
ם־ דןדים־יבזו די ס־ורנ ח־וד־ ב
 כלא יעלם ועץ בטון טיח, על סדק, או חור כל

מו. בעזרת היה סי ל ק
מו סי ל ר של ק בו מ  סתימה חומר הוא ט

תם סינטטי,  ליפול מבלי וסדקים חורים הסו
 לתקוע חורים, בו לקדוח ניתן להתבקע. או

נופל. ואינו נצמד החומר מסמרים,
ם החורים את מלא יסוד צבע לפני  והסדקי

מו סי ל ק ר, של ב  שפשף היבוש לאחר טמבו
לצביעה. מוכן וחלק, נקי השטח והנה היטב.
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 צבעונים וזכרונותיך בצבעים צלם
 ע״י צבעוני פתוח יהיו. ועליזים

 בארץ! והמשוכללת הגדולה המעבדה
 במחיר מצלמה בלעדי באופן קבלנו

 לרוצים וכן לבני־נוער ל״י 90.—
במיוחד! נמוך במחיר גבוהה איכות
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נחל עם שעה
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 והמגוונים הפיקנטיים הסיפורים
אחד. בקובץ — ביותר

חווי, פטירה, עצב, הומור,
מתבגר. ולנוער למבוגרים

במדינה
רפואה

שק נא בידי לנ
 בן־ שמעון קבע שנה מאלפיים יותר לפני
 הפקד למישכב... נפלת אם ״בני, סירא:

 דויד ד״ר נברא.״ לכך כי נפשך, רופא ביד
ל נברא כפר־סבאי ילדים רופא מרגלית,

ב השנים עשרות משך מזה. יותר הרבה
 גם להוציא הספיק ילדים אלפי ריפא הן

שון החל ספרים, תריסר חצי  ב־ ורפואה מל
״ז כרופאים. חכנוי־ישראל ועד תנ

 ההוראה את הנשכחות מאוצר חשף הוא
 למות, נוטה אותו שיראה ״אפילו הקדומה

ש זאת ודיעה לביתך!״ צו לו: אומר אינו
חו את החולה בפני להטיח הרופא על אין

 הפנינים ממאות אחת רק היא מחלתך, מרת
מרגלית. ד״ר שקיבץ
של הגדול היתרון הוא מה אחרת: דיעה

המיזרח? בני
 על נושקים אלא בפה, נושקים אינם הם

 חי־ העברת מונעים כזאת (ובצורה היד גב
דקי־מחלות).
 מרגלית, ד״ר העגבת. היא הצרעת

 חייו פועל על סקירה הופיעה יובלו שלרגל
ב ת כ  עשה הרפואית, ההסתדרות של לחבר מו
 במרפאת־ה־ כהונתו בתקופת טוב שימוש
 הוא המדינה. הקמת שלפני בכפר־סבא ילדים

ל שבאו והבדווים הכפריים בניבי התמחה
 על הערביים מביטוייהם הקיש מרפאתו,

התנ״ך. ביטויי
ה הצרעת המעניינות: ממסקנותיו אחת

 איננה במקרא, קרובות בה לעתים מוזכרת
 זאת המילה. של המקובל במובנה הצרעת

בעגבת. מאוחר יותר שנודעה המחלה היא

עתיקות
סד וריחני מסחרי ח

 עין־גדי של הצעירים המתישבים היו לו
 של הקדומות תולדותיו על יותר יודעים
 מתחרה הופכים והיו ייתכן יישובם מקום
שטיין, הלנה למפעלי רציני ל במקום רובינ

 מבכיריס. וירקות פירות בייצור התמחות
 אחר להגיע אפשר אליה המסקנה זאת

 האוניברסיטה פרופסור של סיכומו שמיעת
 לשעבר, ונשיאה (לארכיאולוגיה) העברית

מזר. בנימין
ה־ 18 של רובן את הקדיש מזר פרופסור

שבא מלכת של השורש

 שבנווה־ תל־גורן לחשיפת האחרונות שנים
 מרתקים גילויים גילה שם עין־גדי. המדבר
 בעת שזוהתה עין־גדי של עברה על ביותר

ב גרמני חוקר על־ידי לראשונה החדשה
.1806 שנת

 המוזכרת עין־גדי, למלך. אפרסמון
מ כאחת שימשה (ואשר פעמים שש בתנ״ך

הי שאול) מפני דויד של המיקלט מקומות
 חמאה מן שנים: כאלף כנראד״ מיושבת, תר,

ב יאשיהו (מלכות הספירה לפני השביעית
הספירה. אחר השלישית למאה עד יהודה)

 בין הכוללים המימצאים, מאות סמך על
שחי כלי וגסות״ גדולות חביות־חימר היתר,

מל וחותמות בקבוקים קנקנים מבזלת, קה
ב שנרמזה עובדה מזר מוכיח כותיות,
ממ מפעל היתד, עין־גדי עתיקים: כתבים
בשמים. לייצור שלתי

היה בעין־גדי המלך רקחי שרקחו הבושם
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