
נאור, אריה לשעבר, הממשלה מזכיר
 בית-מישפט שופטת אישתו, בחברת בא

 ושני נאור מרים בירושלים, השלום
 לפני בניו את להציג הקפיד נאור ילדיו.

 שלמה הערייה לראש כשהגיע המכובדים.
 של ידו את ללחוץ הילדים סירבו להט,

 מילמל במקום שהסתובב המלצרים אחד
 להגיש מתרגש. כל־כך ״אני הרף: ללא

 !״הידיים מן לי יפול תיכף שהמגש לבגין, ״
 בא פרם, שימעון האופוזיציה, ראש ■

 עסוק היה כי והתנצל, מתנה נתן באיחור,
 עם מייד איחר. לכן בירושלים, בישיבה

 הווי־ לצלם נקדימון מיהר פרם, של בואו
 ממנו וביקש המאורע, את שצילם דאו,

מתכ ״אני :בגין של שולחנו לכיוון למהר

 את שילחץ כדי פרס, את לשם לקחת וון
 כדי מאמץ, כל עשה פרם בגין.״ של ידו

 את ועזב שולחן אותו אל להגיע ■שלא
קצר. זמן אחרי המסיבה
 שהנשיא לי סיפר חתן־המסיבה, ישגב,

 השתתפותו את ביטל אך להגיע, אמור היה
 לשלוח שכח לא ״אבל האחרון. ברגע

 ממחנה פעיל, מאיר הנער. ציין מתנה,״
 כיצד וסיפר בגין של ידו את לחץ של״י,

 רווה בגין דווקא. למרכז בדיעותיו זז הוא
 הצעיר, מרידוד דן זו. מהצהרה נחת

להצ או להתראיין סירב הממשלה, מזכיר
 בסך אני הישן. מהדור ״אני :ואמר טלם
 אני בטלוויזיה אפור. ממשלתי פקיד הכל

תפקידי.״ בגלל ברירה לי אין כי מצטלם,

ן | ך 111 ן■ 1 ן | י ך ו ף ן  אגודת ח״כ הוא המסיבה סוף לקראת שהופיע ךן |
#י 1 גדול־המנזךים הח״ב שפירא. אברהם ישראל, י י ^ י1

 ששיפרא מספרים, במיפלגתו שפירא של מתנגדיו בשימחה. נקדימון מליידי התקבל
אחרונות. ידיעות בצהרון בכיר כעיתונאי היום העובד נקדימון, לשלמה מאוד מקורב

ה חל מ באישון־הע-ן היא ה
)31 מעמוד (המשך
 שלי. מהטיפול נפגע לא אחד אף נאלית.

 ול־ לו שנתתי לדיאטות הסכים שלא מי
 פשוט לו, שהכנתי הנכונה טבלת־התזונה

בו.״ לטפל שהפסקתי או עזב,

 בהם, מלטפל מנוע הוא בית־המישפט,
 איתם מביאים חלקם להם. ליעץ ואפילו

 ישלח שפכטהולד ומבקשים תודה מיכתבי
 באמצעות לממשלה המישפטי ליועץ אותם

זיכרוני. אמנון עורך-דינו,

ה א פו ר  ה
ת לא א פ ר מ

 איבחון בשיטת מתמחה כטהולד מ
 על בעין. התבוננות בעזרת מחלות ^

 המחלות כל משתקפות בעין זו, תיאוריה פי
 הם הטיפול דרכי בהן. ללקות יכול שאדם
 שונים, סוגים 4000כ־ צימחי־מרפא, בעזרת
נכונה. ותזונה

פפטהולד: סיפר
 מפריע נותן שאני שהטיפול ספק לי אין

 מחלות מרפאים אינם הם עצמם. לרופאים
שו תרופות על־ידי כאבים, משככים אלא
 הטיב- המרפאים שאנו, היא העובדה נות.

 ממחלות־ אנשים לרפא יכולים עוניים,
 מחלות פרקים, מחלות אולקוס, כמו קיבה

 בדרכי־ מחלות מכרת, אסטמה, כמו כרוניות
 נותנים גם אנו מחלות־עור. כליות, השתן,
סרטן. מחלות לריפוי רצינית עזרה

ה את מדכאה הקונבנציונאלית הרפואה
 גורם הכדור אותה. מרפאה לא מחלה,

מחלות. של גל ולהצטברות כאבים לשיכוך
 נותנים אנו החולה. את מרפאים לא אנו
 מפריעים לא שאנו בכך להתרפא, לגוף

 נכונה, תזונה מהריפוי. חלק הוא הכאב לו.
 וטיפול התעשייתים המוצרים כל סילוק

לאורג שניתנת העזרה הם בצימחי-מרפא
שיתרפא. כדי ניזם

 שמקבל מי אצלי, הראשון הביקור אחרי
 בהכרה. לצימחוני הופך הריפוי הצעות את

 :נכונים צירופי־מזון ועושה מעט אוכל הוא
בתרו משתמש לא צם, לפעמים מעשן, לא

אותו. שיחלה הרגיל לרופא נותן ולא פות
 בבוקר, משיב: אני לאכול, מה לשאלה

 דייסה או ירקות בחורף פירות. בקיץ
 ירקות, בצהריים: סולת. או מלא מאורז

 לחם אחרים, ירקות בערב, מבושלים. גם
 יש מלאה. חיטה או מאורז ודייסה הי

 סוכר בו שיש מזון מאכילת להימנע
מדי. רבות וקלוריות

 בכל מוכרת היא הטיבעונית הרפואה
 היה שנים כמה לפני לא. בארץ העולם.

 שנקים אסף, קופת־חולים ובין ביני הסכם
 בופ־ שני עם לטיבעונות, פנימית מחלקה

 זאת. מנע מישרד־הבריאות נוספים. אים
 במישרד־ לבדיקה נקראתי אחרת פעם

 אצלי ערכו אף המישרד וראשי הבריאות,
 שאני למסקנה הגיעו הם בקליניקה. ביקור

תרופות. אתן שלא ביקשו אך לעבוד, יכול
 במיש־ אשה התלוננה הנוכחי, במיקרה

 לחיזוק לה שהמלצתי שצימחי-מרפא טרה,
 לקחו אילו לריפיון. גרמו הבטן, שרירי

 אותו בודקים והיו הצמח את השוטרים
 האשד, צודק. שאני מגלים היו במעבדה,

 ואכלה שלי הטיפול את לקבל סירבה פשוט
 מהאסיס־ ביקשתי אף אני מזיקים. דברים

 נוסף, תור שום לה יקבע שלא שלי טנט
 היא אז להתרפא. מוכנה לא שהיא משום
למישטרה. פנתה

ם תגי כ  מי
ם לי חו מ

 ללא ברפואה עיסוק על אותי צדו י**
 בטיבעונות, עוסק שאני בעוד רישיון, +

ובהדרכה. נכונה בתזונה
 דבר. שום מסתיר לא שאני לדעת חשוב

 וללמוד אלי לבוא לרופאים קורא אני
טיבעיות. שיטות־טיפול ממני

פכטהולד. של דבריו כאן, עד
 לצידו עבדה אסיה, פכטהולד, של אשתו

 יוגה על וכותבת מרצה היא שנה. 21
 כל של זכותו לדעתה, טיבעונית. ומדריכה

 שטובה עזרה, של סוג כל לחפש היא אזרח
 הרפואה אם וכמה כמה אחת על עבורו.

 מישרד־ תיקווה. כל לו הותירה לא הרגילה
 ילכו לא שהחולים לדרוש רשאי הבריאות

 הטיב- של אגודה יש כך לצורך למתחזים.
 הטיבעוניים והמרפאים והצימחונים, עונים

 ״הרופאים פיקוחם. תחת להיות חייבים —
 כי שאמר היפוקראטס, בשבועת נשבעים

 שיש זה לא לרפא, היודע אדם הוא רופא
אסיה. אומרת דיפלומה,״ לו

 של הקליניקה את רבים פוקדים בינתיים
להא מסרבים חלקם בתל-אביב. פכטהולד

הוראת על־פי כי — אומר כשהוא לו, מין

 כיצד .שונים חולים מספרים במיכתבים
 ואחרי הטיבעוני, למרפא יאוש כלאחר באו

 שבו לחלוטין, נרפאו לעצותיו ששמעו
 מספרים כולם בריאים. כאנשים לתפקד

 וסירב נמוכים סכומים מהם גבה שפכטהולד
וה השלישית בפעם כשבאו כסף, לקחת

בלבד. לייעוץ רביעית

 גידול
בעין

 במיקצועה, אחות מנדדוכיץ׳ וככד ן*
 לחפש כדי ארצוודהברית עד הגיעה

 שיווי-מישקל, וחוסר לבעיות־ריאות מזור
 על שומרת אני ״היום :סבלה היא שממנו

 ואני למקל זקוקה לא אני נכונה. דיטה
מצויץ.״ מרגישה

 מאסטמה. סבלה מתל-אביב פינקר בלה
 או למכשיר־הנשמה זקוקה לא היא היום

 כבן- נושמת אני ״היום כלשהן. לתרופות
פכסהולד.״ של הטיפול אחרי אדם,

 מבני-ברק, דתית מורה פרידמן, מרים
 היא שנה. 25 כבר צימחונית שהיא סיפרה
 ולדבריה־ רבים, חולים לפכטהולד הביאה

 בביקור פעוטים סכומים מהם פכטהולד גבה
 עבור תשלום מהם לקחת וסירב ראשון,

אליו. שבאו השניה בפעם יעוץ,
 קרא הוא גלין• דב הימאי התקשר מחיפה

 פכטהולד את עצרה שהמישטרה בעיתון
 ״לפני קרה. מה לברר כדי התקשר והוא

 בעין. גידול אצלי איבחנו וחצי שנתיים
 לפכטהולד. באתי אותי. לנתח רצו לא

 ניסים שסיפרו אנשים במאות שם פגשתי
 דיאטתי טיפול לי נתן הוא עליו. ונפלאות

לגמרי.״ התרפאתי ואני צום, עם

ח ת ם פ לי כ  לנו
ם אי מ ר ו

 ידה את המישטרה הכבידה אחרונה ף*
 נוסף טיבעוני מרפא טבע. חנויות על ■-

ש מישרד־הבריאות, לדין. והועמד נעצר
 וכמרפאים הטיבעונית ברפואה מכיר אינו
 הנזקקים של לתחינתם מאזין אינו אלה,

טיבעוניים. מרפאים של לטיפולם
ב הרשומים חברים אלפי יש בישראל

 והטיבעוניים. הצימחונים תנועת כרטסת
 איר־ בשום רשומים שאינם אחרים, רבים

 מסודרים, אכילה כללי על שומרים גון,
האוכ כאלה יש ודגים. בשר אכילת ללא
 שאינם המהדרין ויש ומוצריו חלב לים

בריאו :וסיבתו אחד כל ;זאת גם אוכלים
אופנתית. או מוסרית תית,

 הצימחוני לפני העומדת המרכזית הבעייה
 אין ראשית, כפולה. היא הטיבעוני או

 עבר שלא אורגאני מזון להשיג באפשרותו
 אורז, כמו אחרים, מוצרים על כימי. ריסוס

וכדו שומשום טחינה מלאים, וסוכר קמח
 אלה מוצרים סכומי-עתק. משלם הוא מה,

 מקומות מאוד במעט מסובסדים. אינם
 המיסעדות ומיספר לשתיה, מים מגישים

 תעשייתי לא אוכל לאכול אפשר שבהם
ביותר. קטן הוא החי, מן ולא

 טיבעוניים ממרפאים תמנע המישטרה אם
 אליהם שפונים לחולים יעוץ בגלוי לתת

 חדשים בחיים שזכו שרבים הרי לעזרה,
 ישארו הצליח, לא רגיל טיפול שכל אחרי
 הריפוי לפנות. יוכלו שאליה כתובת ללא

 ואז יאמיר מחירו בסתר, יפרח הטיבעוני
ישח שתמיד שונים, לנוכלים הפתח יפתח

 מרופא־המיש־ שנואשו חולים לפיתחם רו
פחה.

 אנשים שאלפי מעריך, פכטהולד ד״ר
 ושילמו טיפול, קיבלו הם במירפאתו. עברו

 הטובה העדות והם הכלכלי, מצבם לפי
 אם הטיבעונית• הרפואה לחשיבות ביותר

 ברצינות לטפל יתחיל לא מישרד־הבריאות
 הטיב* המרפא סטאטוס של חוקית בהסדרה

 האזרח של בזכותו פגיעה בכך תהיה עוני,
 גם המוכרת זכות לגופו, אדון להיות

בישראל.
 לא שנה 40 שבמשך הקשיש, המרפא

 מיז־ את לארוז החל אחת, פעם ולו נעצר
 ממנו ימנע המישפטי המימסד אם וודותיו.
 : לשווייץ יעבור הוא במיקצועו, להמשיך

בי.״ מכירים לפחות, ״שם,
■ צימרין ציון בן־
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