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 הבא החודש כראשית שיפקדו ישראל,
 ברחוב האמריקאית השגרירות בניין את

 נימנה אלה אוהדים על בת״א. הירקון
שווימר. אל האווירית, התעשיה מנכ״ל גם

 הוא נינסון, למען הישראלי הוועד יסר
 עתיקות חנות בעל עולה קניאל, מייק

 השבוע, לפרסם דאג מייק בירושלים.
 הג׳רחלם של הראשונים העמודים מעל

הממומ לנשיא, פירסומת מודעות פוסט,
הוועד. חברי על־ידי נות

 במיסגרת להיפגש המרבים אלה, חברים
 בבחירות להרהר כבר התחילו חוגי־בית,

 מספר מייסון וברני ,73 נובמבר חודש של
 אחד כגוש להתלכד דעתם איתנה כי
אלה. בבחירות גם

הח לא עדיין זאת — ילכו? מי עם
ליטו...

או מק־גוכרן. כעד מרוסיה עולה
להיס הפרופסור מק־גוברן, ג׳ורג׳ הדי

 טומנים אינם בפוליטיקה, שבחר טוריה
 רובם פעילים, עשרות בצלחת. ידיהם

 הראשונה הפעם זו המצביעים סטודנטים,
 ה־ המיועד הבטחות אחר הלכו ואשר

ל נרתמו ארה״ב, לנשיאות דטוקראטי
למענו. פעילות

האינ הוא: שלנו העיקרי ״השיקול
 יו״ר 'אומר ישראל,״ מדינת של טרסים
 שסקין מירון הד״ר מק־גוברן, למען הוועד

האקדמ אירגון כיו״ר גם המשמש ),67(
 מ־ ״עלה״ (האיש מבריה״ם העולים אים

לישראל). ומשם לאמריקה — בריה״ם
 שסקין, אומר לחשוב,״ היא ״טעות

 אנחנו ניכסון. עבור מצביעים הכול ״כי
 אשר את יקיים מק-גוברן כי מאמינים

 את יטוש שניכסון בעוד מבטיח, הוא
הבחירות. לאחר ישראל

אמריק סטודנטית ),22( רמב״ם לינדה
 שבועות מספר לפני עד שעבדה אית,

 הצטרפה מק-גוברן, של הבחירות במטה
 לינדה בישראל. הפעילים שורות אל עתה

 הסברה, חומר בהפצת אלה בימים עסוקה
באמריקה. הבחירות ממטה שהביאה

 מפגשים, מקיימים מק־גוברן אוהדי גם
 ליברמן, האל עורך־הדין מנהלים אותם

הת ילדיהם, סלמן. סם החיפאי והתעשיין
 שם את הנושאות בסיכות הם אף קשטו

ב בתיהם קידות את וקישטו מועמדם
 האיש של דיוקנו את הנושאים פוסטרים

לבחירות. שלהם

מדע
□ אוצר ת זה ח ת ה מ צפ רי ד

 דיריס3 ארכיאולוגיים מימצאים
 ?כיתה מתחת התגדר

ערכית♦ משפחה ש?
 חמיד משפחת מתגוררה שנים עשרות

 סמוע בכפר שלה, העתיק האבן בבית
שי בעומק כי לדעת מבלי חברון, שבהרי

 יקר- אוצר טמון לבלטות מתחת ס״מ שים
ערך.
 עשר בת המשפחה נתבקשה כאשר גם

 לעצמה לרכוש מביתה, לעקור הנפשות
 — שקיבלה הפיצויים בכספי אחר, בית
 הסיבה האוצר. בגלל עדיין זה היה לא

 ביתה :היתה חמיד משפחת של לסילוקה
 בית- של כאגף התגלה המרופט, העתיק,

 תושבי את ששימש עתיק, יהודי כנסת
שרי נחשפו בשלבים, העתיקה. אשתמוע

עמו שרידי המיבנה: של מרהיבים דים
 שלמים, בחלקם מרהיבים, פסיפסים דים,

הק שבעת מנורת גולפה בו ומשקוף־אבן
נים.

 החפירות, בהמשך רק אדום. חמש
 משפחת בית של לריצפה מתחת התגלו
 שלמים, בחלקם חרס, כדי חמישה חמיד
הי במושגי גם שונים. כסף תכשיטי ובם
הדו לשמו. ראוי אוצר זה היה ההם מים
 לאחד הכדים חמשת את הפכו שחלפו, רות

וה הנדירים הארכיאולוגיים המימצאים
היום. עד בארץ שנתגלו יקרים
 לראות היה ניתן מהכדים שלושה על

 חמש. המילה את אדום, בצבע בבירור,
 ידין*, יגאל הפרופסור של המאלף הסברו
 כל ״מישקל המימצאים: בפיענוח שסייע

 שבו הכסף ומישקל גרם, 5,165 הוא כד
 500ל־ מקביל זה מישקל גרם. 4,800כ־

 שקל מאה של יחידות חמש :דהיינו שקל.
אחת. כל

 בגיליון עצמו הסיפור עם שפורסם, *
 לעתיקות הריבעון קדמוניות, של האחרון

המיקרא. וארצות ארץ־ישראל
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