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הקסטות פרשת

השי נוסח את השיג הזה העולם
 ורום לוריא בין שהתנהלה חו!
 זו שיחה השנה. בפברואר 22ב־

בסוג במלואה. כמעט כאן ניתנת
 מופיעות שחורות ובאותיות ריים

הזה. העולם הערות

רצה ״הוא
״ ׳£11^ן ס ס ס ס

 לי לספר יכול אתה ג לוריא
קרה? מה

 אני איתו. דיברתי אני :רום
שנתיים... לפני היה שזה חושב

אז... היית אתה ו לוריא
אנח אותו. הזמנו אנחנו : רום

 היהודי השבועון אומרת זאת נו׳
בשווייץ.
? שמו מה כן, ו לוריא

בלאט. ווכן ישראלטישה ג רום
כן... לוריא:

 שקוראים נוצרי ואירגון 'רום
 לדבר אותו הזמנו שלום. בית לו

היה זה ישראל. למען בציריך

את חוסר
 הקץ שהגיע חשב נאור ריה

■ הת את הגיש כאשר לצרותיו, י
 מזכיר־הממשלה, מתפקיד פטרותו

חודשים. כמה לפני
התחילו. רק הן טעה. הוא

 בבית־הדין נאור של המישפט
 לא המדינה עובדי של המישמעתי

הקרי נאור. שקיווה כפי בוטל,
 הרפה לא לוריא רענן קטוריסט

ש הסודי״ ״הפתק ופרשת ממנו,
 שיחה על ללוריא, נאור העביר

 גרמניה, קנצלר בין שהתקיימה
 האמריקאי והנשיא שמידט, הלמוט

 לגווע. סירבה קרטר, ג׳ימי לשעבר,
 חדשות־לבקרים הופיעו במישפט
 התפרץ ונאור נוספות, פרשיות

 לכך עד הגיע הוא ושוב. שוב
תרו חפיסת בבית־המישפט שהציג

הגר ״הדבר זהו כי בהצהירו פות,
 בו, משתמש שהוא היחידי מני״
 כי הדעת על להעלות אין ולכן

 כעיתונאי לעבודה להתקבל ביקש
 הימני איל־העיתונות של ברשת
).2314 הזה (העולם שפרינגר אכסל

 לא עדיין זה במישפט גזר־הדין
חדשה. פרשה צצה וכבר תם,

 ויש־ ישראלים עיתונאים לכמה
 באירופה, השוהים ראלים־לשעבר,

ב נאור אריה את לדאות הזדמן
 ביבשת התכופים בביקוריו פעולה,

זאת.
 כתב רום, פרדי היה מאלה אחד
 )40( רום בשווייץ. אחרונות ידיעות

למר נאה לבריות, נוח איש הוא
 החברה בחוגי מהלכים ובעל אה,

 וב־ בגרמניה הפוליטיים ובחוגים
 כעיתונאי, לעבודתו נוסף שווייץ.

 של יחסי־ד,ציבור איש גם הוא רום
 שלום, בית השווייצי הדתי האירגון

 נאור, את להכיר לו הזדמן וכך
אנ לפני להרצות הוזמן זה כאשר

בשווייץ. האירגון שי
 הזמנה בעיקבות שאירע מה על

 רענן לקריקטוריסט רום סיפר זו,
מ להרפות לא שהחליט לוריא,
 הקליט רום של בידיעתו נאור.
הע ואחר־כך השיחה, את לוריא

 היועץ לרשות ההקלטה את ביר
 הפרופסור לממשלה, המישפטי

זמיר. יצחק
 נגדו, המישפט לפרשת במקביל

 בעיקבות חקירה נאור נגד נפתחה
ה ההקלטה. מן שעלו הגילויים

העו לידיעת הגיעה כך על ידיעה
 (תשקיף, שבוע לפני כבר הזה לם

ה ממישרד אך )2330 הזה העולם
 אי-אפשר לממשלה המישפטי יועץ
 פירסום אחרי תגובה. להשיג היה

לש היה אי־אפשר כבר התשקיף
 היועץ וגם בסוד, הפרשה על מור

שתי את הפר לממשלה המישפטי
 בימים יודיע הוא כי ואמר קתו,

 את להעמיד יוחלט אם הקרובים
לדין. נאור

 ציל- אני וחצי. שנה לפני בערך
 שאנחנו לו ואמרתי אליו צלתי

 כרטיס- לו שלחנו אותו. מזמינים
 לדבר. כדי בא הוא בא. והוא טיסה

בצי הוך שווייצי במלון גר הוא
בהוצאות. הגזים באמת והוא ,,רך

 דתי- אירגון הוא שלום״ (״בית
שמאמי נוצרים הם חבריו ימני.

 בחודש התנ״ן. של בקדושתו נים
 זה אירגון פירשם השנה אפריל

 בעיתוני לירות במיליוני מודעות
 בגין למנחם קראו בהן ישראל,

 את לבצע שלא הליבוד ולממשלת
ש מגיוון ימית, מחבל הנסיגה

ל המובטחת מהארץ חלק הוא
ישראל.) עם

 במה לפרט, יכול אתה 1 לוריא
ו ההגזמות התבטאו
 במים־ לאכול רצה הוא • רום

 שאנחנו ידע הוא יקרות. הכי עדות
 לשתות רצה הוא לשלם. צריכים

 שאלך עלי ללחוץ ורצה בבארים,
לילה. למועדון איתו

 004x1 רצה הוא 1 לוריא
שוחת'י

 .000ז!1 שזזז!'!' רצה הוא 1 רום
 והיו חוקי, לא שזה ידעתי אני
 הוא לעשות. אחרים דברים לי

 רוצה אני לי, ״תגיד לי: אמר
 בשווייץ.״ בבנק חשבון לפתוח
 ותפתח לבנק ״תיכנס לו: אמרתי

 מקובל,״ לא זה ״לא, חשבון.״
ל תתקשר ״אתה נאור, אמר
ל־ התקשרתי אני גדול.״ בנק

ס ח 1011 £31114 0) 814111261־1311
 צריך הייתי .45 בבאנהוף־שטראסה

מז את מכיר שאני לפקיד להגיד
 רוצה ושהוא ממשלת־ישראל, כיר

 רצה הוא חשבון. ולפתוח לבוא
 ביחד לשם הלכנו אז פנים. קבלת
 שוויי- פרנק 50 שם הפקיד והוא
 טיפול רצה הוא זה ובשביל ציים.

אח״ם. של
 הבנקים אחד הוא זה (בנק

ה הסניף שווייץ. של הגדולים
 בבאנהוף״שטרא- נמצא שלו, ראשי
 של הראשי רחובה שהוא סה,

 הרחובות לאחד ונחשב ציריך,
 אולם־הכניסה שבעולם. היקרים

במו גם מאוד מפואר הבנק של
אירופיים.) שגים

 ממשלת־ישראל מזכיר : לוריא
 של טיפול ורצה פרנק 50 הפקיד
י אח״ם

הדר את שם הציג הוא נ רום
 חשב בוודאי הבנק הדיפלומטי. כון
 — נכון שזה אומר לא אני —

יו לחשבון יכניס הוא שאחר־כך
 יותר. ראיתי לא אני אבל תר.
פרנק. 50 על רק יודע אני

 חשבון היה לא זה :לוריא
סודי?
 לא אני סודי. חשבון לא :רום

אני החוק. על עבר שהוא אומר

 רושם לעשות רצה שהוא חושב רק
 וזה ממשלת־ישראל מזכיר שהוא

 זה, ואחרי מאוד. לו חשוב היה
 נסע הוא בדיוק, זוכר אני זה את
 ידענו לא שאנחנו כרטיס עם —

 במי- אחותו את לראות — עליו
 אז בווינה. שלו האמא ואת לאנו

 עוד לשלם צריכים היינו אנחנו
 כאילו זה את דרש הוא פרנק. 500
 לא גם ואנחנו מאליו, מובן שזה

כלום. לו אמרנו
לש הממשלה מזכיר של (אמו

 ש־ רזיאל-נאור, אסתר היא עבר
תנו מטעם חברת-כנסת היתה

 דויד של אחותו היא החרות. עת
 הראשון מפקדו שהיה מי רזיאל,

אצ״ל.) של
 הציע ״נאור
עסק״ לעסות

ה הנסיעות כל ואת :לוריא
 ממשלת־ כמזכיר עשה הוא אלה

? ישראל

 אחרת בצורה בוודאי. :רום
הז באותה מעוניין. היה לא הוא

 בית שבאירגון ראה הוא דמנות
 ערב באותו תורמים. יש שלום

 הוא אז לישראל. כסף תרמו הם
 עסק. נעשה בוא פרדי, לי: אמר

 גדולים, כך כל בגיניסטים הם
עסק. נעשה

? עסק איזה נ לוריא
 ספר שנמכור הציע הוא נ רום

 צריך היה הוא דבוטינסקי. על
 בשביל מיוחדת להוצאה לדאוג

 של ברכה עם בציריך, שלום בית
ראש־הממשלה.

ספר, כל על כתובה 'לוריא
הספר? על מודפסת או

ספר. כל על מודפסת רום
מיי הוצאה מבין. אני : לוריא

בשביל... חדת
 אידגון זהו שלום. בית ג רום

ותו בישראל, שתומך דתי־נוצרי
אומ הם לישראל. כסף הרבה רם

 האחרונות בשנים תרמו שהם רים
שווייציים. פרנקים מיליון 10

 לירות למיליארד השווה (סכום
בערך.)

הי־ זה מבין, אני כן, 1 לוריא
כסף. בה

 גם כסף. הרבה זה כן, ז רום
נמ שאנחנו והציע זאת ידע הוא
דולר. 20ב־ ספר כל להם כור

ליי עולה היה וכמה 1 לוריא
כזה? ספר כל צר

 הוא אבל יודע, לא אני :רום
נחלק אנחנו פרדי, לי: אמר

 הרבה נרוויח אנחנו הרווח. את
כסף.

 על לחזור מוכן אתה ו לוריא
 נאור, אריה ברורה? בצורה זה

 לך אמר ממשלת־ישראל, מזכיר
 כפר בארץ להוציא רוצה שהוא

דבוטינסקי... על
ש לי אמר הוא בוודאי. :רום

 אבל זה, את מייצר לא אישית הוא
 בתל־ שיושב מסויים איש לו יש

 צריכים שלושתנו ואנחנו אביב,
בעסק. ולדון לשבת
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