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 לברר בנסיון גור, משה של בנישמתו
 ולע־ המוזרים למעשיו המניעים את

 כמה כי נראה, אולם הפליליות. בירותיו
 רוכן־ מעל עצמו הוא שאמר מילים
 את חשפו שעבר, בשבוע העדים
.4ה־ו בן הגבר של נפשו מעמקי
 למהנדס־חשמל, להתחזות נהג גור
 גינקולוג לרופא מ׳א, תואר לבעל

 לדבר ידע הוא בצה׳׳ל. ולסגן־אלוף
 שבהם הנושאים על ובשימוע בשטף

 אנשים שולל והוליך לדבריו, התמחה,
נשים. בעיקר רבים,

השכלה בעל אינו גור משה

 הצליח הוא
 או לווסת

 הפסיכיאטרים את
 שנטחאום

ממישנט
 הוא בצה״ל. סגן־אלוף ואינו אקדמית

 במישפחה ,194ב־ז בעיראק נולד
 מורים היה המקורי שמו מרובת״ילדים.

 לשם שמו את החליף הוא אך עזורי,
גור. משה מקורי, ישראלי

 גור אמר סוערת, בהתפרצות־רגשות
 שיכולתי מה ״כל דוכן־העדים: מעל

 שיכולתי מה כל עזרתי, — בחיי לעזור
 להשיג כדי הכל נתתי נתתי. — לתת

אנשים. של תשומת־ליבם את
 שאם ידעתי רגשי־נחיתות. חש ״אני

 בבית־סוהר, שישבתי לאנשים אספר
 בחור לא אני אבל אותי. יקבל לא איש

 מסוימים הישגים לי היו עובדה, טיפש.
 כלכלית חברה לנהל הגעתי בחיי.

 בחור ומישפחה. בית הקמתי מאפס,
 שאליו למעמד להגיע יכול לא טיפש

הגעתי.'
 תואר בעל לאדם תמיד התחזה גור

 זו מושאלת זהות תחת אולם דרגה, או
 והאינטליגנציה האישי בקיסמו הצליח

 להתקרב נשים לשכנע שלו הטיבעית
בו. ולהתאהב אמון בו לתת אליו,

 נידון שעליה הראשונה העבירה
 לחייל. התחזות היתה בבית־מישפט

 מאז .17 בן נער בעודו גור עשה זאת
 של מרשים גליון לעצמו לצבור הצליח

 נידון מהן חלק על קודמות. עבירות
 בצו נסגרו מהן וחלק למאסר,

 לחולי״ בבית־חולים גור של לאישפוזו
נפש.

 למטרות *אשה
,,רציניות

 חדשה רפואית תעודה ן^ולם
* לנד״ אברהם התובע, שהמציא \

 מכשירים תמיד היו במכוניתו
 סטטוסקופ לפעמים שונים, רפואיים

 כמה אחרים. מכשירים ולפעמים
 מיקצועית וספרות רפואיים עלונים
 על כלאחר־יד מושלכים היו אחרת
 גור של שיחתו גם האחורי. הכיסא
 רפואיים מונחים משובצת היתה

בלטינית.

 ״דקדקה ^
וחצי!״ י**

 להציג נהג חיילת, עלתה אשר ^
או משיח' משה ״ד׳ר בשם עצמו ^

 הוא כי סיפר הוא רויזמף. ״ד״ר
 על הנערה את חוקר והחל גינקולוג,
 את ניצלו רבות הרפואיות. בעיותיה

 בעיות על אותו ושאלו ההזדמנות
עצתו] את וביקשו שלהן, גינקולוגיות
 אח מציע היה כאלה במיקרים

 יהין כי אמר, הוא המקום. על שירותיו
 נס; במכונית, הנערה את לבדוק מוכן

 גג את היטה מאדם, ריק למקום איתה
 לשק לצעירה ואמר המכונית כסא

מתאימה. בתנוחה
 באיבר־מינו באצבעו מחטט היה אז
הדיאגנוזה. את וקובע

 1ס צעירה לו סיפרה אחד במיקרה *

 באיבר״המי מפיטריה סובלת היא
 הוז זאת. איבחן בחיפה רופא וכי שלה,
 לרע כי לה, ואמר במכונית אותה בדק

 ונקו אחרת, ממחלה סובלת היא תו
 לו הבטיח הוא הלטיני. הרפואי בשמה

 לטפו לה ולעזור קשר על לשמור
אליו. תפנה אם במחלתה
 פעמי! כמה טילפנה זו צעירה

 הצלי לא אך לה, מסר שאותו למיספר
איתו. לדבר הה

 בבית משיח לד׳ר מכתב שלחה אז
 או לו הזכירה היא תל־השומר. החולים

 הדיאגנוזו ואת במכונית פגישתם
 שהספה לו, הסבירה היא לה. שקבע
 וביקשו מתאים, ואינו מכאיב בחיפה
עזרה. ממנו

 בברכ הן גם קיבלו אחרות צעירות
 לו שהוגשה הרפואית העזרה את

 ו? טוב, רצון הרבה ובכל־כך בחינם
 בעיותיו על לשוחח התנגדו

 אחר־נ הגיעו אף מהן כמה הרפואיות.
 1) וחיפשו תל־השומר לבית־החולים

משיח. ד׳ר

שהיה מה ולא ומצליח, זוהר להיות רצה הוא
 גור כי אומרת, לבית־המישפט שטיין,
 הרופאים את גם לרמות הצליח

 במירמה מהם ולהוציא הפסיכיאטרים,
 הגרוע. הנפשי מצבו על תעודות

 בגלל חטא על מכים ״הרופאים
 התובע אמר לו', שנתנו התעודות

 גם מסוגל ״הוא חסון, משה לשופט
בית־המישפט.' את לרמות

 יאהב לא איש כי גור חשש מילדותו
ממנו. יתרשם ולא אותו

נאה. כגבר אותו לתאר אי״אפשר
 קטנה כרס בעל נמודקומה, הוא

 ואפו נמוך מיצחו גם, שחור ושיער
 אותו תיארה כיצד להבין קשה גדול.
 במישטרה נגדו שהתלוננו הנשים אחת
 ושיער בהיר עור בעל מאוד, נאה כגבר
חום.

 קורבן נפלו אחרות ורבות זו צעירה
 מילה לכל האמינו גור, של לקסמיו
 לו נתנו מהן אחדות להן. שסיפר
 גינקולוגיות בדיקות בגופן לעשות
 התאהבו אחרות מכוניתו. בתוך שונות

ובינתיים איתו, להתחתן והסכימו בו

 חסכונותיהן. כל את בידיו הפקידו
 אחרת, דמות גור לובש כאשר כי נראה
 מצליח הוא חלומותיו, מדמויות אחת

תום. עד איתה להזדהות
 נשים עם שלו ההיכרות שיטות

 נהג בתחילה השנים. במשך השתנו
 במדור־שידוכין מודעות לפרסם
 כאקדמאי עצמו הציג הוא בעיתון.
רציניות. למטרות אשה המחפש

 הוא נשים. עשרות הכיר זו בדרך
 קשרים איתן ויצר מהן חלק עם נפגש

 להציג נהג האישית בפגישה הדוקים.
 בידע לרבר נהג הוא כמהנדס. עצמו את
 מסויים ובשלב והישגיו, עבודתו על רב

נישואין. להציע נהג
 פשוטים: הדברים היו שלב מאותו

 או דירה לקנות כדי הלוואה ביקש הוא
 נעלם והוא ברצון, נתנה האשה מכונית.

 בעזרת דרכו, את והמשיך מחייה
הבא. הקורבן את בעיתונים, המודעות

 אלה עבירות על לדין הועמד הוא
 תעודה וקיבל אושפז אך ,1947ב־

לדין. לעמוד מסוגל אינו כי המאשרת

 בתעלוליו, המשיך כך אחר מה זמן
 הוא גינקולוג. כרופא הפעם עצמו הציג
 יקר״ערך רפואי ציוד לו שיש סיפר

 כסף החדשה מחברתו וביקש במכס,
 זה במיקרה גם הציוד. את לשחרר כדי

 רפואית תעודה לבית־המישפט הוגשה
 מצבו בגלל לדין לעמוד מסוגל אינו כי

הנפשי.
 עם פגישות תוך השנים, במהלך

 שלוש גור נישא נשים, הרבה כל־כך
פעמים.
 מייד הכיר הראשונה אשתו את
 היתה, היא הצבאי. שירותו אחרי

 הם וקטינה. דתי מבית צעירה לדבריו,
 על לדין הועמד והוא יחסי־מין, קיימו

 את לאשה נשא 1963ב־ קטינה. בעילת
 וחיי־ ,סטודנטית היתה היא הקטינה.
מאוד. מהר הסתיימו שלהם הנישואין

 נישואין וגם למדה, השניה אשתו גם
 משתי מאוד. קצר זמן ערכו אלה

ילדים. לגור היו לא אלה נשותיו
 אחת היתה השלישית אשתו

דרך אותה הכיר הוא מקורבנותיו.

 עצמו והציג בעיתון, מודעת־שידוכין
 החליטו כאשר כמהנדס. לפניה

 כסף סכום ממנה ביקש להתחתן,
 הבטיח עצמו זמן באותו אך לדירה,

 וגם.מהן אחרות, נשים לכמה נישואין
כסף. לקח

 פלילית, תביעה נגדו הוגשה כאשר
 אסתר, עם לאשה. קורבנו את נשא

 שבע נשוי גור היה השלישית, האשה
ילדים. שני לו יש וממנה שנים,

 ניסה בשלישית נישואיו בתקופת
 הוא למוטב. לחזור מאוד גור כנראה

 פיתח צמוד, פסיכיאטרי בטיפול היה
 חיי־מישפחה וניהל משגשג עסק

יותר. או פחות תקינים
לו. להציק שב השד אולם
 של הקודמת לשיטה חזר לא הפעם
 את הכיר הוא בעיתונים. מודעות

 היה הוא בטרמפים. החדשים קורבנותיו
 ואוסף פגיו, מסוג במכוניתו נוהג

 צעירות חיילות היו רובן טרמפיסטיות.
 להן סיפר כאשר במאומה, חשדו שלא

גינקולוג. רופא הוא כי

 האמית משיח ד׳ר את פגשו כאשר
 האד אותו זה אין כי מייד הבחינו
 סיפור את לו סיפרו הן אותן. שהסיע

למישטרה. אותן הפנה והוא
 כל־כ היו הטרמפיסטיות כל לא אך

 בחייל נתקל גור ומאמינות. תמימות
 ואי! מופנמת היא כי לו, שאמרה

 הגינקולוגי בעיות על לשוחח נוהגת
זרים. אנשים עם שלה

 ל ואמר חייך הוא התייאש. לא גור
 ממו מתביישת שהיא מגוחך שזה
 שבו; יכל חיילות עשרות בודק ״אני
 ע מיקרה לי מזכיר ״וזה לה, אמר

 לדו רצתה לא היא שגם אחת בחורה
 ה וכיום מידע, ממני והסתירה
עקרה.׳

 הצעיו את שיכנע לא זה סיפור גם
 ביטו על ידו את שם הרופא אך

 1 כי ואמר איבר־מינה לכיוון הצביע
הבעיות. מקור

 יד את להסיר ממנו ביקשה היא
 לעשות יוכל כי לה אמר והוא

 5 בעמוד (המשך
1 39


