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ה, ל א חו פ ת ד ! א ר מ צ ע
עש לפני סיים, לקסר ישראל ד״ר כאשר

ה בהרי כפרי כרופא שירותו את שנה, רים
ה הכפר נכבדי לו ערכו הרומנים, קרפטים

הת לא האזורי הכומר פרידה. מסיבת נידח
 ״אני לו: ואמר היהודי לדוקטור ניגש בייש,
 היית אילו לארץ־ישראל. עולה שאתה שמח

ברעב!״ גוועים היינו — כאן נשאר
 בהן בשנתיים מדמי־קבורד, ההכנסה כי

 אף אפם. בדיוק היו באזור לקטר ד״ר שירת
מת. לא אחד כפרי

 של תפקידו כי הסבור הדוקטור. דאג לכך
זמ בהקלה החולה את לזכות רק לא רופא

ממשי. ריפוי לרפאותו אלא הסבל, של נית
 של שיטתו ולהבריא. לתקן לווסת,

שי היא בגבעתיים, רופא כיום לקסר, ד״ר
 אותה מתאר שהוא כפי הטבעית, הריפוי טת

 לקסר ד״ר ,לאור. עתה זה שיצא בספרון
 קצרת משיגרון, — מחלה כל לרפא משתדל

 וכליות כיב מחלות מתנת, עד ודלקת־פרקים
ה הריפוי שיטת את ביולוגית. בשיטה —

עצמך! את רפא בחולה, לסכם אפשר זאת
ב מביאה הרפואה אין לקסר של לדעתו

ה העצום הכוח את מספקת במידה חשבון
 תפקידו ואשר חי, אדם כל של בתוכו נמצא

ש ברגע הגוף את ולהבריא לתקן לווסת,
קורה. משהו
 עצמות המאחד, פצעים, המגליד הכוח זה

 לא אוכל לגוף מחוץ אל הדוחה שבורות,
מתאים.

 לקסר כשד״ר ולחמור. לשור לסוס,
 הוא. אין שלו, את לעשות לטבע לתת מבקש
ב לעשות מה אין שלרופא להגיד מתכוון
 הרופא' של שתפקידו סבור רק הוא נידון.
 לדכא עליו אלא הכאב, את לדכא סתם אינו
הכאב. להופעת שהביאה הסיבה את

 מקודשות. דעות הרבה דוחה הוא כך לשם
 נוהגי על לשמור חייב האדם כי כך על עומד
בריא. שיהיה כדי נכונים חיים

 לכך האוכל. בזמן השתייה עניין למשל:
 ביותר. החריפה בצורה לקסר ד״ר מתנגד

ל גורמת יסודית, לעיסה מונעת השתייה
צרורות. קיבתיות צרות

 עצמו את המכבד חקלאי כל כי היא עובדה
בה (ולכל ולחמור לשור לסוס, לתת מקפיד

 לשם בריאות ממנה שדורשים אחרת מה
דווקא. יבש אוכל פיסי) מאמץ ביצוע

ב רופא כל כמו וחשמל. כסף זהב,
ב לקסר ד״ר גם מאמין טבעיות, שיטות
מאוו בחדר ערום בהילוך ובעיסויים, סאונה

שפת־הים). על (או רר
 גם דוגל אלה, בשיטות מסתפק לא הוא
 ריס־ לפיה הקדומות, הריפוי משיטות באחת

 לפני כבר חוליהם את סיניים רופאים או
 כאקופונקנוורה ידועה השיטה שנים. אלפי

 מסויימים מקומות דקירת ועיקרה הסינית,
כסף. או זהב במחטי הגוף של

אלה? בדקירות התועלת מה
 הם האלה ״המקומות לקסר: דיר מסביר

 אפשר באמצעותם אשר פקקי־חשמל כאילו
 רוצים אותם הלקויים, האברים את להפעיל
לתקן!'

אדם דרכי
ם ש ש ה ר ו פ מ ה

ל שמו את שינה פייקוביץ יגאל כאשר
 ספיר לפנחס קוזלובסקי פנחס אלון, יגאל

 הדבר התפרסם אבן, לאבא איבן ואובריי
ברבים.

 מאילת בליץ פדריק כאשר גם קרה כך
 בן־גיגי וטאני ברק לפנחס שמו את שינה
 לגאולה שמה את לשנות החליטה מעכו

בן־יהודה.
 של הפרסחזים בילקוט נעשה הפרסום
 מזומנות, לעתים מתפרסמים, בו הממשלה,

 לחוק בהתאם שם שינויי בדבר הודעות
.1956 השמות
 מגיש שמו, את לשנות הרוצה אדם
 על־פי־רוב, המאשר, למשרד־הפנים, בקשה

 ורושם קצר זמן תוך המבוקש השינוי את
 הנפתית התושבים מרשם בלשכת אותו

המתאימה.
 כמד, פורסמו שוב השבוע עיסא. כס
 זה כמו הארץ, ברחבי שם שינויי מאות

את ששינה נח עבדאללה הטברייני של

 זנל־ידי כרוניות מחלות ומניעת ריפוי *
ת; שיטות לוגיו עמי. 62 המחבר; הוצאת ביו

 ינקו־סטרול הנצרתי ושל נח לעובדיה שמו
 ליעקב שמו את שפישט מרריו־שיוביץ

שמאי.
 שמותיהם. את משנים יהודים רק לא
 רוצה דווקא למשל, בנצרת, נאסר עיסא

נאסר. זאהי להיקרא
 הירושלמית את להבין אפשר לוי. רק
 תמיר. אורה לד,קרא המעדיפה תם אורה
 להיקרא מרמלה עסייה חי רצה מדוע אבל
 מנחם הירושלמי החליט ולמה י עטייה חיים

 יפה שם הוא אהרונסון מנחם כי אהרון
? יותר

 אחת, דרגה ירדה כהן לבנה התל-אביבית
 והירושלמי לוי. ללבנה שמה את שינתה
 יהווי, הוא שיהודי החליט איסמאעיל עמרם
ישראל. לעמרם שמו את שינה

שעים פ
ה ש ע ך מ ר ב א ת ב פו < ק ב ו

 למד קסן, היה שטרן כשאיזידור פעם,
ל חונך הוא דתי. בבית־ספר בבני־ברק

 משפחתו על־ידי טובים ולמעשים מצוות
 הראשונה קופת־הצדקה את אבל האדוקה.

הבר־מצווה. חגיגת לפני עוד גנב שלו
ל הוריו הכניסוהו 13 לגיל בהגיעו

 היסב בחן לתורה, שעלה בשעה מצוות.
 של הגדושות קופות־הצדקה את בעיניו

 את תיכנן עצמו ערב באותו בית־הכנסת.
גניבתו.

 הזה האברך גנב 15 בן סחורה. כגלל
 לימד צעירים, פורצים חבורת ארגן רכב,
 מה לצה״ל, גויים 18 בגיל לגנוב. אותם
 לארגן חבוש־הכיפה לחייל הפריע שלא

 בני־טובים כולם פורצים. חבורת בבני־ברק
 פעמים 42 פרץ איתם ויחד פיאות, ארוכי

 מכריו, של ודירות בתי־ספר לבתי־כנסת,
במקום. ביקוריו בשעת ובדק סקר אותן

 אלפי עשרות שגנבו הדתיים, הפורצים
 צדיקים לנכדי כראוי אותם, בזבזו לירות,

יע בנות תלמידות דתיות, בנות על רק —
).1484 הזה (העולם שבבני־ברק קוב

בערבות. ושוחר הודה נעצר, איזידור
 יוסי, המכונה לאיזידור, היו מגניבות חוץ

 הוריו, על לאיים כמו תחביבים, כמה עוד
 ב־ אותם שיהרוג הטובים, במעשיו שחשדו

הצבא. מן הביא אותו עוזי,
 בדיזנגוף סביון בקפה בישבו למשל, או,

ש מריבה בעקבות אולר, שלף חברים, עם
 כמה חברו את דקר בחורה, בגלל פרצה

בגבו. פעמים
בער שוחרר הודה, שוב, נעצר איזידור

בות.
 שקופות־ יוסי החלים זו בתקופה בערך

עשיר להיות וכדי לעניים, עניין הן צדקה

שטרן השוד
שרצים של קופה
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