניסה בהם בימים בדיוק — פקודח־גירוש״ הוצאה פולני,


