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■■■■1 החפירות חרפת
)17 מעמוד (המשך

 נגדו שהוגשה לתלונה בקשר עדות ומסר
 היתר. ללא ארכיאולוגית חפירה ביצוע על

 פרטים כל למסור סירבו המישטרה דוברי
עי שהודיע כפי ציינו, אך לעדות, ביחס

 ש״המישטרה תאריך, מאותו הארץ תון
בפר החקירה לעריכת הצעדים בכל נקטה

 המיש- תסיים שבקרוב מניח אני זו.״ שה
נו היא בהם האמצעים, סידרת את טרה
שנים. שמונה מזה החקירה לעריכת קטת

נעלמו ראן
ד״ן? עתיקות

במשכית נמצאו ימים כחודש פני
ה מאוספו הבאים, הכלים תל-אביב /

:האישית ובחתימת־ידו דיין, של פרטי
 מהשנים קוסמטיים, זכוכית כלי 7
 הצהרתו לפי שנמצאו, לספירה, 200—400
 חתימתו, שמעל ההסבר בדברי דיין של

 כל ל״י 1260 — וחברון שכם בסביבות
כלי.

הספי לפני 600 משנת פרש, של נשק
ל״י. 1600 — ביהודה שנמצא רה,

ל״י. 1600 — כנעני פגיון־אבן
ל״י. 1600 — כנענית מנורת־אבן

ל״י. 1600 — כנעני פרש פסלון
 1750 — אלת־הפריון של כנעני פסלון

ל״י.
ל״י. 1750 — מנורת־שמן

ל״י. 1750 — ברונזה פגיון
 — הכנענית מהתקופה ברונזה חרבות 3
החתיכה. ל״י 1600 עד 100

המחי רשימת ואת האלה, הכלים את
 לפני עצמו את הציג אשר אדם ראה רים,

 בניו־ סוחר־עתיקות של כסוכן החנות בעלת
 ובשעת כאלה, כלים שני צילם הוא יורק,

 ארכיאולוגיים שכלים לו נאמר לא השיחה
המדינה. מגבולות בייצוא אסורים אלה

 עד במשכית, נמצא אלה מכלים חלק
 הזה. בהעולס פורסמה המכירות שפרשת

 ובחתימתו מסחרית באריזה אחרים, כלים
 יונאי, אהוד מר הארץ, כתב ראה דיין, של

 כעשרה לפני הילטון של העתיקות בחנות
. ימים.

 לראות ביקשתי כאשר זה, ראשון ביום
הצ דיין, של הפרטי אוספו מתוך כלים
 בקול, בהילטון החנות בעלת בפני הירה
 להם, היו לא ומעולם להם, שאין נרגש
דיין. משה של מאוספו ארכיאולוגיים כלים
ה כל לפתע נעלמו משכית מחנות גם
דיין. של היפים כלים

בגו עלה מה להתעניין התחלתי כאשר
 בחדר שישבה קשישה אשה נזדעקה רלם,

להצ ומיהרה חשבונות, פנקסי מעל סמוך,
 לא שהם דיין, של כלים להם שאין היר

עוד. להם יהיו ושלא כאלה, כלים מוכרים
ב שהיו לכלים קרה מה אותה שאלתי

להת החלה והגברת שבועיים, לפני חנות
 ״עונה להם שהיתר. ענתה תחילה בלבל.

 כאשר כך, אחר נמכרו. הכלים ושכל טובה״,
 שהכלים אמרה כעיתונאי, עצמי את הצגתי

מהחנות. הוצאו אם כי נמכרו, לא
שאלתי. ן״ אותם הוציא ״מי

יו לא ״אני האשה. אמרה ״מההנהלה,״
 אותם. לקח מי ראיתי לא דבר. שום דעת
דיין.״ של מהאוסף כלים לנו אין

 כעת מוצגות בו באולם זכוכית, בארון
 אוסף לראות ניתן החג, לקראת חנוכיות

 מהם אחד אף אך ארכיאולוגיים, כלים של
 של הפרטי באוסף שמקורו מתפאר אינו
 שר־הבי- של חתימתו שהעדר וכמובן דיין,
 אלטע־ סתם של צורה להם משווה טחון

זאכען.
בקו משכית, חברת ממנהלי תישבי, מר

 לגלות בתוקף סירב אל־על, בנין של 10 מה
 מוכן לא הוא דיין. של לכלים קרה מה לי

 שהוחזרו או נמכרו שהכלים לאשר היה
 יודע לא ״אני שר-הביטחון. של לאוסף

 לדבר מוכן לא ״ואני בחום. טען דבר,״ שום
 מחו״ל חוזרת דיין רות הזה. הנושא על

 היא אותה. תשאל — אחדים ימים בעוד
 לא אני לכלים. קרה מה לך להגיד תופל
דבר.״ שום יודע

 מתחיל שלנו ששר־הביטחון חושב אני
 לדעת־הקהל. דאגה של קלים סימנים לגלות

נד או מזה. רחוק הוא מתמוטט. אינו הוא
 שנים, מזה לראשונה אלה, שבימים לי מה

 מרגל גופו מישקל את שר־הביטחון העביר
 אצל מאוד נדירה הזאת התנועה לרגל.
כשרג כל־כד רבות שנים העומד דיין. משה
הארכי בקרקע ובביטחון חזק שתולות ליו

ארצנו. של אולוגית

במדינה
נועופט

 - עוף ביקש
מין קיבל

מאו מתרחשים בוקר לפגות בארבע
 ההפקר. שעת זוהי ביותר. מעניינים רעות
תחו אין לילה. ולא וכמעט יום לא עדיין
 בין ההבחנה מטושטשים. הגבולות מים.
בחסר. לוקה היא אף לרע טוב

 כש- בוקר, לפנות ארבע היתה השעה
 הגריל עופות לפונדק המשטרה הוזעקה

 הדיזנגוף בפאתי אי־שם המונח בר, צ׳יק
הגדול. הכרך של

 אותה שרוע היה מוסד־הגריל ריצפת על
 בקבוק המלצרים. אחד מוחמר, יוסף שעה
 את הסביר לו, בסמוך שנח שבור בירה
ביש־המזל. של המלא עלפונו פשר

 עאוני מוחתם במקום, אהרת אישיות
 משונה, שעה של תמים קליינט חליל,
עדיין. פורץ וזעמו עמד

-----ל לי הציע הזה, הארה ״החתיכת
 בעברית שהוזעקו לשוטרים הסביר איתו,״

מדוברת.
 של מעשהו היה הצרוף ההגיון מבחינת

נכ הנד, הדעת. את ומניח סביר חלילנו
 וכל שכיח, לפונדק הומה בקיבה אדם, נם

 והסיט־ עסיסי, שוק בנתח לנגוס משאלתו
גס לא כל־כך הצעה לו מזמן רא־אחרא
 הומוסכסואליים יחסי־מין כקיום טרונומית

בוקר. לפנות
 שבשבירת הגיון את שהבין שלא מי

 התאוותן, המלצר ראש על הבירה בקבוק
 השלום בבית־משפט התורן השופט היה

בתל־אביב.
השו האריך המשטרתי התובע לבקשת

 חליל עאוני מוחתם של מעצרו את פט
ימים. לתשעה

70ה־ בת
והמקצוע

העתיק

 יפני. שעון כמו העסק דפק שנתיים
 ,70דד בת עליזה הסבתא כי חשד לא איש
כך. כדי עד עליזה היא

 ברחוב מזה, עליזה הסבתא, של שכניה
הסו לתנועה לב אמנם שמו היפואי, יפת
 לא מהם איש אך ביתה, במבואות אנת

 לפני עד מעולם כלומר מעולם. התאונן
מספר. ימים

 הוא המהומה, מן כנראה נמאס למישהו
 החליטה והמשטרה מתאים, במקום התלונן
 המחל- כסופת הזקנה עושה מה לבדוק

הפנאי. בשעות פות
 במארב שהוצבו הבלשים של תגליתם

 עליזה סבתא מדהימה. היתה הבית ליד
בית־בושת. ניהלה
ה של אמונם את לחלוטין שהרס מה

עדו הוא האנושי, במין הקשוחים בלשים
 מאדם כי עניין, יודעי מקורות של תם

 בארנק ידה את טמנה לא הזקנה עליזה
שנותיה. 70 למרות — בלבד
 התובע השבוע סיפר המכניס, העסק על

:השלום בבית־משפט המשטרתי
 עבדו מזה עליזה של הבושת ״בבית

 בררה, ורבקה 40 בת גרושה תורג׳מן, מזל
 של חותכות עדויות בידינו .25ה־ בת

 מ־ •שקיבלו השרות .על המודים לקוחות
ונערותיה.״ עצמה עליזה

 הסחורה מחירי כי לספר גם ידע התובע
 בהתאם וזאת ל״י 100ל- 20 בין נעו

ולאיכותו. השימוש לזמן
 סתם למקום הגיעו לא עצמן הלקוחות

 נמסרו הבית של ואיכותו מיקומו כך.
לאוזן. מפה

 זמן להישמר הזקנה בידי עלה גם בכך
בישא. ואוזנא מעינא רב כה

 יתקיים זונות־הצמרת שלש של משפטן
 בתל־אביב. השלום בבית־משפט השבוע

 עורך- יגן אשמה, בכל שכפרה סבתנו, על
לידסקי. צבי הדין

1789 הזה העולם




