
ש לפני קצר זמן חצי־שנה, פני 6*
 ניסים שר-חחיגוך, של לישכתו מנהל /

 את לנהל ועבר תפקידו את סיים אלמוג,
בבעייה. השר אליו פנה ברד, בית

בתפ רבות שנים השר את ליווה אלמוג
 — בעצמו וראה — נחשב השונים, קידיו
 מנהל של תפקיד על נוסף האישי, ידידו

הלישכה,

ושנתגוח ויוות אלו 6 50 ששוו״! הגדור, המדד שד שעו
 - ■ ו 1 מיסת באורח נערם ידן, ״גאל שר מצדה חת חני נ

א! ולא היה שלא טוען ומישוד־החינוו־והתובות בו נ
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 לאלמוג אמר ידלין, אהרון שד-החינוך,
 עזרת את וביקש אליו פנה ידין ייגאל כי

 ידין אמר השר לדיברי מישרד־ד,חינוך.
עתי לפרשיית בקשר לבעיות מצפה שהוא
 מיס- לו יתן אגף־העתיקות כי וביקש קות,

 להוכיח שיוכל כדי הפרשיה, על מכים
 לאלמוג זאת סיפר השר בסדר. שהוא
 ידע לא עצמו הוא שכן לעצה, וציפה

ידין. בקשת את למלא אם

 ימים לפני דייכין, נודע באשר
 הניע שסיפר הסיפור בי אחדים,

 ד• השכת ביום לנסוע טרח אלי,
במסי המשתתפים כל של בתיהם

ש מה בל יבהישו כי לבקשם בה,
שם. שמעו
ידין ייגאל צריך היה לא חצי־שנד, לפני
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זד,־ הודיע ידין כי לשר השיב אלמוג
 וכי הפוליטיים, לחיים כניסתו על עתה

 במילוי קשור להיות לשר לו כדאי לא
 אם, יודע אינו אלמוג ידין. של מישאלתו

עצתו. את השר קיבל אכן,
 מ■ קיבל ידין כי הוא שידוע מה

 מישרד-החינוך של אגה-העתיקות
 חצי לפני שביקש המיסמכים את

 שהיועץ־המישפטי ידוע כן שנה.
 דיווח כהן, צבי מישרד-החינוך, של

 קיבל שידין לשר־החינוך לאחר־מכן
שביקש. מה

 אגף־ מנהל סגן ערך כחודש לפני
 בביתו, מסיבה ייבין, זאב העתיקות,

 מידידיו. ארכיאולוגים כמה הזמין שאליה
פר אל השיחה התגלגלה המסיבה במהלך

 סיפר וייבין בחדשות, שהיתה ידין, שת
 ביקש אכן חודשים כמה שלפני לתומו

 שעשה, לעיסקה רטרואקטיבי אישור ידין
 ושמנהל למענו, התערב שר־החינוך ושגם

 יומיים עמל איתן אברהם אגף־העתיקות,
ביקש. שידין המיסמכים את להכין כדי
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 מה לגבי אלא מיסמכים, ולקבל לחשוש
כשורה. שאינו שידע

 מיוזמתו, ידין, פנה שבו המועד
 היה והתרבות, החינוך למישרד
כ לטפל שהתחלתי לפני חודשיים

 חודשים שלושה העתיקות, נושאי
ו ידין, על חומר אלי שהגיע לפני
 עתיד אני בי בכלל ידע שידין לפני

אודותיו. לחקור
 כדי כל־כך להתאמץ צריך אינו גם ידיו
 במישרד־החיניוך אגף־העתיקות את לשכנע
לו. לעזור

 הוא ידלין אהרון שר־החינוך
 של המנוחה אשתו קרוב־מישפחתו.

 הן השר, ואשת ז״ל, כרמלה ידין,
 ה־ של המישפטי היועץ קרובות.
 נלהב כתומך־ ידוע כהן, צבי מישרד,

וד״ש. ידין של
וה איתן, אברהם אגף־העתיקות, מנהל

 עושים רחמני, לוי־יצחק הראשי, אוצר
 אצל שלהם עבודת־הדוקטורט את עתה
במיש־ השתתף גם איתן בו. ותלויים ידין

הידליני
לעיסקות בנוגע

לאגף■ התיר שר־החינוך עדה. ואשתו ידלין אהרון שר־החינוך 0
שביקש מיסנוכים המצאת על־ידי לידין לסייע במישרדו העתיקות 11

שנה. חצי לפני מאגף־העתיקוח, המיסמכים, את קיבל ידין שעשה.

ממע והוא ידין, של בפיקוחו מצדה לחת
המושבעים. ריציו

 ממישרד-החיגוך לבקש ניסיתי כאשר
 היתד, לידין, שניתן האישור על מידע

 בעצמו השר מכל־וכל. הכחשה התגובה
 מ־ חבר־כנסת עם בשיחה להכחיש, העז

 המיש־ דובר כזה. מיקרה היה כי מיפלגתו,
 פנה לא מעולם ידין כי בתוקף הודיע דד

 ממישרד־ שהוא אישור כל קיבל ולא
ומאגף־העתיקות. החינוך
 מנוס אץ אך זאת, לכתוב לי צר

 במצח משקרים אלה בל כי מלומר
 להעלים כדי הבל ועושים נחושה,

 תתברר שאם ביודעם האמת, את
ה עלול לידין, עזרו כסה וייוודע

בהם. לפגוע דבר
המימצאיס
הגנוזים

 היטב מבהירה הנעלם השקל תעלומת
 מפירים מישלחות ראשי כאשר קורה מה
הת ידין. ייגאל כמו חוק־העתיקות את

 הפרת על ידין ייגאל נגד שהוגשה לונה
מד דו׳ה לאי־פירסום נגעה חוק־ד,עתיקות

 עוד כל חפירתו. תוצאות על ראוי עי
 מה יודע הציבור אין זה, דו״ח פירסם לא

במצדה. נמצא
 לבעלות למסור מחייב החוק :ועוד זאת

 לפי המימצאים, מן חלק מדינת־ישראל
 החפירות, בתום אגף־ד,עתיקות. עיני ראות

המד העבודה את החוקר שהשלים ואחרי
חלוקה. נעשית עית,
 מדעי דו״ח מפרסם ידין אין עוד כל
 את אגף־ד,עתיקות גם עושה לא כחוק,

 כראות עושה ידין :התוצאה החלוקה.
 את לקיים מבלי מצדה, במימצאי עיניו

 בכספי שנחפרו המימצאים חוק־ד,עתיקות.
 ידין של בחזקתו אי־שם מצויים הציבור

לארכיאולוגיה). המכון (במרתפי

 יודע איני אלה, דברים היבתב ף
 זה דבר קיבל. ומה ידין ביקש מה ■6

 ידין, ייגאל בין המישפט במהלך יתברר
 אהרון גם ייחקרו שבו הזה, העולם ובין

אגף־ד,עתיקות. אנשי וכל ידלין
מאה־ כי ברור, עתה בכר אולם,

 שמסתתרת ייתכן זד תעלומה רי
 ל- הנוגעת לגמרי, שונה תעלומה

 לא שגורלם ממצדה, מימצאים
 המימצ־ נמדדים הטבע מדרך ברור.

 בהיכתב הכספי. ערכם דפי אים
 מישרד■ הצליח טרם אלה דברים

ה נמצא היכן לי להשיב החינוך
 הגדול, למרד 5 משנת הרביעי שקל

 משנת שקלים מארבעה אחד שהוא
 על-ידי מצדה בחפירות שנמצאו 5

 מחירו ידין. ייגאל שד מישלחתו
 מ־ יותר כיום הוא בזה שקל של

לירות. אלף 630

 החפירות תום אחרי שנים 1צ
 את לדאות יכול הציבור אין עדיין

 ידין שבן מצדה, של המימצאים
 עד פרטיים ספרים ככתיבת עסוק

לי אלף 400 לו המכניסים מצדה,
 החוק, את קיים אילו דשנה. רות
נע היתה כזמן, נכתב הדו״ח היה
 ואגף־רזעתיקות כזמן, הדוקה שית
 מצדה. למימצאי קרה מה יודע היה
 שלא ייתכן החוק, קויים אילו
״ ־־ את עכשיו לחפש צורך

 שמחיר ,5 משנת רביעי
לירות.
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