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י /  אריה מספר שבעולם,״ סכום כל י /
 לראיות בדי ״רק מיכמורת, ■ממושב קינר

 זוחלת.״ או מתהפכת השש בת ילדתי את
והסו ילדה קינר אריה הקברניט ישל בתו
ל וחיה לידתה, מאז מותי משיתוק בלת

 של דבריו מיטתה. בתוך כצמח מעשה
 של הרגשתם על מעידים קינר אריה
 הלק מוח. נפגעי לילדים מההורים רבים

 קורבן עצמו את למצוא עלול מההורים
!מ רפואית אחיזת־עיניים שערוריית שיל

תוחכמת.
 אלפי עשרות כבר שילם קינר אריה

 ולשפר בתו את לרפא לנסות כדי ליחות
 קינר, הזוג בני פנו השאר בץ מצבה. את
 !נפגעי לילדים !אחרים הורים מאות כמו

 אמריקאיים רופאים לחבורת אחרים, מוחין
 מסוג לילדים מקוחד־במינו טיפול שהציעה

פירות. שום נשא לא הטיפול זה.
 דו־ קבוצת חברי האמריקאים, המרפאים
 לטיפול מומחים שני (שמות מן־דלקאטו

 שהם דלקאטו, וקרל דומן גלן בנפגעיומוח,
הפו למימוש ל״מכון שייכים השיטה) אבות

 בכינויים יותר וידועים האנושי״ טנציאל
 המרכז שוכן שם — פילדלפ״ה״ ״קבוצת
 הילדים להורי הציעו — ■שלהם הרפואי

 טיפול בצורת חדשה, תיקווה המפגרים
 התיקווה תמורת כחדשני. הציגו שאותו

עצו סכומדכסף המרפאים גובים והטיפול
 ב־ בתחילתו עמד החדשני הטיפול מים.

 שסחפה בינלאומית התלהבות של .מרכזה
 נפגעי־המוח הילדים הורי קהילת את גם

 במרכזה עומד הוא כעת אך הישראלית.
בינלאומית. חשדות מערכת של

כמ של לאוכלוסיה הנוגעת בעיוה זוהי
 חיים בם בישראל, איש מיליון רבע עט
 את אליהם נוסיף אם מפגרים. אלף 75כ־

מס ומטפליהם רופאיהם מישפחותיהם, פני
זו. לבעייה מודע גדול שציפור תבר

 פיסיותראפיה
המוח לתיקון

 בדייקנות חודשים, שלושה די ן*
 רפואי צוות לישראל מגיע שעון, של ■ו

 הצוות פילדלפיה,״ ״קבוצת של מרשים
 ב־ המהודרים מבתי־המלון באחד מתמקם

 שחלקם חדרים במערכת המרכז, איזור
ובדיקה. טיפול כחדרי משמש

 בכל מוזר מחזה מתרחש זמן ׳באותו
ה ברחבי מפגרים לילדים הטיפול מרכזי
 הרופאים על עטים סורים מאות ארץ.

 של הרפואיים התיקים את בתוקף ודורשים
 סתיקווה בביודהמלון מתייצבים ילדיהם,

 מלאי כשהם החדשני הטיפול את לקפל
תיקוות.
ה הפוטנציאל למימוש ״הממן נביאי
 אינו שיפלי פיגור כי טוענים אנושי״
מו מפגיעה הנובע סימפטום אלא מחלה,

חית.
סיד כולל דומן-דלקאטו בשיטת הטיפול

ש פיסיותראפיים טיפולים של ארוכה רה
 גופו חלקי כל את להפעיל מנסים בהם

 השיטה מומחי הפגוע. היולד של וחושיו
 על- מוחיים פגמים ■לתקן אפשר כי טוענים

וה האיברים של אינטנסיבית הפעלה ידי
בנו הפגוע. המוח לחלק הקשורים חושים

 האינטנסיבית ההפעלה כי טוענים הם סף
 על נוסף בפיסיותראפיה, !האיברים של

 בטוח ליצור עשויה !המקובלים, הטיפולים
ה על שיפקחו חדשים מרכזים הפגוע

 אצל בעייתית שהיתה הגופנית פונקציה
אורגני. נזק קיים שבמוחו המפגר הילד

לילדיהן טיפול

׳נ. ל' :

 111 א י ר ב ה ־ ו ש
 שוסטק, אדיעזו

מסקנות את קיבל
 המומחים ועדת

 שיטת את שבוקה
 והמליצה הטיפול

ך לא בה לתמו
כלל, יודע איננו מההורים ניסר חלק

 הצוות אנשי כל ויחידי אחד רופא מלבד כי
מור פניהם את המקפל המרשים הרפואי

 לעומת השורה. מן מפיסיותראפיסטים כב
 למימוש ״המכון שליחי מצטיינים זאת

 יח־ מערכת בפיתוח האנושי״ הפוטנציאל
 יחם מעניקים כשהם מצויינת, סי־ציפור

על — המודאגים להורים ׳וחמים ׳אנושי
 הלקוח שסד. האמריקאית המסורת מיטיב פי

האמת. מן יוחד חשוב
 הגיעו כבר רבים ושרלטאנים !נוכלים
כש האחרונות, השנים במחקית לישראל

 מפגרים. לילדים תרופות־פלא מציעים הם
מפוק זריקות בעזרת זאת עשו אחדים
קר בעזרת לרפא התיימרו ׳אחרים פקות,
■ההו מרבית ׳מיסתיוריות. קוסמיות ניים
 דרך כיל לנסות מוכנים כאלה לילדים רים
 דרגת את ולצמצם ילדיהם את לקדם כדי

הנוכ ברשת .נתפסו מהם ורבים הפיגור,
 כיסיהם ואת מרומים עצמם את וימציאו לים

 גם נתפס מההורים ניכר חלק מרוקנים.
 וללא בדיקתה ללא פ״לידלפיה, לשיטת

הכבד. במחיר התחשבות

 הורים זוג מפל גובים פילדלפ״ד. אנשי
 הנמשך ביקור ׳לכל לירות 6000 של סך

 נש־ בשנה) פעמים (ארבע אחדות ■שעות
 קובץ גם — רבה בנדיבות — כלול !במחיר

 הבא. לביקור עד הטיפול להמשך הוראות
 גם המטפלים ממליצים ׳רפים סטיקרים

 שבארצות- במכון יוותר, ■יסודי טיפול על
 ההורים את גם מחייבים כשחם הברית,

 — ■סו ידובר שעוד — המוזר לטיפול ליבוא
 עבור דולרים אלפי גופים הם כאן וגם

והטיפול. האישפוז
לטי לנסוע עצמה על הנוטלות מיישפחה

 בין הנע סכום מוציאה בפילדלפיה, פול
 לירות. מיליון רבע לבין לירות אלף 100

 לפילדלפיה נסעו בבר מישפחיות עשרות
 יוחזרו ׳בארץ, רכושן את ׳שמכרו אחדי
הת כל הושגה ׳שלא לאחר נפש במפח

הילד. במצב קדמות
 לפני מנופפים פילדלפיה אנשי אולם

המ בתיאוריה החרדים ההורים של אפם
 יכול תיקווה מלא לב יאשר ■שלהם, נומקת

 לא אם או אב איזה בנקל. ילד. להיתפס
 להשקיע כבד, כה במחיר גם ולו ינסו,

 פיסייותראפי טיפול לצורך :וכסף מאמץ
 מוחו חלקי את מחדש לבנות האמור מרוכז

המפגר? ילדם של הפגועים
ה ט  על פיי

שמה ריגשי הא
 של התיאוריה שמאחרי הנחות ך*

י /  מעולם הוכחו לא 'דומן־דלקאטו /
 ברנרד הפרופסור טוען הרפואי,״ במדע
 •שב־ הילד להתפתחות המכון מנהל כהן,

 שמתפתה ״ומי שיבא. שם על בית־החולים
 שוקית בפני עצמו את למצוא עשוי להם,

 שוקת בפני עמד לא שבוודאי מי ׳שבורה.״
בעז אשד פילדלפיה, אנשי הם שבורה

ישרא- מתווכים מיספר של האדיבה רתם


