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 ״דבר״ עורכת
המדינית למערכה גוייסה

 למערכה גוייסה ״דבר״, עורכת זמר, חנה
 משרד■ כין המתנהלת הפנימית המדינית

 בארצות־הכרית, ישראל שגריר לבין החוץ
רכין. יצחק
 משרד־החוץ של ההסברה ועדת על־ידי שנשלחה זמר,
 פקידי עם שם להיפגש מרבה בארצות־הברית, לסיור

המימשל. ראשי ועם משרד־החוץ
 בשובה למסור כדי זה ביקורה ינוצל משקיפים לדעת

 שר־החוץ של השקפותיו ברוח הממשלה לשרי דו״ח
אבן. אבא

 במערכת התמרמרות זמר של נסיעתה עוררה בינתיים
 העיתון, כעורכת שמונתה מאז כי מציינים, שם דבר.

עבו את ומשאירה לחו״ל בנסיעות זמר חנה מרבה
לאחרים. המעשית העריכה דת

 חוקר המדינה מבקר
 בהברת אי־סדרים

נפט״ ״נתיבי
 על מבקר־המדינה למשרד שהגיעו תלונות בעיקבות

 החברה נפט, נתיבי בחברת וכספיים נוהליים אי־סדרים
 הובלתו על וממונה סיני בדרום הנפט את המפיקה
 הנעשה על בחקירה מבקר־המדינד. משרד פתח צפונה,
זו. בחברה

 אי־פדרים על מתייחסות התלונות עיקר
 שכמה חשד המעוררים החברה, במחסני
 ספקים עם אחת יד עשו החברה מאנשי

ה המחסנאיס אחד חשבונות. לנפח כדי
 ההנהלה בפני שהתלונן בחכרה, ראשיים

ה והספקים החברה מעובדי כמה כנגד
מ ההנהלה על-ידי פוטר כה, קשורים
' משרתו.
ב העובדים המובילים - לכיוון גם מסתעפת החקירה

 חבר־כנסת של אחיו גם נמצא שם החברה, שירות
המערך. מסיעת

 תפוצה משבר
היומית בעיתונות

 שבועיים לפני אירע חסר־תקדים מאורע
 הראשונה כפעם :הישראלית בעיתונות

 ,,מעריב״ הצהרון איבד רכות שנים מזה
ביש ביותר הנמכר כעיתון הבכורה את

 עברה שבועיים לפני שבת כערב ראל.
 את אחרונות" ,,ידיעות הצהרון תפוצת
,,מעריב״. תפוצת

 התפוצה ירידת לנוכח רבה משמעות יש זו לתופעה
העי בכל חמורה בצורה שפגעה האחרונים, בחודשים

 כללית הופעה מסבירים מומחים בישראל. היומית תונות
 הפסקת־ נוכח בציבור ההתעניינות מתח בירידת הן זו

 מיס־ בעבר שקנו לאלה שגרם הכבד במיסוי והן האש,
 לטלוויזיה גם אחד. יומי בעיתון להסתפק עיתונים פר
זה. מצב על ניכרת השלכה יש

עיתו בתפוצת הירידה היא ביותר הבולטת התופעה
 הצהרון בעיקר נשכר ממנה מעריב, של יום־שישי ני

המתחרה.

 מוצב קבוע שומר־לילה כי התברר השאר ביןנאווי אליהו
במקום.

התפטרות על רומז
גי נאווי אליהו כאר-שבע עיריית ראש

מתפ להתפטר עומד הוא כי למקורביו לה
 נאווי קבע ההתפטרות תאריד את קידו.
השנה. בפברואר 23ה־ לאחר

 נאווי עומד לחודש 23ב־ התאריך: לקביעת הסיבה
 של אזרחות־כבוד מאיר גולדה לראש־הממשלה להעניק

באר־שבע.
 אם מהתפטרותו, בו יחזור כי רמז גם נאווי אך

 ייפסקו מפלגתו בתוך עליו ההתקפות כי לו יובטח
לגמרי.

 החברה סמנכ״ל
 לתיירות הממשלתית

מתפקידו פורש
 מ־ריס לתיירות, הממשלתית החברה מנכ״ל סגן

מתפקידו. לפרוש עומד שתייצר,
 אישיים חילוקי־דיעות לפרישה: הסיבה

אייל. מנחם החברה מנהל עם

 תעבורה תוכנית
חדשה
השטחים את כוללת

 סופחו כאילו נוהג משרד־הפנים של התיכנון אגף
 האגף השלים באחרונה למדינת־ישראל. השטחים כבר

הבא. העשור לסוף תעבורה תוכנית
כבישי אה השאר כין כוללת התוכנית

 עורבי־הדיו לשכת
עונשיה תחמיר
 על תלונות של ארובה שורה בעיקבות

 עורבי־ מצד המיקצועית כאתיקה פגיעות
 להחמיר עורכי-הדין לישבת עומדת דין,
חבריה. נגד העונשים את

 פרקליטים גם מצויים האתיקה עוקפי שבין מתברר
האחרונות. בשנים לימודיהם חוק את שסיימו צעירים

 סדרי יבדקו שופטים
סמים מעישון גמילה

ה מעשני את לשלוח הנוהגים המחוזיים השופטים
בי לערוך עומדים בבתי־הסוהר, גמילה לתקופות סמים
בבתי־הסוהר. קבועים קורים

סד על מקרוב לעמוד הביקורים: מטרת
 שילטונות בי שנודע לאחר הגמילה, רי

כ הגמילה את מבצעים אינם בתי־הסוהר
נדרש.

מזון מעבדת
צה״ל לשרות
 כשטח האחרונות ההתרחשויות בעיקבות

ההס בחיל הוחלט לצה״ל, הבשר הספקת
 את שתשרת מזון מעבדת להקים פקה

צה״ל.
המעב היתד, הצבא את עכשיו עד ששרתה המעבדה

בבית־דגון. הוטרינרית דה
כ ושומרון יהודה

 של אינטגרלי חלק
מדינת־ישראל.

פריצה
בבית

ההגנה
 על־ ההגנה בכית

 גולומב אליהו שם
 רוטשילד בשדרות

נתגל בתל־אביב,
 שעבר כשבוע תה

פריצה.
ב בדיקה נערכה

 בי והתגלה מקום
 הצניחה ציוד נגנב

הצנ את ששימש
ש היהודיים חנים

ה בצבא שירתו
 באירופה בריטי

 מלחמת• בתקופת
העולפ-השנייה.

 גם נעלם השאר בין
 על־ידי שנתרם שעון

הצנחנים. משפחות בני
מורכ חקירה ועדת

ומש צבא מאנשי בת
בחקירה. פתחה טרה


