
 רד״ו עזו הוא
 העתיקות בשוו

עזה בוצועת

 אותו עיזה ו״ו
 מוראל ר״קצין
רוח׳ והלכי

 נחשד הוא
 שחיתות בפרשיות
ל מצה״ והתנוטר

ה כשבועות התאכזרו חיים **
 שר-הכיטחון אל אחרונים ן !

ל שנוגע במה לפחות דיין. משה
 ומקורות עיסוקיו מתחביביו, אחד

הארכיאו — העיקריים פרנסתו
מעוז אחד את איבד הוא לוגיה.

 זה, כתחום כיותר הנאמנים ריו
עתי מאתר מרחרח, מרגל, כלש,
ה חמש שבמשך מדופלם, קות

 הקדיש כמעט האחרונות שנים
 לחפש :אחת למטרה חייו את

 סיני ובצפון עזה ברצועת זתיקות
דיין♦ משה שר־הכיטחון עכור

נא יפת, יוסף סגן־אדוף האיש
מצה״ל. לפרוש לץ

 ב־ מטאורית קאריירד, עשד. יפת וסף *
 המחלקה חבר בזמנו שהיה האיש, צה״ל.
 לצה״ל והתגייס חזר הפלמ״ח, של הערבית
 תושב יפת, ששת־הימים. מילחמת בעקבות

בשע השתתף חובב, ארכיאולוג באר־שבע,
 ארכיאולוגיות משלחות וכמה בכמה תו

 למשל, כך, מפורסמות. למשימות שיצאו
 חבר ובנחל במצדה האתרים חופרי ביו היה
 מצה״ל השתחרר הוא .50ה־ בשנות עוד

 ידוע והיה מונית לעצמו רכש סגן, בדרגת
 ששת* מילחמת שפרצה עד מונית. כנהג

הימים.
 התגייסותו אחרי שנה כחצי

 יפת הועלה ככר לצה״ל מחדש
דר כין הדרך את רב־סרן. לדרגת

 סגן־האלוף לדרגת הרכ-סרן גת
 כ• כצה״ל. שיא במהירות עשה
שהו אחרי וחצי כשנתיים ,1970
 ענד בכר הרב-סרן, דרגת לו ענקה
סגן־אלוף. דרגות יפת

בולדוזר

ה בעלייתו צרה היתד. שעינם לה
אחת כי טענו בדרגה יפת של מסחררת

הרוח? נושבת דאו ־ יפת יוסר סגן־אלוף

 שגרמו כקצין, שלו והמעלות התכונות
 העילאית מסירותו היתה בדרגה, לעלייתו

 שר־הבי־ עבור עתיקות לגילוי והמופתית
 רחבי בכל משוטט היה יפת דיין. משה טחון

 שבידי עתיקות אחרי בולש וסיני, הרצועה
 מימצא כל על להודיע ממהר התושבים,

 הוא דיין. עבור מייד אותו רוכש או לשר
 על- שנתגלו עתיקות אתרי גם מגלה היה
 הרצועה, תושבי או בסיני הבדואים ידי

 נסגר השטח היה ואז לשר, עליהם מודיע
שר־הביטחון. של הבלעדית לרשותו ומועמד

כולדו זקגה בבית

 גילה בו מקרה, למשל, ידוע,
 שהיתה עתיקה חרוטה אכן יפת

ישי של כיתה דלת מעל קכועה
 הוזמן עזה. כקירכת ערביה שה

£אר לקעקע כדי מיוחד וזר
ולהוציא'משם הזקנה של כיתה  ולהוצי ה

 לאוספו להעבירה כדיי האכן את
שולמו, לזקנה דיין• של הפרטי

 לשקם שתוכל כדי פיצויים, במוכן,
כיתה. את

 8 י38* ״
הקציו

השר בעקבות
 וכיד חסותו כאיש ידוע היה פת *

 יי• ככל דיין משה של ימינו
 כתחומי לעתיקות שנוגע

וסיני. עזה
כו המדינה סערה כאשר ,1971 בדצמבר

 משד. של העתיקות שוד פרשיות סביב לה
 שורבב יפת סגן־אלוף של שמו שגם דיין,

 הם מה בכנסת דיין משה הודיע אליהם,
המסח לעלייתו גרם ומד, יפת של תפקידיו

הדרגות. בסולם ררת ̂ומזד ' 1-*******■♦ י- ז****״•־* ״■׳ ? ־ת.י־־׳ייירימ״
 ״בעניין לשאילתה: בתשובה דיין אמר
ה־ על־ידי לי נמסרו יפת, יוסף הקצין

רצועו

 יוסף הקצין )1 הבאים: הדברים רמטכ״ל
 15 בתאריו רב־סרן לדרגת הועלה יפת

 מפקד תפקיד אז מילא הוא .1968 בפברואר
סיני. וצפון עזה מרחב במיפקדת מחנה

לתפ יפת רב־סרן מונה 1970 במאי 1ב־ )2
 האוכלוסייה עם לקשרים מטה ״קצין קיד

בלבד. זה ולתפקיד רוח״, הילכי לבחינת
 פיקוד אלוף פנה ,1970 באוקטובר 30ב־ )3

 הסגל מינהל לראש המלצה במכתב הדרום
 דרגת יפת לרב־סרן להעניק ביקש ובו

 ביסס הנמקתו בדברי סגן־אלוף. של ייצוג
 התפקיד של הייצוגי אופיו על זו בקשה

 15ב־ )4 האוכלוסייה. עם מגעיו בתחום
 דרגת יפת לרב־סרן הוענקה 1970 לדצמבר

הרמטכ״ל.״ אישור לפי סגן־אלוף ייצוג

 הסיר זו כתשובה וחלק. חד
 להע- אחריות כל עצמו מעל דיין

 שהטיל ככך יפת, של כדרגה דאתו
דיין הרמטכ׳׳ל. על התשוכה את

אסור
ב קטע לאותו כלל התייחס לא

 תשוכה ממנו שכיקש שאילתה
 יפת יוסף של תפקידו כי לטענה

 על לשר־הביטחון להודיע הוא
 עזה ברצועת המתגלות עתיקות
 אם השיב לא גם דיין וכסיני.

 ״קצין שד תפקידיו כמיסגרת
 לדווח החוכה נכללת רוח״ דהילחי

 מימצאי גילוי על דשר־הכיטחון
עתיקות♦

שפעי ולמרות הציבורית הסערה למרות
 הזרקורים, באור מאז הועמדה יפת של לותו

 שר־הבי־ בין הפורה הפעולה שיתוף נמשך
 שהיטיב רוח, להילכי הקצין לבין טחון

המ דיין הרוח. נושבת ולאן מהיכן לדעת
עתי ולשדוד דעת־הקהל על לצפצף שיך
 לו לסייע המשיך יפת יוסף סגן־אלוף קות.

זה. בתחום
שירו על לוותר דיין נאלץ אם

שבו לפני יפת של הטובים תיו
 מרצונו. זה היה לא מיספר, עות
 חשד שהתעורר אחרי רק זה היה

 כי צה״ל שלטונות כקרב חמור
שר■ כעקבות הולך יפת סגן־אדוף


