
הסוחרים גדור
מיוו1 י בעתיקות

כאשר ־ גמבות
דנתע הופיע
 דיין משה
לבית... ונכנס

 משה של ביותר הטוב החבר ני
 עסקים. הרבה איתו עשיתי דיין. **י■

 עצומות, בעיניים עתיקות ממני קונה הוא
 סוחר־העתיקות מתגאה עלי,״ סומך הוא כי

 הוא לדבריו, כהוכחה אררה• (דני) דניאל
 שבו דיין, בהקדשת תצלום להציג נוהג

יחד. דרשניים נראים
 השוטרים בכיס. אצלי עכו ״מישטרת •

 אררה, דיי מעודד לרעד״״ בנם יגעו לא
 בעכו, לעתיקות גדילה חנות כעל גם שהוא

 שודדי־ שהפכו הדייגים־הצוללגים את
 המתגלים אוצרות־האמיות ימיות. עתיקות

 חלקם לדני• נמכרים הים קרקעית על
 לאספנים נמכר האחר החלק לחו״ל, מוברח
ל המעוניינים שחור, הון ולבעלי בארץ
כספם. ערך על שמור
גם אני סוחר־עתיקות. רק לא ״אני ©

חים בתחתית
 (־שירות־הביטחוךהכללי),״ ל־ש.ב. קשור
 חנויות בעלי ולארמגים, לערבים דגי רומז

העתיקה. בעיר עתיקות למימכר
 מסו־ תחושת־ביטחון נוטעים אלה רמזים

 עם המבצעים סוחרים, אותם בקרב יימת
שדודות. ימיות עתיקות קניית עיסקות דני

 עתיקות* אצלי לרכוש יכולים ״אתם ©
 קשרים לי יש זול. במחיר מתורכיה ייבוא

בוד לא בן־גוריון. התעופה בנמל מתאימים
 באוזני אררה טוען במכם,״ מיטעגי את קים

 ב- ובעלי־גלריות יהודיים, סוחרי־עתיקות
מפוארים. בתי־מלון

ם גדול חרי סו  ה
ה — רי א

 שהתפתח עסק הוא מהים עתיקות וד
 צו־ למימדי־עגק. האחרונות בשנים

 אתרים ומשמידים פוגעים, ללנים־שודדים
עצומה. ארכיאולוגית חשיבות בעלי

 שהם מהעובדה מתרגשים אינם השודדים
 ארכיאולוגיים אתרים ללא־תקנה הורסים

 מהיר, קל, כסף אחר רודפים הם חשובים.
 טמון התת־ימי השוד בעיסקי ■ונקי־ממם.

רב. כסף
 אינם ביותר, נדירים ביניהם המימצאים,

 נמכרים הם אגף־העתיקות. לידיעת מובאים
 מהמימצאים חלק לסוחרי־עתיקות. היישר
 בניגוד זאת גם אחר, חלק לחדל! מוברח
בארץ• נמכר לחוק,

את הזה העולם חקר האחרונים בשבועות
ו■—......—11 ..... 16 ע

החקי במהלך מהים. העתיקות שוד נושא
 דייגים־צוללנים של קבוצות נחשפו רות

 עתיקות בשוד אחת יד שעשו וסוחרים,
הבלתי־חוקית. ומכירתן
 מהים, שנשדדו סוחרי־העתיקות גדול

 תושב אררה, דניאל הוא נחשפה, ושזהותם
 המיסחרית פעילותו את המבצע נהריה,
העתיקה. שבעכו מחנותו הענפה,

 כי נתברר, העיתונאית החקירה במהלך
 כדיברי תחילה שנחשב במה אמת יש

 אדרה. של מפיו חסרי־ישחר התרברבות
 היה לא מעולם אררה אחד: פרט מילבד

הכת סידרת במהלך נוכיח, השב״ב. איש
נכונות. התפארויותיו שאר כי בות׳

— הופיע דיין
ברחה המישטרה

 שעות חודשים, ושלושה שנה פני
 להמריא עמד אררה שדני לפני ספורות /

 הקיפה לחדל, המרובים ממסעותיו לאחד
 בבגדים שוטרים קבוצת המפואר ביתו את

צו־חיפוש. היה בידיהם אזרחיים.
לק מתארגנים השוטרים כעוד

מא וחסימה לבית הכניסה ראת
 של מכוניתו מולם נעצרה חור,
 המכונית, את יצא דיין דיין. משה

 שנשאו אנשי־כיטחון כשני מלווה
כפי נכלעו השלושה ארגז. עימם

ארדה. של תו
מקו על קפאו הנדהמים אנשי־המישטרה

 לבטל הוחלט קצרה התייעצות לאחד מם.
החיפוש. את

 מהופעתו נדהמו אכן שהשוטרים ייתכן
 כך ומשום דיין, משה של הבלתי־צפוייה

 הבאות העובדות שתי אולם, פעלו. לא
:שונה אפשרות של כינון על מצביעות

 האחרון, השנתי בדו״ח — 1 עוכדה •
 מטעם •שיצא ,1975 מארס לתאריו עדי

 :מצויין בישראל, תת־ימי למחקר האגודה
 ברוכה שנה זו היתד, הימי השוד ״בתחום
ל עזבו צוותים שלושה לפחות לדייגים.

ספינו ציידו המקורי, עיסוקם את חלוטין
מצ ומשוכלל, מתוחכם בציוד־צלילה תיהם
 ציוד־ חשמליים, מדי־עומק תת־ימיות, למות

 ושיכללו ופיתחו למים, מתחת חפירה
 המימצאים .ייצוא׳ להעברת נתיבי־הברחה

אירופה. לשוקי
 על■ הוזעקה אשר ״המישטרה,

 סימ• פעולה ולו נקטה לא ידינו,
שוד פעילות על להתנכר כדי לית
זו.״
 פשטו 1971 בשנת — 2 עוכדה ,©
 דניאל של חנותו על אגף־העתיקות פקחי

 דווח שלא מהים מימצאים בה וגילו ארדה,
 רכוש בבחינת והיו לאגף־העתיקות, עליהם
גנוב.

ל הועברה אגף־העתיקות מפקחי תלונת
 תיק נפתח ארדה נגד עכו. מישטרת מפקד
 מיש־ התקיים יותר מאוחר במועד פלילי.

בחיפה. פטו
 אגף־העתיקות, מפקחי של לתדהמתם

זכאי. יצא ארדה במישפט. המדינה הפסידה

שנת מימצאים •שאותם מאחר כן, על יתר
 ארכיאולוגית חשיבות בעלי היו בחנותו גלו

 לקנות אגף־העתיקות נאלץ ביותר, היונית
מלא. בתשלום מידיו, אותם

 עוכדי מככירי שניים עדות לפי
 המדינה כי נקכע אגף־העתיקות,

 ש■ משום רק כמישפט הפסידה
 כתפקידה, התרשלה עכו מישטרת

 המישפ■ המוצגים את העכירה לא
 התכיעה, כהתכרר לחיפה טייס
התכיעה. להכשלת גרמה וככר

 ה־ כנגד תלונות •שתי מצטלבות כאישר
 אמינים, שונים, מקורות משני מישטרה
 על הפשיטה ביטול כי האפשרות מתחזקת

 כי ייתכן שבה פשיטה אררה, של• ביתו
 אחת, במכה ציפורים שתי לצוד היה ניתן

שלא־בתום־לב• נעשתה

 היחידי הפיסלון
בעולם

 עסקיו התרחבו האחרונות שנים ף•
 עתיקות ממכירת רווחיו ארדה. דגי •של ■1

 לאגף- עליהן דווח ושלא מהים, שנשדדו
לשנה. לירות אלפי למאות הגיעו העתיקות,

 •שגדלו ככל באיךמפריע. פעל ארדה
ביטחוגו־העצמי• גדל כן רווחיו,

לאח לו, גרם זה, מופרז ביטחון־עצמי
 בקשר אחת גדולה טעות לעשות רונה,

 המכונה בעולם, מסוגו יחידי נדיר, לפיסלון
רשף״. ״בעל


