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 ארכיאולוגיות תכליות
 בתחומי כחשסות מרתקות

הראשונה העברית העיר
 העתיקה יפו בני הסתובבו השטח, פני על

 הרגילה. בשיגרת־חייהם עסקו ,1973 של
 ספורים שמטרים כלל ידעו לא אף רובם

 שכניהם של בתיהם נתגלו לבתיהם, מתחת
 פיני- שנה׳ 1700 מלפני מצרים הקדומים:

מזו לא אחרים, ושכנים ,3200 מלפני קים
שנה. 3700 מלפני עדיין, הים

 שני גם נתגלו בשטח עשתורת. חצי
 — אוסטראקונים — מלובנים כלי־חרם

המ קיר ליד עברי. והשני פיניקי האחד
 דמוי עשתורת פסל מחצית התגלה׳ צודה
 כדי- של רבים שברים נמצאו יכן עמוד.

 300 בן מטמון — רודוס מהאי שהובאו יין
הרומית. מהתקופה מטבעות.
 שכירים: בידי החפירות בוצעו השנה,

 מסבירה לשבועיים,״ טובים ״המתנדבים
 אליו המתלווה קפלן, ד״ר של אשתו חייה,

 והם פגה, התלהבותם כך ״אחר בחפירותיו,
נעלמים.״
 להתגבר החוקרים שעל נוסף מיכשול

עיר העבר: מיסתורי לחשיפת בדרכם עליו,
ב לבנות המעוניינת — תל-אביב-יפו יית

העתיקה יפו כתי מול ההיקסוסית המצודה שרידי
שנה אלף — מטר כל

ה העבר שרידי נהדרים. מימצאים
 יפו- בתוככי צהבהב בתל נחשפו רחוק

התיירים. ממסלולי הרחק העתיקה,
 ,1956 בשנת נולד במקום החפירות רעיון

ש שיגרתיות ותיעול בינוי עבודות כאשר
 שרידי מעל הלוט את הסירו באיזור בוצעו
שנה. 3200 מלפני פיניקי מקדש

ה קפלן, יעקוב ד״ר הארכיאולוג מספר
הח את ״העמקנו בחפירות*: החייה רוח

האד לפני מתחת מטרים עשרה עד פירות
בי לחשוף התחלנו ׳72 בשנת ויותר. מה

 עמדה יפו שהעיר בזמנים שניבנו צורים
 הקימו מהביצורים חלק כיבוש. סכנת בפני
ה לפני 17ה־ המאה בסוף ההיקסוס, בני

לב וחומת סוללת־עפר הקימו הם ספירה.
ימי עד טוב במצב נשתמרה הסוללה נים.
 במשך יפו לתושבי הגנה סיפקה היא נו.

רבים. דורות
 מעליה הוסיפו יותר מאוחרות ״בתקופות

 על להגן הייתה הכוונה נוספות. שכבות
 תיגלת כמו מלכים פלישת מפגי האזרחים

 במסעות בארץ שעבר אשור, מלך פלאסר
 אשור, מלך סנחריב מפני או שלו, המלחמה

הספירה. לפני 701 בשנת מכאן שעבר
מ המרשים המימצא האלוהי. האריה

 האריה, לכבוד פיניקי מקדש הוא כולם
 על ישו. הולדת לפני שנה 1300 שניבנה
 נמצאה שנה, לפני שנחשף המקדש, ריצפת

היום. עד היטב שנשתמרה אריה, גולגולת
 ההיקסוסית לסוללה מתחת נוסף: מימצא

 3700 מלפני — קדום יישוב שרידי נתגלו
 שחקירת קדום, ביצור נמצא מתחתיו שנה.
נמשכת. עדיין זהותו

הארץ. מוזיאון ע״י הממומנות *)

 על מקשה דווקא, מיקלט אתר-החפירות
העבודה. התקדמות

דרכי־חיים
שזית אמות מחר

 שחצליהה מושבעת כרקומגית
 בסכנת גתוגה — רהיכמל

 לסמים מחדש השתעבדות
עזרה היעדר בכלל

 אל- רינה כבר נחשבה המומחים בעיני
 שאלה הייתה זו לדעתם, אבוד. למקרה קיים
 השחרחורת שהצעירה עד בלבד זמן של

 מסוכנים. בסמים שימוש מעודף תמות
 לפני התגרשה שממנו — מקם ובעלה רינה

 באותו לגור הוסיפה איתו ואשר שנים, 13
 של גדושות מנות לעצמם הזריקו — חדר

 כדורי עשרה בלעו מלבדן אופיום.
 משרד-הבריאות, באישור שקנו פרודומול,

).1844 הזה העולם (הצילו, יום. מדי
 את רינה עשתה שנה, חצי לפני ואז,

להיגמל. הצליחה היא :הבלתי-ייאמן
 סוף־ עבורה נמצאה שופט, צו בעיקבות

 לבית־ התקבלה והיא לגמילה, אפשרות סוף
 הקר, אורחן ד״ר שבהנהלת בבת-ים, החולים

משרד־הבריאות. של הראשי הפסיכיאטר
 ב- לנרקומנים ״היחס חדש? סרסור

ביו מהגרועים חינו בבת־ים בית־החולים
 חשבתי לא ״מעולם רינה. מספרת תר,״

לבני־אדם. כזה יחס שייתכן
 אנחנו פושעים. לא הנרקומנים ״אנחנו

)40 בעמוד (המשך

בעצמך■ זאת •עשה
0£1€1! דקה בצבע־

*

ה צבעי דק
ת שה לעבודו ת ״ע א ך׳ ז מ צ ע ב

 בעצמך״ זאת ״עשה עבודות לכל מרהיבה גוונים קשת
 עץ, אמאיל, בדים, עור, ויטראז׳, בטיק, לעבודות הצבע

ופו׳. קרמיקה, פלסטיק,
כתיבה ומכשירי לצבעים המיוחדות בחנויות להשיג

286445 טל. ת״א, נמיאן, סוכנות:
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 המפירה ימי צומצמו
 ןיים7דנדנ המיס והגרזית

:1בו/12ה/
1 25/9/73 1 שלישי ובינם

בערב. 6.43 עדשעדז ,תא3 הפטמן רוו הכיס, מפעל לידאולם אחדוזים כרטיסים

פרם ל"״ 10,000-.
.להריון מזכירתנו את שיכניס לאיש . .

 ביממה. שעות 24 שלך לטלפון העונה האוטומטית למזכירה כמובן הכוונה
 הטלפון. שיחות כל את יקליט אשר כקורת מכשיר התקן +
 מכשירי לגלות באפשרותנו ז מסורותיו נהנה אינו שאיש בטוח היה *

סמויים. האזנה
מ, דדקכזור רדיו ע״ תל-אביב, ,63343 ,18 עליכם שלום רח׳ כ
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