
לרק״ח בא טרוצק■ ■
 הרעיונית הבימה את פתחו בירושלים חד״ש פעילי

בימינו. שלו והרלוונטיות טרוצקי על בדיון שלהם החדיטה
 שכן הישראלית, הקומוניסטית במיפלגה מהפכה־זוטא מעין זוהי

 מוקצים־מחמת־ והטרוצקיזם טרוצקי היו קומוניזם שנות 70 במשך
מיאוס.

 את שהציג ורשכסקי, מיכאל(״מיקרו״) בדיון השתתף היתר בין
טדוצקיהטרוצקיסטית. נקודת־המבט

מילחמה משיב צבינר■ ■
מפסילה חוששת ״מולדת״ ■

גנדי

 לא שאמר(או הדברים את לרכך זאבי רחבעם(״גנרי״) של ניסיונו
 מעשי. משיקול נובע בכנסת אמר)

 בהנא, מאיר בגורל יהיה שגורלם חוששים ״מולדת״ אנשי
 בבחירות העליון בית־המישסט על־ידי נפסלה שרשימתו
שתתפות האוסר החוק סמך על האחרונות,  בעלת רשימה ה

גזעני. אופי
 פסילתה את בוועדת־הבחירות לדרוש סיעה כל יכולה החוק, פי על
 זה בעניין לפנות — מתקבלת דרישתה אין ואם אחרת, רשימה של

העליון. לבית־המישפט

לחוק ברלמוטר■ מארב ■
 פרלמנטרי מארב מכין ומסיעות-השמאל מהמערד חבדי־בנסת של לובי

 למניעת לפקודה ה״תיקון את •טתבטל הצעת־חוק, במפתיע להגיש ומתכוון
אש״ף). עם המיפגשים טרור״(חוק

 כנכון. על״ידם שיימצא בעיתוי החורף, מושב הנוכחי, במושב עוד זאת לעשות היא הכוונה
כמתונים הנחשבים הדתיות, ומהמיפלגות מהליכוד חברייכנסת כמה עם גם מגעים נערכים

יותר.

ממאסרו שוחרר לו■ ■
 אחרי ממאסרו, לוי שבתאי שובת־הרעב שוחרר בנובמבר, 6ה־ השני, ביום

הקנס. את עבורו ושילמה התערבה שמישפחתו
 ששיגר משום ציבור״, עובד ״העלבת על נשפט באוקטובר, 12ה־ מאז כלוא שהיה לוי,

 מדיניות על המוחים מיכתבים רבין, יצחק ולשר־הביסחון, שמיר יצחק לראש־הממשלה,
 ״שר־ רבין ואת היטלר, של כתוארו ״פירר״ שמיר את כינה ובהם הכבושים, בשטחים הדיכוי

הנאצי. הצבא שם על הוורמאכס",
 את לשלם סירב אר תמורתם, חודשי־מאסר שלושה או שקל 1000 של לקנס נידח הוא

 האינתיפאדה. ולדיכוי להתנחלויות מכיסו לתרום מוכן אינו כי בטענה הקנס
 בשביתת־ פתח ובמחאה קשים, בתנאים באבו־כביר הוחזק מיתר־לחץ־דם, הסובל נכה, לוי,

לשחררו. נאלצה ומישפהתו הידרדר מצבו רעב.

657
פלסטי הרוגים 522 על דובר-צה״ל מסר בנובמבר, 6ה־ השני, ביום

 חיילי־צה״ל מירי הרוגים כולל זה מיספר הכבושים. בשטחים ניים
בלבד.
על הפלסטיניים ההרוגים מיספר עומד הזה״ ״העולם ספירת לפי

657.
 לפי הרוגים, 796 על פלסטינייס מקורות מוסרים זאת, לעומת

הבא: הפירוט
ומתנחלים. חיילי־צה״ל מירי הרוגים 579 •

משאיפת־גאז. כתוצאה הרוגים 82 •
ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 54 •
אחרות. מסיבות הרוגים 81 •

בצפת מילחמת־ירושה ■
 שנפטר קפלן, הרב את שיחליף אשכנזי, רב מינוי על בצפת רבנים מילחמות

שנד״ לפני
 שנה לפני נבחר כאשר ברבנות. דורות שיבער, במשך ששימשה למישפחה בן היה קפלן הרב
 הבוחר הגוף עם אחת יד חב״ד חסידי עשו בן־אליהו, שמואל הרב צפת, של הספרדי הרב
 חב״ד. רב של במועמדות יתמוף היום שבבוא — הדתית המועצה —

 מקבלים אינם קפלן, רב מרדכי הרב ובנו, המנוח קפלן כהן שימחה הרב של שמקורביו אלא
 תומכים שר, אלעזד הרב ובראשם והליטאים, ש״ס ראשי כי טוענים הם הדין. את

קפלן. הרב של במועמדותו

ובמלתעות אולמרט ■  י
אריה

 של ״הגביר״ הספר פרשת מהדי בציבור נרגעו לא עוד
 על במיסדרונות־הכנסת מדברים וכבר אבנרי, אריה

אבנרי. יטפל שבה הבאה הציבורית האישיות
 באיזה עדיין ברור לא חבר־הכנסת. אולמרם, אהוד זה יהיה הפעם
אולמרטהספר. יתפרסם ומתי בתחקיריו, אבנרי נמצא שלב

 נגד שערה מילחמה להשיב מתכוון צבינרי, מיכאל המיזרחי״, ״בנק מנכ״ל
להדחתו. הפועלים לו, ומחוצה הבנק בתון־ שתים גורמים
 גם נרמז צבינרי. של במקומו הוזכר ששמם כביכול, מועמדים על ידיעות פורסמו באחרונה

 בבנק. הקודמים בתפקידיו במחדלי־ניהול מעורב הנוכחי שהמנכ׳־ל
 שנאלצו לשעבר, בכירים לגבי עונדות יחשוף וגס למיתקפת־יחסי־ציבור, ייצא צבינרי
הבנקאיות. המניות מפולת לעניין ועדת־בייסקי בעיקבות מהבנק לפרוש

ה,,מוסד? !■קמת
 שרותי־הביטחון כאילו שההדלפה, משוכנעים בוושינגטון חוגים

 מיטען־ להטמין הכוונה על מראש הסי־איי־אי את הזהירו הישראליים
הישראלי. ה״מוסד״ של פעולת־נקמה היא ״פן־אם״, במטוס חבלה
 שהסי־איי־אי כך על ה״מוסד״ תשובת זאת היתה זו, גירסה לסי
 עם ישראל של שיתוף־הפעולה על מידע האמריקאית לטלוויזיה הדליף

באליסטייס. וטילים גרעיני נשק לייצור דרום־אפריקה
 מישפחות בידי תחמושת לתת עשוי הישראלית האזהרה דבר גילוי

 פיצויים ארצות־הברית מממשלת שיתבעו ״פן־אם״, באסון ההרוגים
בסכומי־ענק.

מתרחב ״הארץ״ ■
בינואר. החל היומיים, עמודיו מיספר את להרחיב מתכוון ״הארץ״ העיתון
 עמודים שמונה עד יוגדל הכלכלי והמדור ובמישפחה, בבית העוסק גדול, יומי מדור יתווסף

ביום.
 המנויים, במיספר ירידה יש כי העיתון, עובדי וער עם בישיבה הבהיר, שוקן, עמוס המנכ״ל,
הסחף. את לעצור היא המהלך של והמטרה

חוק יוזם *׳קסו! ■
 חדשה תקנה יוזם אחרשח, בידישת ועד־העיתונאיס יו׳ר שהיה מי ג׳קסון, יוסף(״ג'קסי״>

באגודת״העיתונאים.
 עיתונאים גם כלומר, אישי, בסים על עיתונאים לאגודה יתקבלו התקנה, לפי

לאגודה. שייכים שאינם מעיתונים

ב״מוקד״ קשיים ■
הליכוד. ביטאון ארץ־ישראל״, ב״מוקד תקציביים קשיים
ליבנת. לימור העורכת, של בתיפקודה הדבר את תולים בליכוד גורמים

חדשה תיווך שיטת ■
 לפיתוח הביאה תל־אביב באיזור היוקרתיות הדירות בשוק המטאורית העלייה

חדשה. שיטת־תיווך של מקורי רעיון
 וסביון, רמת־השרון הרצליה, תל״אביב, בשמי והסתובב מסוק שכר תל־אביבי איש״עסקיס

 לקוחותיו. לצרכי מפוארות דירות־גג השמיים, סן לאתר, היתה כשמטרתו
להן. לסרב יכלו שלא כספיות הצעות להם והציע הדירות לבעלי פנה הוא בהמשך

 מחפש שאולי ■
דולפיני

 הדולפינריום מיבנה את שכרו שאולי וטדי רפי האחים
שותפות  והם בוכמן, יוסל׳ה היהודי־־גרמני המיליונר עם כ
ימי. לקירקס אותו להפוך מתכוונים

מתאימים. דולפינים לחפש תהיה הראשונה פעולתם

במצריים ישראל■ אירוע ■
 לביא אילן איש־האירועים מארגן למצריים, ישראל בין להסכם־השלום שנים 10 במלאות

ההיסטורי. התאריך לרגל אירוע
 במצריים, המשרתים ישראליים כלכליים נספחים הוזמנו במצריים, שיתקיים לאירוע,
 במצריים. העובדים ישראליים ואנשי״עסקים בסיוני מוחמר בישראל, המצרי השגריר

 אור־־קולי מופע הפירמידות ליד הראשונה בפעם יוצג האירוע שבמיסגרת יתכן
בעברית.

קופצות מניות ■
התעוררות יש גדולה עיסקה על שמועות בעיקבות

בכורסה. הנסחרת מסויימת מנייה של ביטעדה גדולה
אחוזים. 20ב־ החברה של מניותיה עלו החודש, תחילת מאז האחרון, בשבוע


