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 משאית, בהתנגש בעפולה
 באוטו־־ ממסלולה, שסטתה

 עובדי ילדי נסעו שבו בוס
 לציון מראשון־ סולל-בונה

 הג. לטיול ורחובות
נפגע. לא לידו

 במשי התנועה לשכת ראש
 כי מסר, יזרעאל גפת טרת

 האוטובוס, נהג של ערנותו
 מרחו־ ,28 בן שרעבי, אבנר
 יותר, כבד אסון מגעה בות,
ה הסכנה את שבראיתו בכך

ה את היסה ובאה ממשמשת
ו יכולתו ככל ימינה מכונית

 נפגע וכד הכביש, לשולי ירד
ד,או־ של השמאלי צידו ״רק״

בירושלים חשבונות הנהלת
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המדומה הרופא
)29 מענווד (המשך
 לקגל ועומד רפואה לומד שהוא עובדה
 מיסמכים סמך על לרפואה, דוקטור תואר

מזוייפים.
 קפלע- נח הד״ר של לביתו חייגה היא

 לרפואה הפקולטה לדיקאן ד,מישנה סקי,
 בן- דוד ״בעלי, תל-אביב. באוניברסיטת

 סמך על לרפואה בבית־הספר לומד צבי׳
בהתרגשות. לו הודיעה כוזבים,״ מיסמנים

ל ברצינות. למידע התייחס קפלינסקי
 בן- של האישי תיקו את ביקש מחרת

 לו נראו לא הללו במיסמכיו. ונבר צבי
 התקבל הצעיר כי בהם, נכתב כשורה.

 שנות ארבע בתום לרפואה לבית-הטפר
ב למיקרוביולוגיה במחלקה לימודים

 לימודיו, בתום בר־אילן. אוניברסיטת
 להתקבל ביקש לרפואה לביודהספר פנה

 כי טען, הוא הרביעית. השנה ללימודי
ב שנים שלוש למד רומניה, במולדתו,

 יאסי אוניברסיטת של לרפואה פקולטה
ל הזכות את לו מקנות אלה שנים וכי

ברפואה. רביעית שנה לימודי
 אישור שהציג לאחר נתקבלה, טענתו

הרומנית. באוניברסיטה למד כי
 בתיק, נמצא לא הרומני״ ״המיסמך אך
ה מזכירת בו. נבר קפלינסקי שנח שעה

ה כי לדיקאן, למשנה סיפרה פקולטה
 להציגו כדי האישור, את נטל סטודנט
 לדבריו, ביקש, שם ממשלתי, במשרד
המיסמך. את ראו לא מאז לעבוד.

 לא אם כי לבן־צבי הודיע קפלינסקי
 לבקש עליו יהיה חזרה, המיסמך יובא

 שם. לימודיו על ביאסי חדשים אישורים
בלימודיו. בן־צבי המשיך בינתיים,

במש נתקבלו לא מרומניה האישורים
 על בן־צבי עמד בינתיים הפקולטה. רדי
 לו הדוקטור, תואר לימודיו. סיום סף

ב כמעט כבר היה שנים, במשך ייחל
ידו. הישג

 האוניברסיטה שיגרה ידיעתו, מבלי
 ולאוני- הרומני למשרד־החינוך מכתבים
לימו על אישורים וביקשה יאסי ברסיטת

דורל. הרשקו של דיו
 לתל- הגיעה השנה, יוני, חודש בסוף

הרומ החינוך משרד של תשובתו אביב
 ולא מעולם למד לא דורל ״הרשקו ני:
יאסי.״ באוניברסיטת רשום היה

 הד״ר של שולחנו על המכתב נח כאשר
בחי שתי עוד לבן־צבי נותרו קפלינסקי׳

 אז הדיפלומה. לבין בינו שהפרידו נות,
 ל- המשנה של בליבו ההחלטה גמלה
מלימודיו. התלמיד את להשעות דיקאן

 המישמעת על לממונה הועבר תיקו
ב משפטו נפתח אוגוסט ובחודש במוסד

 הממונה דינשטיין, יורם הפרופסור פני
 ״מסירת :האשמה המשמעת. ועדת על

 לאוניברסיטה והתקבלות כוזבים נתונים
שווא.״ בטענות

 מוכשר תלמיד
ומצטיין

ך ך• ל ה ן מ ו י ד  להו־ בן־צבי נקרא ה
 רפואה למד אכן כי נוספת פעם כיח ^

 המציא לא הוא אך יאסי, באוניברסיטת
נוטפים. כוזבים מיסמכים

 מתעלו- אחד רק חשפה האוניברסיטה
 ואמור בלימודיו שהצטיין האיש, של ליו

הת לא מישאלתו אך רופא, להיות היד,
מלאה.

 כי בפסק־דינו קבע דינשטיין ,הפרום
 לצמיתות: המוסד מן יורחק בן־צבי דוד

צור די הוכחד, התביעה כי מוצא ״אני
 של עבירה עבר אמנם התלמיד כי כה,

ו לאוניברסיטה כוזבים נתונים מסירת
 זהו זו. עבירה על אותו מרשיע אני

ש כיוון חמור, ומעציב. חמור מקרה
 רק ולא פלילית בעבירה מדובר למעשה
ה של המשמעת תקנון על בעבירה

אוניברסיטה.
 בפסק־הדין, עזד נאמר ״מעציב,״

 שאילו מוכשר, בתלמיד שמדובר ״משום
 את גומר היה הישר, בדרך הולך היה

 בנסיבות בהצלחה. לרפואה בית־הספר
 את מלקבל מנוס כל רואה איני אלה,

והיא: האקדמי, המזכיר של המלצתו
ה שעשה הבחינות כל את ״לפסול •

באוניברסיטה. תלמיד
לצמיתות.״ המוסד מן ״להרחיקו •

עתר, מערער בן־צבי קשה. היד, העונש
 זו כאשר אך המשמעת, ועדת בפני

נר פאתולוגי, בזייפן מדובר כי תיווכח
עונשה. את להמיר תיאות לא כי אה

 אותה מעשיו, של הפלילית החומרה
 הוכרה לא דינשטיין, הפרופסור חשף

 כך משום ישראל. משטרת על־ידי עדיין
 לבן־ במשטרה הרמאויות מדור מתייחס

לציבור. מסוכן שאינו קטן נוכל כאל צבי
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