
ק שני נו
 הגירויים נסידות

השוד על
הים בתחתית

י *ו *  גדול, עסק הוא מהים עתיקות (
 נתיבי־הברחה רשת בעל היטב, מאורגן \1/

 למימכר־ בחנויות ורישתות־שיווק לחו״ל
בארץ. עתיקות

 בתחתית (שוד בסידרה הראשונה בכתבה
 החקירה כי ציינו, )1976 הזה העולם הים,

 שודדי־העתי־ של זהותם לחשיפת שניהלנו
: מרכזיים מימצאים ישני העלתה קות,

 מהים העתיקות שודדי גדוד •
 תושב שוסמוס, דוכי הצוללן הוא

 לירות 300,000־3 המרוויח היפה,
העתיקות. שוד מעיסקי לשנה

 מיכשור ובה מתוחכמת, ספינה לרובי
 ומיב־ למים, מתחת עצמים לגילוי משוכלל

 של נמל־הבית תת־ימיות. לחפירות שור
בעכו. נמל־הדייג הוא ספינתו
 כעתיקות הסוחרים גדול +

 אדרה, (דגי) דניאל הוא שדודות
 שוסמוס. רובי של הבילעדי נציגו
 את ומנהל בנהריה, מתגורר אדרה
 מחנות־העתיקות המסועפים עסקיו

עבו. שבמרכז שלו הגדולה
 לנו •שנתגלתה ביותר החמורה העובדה

ומתווכי- השודדים כי היא, החקירה במהלך

לוחמים הפיראטים
האוצר על  למעשה מסתכנים אינם למיניהם, המכירות

 העולה ככל לעולל חופשיים והם עונש, בכל
רוחם. על

ב לטפל האמורים הממלכתיים הגופים
 תיאום כל ללא פועלים ולחסלו, זה, נושא

 עצמם, אלה גופים מעובדי אחדים ביניהם.
 •שודדי- עם הדוקים קישרי־מיסחר מקיימים
 את להביא בדעתם עולה לא וכלל עתיקות,

לדין. אלה
 גדול קטן, גנב־כיס •של המיקצועי הסיכון

 מהים, עתיקות שודד של מסיכונו פי־כמה
 אחת כל ששווי עתיקות במכירת העוסק

לירות. אלפי לעשרות לעיתים, מגיע, מהן

המאפיה
מתנקשת

בל באיומים ״הגוי״ אנשי עסקו תחילה
ספינ את ולטבע לנגח ניסו לאחר־מכן בד.
 בעומק •שהה הוא־עצמו כאשר רובי, •של תו
 בצינורות־ מחובר והיה למים מתחת רב

הצלי אילו ספינתו. שעל לקומפרסור אוויר
 את רוצחים למעשה, היו, במשימתם חו

קורבנם.
״הגוי״ אנשי טיבעו דבר •של בסופו

ה הגורמים מצד וקוצר־ראות מהזנחה אה
 ים־תיכוניות בארצות לעתיקות אחראיים

עדו הים מקרקע ונעלמות הולכות •שונות,
 יוצאת- חשיבות בעלות ארכיאולוגיות יות

האנושית. התרבות להכרת מן־הכלל
 כתוצאה האחרונות, בשנים כי לציין יש

חשיבות להכרת דעת־הקהל מהתעוררות

 במיספר במצב מסויים שיפור חל הנושא,
חמו חוקים חוקקו וביוון בתורכיה ארצות.

 על ביוונר כבדים עונשים המטילים רים,
ומהיבשה. מהים עתיקות שוד

 בגלל כרגיל, ההפקרות נמשכת בארץ
 היעדר־ ובשל בכוח־אדם, כרוני מחסור
השונים. גופי־הפיקוח בין תיאום

חוש אינם מהים העתיקות **ץידדי
•  רק חו-ששים הם מאנשי־החוק. •שים /

 גם המנסות אחדות, קבוצות של מתחרות
ימיות. עתיקות על יד ל-שים הן

 שוס־ רובי פעל למשל, וחצי, שנד, לפני
 הצלמיות. באתר שבי־ציון, בחוף מוס

באיזור גיחות גם ביצע הוא עת באותה

■־*־־*״־־— מאת --------

אב יפת ז
ל צפונה המשתרע ובאיזור חיפה, מיפרץ
 לעתלית). החותרים קיבוץ (בין עתלית

 כל ומכר תותחי־ברונזה, מהים שדד רובי
ה חופי ליד לירות. 5000 במחיר תותח
 יקרי־המצי״ ונחושת כסף כלי העלה כרמל
 רומית אונייה שדד עתלית ליד ואילו אות,

מטב נמצאו ובה בסערה, בשעתה •שנטרפה
וכלי־פולחן. עות

 שכונתה הקי־שון, מנמל דייגים קבוצת
 עמד •שבראשה ״הגוי״, המוקצועית בעגה
 ציידה מיזרחי, דניאל בשם אלים בחור

וב משוכלל בציוד־צלילה ספינת״דייג
 להשתלט וניסתה תת־ימיים, חפירה אמצעי

 •שוסמוס רובי עסק שבהם איזורים אותם על
עתיקות. בשדידת

 ב־ עגנה זו כאשד רובי, •של ספינתו את
בעכו. שלה בנמל־הבית •שעת־לילה

 את •שחילץ כבד, מגוף לנמל הזעיק רובי
ה (ישם נכבד. סכום־כסף תמורת ספינתו

במערכת.) •שמור המחלצת הברה
 התכוון לא הוא בנקל. נכנע לא רובי

 שהביא הימי מיכרה־הזהב על לוותר כלל
 בנקיטת איים הוא קל. כה ממון־עתק לו

אלימים. אמצעי־תגמול
 שוזתברר אחרי הרוחות, נרגעו עד־מהרד, י

 יש הימי השוד בעיסקי כי הצדדים לכל
 של אחדות לקבוצות רחב־ידיים מקום

תפרע רק הדדיות התנקשויות וכי •שודדים,
במלאכתן. לקבוצות נה

שוחד
וטובות־הנאה

*  ל־ אופיינית אינה הימי השוד כת *
מ טרוקמורטון, פטר בלבד. ישראל

 הימית, הארכיאולוגיה בחלוצי הבולטים
 על קודרת חזות האחרון״ בסיפרו העלה
 שוד בגלל הימית, הארכיאולוגיה עתיד
 שודדי״עתי־ על־ידי עתיקות־ים •של והרם
כתוצ־ כי בספר, ציין, הוא תאבי־בצע. קות

 פטר וארכיאולוגיה״, ״שיברי־ספינות *
 לונדון, גולאנץ, ויקטור הוצ׳ טרוקמורטון,

1970.

*
 בביתו חיפוש עריכת על ציווה חיפה, מנדשטרת פרנקל, חיים סגן־ניצב

י • י  מהים. עתיקות בשוד החשוד בחיפה, ניסנס ואדי תושב שחאדה, אדיב של י *
פלילי. תיק נפתח תחשוד כנגד לחוק. בניגוד מהים שניטשו עתיקות נמצאו בחיפוש
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