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 אותם, ■מדאיג לא זד, אבל סנוב״. ״קצת

 המשונה: השם בעל המועדון חברי את
 טובים מפורסמים, חברים מספיק לנו ״יש

בלעדיו.״ גם ויפים
בצמ מפורסמות דמויות ,לבאי־ד,מועדון

 שחיית־בוקר של קבוע הרגל המדינה, רת
ברי של הצוננים־מלוחים במימיה מוקדמת

 כמעט, יום מדי שוחים הם גורדון. כת
השנה. ■עונות בכל

 ורופ־ עורכי־דין תעשייה-■ועסקים, אנשי
 אנשי בנקאים, ■שופטים, אים,'אנישי־בורסה,

 הפעילה הקצפת כל —-־ ומישטרה ביטוח
 כדי בפוקר מוקדם קמים — המדינה של

 מזה משתייכים כולם הבריכה. במי לטבול
 את לכנות המתעקש למועדון, רבות שנים
 האכסקלו־ ״המועדון :ההיתולי בשם עצמו
 בע״מ, ז״ל מעושנת ■לקרדה ע׳׳ש סיבי

 לעצמם אימצו הם גורדון.״ בריכת שליד
ה לדג המשותפת אהבתם בגלל זה שם

מעושן.
ט ה ל
מדעי

■ב שולטת דצמבר בחודש אחרונה. י י אשמורת לפנות־פוקר, ארבע שעה ^
 את פותח יוסק׳ה הסדרן העלטה. כזו שעה

ה ראשוני לפני הבריכה של שער״הברזל
מתרחצים.

 הוא 50,־ד בן ויינשטין יוסף עורך־דין
 שנה 20 כבר זו. בשעה משכימי־קום בין
 השיגרתית לשחייה בוקר מדי מגיע הוא

 דחי־ כמו טיבעית ״הפעולה לדבריו, ■שלו.
בוקר.״ כל צת־שיניים

 ייבטלו לא סערת־גישמים או כפור שום
 אומנם הוא השוטף בגשם תוכניתו. את

להר לא כדי רק זו אבל למיטריה, נזקק
 אחרי ישתמש ■שבו הרחצה, חלוק את טיב

הקפואים. מהמים צאתו
 גומר כבר קלצ׳קין רפאל מגיע, ״כשאני

 והסכנה אנשים מעט יש בבוקר ויוצא.
 אני אז קטנה. ובכבישים במים להתנגשות

 לא אחד ושאף נקיים שהמים בטוח גם
אותם. ללכלך הספיק
 לא כדי סיבה למצוא אפשר יום ״כל
 מישפט לי יש אחד יום לבריכה. ללכת

 וביום ■וכפור גשם יש ■שני ביום .חשוב,
 לזה ואין מאוחר לישון הלכתי שלישי

ויתורים-בפרינציפ. שאין החלטתי סוף.
 ומבקשת: מתעוררת ■לפעמים ״אשתי

 זקוק אחד ■כל לדעתי תוותר? היום אולי
 טרוד אני היום כל עצמו. עם להתייחדות

המשפ עם בבית או בעבודה, אנשים עם
 השעות אלה בבוקר, 8.00 עד 4.00מ־ חה.

 אחר־כך זד, עצמי. עם דק שאני היחידות
 במשך עושה שאני דבר בכל ■משתקף

לאשה, הסבלנות ללקוח, ביחס — היום

האח אורן ישראל הוא 10 י ך ך ה
רש ובעל מנכ״ל לם, 1 ■ ¥

 אור. נזישרדי. וציוד מכשירי־כתיבה
 אח שעה נזקדיש ״היוגיסט״, המכונה

היוגו לתרגילי בוקר מדי כה

 הוא אלינו בא היה בגין מנחם ירו
 אמרו ירכו,״ את ■ושובר נופל היה לא
 חברי־ד,מועדון גמורה, ברצינות השבוע׳
 התל־אביבית הבריכה של לקרדה על-שם

גורדון. בריכת המפורסמת,
 לחברי הביא על, אל קברניט יפה, אורי

 מאמשטרדם. מעושן) (דג לקרדה המועדון
ל פטיש מהם קיבל סבידור מנחם ח״כ

 כיושב־ התמנותו עם דו־תכליתי, שימוש
 מפקד קונפורט, רחמים הכנסת. ראש

 שבת. מדי מבקרם ירושלים מחוז מישטרת
ל בא טמיר (״אברשה״) אברהם אלוף
קפה. איתם שתות

 לימון, (״מוקה״) מרדכי ),(מיל לאלוף
הוא ובעיניהם אליהם, סבלנות כנראה אין

 על־ידי חס בחיבוק מתקבל ארמוני שייקהמינהלן..איכילזב
מכו הקומה ממוצע שייקה ניקי. חברו־לבריכה,

 כמובן. וודקה, — לשתות״ רוצה העם — צמא ״העם : הקבועה סיסמתו הגדול״. ״שייקר נה
האחרים. המועדון חברי כל כמו שלו, היומית לשחייה לבריכה בוקר כל מגיע שייקה
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