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פאתולוג־? טווח־
 ה־ המכון כי להודות חייבת ני̂ 

 עליי מהלר באבו־כביר פאתולוגי
אימים.

 לפני הראשונה בפעם שם ביקרתי
 אז פגשתי עיתונאים. בסיור שנים כמה

 בלוך, בצלאל הד״ר את לראשונה
 עד וצנום קומה נמוך איש מנהל״המכון,

 מרתקת, הרצאה נתן הוא סגפנות. כדי
 פלצות מעוררות שיקופיות לנו הראה

 ואחר שונים, ריקבון בשלבי גוויות של
במרתף. לבקר אותנו הזמין כך

 שאחרי הניתוחים נערכים .שם
הסביר. המוות,'
 אליו שהתלוו אמיצים כמה היו

המשמ החומרים ריחות אבל למרתף,
 אותי שיכנעו משם שעלו והריקבון רים

 שאפילו מודה אני במישרד. להישאר
 רוחלה, לנו שהגישה ובעוגיות בקפה

 לא בלוף, הד״ר של הנאמנה מזכירתו
 לאכול מוזרה הרגשה לי היתה נגעתי.

הזה. במקום ולשתות
 בעיתון השבוע קראתי כאשר

על הראל צבי של כתבתו את הארץ

 הרופא נדבק מצהבת, שמת ארם גוויית
 קשה במצב שכב הוא מהגווייה. במחלה

רב. זמן בבית־החולים
 כמה לפני בעיתון, קראתי כאשר
 נגדו המתנהלת חקירה על חודשים,

 אפילו התביישתי שוחד, לקבלת בחשד
 טעות, זו כי בטוחה הייתי אליו. לטלפן

 אך תוצאה. ללא תיסגר החקירה וכי
 כבר הוגש כי השבוע קראתי כאשר

בפרשה. לחקור התחלתי כתב־אישום,
 יכול מה לדעת מאוד סקרנית הייתי

 : הנחשב הסגפן, האיש את לפתות היה
 הפאתו־ בשטח בינלאומית לסמכות

 להרצות להזמינו שנהגו האיש לוגיה,
 מאירופה העולם, קצווי בכל בכינוסים

הפיליפינים. ועד

כפו

 הסודות
<ותר1 השמורים

 ותרהט־ כתב־האישום את דאתי
 כי לי התברר יותר. עוד גברה >ןתי

בשם אדם נפטר שנה, לפני ברואר,

 את לבסס כרי שלו. חברת־הביטוח ואת
 לקבל עורו־הדין על היה התביעה,

 המוות את שתקשר רפואית, חוות־דעת
לתאונת־הררכים.

 בעצמו הלך לא קמין עורד־הדין
המתמ את לשם שלח הוא לפאתולוג.

 שישוחח כדי רבלסקי, שלמה שלו, חה
דוח. ממנו ויבקש הפאתולוג עם

 רבלסקי היה הגורל, בתעתועי
 מחוקריו אחד לשעבר, קצין־מישטרה

 את סיים הוא זיגל. בנימין של המעולים
 להתמחות והתחיל המישפטים לימודי

קמין. עור״ך־הדין אצל
 הרופא אמר כתב־האישום, לדיברי

 מצויינת, חוות־דעת הכין כי למתמחה
 התאונה בין סיבתי קשר קיים לפיה

 חולת־ עבור כסף ביקש והוא והמוות,
הרו אמר רבלסקי, לדיברי הזו. הדעת

העבו אחרי הכסף את לשלם .ניתן פא:
 לשולחן.״ מתחת בדיסקרטיות, דה,

 המישטרתי, הבלש חושי בעל רבלסקי,
 כן על לדווח מיהר הוא מייד. נדלק

למישטרה.

ובזירת־הפשע גופה) של ראש במעבדה(בודק בלח* פאתולוג
מגוויה בצהבת נדבק

 הפאתולוג, נגד שהוגש כתב־האישום
 הפעם את זכרתי ונדהמת. עצובה הייתי

במכון. ביקרתי שבה השניה
 בלון הד״ר עם פגישה אז קבעתי
 מסויימת. כתבה לשם בצהרי־יום

 היכן ידע לא איש אך למקום, הגעתי
 הוא אולי כי לי אמרו הרופא. נמצא

 ולבסוף לאכול, הלך ואולי בנתיחה
ולחכות. במישרדו לשבת לי הציעו

הצה־ בעיתון מאור שקועה הייתי
 בחריקה נפתחה לפתע כאשר ריים,

 לבן בגד לבושה ודמות דלת״המירפסת,
 בקושי רק לחדר. נכנסה ברם מוכתם
 להתפרץ, שעמדה הצעקה את כבשתי
פי הוא בלוך. הד״ר את זיהיתי כאשר

 מאחר כי לי, ואמר רחב פיהוק הק
 במכון עבודתו את להתחיל נוהג שהוא
 עייף לעיתים הוא בבוקר, שש בשעה
 לו יש וכאשר הצהריים. בשעות מאוד
 על תנומה לחטוף נוהג הוא זמן,

המירפסת.
 על לי סיפרו במכון אחרים גם

ניתח כאשר שנים, כמה לפני מסירותו.
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 חדרה. שליד בביתו שפושניק ראובן
 הועברה פיתאומי, מוות זה שהיה מאחר

 לנתיחה המישפחה. בהסכמת הגופה,
 הרגיל הנוהג זהו הפאתולוגי. במכון
 איש או בלוך, ד״ר פיתאומי. מוות לגבי

 הגופה את לנתח אמורים מעובדיו,
 הדוח את סיבת־המוות. על דוח ולכתוב

שהע לתחנת־המישטרה לשלוח נהוג
הגופה. את בירה

 וניתח הגופה את בדק בלוך ד״ר
 נגרם המוות כי קבע הוא אותה.

 כזה קריש־דם להיווצרות מאמבוליה.
 זה במיקרה סיבות. כמה להיות יכולות

 בתאונת- נפגע המנוח כי ידוע היה
 שלושה שכב מותו, לפני כשבוע דרכים

או לביתו. ושוחרר בבית־חולים ימים
 ממחלות גם סבל 63ה־ בן המנוח לם

 טרשת־העורקים. ביניהן מסויימות,
 מה בדוח לציין היה אמור הפאתולוג

לאמבוליה. גרם
 את המנוח מישפחת שכרה בינתיים,
 לתביעות מומחה קמין, יורם עורר־הדין

הפוגע הנהג את לתבוע כדי נזיקין,

 ממנו דורש הרופא כי הבין רבלסקי
 שתתאים חוות־דעת לכתוב כדי שוחד

 כסף שדרש הסיבה זו וכי לצרכיו,
 אולם ובדיסקרטיות. לשולחן מתחת
 היה לא בלוף שלד״ר מאחר כי יתכן
 התכוון פרטיות, עבודות לעשות היתר

 ולמסור פרטי, באופן הדוח את לכתוב
 שזה מכיוון אבל כסף. תמורת אותו

 הכסף את לקבל רצה לתקש״יר, בניגוד
 לא — לשולחן מתחת בדיסקרטיות

 עבירת בגלל אלא שוחד, חשש בגלל
עובד״מדינה. של מישמעת

למיק־ התייחסו במישטרת־ישראל
 של בידיו כי ידעו הם רבה. בחומרה רה

 הקשים המיקרים נמצאים בלוך הד״ר
 האיש הוא במדינה. ביותר והסודיים

 שנהרגו המחבלים גוויות את שניתח
 בפסח לעזה, בדרכו שהיה באוטובוס

 גופתו את שניתח האיש הוא שנה. לפני
 חורצות שלו וחוות־הדעת כץ, דני של

 בכל העולים רבים, אנשים של גורלם
לכותרות. שבוע

את בלוד הד״ר שלח יוני בחורש

 למישטרת־ שלו המקורית חוות־הדעת
 וכלור רבלסקי שוב נועדו אז חדרה.
 נקב כתב־האישום ולדברי במכון,
 10 ביקש הוא בסכום. הפאתולוג הפעם

חוות־הדעת. תמורת שקל אלפים
 פי על בלוך, הד״ר עשה זה בשלב

 אותו שהחשיד הדבר את כתב־האישום,
 טילפן הוא החוקרים. בעיני ביותר
 את בחזרה ממישטרת־חדרה וביקש

 שפוש־ של בעניינו להם ששלח הדוח
 הד״ר לו. הוחזרה חוות־הדעת ניק.

 ואמר קמין לעורך־הדין טילפן בלוך
 בטעות נשלחה חוות־הדעת כי לו,

 כתובה היתה שלא מכיוון למישטרה,
 כי.עשה לעורך-הדין אמר הוא כראוי.

 הוא למישרדו. להחזרתה וגרם תרגיל'
 ולעיין אליו לבוא מעורך־הדין ביקש

אותה. מתקן שהוא לפני בחוות־הדעת
גכדיס
וגוויות

 ל־ המישטרה החליטה זה שלב ך*
 מישטרתי. סוכן לתמונה הכניס ^

 מישפטן גם שהוא קצין־מישטרה,
 וינוגרד, יצחק עורך־הדין בהשכלתו,

 של ממישרדו נוסף למתמחה התחזה
 מפיו שמע לפגישה, הגיע הוא קמין.

 ונתבקש מהדוח קטעים בלוך של
שקל. אלף 20 לשלם

שבאו מכיוון נדחתה, הדוח כתיבת
 בעניין עסוק הפאתולוג היה תקופה תה

 סיני, בחולות שנמצאה הרצוג, מירי
 מיוחד במיבצע זיהה גופתה שאת

ומסובך.
 וינוגרד הגיע באוגוסט בחמישה

 היתה בידיו הפאתולוגי, למכון שוב
 לרופא אותה מסר הוא סגורה. מעטפה
 המתוקנת. חוות־הדעת את וקיבל
 מ־ וינוגרד שיצא אחרי ספורות דקות

 שני לשם נכנסו הרופא, של מישרדו
 איתם ולקחו זיגל של מיחידתו קצינים

לחקירה. והמעטפה הרופא את
 נחקרו חומר, נאסף היום ועד מאז

 לפרקליטות הועבר והתיק עדים
 דבר זהו תל־אביב. מחוז של האזרחית

 אדם של בתיקו מטפלים כאשר מקובל
 לפרקליטות הדוק קשר לו שיש

 גם שהצדק כרי ונעשה הפלילית,
 הגישה אדר אמירה הפרקליטה ייראה.
כתב־האישום. את השבוע

 היה ניתן כי אומרות השמועות
 מישמעתי לדיון התיק את להעביר

 עובדי־המדינה, של בית־הדין לפני
 חוות־ כי שהחליט מי החליט לולא
 מזו שונה לעורך־הדין שניתנה הדעת

 פי על בראשונה. למישטרה שהוגשה
 הפאתולוג הרחיב כתב־האישום, דיברי

 מות־ בין הסיבתי הקשר את והדגיש
התאונה. ובין המנוח

 ובעוד ליטא, יליד הוא בלוך הד״ר
 מועד שנים, 65 לו ימלאו קצר זמן

 מאז שנה, 13 מזה לגימלאות. פרישתו
 הפאתו־ במכון עובד הוא ארצה, עלייתו

 לו יש עבודתו, מלבד באבו־כביר. לוגי
 בני־מישפחתו. אחת: גדולה אהבה עוד

 הלומדות בנות, שתי יש בלוף לד״ר
 שאיננו בזמנים נכדים. ושלושה רפואה,
 נכדיו עם משחק הוא במכון, נמצא

בלימודיהן. בנותיו את ומעודד
 ׳ תמשכנה לא הן כי מקווה הוא
 הוא בגוויות. תעסוקנה ולא בדרכו
 שתע־ ,רופאות תהיינה הן כי מקווה
חו ותרפאנה חיים בבני־אדם סוקנה

לים.
סני או בלוך. הד״ר כי להניח, סביר

עי ויבקשו ליועץ־המישפטי יפנו גורו.
 עומד אומנם אם במישפט. הליכים כוב

 נראה בקרוב, לגימלאות לפרוש הרופא
 את לסיים אנושי זה יהיה שלא

 שלו והטהורה הארוכה הקאריירה
■ אלין אילנה כזה. אחד במיקרה

^ שהפיל האיש —
)11 מעמוד (המשך
 הרי קבילות, גלאי־השקר תוצאות

בהן. להיעזר יכול שדן־יחיד
 אחרונים, נסיונות עשה תורגמן

 היועץ־המישפטי את לשכנע נואשים,
 הצליח. לא אך החלטתו, את לשנות

 להיות הפכה תורגמן?" יעשה ״מה
 1 ענה הוא ביותר. הנשאלת השאלה

 1~ בתחי־ שלו, במיכתב־ההתפטרות עליה
אפריל. לת

 ואיש־ מפקד־מחוז שהיה תורגמן,
 רבות, שנים במשך בכיר מישטרה

 לבקשת מיקרים במאות נהג ואשר
 גלאי־ תוצאות סמך על חשודים מעצר

 במיכתב־ההת־ לתקוף החליט השקר,
 אותו. שהכשיל המכשיר את פטרות

 מכשיר מלהיות רחוק .הפוליגראף
השק את והחושף האמת את המגלה
השתמ־ שפקודיו האיש, הצהיר רנים":

רז קצין
בהבל־פה כתם־שקר

 בכל כמעט הפוליגראף במימצאי שו
 של הדעת חוות את ניתח הוא יום.

 לרשותו, שהועמדה היועץ־המישפטי,
 את הביע היועץ־המישפטי כי ומסתבר

 ** וש־ דובר־אמת, איננו שתורגמן דעתו
 העיתונאי של עדותו את ניטרל

 היועץ קבע תורגמן לדיברי קוטלר.
 גירסתי, את לקבל אץ ״כי המישפטי

 מהימנות את במחי־יד שביטל משום
קוטלר.״ העיתונאי של דבריו

 לעמוד מוכן איננו כי הסביר תורגמן
 זו ״שהחלטה מכיוון ח־יחיד, לפני לדין

 ־* בי, אי־אימון כהבעת בעיניי מתפרשת
 שלא לחובה מראש דיני את גוזרת

הב איש־המישטרה הביע בכך בצדק.״
 המיועד, בשופט אי־אמונו את כיר

 בלי שופט־צדק. זה יהיה לא כי וקבע
 חוזר הוא לדין, עצמו את להעמיד
שקרן. ורז אמת, דיבר הוא כי ומצהיר
 מישמעתי לדין תורגמן עמד אילו

 בוודאי ממנו נשללות היו מורשע, והיה
 התפטר כאשר זכויות־פרישה. כמה

 חופשת־פרישת לעצמו דרש מרצונו,
 המאושרת ״חופשה בתשלום, שנה של

לקצי המאושרים ובתנאים לניצבים,
 אדיר, בפירסום פרש הוא בדרגתי.״ נים
 על דיברי־סנגוריה השמעת כדי תוך

 לא הוא התיקשורת. אמצעי בכל עצמו
 בהבל־פיו. זיכה עצמו ואת לדין, יעמוד
 את להשאיר ניסה עצמו הבל באותו

רז. על כתם־השקר
2485 הזה העולם


