
תקפת ה

 הכנסת חכר כידי הניתן השאילתה נשל,
 אי המשחק, לחוקי כהתאם מוגכל. נשק הוא

 כאמצ■ כממשלת־ישראל, משר לתבוע אפשר
ל הנוגעים עניינים להכהיר שאילתה, עות

 מחו־ אינו שר למשל. הפרטיים, עסקיו תחום
 כאופן נוגעת שאינה שאילתה על להשיב ייב

ה המשרד כתחום המצויים לעניינים ישיר
מופקד. הוא עליו ממשלתי

ל היה שאי־אפשר לכך הסיכה היתה זו
הבל העתיקות עסקי על השאלות את הפנות

 עצמו. לשר-הכיטחון דיין משה של חוקיים תי
 כשבוע אכנרי אורי שהגיש השאילתות שורת
 ראש־ה■ שר־המשפטים, לשר־החינוך, שעכר

 העתיקות 1עסקי את חילקה ושר-האוצר, ממשלה
הממשלה משרדי סמכויות לפי דיין משה של

הדרמטית הנגד

להפ היה ליונן עצמו דיין משה אל השונים•
הנמ הפרשה של חלק מאותו רק שאלות נות
 על כאחראי -טר-הכיטחון של כסמכותו צא

וכצה״ל. המוחזקים כשטחים הנעשה
 שר־ אל אכנרי אורי שהיפנה השאילתה

 דיין משה של החפירות לעסקי כקשר הביטחון
הצטמצ )34 עמוד — ביניים״ ״קריעות (ראה

הת שר-הביטחון אלה. לתחומים רק לכן מה
 את שמפר כמי לא השאילתה על להשיב בקש
 פקודת כיצוע על שממונה כמי אלא החוק

המוחזקים. כשטחים העתיקות
 בהתנהגותו שונות שחריגות העובדה למרות
 ידי על התקבלו כעבר דיין משה של האישית
 אינו הפעם כי דיין ידע בסלחנות, הציבור

וב כעת דיין פרשת של פיצוצה לשתוק. יכול

ת: ד״ן שד ס בכנ הטונייה -
 שחיתות פרשיות של פירסומן עם אחת עונה

 דיין את חייב המדינה, את שהסעירו אחרות
להתקפת־נגד. לצאת

 מלאכת היא לשאילתה דיין של תשובתו
והתחמ הטעיה סילוף, טישטוש, של מחשכת

 עשן מסך פיזר ערפל, זרה באמצעותה קות,
ו היתממות תוך חוקיים הכלתי מעשיו מעל

צדקנית. פנים העמדת
 שהוגשה השאילתה של יסודי ניתוח דרוש

 להיווכח כדי עליה, תשובתו דכרי ושל לדיין
 על מלהשיב השורות כין דיין התחמק כיצד

 להלן, יעשה זאת נגדו. שהועלו ההאשמות
ש מה לכל התייחסות תוך סעיף, אחר סעיף
עליה. דיין של ובתשובתו בשאילתה נאמר

 חוק יעל עובר אינני הכרתי מיטב ״לפי כי הכוללנית הקביעה .מאחורי הסתתר הוא
 החוק. קובע זה. במקרה קובעת אינה דיין משה של הכרתו מיטב העתיקות.״ פקודת

 מה זה, תירוץ מאחורי להסתתר יכול אינו דיין ומשה פוטרת אינה החוק ידיעת אי
ה על להשיב שבא בעת לכנסת ליווהו מהם שכמה משפטנים, צוות שלרשותו עוד

 רשיון״ ללא עתיקות !מחפשין ״אין כי במפורש קובע העתיקות פקודת חוק שאילתה.
 כפי רשיון, ללא עתיקות חופר אומנם דיין משה אם עתיקות. גילוי על להודיע ומחייב
 אם החוק על עובר הוא מכחיש, אינו דיין שמשה דבר — בכתבתו בן־אמוץ דן שטען

הכרתו. למיטב בניגוד אפילו זה
 מיכאני ציוד עתיקות והעברת חפירה לצרכי מנצל אינו כאילו דיין של דבריו

לעובדות. בסתירה ועומדים אמת אינם כבד,

ר ,אור ס ד ,א א : ש
ם לאור מי רסו ח פי ל ש חנני א :לדעת מבק

ם )1 א ת דלעיל העובדות ה ם ז נכונו נן א ה נכונות, אי !נכון אינו מ

; שר ח! ט : עגה הכי
מר א תי הנ דו ת בכתבה או ט ט צו מ נכון. אינו ה

 כתבתו ׳מתיר השאילתה של ההקדמה בדברי שצוטט לקטע ■מתייחס אינו דיין משה
 הוא בכך נכון.״ כ״אינו בכתבה הכתוב כל את טוטאלית פוסל הוא בן־אמוץ. דן של

 20מ־ למעלה ״זה כי השאר בין נאמר בה בכתבה, שפורסמו ידועות לעובדות מתכחש
 עתיקות מוכר דיין שמשה שנים ״זה וכי רשיון...״ ללא עתיקות חופר דיין שמר שנה

אמת. אומר אינו פשוט הוא משכית...״ באמצעות
ל אבנר■ אור■ א : ש

לו )2 ם אי קי רו חו ם הסדי רי די ס מ ם ו שטחי ם ב קי חז מו ת ה נושא א
ת קו תי ע ז ה

ר ן ש חו ט בי ; עוה ה
ת ראו קי הו ת חו קו תי ע ם ה שטחי ם ב קי חז מו ת ה מו קרן דו ה בעי אל ל

ם שבישראל. א ת ה ם ב רי סד ה ם ל מי קיי ם ה אי ר ח שלה משרדי א מ מ בשט ה
ם ם חי קי חז מו ם על ה מי חו ת ם ה ה ם עלי ני מו ם מ שראל ה ם בי א ת ה ב לכך ו
ת מונו שויו ת. הר כו מ ס מו ה

 לו והיו ברורה, מתשובה שר־הביטחון התחמק תמימה יורידית שאלה לגבי אפילו
 העתיקות חוקי חלים המוחזקים בשטחים אם מלקבוע נמנע דיין לכך. טובות סיבות

 ירדן, (חוקי הכיבוש לפני בשטחים ששלטו הממשלות של אלה או ישראל ממשלת של
 למדינה אסור בינלאומית אמנה שלפי לעובדה גם מתייחס אינו הוא וסוריה). מצריים
 כאילו שלו הקביעה כבושים. משטחים ארכיאולוגיים מימצאים לתחומה להעביר כובשת

ביש הם ממונים עליהם התחומים על אחראים המוחזקים בשטחים הממשלה ״משרדי
 לנושא האחראי הוא החינוך משרד כאילו המוטעה הרושם את ליצור נועדה ראל"

 הממשלה כלפי הבלעדי האחראי הוא שר־הביטחון שלמעשה בעוד בגדה, העתיקות
המוחזקים. בשטחים הנעשה לכל

ד אבוד■ אור■ א : ש
ם )3 א ח יש ה ת על לדוו א צי ת מ קו תי ם ע חי ט ש ם ב קי חז מו לרשות ה
ם ז כלשהי ה כן, א איז ם ז רשות ל א ם ה ם קיי או חנ״ל הרשות בין תי

ת לבין קו ך אגף״העתי שרד־החינו ת במ תרבו ה ן ו

ר ן ש ו ח ט י ב : ענה ה
ן אין תשובה אי ת ו סו ח תי שאלה ה שובה בדברי זו ל דיין. של הת

 לשאלה תשובתו שלפי מכיון זו. שאלה על להשיב שלא דיין בחר במקרה לא
 לאלה בעיקרן דומות לעתיקות הנוגעות המוחזקים בשטחים הוראות בשאילתה, 2 מספר

 חייב כזה דיווח כל עתיקות. גילוי על דיווח חובת שקיימת ברור בישראל, המקובלות
 המימשל נציג זהו שבשטחים ביותר, הקרוב העתיקות אגף לנציג החוק לפי להיעשות

לשר־הביטחון. הכפוף הצבאי
 לגילוי בקשר אליו המגיעות הודעות על מדווח הוא אם מלהשיב נמנע שר־הביטחון

 דיין היה אילו מקרית. אינה דיין של זו התחמקותו והתרבות. החינוך לשר עתיקות
 להסביר היה יכול לא הוא בשטחים, עתיקות גילוי על דיווח חובת של בקיומה מודה
הוא זו בצורה בשטחים. חופר או מוצא שהוא עתיקות על מלדווח נמנע הוא מדוע

ד אבנר■ אור■ א )3812 מס׳ (שאילתה : ש

תפרסמה ברשימה לם שנ ה בהעו ם של הז ען ,1971 בדצמבר 1 יו  טו
ת חופר שר״הביטחון :כי בן־אמוץ דן מר קו תי  לצורך וכי רשיון, ללא ע

ת גילוי קו תי ע תו והעברתן ה ש לבי שתמ ה, ברכוש שר־חביטחון ה מדינ ה
ה ובכלל ם, בבולדוזרים, ז ת מנופי שאיו לו מ אפי ם. ו פטרי קו ען כן הלי  טו

ת יוסף בשם שסרו בן־אטוץ, מר פ עלה י מן תוך הו  סגן־אלוף, לדרגת קצר ז
דו תפקי סף של ו ת יו פ ע הנ״ל י די חון לשר להו ט בי ת על ה קו תי ת ע לו תג מ  ה
ף לסגן ובסיני. עזה ברצועת ק יפת אלו אר הוענ תו צין ה ק לכי ״ ח״. להי רו

ן שר חו ט בי : ענה ה
טב לפי ק על עובר אינני הכרתי מי ת חו ד ת פקו קו תי ע אינני ה  ״מנצל ו

רה לצרכי ת״ והעברת חפי קו תי ע ם, בולדוזרים, ה רי טו ם, טרק מש מנופי
ת ם. איו פטרי קו הלי ו

רשיון. ללא עתיקות חופר הוא כי הקביעה על ישירות מלהשיב נמנע שר־הביטחון

בשטחים עתיקות בוזק? מחויט? מקנו? קונה? ד״ן




