
 והקשיב טשדניחובסקי אח קרא פרס שינועו!
בפינלנד לביקורו להתכונן כדי לסיבליוס

 חברת־הכנסת כי יתכן י■
מהי על תמהה כהן גאולה

 חייקה ח״כ של תגובותיה רות
 גרום־ כאשר היה זה גרופמן.

הישי כיושבת־ראש כיהנה מן
בפר שעסקה המליאה, של בה
 תעלול- הכינה וכהן חברון, שת

התכוו היא מתוחכם. פירסומת
 הכנסת, דוכן מעל להשמיע נה

 שיר של הקלטה נאומה, בעת
 בפי שהושר פלסטיני, לאומני

באוניבר הערביים הסטודנטים
 סברה ושכהן העברית, סיטה

 פתח״. ״הימנון שהוא (בטעות)
במפ כהן שלפה כאשר אולם
ש ההקלטה, מכשיר את תיע
נדה חומה, במעטפה חבוי היה
 גרוס־ של תגובתה ממהירות מה
 לקצין־הכנסת, שהורתה מן,

 מייד להפסיק כנגל, יצחק
 היה זו לזריזות המיקרופון. את

 את להכין כדי פשוט: הסבר
גאולה סיפרה כלי־התיקשורת,

 אר־ רבים. חיוכים עורר והדבר
 ימים כמה הגישה בלי־אלמהלינו

 נגד לסדר־היום הצעה לפני־כן,
משוכנ היו והח״כים הטלוויזיה,

 לשחד באה הטלוויזיה כי עים
או לפייסה. כדי ולצלמה אותה

 כלל הטלוויזיה טעו: הם לם
 אלא הנואמת, את צילמה לא
 שנכנס גרופר, פפח ח״כ את

 נועד הקטע לאולם. זה לצורך
אירו יומן — בהשבוע לכתבה

האח בליל-שבת ששודרה עים,
 גרו- של באישיותו ועסקה רון,
פר.
 הוד־ ייגאל שר-האוצר 0'

ץ  אך חברותי. כאיש ידוע בי
 גם להיות יכול הוא כי ונראה
 השר השבוע. הוכח זה נשכן.
לשאיל וענה הדוכן על עמד
 של אחדות היו שביניהן תות,
 שילגסקי. דג חרות ח״כ

 באולם, אותו ראה לא הורביץ
את לקרוא שלא התכוון כן ועל

 צה״ל חיילי את שעבר בשבוע העסיקה שוב כהן, מזל האמיתי בשמה אוהיורקת מזל
 להר ולעבור להתפנות שסרבו מאלון״מורה המעטים בין היתה באשר

 פאסיבית התנגדות הפעם היתה כהן מזל של התנגדותה חיילות. על״ידי בכוח ופונו כביר
זאת. עשתה לא היא עליהן, לירוק עלולה שמזל לכן קודם הוזהרו שהחיילות ולמרות המצלמות, למען

 אריק של מישרד-החקלאות מנכ״לבדאון אורי
 אולם דתי. אדם אינו (מימין) שרון

 שנערן אלון־מורה, בפינוי לצפות בא כאשר סרוגה כיפה חבש בר״און
גורן. יגאל הטלוויזיה כתב עם נראה הוא בתמונה שעבר. בשבוע

 כנהוג — לשילנסקי תשובותיו,
ב ישב שילנסקי אולם בכנסת.

השיב !״כאן ״אני :וקרא אולם,

ה ולאנשי לעיתונאים כהן
 היא מה בסודי־סודות, טלוויזיה,
העיתונ אחד לעשות. מתכוונת

ו לגרוסמן, פתק העביר אים
 לגרוסמן כך. על לה הודיע
 להתייעץ מספקת שהות היתר,

 וקציו־הכג- מזכיר־הכנסת עם
התגובה. את מראש ולהכין סת,
 קיבל כאשר שבוע, לפני 0!
 אריק שכתב המיכתב את

 הגיב גרופר, פסח נגד שרון
 ראש־ של לישכתו ראש עליו

 קדישאי, יחיאל הממשלה,
 האדם״. הוא ״הסימון :במילים
 הכהן מנחם ח״כ תיקן השבוע

 המתוקן: הנוסח הפסוק. את
החווה״. הוא ״הסימון

 שושנה הכנסת, חברת 0
 על עמדה ארבלי־אלמוזלינו

 כלשהו, חוק על ונאמד, הדוכן
 הזרקורים לפתע נדלקו כאשר

הת והטלוויזיה ,באולם־ד,מליאה
משוכנ היו הכל לצלם. חילה
הנואמת, את מצלמים כי עים

בפתי האורחים אחד היה ראש״הממשלהבגין משם
 רובין ראובן הצייר של תערוכתו חת

 מנחם הכנסת. של הולדתה יום לכבוד הכנסת במישכן המנוח
 כשהוא ארוכה, שעה במשן התמונות אחת ליד התעכב בגין

משחו.״ לי מזכירה לידו:״היא לעומדים ואומר מקרוב אותה בוחן

 ״איש הדוכן: מעל השר, לו
!״ לאיבוד הולך לא כמוך

 חבר- של צאתו לפני 0!
 לביקור פרם שימעון הכנסת

 את וקרא חזר הוא בפינלנד,
 פינלנד, של המיתולוגי האפוס

 שאול של בתירגומו קלואלה,
הא גם הוא טשדניחובסקי.

 של פינלנדיה לסימפוניה זין
 הפיני המלחין סיכליוס, יאן

אווירה. לספוג כדי הלאומי,

 לפרס נקבעו בפינלנד 0!
 ועם ראש־הממשלד, עם פגישות

 לפתע אך בילבד, שר־החוץ
 אהורו הנשיא למלונו התקשר
ב לשיחה אותו והזמין קקדנן
 סיפר בשיחתם עונים. ארבע
 פינלנד בירת כי לקקונן פרס

ה בהיסטוריה ידועה הלסינקי,
 הל- ,הקודם בשמה עוד ציונית

המנהי התכנסו שם סינגפורם,
 ב־ שמרדו רוסיה ציוני של גים

הרצל. תיאודור

 אכן אכא חבר-הכנסת 0
לפי בהתייחסו השבוע, אמר

 של בתפקידיו שחל הזוחל חות
 הזוחל ולמינויו מישרד־החוץ

 :כשר־החוץ שמיר יצחק של
ה יושב־ראש יוכל מעט ״עוד
 מישרד־החוץ את לנהל כנסת

שלו.״ בהפסקות־התה

 שר־ד,ביטחון מינה כאשר 0
 מרדכי את וייצמן, עזר

מבק את הרגיע כסגנו, ציפורי
 לו אלווה אני תדאגו, ״אל : ריו

 השבוע, שלי!״ מהשכל כבר
בבחי דלו ההסתבכות אחרי

 לו אמרה בארצות־הברית, רות
 ״עזר, :גרוסמן חייקה ח״כ
 את בחזרה לקחת צריך אתה

לציפורי!״ שהילווית השכל

 המצרית, המישלחת אל 01
 בתל- מתאים מקום שחיפשה

 כאן, השגרירות להקמת אביב
 בהגיעם מתווך־דירות. נילווה
 מ־ אחד הציע דיזנגוף לרחוב

 אל" אחמד חברי-המישלחת,
 רהוטה, עברית הדובר מסדי;

 באותו מיבעז למצוא רצוי כי
ל העובדים שיוכלו כדי רחוב,

 החולפות החתיכות בכל הסתכל
בדיזנגוף.
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