
שר־הביטחון שאילתה דייו: משה ד

 ויחר החרם מן יהודה למטה בן־זרח בן־זבדי בן־כרמי עכו ייקח בחרם מעל ישראל בני וימעלו
 ישראל חטא ;פניך על נופל אתה זה למה לך, קום :יהושע אל ה׳ ויאמר ישראל... בבני יהוה אף
 ; בכליהם שמו וגם כיחשו וגם גנבו וגם החרם מן לקחו וגם אותם ציוויתי אשר בריתי את עברו וגם

 להיות אוסיף לא. לחרם, היו כי אוייביחם, לפני ייפנו עורף אוייביהם, בפני לנקום בני״ישראל יוכלו ולוא
מקירבכם... החרם תשמידו לא אם עמהם

 ואראה עשיתי; וכזאת וכזאת ישראל אלוהי ליהוה חטאתי אנכי אמנם ויאמר יהושע את עכן ויען
 ואחמדם משקלו שקלים חמישים אחד זהב ולשון כסף שקלים ומאתיים טובח אחת שינער אדרת בשלל

 האהלה וירוצו מלאכים יהושע וישלח ; תחתיה והכסף האהלי בתוך בארץ טמונים וחינם ואקחם
 בני״ישראל כל ואל יהושע אל ויביאום האהל מתוך ויקחום תחתיהן והכסף באחלו טמונה והנה

 בניו ואת הזהב לשון ואת האדרת ואת הכסף ואת זרח בן עכן את יהושע ויקח ;יחוה לפני ויצקום
 אותם ויעלו עמו ישראל וכל ואת״כל״אשר־לו אהלו ואת צאנו ואת חמורו ואת שורו ואת בנותיו ואת
 אותם וישרפו אבן ישראל כל אותו וירגמו חזה. ביום יהוה יעכרך ערכתנו מה יהושע ויאמר ;עכור עמק
.חזה היום עד גדול גל־אבנים עליו ויקימו < באבנים אותם ויסקלו באש . ז׳) (יהושע, .

,!,נס שהתרסק הרוני הנוסעים מטוס שבוי נין מס״וים עתונאים

הלובי? המטוס קורבנות שבין הנשים של
 של האישיים חפציהם נאספו ולא נמצאו לא אם .5

 חקירה כלשהו גורם בידי נערכה האם המטוס, קורבנות
 בהתרסקות אבד הנ״ל הפרטי הרכוש אם לבדוק על־מנת
לכך? מוסמכים היו שלא אנשים בידי נלקח או המטוס

שלק אנשים שילטונות־הביטחון בידי נתפסו האם .6
 רכוש כחוק, שלא בידיהם שנמצא או כחוק- שלא חו

הלובי? המטוס לחללי שייך שהיה
 או כחוק שלא שנטל על לדין מישהו הועמד האם .7

המטוס? לחללי שייך שהיה ברכוש כחוק שלא שהחזיק
אח או מישפטיים הליכים, שהם איזה ננקטו האם .8
המטוס? משברי חפצי״ערך כחוק שלא שנטלו אלה נגד רים,
 הפלת שאחרי בימים כי לשר־הביטחון ידוע האם .9

 זרות מדינות של כסף בשטרות אנשים שילמו המטוס,
בסיני? השק״ס של בקנטינות מיצרכים רכישות תמורת

 עד להורות שר־הביטחון מתכוון האם .10
המו צה״ד חיילי בקרב הסברה מסע עריבת

המוע האזרחיים העובדים ובקרב בסיני צבים
 הערכים את מחדש להבהיר מנת על שם, סקים

ולביזה? לשלד כנוגע צה״ד דוגל בהם המוסריים
 דיין משה מר שר־הביטחון, אל:

 אכנרי אורי ח״ב מאת:
 מה על מזעזעים פרטים לידיעתי הובאו

 מטוס והתרסק נפל בו כמקום כסיני שאירע
שו עדויות לפי .4.2.73 כיום הלובי הנוסעים

 ואחרי המטוס נפילת אחרי קצר זמן הרי נות
 אנשים פשטו בו, חיים שנותרו האנשים חילוץ

בי ולבוז שדל לשלול כמטרה המטוס שכרי עד
 של המיטען שרידי בין חיטטו הפושטים זה.

 מזוודות, הריקו הנוסעים, מחפצי נטלו המטוס,
 הנוסעים. של האישי ממיטענם וארנקים תיקים

 חפצים המטוס שרידי מבין נלקחו השאר כין
 ותכשיטים יהלומים שעוני־יד, במו אישיים

 הידיעות שונות. מדינות של בשטרות זר ובסו*
 עוברות כנפיים, להן עושות שנשלל השלל על

לתעמו ומצטרפות רחבים בחוגים לאוזן מפה
המדינה. ככבוד לפגוע בדי בה שיש זוועה לת

:הבאות השאלות על להשיב השר מכבוד אבקש
 בנפרד או הלובי, המטוס חללי גוויות עם יחד האם .1
המדי לשילטונות או הקורבנות למשפחות הוחזרו מהם,
רכו שהיו האישיים החפצים אזרחיה, היו שהקורבנות נות
 כסף, שטרות שעוני־יד, כמו הקורבנות, של הפרטי שם

? כלשהם אחרים ערך וחפצי יהלומים תכשיטים,
למדינו או הקורבנות למשפחות הוחזרו לא אם .2

? הדבר נעשה לא מדוע לעיל, כמפורט החפצים תיהם
נל בהם מקרים היו כי לשר־הביטחון ידוע האם .3
 על־ידי הלובי המטוס קורבנות של אישיים חפצים קחו

לכך? מוסמכים היו שלא אנשים
 של קדישא החברא שאנשי בידיעה ממש יש האם .4

 של רכושם ואת הגוויות את לאסוף שתפקידם צה״ל,
 בו.התרסק למקום הגיעו כאשר — מצאו לא הקורבנות,

 החללים, של האישיים החפצים מרבית את — המטוס
והתכשיטים שלהם הכסף ארנקי שלהם, שעוני־יד וביניהם


