
 במודעה ושותו בד■ הופיע שמו זועם: דולב(מימי!) עוו הדוקטור
המיקצועיוז האתיקה על שעבד בו חושדים ועכשיו. מיסתורת.

 חילוף הוא דולב של תחום־ההתמחות בגוף.
 יסודות וגם וזרחן סידן בעיקר החומרים,

בכ בגוף הנמצאים יסודות כלומר הקורם,
 אותם למדוד ניתן כיום בלבד. זעירות מויות

למ חשובה משמעות יש חדישות. בשיטות
בגוף. אי־מציאותם או ציאותם
 החברה ומידה, מבעלי הורוביץ, חיים

 בזמנו פנה אנחיט, את בישראל המשווקת
 והרופא המוצר, את לפניו הציג לדולב,
 מחקר לחברה הציע דולב לחקרו. הסכים
 שערך קודם מקיף למחקר המשך שהוא מרעי,

 זה קודם מחקר קרביות. ביחידות חיילים אצל
 דיאטה נותנים אם חשובה: בשאלה עסק

 גופני במאמץ העומדים לחיילים מסויימת
נזק? הדבר להם גורם האם קשה,

 השומנים, נושא גם נבדק מחקר באותו
רובינשטיין ארדון הד״ר לדבר, מומחה בירי

 בו נמצאו לא .1989 בינואר הסתיים ועיבודו
 את צרכה שלא קבוצת־הביקורת, בין הבדלים
אנחיט. שצרבה הקבוצה ובין המוצר,

״אנחיט, המחקר: הגיע שאליו המסקנות,
 — ארוחה במקום ביום פעם בו משתמשים אם

 אף ולנשים, לגברים בטוחה דיאטה מהווה
קשים." בתנאי־עבודה

 אנחיט אם כלל בדק לא שהמחקר אלא
 כי התברר להיפר, מישקל. להפחתת מסייע
 מספר התיאבון. לדיכוי מסייע איננו המוצר
 לחיילים ההוראות דבר! של ״היפוכו הרופא:

 ארבע במשך דבר לאכול להם אסור כי היו,
 לדעת נוכחנו אנחיט. את שאכלו לאחר שעות

 החיילים ניסו השעות ארבע תום אחרי כי
 אך באכילת־יתר. הרעב על עצמם את לפצות
 במיסגרת נכללה לא זו ששאלה מכיוון

אליה.״ התייחסנו לא המחקר,
של יעילות כל המחקר הוכיח לא למעשה

 התקשר בתל־אביב־יפו, המחוזית הבריאות
 את שיעביר לי הודיע ״נאדל הסבר. וביקש

 יו״ר סולובייצ׳יק, הפרופסור אל המיכתב
הד הרפואית. ההסתדרות של ועדת־האתיקה

 שאני משום כחלום־בלהות, בעיניי נראה בר
 לחקור מינויים סולובייצ׳יק מהד״ר מקבל

 ולפני בענייני־אתיקה, רופאים נגד תלונות
 עכשיו ארוכה. חוות־דעת כתבתי בלבד שבוע

 לעניין השתרבבתי כיצד להסביר צריך אני
כ,נאשם׳!״ כזה

 לפנות היה דולב שעשה הראשון הדבר
לה ממנו ולבקש אלרואי, יורם לעורר־הדין

 לצו־מניעה בקשה היום, באותו עוד מיד, גיש
 של המודעות את לפרסם להמשיך שלא זמני,

הנוכחית. במתכונתן אנרזיט
 כי דעתו את הרופא הביע השני בשלב

 אזרחית עוולה משום יש נמידה חברת במעשי
הנש חזק על־פי הן פלילית, עבירה וגם

 בחטיבה בכיר רופא דולב, ערן ד״ר ^
 שיבא, שם על הרפואי במרכז הפנימית \ 1

 מתגונן עצמו ומצא החמישי ביום התעורר
 צילצולי־טלפון. של מאסיבית התקפה מול

 באירוניה, ומי בסקרנות מי שאלו, המטלפנים
אח להרזייה. עוזר אמנם אנרזיט המוצר אם

 כמה לדעת התעניינו פחות, עדינים רים,
 זה והאם הפירסומת, תמורת הרופא קיבל

 תמורת כרופא הקאריירה את לגמור השתלם
זה. סכום

עי בחמישה ומצא חיפש הנדהם הרופא
 שמו נזכר ובה גדולה, מודעת־פירסומת תונים

 שפירסמה המודעה, לבנה. קידוש באותיות
 הד״ר כי טענה אנחיט, מוצר״ההרזייה את

 בצה״ל ראשי קצין־רפואה שהיה מי דולב,
 כי מצא ובו מחקר ערך תת״אלוף, בדרגת
ויעילה״. בטוחה דיאטה ״הינה אנרויט דיאטת

 הוא אם כלל נשאל לא שמעולם הרופא,
 כל פירסום ושאסר בפירסומת, להשתתף מוכן
עליו ירדה מניין הבין לא ממחקרו, חלק

מאחורי המכה

 בבית- והפחמימות השומנים לנושא האחראי
בתל־אביב. הרסה החולים

 אמנם המוצר אם במחקר. עניין היה לצה״ל
 משמעות לו להיות עשויה תיאבון, מדכא
 קטן הוא לארוחה השקית מישקל צה״ל. למען
 — הנדרשים חיילים לגבי יעיל והדבר מאוד,
 מעבר ארוכות תקופות לשהות — למשל
 ביקש צה״ל אספקה. ללא האוייב, לקווי
 זו מדיאטה כתוצאה אם לברר הראשון בשלב

 חילוף־החומרים במערכת הפרעות ייגרמו לא
כל היה לא למחקר המינרלים. בנושא בגוף,

 החברה נציג עם הרופא של בשיחה אנרויט.
 לעשות יכולים ״אינכם לדבריו: הרופא, אמר

דבר!״ שום במחקר
 קשה, באופן דולב בד״ר פגע הפירסום

 מחוזי שופט של בנו שהוא מכיוון במיוחד
 ומקפיד ז״ל, זונדלביץ יצחק הד״ר לשעבר,

 היה הוא הרפואית. האתיקה ענייני על ביותר
לאתי הישראלית האגודה את המייסדים אחד
 שלה. הארצי בוועד חבר והוא ברפואה, קה

 ״אני באוניברסיטה: זה בנושא מרצה גם הוא
התלמי־ לפני אעמוד כיצר לחשוב מתחלחל

 של בשמו השימוש על נאסר שבו הפרטיות,
 לשון לאיסור החוק על הן רווח, לשם אדם
ומש מבזים הללו שהפירסומים מכיוון הרע,

 חבריו־למיקצוע בעיני הרופא את פילים
ובעיסוקו. במישרתו לפגוע ועלולים

 של תצהיר הרופא הביא בבקשתו לתמיכה
 המחלקה מנהל זליגסון, אוריאל הפרופסור

 וםגך איכילוב, בבית־החולים ההימטולוגית
 הפרופסור אומר בתל־אביב. בפקולטה דיקן

 לי ברור היה הפירסום קריאת ״עם זליגסון:
 את הירשה אם דולב, הד״ר של שמעשהו
 את בהכירי ביותר. חמור מעשה הוא הפירסום,

 סיפר והוא הדבר, לפשר שאלתיו דולב הד״ר
 את או שמו הזכרת את הירשה לא כי לי

 ירע לא וכי הזה, בפירסום המחקר הזכרת
 שאינו מי כי לי ברור לקרות. עומר שהדבר

 להגיע עלול כמוני דולב הד״ר את מכיר
ותארו שמו לפירסום ידו נתז הוא כי למסקנה,

האוייג קווי0
 אלי פנו האחרונים ״ביומיים דולב: יפר ך*
 על רעתי מה לשאול רבים אנשים ^

 לי שאין משיב אני כאשר הזאת. הדיאטה
 מיקצועי, איננו שזה משום בעניין, דיעה

 שאינני סבורים או בפליאה, מגיבים אנשים
 אני שאם נראה עמיתיי בעיני אמת. דובר

מושחת. אני הרי בענייו, מעורב
 אנשי על שמועות להזכיר צריך ״אינני

 קרדום הצבאי שרותם את שעשו צבא־הקבע,
 עשיתי לא מעולם אני אחר־כך. בו לחפור

 לבין בצבא שרותי בין קשר כל ואין זאת,
 קשר יוצרים וצורתו הפירסום אך המחקר.

 עמיתים, בעיני הן לביזויי, גורם והדבר כזה,
הרחב." הציבור בעיני הן

על־ אנחיט המוצר לגבי מחקר נערך אמנם
 כלל התמקד לא שהמחקר אלא דולב. ידי

 אין לא. או להרזייה עוזר המוצר אם בשאלה
 רק בדק המחקר דולב. של תחום״התמחותו זה

המינרלים או החומרים חילוף שאלת את
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ראשי(מיל.ןד~ רפואה קצין - דולב ד״ר
בטוחדו דיאטה - אנרויט

בר גליה מאה
 מכל דיאטות של הנצחית הבעיה
 והוסר החולשה הרגשת היא הסוגים

 כשאנחנו אותנו המלווה האנרגיה
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 ראשי רסדאח קצין דולב, ערן דר׳ הא״ל(כדל.)
 אגרויט דיאטת פי הוכח שבו מחקר, ערד לשעבר,

 מאמין. בתנאי ויעילה׳ בטוחח דיאטה היא
בגוב השדמניסזמזודסיב טל אגדייטמיכדרנ ייאמה

להרזייה. יעיל המוצר אם לשאלה קשר
 מחקרים כמה אמנם הציעו החברה אנשי
 את משפר המוצר אם לבדוק כדי נוספים,

שב אלא הגוף, של הפיסיולוגיים הביצועים
 האפשרויות כל נפסלו יותר מאוחרים שלבים

אחד. מחקר רק ונעשה הללו
 ביצוע כי לציין רוצה ״אני דולב: הד״ר
 שהיא דרך בשום קשור היה לא המחקר

 שלי, הצבאי ולתואר בצבא הקודם לתפקידי
 המחקר את ביצעתי לא בצבא. לשרותי או

 בזמן ולא בצבא, הקודם תפקידי בתוקף
 את ביצעתי בעיקבותיו. או הצבאי שרותי
 הצבא, את שעזבתי לאחר שנים חמש המחקר

אליו.״ קשר כל וללא
,1988 מרס־אפריל בחודשים בוצע המחקר

לתקרית שנרמה המודעה
כאלה!״ רינונים .שמעתי

 אני כאשר אתיקה, אותם ללמד ואתיימר דים
כזאת!״ חטוטרת גבי על נושא

המאשים לגאשם הפךס
י ר ח  מנהל הזמין המודעה, פירסום ^

 בבהילות דולב את שיבא בית־החולים
 פירוש מה התחלקת? ״האם אותו: ושאל

 מקום? בכל עליהן שמדברים האלה המודעות
 לכתוב נדרש דולב לר!״ מתאים לא זה

 מישרד־הבריאות, למנכ״ל מיכתב־הסבר
 שיש מכיוון פעולות, נגדו יינקטו בטרם

לכאורה. עבירה בעניין
בלישכת־ רופא נאדל, גיורא הד״ר גם

 תמורת להרזייה, מוצר פירסום לשם הצבאי
 חברים־למיקצוע מפי ואכןףשמעתי בצע־כסף.

 כאלה.״ רינונים רופאים שאינם וממי
 מבקשתו השתכנע אלוני שאול השופט

 הזמני צו־המניעה את ואישר דולב, הד״ר של
 צורך כל היה לא כי מתברר אחד. צד במעמד

 טעותה, על עמדה גמירה חברת נוסף. בדיון
 של בשמו שימוש עשתה אמנם כי אישרה
 והסכימה רשותו, וללא ידיעתו ללא הרופא

 את חייב פסק־הדין הפירסום. את להפסיק
 הוצ־ ש״ח אלפים 10 לרופא לשלם החברה

אות־מישפט.
 הפרשה בעיקבות רזה דולב הד״ר כי יתכן

הועיל. הפירסום הרי כן, אם המרגיזה.
₪ אלר; אילגה


