
ן  באד, היתד, לא ווטרגייט רשת ן
 צעיר עיתונאי הבחין לולא #■לעולם,

 פקודת- בהוצאת כי פוסט ושינגטון של
 לבית־ קטנה בהתפרצות חשודים על מעצר

 ידועי־שם. עורני־דין מעורבים מישרדים
מת פלילי כתב וודוורד, בוב ישב כאשר

 ב־ דנו שבו ביו־דהמישפט באולם חיל,
 בעורך- לפתע הבחין הלא־חשוב, מיקרה

 אחר בתשומת־לב העוקב ביותר, ידוע דין
 מה בודק החל וודוורד הדיונים. מהלך
 לפורצים המכובד עורך־הדין בין הקשר

ווטוגייט. פרשת החלה וכך האלמונים,
ה־ פרשת לא־מכבר הסתיימה בירושלים

 ועמיתיו ■דין הנותר, מחביוות נגנב השקדים מממון
 ד המבני רמישסוה, חשוב מידע מסוו ודא כן־ ער ידעו

לסיימה הורה וך1שרהחי1 החקירה בפתיחת התערב
 מטמון מצא חכים כי לו וסיפר חברון,

 לשני אותם ׳ומכר עתיקים, שקלים 20 ובו
 מן אל־ג׳ולני, שמו האחד סוחרי־מטבעות.

 אבו־לאחאק, מוחמד והשני איבנה, הכפר
# שעור. מכפר או תקוע מכפר

 זאת סיפר המתלונן כי נאמר במיכתב
 לא הלה אך חברון, במישטרת לרב־סמל

 במישטרה, מודיע הוא המתלונן דבר. עשה
 המאשרת תעודה בן־דב לפני הציג והוא
 חכים, של בן־דוד שהוא הוסיף הוא זאת.

 הנאשם וכי כספי, חוב לו מחזיר שאינו
 פולקסוואגן מכונית השקלים בתמורת רכש

וקרקעות.
הרא הצעד היה לא בן־דב של מיכתבו

 אליו בא קודם־לכן כחודש בפרשה. שון
 ניסה בן־דב המעשה. סיפור עם המתלונן

 המי- לשני ופנה ■המטבעות, בשוק לגשש
 בראון. ודפי משורר יעקב בענף, ומי

יש במוזיאון הראשי האוצר הוא משורר
הרפאות מעבדות מנהל בראוו ורפי ראל,

 עובד למשורר, וששילם המוזיאון, בהנהלת
 שימש באחרונה שירותיו. על המוזיאון,

 בר־כוכבא, מטבע ביצוא מתווך משורר
במ האמריקאי, לאוטנברג לפרנק שנמכר

 אגף- אל פנייה דולאר. אלף 44 של חיר
 זו מכירה של חוקיותה בדבר העתיקות

 ילמד בראון רפי על היום. עד נענתה לא
זו.) בכתבה הקורא

 כן־דב פניית אחדי ימים כמה
 כראון, רפי אדיו טילפן לשניים.

 כ- כן־דב של עדותו לפי — ואמד
מ מדכר הוא בי — כית־המישפט

 יואב סוחר־העתיקות שד ביתו
 שקדים 20 כבית דו ישי ובי ששון,
 מחפירות שנגנבו למרד, ם׳ משינה

 לצלם לבוא ביקש* בן-דם הבותל.
ל דו הבטיח וכדאון השקלים, את

מייד. ששון עם זאת סדר
 במישטרה. עדות בראון רפי מסר כאשר

של בביתו כי לבן־דב שאמר הכחיש הוא

 לייגאל מייד דיווח אבירם אבירם. יוסף
ידיו•

רוזוליו
מתערב

 ששון התמחק שבהם ימים, כמה כרו 4*
השק את לצלם לבן־דב הרשות ממתן {
 יתלונן כי ואיים בראון, את פגש בן־דב לים.

 על־ידי התבקש בן־דב במישמרה. הכל על
 על תלונה רק למישטרה למסור בראון

שה לו ידוע כי שם לומר ולא הגניבה,
ששון. בידי נמצאים שקלים

 איתן אבירם, עם שוב התייעץ בן־דב
 שאול המישטרה, למפכ״ל פנה וידין וידין,

 רוזוליו בפרשה. שיתערב בבקשה רוזוליו,
 את לחקור מינקובסקי ראובן על הטיל

אישית. הנושא
מיג־ עם בן־דב של הראשונה בפגישה ווו 1ו1הג \4ד1\1חגד

ה! ס המערבי ה
 ועתה •והסיכומים, העדויות (גביית מישפט
 בשם חברון תושב של לפסק־דין) מצפים
 בגניבת הנאשם אל־פריד, בן־עאוד חכים

 שבהן הכותל, מחפירות עתיקים מטבעות־
 פשוט מישפט לכאורה, פשוט. כפועל עבד
 באולם אולם קטנה. בגניבה נאשם של
 עורכי- ■גדול של ממישרדו פרקליט נכח
 מגדולי ואחד עתיקות לענייני בארץ הדין

 ■של (שותפו שפאר ארנולד האספנים,
העדו גביית ובמהלך תוסיה־כהן). שלמה

 הלא- הנאשם של בגורלו כי התבדר יות
 רוזוליו, שאול ידין, ייגאל התערבו חשוב

 שר־החינוך־ ואפילו דאז, המישטרה מפכ״ל
 המישטרה חקירת ידלין. אהרון והתרבות,

 ירושלים, מישטרת בידי לא נערכה בפרשה
הוע אלא פשוטה, בגניבה לטיפול כראוי

 — רוזוליו של אישית בהוראה — ברה
 ניצב־מישנה מינקובסקי, ראובן של לידיו
 במטה־ פליליות לחקירות המחלקה וראש

 גבה כולן העדויות את בירושלים. הארצי
רוזן. יצחק סגן־ניצב
 הללו החשובים כד נזעקו מדוע

 כן־ חבים שד כגורלו להתערב
 כימים שיינתן פפק-הדין, עאוד?

 גנב הנאשם אבן אם יקבע אלה,
 הכותל. מחפירות המטבעות את
 של שורה על תשובה ייתן לא הוא

ה קריאת תוך העולות שאלות
 בל להן שאין שאלות — עדויות

ה של לחפותו או לאשמתו קשר
נאשם.

המידע
הוסתר

 מאיר הארכיאולוג כתב 8.4.70 יום ך*
 בן- למישטרת־ישראל. מיכתב בן־דב ■4!

 הנערכות ■הכותל- חפירות על אחראי דב
האוניבר של המכון־לארכיאולוגיה מטעם
 ארץ־יש־ לחקירת והחברה העברית סיטה
 למישטרה הודיע הוא ועתיקותיה. ראל

ל־ סמוך מכפר ערבי תושב אליו בא כי

ז״ל) ואחרוני בר־אדון (עם ואבירם אכיגד ידין,
לאומני״ כיהודי ״וגס

 ידוע אם אותם שאל בן־דב במוזיאון.
 בירושלים המסתובבים מטבעות על להם

לא־גנובות. ובין גנובות בין —
 שני אל דווקא פנה מדוע ידע (בן*דב

הממ תפקידו על נוסף הוא- משורר אלה.
 במטבעות ■הסוחרים מגדולי אחד לכתי,

 וב- בארץ מטבעות ומוכר קונה בישראל,
 עם ברור אינטרסים ניגוד תוך חו״ל

 עבור ■גם זאת עושה הוא במוזיאון. תפקידו
 משה עבור קולק, טדי המוזיאון, יושנדראש

המכהן מחיפה, הכט ראובן ועבור דיין,

 במיספר ■גנובים שקלים נמצאים ששון
 אמר בבית־המישפיט. העיד כאשר כלשהו.
 ארבעה רק שראה לבךדב סיפר כי תחילה

 של צולבת חקירה אחרי ורק שקלים,
גולדנ ■משה עורך־הדין הנאשם, פרקליט

 של תו גידם את אימת מרחובות, ברג
בן־דב.

מי הוא בראון, עם דיבר שבן־דב אחרי
 אגף־העתי־ למנהל השיחה על לדווח הר

 לחקירות החברה ולמזכיר איתן, אבי קות,
המכון־לארכיאולוגיה, ומנהל ארץ־ישראל

 8מה־ המיכתב את לו מסר הוא קובסקי
 אודות על דבר לו אמר לא אולם באפריל,
 שהשקלים כך ועל בדאון עם השיחה
 לבך אמר מינקובסקי ששון. אצל נמצאים

 שאין מכיוון רצינית, אינה התלונה כי דב
ש השקלים, את לחפש היכן יודע הוא

רבים. יש כמוהם
 אבי עם והתייעץ חזר כן־דב

 רק אבירם. ויוסף ידין ייגאל איתן,
 לו ומסר למינקוכסקי •טוב הדך אז

ששון. על בדאון רפי דיברי את

 שקלים 42
בכד

 מקומם המישטרה בידי היה תה 44
 לא דבר אולם הגנובים, השקלים של ^

קרה.
 למיש־ החומר מסירת אחרי אחדים ימים

 לביתו בן־דב את בדאון רפי לקח טרה,
 ,״האוספים את ראה שם ששון, יואב של

 בבית- בעדותו כדבריו — שלו״ העצומים
 לבן־דב ששון יואב הציע בשיחה המיישפט.

 ייצא לא כה־וכה בין כי התלונה, את לבטל
 בן־ בידי כי לו אמר ששון כלום. ממנה

 להמשיך כדאי ולא שקלים, 10 כבר יש דב
בתביעה.
 בבית־המישפט עדותו את סיים בן־דב

 שחכים אמר, הראשון המתלונן כי בספרו
קטן. בכד־חרס שקלים 42 מצא

 שאלה המעלה בן־דב, של עדותו כאן עד
 ביוזמתו, בדאון, ■סיפר מדוע מעניינת:

 שהרי ששון? אצל השקלים כי לבן־דב
 ■מתעוררת הפרשה היתה לא כן, לולא
כלל.

 צלם של כעדותו טמונה התשובה
 גליק, אבינועם מישלחת־ההפירות,

 ששון, יואב שד בנו כי שסיפר
 מיקרית כפגישה לו סיפר אמנון,
ובי גנובים, שקלים יש אביו שאצל


