
ם לזני שמי דניאלה מאתב

איתן רפאל חרמטכ״ל

ם י ש נ א
 לשבת ישראלי זכה איך
של כיסאו על

גרמניה קנצלר
 על־ידי שנערך לכינוס 91

ה המיפלגה לצעירי הליכוד
 לא האמריקאית, רפובליקנית

הפגי מארגן ח״כים. הופיעו
 מצעירי סקודר, יקי שה,

 רמת־ עיריית וסגן־ראש חרות
 לא אני ״אומנם העיר: השרון,

 לעומת אבל ח״כים, כאן רואה
פו ח״כים כאן רואה אני זאת

מי נכחו באולם טנציאליים.״
 יושב- איתן, (״מיקי״) כאל
יו לשעבר, חרות צעירי ראש

העו הליברלים פעיל פלד, נה
 אייזנבת, שאול עבור בד

 חרות, חבר הדתי, ועורך־הדין
שטנגר. חיים
אהרון ישמע כאשר 81

 לא־אחת הסתכסו זייגרמן,
 מנחם הכנסת, יושב־ראש עם

 סבי- לבושו. בעניין סכידור,
 שלא_* הצעיר לח״כ העיר דור

 ג׳ינס. במיכנסי למליאה יבוא
 יופיע החורף שבמושב נראה

מ לבוש, באותו שוב זייגרמן
 פתחה אסיה, שאישתו, שום

בירושלים. ג׳ינס לביגדי בוטיק
 הבאר־שבעי העיתונאי 91
 בתואר י; מחזיק שתיל יצחק

 כיסאו על ישב הוא יוצא־דופן.
 הלמוט גרמניה, קאנצלר של

ממשל נפילת לפני שמידט,
מסו קשרים מקיים שתיל תי•

 ד,נוצ- המיפלגה ראשי עם עפים
הסוצי עם וגם רית-דמוקרטית

1 1| | 1י,; ץ היא מואב רם הד״ר של המאומצת בתו "1\1|
י 1/1 # 1 * ' ו ״תיס חרוק להקת של מושבעת מעריצה \

 מלא חדרה הלהקה, הופעות לכל הולכת 14ה־ בת גילי לם״.
 רק היא שומעת שהיא המוסיקה וגם ״תיסלם״, של בפוססרים

ט :הוסיפה תקליטם .על הלהקה. חברי של ״קדוש הזה ״המקלי !

ה הקצין החלטות את פאפו
״ גלי־צה״ל, בפרשת חוקר  ראו

 לילה ״אלף : הגיב גל, כן
לילה.״ ועוד ולילה
 רייכ* אריה העיתוגאי 81
 עורך בתפקיד שהחליף מן,

 .נשאל פז, דויד את להיטוז
 תשובתו החדש. תפקידו על

 לעורך, שמונתי ״מאז :היתד,
הגדו תאוותי שתי ממני נלקחו

וכור לנשים זמן לי אין לות.
ר הארצ׳י סת ק  בבר שלי מ

כ ידוע רייכמן אבק.״ מכוסה
 ווידאו, בסירטי לצפייה משוגע
רבות. שעות מקדיש הוא שלהם
דרור הליברלים, ח״כ 91

 חבר שהוא למרות אליסטית,
 מביקוריו באחד החרות. תנועת

 לו הציעו בגרמניה, האחרונים
לב השילטון ממיפלגת חבריו

ראשו בקומה 155 באולם קר
 הם באולם הממשלה. בבניין נה

 של מושבו: מקום את לו הראו
 אותו״בש־ צילמו ואף הקנצלר,

כיסאו. על יושב הוא

 צולם הסיור בהמשך 9!
ה ותמונת שמידט, עם שתיל
 ״אצלי בחדרו. תלוייה שניים

 עם השלים כבר הוא במישרד
 _ זה תלויים הם כאן בגין. מנחם
זה.״ לצד
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