
דר אור■ ;עכשיו;  מכופף ג
עצמו של המין ח״ את

 היתד, זאת יקרה. שזה צפוי יה ך•
 גלד, שאורי כדי זמן של שאלה רק | !

המו הישראלי, והמזלגות המפתחות מכופף
 את להוכיח יתפנה העולם, את לשגע סיף
המין. בתחום !גם אונו

 יר־ של האחרון הגיליון זאת. עשה והוא
 ב- המיתחרה פנטהאוז, הנפוץ חון־המין
צילו של והחשיפה ההעזה במידת פלייבוי

 פחות לא הקדיש מפרסם, שהוא העירום מי
 איש עם מיוחד לראיון עמודים מתשעה

 עתוגאית לדג׳ר, פטסי הישראלי. הפלא
 באובזרבר, מתפרסמים שמאמריה בריטית
 אחרים, בריטיים ובעתונים טלגרף בדיילי
 שעות כמה במשך גלר אורי את ראיינה
 כמה ממנו להוציא הצליחה לונדוני, במלון

 בין שלו. והמין האהבה חיי על גילויים
המר הגילוי את מפיו הוציאה היא השאר

 מעט ללא להועיל אולי העשוי — עיש
 מיני במגע לבוא מסוגל הוא כי — נשים

בכלל. בה לגעת מבלי אשה עם
 לאורי יש כל קודם למועד. חזון — אבל

 הדת בתחום טובות בשורות לבשר גלד
 מכחיש הוא :שבהן הראישונה והאמונה.

המשיח. שהוא תוקף בכל
 יחשבו שהבריות רוצה אינני כל, ״קודם

 שלא ״וגם אורי,. אומר המשיח,״ שאני
 משהו או חדש משה איזה שאני יחשבו
 באלוהים. ליבי בעומק מאמין אני דומה.

לאלוהים מתחת כולנו. את ברא אלוהים

 הן נשים מין. עם קשר שום לזה אין
 פתיחות בעלות הן רגישות, יותר הרבה
 מאשר להאמין יותר נוטות והן יתרה

 בהן בנשים היבטים הרבה יש גברים.
הגברים.״ על מתעלות הן

 הוא האם גלר נשאל בערך זו בנקודה
 עמו ללכת רוצה אשה אם להבחין מסוגל

 בדרך ״אבל משיב, הוא ״כן,״ למיטה?
 שלי, האישי ברגש זאת עושה אני כלל

 אני באמת אם בכוחותי. להשתמש מבלי
להי יכול אני רוצה, היא אם לדעת -שואף

לראשה.״ כנס

 הולך לא
לאורגיות

 כך גלר, אורי איבד בתוליו £*ת
 כשהיה לפנטהאוז, בראיון מתוודה הוא

 לו שעשתה זאת בקפריסין. ,15 או 14 בן
 שהיתה, גרמניה אמנית איזו היתד, זה את

 במהלך מאז, מוות. עד שתויה לדבריו,
 מרבה אורי אין בעולם, הרבים מסעותיו

התשו הנה אז או, ו מדוע אהבה. לעשות
מיוח •שהיא נערה לי שיש מפני ״זה : בה
 אותה (דוידסקו) איריס — עבורי מאוד דת

 אבל בישראל. שנים שלרש במשך אהבתי
באמריקה, או ביפאן למשל בדרך, אני אם

 אודגאום מקבלות ״נשים
אותי!״ רואות כשהן

 ואני סופיות. בלתי אנרגיות מיני כל יש
 מאנרגיות לאחת קשר יש שלי מאמין
 רק הוא אלוהים אלוהים. לא זה אלה.

 כנבחר. עצמי את חש לא אני המשגיח.
 לי שיש משום יוצא־דופן רק מרגיש אני

 אני אין... אחד אחד שלאף כאלה כוחות
כו היו ולמשה כוחות היו שלישו מאמין

 לא מפתחות. שברו לא הם טוב, חות.
 אנשים היו הם האלה. הדברים להם היו

 אני האלוהים. בדבר להטיף שבאו דתיים
 באלוהים.״ מאמין שאני מספיק מטיף. לא

 הדרושות מההכנות -שיחדור שנתן אחרי
 גלד אורי ד,יתפנה המשיח, •של לבואו
 ״אני אומר, הוא ״מניסיוני,״ בנשים. לטפל
 עם יותר טוב לעבוד יכול שאני יודע

 פסיכולוגיות. סיבות הרבה לכך יש נשים.
במוחותיהן. שונה משהו שיש להיות יכול

 מחבב אני אם בקולג׳ים. לבקר נוהג אני
 לשבוע- רק אותה, לוקח אני נערה איזו

 שאין להן מבהיר תמיד אני שבועיים.
 חוויות להן יש ממושכים. ביחסים מדובר

 הן תמיד איתי. נוסעות כשהן מיוחדות
מתרחשים.״ דברים רואות

 ״פעם,״ האמיתית. הפצצה מגיעה ועכשיו
 אהבה לעשות .״ניסיתי גלר, אורי מספר

 שהוא דבר בכלל, בה לגעת מבלי לנערה
ל להגיע ■לנערה מאוד ק-שה זה אפשרי.

 אני אם בכלום. להשתמש מבלי אורגזמה
 מגיעה היא נערה, עם זאת לעשות מסוגל

 שהיא מפני מהר, יותר הרבה לאורגזמה
 שכבתי שני מצד בכך. מאמינה באמת

לאור כלל הגיעו שלא נערות הרבה עם
גזמה.״
את להרחיב גלר רצה לא מזה יותר

 ״אני הודה, בזד״״ מתבייש ״אני הדיבור.
 עושה איני פעם אף כך. כדי עד פתוח לא

 לא אני פעם אף אנשים. בנוכחות אהבה
 פעם בשלשות... טוב... לאורגיות. הולך

 אפשר אי לזד, אבל נערות, שתי לי היו
אורגיה.״ לקרוא

 אורי מספר לי,״ כותבות נערות ״הרבה
 כדי תוך לאורגזם מגיעות ״שהן גלר,

 לאורגזם מגיעות הן אבל בי. התבוננות
 עצמי אני פרסלי. באלביס בהתבוננות גם

 זאת, לעשות יכול הייתי מין. להרבה זקוק
 כך כל לא זה יום בל אולי טוב, למשל...

 זה אשה. עם ליחסים טוב לא זה טוב.
 באמת אוהב אתה אם העניו. את הורג
בזה. להגזים צריך לא אתה אשד,

 בשבילי. העובדות נערות ארבע לי ״יש
היא חמודה. בערה -שהיא טויופוקו, מליין

 לפעמים. עמי ונוסעת משרדי את מנהלת
 איתי. נוסעת כן שגם גולדברג, אינגריד
 ונלחם מתאמץ אני וטרינר,. קלארק סולביג

 אוהבות כולן בזו. זו לקנא מהן למנוע כדי
 מתכוון אני ביותר. עמוקה בצורה אותי

. ת ו ב ה ו  המילה. של האמיתי במובן א
 מפני איתי להתחתן רוצה אינה אחת אף

 להתחתן.״ רוצה אינני •שאני יודעות שהן
 מכופף־המז־ אין השאלה, נשאלת ולמה,

 ו להתחתן רוצה הישראלי לגות
 אולי למצוא אפשר כך על התשובה את
 אורי של האינטימי וידויו של אחר בחלק
 אמר, צעיר,״ אמות שאני יודע ״אני גלר.

 •שבי הכוחות בגלל זה אם יודע ״אינני
 אותו. מדכא לא זה אבל אחר.״ משהו או

 מבשר, הוא באמת,״ מתים לא פעם ״■אף
מתים.״ לא פעם ״אף

בל המודעות מן המדריך של הכנסותיו
 11ב־ אך משיטחו. כמחצית התוססות בד,

 שריו׳,תיירות לישכת מנכ״ל כתב בספטמבר
 לא הורה כי לו הודיע כושי, אל מיכתב
 בליש־ בישראל השבוע את יותר להפיץ

 עם מייד התקשר ״כושי״ כות־התיירות.
 דוע־הגזירה, את לבטל ביק-ש השר, לישכת

 חסותו את לבטל מתכוון המישרד כי נענה
 פירסומן יבוטל אלא־אם־כן השבועון, על
מודעות־הזנות. של

 נוסח לפרסם הצעתו על ערב. בדי רק
 המציעות אסקוירט, מודעות של אחר

 מוכן המישרד כי לו נאמר בני־לווייה,
 תיכלל לא כי בתנאי אחר, נוסח לאשר

ליצלן. רחמנא ,״ערב״, המילה בו
״כו ראה לא ולבסוף התמשך, הוויכוח

 לבג״ץ. לפנות אלא לפני אחרת דרך שי״
 אסקורט של המודעות כי ציין, בעתירתו
 תישעה כבר בישראל בהשבוע מופיעות
מישרד־ד,תיי אנשי כי ספק ואין חודשים

 הוסיף, כן קודם־לכן. אותן ראו כבר רות
 המודעות פירסום את מרצונו הפסיק כי

מס אכן אם בדיקה ללא אף האחרות,
בלתי-מוסריות. כוונות מאחריהן תתרות

 הוא היסס. לא . לצדק הגבוה בית־הדין
לה גם רשאי חסות, המעניק שר, כי קבע

 יכול בית־הדין ואין מנימוקיו-שלו, סירה
 במיש- הפסיד ״כושי״ בשיקוליו. להתערב

 חדשים, מהלכים כמה עתה מתכנן פט,
 שנגרם ההפסד את לעצמו להחזיר על-מנת
החסות. מהסרת בתוצאה
ביש דרכו על הנערמים הק-שיים אולם,

 בחו״ל. להצליח בעדו מפריעים אינם ראל,
 13 לפני שלו, המדריך בהוצאת החל מאז

 מדריכים. של שלמה לממלכה הפך שנים,
 מדריך דרך-קבע מוציא הוא השאר בין

 את הכולל בזק, בשם ישראל, של כללי
ומ למיסעדות, בעל-השם היחידי המדריך

 המקובלת המסורת כמיטב מיזלגות, חלק
בעולם.

מדרי מוציא הוא זנות. של תירוץ
 רומניה, ממשלות עבור גם בזק דוגמת כים

 רכשה עתה רק ואיטליה. פורטוגל ספרד,
 עותקים אלפים 10 אליטליה חברת-ד,תעופה

שלי שלה התיירים בין להפצה בזק של
 אנד הארפר הנודעת וחברת־ההפצה ראל,

 שלה, בקטלוג בזק מדריכי את כוללת רו
בינלאו ברמה ״יוצאים־מדהכלל, בתואר
מית.״
 שהממלכה היה דומה שנתיים לפני עד

 !מי־מנוחות. על יפה, מתפתחת ״כושי״ של
עוב מבכירי שניים אותו עזבי שאז אלא

 בשם מתחרה, שבועי מדריך והקימו דיו,
 הם אף פנו יזה מדריך בעלי ישראל. הלו

 את להם שיעניק ודרישו למישרד־התיירות,
 של המדריך מן אותה יסיר או — חסותו

מורם־ורבם.
 ברור, לא עדיין — בדיוק שם קרה מה

 המישרד השתמש שלבסוף היא עובדה אך
 הסרת להצדקת מודעות־הזנות, באמתלת

והמבוסם. הוותיק המדריך מעל חסותו

ריות עי
ויוחד ■ר ע ה ר*ש לאשר! גם

 מופקדים ירושלים עיריית פקחי
 מקומוודחנייה שמירת ע?

נשים ושמי זראש־העיר
 היא בירושלים, אוסטר דניאל כיכר

 ב־ ביותר החמורות מבעיות־החנייה אחת
 מגיעים שאליו העירייה, בניין בבירה.
 ראש של ואישיים חשובים אורחים עשרות

 מבלי זו, בכיכר ניצב קולק, טדי העיר
למכו מקונדחנייה למצוא יהיה שאפשר

הרבים. המכובדים ניות

 שומרים לבית־ד,עירייה, הכניסה ליד
מקופ את לבושי־מדים עירוניים פקחים
ל מכוניות: שתי עבור המכובד ד,חנייה
 ראש־העיר, של החדשה הוולוו מכונית

 קרן מנהלת חשין, רות של ולמכוניתה
קולק. של הפרטית הקרן היא ירושלים,

מ איש ראש־העיר. לאשת נם
 העז לא ונבחריה הבכירים העירייה עובדי
 בשמירת ההעדפה כנגד להתמרד מעולם

של משום חשין, רות עבור ,מקום־ד,הנייד
 מקום לשמור שההוראה ידוע היה כולם

 של האישית הוראתו היתד, למכוניתה
העיר. ראש
 זאת. ידעה לא בירושלים אחת אשד, רק
 הגיעה העיר, ראש של אשתו קולק, תמר

 מצאה ולא בעלה של במישרדו לביקור
התי לא העירייה פקחי מקום־חנייה. שם
 מייועד שהיה הריק במקום לחנות לד, רו

חשין. רות של למכוניתה
 עכשיו בעלה. אצל התלוננה קולק תמר

 כי במשך לשמור העיריה פקחי מופקדים
נו למכונית מקום־חנייה על היום שעות
 ראשי רעיית של אסקורט הפורד ספת:
העיר.
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