האמת על רכושו של משה דיין
קודם לכן ,בתקופת המנדאט ,היה
קיים החוק העות׳מאני ,שלא איפשר
להוריש אדמות ״מירי" )כלומר :אדמות
שניתנו לחקלאות על-ידי האמיר( ,אלא
רק אדמות ״מולכ״ )אדמה בבעלות
פרטית מוחלטת( .בגרמניה המערבית
חייב ארם להעביר שליש מרכושו
למישפחתו ,והוא חופשי להוריש את
השאר כאוות־נפשו.
״מדוע אין אדם יכול להוריש
לאשתו את רכושו?" שאל עורך־הדיו

אב ,בתו ואשתו

דיין ששמרה על קשרים איתו .היא הקפידה לבקר

אחרי  26שנים של אהבה כזאת? מדוע
היה אסור לו להבטיח את עתידה אחרי
מותו?"

;,ללא
עירעור׳

כל

^ דירה בתוכנית למ״ד הגיעה
 1 1לבעלותו של דיין באמצעות עיס־
קת־חליפין .בשעתו קיבל מידי הפאט־
ריארך הארמני דירת־גג בבית חדש

אותו בחוליו ,ודאגה לשמור על יחסים טובים עם
רחל .יחס זה השתנה ברגע שפורסמה הצוואה .יעל
קבלה מרות על שלא היא ,ולא אחיה ,ירשו.
למעשה ,מת משה דיין בידי רחל.
היא סיפרה לידידותיה שמשה דיין ישב
על סיר בבית־החולים ,והיא רחצה את
גופו .לפתע נשמט מבין זרועותיה
ונפטר .בעזרת מכשירים ניסו להחיותו,
ויתכן כי המוות הקליני אירע זמן־מה
לאחר מכן ,רחל היתה עימו באותה עת.
התיאור של יעל בסיפרה כאילו
היתה ליד אביה בזמן מותו ,אינו מקובל
על רחל ,והיא נפגעה ממנו מאור.
כאשר נפתחה הצוואה של משה
דיין ,התברר כי למעשה השאיר את כל
הרכוש לרחל ,חוץ מדירה בתוכנית
למ״ד ,שאותה מסר לנכדיו ,ילדי אורי
דיין ואשתו הראשונה .לשלושת ילדיו
שלו — יעל ,אודי ואסי — לא השאיר
אלא מיגרשים על הכרמל ,שהופקעו
על־ידי הממשלה ,ומיגרש בשפיים.
מאז  1965קיים בישראל חוק,
המעניק לאדם את הזכות הבלתי־
מוגבלת להוריש את רכושו כאוות
נפשו ,ללא כל חובה להוריש לפחות
חלק ממנו למישפחתו .חוק זה ,חוק
הירושה על 'פי צוואה ,שונה מן
החוקים במדינות רבות ,המבטיחים את
זכויות בני־המישפחה .על פי חוק
ישראלי חדש־יחסית זה ,הוריש אחד
בשם אדמונד ליטווינסקי לפני  12שנה
את כל רכושו לחתולים ולכלבים
שאהב ,ובית־המישפט קיים צוואה זו,
חרף התנגדות בני־המישפחה המקו
פחים.

סנו עורג׳

■ 1ספרה של יעל דיין נכתב באנגלית ,והופץ כבר
בארצות העולם  -אוסטרליה ,בריטניה וארצות״
הברית .יעל מלווה את הספר בימים אלה בכל מקום שבו הוא מופץ.
צבי פומרוק .״משה ריין אהב את אשתו
בצורה שעוררה בי קינאה בכל פעם
שביקרתי בביתם".
״אחך  ,שנתן לאשתו הראשונה את
חלקה והסתדר עימה ברוח טובה,
בהסכמתה המלאה ,מדוע אינו יכול
לתת לאשתו השניה כל אשר רצה,

ביפו ,בקומיסיון על עסק שבו תיווך.
את הדירה השכיר לבנו אסי ואשתו
אהרונה .כעבור זמן קנה האוצר את כל
הבית ביפו ,ותמורת הדירה קיבל משה
דיין את הדירה בתוכנית למ״ד ,שבה
בחר בעצמו מבין מיבחר של דירות.
הדירה פונה לים .אסי נשאר בלי דירה,

ה ח ך 1 | 1ה שמונה״עשרה שנים חיכתה רחל רבינוביץ לרגע הזה.
 1111111111היא נישאה למשה בטקס צנוע ,בנוכחות אנשים מעטים.
הם הספיקו להיות נשואים שמונה שנים ,עד שדיין נפטר בזרועותיה.
)המשך מעמוד (15
יודעות לספר על הסיבה האחרונה:
כאשר התייצב משה דיין בבחירות
 ,1981בראש רשימתו האישית ,שנק
ראה תלם ,הסכימה יעל לפעול למענו.

אך למשה נודע בי באותה
שעה עצמה שלחה יעל מיכתב
לשימעון פרם ,ראש רשימת
המערך ,ובו טענה כי למעשה
היא תומכת בו .הדבר פגע
במשה דיין עד למעמקי ניש־
מתו ,אך מעולם לא אמר ליעל
מילה על כך .יתכן שגם יעל לא
ידעה עובדה זו עד רגע זה.

שטר
מתנה בחיים
דברי יעל דיין ,בסוף  1979אמר
לה אביה שהוא מצפה ממנה שהיא
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תטפל באוסף הארכיאולוגי שלו ,מכי
וון שרק היא יודעת לעשות זאת .מכאן
שסברה כי האוסף יועבר לטיפולה
אחרי מותו,
סיפור זה אינו יכול להיות נכון .עוד
ב־ 1975חשב משה ריין על ררך
להעביר את האוסף שלו ,שהיווה רכוש
גדול מאוד ,לרשותה של רחל דיין,
מבלי שתצטרך בבוא היום לשלם את
מס־העיזבון הגדול ,החל על רכוש כזה.
עורך־הדין בועז נהיר ,מומחה לענייני־
מיסים ,העיר את תשומת־ליבו לכך
שהכנסת העבירה חוק ,המאפשר למ
סור ״מתנה בחיים״ ,דבר המונע את ה
צורך לשלם את מס־העיזבון.

משה דיין חתם על שיטרי־
מתנה־בחיים ,בהם העביר לר
שותה של רחל דיין את האופן!
הארכיאולוגי ואת כל הזכויות
על ספריו .מובן שיעל דיין לא
ידעה על כך.

בית המריבה

הבית בצהלה ,שהיה תחי 
לה ביתו של עזר וייצמן,
ונקנה על־ידי משה דיין בהלוואה שניתנה לו על־ידי

צבי שוורץ ,אביהם של רות דיין וראומה וייצמן .הוא
נרשם על שם רות ומשה דיין .בזמן הגירושין ויתרה
רות על חלקה בבית ,תמורת דירה וכסף שקיבלה.
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