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 הרצאות מסע במייסגרת בדרום־אפריקה
בישראל. מתוקים מים בעיות על

ה ח ת ו אוני של בבית-החולים . נ
 ניתוח בקליפורניה, סטנפורד ברסיטת

 של הפלא ילדת שהיתה מי השד, סרטן
 היום הנקראת טמפל שירלי הקולנוע

בלק. שירלי
. ר ט פ ב בקיבה, ניתוח בעיקבות נ
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 מרכז חבר היה שנים משך אריטריאה.
 מסויימת תקופה ושימש החרות תנועת
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 ברח השנייה העולם מלחמת בפרוץ ני•
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 שטימע פאלקס היהודי העיתון מערכת
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