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ה נ ל ש אלו; אי
 בפאתי היקצו המכונית, המצאת עד

 לאורוות־הסו־ מיוחד מקום ארמון כל
 היכל־פאר, הארמון היה אפילו סים.

 וקולות־בדו־ ניחוחות־ורדים בו ששלטו
 שלט באורוות הרי עוגבים, של לח

צהלת־סוסים. וקול ריח־היגללים תמיד
 ו־ במכוניות, הסוסים הוחלפו מאז

בריח־הבנזין. ריח־הגללים
 בתל־אביב, בהיכל־המישפט אבל
 את המזכיר מיוחד, מקום עדיין מוקצה

 בפאתי קדם. ארמונות של האורוות
 חדרי־המע־ ליד השלום, בית־מישפט

 לתעבורה. בית־המישפט נמצא צרים,
 שלווה שוררים שבבית־המישפט ובעוד
 לתעבורה שבבית־המישפט הרי והדר

ודוחק. המולה תמיד יש
 דלתות על צובאים נהגים מאות

 הספורות לדקות מחכים האולמות,
 רבים העמוס. השופט להם שיקדיש

 עונש, ולקבל להודות שמוטב מחליטים
 העצבני, השופט לפני להתדיין תחת

 על שנערמו התיקים את לגמור הממהר
שולחנו.

 בתחתית נמצאים שופטי־התעבורה
 אינם וכמעט השפיטה, של ההיררכיה

 לבית־מישפט בדרגה לעולם מועלים
יותר. גבוה

 השנים במשך ושוחד. שחיתות
 שחיתות פרשיות התגלו האחרונות

 מישרדי־הרישוי בכל כמעט ושוחד
 לשוחד קורבן נפלו זה אחרי זה בארץ.

 בהם מהמועסקים ורבים כספי, או מיני
פלילי. למישפט הועמדו

 גם פגע הנגע כי התברר .השבוע
 איסור־ אחרי לתעבורה. בבית־המישפט

 כבר כי לפרסם הותר ממושך, פירסום
שנח אדם המישטרה עצרה שנה לפני
 הליכי־ לשבש כדי שוחד במתן שד

מע לתעבורה. בבתי־המישפט מישפט
 בחקירה להמשיך כדי בסוד, נשמר צרו

פורסמו. טרם שתוצאותיה חשאית,
 פלאי, אברהם כי לפרסם רק הותר

לתעבו בית־המישפט של ראשי מזכיר
 כחודש זה במעצר נמצא בתל־אביב, רה

 נחקרו נוספים אנשים גם כי ידוע ימים.
 פשטה שבועיים לפני בפרשה. ונעצרו
 שמועה והעיתונות בתי־המישפט בחוגי

נעצ שופטי־תעבורה כמה כי עקשנית
השמו־ פרשה. לאותה בקשר הם גם רו

 שופ־ אבל כבלתי־נכונה. התבררה עה ׳
 שאי־ אחר־כך ביקשו רבים טי־תעבורה

 שמם את לטהר כדי יוסר, סור־הפרסום
השמועות. אימת את מהם ולהסיר
 מישרדי־ דווקא מדוע ברור לא

מוע לתעבורה ובית־המישפט הרישוי
הה בגלל אולי ושוחד. לשחיתות דים

 בגלל אולי להם, הנזקקים הרבים מונים
 בענייני־ מטפלים ש״מאכרים״ המנהג

 העניינים״, ב״סידור ומתמחים רכב,
 בלתי־כשירות מכוניות בהעברת החל

 ריש־ בזיוף וכלה שנתיים, 'במיבחנים
רישיונו. שנשלל למי יונות־נהיגה

 היקפה מה ברור לא עדיין זה בשלב
 ואם שהתגלתה, השחיתות פרשת של
 בתל־ המישפט לבית מוגבלת היא

 לפקידים מוגבלת היא אם וגם אביב,
 בוודאי יתגלו הקרובים בימים בלבד.

 החלו בינתיים הפרשה. של פרטיה כל
ה לשינוי הצעות להעלות מישפטנים

שיטה.
 מישפטנים בתורנות. שופטים

 בבית־מישפט צורך אין כי גורסים רבים
המיוחדות הבעיות לתעבורה. מיוחד ו ג0ו0ו1£1^

 של גדול עומס יש אומנם, עליהן. לט
 עומס גם יש אבל תביעות־תעבורה,

 ואין בבית־המישפט; מעצרים של גדול
 מיש־ עבורם. מיוחד בבית־מישפט צורך

 מיש־ בעיית את לפתור הציעו פטנים
 שבה הצורה באותה פטי־התעבורה

המעצרים. בעיית נפתרת
בתו מקדיש שופט־שלום שכל כשם

 כך למעצרים, בשנה שבועות כמה רנות
התע לענייני בתורנות שופטים יוקצו
 במועדים יישב שופט־שלום כל בורה.

 אוזנו המישפטים. את וישמע מסויימים,
 חדשות לו ייראו והבעיות קשובה, תהיה

להק מוכן יהיה הוא יותר. ומעניינות
ולמח הצדדים לשמיעת זמן יותר דיש
הד את ירענן הדבר הבעיות. על שבה
 דרך כל שאין ההרגשה את ויתן יון,

 מכיוון בהצעות־שוחד, לשופט להגיע
 שו־ יהיה חודש, בכל או שבוע, שבכל

חרש. פט״תעבורה
 כדי להרקולס נזקק מינוס המלך

 הרפורמה שלו. האורוות את לנקות
 זקוקה אינה לתעבורה בבתי־המישפט

חזקה. כל־כך ליד

 חיים דוכי
 מיכרה
 של הזהב

בר*אותה
 ,שיטזת־הרים!

 שר הטיבעיות
ררליץ אלכסנדר

₪ מ; נעמי

 לחיות יכולים שאנשים מאמין ״אני
 ׳מיכרה בעזרת כיפליים, ארוכים חיים
 פיתחתי. אשר הבריאות׳ של הזהב

 אמצעים בעזרת הגוף, ניקוי השיטה:
 של מצבו להטבת שעוזרים שפיתחתי,
בגוף. מחזור־הדם
 נוצרות הפיסיות הבעיות ״מרבית

 עושה שאני מה לקוי. מחזור־דם בגלל
 עוזר רק הרגילה, ברפואה מתנגש לא
 הרגילה הרפואה בהם מיקרים יש לה.

 מטפל, מוותר, לא אני אבל התייאשה,
לרפא. מצליח גם המיקרים וברוב

 למצב אנשים להביא יכול ״אני
 אחד שכל מצב ביותר, הטוב הבריאותי

 איך אנשים מדריך אני בו. להיות שואף
 ביותר, הנכונה בצורה ולאכול לשתות
 מיוחדים, תרגילי־התעמלות מדגים
 שבטיהור החשיבות את אותם מלמד
 על עובד אני במיוחד פנימי. נפשי,

 ,100 בגיל גם ואז, — המוח תיפקוד
 בכל צעיר, להרגיש אדם יכול

."50 בן היה כאילו תיפקודי־הגוף,
 אלכסנדר של דבריו הם אלה
 אני ש״עכשיו טוען אשר ,60 בן רדליץ,
 בגיל מחדש, ומתחיל ה־ס, את מוריד

 כסוף־שיער, רזה, גבה־קומה, הוא .״6
 שקוראים מה כחולות. עיניים בעל

 לכל לעזור רוצה טובה״, ״נשמה
 קונבנציונלי, רופא אינו הוא העולם.

 ואחרות, טבעוניות בשיטות מרפא אלא
לו. רק המיוחדות

 תושב כיום רדליץ, ילד־פלא.
 מנצח־ היה אביו בברלין. נולד נתניה,

 היתה ואמו זו, בעיר ידוע תיזמורות
 ארבע בגיל ידועה. זמרת־קונצרטים

 הוא לילד־פלא: אלכסנדר נחשב
 אף לקבל מבלי בפסנתר, לנגן הפליא
 ילד רצה לא אביו אבל אחד. שיעור

 עלול כזה שילד חשש בבית, גאון
 גבוה. לכופר־נפש בתמורה להחטף,

הפסנתר. את נעל הוא לכן
 נער, עם אלכסנדר התיידד 11 בגיל

 בקירבתו, להמצא רצה לא אחד שאף
 אותו שאל אחד יום יהודי. היותו מפאת
 ״אז יהודי? שנולדתי אשמתי מה הנער:

 של לסיבלם מודע להיות התחלתי
מה סובלים שהם הבנתי היהודים.

בכפם. עוול לא על נאצים
 המחונן לנער נבחרתי 12 ״בגיל

 גרמניה, בכל מוסיקלית מבחינה ביותר
מיוחד מוסיקלי לבית־ספר ונשלחתי

 שנה של לתקופה ממני, השכיחו שם
ליהודים. קורה מה וחצי,

 בכל להופעות יצאתי 14 ״בגיל
 וגם סולן, קלאסי, כזמר גרמניה,
 ההופעות אחת אחרי מקהלה. בליווית
 על בכיתתי התלמידים עם דיברתי

 הגיע זה בגרמניה. היהודים מצב
 ונלקחתי בית־הספר, מנהל לידיעת

 לצורך האס־אס, של למוסד מייד
 זוב עד בשוט, אותי היכו הם ׳חינוך׳.

 אותי לחנך רצו שנה. חצי במשך רם,
הנאצי. המישטר נגד יותר לדבר שלא

 ערקתי, לצבא. גוייסתי 17 ״בגיל
 האמריקאי, לצבא עצמי את הסגרתי
 בצרפת. שבוי־מילחמה להיות והפכתי

 לגרמניה, חזרתי השיחרור אחרי
בהתנד אחדות, שנים במשך ועזרתי

 מרוסיה." פליטים לשיקום בות,
בגיל ועוגות. לחם מישלוחי

 אחר־כך שנים שלוש התחתן. הוא 25
 וארבעת אשתו עם לקליפורניה, היגר

תאומים. מהם שניים ילדיו,
 במשך כמעט־רעב של מצב ״בגלל

 היתה שקיבלתי, ומכות שנים, 10
מאוד. רופפת בריאותי

 שירות־ של משגשג עסק ״יסדתי
 ובמקביל ועוגות, לחם של מישלוחים

 שנים, ארבע במשך ללמוד, התחלתי
 שנוכחתי אחרי קונבנציונלית. רפואה
 מוגבלת זו רפואה כמה עד לדעת

 בריאותי, את אליי להחזיר ביכולתה
 לא־ רפואה ללמוד התחלתי

קונבנציונלית.
 מצב־בריאותי, השתפר ״בהדרגה

ה מתוך לפתח, התחלתי ולאט־לאט
 של חדשה שיטה שלמדתי, דברים
 מחזור־ של ׳תרפיה לה קראתי ריפוי.
ב ראשון תואר גם עשיתי הדם׳.

הטבעית." הרפואה במדעי אוניברסיטה
 שנות 17 אחרי חסויים. כוכבים

 להתגרש אלכסנדר החליט נישואין
 עבר אשתי״), עם הסתדרתי (״לא

 קליניקה, ופתח לדרום־קליפורניה,
 המטופלים בין מונעת. לרפואה כיועץ

 אנשי־עסקים, מיליונרים, היו שלו
 לי אסור (״מצטער, כוכבי־קולנוע

 מהם חלק אם אפילו בשמות, לנקוב
כיום.׳׳) חיים אינם כבר

 יום־הכיפורים מילחמת פרוץ עם
 פנימי קול מעין חזק, דחף הרגיש הוא

 לעזור לישראל, ״לך אליו: שדיבר
 ״הגעתי מספר: הוא פצועים.״ לחיילים
 להשתמש אישור וקיבלתי לישראל,
 עזרתי לפצועים. לעזור כדי בשיטותיי

 כיעילה הוכחה שיטתי רבות. למאות
 בידי יש וכוויות. פציעה במצבי ביותר

 המאשרים בכירים, מרופאים מיכתבים
טיפוליי. של הטובות התוצאות את

 שייך שאני הרגשתי הזמן ״במשך
 שאוכל זמן שכל החלטתי לישראל.

 לפי באנשים ולטפל כאן לעבוד
 שעובר ככל בישראל. אשאר שיטותיי,

 מהעם חלק שאני מרגיש אני הזמן
הישראלי.

 מקום בכל לחיות רצון שום לי ״אין
 מרגיש גם אני כאן. רק בעולם, אחר
 ולהפך, היהודי, מהעם חלק להיות רצון

 בתהליכי־ עכשיו אני ליהודי. רישמית,
 בן־ לדויד שמי את שניתי אפילו גיור.

 ומהפציינטים ממכריי ומבקש אליעזר,
דויד.״ לי לקרוא שלי

 כשאני לראיון הגעתי אישית: עדות
 דויד, או אלכסנדר, מכאב־ראש. סובלת

 מעכשיו, להיקרא מבקש שהוא כפי
 הראיון. תחילת לפני בי לטפל הציע
 להפסיד מה לי היה שלא כיוון

להי היה יכול לא שלי (כאב־הראש
 בי לטפל לו הנחתי יותר), גרוע עשות

השונים. מכשיריו בעזרת
 חלה שעת־הטיפול שבמשך נראה

 — שלי במחזור־הדם רבה הטבה
 — הבעיות כל שורש זהו לטענתו,

 נעלם כאב־הראש — אירע אכן והנס
לגמרי.

ה שהאדם מוכחת עובדה ״זוהי
 אחוזים 10ב־ רק משתמש ממוצע

 רדליץ, מסיים המוחי," מהפוטנציאל
 גוף לגבי גם נכון שזה מאמין ״אני

 רק משתמשים אנחנו כאן גם — האדם
 הגוף. של מהפוטנציאל אחוזים 10ב־

אותם שעקרונות־הבריאות, מאמין אני
 גופני לחוזק אנשים יובילו פיתחתי,

—

של
רדיו על נסילתו את שביקש שו

 אוו חיים השובט
 מקפיד (משמאל)

 הטנק, נלל■ על
 ככתוו על מעיו

 ושאו בלתי־ונוס
התלונן או באחוונה קל. איחוו על

חיונווייס
 את הביע אדר חיים שופט ך!*

 מילים, בכמה שלו מאמין" ה״אני 1 (
 את לפסול סירב שבה בהחלטה שכתב
 עורך־הדין שביקש כפי במישפט, עצמו
 השופט: כתב וכך אמיר. ציון

 אינני נוספת. דחייה היא ״התוצאה
 שיש אדם כל יידע דחיות. לקבל מוכן
 כי בחרדת־קודש. לבית־המישפט לבוא

 עבודת־ היא בית־המישפט של עבודתו
 לעינייני־חולין. מתייחס אם גם קודש,
 הוא המערכת של ועוצמתה כוחה

 על שומרת שהיא תוך במוסריותה,
ף חיצוניים.״^ גינונים ן ת פ כ

פתוח ♦
 חשובים החיצוניים גינונים 'ך•

 אולי הוא ולכן אדר, לשופט מאוד 1 1
 עירעור שהוגש בישראל היחיד השופט

 כפתור אי־רכיסת בעניין החלטתו על
עורך־דין. של בחולצתו

 נבע 335/83 אזרחי עירעור
 חיים השופט לפני שהתנהל ממישפט

 אליו פנו הצדדים למינויו. סמוך אדר,
 הסכם לאשר וביקשוהו פעוט, בעניין

 בהסכמת שהוגש הגדלת־מזונות על
הצדדים. שני

 לאולם נכנס האשה של עורך־הדין
 באולם. והתלבש ידו, על גלימתו כאשר

 ועורו־ כך, על לו העיר ארר השופט
 השופט הבחין שאז אלא התנצל. הרין

 עורו־ של בחולצתו העליון הכפתור כי
 לקשר־העניבה, שמתחת הכפתור הדין,
 לרכוס ממנו ביקש השופט רכוס. אינו
 השופט נתקל כאן אולם הכפתור. את

עקשן. בעורר־דין
 ולהמשיך הכפתור את לרכוס תחת

 טענות לטעון עורך־הדין ביקש בדיון,
 את ציטט הוא בעניין. מישפטיות

 המחייבות עורכי־הדין, לישכת תקנות
 בעוד חולצתה, כפתור את לרכוס אשה
 טען כן גברים. לגבי דומה תקנה שאין

 של הרחב המיבנה בגלל כי עורו־הדין
 חולצותיו. את לרכוס לו קשה צווארו,

 נרכסת החולצה כאשר כי הסביר הוא
 ומרושלת רחבה נראית היא בצוואר

 אין בחזה, טוב מונחת היא וכאשר בחזה,
 הוא כפתוריה. את לרכוס אפשרות כל

סוג בזאת לראות מבית־המישפט ביקש

 החלטה בית־המישפט יחליט ״אם
 הכפתור, את לרכוס עלי כי פורמאלית

 ואציית בית־המשפט החלטת את אכבד
 מתכוון אינני כזו החלטה ללא אבל לה,

לשופט. אמר הכפתור,״ את לרכוס
 הרב, ״לצערי אדר: השופט כתב אז
 באותה נוהגים אינם מעורכי־הדין רבים
 להיות שצריך כפי כבוד של דרך

 בשני, תלוי ואחד בהיכל־המישפט,
 הופעה, איחור — אחת כמיקשה והכל

 התיל־ וצורת באולם הגלימה לבישת
 לעשות יידע עורך־דין אם בושת.
 בית־ כיבוד רק לא כהלכה, דברים

 בכך, יתכבד עצמו הוא אלא המישפט,
 ניהול אופן על להשפיע עשוי הדבר

 השאלות לרבות עצמו, המישפט
במחלוקת. השנויות

 וחוסר־נימוס מליבוי־יצרים ״הרבה
 בכללי־נימוס אי־שימוש משום בו יש

 עורך־דין בין השוואה ואיזו נאותים,
 זה ועל קטנה, שחולצתו לעורך־דין נכה

 כפי נוהג ועורך־דין ויכוח, מתנהל
שמתנהג.״
 התנהל ההסכם באישור הדיון המשך
 השופט עוינות. של כבדה באווירה

 והוסיף כלשונו, ההסכם את לאשר סירב
 עירערו עורכי־הדין משלו. סעיפים לו

העליון. לבית־המישפט
 בייסקי, משה השופטים כתבו וכך
 גולדברג ואליעזר לוין שלמה

בעירעור: בהחלטתם
ומבט העירעור, את מקבלים ״אנו

 בית־המישפט של החלטתו את לים
 פסק־דין של תוקף ונותנים קמא,

 העירעור דין כי נעיר להסכם...
 בהנמקה אין שכן מיקרה, בכל להתקבל
 שלא המלומד השופט את שהביאה

 בו ולהכניס כלשונו, ההסכם את לאשר
 לצדדים שניתן בלי (וזאת שינויים

 לעמוד יכולה בנידון) לטעון הזדמנות
הביקורת." במיבחן
 לדון בית־המישפט עבר ואז

בכפתור:
 נושא אינו זה עניין כי ״סבורנו

 עם אנו שמסכימים אף על לעירעור
 של אי־רכיסתו כי המערער בא־כוח
 איחור עורך־דין, של בחולצתו כפתור

 לבית־ בהופעה מצירו דקות חמש של
באולם־ גלימה ולבישת המישפט

ע?


