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צלו ת תי שרו להתע ה נף גי לו או הארכי ע על
ן ראשי * ת זיאו ם ישראל מו י ו ח ו ס איש׳

ביותר נדיר מטבע לחו״ל 1 ומכו בעתיקות

דולר אוף 44נ בו-מנבא
 הח־ של בעיצומה שנים, נמה פני *£
 היועץ־המישפטי־לממשלה של קירה /

 הזה העולם בתלונות שמגר, מאיר דאז,
 משה של שוד־־העתיקזת נגד בן־אמוץ ודן

 שר־המישפטים, עם ידין ייגאל נפגש דיין,
שפירא. ׳שמשון יעקב

 ל- שפירא אמר הפגישה של בסיומה
 הפירסד כל שאלה. אליך לי ״יש ידין:

 גונב שהוא והעתיקות, דיין על האלה מים
״1 נכונים הם כאילו, אותם

 שהם ״ודאי היסוס: ללא השיב ידין
עתיקות!״ גונב דיין נכונים.
 ״עשה :לו ואמר שוב, שפירא אליו פנה

 היד לכאן להיכנס צריך עכשיו טובה. לי
 משה עם יחד שמגר, מאיר עץ־המישפטי,

!״באוזניהם ישוב, זאת ואמור הישאר דיין.
 ענה לא:״ אופן כשום ז ״אני

המקום. מן ונמלט נחרצות, ידץ
 דיין ומשה חובתו, את למלא סירב ידין
הארכיאולו ראשי בין הבוץ. מן .נחלץ

 קיימת הפרטיים והאספנים־הסוחרים גים
 ידין לך. ואשמור לי ,שמור של ברית
 בהן וסוחר עתיקות השודד דיין, על מחפה

 שלו. שהיושב־ראש ישראל מוזיאון עם
 לו שיש גדול, איספן־עתיקיות בעצמו הוא

 שדד, שדיין ממקומות עתיקות במיקרה
 לטדי ישראל. במוזיאון אין כמותם ואשר
 למרד. המש משנת שקל גם יש קולק

וכדוג בילבד, עשרה בעולם יש שכמוהו
במצדה. התגליות אחרי שנעלם זה מת

 שלו השקל אם קולק את שאלתי כאשר
 להיכנס ברצונו אין כי השיב ממצדה, בא

הזה. לפולמוס
 קולק לזה. מסייע זה יד. רוחצת יד

מו של הראשי לאוצר באחרונה איפשר
 עיס- לנהל משורר, יעקב ישראל, זיאון

 מתקופת ביותר נדיר מטבע של קת־מכר
 כי עתה מספרים ידין ואנשי בר־כוכבא,

השקלים את ניקה שהוא יעיד משורר
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111^  אמריקאי. לאספן דולר אלף 44ב־ ישראל מוזיאון באמצעות נמכר 11^1/
ישראל.״ לחרות אחת ״שנה כתוב ועליו הספירה אחרי 132 משנת הוא המטבע

הת הניקוי אחרי וכי במצדה, שנמצאו
למ היה חמש משנת אחד שקל כי ברר
 רק התברר הדבר אך שלוש, משנת עשה
הניקוי. אחרי

במערבת■ לא. כלל :מסוכך
 באותו ידין, יינאל שטווה הקורים
 הנעשה בכל שולט הוא עבכיש,

 בילכד מדעי פעם שהיה זה, טענה
ביותר. מבנים לעסק עתה והפך

 הלקוח
הזועם

 מזמן כבר יודעים ארביאולונים י■*
 בארץ כלשהו מינוי ייתכן לא כי 1 1

 ̂ מאז ידין. של אישורו ללא זה, במיקצוע
 אה־ זייוחנן אבי־יונה מיכאל של פטירתם

 ברזל, ביד בענף השולט ידין נשאר רוני,
 שלא ארכיאולוג בכל. כרצונו עושה ׳והוא
תתפר לא עבודותיו יוחרם, בתלם, יילך

 אם לחפירות. מימון יקבל לא והוא סמנה
 הוא אוניברסיטאית, מישרה נושא הוא

 ידיו שהוציא כשם רגליו, לדחיקת צפוי
 ירושלים, מאוניברסיטת אהרוני יריבו את

לתל-אביב. לעבור ואילצו
 הארכיאולוגים שפירסמו אחרי אחד יום
 מיכ־ אפלבאום ושמואל קפלינסקי אהרון

 (המיכתב ידין ייגאל נגד בעיתונות תב
 שפירסמו ובהארץ, במעריב פורסם לא

 פנה ידין) בעד ארכיאולוגים של מיכתב
 ארץ־ישר־ לחקירת בחברה הקובע האיש

 כי והודיע אבירם, יוסף ועתיקותיה, אל
 על־ תתפרסמנה שעמדותיהם יזכו לא הם
 כגזר-דץ כמוה כזו הודעה החברה. ידי

 הגוף היא החברה שכן מדען, לכל מוות
 מדעיים פירסומים לאור המוציא היחידי

ארכיאולוגיים.
ש־ כענף, להפקרות קדה דוגמה

]
 ישראל מוזיאון יושב־ראש הוא קולק, טדי ירושלים, עיריית ראש
 בין ההסכם את אישר קולק גדול. פרטי אספן־עתיקות וגס

 המוזיאון, אוצר .משורר, מיעקב וביקש הסארקופאגיס, בפרשת דיין למשה המוזיאון
בר־כוכבא. מטבע את לרכוש ישראל, מוזיאון מועצת חבר לאוטנברג, לפרנק לעזור
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שהיועץ־המישפטי־ אחרי בגלוי עתיקות ושדד חוק כל שהפר דיין, משה
עתיקות. בשוד החוק על מעבירות אותו טיהר שמגר, מ־איר לממשלה,

 ראשי בין מהן. כמה ממנו רכש שאף ישראל, למוזיאון לתיקון מעתיקותיו נתן דיין
לך.״ ואשמור לי ״שמור של ברית קיימת הפרטיים והאספנים־הסנזזריס הארכיאולוגים


