
שוכר וסניגור סרידכרג מומחה־לחרקים
הזבוב בהתפתחות קודם שלב הוא זחל

 מנגנון־ בחזיתו אין כי ומצא שירים,
הטמפר ירידת על המתריע אזעקה

 מנגנון בהיעדר המקרר. בתוך טורה
 לא אם לרעת אפשרות כל אין כזה,

שהו פיתאומית, הפסקת־חשמל היתה
 לקיל־ וגרמה הטמפרטורה את רידה
במקרר. העדינים התכשירים של קולם

 שיטת את גם ביקר אורלין הד״ר
 כי טען הוא צ׳צ׳יק. הד״ר של העבודה

 המיט־ את בדק הוא מיושנת. זו שיטה
 היו כי הרופאה קבעה פיהם שעל צאים

 הנרצחת. של תחתוניה על תאי־זרע
 הללו בדגימות ראה לא אורלין הד״ר

שלם. אחד תא־זרע אפילו
שונות בקטריות נמצאות באווירשל נוסף מימצא תקף אורלין הד״ר

להת״ סלים
ברצישז למישפט

אורלי רצח מישפט
גם מוכיר1: 1דו■1

משנים ] סניגוריג

דובי אורלי נחנקה שבה בחזיה הקשרהרצח ביום חליווה שלמה שלבש המעיל
התחתונים על כיתמי־זרע מצאה החוקרתהתפרים את פרמו החוקרים

 מהשטחים אחד בכל נוספים מומחים
 לבית־ אותם והביאו הללו, המדעיים
המישפט.

 על במיוחד הסתמכו הסניגורים
 הד״ר (אנטמולוג) המומחה־לחרקים

 תל־ מאוניברסיטת פרידברג, אמנון
 לבית־המישפט הסביר המומחה אביב.

 נמצאו לא הגופה שעל מכיוון כי
 שזה זחלים, רק אלא זבובים, של גלמים

 הם הזבוב, בהתפתחות קודם שלב
 קודם. יום 25 עד 10 רק בגופה הוטלו

 של מותה זמן את קובע הדבר כלומר,
 היעלמה, אחרי ימים לששה דובי אורלי
 מכל חליווה את לחלוטין כמובן ופותר

אשמה.
 בידי עדותו על נחקר המומחה

 אר בית־המישפט, בידי וגם התובעת
 כל את סקר הוא בכבוד. בחקירה עמד

 וקבע בארץ, זבובי־הפגרים אוכלוסיית
 הזבוב בזיהוי טעות היתה אם אפילו כי

 הרי בגופה, נמצאו שזחליו המסויים
 המכסימלית, היא שקבע שהתקופה

 תור מתפתחים הזבובים שיתר מאחר
קצר, יותר זמן

 חוות־דעתו את גם תקפו הסניגורים
 והביאו המישטרתי, הפאתולוג של

 חיים יוסף הד״ר משלהם, פאתולוג
 במרכז הפאתולוגי המכון מנהל בוביס,

 הספוני־ כי קבע הוא שיבא. הרפואי
 אורלי, של בגבה דווקא החלה פיקציה

 היא הגופה נמצאה שכאשר בעוד
 שספוני־ מאחר ביטנה. על שכבה

 השקוע גוף בחלק מתהווה פיקציה
 כי המומחה אמר בלחות, או במים

זמן לאחר ממקומה כנראה הוזזה הגופה

 כי קבע גם הוא שונתה. ותנוחתה מה,
 נמצאו שלא שיניים, שלוש של היעלמן
 כן גם מעיד ממושכים, חיפושים למרות

 למקום ממקום הועברה שהגופה כר על
 את הזיז מישהו אם המוות. לאחר

 חליווה, זה היה כי יתכן לא הרי הגופה,
 לאחר מייד בכלא היה שהוא מכיוון

אורלי. של היעלמה
 ללא מקרר

מגמון־אזעקה
 הסני־ שהביאו האחרון מומחה ^

 אורלין, יעקב הד״ר היה גורים \ 1
 והוא באמריקה, שלמד צעיר רופא

לדם. מומחה — סרולוג
 בנק־הדם את מנהל אורלין הד״ר

בקפ עבר הוא מאיר. בבית־החולים
 צ׳צ׳יק הר״ר של חוות־דעתה על דנות
 באבו־ שלה במעבדה פעמיים ביקר ואף

 והכלים התכשירים את ראה הוא כביר.
 המישטרתית, המומחית משתמשת בהם
נדהם. והוא

 לבית־המישפט סיפר אורלין הד״ר
מש באבו־כביר הפאתולוגי במכון כי

 כימיים בחומרים אומנם תמשים
 על־ידי גם המאושרים משובחים,

 הוא אולם האמריקאי, מישרד־הבריאות
 המוצרים של האריזות כל כי מצא

 תוקפם פג במעבדה, שנמצאו הללו,
 לבית־ אמר הוא שנה. חצי לפני

 על לסמור אי־אפשר כי המישפט
 בחומרים שנעשו בדיקות של תוצאות

 המקרר את ראה גם הוא פג. שתוקפם
התכ־ את צ׳צ׳יק הר״ר מחזיקה שבו

דובי אורלי קורבן
הדרך!" את לך אראה אני ״בואי,

 הסתמך הוא המישטרתית. המומחית
 באר- שנערכו מודרניים מחקרים על

 באוויר כי הוכיחו אשר צות־הברית,
 שאינן שונות, בקטריות נמצאות
 את המכילות האדם, לגוף כלל קשורות

 מונח חפץ או בד כאשר .8 הדם סוג
 פתוח, במקום שעות 24מ־ יותר במשך
 במיק־ אליו נצמדות החופשי, באוויר

 ומשאירות כאלה בקטריות רבים רים
 לחלוטין משבש והדבר ,8 סוג את עליו

 בדבר החלטית תוצאה מתן אפשרות
 סוג אנושי. מיצור הזה הדם סוג מוצא

חליווה. של הדם הוא 8 דם

דרוש:
מומחה עוד

ו ^ בתו רק תלוי המישפט היה |
 כי מאוד יתכן אלה, מדעיות צאות /

 המעולים המומחים בעזרת הסניגורים,
 רציני ספק להטיל מצליחים היו שלהם,

 נותרו אולם חליווה. של באשמתו
 שנמצאו השחורים, הגרגרים עדיין

 מקורם ואשר חליווה, של בקפלי־בגדיו
 הגופה, של הימצאה מקום ליד ורק אך

 כי תוקף בכל מכחיש שחליווה בעוד
 הסניגורים אבל זה. במקום אי־פעם היה

 שיזים משלהם, מומחה מחפשים עדיין
הזו. העדות את גם

 סניגורים אם נדיר מיקרה זה יהיה
 שכר, כמעט מקבלים שאינם ממונים,
 רצח במישפט זיכוי להשיג יצליחו
 עבודה כי מוכיח והרבר כזה. מסובך

מש ומאמץ זמן של והשקעה רבה
תלמת.

* אלדן אילנה


