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המש בירושלים, הדסה מבית־החולים ברג,
ב האורטופדיים הרופאים איגוד כיו״ר מש

ה שיטת על שמעתי ״כן, : אומר ארץ,
 מדוע יודע אינני צייכנר. ר״ר של בלוקדה

 הזו. הטיפול בשיטת בארץ משתמשים לא
 כל משתמשים. שכן רופאים כמה ישנם
 בה.״ מאמין שהוא בשיטה משתמש רופא

 את למד צייכנר ד״ר הבולשת. רופא
 אנדרי פרופסור אצל במוסקבה, שלו השיטה

 שיטות גם אצלו למד הוא וישיניאוסקי.
העתי הסיניות בשיטות שמקורן נוספות,

 במרכזי סיכות בדקירות טיפול של קות
 כולפא צייכנר שימש מה תקופת העצבים.

לקש הודות קיבל, זאת, למרות הנ.ק.וו.ד.
 רשות במוסקבה, הצמרת בכירי עם ריו

זאת. ביקש כאשר לישראל, לעלות
 •אז היתד׳ ״לא .1960ב־ עלה הוא לארץ

ה בעל הרופא מספר לרופאים,״ עבודה
ב עברתי ״אני הטיפוסי. הסלאבי קלסתר

נש ואשתי שונים, בקיבוצים רופא תור
ש לד, אמרו אחד יום גת. בקיבוץ ארה

 אשתי במטבח, לעבוד תורנות לה קבעו
 לברית־ שנחזור רצתה היא בערב בכתה.

ש כדי והתחרטה, נרגעה בסוף המועצות.
 רק הארץ. נגד לתעמולה בנו ישתמשו לא

 כרופאה.״ עבודה קיברה וחצי שנה אחרי
צרי ״אנחנו לרפא. צריך - רופא

 י. בארצות מהרופאים הרבה ללמוד כים
 למעשה שהוא צייכנר, טוען קומוניסטיות,"

 בארץ ״אצלנו פנימיות. לב למחלות מומחה
 עם חולה בא דיספצרים*. דים הרופאים

כו מה לברר מנסה לא הרופא אז כאבים,
 ב־ למומחה. אותו שולח אלא לו, אב

 חולה בא כזה. דבר אין ברית־דימועצות
אותו.״ לרפא צריך הרופא אז — לרופא

משטרה
מוזרים עופות

, - ■ _ ■ -------------

ת־ המשפט בגי
 בפני המשטרתי התובע של בקשתו

 פרוזאית היתד, אילן מנחם השלום שופט
 קצב ),28( יעקב משה את להרשיע :למדי

 91 ששוויים עופות 14 בגניבת חולוני,
 אור הושלך התביעה שבמהלך ארא ל״י.

המשטרה. של עבודתה צורת על מוזר
 בעל פייביש, אשר כחצות. מארד

 חש, בחולון, ג׳סי־כרין בשוק עופות חנות
 נמוגים עופותיו כי חודשים, מספר זה

 ידירו אצל הלך בטוח. אבל לאט מלולידים,
 להציב לו לעזור ביקשו סלחי, יום־טוב

הגנב. את ללכוד לנסות כדי מארב
ה שני באו לחצות, סמוך אחד, לילה
 עופות עמוס טנדר סיפוקם. על אורבים

 נהג העופות. לולי היו בה לחצר נכנם
 פייביש של שכנו — יעקב משה הטנדר את

חצר. באותה היו שלו לוליו שגם למחסן,
 מכאן שאירע מה על לשלו. — משלי

״ראי :פייביש אחרת. גירסה צד כל מספר
מד לולים, שני עם לחצר נכנס אותו תי

 שלי הלולים ליד מסתובב האורות את ליק
 אחד לכל לול. מכל עוף להוציא ומתחיל
ה אצלי שונה. בצבע לולים יש משנינו
ה יעקב אצל ושחור, צהוב בצבע לולים
 שהוא ראיתי צהוב. אדום בצבע לולים
 ותפסנו יצאנו אז שלי. מהלולים מוציא
אותו.״

 שלי, הטנדר עם ״באתי :יעקב מספר
 שקניתי עופות מלאים לולים 14 דייו שבו

ה את הכנסתי יום. באותו מתנובה אותם
 לולים שני לתוך וגם למחסן שלי לולים

 נכנם זמן אותו הצפיפות. בגלל ריקים,
 הכנים מילה להגיד ובלי לחצר, פייביש

 ביקשתי גנב. לי צעק הוא בגב. מקל לי
 מדים ביקשתי במשטרה למשטרה, שנלך

 שלי.״ העופות את ויספרו שישקלו
 ציין דבריו, לחיזוק צ שם או לקח

 לפיד, — 3644 — הקבלה מספר את יעקב
 נרשמו בדי ואשר בתנובה, העופות את קנה

סניגו קם ומשקלם. שקנה העופות מספר
ה את ושאל קאזים, חיים עורך־הדין רו׳

 המשטרה שקלה האם יחידה: שאלה תובע
יע כבקשת אותם, ספרדי או העופות את
ל אם לוודא מנת על — קב ט  עופות נ

ד או הטנדר ל א י ר ו מהטנדר? עופות ה
במבו המשטרתי התובע הודה בתשובה,

 דבר אפילו בדקה ייא המשטרה שאכן כה׳
 על תביעה שהגישה לפני אלמנטרי, כך כל

אזרח. נגד גניבה
 מהבעת להימנע דייה יכול לא השופט

 את דחה התובע, תשובת נוכח פליאתו
יותר. מאוחר למועד פסק־דינו
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