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מעצרים נוספים בפרשת מכירת הכליות לישראלים
בקוסטה ריקה

2,000בין העצורים בעל פיצרייה החשוד שגייס גברים ונשים במצוקה ש"תרמו" כליה תמורת כ-
 אלף דולר100דולר. החולים, לפי החשד, שילמו עבורה כ-

 עצרה אתמול (חמישי) שלושה רופאים מביתקוסטה ריקהמחלקת החקירות המיוחדות של משטרת 
"מכירת והשתלת כליות לחוליםהחולים "קלדרון גווארדיה" בבירה סן־חוסה, בחשד שהיו חלק מרשת 

 – רובם ישראלים. שניים מעצורים, ד"ר סאמטי וד"ר גוזמן, הם מנתחים במחלקה האורולוגיתזרים"
של בית החולים. השלישי, ד"ר מונחה, הוא מומחה לכלי דם.

 גייסיחד איתם נעצר בעל פיצרייה הנמצאת מול בית החולים – אזרח יווני בשם קציגיאניס – החשוד כי
מבין לקוחותיו גברים ונשים במצוקה, ושכנע אותם “לתרום" כליה תמורת תשלום. בחיפוש שערכו

החוקרים בביתו בעיר הפרבר קורונדו, נמצאו לדבריהם מסמכים רבים הקשורים לחשדות. בין השאר,
 אלף דולר, בעוד אלו שהכליה100 ל-80מתברר כי חולים אשר בגופם הושתלה כליה שילמו עליה בין 

 דולר בלבד.2,500 ל-1,500נקצרה מגופם קיבלו עבורה בין 
בחודש יוני האחרון, עם מעצרו של פרופ’ פרנסיסקו מורא, מנהל המחלקההפרשה נחשפה 

הנפרולוגית בבית החולים החשוד כי עמד בראש הרשת. מאז מוחז פרופ’ מורא במעצר, בעוד החקירה
נמשכת. בסמוך לחשיפת הפרשה פורסם כי קצה החוט לחקירה התגלה כאשר בני זוג, אזרחי קוסטה

וכאשרריקה, הגיעו לנמל התעופה בן־גוריון, וסיפרו בתמימות כי נשלחו לתרום כליה. כניסתם נאסרה, 
הם שבו לארצם הם נחקרו על ידי המשטרה.

 השתלות לפחות, כולן20ממשטרת קוסטה ריקה נמסר כי העצורים החדשים בפרשה מעורבים ב-
כילזרים ורובן לישראלים, אשר בוצעו באופן לא חוקי בקוסטה ריקה. העצורים ידעו, על פי החשד, 

12"התורמים" מקבלים תשלום עבור הכליה, מעשה אשר על פי החוק במדינה דינו מאסר של עד 
 – ועד למעצרים בחודש יוני.2009שנה. הניתוחים בוצעו משנת 

דובר של הפרקליטות המקומית מסר כי עד כה אותרו ונמסרו בפרשה עדויות של כמה מן "התורמים",
אשר קיבלו כסף בתמורה לכליות. "החוק אינו מעניש מתן כליה כתרומה”, אמר הדובר, “אלא

התארגנות שהופכת את הדבר לסחר באיברים". הפרקליט הכללי של קוסטה ריקה, קרלוס מאריה
חימנס, אמר אתמול: "מבין חברי הרשת יש כאלה אשר ידיהם היו מלאות כסף, ואחרים שידיהם היו
מלאות דם. הם קצרו את האיברים מהקרבנות והשתילו אותם באחרים". בפרקליטות סרבו להתייחס

לשאלה אם החקירה נעשית תוך שיתוף פעולה עם גורמים בישראל.
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