אחד מגדולי העיחוגים באוצות־הבוית
■כרסם סידרו 1־ גירו י י נ11 1ול 11יסק*
1
העתיקות ש ן מ ש ה וויין

 6$פני זמן־־מה הופיע בהוצאת המיל 
 /טס בלונדון ספר עב־כרס .הספר הוא
בוזזי העבר ,ומחברו הוא קארל מאייר,
לשעבר כתבו■ הלונדוני של הוושינגטון
פוסט .הספר עוסק בבוזזי אוצרות ה
עתיקות והאמנות ברחבי העולם■ ,ועליו הת
בססה סידרת סירטי הטלוויזיה של הבי-
בי־סי על שודדי העתיקות שהוקרנה גם
בישראל.
הספר בולל תיאורים מרתקים של עתי
קות ואוצרות־אמנות שנשדדו!ונגנבו ,כולל
■שמות השודדים .המפתח שבסוף הספר
סביל שמות רבים וביניהם ,באות ד׳ ,מו
פיע השם דיין.
דיין מוזכר בתוך תיאור של ישראל
הצעירה ,העוסקת בחיפוש אחר עברה ה

חדשות.״
עד כאן סיפרו של קרל מאייר .בעוד
שבועיים תתפרסם ■בשבועון האמריקאי
נ שיונאל אינקוואייר כתבת־ענק על מכי
רות העתיקות ■של דיין ■וחבריו לצמרת
הישילטון בישראל .הכתבה.היא פרי מחקר
ממושך של דונה רוזנטאל ,שהסתייעה ב
כתבות שפורסמו בהעולם הזה .רוזנטאל
גילתה ■לפחות ■שלושה מקומות למימכר
עתיקות בניו־יורק המוכרים עתיקות ■של
דיין וחתימתו עליהן .המקומות האלה הם :
!• המרכז לתרבות אמריקה ישראל■ ,ש
בו עובדת מאירה גרא■ ,ובו עתיקות מ
אוסף משה דיין שנמכרו על־ידיו למרכז
זה.
!• חנותו שיל ■הארמני דיקראן קאלא־
תצלום פכי ת מ תקופ ת המלכים ,שהיתה של משה דיין ונ מכר ה
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צעות סו חר־ע תי קו ת ירושלמי .האספן תרם את האוסף כולו למוזיאון היהודי של ניו־יורק.
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כרטיס הביקור

זהו כרטים־הביקור של הארמני קאלאקיאן בניו־יו ר ק,
המוכר ע תיקו ת נו שאות חתימה של משה דיין .הוא
נח שב כאחד מגדולי סוחרי הע תיקו ת באמריקה ,ומחזיק באוסף גדול שרכש משה דיין.

■טמון באדמה■ .וכך כותב קרל מאייר על
משה דיין :״גנרל משה ■דיין הוא הנד
יפורסם שבין הקצינים ציידי־העתיקיות .הוא
■נפצע קשה בשנת  , 1968כאשר התמוטטות
.של אדמה עליו פשעה ■שחפר באתר שבריה
את צלעותיו ׳ואת עצמותיו .כמה שנים
לאחיר־מכן הכניסו התחביב שלו לצרות
כאשר עורך־דין תל־אביבי האשימו בח
פירת עתיקות ללא ■רשיון .היועץ המייש־
פטי לממשלת ישראל חקר את ההאשמות,
ופסק כיי דיין לא עבר על החוק בכך
שמכר ■לעיתים עתיקות כדי לממן ■רכישות
קנצפולסקי ,המנהל עסק קטן להשכרת
חסקוית בחוף הילטון בתל-אביב ,ושביו
דרש שעיריית תיל־אביב לא ■תפריע ליו
לנהל את עיסקיו ולפגוע ברכושו ,כפי
שאיימו פקידי העירייה.
״׳בהקשר למצילים,״ אמר השופט אלוני
בפסק-דינו ,״נתגלתה במהלך הדיון עובדה
'תמוהה ביותר .התברר כי המצילים ,המ
שמשים שכיריה שיל עיריית תל־אביב ,הם
עצמם מנהלים בחוף עסק ישל השכרת
סירות ,׳שמדרך הטבע מתחרה בעיסקם
העולם הזה 2085

באזיור ,מדיר־אל־בלח ,׳ומחפירות בדישמן.
מקום נוסף שבו אוסף של כלים רבים
שיל משיה דיין גיליתי בנסיעתי האחרונה
לחו״ל .המדובר באוסף ג׳יי אייזנשטדט ב־
■ניו־יורק ,הכולל אוסף פכיות־הרס מתקופת
המלכים■ .אייזנשטדט ׳רכש מדיין את ה
פכיות ■במחיר של  250דולר האחת ,באמ
צעות סוחר-יהעתיקוית הירושלמי שעיר,
צדוק .על הפכית נראית בבירור חתימתו
של משיה דיין )ראה תמונה(,
האוסף ,אגב ,נתרם בימים אלה למו
זיאון היהודי שיל ני׳דיורק ■ובקרוב יוכל
כל אחד ,כולל היועץ־המישפטי-לשעבר
מאיר שמגר ,לראות את העתיקות שמכר
דיין בניגוד לחוק .אין אלה ׳מכירות ה
עתיקות היחידות ■של דיין ,׳ולא כל מכי
רותיו נעשו ,כדברי שמגר ,כדי ■לממן
■רכישות חדשות של עתיקות.
כאשר התגרש משיה דיין .מאשתו רות,
יהיה עליו לממתן רכישת דירה עבורה
ועוד היוצאות שוניות .הוא ■מכר חלק מ
אוסף המטבעות העתיקות ישלו ,בסכום
של  800אלף לירות .היו שלושה מסייעים
למכירת האוסף  :שעיה צדוק ,יעקב משורר
ומיונג׳אן )זה האחרון הוא סוחר־עתיקות
ידוע ברובע הארמני ■בעיר העתיקה .ה
שני הוא האוצר הראשי •שיל מוזיאון יש 
ראל וגם סוחר ראשי של מטבעות( .כאשר
תפורסם הכתבה בעיתון האמריקאי הנ
פוץ ,לא ■יוכל שר-החוץ לטעון כי איש
לא האשימו במיסחר בעתיקות .האם יתבע
את העיתון ,איו ישתוק גם הפעם ו

קיאן ,בקומה העשירחת של ביית במדיסון־
אוונייו בניידייורק ,שם ראיתי בט,רעיני עתי
קות רבות הנושאות את חתימתו של משה
דיין והמוצעות למכירה במחיר גבוה ב
יותר.
!• חנויות למימכר עתיקות בלוס־אנ־
ג׳לס■ ,שאף מפרסמות במודעות כי הן
מוכרות עתיקות ■של ■משה דיין .מודעות
כאלה הגיש בשעתו דן בן־אמוץ בתלונתו
׳נגד משיה דיין ,שנדחתה על־ידי היועץ-
המישפטי-ילממשלה מאיר שמגר .בידי ה
שבועון האמריקאי ■תצלומים שיל חפצי

עתיקות באוספו של דיין ,עם זיהוי של
ארכי׳אוליוגים כי הם ■נשדדו מביתיהקברוח

 ■ 1יגאל לביב

שיל בני הזוג קנצפוליסקי.
״זוהי עובדה תמוהה כשלעצמה ,מה עוד
שיש .בכך עבירה על החוק להסדרת מקו
מות רחצה )מצילים■ ,סדרנים ,פקיחים ונד
גישי עזרה ראשוניה( משנית  ,1965האומר :
'לא יעסוק מציל ,הן בתמורה והן שלא
בתמורה ,במקום־רחציה מוכרז ■בהשכרת
סירות הצילה ,בלימוד התעמלות ולימוד
שחייה.׳״
עצימת עיניים .״אליבא דעיריית תל-
אביב עצמה,״ המשייך השופט ,״׳החוף ה

נדון הוא בבחינת חיוף־רחציה מוכרז .הכי
צד קרה הדבר■ ,שהכול עוצמים עיניים
ניוכח הפרית-חיוק גילויה על-ייידי עובדי צי
בור ן״
וכאן הגיע השופט אלוני לעיקר דבריו
על רמת הבטיחות בחופי תל־,אביב .״לבד
מעצם ■הפרת החוק,״ קבע ,״יש בעיסוקם
■של המצילים כדי סיכון המתרחצים ,שכן
יש להניח שעיסוקם זה גוזל לפחות חלק
׳ניכר מן הזמן המיועד למילוי תפקידם
כמצילים.

״זאת ועוד .למצילים סמכויות חוקיית
לגבי הנעשה על החוף .קיים חשיש רצ״ני,
שמתוך השמירה על האינטרס העיסקי
שלהם יפעילו סמכויותיהם מתוך ■שבירות,
כנגד כל מי שהוא בר-תחרות להם ...באו
תו הקשר אוסיף עוד ,כי גם ■עייסקם של
המצילים מתנהל ללא רישיון )ירק לפני
ארבעה חודשים הפך עסק השכרה סיירות
לעסק הטעון רישייון( .אך כנגדם לא העלתה
טענה זו ,מן הסתם כהמשך לקשר היש-
)המשך בעמוד (41
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המגלה ,7״?4
הספר
בוזזי העבר,
המוקדש כולו לשו 
מאייר,
דדי ע תיקו ת ואמנות .הספר מקדיש מקום
ל פ עילו תו הארכיאולוגית של משה דיין.
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