
  
  
  
  

  ניצחו� השפיות
  

  מאת חדוה גלילי
  

   היא לא היתה�אבל כשסו� סו� נית�, הדי� הזה� לפסקמיה קו�למעלה מתשע שני� חיכתה 
  כשחברי�. המשפט� בדיוק באותו יו� היו עיצומי� בבתי. ש� כדי להתבשר על כ� אישית

  תירק למחרת קרא" .לקח לה זמ� להבי� על מה ה� מדברי�, החלו להתקשר כדי לבר�
  היא מספרת ומצביעה" ,בעיתו� שזכיתי במשפט נגד הפסיכיאטר שהמלי� לאשפז אותי

  אני שמחה" .המגוללי� סיפור קפקאי מדהי�, על ערימת מסמכי� וגזירי עיתו� מצהיבי� 
  אני ג�. הניצחו� הגיע באיחור, א� כי מבחינתי," היא אומרת באנחת הקלה" ,שהצלחתי

  ."שברי� מזמ�אחרי� היו נ. שמחה שלא נשברתי
  

  מעילה ומירמה במקו�,  כשחשפה מעשי הונאה1985,עלתה לכותרות בשנת ) 52 (מיה קו�
  .בשוק הסיטונאי בתל אביב" תנובה" סני� �עבודתה

  
  קו� לא ויתרה.  מבלי שבדק אותה�בעקבות זאת קבע פסיכיאטר מוסמ� שהיא חולת נפש

  .ויצאה למאבק ארו� ומתיש על כבודה ושפיותה
  

  אי� להפו�" :הכותרות מדברות בעד עצמ�.  זכה בשעתו לסיקור נרחב בעיתוני�מאבקה
  וכ�" פסיכיאטר בשלט רחוק"," הכבוד האבוד של מיה קו�," חושפת שחיתות למשוגעת

  אבל יש אנשי�," היא אומרת" ,אני לא אוהבת לדבר על מנצחי� ומנוצחי�" .הלאה
  שביד� הופקדה, י� ופסיכיאטרי�במיוחד רופא. שחייבי� להיות אחראי� על מעשיה�

  לי הוא. אד��פסיכיאטר מסוגל להרוס בהבל פיו קריירה וחיי� של בני. אחריות עצומה
  היו אולי, דעת כמו זו שהוא כתב עלי�א� היו מקבלי� חוות, אחרי�. הרס את הקריירה

  היא" ,אני משוגעת ע� דיפלומה, מה לעשות. אני החלטתי להילח�. בורחי� מהאר�
  ."הדי��לפחות הייתי כזו עד פסק" .תצוחק

  
   תחילה כפקידה ובהמש� כמזכירת74,'בשנת " תנובה"מיה קו� התקבלה לעבודה ב

  בזכות עירנותה עלתה על סדרה. אביב�בשוק הסיטונאי בתל" תנובה"הגזבר בסני� 
  והחליטה" ,נעלמו"המחאות של לקוחות גדולי� שפשוט , של מעשי הונאה ומעילה

  א� כשנוכחה שלא מתייחסי�, היא דיווחה להנהלה. ברייני�להוקיע את הע
  ,נפתחה חקירה פלילית. העבירה לידי המשטרה את הראיות שהיו בידה, לתלונותיה

  ש"אול� במקו� צל. שהביאה להרשעת� של שלושה עובדי� בגניבת רבבות דולרי�
  ונקלעה בעל כורחה לפרשה, קיבלה קו� מכתב פיטורי�, על העירנות שגילתה

  .שכמעט הרסה את חייה
  

  .פנתה קו� לוועדת הביקורת של ההסתדרות, בניסיו� לבטל את פיטוריה השרירותיי�
  הציג, ד שאול פלס"עו" ,תנובה"נציג : ההל� הראשו� ניחת עליה בדיו� בועדת הבירור

  .לפיה מיה קו� היא חולה נפש, ר משה אבנו�"חוות דעת של הפסיכיאטר ד
  

  הסתמכה על מסמכי� רפואיי� שהוצאו מתיקה הרפואיר אבנו� "קביעתו של ד
  המסמכי� נמסרו. למטרה זו" תנובה"שאת שירותיה שכרה , באמצעות חברת חקירות

  וסג� הפסיכיאטר" שער מנשה"אז מנהל המוסד לחולי נפש , ר אבנו�"לעיונו של ד
  ר אבנו� לא טרח לבדוק את מיה"ד. דעת מקצועית�לצור� חוות, המחוזי של חיפה

  , דעת מרשיעה�כל זה לא מנע ממנו להגיש חוות. ומעול� ג� לא נפגש איתה, קו�
  .שרק בנס לא הסתיימה באשפוזה הכפוי של קו�

  
  מכבש של איומי� והפחדות

  ,במאבקה נגד התובעת" תנובה"הדעת נועדה לשמש את �ר אבנו� ידע כי חוות"ד

  מדי פע�":  שכתבפי האינטרסי� של החברה כ�פעל על, ולדברי השופט שהרשיעו
  כאשר הקשר שלה ע� המציאות מנותק כמעט, היא נכנסת למצבי� פסיכוטיי�

   היא מאמינה בצדקתה ובמחשבותיה הדמיוניות ולכ� משתמשת בכל לחלוטי�
  לש� כ� היא מפזרת מכתבי�. האמצעי� העומדי� לרשותה להוכיח את עצמה



   אני חוזר וקובע כי ומהוכד' הוכחות'צוברת , מפיצה שמועות, לכל מיני גורמי�
  אינה מבדילה בי� הדמיו� והמציאות ולכ� אינה, המתלוננת חולה בצורה רצינית

  ההתנהגות היא תוצאה ישירה של מחלתה ואי�. מבינה את משמעותה והתנהגותה
  כי, מבלי שבדק את התובעת, ר אבנו� לאבח�"עוד ידע ד." לה קשר ע� המציאות

  ."אידית וזקוקה לטיפול וכנראה ג� לאשפוזהיא סובלת מסכיזופרניה פרנו"
  

  מכבש האיומי�. אלא פתחה במערכה משפטית וציבורית, קו� לא מיהרה להתאשפז
  באמצעות המשפט�. רק חיזק את אמונתה בצדקת מאבקה, וההפחדות שהופעל עליה

  ר אבנו� על הפרת סודיות רפואית ועל הגשת חוות דעת"תבעה את ד, קנת מ�' פרופ
  .ית בלי שפגש אותה מעול�פסיכיאטר

  
  בחודש שעבר נית�. משפט השלו� בחיפה להכריע בתביעה�תשע שני� לקח לבית

  . אל� שקל10הפסיכיאטר חויב לשל� למיה קו� פיצויי� בס� : הדי��פסק
  

  כי התנהגותו, אביד� גלובינסקי, הדי� קובע שופט השלו� החיפאי�בנימוקיו לפסק
  אי� עוררי� כי, בקובעו קביעה כה נחרצת" וכי ,של מומחה חרגה מהתנהגות סבירה

  ."היתה עליו חובה לבדוק את התובעת בטר� יחרו� את גורלה
  

  ,כאשר התקבלה לעבודתה, מיה קו� אמנ� חתמה על כתב ויתור על סודיות רפואית
  רק, א� כתב הוויתור מתייחס להסכמת התובעת למסור מידע רפואי על עצמה"

  הואיל והשימוש במסמכי� הרפואיי� לא" .ציי� השופט" ,כוחו� לרופא המוסד או לבא
  היה על הפסיכיאטר,' יריב'פי בקשת מי שהינו בבחינת �כי א� על, פי בקשתה�נעשה על

  ."לנהוג משנה זהירות
  
  "הייתי בטוחה שמישהו התבלבל" 

  ,דירה מרוהטת בצניעות. אביב� קבענו להפגש בביתה באחת משכונותיה של דרו� תל
  לעקירת"אותה הקימה קו� " ,עוג�"יה משמש היו� כמשרד של עמותת שאחד מחדר

  ."השחיתות במגזר העסקי והציבורי בישראל
  

  היא מבקשת ממני להציג בפניה תעודת, מצוידת במסמכי� וע� מטע� של זהירות
  ונדמה כי חשדנותה לא נמוגה ג� כעבור שעתיי�, היא מודדת אותי שוב ושוב. עיתונאי

  .של ראיו�
  
  מאיפה לי" .היא מסבירה" ,ל תשכחי שהייתי תחת מעקב של שתי חברות חקירותא" 

  ומה א� הפסיכיאטר מנסה לטמו�? ידי חברת חקירות�לדעת שאת לא נשלחת אלי על
  ."אבל אני חייבת להיות זהירה, אני לא חשדנית? לי מלכודת

  
  ?מה את מרגישה היו�

  .ות� ימי� זה היה מאוד מפחידאבל תאמיני לי שבא, היו� אני מרשה לעצמי לצחוק
  ,תשמעי' ?ומה ה� אמרו לי. צילמתי את חומר הראיות ורצתי ע� זה למועצת הפועלי�

  ."ה� היו מפסיקי� לגנוב, כאילו שא� היה לי גבר' .את רווקה וזקוקה לגבר, מיה
  
�  � � � �  
  

  עלתה, תואר ראשו� בהיסטוריה ובצרפתית, בוגרת האוניברסיטה העברית, מיה קו�
  .מותה השפיע עלי בצורה קשה" .13אמה נפטרה מסרט� כשהיתה בת . ארצה מרומניה
  .אחר כ� קצת הידרדרתי בלימודי�. נתנו לי כמה ימי� כדורי הרגעה. הייתי בת יחידה

  ."אבל אבא זה לא אמא, אבא אמנ� טיפל בי
  

  .טריורווקותה סיפקה לה עילה מפוקפקת לאבחו� הפסיכיא, היא מעול� לא נישאה
  לא התחתנתי מכל מיני, פשוט. היו� קשה לי לקבוע א� נשארתי רווקה מתו� בחירה"

  ."סיבות
  

  ?הדעת� מה עבר ל� בראש כששמעת את חוות
  דבר כזה יכול בקלות לשבור. בקריאה הראשונה הייתי בטוחה שמישהו התבלבל בתיק"
  מבלי, � איומהדעת כל כ�מקצוע היה מסוגל לכתוב חוות�קשה להאמי� שאיש. אד�� ב�

  ."שבכלל שוחח איתי



  
  ?פע� טיפול פסיכיאטרי� עברת אי

  אחרי שהתקבלתי לעבודה. א� לזה את מתכוונת, מעול� לא אושפזתי במוסד לחולי נפש"
  .אבל בגלל בעיות של דיאטה, הייתי תקופה מסויימת בטיפול נפשי,' תנובה'בגזברות 

  הייתי. שגר� לי הל�, ת והאשמותהתנהל נגדי מסע הכפשו, לאחר שחשפתי את המעילה
  ,אבל מכא� ועד טיפול פסיכיאטרי ממוש� ובעיות נפשיות , בשלוש פגישות ע� הפסיכיאטר

  חשוב לזכור שהחשדות שלי היו, בכל מקרה. מצבי הנפשי יציב ביותר. המרחק גדול
  ."עובדה שהאשמי� הורשעו בדי�. מבוססי�

  
  ?הא� הצלחת למצוא עבודה. טורי�אמנ� ע� פיצויי פי,  אבל את נפלטת החוצה

  .אני זוכרת שפניתי למשרד נסיעות בבקש� עבודה. היה לי די קשה למצוא עבודה" 
  מנהלי� לא. ה� כמעט תלשו לי מהיד את השאלו�, סדרי��כשסיפרתי לה� שחשפתי אי

  אולי למעסיקי� שאליה�. אבל זאת הבעיה שלה�, אוהבי� עובדי� שחושפי� שחיתויות
  . מה להסתירפניתי היה

  
  עבדתי במספר. א� כי זה הל� לי קצת קשה יותר מלאחרי�, בסופו של דבר הסתדרתי"

  אביב והיו� אני�בספריה למשפטי� של אוניברסיטת תל, בחברת אלקטרוניקה, מקומות
  ."עובדת בהוצאה לאור

  
  לא קורב�, לא גיבורה

  רות ומול משרדיבאחת מהפגנות היחיד שקיימה בחזית בית הוועד הפועל של ההסתד
  חושפי שחיתויות שבדומה לה, פגשה מיה שותפי� לצרה, מפלגת העבודה ברחוב הירקו�

  ששמה לעצמה מטרה לעקור" ,עוג�"מאוחר יותר הקימה את עמותת . פוטרו מעבודת�
  .שחיתויות במגזר העסקי והציבורי בישראל

  
   הועבר בכנסת חוק97'בפברואר . העמותה פועלת בתקציב נמו� מדירתה הצנועה של קו�

  כיו� מונה. וה� כבר מקדמי� עוד שתי הצעות חוק. הגנה על עובדי� שהעמותה יזמה
  .אוהדי� ותומכי�, חברי�,  פעילי�� 300העמותה כ

  
  

  ?מאי� שאבת כוחות,  מה הניע אות�
  וג�' תנובה'ולמרות שניצחתי ג� את , אחרי כל השני� האלה, רצו� שהיו�, הרצו� לנצח" 

  ."אני לא בטוחה שיש לי, כיאטראת הפסי
  

  ?נורמלית�  לא חששת שתידבק ב� סטיגמה של לא
  אני לא מאמינה בכל. הכל מחלה� ג� מחלת נפש היא בס�? אז מה, ג� א� זה היה קורה"

  ובמש� תקופה ארוכה ג� סירבתי, לא שיחקתי את המסכנה. הסיפורי� האלה של סטיגמה
  ."לקבל דמי אבטלה

  
  ? אליי� התייחסה בחשדנות  הא� החברה הקרובה

  ."לא הרגשתי שו� חר� או נידוי חברתי"
  

  ?היית פועלת באותה דר�,  אילו נית� ל� להחזיר את הגלגל אחורנית
  אני. כ� מוקד�� מבלי לחשו� את זהותי בשלב כל, א� כי בצורה מתוחכמת יותר, כ�"

  אד� צרי��ב�. לא להסס ולהתלונ�, ממליצה לכל עובד המגלה שחיתות במקו� עבודתו
  ."אני שלמה ומרגישה טוב ע� מה שעשיתי. להיות של� ע� עצמו

  
  ? והחברי�

  חלק קט� מהחברי� שלי ניתקו מגע אחרי שהחלו. חברי� אמיתיי� נבחני� בזמני� קשי�"
  אחרי שנקבע רשמית שאני. אבל רוב� נשארו. לא רצו להיות נגועי�. הפרסומי� סביבי
  את. אבל אני כבר לא הייתי מעוניינת, דש איתי את הקשרה� ניסו לח, נורמלית לחלוטי�

  ?הריעו לי ברחוב, הדי� לעבודה�בבית' תנובה'יודעת שאחרי שניצחתי את 
  

  . מדמות אלמונית הפכת לאשה שמזהי� אותה ברחוב
  אני מצטערת על. הצטערתי שכל זה קרה. פרסו� יכול לעזור ופרסו� יכול ג� להזיק"

  ."עת הרופאי�הפסיכיאטר שהפר את שבו
  
  



  
  ?גיבורה או קורב�,  אי� היית מגדירה את עצמ�

  אני אשה מבוגרת ששולטת על חייה ומנסה לקד� את. לא קורב�, אני לא גיבורה" 
  ."אני חושבת שעשיתי מה שהייתי צריכה לעשות. האידיאלי� והמטרות שלה

  
  ? מה השתנה בחיי� מאז שהתפוצצה הפרשה

  קפה ואני�אני מארגנת מסיבות בבתי, ל"אני נוסעת לחו. י�ה� נעשו הרבה יותר מעניינ"
  שתי הצעות. הצלחנו להעביר חוק בכנסת' .עוג�'עסוקה מאוד בקידו� מאבקה של עמותת 
  לתת תמיכה משפטית, הצלחנו לעזור לאנשי�. חוק ארחות נמצאות עכשיו בהליכי אישור

  ."ומוסרית
  

  ? יש דבר שעליו את מצטערת
  ."ואני לא מצטערת על דברי� שלא עשיתי, ל דברי� שעשיתיאני לא מצטערת ע"
  

  ?מסכמת את התקופה, בכל זאת, אי� את
  ושבישראל לא היו קורי�, הייתי מעדיפה שכל הפרשה לא היתה מתרחשת מלכתחילה" 

  ."דברי� כמו שקרו במדינות קומוניסטיות
  
  

  ר אבנו�"שר הבריאות הישעה את ד
  

  הדעת שהסתמכה�ר משה אבנו� על חוות"הגיש קובלנה נגד ד, מרדכי גור, שר הבריאות דאז
  ומבלי, מבלי שביקש או קיבל ממיה קו� ויתור על סודיות רפואית, על מסמכי� ישני�

  .הדעת� שבדק ביסודיות לאיזו מטרה נועדה חוות
  

  ,ר אבנו� אד� בריא לחלוטי� וקבע כי הוא חולה באלצהיימר"בעקבות מקרה נוס� שבו בדק ד
  להשעות את רישיו�, שנתמנה לשר הבריאות אחרי מותו של גור, ר אפרי� סנה"הורה ד

  .)�"שעתר על כ� לבג(הרופא של אבנו� 
  

  ,אשתו הודיעה שהוא אינו בביתו ובכל מקרה. ר אבנו� וביקשנו תגובה"פנינו לביתו של ד
  ואב לוהנושא כ. היו� הוא בפנסיה" .אמרה" ,הוא אחרי התק� לב" .אי� לו כל כוונה להגיב

  ."והוא לא יהיה מוכ� לדבר
  

   הוא היה מוכ� לומר כי יצא61.היו� ב� , הצלחנו ליצור קשר ע� אבנו� עצמו, מאוחר יותר
  .א� לפרשה עצמה סירב להתייחס, לפני כשנה לפנסיה מוקדמת

  
  
  
  "הישג חשוב, הדי� �פסק" 
  

  :משה אבנו�ר "שסייע למיה קו� בתביעה נגד הפסיכיאטר ד, קנת מ�' המשפט� פרופ
  יש בו קביעה של נורמה. הדי� שהרשיע את הפסיכיאטר מהווה הישג חשוב ביותר�פסק"

  הדי� עשוי להשפיע בצורה חיובית על�פסק, מבחינה זו. משפטית חשובה לכלל הציבור
 ."דעת רפואיות בכלל�הנוהל הקיי� בתחו� מת� חוות


