בתשובה חסות תקוים לשאילתה בכנסת מודה סגן ואש־הממשלה:

באווירת רוויית־מתח ,השיב סגן ראש-
הממשלה ושר־החינוך־והתרבות יגאל אלון
לשאילתה של אורי אבנרי על החפירות
והמיסחר בעתיקות של משה דיין.
עוד לפני חודש אמר אלון ,בתשובה ל 
דבריו הראשונים של אבנרי בכנסת על
נושא זה ,שאינו מעלה על דעתו שדיין
מפר את החוק ,ושאם הוא עושה זאת,
הוא בוודאי עושה זאת בשגגה.

עתה ,כשנאלץ להשיב עד שא
לות מדוייקות שלא הותירו כל
פתח להתחמקות ,גילה אלון כצו
רה חד־משמעית ,אם כי בניסוח
העדין ביותר שהיה אפשרי ,ש
דיין אכן הפר את כד סעיפיו
העיקריים של החוק — כהופר,
כמגלה ,כסוחר וכמייצא.
להלן השאילתה והתשובה ,במלואה :

ישיבה
: ( 1971

רמ״ז

)22

בדצמבר

שאילתה מס׳ 3815
חבד־הכנסת אורי אבנרי שאד
את שד החינוך והתרבות :
פקודת העתיקות ,שעל ביצועה ממונה
שר-החינוך והתרבות ,קובעת כדלקמן:
סעיף  : 3כל המגלה עתיקה ,ולא קיבל
רשיון לחפור ,חייב למסור מייד הודעה
על תגליתו לרשות המוסמכת.

סעיף  : 4לשום ארס לא תהא כל זכות
או טובת־הנאה בעתיקה ,מפאת שהוא בעל
הקרקע שבה נתגלתה העתיקה ,או מפאת
שהוא מוצא העתיקה ,כל עוד לא ויתר
על זכות־הרכישה נציג הממשלה.
סעיף  : 5המדינה לא תהיה חייבת בכל
תשלום ,אם גילו את העתיקה בניגוד ל 
הוראה מהוראות פקודת העתיקות.
סעיף  : 6איסור לחפור ולחפש עתיקות,
ללא רשיון ממשלתי.
סעיף  : 7מתן רשיון רק למי שסמכותו
המדעית מובטחת די הצורך.
סעיף  : 12איסור על ייצוא עתיקות ללא
רשיון.
סעיף  : 22קובע עונשין למי שמצא
עתיקה ולא הודיע על מציאותה; למי ש 
חפר ללא ר שיון; למי שייצא עתיקות
ללא ר שיון; לסי שסוחר בעתיקות ללא
רשיון.
סעיף  : 25אוסר מסחר בעתיקות ללא
רשיון.
בה עולם הזה מיום  1בדצמבר 1971
פירסם מר דן בן־אמוץ רשימה ,בה טען
כי מר משה דיין מפר את הוראות החוק
הנ״ל ,ובמייוחד הסעיפים הנ״ל.
בכתבתו טוען בן־אמוץ את הדברים
הבאים :
)א( שלשר הביטחון אוסף ארכיאולוגי
ענקי.
)ב( ששר הביטחון חופר במשך שנים
עתיקות ללא רשיון.

)ג( ששר־הביטחון סוחר בעתיקות ומו 
כר עתיקות באמצעות משכית וחנויות
העתיקות בבתי־מלון .המימצאים הארכי 
אולוגיים נמכרים בקופסאות הדורות ,מרופ 
דות קטיפה ,כשכל אחת מהן נושאת את
הכתובת ״מתוך אוספו הפרטי של משה
דיין״ ,וכוללות את חתימתו האישית.
)ד( אחד מסוחרי-־העתיקות בתל־אביב
משמש כסוכן של מר דיין ,המביא לביתו
את האספנים ה״כבדים״ מחוץ־לארץ .אס 
פן כזה רכש לפני זמן מה בביתו מימצא
בסך — 30,000.לירות;
)ה( בביתו של שר־הביטחון בצהלה רוכ 
זו עתיקות ששוויים מאות אלפי לירות.

לאור הוראות החוק והטענות
הנ״ד ,הנני מבקש לדעת:

שאלה :1
)א( האס הודיע אי־פעס שר־הביטחון ל־
אגף־העתיקות על גילוי עתיקנת כלשהן?
אם כן — אימתי?
)ב( על אילו עתיקות נמסרה הודעה?

תשובת השו ■גאל ארון:
)א( כן.
)כ( • כיוני  1957נמסרה הו

דעה עד כריית כורכר ,כאתר ה
עתיק חירכת תלוג׳ה )על־יד מו
שב חצב ,ליד גדרה(.
• ביולי  — 1957על גלוס
קמאות כדקוליטיות כאזור.
• באוקטובר  1957נמסרה הו
דעה על עתיקות בבנייה )על-יד
יבנה(.
• כסוף שנת  1992נמסרה הו
דעה עד תגליות קברים בדקולי•
טייב כחתך הכביש כיער כן־שמן.
• בספטמבר  1963נמסרה הו
דעה עד גילוי שכרי גלוסקמאות
כלקודיטיות כאזור.
• בינואר  — 1971על תגלית
מערת־קכרים כנחלה שעל־יד גת.
לדעתו של מנהל האגף ייתכן
•טמר ריין מסר ,או שנמסר מטעמו
כעל־פה ,על אתרים ועתיקות נו
ספים ,אך לא נרשמו.

שארה :2
האס קיבל מר דיין רשינן לחפירת ו־
חיפוש עתיקות ?
אם כן — מתי ?

אגף העתיקות לא ראה :ד״ן חופר באזור בניגוד דחוק
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