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מבין. אני :לוריא
 הוא פה אז ? מבין אתה :רום

 יכול שזה אמר הוא סכום. אמר
דולר. אלף 200 עד להיות

א שית דולר אלף 200 :לורי
שניכם? בין חלקו

 זה דולר אלף 200 לא. :רום
אחוזים. מזה יהיו ולנו הסכום. כל

א  אלף 200מ־ מבין. אני : לורי
 הוצאות את להוריד צריך הדולר

הייצור.
ם: כן. רו

 אחרי שיישאר וממה :לוריא
 או זו בצורה תתחלקו אתם זה,

אחרת.
ם: כן. רו

 די סכום נשמע זה :לוריא
גדול.

גדול. די נשמע זה :רום
 הוא אחרות, במילים :לוריא

 ואת ראש־הממשלה את מכר פשוט
פרטיים. עסקים לשם שר־החוץ

 הוא אם יודע לא אני :רום
 הזמן את למכור ניסה הוא מכר.
 שראש־ לסדר מוכן היה הוא שלו.

 לתוך ידברו ושר־החוץ הממשלה
 משהו כבר זה שר, למכור הטייפ.

אחר.
 אותך. מבין אני ברור. : לוריא

 אומר שאתה מה הדיוק, למען
 הזמן את מנצל היה שהוא הוא
ראש־הממשלה של היוקרה ואת

נאור לשעבר מזכיר־
פופולרי לא דבוטינסקי

לד אותם ומשכנע שר־החוץ, ושל
 אריה שהוא, כדי הטייפ לתוך בר

 למען זה את לנצל יוכל נאור,
הפרטי. כיסו

כן. רום:

 סופר ״אדי
אותו״ משחד

 זה יפה. מבין. אני :לוריא
בערך? חודשים תישעה לפני קרה

המשיך... עוד וזה כן. :רום
? המשיך זה איך :לוריא

 לידר. עם דיברתי אני :רום
 שזה לא... דבר שזה ראיתי ואני
 לא הוא מוסרית שמבחינה דבר

בסדר.
כן. מוסרית, מבחינה לוריא:

לא זה כן. מוסרית, :רום
 זאת ראיתי, גם אני ואז בסדר.

 ז׳בו־ עם הקודם שהסיפור אומרת,
 שאלתי אז בסדר. היה לא טינסקי

 הוא אם שלום בית של האיש את
 שהוא כבר לו סיפרתי מעוניין.

 הרעיון. עם אבל כסף, לי הציע
טוב. הוא שהרעיון להיות יכול

 סיפרת אבל מבין. אני :לוריא
 בשביל כסף רצה שהוא גם לי

עצמו?
 ביקשתי אני אבל בוודאי. :רום

 אליו. יבוא הוא אם להמשיך, ממנו
ולהמשיך. להתלונן, לא
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 האיש של שמו מה :לוריא
? הזה

מלגו. קרונו :רום
יהו ולא נוצרי, והוא :לוריא

די?
נוצרי. הוא :רום

מחסידי אחד והוא :לוריא
 שהם-מאמינים מכיוון ישראל עם

? ישראל בעם
יש בעם מאמינים הם :רום

 ביגלל בישראל תומכים והם ראל
 אומרים הם דבר כל על הנצרות,

בתנ״ך. פעם כתוב היה שהוא
שהת חושב לא אתה :לוריא

 ממשלת־ מזכיר של כזאת נהגות
 את להכפיש עלולה היתה ישראל

 אוהבי בעיני ישראל עם של שמו
? ישראל

כן. רום:
 מזכיר כשהוא בייחוד :לוריא

 רם כה בתפקיד ישראל, ממשלת
להמ הסכים מלגו מר וגם ונישא.
שיך?

 זה. את לו אמרתי אני :רום
 עכשיו. זה את לפרסם רציתי לא

הסיפור. בתוך שאני חשבתי
מה אז מבין. אני :לוריא

? זה את המשיך ? עשה מלגו
מש וקרה המשיך, מלגו : ירום

 לא, שבועות. כמה לפני מעניין הו
 בא סופר אדי שנה• חצי כבר זה
 לא, להמבורג. נאור אריה עם

לבד. בא נאור אריה להמבורג
 ב־ להעיד בא כשהוא :לוריא

שלי? מישפט
 זה את לי אמר והוא כן. :רום

 אותו שאלתי קודם. שבועות במה
 אמד: הוא ציריך. דרך בא הוא אם

אז זה.״ על נדבר עוד ״אולי,

 לו ונתן חסותו תחת אותו לקח
וכולי? הוצאות
 הרושם היה כבר זה כן. :רום

בירוש המרוקאית במיסעדה שלי
לים.

 נוכחת גם אגב, ואתה, :לוריא
 הוצאות את שילם סופר אדי כאשר
 הוצאות או למשל, שלו, המלון

בשווייץ? שלו ארוחות של
 לי נודע אחר־כך לא. :רום

נכון. היה שזה
? לך נודע זה איך : לוריא

 היה זה לידר. מצבי :רום
ו למלון, שנינו הלכנו מעניין.

שי סופר שאדי בחשבון שם ראינו
!זה את לם

וב/״ג______
שפריגגר״ אצל

שהפסקתי סליחה :לוריא
ש כשסיפרת היה זה אותך.

 הגרמניה, האשה עם התקשר הוא
מלגו. עם ודרכה
יק שהוא למלגו אמרתי :רום

 ש־ וביקשתי מהארץ, מיכתב בל
 אותו. לי שיביא יגיע, כשהמיכתב

 עם המיכתב את שלח סופר אדי
ב מקובל לא זה מיוחד. שליח

 שליח עם מיכתבים לשלוח אירופה
 לא רושם עלי עשה גם זה מיוחד.

התקש הגרמניה האשד, ואז טוב.
 ולי מלגו, עם קשר ורצתה רה,
ברור. היה זה

 שאתה המסקנות ומה :לוריא
הזאת? ההתנהגות מכל הסקת

 נאור שאריה הסקתי אני :רום
הכג- להוציא ורצה לעבוד, רצה

 פברואר, ינואר, טוב, :לוריא
׳.80 דצמבר ואולי

כן. :רום
 את ביקש הוא ממני : לוריא

 גץב לו לסדר ביקש הוא הג׳וב.
 באוקטובר שפרינגר אכסל אצל

זה? על יודע אתה ׳.80
תא באיזה יודע לא אני :רום

ריו•
 יודע אתה אבל לא, :לוריא

ג׳וב? ממני ביקש שהוא
 אמרתי אני~אז כן. כן, :רום

 הוא כי נכון, שזה שלי לחברים
ממני. ביקש גם

אחד... רגע :דוריא
 שזה גם להיות יכול :רום

זמן. באותו היה
זמן. באותו בערך :לוריא

 באותו להיות יכול זה :רום
הסי כאשר היה זה תראה, זמן.

 גרועים הכי היו לבחירות כויים
 אותו: שאלתי אני הליכוד. בשביל

 לא גם אני אחר־כך? תעשה מה
 האמין לא אחד אף ש... האמנתי

 אולי ״תשמע, אמר: הוא אז לזה.
 לא הוא ג׳וב״. איזה לי תסדר
 לשיל־ שוב יעלה שהליכוד האמין

טון.
ל נחזור בוא עכשיו :לוריא

 הדבר מדוע הקסטות. של נושא
בוצע? לא

 הכומר, מזל. לו היה לא :רום
 הוא באגודה, החזק האיש שהוא
הטל נגד בפרינציפ שהוא אדם

 אני ״איך אמר: הוא אז וויזיה•
מאנשים...״ לדרוש יכול

 מה לדעת מותר אגב, :לוריא
? דתי פרינציפ ,הזה הפרינציפ

ואת ואש־הממשלה את מנו נשוט הוא יא: ו דו

. הוא אם ו נ ן חיה הוא מ נ לסדר מו
הטייפ! לתוך ידברו ושו־התוץ שואעדהממשדה

 ״מתי אותו: שאלתי בארץ. הייתי
 לי: אמר הוא אז יוצא?״ אתה

 לי אמרו אנשי־הביטחון ״תשמע,
 יוצא.״ אני מתי להגיד לי שאסור

 יהיה שהמישפט ידעתי אני אבל
בצי אז ושאהיה בדצמבר, 4ב־

כש זה, אחרי ימים כמה ריך.
 ל־ אמרתי לציריך, מהארץ חזרתי

 נאור שאריה להיות שיכול מלגו
 לא שהוא מעניין איתו. יתקשר
 ישר התקשר הוא איתי. התקשר
למלגו•

 יותר עמלה רצה הוא :לוייא
גדולה...
 אולי אבל להיות. יכול :רום

 הוא אבל אותי. מצא לא הוא
 גרמניה, אשה דרך למלגו התקשר

אלי. התקשר מייד ומלגו
 הגר־ האשה סליחה. :לוריא

ב מישהו של נציגה היא מניה
בשווייץ? או גרמניה
סופר. אדי של :רום

 ול־ נאור לאריה מה :לוריא
 הוא האם האזת? הגרמניה אשה

סופר? לאדי קשור
 סופר שלאדי אמר הוא :רום

נציגה. יש
 מה היא, שלי השאלה :לוריא

 אדי עם עושה נאור אריה לדעתך
 סופר אדי הרי הזמן? כל סופר
ממשלתית. אישיות לא הוא

משו שהוא הבנתי אני :רום
 ראיתי לא סופר. אדי על-ידי חד

 אני אבל כסף, מקבל הוא איך
סופר. באדי תלוי שהוא בטוח-

ה שאולי חושב אני :לוריא
 כאן. מדוייקת לא שלך עברית

 ,88.18£0 מתכוון אתה משוחד,
שוחד? של מלשון

כן. רום:
 אומרת זאת מבין. אני :לזריא

פשוט סופר שאדי חושב שאתה

 ואת בינינו, זוכר, אני מכאן. סות
ה שלפני יודע, לא אחד אף זה

 מחפש שהוא לי אמר הוא בחירות
 יחסים לך ״יש :לי אמר הוא ג׳וב.

 אולי שפרינגר. אכסל עם טובים
בארץ? אותו לייצג יכול אני

בז זה על נחזור בוא :לוריא
הבחירות... לפני הוא, הירות.
 כשבכלל הבחירות, לפני :רום

ינצח... מי ברור היה לא
ממך... ביקש הוא :לוריא

 שישראלטישה יודע הוא : רום
 הוא לשפרינגר... מנוי בלאט ווכן
ב זה את מקבלים שאנחנו יודע

 הנציג היה הראשי והעורך חינם,
בשווייץ. שפרינגר של

 ל- קשר רצה והוא :לוריא
 ש־ כדי דרכך שפרינגר אכסל
 גץב. לו יתן שפרינגר אכסל
? איפה

 שפ־ את לייצג בארץ. :רום
בארץ. רינגר

מבין. אני :לוריא
 מכיר שהוא אמר גם הוא :רום

להב״• אפרים את
 הוא להב אפרים (העיתונאי

 הגרמני איל־חעיתונות של נציגו
בישראל.) שפרינגר אכשל

 אפרים עם יהיה ומה :לוריא
? המסכן להב

אליו, בנוסף הוא זהו, :רום
במקומו. או

 להב אפרים אל בנוסף :לוריא
 זוכר אתה מבין. אני במקומו. או

היה? זה בערך, חודש, באיזה
ב... היו הבחירות :רום

 דומני היו הבחירות :לוריא
יולי... בסביבות

 היה זה אז זהו, כן, :רום
 להיות יכול ׳.81 בינואר-פברואר

קודם. או בחורף, גם

 הוא — דתי פרינצים :רום
ה את לנצל צריכים שלא אמר

טלוויזיה.
 אפשרות על דיברתם :לוריא

? רדיו של
 אפשרות על דיברנו לא :רום

רדיו. של
 יודע שאתה מה כל זה :לוריא

נאור? על
הכל. זה :רום
 ולו־ רום בין השיחה כאן עד

ריא.
 התמקדה המשפטי היועץ חקירת

לנ נאור אריה ביקש אם בשאלה
 כמזכיר־הממשלה תפקידו את צל

 מן פרטיים. רווחים לעשות כדי
ש עולה ורום לוריא בין השיחה

 ראש־המם־ את להקליט רצה נאור
 החוץ שר ואת בגין, מנחם שלה
 מהמערך״ ״מישהו וכן שמיר, יצחק

 ואחר- סופר, אדי של באולפניו
 לאירגון הקסטות את למכור כך

 חברי בין הפצה לצורך שלום, בית
האירגון.

 אכן כי החקירה העלתה בינתיים
 אולפן־ההסרטות בין מגעים היו
 בית אירגון ובין סופר אדי של

טוע סופר אנשי בשווייץ. שלום
מעו על יודעים״ ״אינם כי נים

 רום ופרדי נאור אריה של רבותם
מדב גם אך הקסטות״. ב״פרשת

עו לוריא עם בשיחה רום של ריו
 מגע נוצר מסויים בשלב כי לה

 קרונו ובין סופר אדי בין ישיר
שלום. מבית מלגו

 נאור של הראשונה תגובתו
 של בקנוניה שמדובר היתד.

 אחר־ נגדו. עיתונאית״ ״מאפיה
 שכן להשיגו, היה אי־אפשר כך

נותק. בביתו הטלפון
■ פרנקל שלמה
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הדוג כל היצע את שראו אחרי
 הגדול הכבוד נפל שבחלקי מניות

 העמוד שזה פולד, לסנטר להצטלם
 ושתמונת־העירום בעיתון המרכזי

 עמודים. שני פני על בו משתרעת
הס והוא אני, למה אותו שאלתי

השב מתאימה. הכי שאני לי ביר
 שאני לו הסברתי בשלילה. לו תי

 הורים לי ושיש ילדים לשני אמא
 למסור צריך שלכולם וחברים

וחשבון. דין
 אני מה על הבין לא ״הוא
 כאילו עלי הסתכל הוא מדברת.

 שאני חשב הוא מהירח. נפלתי
 הפעוט מהסכום מרוצה לא אולי

 והציע דולר, 5000 — לי שהוצע
סו היתה תשובתי אך יותר. לי

פית.
הת לי אין סכסיים ״לצילומים

 חייבת אני לעירום אך נגדות.
לא.״ לומר

 בחיי פילפל
הדוגמנות

 ולא רוצה מרש, שרונה 0 ך
*  פוחדת אך רוצה, היא רוצה. י

 ובלתי־אוהדות. לא־מבינות מתגובות
 שאנשי שמחה מאוד דווקא ״אני

 קצת ויכניסו לארץ, הגיעו פליבויי
 האפורים. הדוגמנות לחיי פילפל
 אמנותי. כשהוא יפה הוא עירום

תכ שעליו חשוף בחזה להצטלם
 מוכנה אני לזה כן. זה יפה, שיט
 בלי ואפילו פעמיים, לחשוב בלי

 לא שאולי עירום אבל תשלום.
התו ועם עצמי עם שלימה אהיה

לא! צאות?
מה וולגארי, ולא אלילי ״עירום

 אבל שלי. הראש זה ביופיו, מם
ש כזה לא ונקי. אסתטי שיהיה
 לא מחשבות אנשים אצל יעורר

 עם להצטלם מוכנה אני נכונות.
 אדרוש וכמובן מינימלי, כיסוי
 כבוד של עניין זהו גבוה. מחיר

 שלא סיבה שום אין מיקצועי.
 שרד המלאה.״ התמורה את אקבל

 סיכמה לא עדיין שהיא טוענת נה
מח ״הם אך התשלום, עניין את
בהיסטריה!״ שם לי כים

 פסחו. לא פכט בת־שבע על גם
 שראו לי ואמרו אלי צילצלו ״הם

 להם נראית ושאני שלי, צילומים
 אותי רוצים והם מתאימה, מאוד

 לי הבטיחו הם עירום. לצילומי
 הייתה תשובתי אך ליום, דולר 500

 ואם נשואה אשד, אני שלילית.
 ביקורת גם קיימת וכמובן לשניים,

והקהל. המישפחה
 צילומי עם בעיה יש ״בארץ

 שמסכימה, בחורה כל לכן, עירום.
אותה. לוקחים מגעילה, היא אם גם

ה עיתון הוא פלייבוי ״לדעתי,
דוג הרבה ביותר. המכובד עירום
 הגיעו בעירום בו שהצטלמו מניות
 אם אולי הסרטים. לעולם דרכו

חופ יותר הייתי בחו״ל, גרה הייתי
 מוכנה שאני כל בארץ, אבל שית.

 צילומים להצטלם הוא לעשות
סכסיים.״ קצת

 לא זה
בשבילי

 הדוגנד בן־עמי, תמי את ם 1
 שכח לא ישראל, של 1 מס׳ נית
 לשכוח רוצה היא אבל הצוות.

 לפגוש הלכתי לא אפילו מהם.
 רציניים, לי נשמעו לא הם אותם.
 אני אותי. מעניינים לא ובכלל

 אצטלם ולא דוגמנית־עירום לא
בעירום.
משלה, שטח יש דוגמנית ״לכל

 יודעת אני דוגמניודאופנה. אני
המכ דוגמנית כל שבחוץ־לארץ

 בעירום, מצטלמת עצמה את בדת
 בחו״ל גרם הייתי אילו גם אבל

או הייתי וידועה, מוכרת והייתי
 שלי. המחשבה קו לא זה לא. מרת

 בשבילי.״ לא זה
 הנחשבת מור, פינצ׳י הדוגמנית

ב ביותר היפות הרגליים כבעלת
 תשובה מלתת התחמקה מדינה,
תצטלם. כנראה היא אך ישירה,

■ נזדן אורנה
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