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או סו. בן בהיותו חצור, בקיבוץ שלו מצת
ממנו. סלדו הקיבוץ ובני מהקיבוץ סלד רי

ה־ הטלפאט היה השבוע עד ם
פרובינציא תופעה גלר אורי מתחזה

ל השבוע הפך הוא בלבה ישראלית לית
 מה־ שבכמה שעה בינלאומית. פיגורה

כת הכינו אירופה של החשובים שבועונים
ה הישראלי הנביא על סנסציוניות בות

אי אזרחי את שבועיים לפני שזיכה חדש,
ב התפוצצה העל־אנושיים׳ בקסמיו טליה

 הקאריי־ את לקטוע שאיימה פצצה ישראל
אחת. בבת גלר של המטאורית רה

 בדרכו גלר אורי כשיצא שבועיים, לפני
 עית׳׳ים לכתב מסר הוא לרומא, מישראל

 כוכבת עם לפגישה נוסע הוא כי בלוד
 ״כדי הזמנתה, לפי לורן סופיה הקולנוע

פוקר.״ עמה לשחק
 ימים. עשרה לפני מרומא חזר גלר אורי
מס את שתיקה אפפה ימים שבוע במשך

יח איש בעזרת גלר, אורי שהחל עד עו,
 לחלק הירש, רני שלו, הצמוד הציבור סי

פגיש על סיפר בהם לעיתונאים׳ ראיונות
פונטי. קרלו המפיק ובעלה סופיה, עם תו

 העולם לכתב גם זו פגישתו על סיפר גלר
 בחברת שלו תמונה לשלוח הבטיח הזה,

 במקום אולם אצלה. ביקורו בעת סופיה
 למערכת גלר שלח המובטחת התמונה
הס לא ״עוד ברומא. עצמו של תמונות

הס סופיה,״ עם התמונה את לפתח פיקו
ה סולן, האמרגנות חברת ממשרדי בירו

הופעותיו. את מארגנת
הת במערכת חשד. עוררה ההתחמקות

 אורי נפגש באמת אמנם אם ספק עורר
ה שכל או סיפורו׳ לפי סופיה, עם גלר

ב שלו, הפאנטזיות אחת אלא אינה עניין
ב כולו. בעולם מתעתע הוא אמצעותן

ברומא סופיה של לביתה טלפונית שיחה
ב עתה נמצאת לא עצמה סופיה כי הסתבר
כך על שנשאלה מזכירתה אולם רומא׳

 גלד אורי השם את שמעה לא כי השיבה
 פגישה קיום על לה ידוע לא וכי מעולם

 ישראלי. סלפאט איזה עם לורן סופיה של
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זדקשיס או בפגמי
 למע- גלר סיפק עצמו זמן אותו י*
ב תמונתו את אחרונות ידיעות רכת ■1

הת התמונה למראה סופיה. של חברתה
 סופיה המערכת. אנשי בלב חשד עורר

 תלבושת באותה בדיוק בתמונה נראתה
 בתמונה כמו צילום וזוית הבעה ובאותה

 שנה. חצי לפני שפורסמה שלה אחרת
 זיוף, אלא אינה התמונה כי חשד הועלה

סופיה. של לצידה גלד אורי הודבק בו
 פאני ברומא, אחרונות ידיעות כתבת
 עסקיה מנהל מפי הצהרה קיבלה מינרבי,

 לא כי סופיה, של בשמה הכוכבת, של
 גלר אורי של שמו ידוע לבעלה ולא לה
 מנהל לדעת עמו. נפגשו לא מעולם וכי

 אורי של צילום קיים אמנם אם העסקים,
 זיוף. להיות צריך זה סופיה, בחברת גלר

 אמר־ פלד, מיקי האמרגן טען זאת לעומת
 בעת אותו שליווה גלר, אורי של גנו

 כי ספק של צל לו אין כי ברומא, ביקורו
סופיה. עם נפגש אמנם גלד אורי

 סד האיטלקי ידידי אירגן הפגישה ״את
 איש ״זהו פלד, מיקי סיפר ג׳ון,״ פר דרו

 בקפה עמו נפגשנו רציני. בחור עסקים,
 אורי את לקח והוא מיד,־ונטו זה־פארי

ל המתנו פונטי. קרלו של למשרדיו גלר
פונ מהפגישה. שחזרו עד וחצי שעה הם
 גלר אבל למחרת׳ פגישה קבעו וגלד טי
 לו שנועדה כיון לבוא, שיוכל הבטיח לא

 צריכים והיינו למחרת בביח-המייל הופעה
 מקר- טלפון קיבלנו למחרת לארץ. לחזור

יבוא גלר שאורי מבקש הוא בו פונטי לו

 אינה כי טוען לורן סופיה של עסקיה שמנהל התמונה זוהייוו1 ?ה האס
לורן סופיה של ישן מצילום שהורכב זיוף־פוטומונטאז׳ אלא

העובדת מוס־פה התמונה של לאוטנטיות בקשר לספקות גלר. אורי של צילום של והדבקה
בחוץ. צולם זה צילום ואילו בלבד, ביתה בחון סופיה עם נפגש הוא עצמו גלר שלדברי

לביתה. סופיה אל
משו אני אבל בפגישות, נוכח הייתי ״לא

ל סיבה שום לי אין התקיימו. שהן כנע
 רני — לתמונה באשר בכך. ספק הטיל
 להשיג כדי אחרינו ברומא נשאר הירש

התעכבו.״ הן כך ומשום התמונות, את
או אכל האם בעינה: נשארה התעלומה

 או לורן, סופיה בחברת ספגטי גלר רי
 על בלוקשים העולם את להאכיל ניסה

עמה. פגישותיו
 כל במשך מהאנשים חלק לרמות אפשר

 חלק האנשים כל את לרמות אפשר הזמן.
הא כל את לרמות אפשר אי אבל מהזמן.

הזמן. כל נשים
 23ב־ זו חיים אמת למד לא גלר אורי
 בארץ אנשים הרבה כי מסתבר שנותיו.
 שהפך לפני עוד גלר אורי את מכירים
ב שהצטיירה כפי דמותו, ההמון. לאליל

 שהצטיירה מהדמות בתכלית שונה עיניהם,
 האחרונים, בחודשים הישראלית בעיתונות

יש עצמו. גלר אורי סיפורי לפי בעיקר
 נוכל, כבדאי, אותו המכירים רבים נם

 אלד, כל אולם יציב. בלתי וטיפוס רמאי
 ההמונית כשהאקסטזה לשתוק העדיפו

 אחריה וגרפה השתוללה גלר אורי סביב
ומצביאיו. העם מנהיגי את

 אורי את מכירים בהם המקומות אחד
 בדרום, חצור קיבוץ הוא שנים מזה גלר
מה וחצי, כשנה גלר אורי התחנך שם

 אלישע שנים. עשר לו מלאו בה תקופה
המאמ הוריו היו שומרון וטובה

 הוריו ״כאשר בקיבוץ. גלר אורי של צים
 שאורי כך על אביו עמד להתגרש, החליטו

שכל נהוג במשק אצלנו בקיבוץ. יחונך
 אנחנו מאמצת. משפחה מקבל חוץ ילד

ה שומרון, אלישע מספר אותו,״ קיבלנו
בקיבוץ. במיפעל כמסגר עובד

 סיפר רחב,״ דמיון עם ילד היה ״הוא
הוא השבוע. הזה העולם לכתב אלישע

מעשיות מיני כל ולספר להמציא אהב
שהכר לפני אצלו, יפה שהיה מה ובדיות.

 התנהגותו. היתד, האמיתית דמותו את נו
בנימוס״ והתנהג ג׳נטלמן היה הוא

 באה בקיבוץ לשהותו וחצי שנה בתום
 מהמשק. אותו והוציאה גלר אורי של אמו

 נישאה במיקצועה, ארנקים תופרת האם,
 חנות בעל הונגרי, ממוצא עשיר לאדם
 בקפריסין. קטן פנסיון ובעל נגינה לכלי
 שם לקפריסין, עמה אורי את לקחה היא

שה למרות שנים. שמונה במשך שהה
ל אורי בא עליו, אהוב היה לא קיבוץ
שומ אלישע בארץ. כשביקר במשק ביקור

 של גילו בן איתן, בנו כי גם מספר רון
 היה בצה״ל, כקצין כיום המשרת אורי,

 לסחוב נטייתו בשל אורי עם מסתכסך
המ הוא אבל לו. שייכים שאינם חפצים

ש להבין ״צריך באומרו: זה פסוק תיק
כך.״ מתנהגים קטנים ילדים

 של נטייתו הסתיימה לא המזל לרוע
 נזכרו בקיבוץ. דברים לסחוב גלר אורי
 מכולם סוחב היה ״אורי חצור: מבני כמה
ב היה כאשר גם האישיים. החפצים את

 זו. תופעה גילינו בצה״ל קצינים קורס
שיי שאינם דברים לוקח היה פשוט הוא
 והוא ״שמיכה״ לו עשו החבר׳ה לו. כים

 קיבוץ חברת סיומו.״ לפני מהקורס נזרק
 לו קראנו ״לא נזכרה: אפק׳ תלמה חצור,

 לא מספר. שהוא כפי — המנחש פעם אף
 של מיוחדים סימנים בשום אצלו הבחנו
ש ספק לכל מעל ברור טלפאטי. כשרון

 לא להיפך. מחשבות. לנו קרא לא הוא
 אצלנו רגילים היו לא כילד. אותו אהבנו

 גדול. בלופר היה והוא ישקר שמישהו
ה בקיבוץ שהחברה הסיבה היתה זאת
לו.״ ציקו

̂י ̂ן ־ ̂י ־ ־
מיוחדות קרגיים

גלד אורי השבוע שהתבקש ן*
שהיי מתקופת זוכר הוא מה לספר

 הטל־ מעיינות לפתע נסתמו בקיבוץ, תו
 נער ״הייתי הגדול. הטלפאט של פאטיה
ה את זוכר אינני ״ולכן אמר, צעיר,״

תקופה.״
גלר אורי את במהרה ישכח שלא מי

צנח רב״ט במדי גלר אוריבגדים
בצנח שלו הקאריירה נים.

 לפני הקצינים מקורם כשנזרק נסתיימה נים
קרבית. לא ביחידה כרץ אחר־כן שרת סיומו,

 תמסרי את לה: ואמר לשושנה אורי פנה
 ותקבלי להופעות ההזמנות על לי רק

 היד, שהוא גם גיליתי שאקבל׳. ממה 10ס/ס
 או שונות בהופעות ידיעתי בלי מופיע
 השכר על נכונים לא סכומים לי מוסר

 לי החזיר אורי ריב. בינינו פרץ שקיבל.
נפרדנו.״ ומאז ל״י מאות כמה

 גלר: אורי של לתרמיות נוספת דוגמא
 גלר אורי את רביב מצא פעם

 רביב של לשאלתו שח־מט. לוח על רכון
 באליפות משתתף הוא כי אורי לו הודיע

המש שבין היא, האמת בשח־מט. ישראל
 תקופה אותר, שנערכה באליפות תתפים

הפרטי ששמו אלא גלר, בשם שחקן היה
אורי סיפר הדבר כשהתגלה עוזי. היד,

 מתרכז הוא וכי בן־דודו, הוא עוזי כי
הקרניים באמצעות לו לשדר כדי בלוח

ל באליפות. לנצח כיצד שלו המיוחדות
הקר את גלר עוזי קלט לא המזל רוע
באליפות. זכה ולא ניים

 ,3 ,בשורה לגלר: ואמר הציץ ״פרקש
 וי- בשם אשה יושבת ד, מיספר כיסא

התר של ופרט פרט כל זוכר אני סוצקי.׳
 היתד, ויסוצקי שגברת מפני הזד. גיל

 בחר הוא ולכן פרקש של חברתו של אמה
 הוא הבמה אל גלד אורי יצא כאשר בה.

ל 7 כסא ,3 משורה האשד, את הזמין
 על היטב לחשוב ממנה ביקש שם במה.

ו בידיו פניו את כיסה הוא משפחתה. שם
 נייר גליון על לכתוב התחיל כך אחד
ו כמעט האשה שמה. אותיות את גדול

לאכסטזה. נכנס והקהל התעלפה
 על עמי לחתום רצה לא גלר ״אורי

 בכספים,׳ אותי תדפוק לא ,אתה חוזה.
 אותי. לרמות הצליח הוא אבל לי. אמר
ב מקבלת היתה להופעות ההזמנות את

אחד יום גלבפיש. שושנה הפקידה משרדי

(רבינוב). רביב אברי הראשון, אמרגנו הוא
 אורי את מכיר אני ״אם רביב: מספר

 אלה מכל יותר טוב אותו מכיר אני גלר?
 אודותיו. הכל יודעים הם כי הסבורים

 ערכנו שלו הראשונות ההופעות אחת את
 אורי אמר ההופעה לפני אילת. בקולנוע

ה בתחילת כבר פגז להכניס רוצה שהוא
 פרקש, משה מחברי, ביקש הוא הופעה.
 לזהות ולנסות לאולם המסך דרך להציץ
מהנוכחים. מישהו


