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)17 מעמוד (המשך
 שדי־ את למכור חופשי יהיה דיין לירות.
המו למאמצי הודות עלה שערכם דותיו
במחיר. המרבה לכל זיאון,
יש אזרחי שילמו עקיפה, בצורה כך,

 שודד את להעשיר מנת על בכספם ראל
דיין. משה העתיקות

 ה־ ישראל, מוזיאון אוצר כך על אמר
 :הזה העולם לכתב משורר, יעקב ד״ר

 לא אני שערורייה. שזו חושב באמת ״אני
רק אני אבל זאת• לעשות נותן הייתי

למ יכול ואיני בתפקיד חודשים שלושה
כלום.״ נוע

 כפי או — דיין של הסרקופאגים תיקון
אנתרופואי־ המדעי: בשמם ידועים שהם
 רכוש־ ניצול של שיא אולי הוא — דים

 עגום אור לובשת הפרשה ידו. על המדינה
 קדמוניות בחוברת מעיינים כאשר יותר

החברה ■של הרשמי הפרסום ),1 (מספר
 עורך ועתיקותיה. ארץ־ישראל לחקייית

 ועם ידין, ייגאל פרופסור הוא זו חוברת
 כיום איתן, אברהם נמנה המערכת חברי
 והאיש במשרד־החינוך אגף־העתיקות מנהל

חוק־העתיקות. שמירת על המופקד
 מאמר מתפרסם עצמה חוברת באותה

 בדיר־אל־בלח״. הצלה ״חפירות הנקרא
 דו־ טרודה הארכיאולוגית בידי נכתב הוא
 מספר המאמר ירושלים. מאוניברסיטת תן
 חפירת־ נערכה 1972 מארס בחודש כי

 לדיר־אל־ -שמדרום בבית־הקברות הצלה
 מקור והיא עזה רצועת שבצפון בלח

 המימצא האנתדופואידים. ארונות־החרס
 אנתרופו־ ארון הוא במקום ביותר החשוב

הא בשלמותו. שהתגלה חרס של אידי
 ומסביבו מובהק׳ מצרי בסיגנון הוא רון

 של שלדים היו בארון כלי־מיגחה. מונחים
 ברונזה. כלי של מגוון ומכלול ואשר■ גבר

 כפולות קבורות כי גם מספרת הכותבת
ת גם נמצאו בארונות ו ר י פ ח י ב ת ל  ב

ת ו ר י ד באתר. שנערכו ס
 לפני 13ה־ המאה מן הן והכלים הארון
 התישבות של התקופה מן והם הספירה

י-שראל. בארץ הפלשתים
 עדינה בלשון המאמר אומר השורות בין

 ידי על אגתרופואידים נחפרו במקום כי
 ״חפירות במאמר שקרוי מה שודדי־קברים,

ש האנתרופואידים והנה, סדירות״. בלתי

בתזכיר שתבע פינקוס דני תזכיר

 במוזיאון־ישראל לתיקון דיין משה מסר
 בדיקה וכל מדיר־אל־בלח, לאלה זהים

 אתר, מאותו הוצאו הם כי תוכיח מדעית
 המשלחת ידי על אהד ארון ירק נמצא בו

כ משודדים המימצאים את להציל שבאה
דיין. משה

במקום שאירע מה של דיר,ה
 בית־הקב־ שהתגלה בעת כי העלתה ^
 צבא־ת מתיחות בעזה שררה העתיק רות

 של משלחת הפידאיון. נגד המלחמה בגלל
נת לאתר להגיע שביקשה ארכיאולוגים

 בנימוק שלטונות־הצבא של בסירוב קלה
 משה היה עת אותה ביטחוני. סיכון של
 בשום נתקל לא והוא שר־הביטחון, דיין

ציוד־ והפעיל למקום כשבא התנגדות
34

 והעברתם האנתרופואידים להוצאת צבאי
 את להוציא משסיים רק בצהלה. לביתו
ולחפור. לבוא למשלחת הותר שללו
 ממדינת־ דיין משה שר־הביטחון מנע כך

 שדדו המדינה, רכוש על ■ידה לשים ישראל
לתי ימסרו יותר מאוחר לביתו. והעבירו

 במוזיאון־ישראל. הארכיאולוגי לאגף קון
 לקחת להם התיר לא שדיין הארכיאולוגים

לתק עתה נאלצו למוזיאון המימצאים את
חשבון־המדינה. על שנים חמש עבורו נם

 דיין משה בין נעשה התיקונים הסכם
 גלמונד, דניאל דאז, המוזיאון למנכ״ל
 השופרסל. בפרשיית המעורבים מראשי

 כי אומר רוין, יורם כיום, מקומו ממלא
 גם (מתחרז האוצר הנושא. את מכיר אינו

 משורר, יעקב כיום, המוזיאון של בוצר)
 טוען אולם כשערוריה ההסכם את מגדיר

 החזרת למען דבר לעשות בכוחו אין כי
המדינה. לבעלות האנתרופואידים

או איתן, אברהם אגף־העתיקות׳ מנהל
 שהאגתרופואידים הוכחות לו אין כי מר

 חוק לפי כי מציין הוא כחוק. שלא נלקחו
הע כי ההוכחה חובת הקיים העתיקות

 האגף על חלה חוקית בלתי היא תיקה
ביותר. קשה משימה וזו

 מתקבלים אינם איתן של אלה דברים
ב נמצאים שהמימצאים כיוון הדעת. על

 מדעית מבדיקה פשוט דבר אין מוזיאון,
 דיר־אל־ מחפירות הוצאו הם כי שתקבע

שה ולהחרימם. חוקית, בלתי. בצורה בלח
ב מכירתם לו תאפשר דיין בידי ארתם
 רווח היחידה, לירות אלף 75כ־ של מחיר

לקופת־המדינה. להיכנס שיכול

ת מצבות־קבר מו קדו
ליפשיץ ברוך

 מקבוצת־המצ־ חלק הן כאן המתוארות מצבות־הקבר
*דיין משה מר בידי לאחרונה שנרכשה בות  מוצאן ;

 נחצבו המצבות ברדויל. ימת בסביבת סיני, מצפון
ת בראש רבים. צדפים המכיל ימי, מסלע־  מהן אחדו
 גסה בצורה עשויים פניו שתווי אדם, ראש מעוצב
ת הפנים תווי הודגשו מקרים בכמה ביותר. תיו או  ו

 להציג נועד הפרימיטיבי הפסל אדום. בצבע הכתובת
 כל משולל שהוא אף המבקרים, לעיני הנפטר את

 הן הכתובות המנוח. של האמיתי לדיוקנו דמיון
ת, שלוש ובהן כתובות־ניחומים, ת שכל נוסחאו ח  א

 ״היה :התקופה של באפיגראפיה שכיחה בנפרד מהן
 אינו ״איש ;טובה״ רוח בעל ״היה ;טוב״ חלק בעל

ת מופיעה קרובות לעתים בן־אלמוות״. ח ת א או סח הנו

אחד שרק האנתדדפואידיב, רשת
 מחפירות ברשות־המדינד, מצוי כמוהם ״

יוד בו ד,יחיד המקרר, אינה דיר־אל־בלח,
עתי שדד דיין כי החוק על הממונים עים
בביתו. ומחזיקם קות

 ,3—4 מספר קדמוניות, של אחרת חוברת
 מצפון קדומות קבר מצבות על מספרת
 המאמר כותב ימת־ברדאוויל. באזור לסיני,

 המספר ליפשיץ, ברוך הארכיאולוג הוא
 חלק הן כאן המתוארות ״מצבות־יהקבר כי

 (ישנת לאחרונה •שנרכשו המצבות מקבוצת
 מצפון מוצאן דיין.״ משה ידי על )1971
 כתובות עוד אין ידיעתו מיטב ולפי סיני,

 במינה מיוחדת תופעה הן המצבות כאלה.
ו ארץ־ישראל של הנוצרית באיפגראפיה

בכלל. היווני המזרח של
 שהואיל על לדיין ליפשיץ מודה במאמר

 לחקירה. לר-שותו המצבות את להעמיד
 להעמידו ומסכים נדיר, אוסף שדד השודד
 לנקוט במקום לחקירה. המומחים לרשות

 רכושה את למדינה להחזיר באמצעים, נגדו
 את לראות ישראל אזרחי לכל ולאפשר

הול שדדו, ואחרים דיין שמשה העתיקות
ומת החוק על והממונים המדענים כים

בגניבות. להציץ להם יתיר כי לפניו חננים
 גנב־הע־ הוא דיין משה כי שסבור מי

מרה. טעות טועה בישראל, היחיד תיקות

 אלו. מצבות לפרסם לי שהרשה על דיין משה למר נתונה תודתי *
 תשומת־לבי את שהפנה צפריר, יורם לידידי גם להודות ברצוני

היטב. נשתמרו שלא הכתובות בקריאת לי ועזר החדשות לתגליות

לגנב תודה
אתלפרסם לחוקרים

 ממאמרו קטע
 הרשמי המדעי

הקבר מצבות

 הפרסום בקדמוניות, ליפשיץ ברוך של
 שהרשה דיין למשה מודה הוא בו ,

סיני. מקידמת גנב דיין שמשה

 יעקב ד״ר ישראל, מוזיאון של האוצר
 שודדי על רבות עובדות מדע משורר,

 החלוצים אחד את מתאר הוא העתיקות.
 ללונדון -שירד מוסאיוף, •שלמה זה, בתחום

 לונדון. של בהילטון עתיקות חנות ופתח
ש מפוקפק טיפוס הוא מוסאיוף לדבריו,

 ומסחר מישראל עתיקות בשדידת עסק
מדהימה. התעשרות תוך בהם

המט אוסף גניבת את אירגן מוסאיוף
לפ הר־הצופים מאוניברסיטת הנדיר בעות

 היתגלתה כאשר ששת־הימים. מלחמת ני
 הוא כי משותפיו אחד על העליל הגניבה

ה אל ולקח התאבד והלה העיקרי, הגנב
 הנדיר. האוסף של הגניבה סודות את קבר

יש שמוסדות על תמיהה מביע משורר
עברו. למרות מוסאיוף עם קשורים ראלים

 העתיקות אגף עם יחד מוזיאון־ישראל
הע נכסי ואיסוף -שמירת על המופקד הוא

כיום עובר המוזיאון הלאום. של תיקות

לפנ ויצא התפטר גלמוגד דניאל מהפכה.
 חח־ לשעבר ריוין, יורם בא ובמקומו סיה

במו כוח־האדם מנהל באוצר. שב־הכללי
 בא ובמקומו התפטר הלבן, אלכם זיאון,

 אף התפטר לומר אריה הגזבר ורדי. צבי
 לפני כאוצר התמנה משורר יעקב הוא.

 על אחראי (האוצר בלבד חודשים -שלושה
 -שעתה כך במוזיאון). הארכיאולוגיה אגף

חדש. ניהול סגל המוזיאון קיבל
 היה ההנהלה להחלפת הגורמים אחד

כתור שפגעה גלמונד של הניהול צורת
 בעתיקות הבין לא גלמונד חשובים. מים

 -שעשה ההסכם •שם. מאנשי וחרד ותרבות
 את ניהל בה הדרך על מלמד דיין עם

 הביא ניהולו פרטית. כאחוזה המוזיאון,
 ליושב־ראש גרם ווה תורמים להתרחקות

 את להסיק קולק, טדי המוזיאון, הנהלת
המסקנות.

אל־בלח בדיר חפירות־הצלה
בית-אריה ויצחק דוחן טרודה

 הכנסת של החינוך לוועדת
 ואגף ישראל מוזיאון עובדי על לאסור

 וכן לאספן בעתיקות, לסחור העתיקות
פרטיים. עתיקות לסוחרי כיועצים לשמש

 בבית־הקברות חפירת-הצלה נערכה 1972 מארס בחודש
 ארונות-החרס של מקורם שהוא אל-בלח, לדיר שמדרום

הח לעיל. שנדרנו העשיר הממצא ושל האנתרופואידייט
 בהנהלת לארכיאולוגיה, קציו-המטה מטעם נערכה פירה
תן טרודה ד-ר האוני של לארכיאולוגיה המכון מן דו

 מן בית-אריה יצחק ומר בירושלים העברית ברסיטה
 מטרת תל-אביב. אוניברסיטת של לארכיאי^וגיה המכון

 ^עמוד היתה בית-הקברות באיזור שנערך והסקר החפירה
ת על שנ השונים דרכי-הקבורת על בית-הקברות. גבלו

 יאופן בקברים הקשורים המכלולים אופי ועל בו הגו
סיון נעשו ם הפרדט באייור והטמנתם הצבתם ת-י קו  בדי

 ראשון שה.א אבן, של ארון־קבורה נתגלה וכך רבות
 היה הארון מכסה מ־. 2 כ הארון אורן* בארץ מסוגו

 דימה הארון הפנים. באיזור העליון- בחלקו מנותץ
 והכתפיים, הראש מיתאר בהת שמודגש לארונות-החרס

לו א  הפתח את מכסה הוא אין : מסכסיהם שונה מכסהו ו
ד.מצ־ בארונות-האבן כמו הארון. כל את כי-אם בלבד

 בי פזורים שהיו שנבדק. בשטח ביותר החשוב הממצא
אנתרופואידי ארון ספק ללא הוא רגילים. קברים הרבה

 שדיצבי מנחות-הקבורה על בשלימותו, שנתגלה חרס, של
דו. כו. עליו לי  זה שבבית-קבריר. הראשונה הפעם זו ובתו

 עשר הארון סי־ירה בחפירה זה מעין מכלול נתגלה
פי מובהק. מצרי בסגנון  קבוצ עם נמנה הוא מיתארו ל

 הוי• והכתפיים הראש מיתאר בהם שמודגש הארונות
צמע הקמוצות וכפות-הידיים השלובות הזרועות הפנים.

 רב'״• ונשמי־,"־ הפרטים מידגשיס מעולה- עיעוב בים
ת קבוצת עם ימנה הארון הנכונות פורציות  האייני

 .מקי* •של לזו ותר ב קרובה שלהם שהאיקונוגראפיה
המצרי.

 • הנד* כפי המשקפים. כלי-מנחה. ניצבו לארון מסביב
 אייר וקנקן 1ו0נ זה בבית-קברות הרגל הצירוף את

 ב־יקני יבוא ו^לי (..קומיים כנעניים קנקנים יים מצו צוואר
ו, מטיפו ו ו !  ידיות שלוש בעלי האגסיים הרדים מסוג }

ל). (וראה ע  בתיך בלי-בהט מונח היה הארון על־גבי ל
ה ;קבורות ואישה גבר של שלדים נמצאו הארון  כפלי

בי• שבעי הבלתי-סדירות בחפירות גם נתגלו בארונות

 בו בקדמוניות, נוסף מדעי מאמרת ו ר י סד י ת ד ב ת רו י פ ח
 בדיר ההצלה חפירות את מתארים

 מתאר המאמר שרידות. מפני סרקופאגים להציל הארכיאולוגים ניסו בהן בלח אל
במקום. סדירות בלתי חפירות לכן קודם נעשו שכן אחד, קבורה אדון רק נמצא כי

 לתת יכולה במוזיאון הסגל חלפת
הע בגנבי שונה לטיפול האות את 1 1

 אגף־העתיקות עם יחד המוזיאון תיקות.
ב •שיעשו השדידות על יד לשים חייבים

 למרות הקיים, החוק המדינה• עתיקות
ולהח לפעול מאפשר חסר־שיגיים, היותו

 החשוב השדוד. רכושה את למדינה זיר
 לעתיקות החוק הצעת את לתקן הואי מכל

 ו־ משרד־החיינוך-והתרבות שהגיש החדשה
ה החסר חשובים. אלמנטים כמה החסרה
 חייבת עתיקה כל בי הקביעה הוא עיקרי

תוח אחרת כחוק, נרכשה היא כי בהוכחה
 חוא החוק, הצעת לפי המדינה. ידי על רם

לע יש כניסתו. מתאריך רק תקף יהיה
 הסמכות את ולתת בדיעבד גם תקף שותו

 ניתן שלא עתיקה כיל להחרים למדינה
בעבר. כדין נרכשה כי להוכיח

 של בתזכירו כלול אחר חשוב תיקון
 ל־ -שהוגש פינקום, דני סוחר־העתיקות

הח בחוק הדנה הכנסת של ועדת־החינוך
 על יאסור החוק כי תובע התזכיר דש•

 לסחור והמוזיאון העתיקות אגף עובדי
 ומוכרי לרוכ*שי כיועצים לשמש או בהם

המו על לאסור תובע הוא כן עתיקות.
לפר עתיקות בתיקוני לעסוק כגוף זיאון
דיין. משה עיסקת כדוגמת טיים

ל האחראים מרבית כי הוא גלד סוד
 אוספים בעלי הם אלה במוסדות עתיקות
 לסוחרי־עתיקות בייעוץ עוסקים או בעצמם
 תופעה זוהי וקומיסיון. תשלום תמורת
ההוק. בכוח לשרשה שיש חמורה
 מוזיאון- של החדישה ההנהלה יתחילו אם

 •שדידת אל להתיחס ואגף־העתיקות ישראל
 אז או מצה״ל, נשק שדידת כאל עתיהית

ה התרבותיים, נכסיה את המדינה תקבל
 לקבוצות ולא ישראל אזרחי לכלל שייכים

•שודדים.
!■ לביב יגאל




