
 בתל־אביב, גימנסיה בוגרי חברים, שני
 נערים של חברה לייסד רצונם את הביעו

 .22 — 23 בגיל אביביים תל ונערות
 עצמה את תוכיח זו שחברה היא מגמתם

 נעים ובילוי הדדית הבנה חברתי, בהווי
 החברים ידי על ייקבע שאופיו ומחנך,
עמצם.
 דאר עמי, לא. לפנות המעוניינים על
צ.ה.ל. ,1158 צבאי

ובלונדינית הומור
שלמי * כן מצינה שאני 27ה־ בן לירו פני  ב

ת נטייה יש )939/750( כעת בו נ די מו לבלונ
א ניות■ ר הו ם תיכון, בית־ספר בוג  פקיד כיו

שרד שלתי, במ מה, גבה ממ בב קו קה, חו סי  מו
ט. ריקודים ר ספו ת את ו כו ת ז פו להתכת העדי

ת א אליו בו ת מעניק הו  עין כחולת לבלונדיני
בן ■22 — 20 בניל מו א יסרב שלא כ  לקרו

ב מכתב תו שחר חמודה. שחרחורת בידי כ
ת, או חורת דיני א בלונ  שיש בהן מתרה הו

ם להכירו בדעתו שם הימים מן ביו  כד ול
ת. להיות עליהן שלמיו  וב- הכל אחרי ירו

ה הוא סונריים מי א מו ר. מחונן שהו מו הו ש־ בחו

מין ;עוד!
תו שאה הבא המכתב כ מעתיקה אני או

שונו, א ״הירח ■ הסרט את לי הזכיר ל  הו
ל״, חו שר כ אלת כא ר: את הגיבורה שו כו  הני
טב לא ״כלום ת להיות מו טרד  מין ידי על מו
שר ״ לעסוק מא ? ו ב

שתי ר זה ״נוא ב שוחח מכ ו ידידים עם ל
שא על מכרים  איני אולם מין׳. ׳חיי הנו
שבת שא על חרם בהטלת הצדקה שיש חו  נו

בה רוצח, היית' זה.  עם להתכתב זו. מסי
שהו ה. המין חיי על מישהי או מי גי לו כו סי פ  ו
בה, לבעלת או לבעל לי אחת דרישזן שו  הת

אם את תקבלי ב ת לא בניל — כז לי. פחו  מני
ת אני ״ וחצי, 17 ב  תלמידה.

ד.  על אתה להתנצח הרוצה על ? לא חמו
מספר את לציין החיים, עובדות  הסידורי ה

)939/751. (

כלום לא או הבל
שנים צעירים חיילים שני  )939/752( וביי
ת שתי בתל־אביב ישנן אם תוהים ערו  נ

טיות טריו ת פ ה שלא 16 — 17 בנו  תהססנ
שנותן את לעקור ת ותהיינה ביי כנו  להתכתב מו

שכורת שהזמן במידה — אתם יחד ולבלות והמ

שרים הצבאית  שהם טוענים הם זאת. מאפ
ל, מתענינים כ ח לפי ב ח. ומצב הזמן רו הרו

ומין דת בלונד,
ט דנ ה, סטו ט סי בר אוני  ,17 בן צעיר ב

כן 939/753( שכלתו, את לגייס מו  175 ה
מטריו, טי ת עיניו סנ מו שערו החו שחום, ו  ה

ת עם להתכתבות  דתית, 16 — 16,5 בת נערונ
ת, א וחמודה. עין כחולת בלונדיני  אחד הו

תם ה התובעים הרבים מאו ם תמונ ה במכתבי
שונים ת מיץ להיעדר כהוכחה רא ב עגבניו
עורקים.

טובה משפחה
ען )939/754( א הטו על שהו שכלה, ב  ה

עה, ונאה נבוה פ רו רואה הו א לציין צו  שהו
שפחה בן  הצלחתי לא היום (עד טובה למ

איזו להבין שפעה זו לעובדה יש מידה ב  ה
ם). כתיבת על תבי א מכ  בחליפת רוצה הו

שלמית נערה עם מכתבים  .16 לניל מעל ירו
ט בילוי ר פו ס עליו. החביבים הדברים הם ו

מעלות של קופה
,939/755( 18 בן הוא  דתי. קצת חייל, )

ר יפה, ר אד, מפו תי, מ טי, תרבו טליגנ אינ ו '
עונג לי שאין (מאחר מאר. חברותי רו, ה הכי  ל

 אין — חכו — לו) להאמין נאלצת הריני
א :הכל זה הב הו קה, או סי ת מו מנו  י־ א

שם ;מננן רבגוני״: ״בידור שומים רו מו רי
סק סיקליים, ת עו או ל הב ובכלל בבו חיים. או

פה שאחד תימה אין כן, על  של כזו שקו
ריו, תלוייה מעלות אחו  להתוודע, ירצה מ
תב, תחילה כ בן, ב מו  י־ 16 בת נערה עם כ

תו המאפיינים הדברים אחד דתית־מודרנית.  או
ם מיתר תבי א אלי, הכו  על הכריז שלא הו
א עצמו ר. בעל שהו סו ש־הו חו

בבקשה - לדעת רצונך
הו תל־אביבי, ב מ 168 שנו רו ם׳י פ ס מ ד (ו  ו

,939/756( סידורי כן ) ר מו סו מ  ני־ פרטים ל
מו על ספים צ ת וכן ע ענו  שאלה כל על ל

אפילו ת) ( איל בחורה לכל — באנגלי  שתו
ת. כמה לו לשנר רו שו

מחר ללא רקדן
 שירים שאומרים כמו זה, היד, דזנה׳לה.
 דברים״. מאותם ״אחד רבים, אמריקאיים

 מצויין. ורקדן נאה כחור במסיבה היכרת
במק פלירטטתם הערב, כל יחד רקדתם

 קופץ הוא שאין משתוממת ואת צת,
 אתך נפגש כשהוא התדגשות מרוב מעורו

 תתני אל ? הפתרון שונות. במסיבות
 המידה על יתר להתחמם הפעוט ללבך

 את — רוקדות רגלים זוג בכל ולראות
לחופה. שיוליכיך אלה
 ענין בכל אלי הפונים בל על

 פרוטה מאות חמש לצרך שהוא,
בבולים.

שאל במסגרת  לבחירת המ
ה צרי1מ1 עסק .׳בתי שי תע

ביותר״ המובחרים
אחרונות- ״ידיעות על-ידי שנערך

ם י י ק ת י

 3 בשעה 26.10.55 רביעי, ביום

בתל-אביב שם״ ״אהל באולם

אמנים״ ״מצעו
עשירה כתבנית יופיעו אשר האמנים טובי כהשתתפות

*

ופרסים מתנות מאות יחולקו הקהל כין

 13 בן־יהודה רחוב ״אדריה״, במשרד - :להשיג כרטיסים
תל־אביב

■יי■■■■ רמטכ״לים מלחמת
)6 נזענזוד (המשך

 שהיתר, הרצאתו, את הוא סיכם זה. דבר
 המדענים :והלצות הברקות ומלאה גדושה
 מפני יהושע, סיפור של באמיתותו פיקפקו

 הבל־ שבטי־המהבר כי דעתם על העלו שלא
עמ לשבעת מפלה להנחית יכלו תי־מאומנים

יוכ שנים אלפי בעוד החמושים. כנען מי
תיאו באמת גם לפקפק חוקרי־העתיקות לו
 ב־ אי־אמונתם מתוך מלחמת־העצמאות, רי

 שבעת על הבלתי־מאומן צד,״ל של נצחון
מלח דמטכ״ל לדעת חשווב, לכן ערב. עמי
 כותב בפי אמת כי להוכיח העצמאות, מת

 הערים כל ״דלו : יהושע הרמטכ״ל ספר
ת  זולתי ישראל, שרפם לא תלם על העומדו

שע.״ שרף לבדה חצור את יהו

¥ ¥ ¥
למלחמה קדמה ההתישבות

 ספר למחבר קם יום ■באותו עוד ולב ^
 הוא אחרוני יוחנן חדש. אויב יהושע

מנו אדיב, מחקר־העתיקות, בשמי עולה כוכב
 בשנה שנה מדי ביישני. חיוך ובעל מס
 ובעזרת עצמו וביוזמת לרוב לחפור, יצא
 הפזורים התלים את חברים־מתנדבים, כמד,

שוב בהרצאה אהרוני קבע הארץ. ברחבי
 לוד מעולם הגיע לא יהושע מסורות: רת

נברא. ולא היה לא בספרו התאור כל צור.
 היה לא ארץ־כנען כיבוש :אהרוני טוען

יהו בספר שתואר כפי חד־פעמי מאורע כלל
 העליה גם היתה הציונית׳ העליה כמו שע.

 והדרגתי, ארוך תהליך הקדומה הישראלית
יח בשלום התנחלו, שהישראלים אחרי ורק
 מלחמת־השיחרור באה הארץ, חלקי ברוב סי,

 ב־ כמו ממש השלטון, .את להם שנתנה
1948.

נתו אהרוני גילה ובגליל הרבות בחפירותיו
הישר התקופה לפני עוד פוקחי־עיניים. נים

 בצפיפות מיושב הגליל־העליון היה אלית
 את המקשרת הדרך לאורך שכנו כנען ערי

וצידון. צור עם הצפוני עמק־הירדן
הישרא השבטים כשבאו המצב היה זה
לכ מסוגלים היו לא הם הראשונים. לים
התייש זאת תחת החזקות. ערי־כנען את בוש

 ובלתי־מיו־ מיוער שהיה בגליל־התחתון, בו
 זר. איזור יושב החפירות, שגילו כפי שב.
ישראלים. על־ידי נמרץ ובאופן אחת □בת

או התנ״כי, לסיפור מתאים אינו זה תאור
וה המצריים המקורות את חופף הוא לם

טב האדמה. בחיק שנתגלו הקדומים כנענים
 שבטי־מדבר על סיפרו אל־עמרנה תל לות

 עב־ : (כמשוער ״עבירו״ או ״חבירו״ בשם
 ארוכה, תקופה משך לארץ שהסתננו )4רינ

ה הערים בין הקטנות במלחמות התערבו
אנדרל של כללי מצב ויצרו השונות כנעניות
 תקופת לפני מה זמן אחר, כתב מוסיה.
ה אשר, שבט את בפירוש הזכיר יהושע׳

 לכך חותכת עדות — הארץ בצפון יושב
 ישבו כבר ישראל משבטי חלק שלפחות

יהושע. בוא לפני בארץ
¥ ¥ ¥

ההברעח מרחמת

 כנען צפון של הגבוהים וגלים ך*
ישרא כלי־חרס שום כה עד נמצאו לא ■■

 המאוחרת. מתקופת־השופטים רק אלא ליים,
 הגליל,״ בכיבוש יהושע את לשכוח ״יש
 :מוזר מקרה על הצביע הוא אחרוני. תבע
או את נושא יהושע בספר מלך־חצור יבין

 בסיפור הנזכר חצור מלך כמו השם תו
: הנביאה דבורה

בין ביד ה׳ ״וימכרם  אשר כנען, מלך י
שב וחוא סיסרא, ושר־צבאו בחצור, מלך  יו

הגויים.״ בחרשת
 הגיע זה, מקרה בפיענוח שקע אהרוני

 התאורים בשני :מאד הגיונית מסקנה לכלל
 נהפך. הסדר אולם יבין, אותו על מדובר

 יבין של שר־צבאו סיסרא, כי ייתכן לא
שופ בספר כמתואר המערבי, בגליל לחם
 בתקופה נחרבה שעיר־מולדתו אחרי טים׳

 ההי־ אולם יהושע. בספר כמתואר קודמת,
 של שלטונו :הדעת על מאד מתקבל פך

 נשבר מעירו, הרחוק המערבי, בגליל יבין
עצ עירו כשערי הסופי הקרב שנערך לפני
נחרבה. ממנו שכתוצאה מה,

הספי לפני 13ה־ במאה כי משער אהרוני
: זה בצד זה בארץ, ישבו רה

החזקות, בערים שישבו הכנענים, •
הק האזורים את שתפסו הישראלים, •
עזובים, לכן קודם היו אשר לעיבוד, שים
השפלה. את שתפסו הפלשתים, •

ה שני את עודדו בארץ, ששלטו המצרים,
 ומשול. הפרד של הישן הכלל לפי כוחות,

 באמצע המצרי השלטון כשהתמוטט אולם
השלי רעמסס מסעות אחרי 12ה־ המאה

 שלושת בין מלחמת־ההכרעה התלקחה שי,
 של ידו גברה שנה 20 משך היריבים. הכוחות

מצ שופטים. בספר כמסופר מלו־כנען, יבין
 (לדעת הגליל בחורשות ישב סיסרא, ביאו,

 ״חרושת אינו בתנ״ך הנזכר השם אחרוני
 עד ״חורשות־גליליהגויים״), אלא הגויים״,

 קי־ נחל ליד הגדולה תבוסתו את שנחל
 הגדול הקרב נערך זו מפלה אחרי רק שון.
 הצור יהושע. בספר הנזכר מי־מירום, ליד

 מחדש שנבנתה עד נטושה נשארה נחרבה,
שלמה. על־ידי

הרם טבלווג¥ ¥ ¥
 מלחמת־יהו־ טביב ' הבלשים ומאן ך*

 של היחידה נקודת־השיא היה לא שע (
תיה, הארץ לידיעת החברה כינוס ש ועתיקו

הרצאו עשרים הארץ. לצפון מוקדש היה
 וביוד־ במגידו (בחצור, סיוריו ושלושת תיו
 בנות פנינים, של ארוכה מחרוזת העלו פת)

: השאר בין השכבות. כל
 סמך על אחרוני, יוחנן של מסקנתו •

נחר לא אשור כיבוש בימי כי חפירותיו,
 פירוש הגליל. בלב הישראלים הישובים בו

 נפסק לא באזור העברי הישוב כי הדבר
 תקו־ ערב מאז רצופות, שנים 1500 במשך

 בשעה גם בר־כוסבא, מרד ועד פת־יהושע
 על־ידי הוגלו האחרים ויהודה ישראל שבני
 הרוחני כמרכז שימש זה אזור ובבל. אשור

הזר. בשלטון המרידות בל של
שנרש ̂ ביותר הנמוכה הטמפרטורה •
בפברואר, 7ב־ נקבעה בארץ אי־פעם מה

 שוזכילח זו, תיבת־קרטון ידין״ ״הגנרל
 מאר־ נשלחה מיוחדים, ארכיאולוגיים טפסים

 הכתובת התל. בראש התגלגלה צות־הברית,
 הגנרל של ״משלחת־חצור : התיבה גבי על

״ ירושלים, העברית, האוניברסיטה יזין, חיפה.

 מעלות(צלזיוס) 13 : בית־נטופה בעמק ,1950
לאפם. מתחת

ש טורסוק, הביירותי הבנקאי משפחת •
יזר בעמק כפרים 20 התורכים בימי כשה

 80 במחיר השלטונות) שיחוד (בעזרת עאל
 ל־ האדמות אותן את מכרה לדונם, פרוטה

לדונם. לירה במחיר קרן־הקיימת
 פלומר הבריטי העליון הנציב כשבא •

 שנה. 25 לפני מגידו, בחפירות ביקור
 הארכיאולו- כל כי איש, פניו את קידם לא
בקדחת. חלו הכלל, מן יוצא בלי ים,

 ובעבר־ יהודים חיו שנה 300 משך •
צא השהבים, משפחת חסות תחת הירדן

 אבן־ חאלד המוסלמי, כובש־ארץ־ישראל צאי
 היר־ על ההיסטורי הקרב מנצח אל־וואליד,

מוק.
שונ בצפון־אפריקה הברברים השבטים •
שנפו אגדה עקב דויד, ששמו אדם כל אים
 דויד וכי הפלשתים בני הם כי ביניהם צה

 אחרי ברודפו למארוקו עד הגיע בן־ישי
גוליית.

 מ־ בנימין רבי כתב שנה 780 לפני •
 הורו־ כי מספרד, היהודי החוקר טולדה,

לישראל״. ״אוהבים ים
 הארץ בצפון העיקרי עורק־התחבורה •
הדרו השפה לאורך מעכו, הוביל קדם בימי
 זו מדרך לטבריה. בית־נטופה, עמק של מית

 ערה. וואדי למגידו דרומה, שניה דרך ■סתעפה
 בירת היתד, ההסתעפות, ליד השוכנת ציפורי,

 למעמד שזכתה נצרת, ולא הגליל־התחתון,
 הכבישים כל ישו. לדת הודות במקרה, זה

 כגון ובעמק־יזרעאל, התחתון בגליל הנוכחיים
 חיפהחנה־ וכביש חיפה־נצרת־טבריה כביש

 של הטופוגראפי להגיון מנוגדים לל־עפולה,
 דלק ליטר מליוני לבזבוז גורמים הארץ,

שנה. בכל

ה העולם14 939 הז


