
אקסשז״ם מקמןיס הישראלית האתיברסיטה
30 לוין שמריהו במעלה, בי״ס בבנין ובחיפה • 106 ז׳בוטינסקי הרצליה, גמנסיה בבנין בת״א הלימודים

של מוכרים אקדמאיים לתארים המכינים ערב ללימודי הבאה הלימודים לשנת ההרשמה
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הבריטיות המהנדסים אגודותלונדון אוניברסיטת
★ . או בלבלה 8.80. ★ כללי 8̂.
★ . עסקים מנהל המדינה מדעי 8̂.

סוציולוגיה או
★ . מתימטיקה 8.80. * :שפות 8̂.

צרפתית אנגלית,

כנין הנדסת *
מכונות הנדסת *
חשמל הנדסת *

אלקטרוניקה הנדסת *
ייצור הנדסת *
ימית הנדסה *

ללימודים הצטרפותם אפשרות לקביעת אישי לראיון יתקבלו בגרות תעודות החסרים תלמידים
 בבוקר, 1—9 בשעות ),55 אלנבי (מפנת 17 ברנר רח׳ תל״אניב, : האוניברסיטה במשרדי והרשמה פרטים

 בלבד. אחה״צ 8—5 בשעות הרצליה, גמנסיה בבניו ,106 ז׳בוטינסקי רחוב תל־אביב, אחה״צ. 8—5
אחרי־הצהרים. 8—5 בבוקר, 1—9 בשעות ,14 הרצל מפנת ,30 לוין שמריהו רחוב — חיפה

! ! ! ד ל א ו ו ע ג

 שהוטלו תקדים ללא הכבדים הקנסות לרגל
 או ל״י 3000 קרית־חברון, נגד המפגינים על
 הנאשמים, לשמונת מצטברים מאסר חדשי 20

 דחוף סעד שי״ח מבקש ,22.6.07ב־ שיופעלו
־ הכתובת על-פי האומללה, לקופתו

ירושלים. ,1 וולטה־עילית רח׳ מיכאלי, איתן

 שבועי, הפלגות שרות
 לנוסעים אקספרס

ולמכוניות
באנית־המעבורת

 הדחק) טון 6,000( אבילאום
 מחיטה בשבוע ו׳ יום בכל הפלגות

 ו־ פיראוס רודוס, ללימסול, —
(איטליה). ברינדיזי

ל־ או הנסיעות סוכני לכל פנה
ושות׳: אלאלוף

,94 אלנבי רחוב תל־אביב,
 611757 ,613389 טל.

,6 כיאט רחוב חיפה,
 67753 ,67752 טל.

 ע״י שנקבע כפי הבטיחות סיווג
 והנמלים הספנות אגף מנהל

(״ג״). 1939 ״אכילאוס״
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 כימיים לבורנטיםבמגמות מקצועי תיכון
 גרפיקה-שרטוט
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 בגרות לבחינות הכנה כוללות המגמות בל
סטימנדיות * נסיו! בעלי אקדמאיים מורים על-ידי תוראח

 רדיראלקטרוניקה
תעופה ־ טלויזיה

 פרטים,
 הרשמה,

9־1 .5־8
כתי־ים
 33 רוטשילד
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 17 ברגר
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55
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 22 חברון
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 הצבא כאשר ,1918ב־ הירדני. הקצין מפי
 הקצין שימש הבריטים, מפני נסוג התורכי
 השליך פקודה לפי תשלומים. כקצין התורכי
 לתוך זהב מטבעות מלאי ארנזים ארבעה

 שלא כדי באבנים אותה כיסו הזו, לבאר
הבריטים. בידי יפלו

 לחיילים. כספים לתשלום נועדו המטבעות
משכו לשלם היה התורכי בצבא אז הנוהג

עורקים. החיילים היו אחרת ערב, מדי רות
 הקרקע בעל
להתאבד איים

ל ■הוא גם נתקבל התורכי קצין ך* ב הסתכמה בעסק השקעתו שותפות. ן ן
 הוא מאז הבאר. ובזיהוי הסיפור אישור

טו מתגורר  מסייר תל־אביבי, במלון אינקוגני
 אחד של הצמוד בליוויו בארץ להנאתו

אבשלום. אברהם השותפים,
בעסק. חיים שעושה היחידי היא התורכי

 חופרים באתר שוהים השותפים שאר כל
לפרנסתם. קשה

 הירדני הקצין מלבד מוזרה. חבורה זוהי
 — ישראלים 12 עוד שם ישנם והתורני,

 בגיוברה הוא הערבי אחד. וערבי יהודים 11
 השטח שייך היה שלו טייבה תושב אלקטם,

הישר השותפים אחד הבאר. נמצאית בו
 את ממנו קנה אבשלום, סעדיה אלים,
 בתחילה הבאר. את המקיף האדמה דונם

 מצויינת. עיסקה שעשה אלקאסם האמין
 כאשר אבנים? מלבד באדמתו כבר יש מה

 איים המטמון, אודות מדי, מאוחר שמע,
 לעיסקה צורף כאשר רק נרגע להתאבד,
מהאוצר. אחוז חמישה לו והובטחו

הם מי
המטמון? מחפשי

 אוסף הם כחבורה ישראלים
 חוות־ בעל ),50( ביבאס יצחק מגוון: ( 1

 סדון אליהו של שותף ברמת־אביב, כותנה
 שפירא אייזיק )27( נתן ברוך מהיום. לא

 מעוניינים אינם אחרים שמואל. מכפר ),36(
 עסקים איש ביניהם יש כרגע. בזיהוי

 הצעיר בניין. פועל בעל־מסעדה, מפורסם,
 .17ה־ בן קבבגראן אהרן הוא בחבורה

המט למחפשי שהתקין הטכנאי הוא אביו
 סידר הוא הבאר. בתוך הטלפון את מון

 ברווחים. וחלק — בחיפושים עבודה לבנו
רווחים. כשיהיו

 חופרי- גילו לאוצר ראשונים סימנים
 העבירו הם עבודתם. בתחילת עוד הזהב

 לפי המשטרה. לידי שגילו המטבעות את
להי ועליו במציאה, המטמון נחשב החוק
לאפ כדי מסויים זמן פרק במשטרה שאר
 לא אם זאת, לאחר לתובעו. לבעליו שר

המוצאים. לידי נמסר הוא איש, תבעו
 לידי הראשונים המטבעות שנמסרו ברגע

 להשתלט העתיקות אגף ניסה המשטרה,
 בשטח, הופיע האגף נציג המיבצע. על

 לא ביבאם החפירות. את להפסיק תבע
 מבית־משפט, צו שיביא לפקיד הודיע נבהל,

 מלחי, אליעזר הקבוצה, של עורך־דינה
 סמכות כל אין העתיקות שלאגף הבהיר
 מאה מלפני במטבעות המדובר כי בעניין,

 עתיקות לגבי רק סמכות ולאגף שנה,
שנה. 250 מלפני

 זה אין
היחידי האוצר

ת 8•* ר ס כי ה  מלהיב, דבר אולי היא ז
 כבר חפירה, כדי תוך משעמם. גם אך ! 1

 יעשו מד, תוכניות החופרים לעצמם גיבשו
באוצר. בחלקם
 ימסרו הראשונות המטבעות מאה את
 פה-אחד. הסכימו זה על הפאנטומים. לקרן

 יעשה למשל נתן ברוך יתחלקו. בשאר
 בית לעצמו יקנה לעולם, מסביב טיול

דומות, תוכניות לאחרים גם יתחתן. ואולי
כולן. גרנדיוזיות

 תוכניות לעצמם להרשות יכולים החופרים
 האוצר היה נקבר, כאשר בזמנו, גרנדיוזיות.

 אינו כיום ערכו דולר. מליון כששה שווה
להערכה. ניתן

תוכנ מבחינת לפחות בחבורה, הסולידי
 פשוט הוא שפירא. אייזיק הוא יותיו,
 סדון עם ימשיך לבנק, הכסף את יכניס
השני. האוצר את לחפש
 ואפילו שני. אוצר שיש מסתבר כן,

 אוצרות שני של מפות סדון בידי שלישי.
 ליד השני קלקיליה, ליד אחד נוספים,

בית־שאן.
 את רק למצוא זד, עתה, שנותר מה כל

הראשון. האוצר
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