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הפומביות רותהמכ1 האינטרנט בעידן
__  לאספן להפוך יכול אחד כל המקוונות,

 ספר כפתור בלחיצת ולרכוש יודאיקה
 דולר אלף של מציאה במחיר נדיר

הוא הזה המשגשג שהשוק אלא בלבד.
 שבידיהם הכלים וגם לזייפנים. קל טרף

דיו תערובות ומשתכללים: הולכים
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 תוכנות יד, כתבי לפברוק מיוחדות
חתימות לחקות שמאפשרות מחשב

לייצור תעשייתיות ומכונות רבנים, של
העתיקות עולם הפך כך שואה. פריטי

מודרניתפשיעה

90 פלאש פיטוסי אוליבייה צילום: | יפרח יהודה
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ומעתיקים עתיקים על
 ביודאיקה הסחר הפך כך

 זייפנים בין מוחות לקרב
 האנשים לבין מתוחכמים

אותם לחשוף שמנסים
241 יפרח יהודה
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 הזיופים תעשיית
 על שמאיימת
הפומביות המכירות
יפרח -ייהודה
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 מגיעים "תיירים (למטה):שטיינמץ אבי
 מציעים שם והמקומיים לירדן, או למרוקו

 שרגיש מי שנה. 500 בן עתיק ספר להם
 מסתכל אתה בקלות. הזיוף את מזהה מעט

 שזה דוד, מגן של עיטור ורואה בפנים
 שנה, מאתיים לפני עד נפוץ היה שלא סמל

 אנשים המדינה. של המנורה סמל את או
 ספר החזירו או מציאה שרכשו בטוחים

בפח׳ שנפלו ומגלים היהודי, לעם עתיק
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 הלקוח של חתימות כמה שבוחנת תוכנה היא לאימות
 שונים שבחלקים פירושו הממוצע ׳ממוצע', להן ועושה

 חתימה לפיו לשייך שאפשר חוזר דפוס יש החתימה של
 פיתח אחד סוחר הזו, השיטה בסיס על לחותם. אקראית

 חתימות זיהוי שמאפשרת תוכנה מחשבים מהנדס עם יחד
מזויפות".

 צילום. במכונת מסתפקים לא מזמן כבר הזייפנים גם
 זייף משלו, בתוכנה הוא גם שנעזר מתוחכם, "זייפן

 )1743־1696 בן־עטר, חיים החיים(רבי אור של חתימה
 להימכר יכולה כזו חתימה עתיק. תורה׳ ׳משנה ספר על

 חתימה כשגילינו נחשף הזיוף דולר. אלף 120ב־ בקלות
 לזו לחלוטין זהה שצורתה החיים, אור של אחרת מוכרת

 מאוד, גבוהה ברמה היה אמנם ההדפס למכירה. שהוצעה
 פעמיים ידו מתחת יוציא שאדם אפשרי בלתי אבל

העתקה. שזו וברור בדיוק, חתימה אותה
 לדוגמה, פרצות. למצוא יכולים הזייפנים כאן "גם
 מברדיצ׳ב, יצחק לוי ר׳ של מקוריים יד כתבי לקחת

 ב׳ של שלוש א', האות של וריאציות שלוש להעתיק
 מחשב לתוכנת אותן להכניס ג', של ושלוש

 הם בהדפס. אותן ולערבב ׳ממוצע', שתעשה
 בצבעי דיו יערבבו מים, סימן עם נייר ייקחו
 ויקוו עתיק, מראה לקבל כדי וכחול שחור
 כשאתה לעומק. הכתב את יבדוק לא שאיש
 אתה ניצוצות, ומזהה באינפרא־אדום דיו בודק
כי מעבדה, בדיקת בלי גם חדשה דיו שזו יודע

 הרווחיים הפריטים אחד
 באתר צהוב טלאי ביותר.

מכירות בית
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 והם לדיו, כימיקלים להכניס התחילו 19ה־ במאה
 ׳עתיק', יד כתב לי הביאו פעם שמגיבים. אלה

 שהדיו ראיתי ופתאום לחות בידיים בו ונגעתי
 תטבול אם גם יזוז לא 16ה־ מהמאה דיו מתפשט.

במים". אותו

בארגז הרצל
 שגוי זיהוי - משני נזק גם מתלווה הזיופים לפריחת

 הפסדי לגרום שעלול כמזויפים, אותנטיים פריטים של
 מכנה איש", הרגו באפם "כי לסוחר. או לאספן עתק

 מומחי־על כמה בשוק "יש התופעה. את ד׳ הסוחר
 לחרוץ יכולה שלהם ומילה מהם, ניזונים שכולם

 צריך לא כזה מומחה לחסד. או לשבט גורלות
 לא ׳אני שיגיד מספיק זיוף, שזהו לקבוע אפילו
 להימכר שעשוי ופריט - מפקפק׳ אני יודע,

 אפילו רגע מאותו שווה לא דולר אלף 150ב־
דולרים. עשרה

 ומעדיפים ליפול רוצים לא שהם להבין יכול "אני
 הם לפעמים אבל סיכונים, לקחת ולא בטוח על ללכת

 שייך שהיה סידור של מקרה היה ממש. של עוול גורמים
 בכתב הערות עם ,17ה־ מהמאה ישראל מגדולי לאחד

 להסכמות הגיע והסוחר התארוך, את אישרה מעבדה ידו.
 חוות ביקש המכירות בית בחו״ל. גדול מכירות בית עם

 רגעים כמה בסידור שהציץ מסוים, מומחה של דעת
 המכירה. את לחסל כדי הספיק זה בטוח׳. לא ׳אני ואמר:

 מספיק קיבל לא אולי שלו, המניע היה מה יודע לא אני
 עובדים הזה בתחום כולם לא לצערי, הבדיקה. על כסף
 לו תיתן שאם גדול מומחה על יודע אני שמיים. לשם

 בטוח. לא כשהוא גם ספר לך יאשר הוא דולר, 5,000
 הוא מהפרויקט, גדול רווח לו יהיה שלא מרגיש הוא אם
 ההוא המומחה מאפיונרית. שיטה זו הספר. את יאשר לא

 ואחרי עצמו, את לנמק התבקש לא הסידור את שבדק
 הזה. לפריט יתקרב לא בשוק אחד אף - שאמר מה שאמר

ברגע". תועפות הון הפסיד הבעלים
 סוציולוגי אפיון יש אם נחמני את שואל כשאני
 עתק סכומי להוציא שמוכנים היודאיקה, בשוק לשחקנים

 האספנים "רוב משיב: הוא עתיק, כרך בידם להחזיק כדי
 ורוב אמידים, חילונים עסקים אנשי הם מכיר שאני

 נמצא לא הדתי־לאומי הציבור חרדים. הם הסוחרים
כי או מסחר, יצר לו אין כי או - הזה בשוק כמעט
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 שמשותף יקר תחביב היא אספנות עשירים. הרבה בו אין
 עשיר אדם של שם קח כמעט. העשירים האנשים לכל

 אוסף לו שיש הסיכויים רוב - בתקשורת עליו ששמעת
 הדלק הם האלה האנשים אוספים. כמה אפילו או עתיקות,

 באמצע הגדול. הכסף את אליו מכניסים הם השוק, של
ביוקר. ולמכור בזול לקנות שמבקשים הסוחרים נמצאים

 רימון ירמיהו היה בארץ הגדולים האספנים "אחד
 ארץ־ פריטים של עצום אוסף החזיק הוא מחיפה.

 - דולרים מיליוני בשווי שונות, מתקופות ישראליים
 מהתקופה בולים טרומפלדור, ושל הרצל של מכתבים

 הוא שנתיים לפני ועוד. המנדט ומימי העותמאנית
 פשוט הם האוסף. את למכור התחילו וצאצאיו נפטר,

 שליש אולי ומקבלים בפריטים, מלאים ארגזים מוכרים
 דולר במאה ארגזים מהם קניתי הוציא. שהוא מהסכומים

 נדיר, ספר שכב מהם באחד דולרים. באלפי ומכרתי
 הרצל. מאת היהודים' ׳מדינת של הראשונה המהדורה
כזה". פריט עבור כסף הרבה ישלמו הגדולים האספנים

 אומר כסף", בשביל זה את עושים כולם "לא
 ספר אוהבי ויש ספר, אוהבי "יש האספנים. על רוזנפלד
 ואת ההגדה את אוהבים הם פסח. של הגדה נגיד מסוים,

 חבר לי יש בו. והופכים הטקסט את חוקרים פירושיה,
 לקנות אם מתלבט הוא כי בלילה אליי לצלצל שיכול
 דין עורך אחר, חבר מומחה. דעת חוות וצריך הגדה

 הצהריים, אחר בשלוש הביתה חוזר במנהטן, גדול במשרד
 עם בלילה 12 עד ויושב שלו, הפרטית לספרייה עולה

 חוקר ומוכר, קונה יד, כתבי קורא הוא העתיקים. הספרים
 ספר של פלונית שבמהדורה לגלות אותו מרגש טקסטים.

 כי מסוים קונטרס השמיטו חיבורים, כמה בתוכו שכולל
 ישמור הוא הזו המהדורה את התנצר. המחבר של הבן

■ אוהב״. הכי אני כמוהו ספר אוהבי בארון.

dyokan@makorrishon.co.ll לתגובות:

סטו־וק גבריאל צילום:
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