
הפו בעברו אי־פעם באגודה. רשומים
 לכנסת להיכנס בן־פורת ניסה ליטי

 אז נטולי־הבשר. של קולותיהם בעזרת
 וצימ־ טיבעונים אלף 200 על דיבר

חונים.
קו האגודה של הרישמית ההגדרה

 ממי שמתנזר מי הוא טיבעוני כי בעת
 אוכל ואינו בריאות, מטעמי אכלי־בשר

 אוכל אינו צימחוני ומוצרי־חלב. ביצים
 אוכל זאת מלבד מטעמי־מוסר. בשר
הכל.

סו הוועדה, הקמת על הוכרז מאז
כינוס- נערך השבוע זו. קהילה ערת

ה ר ₪ ליכזבי־; ש
)41 בעמוד (המשך

רזון טיבעוני
יניע?" ההמונים .איך

 בטרם עוד הוועדה, של תחילתה
טו מרמז אינו ראשון, לדיון התכנסה

הפט בין ששביתת־הנשק דומה בות.
לאנטי הגזר בין לאופטלגין, רוזיליה,

רחוקה. עדיין ביוטיקה,
 מתכוננים כך לקרב, יוצאים ^כאילו

 הוועדה. דיוני לקראת הצדדים שני
 מלאי־מרירות, וכבר נפגשו, לא עדיין

גדושי־טענות.
 לשלב ממישרד־הבריאות ״ביקשנו

 אומר טיבעוניים," מרפאים גם בוועדה
 זה־ הצימחונים אוודת יו״ר נחום, דויד

 שמות כמה של רשימה ״הכנו טיבשנים.
 אפשר אלה על כי אמרנו מומלצים.

בוו רציניים. מרפאים הם כי לסמוך,
 חייבים חושבים, אנחנו כך כזו, עדה

טיבעוניים. מרפאים גם להיות
 להבין ואפשר בשלילה. ״נענינו

 כאלה, היותם מעצם הרופאים, למה.
 המימסד הטיבעונות. את אוהדים אינם
 המדינה בריאות. זה מה מבין אינו כלל

שי אחירה, בצורה באזרחיה מטפלת
 כשהן מחלות. מונעת אינה היא טתית.

 בהן, לטפל איך יודעת אינה נגרמות,
 בבית־חו־ החולה את מאשפזת אחר־כך

אותו. קוברת ולבסוף לים
 המישרד, של השלילי יחסו ״למרות

 ולהסכים כבודנו על להבליג החלטנו
לפניהם." להופיע

חבר־כנסת, בעבר בן־פורת, מרדכי

 לסחפרק- השר־לשעבר כשת *
טלית.1סצ(ר1טרא !למריטציה טיקה
־מר הפרופסור סוערה: חברים **

 הפרה שךכרם, סהדסד, אליל,׳ס סר
 קפלן, מבית׳החולים שטוויץ׳ צבי פסור

 מאעיברסיטת ליק1 שימשן הפרופסור
 יודפת, יעקב הפרופסור בארישבע,

 ־הפרופ מבית-שמש, רופא-מישפחה

 מאיד תבית-החולים רביב סררב• סור
דדיפיטר הפרופסור בבפריסבא,  מר ,;

 רפואיים לסיקצושת המחלקה הל
 אבש־ הפרופסור במישרד־הבריאות,

 שס-ציר הביולע׳ מהמכון מסרח• לום
 ח״בילשעבר בן־פורת. ומרדכי ה.1

ידוע. וצימחו!׳

 צימחונים: של פעיל ושתדלן צימחוני
 לא היא שרת־הבריאות. את מבין ״אני
 מפני בוועדה, טיבעונים לשלב יכלה

להם." מתנגדים האחרים שהחברים
שמלכת חברי־ועדה, יכולים ואיך

בהגי להעריכו לנושא, מתנגדים חילה
נות?

״אנח תשובה. לבן־פורת אין כך על
 מי שכל לכך נדאג הצימחונים, נו,

לע יוכל הוועדה, לפני להעיד שרוצה
זאת." שות

 באעדת רשומים חברים 3000כ־
 אחרים, רבים והטיבשנים. הצימחשם
אינם פעילים, וטיבעונים צימחונים

בן־פורת צימחוני
מתעדים!׳ האחרים ,החברים

שרלטנים האחרים כל
 רבות שיטות-הריפוי רופאים. שאינם מרפאים 600כ״ יש בארץ
 על נכשלו אחת לאגודה המרפאים כל את לאגד ניסיונות ושונות.

 כל וכי האמיתי המרפא הוא״הוא כי בטוח מהם אחד כל הסף.
מתחזים. האחרים

המרפאים: סוגי אלה
 כל לרפא שצריכים מאמינים אלה מרפאים הומיאו־פאתיה: •

 מתן על־ידי ולא תרופות, של קטנות כמויות מתן על־ידי מחלה
גור גדולה בכמות תרופה למשל: התרופה. מאותה גדולות כמויות

 להתרו־ גורמת קטן במינון ניתנת כשהיא ולדיכאון, לחולשה מת
ממות״רוח.

 בגוף מקומות 700ב־ סיניות, במחטים דיקור אקופונקטורה: •
בגמי במחלות״עצבים, בעיקר מטפלים שונים. איברים המייצגים

ובהשמנה. שונות לות
 בעמוד- שונים במקומות באצבעות לחיצה כירופרקטיקה: •

השידרה.
 למכאובים כתרופה כפות־הרגליים על לחיצה רפלקסולוגיה: •

כא כאבי״ראש, מפסיק בהן שהטיפול ברגל נקודות יש ולחוליים.
. וכוי. בקיבה בים
המשמ צמחים ברא הטבע כי שמאמינים מי הרבליסטים: •
ת כתרופות. שים ח  הרקוחה תרופה על ממליצים אספירין, לרשום ת

שונים. מעשבים
התי שולטת בכולן אסכולות. לכמה מחולקת הטיגעוצות •

מתרפ הקיצוניים הטיבעונים לריפוי. מביא נכון מזון רק כי אוריה
בלבד. אורגניים ואגוזים פירות ירקות, ואכילת צום בעזרת אים
די • סי  דגנים, גם אוכלים מטכסס: שלטון הרברט ד״ר ח

 יאכלו לא לעולם נכונים. צירופי״מזון על הקפדה תוך זאת אולם
 אוכלים לא גם הם פרי. עם עמילן או למשל, חלבון, עם עמילן

מוצרי-חלב.
 את מרכיבים שבאדינבורו: קיצגסטון מירפאת מאמיצי •

 גם (אפשר חלבונים אחוזים נ0 וירקות, פירות אחוזים 60מ־ מזונם
פחמימות. אחוזים 20ו־ מוצרי-חלב)

ם מקרו־ביוטיקה: •  דגנים, על תזונתם מחצית את מבססי
שונים. וסוגי-לחם כבושים ירקות הרבה אוכלים מלא. אורז בעיקר

■ ■ ■
 השכלה בעל אדם שרק מפורש באופן קובעת הרופאים ״פקודת

 רישיון לקבל זכאי מישרד־הבריאות, של בבחינות שעמד רפואית,
בר. מנחם המישפטן אומר ברפואה." לעסוק

 התנאים שני אחרי ממלאים שאינם טיבעוניים, מרפאים ״לפיכך
 על עוברים הם כן ובעשותם ברפואה, לעסוק מורשים אינם הללו,

פלילי." לדין להעמדה וצפויים החוק, הוראות

ת טויו ! ש בו [יורו1טי
האחרת. הרפואה אל אחדים רופאים נפתחים זעירים בצעדים

 עיו״כרם מהדסה רופא על כשימחה מספרים הטיבעונים בחוגי
 מזלזל שאינו מאשקלון רופא על טיבעי, בריפוי להאמין הנוטה

בטיבעונים.
המ אחרת, לרפואה קורס בר-אילן באוניברסיטת נפתח השנה

 ילדים רופאי כלליים, אורטופדיים, - רופאים 50 לרופאים. יועד
ת השבוע סיימו - ומישפחה  מסוגו הראשון הזה, בקורס לימודיהם א

בארץ.
מחולון. רופא-ילדים ברכר, אריה הד״ר הוא מהם אחד

 - לנו הידועות מהרפואות אחת שלכל ספק לכל מעל ״הוכח
 הצלחה, שליש יש - מערבית ורפואה סינית רפואה הומיאו־פאתיה,

כישלונות. של ושליש חלקית הצלחה שליש
 בריאותם על מוחלטת בעלות לקחת יכול אינו אחד אף ״כלומר,

. האנשים. של
 והמערבית. הטיבעונית הרפואות, שתי את לשלב משתדל ״אני

 כשיש ברירה, כשאין רק תרופה נותן בתרופות, קמצן אני בדרך-כלל
 שסיבתו חום של במיקרים מהר. שתחלוף הכרח ויש חריפה דלקת
 ארשום נדירות לעיתים רק דלקת-אוזניים, של או ברורה, אינה

אנטי-ביוטיקה.
 של בעזרתה נרפאו שלא ילדים לאין־ספור עד היית* עצמי ״אני

ההומיאו״פאתיה. בעזרת שנרפאו אך הרגילה, הרפואה
 מהם, אחד ואני הם, בתרופות. האמון לרופאים אבד ״באחרונה

 הרפואה וזו מתקנת. ברפואה ולא מונעת, ברפואה להתרכז מעדיפים
ממחלות. להימנע איך האדם את ללמד האמיתית:
אנטי לי תן החולים. עם אלא הרופאים, עם לא היא .,הבעייה

 הטיב- השטויות לכל וסבלנות זמן לי אין מבקשים. הם ביוטיקה,
רבים.״ אומרים כך עוניות,

 הוקמה סוו־סוו
 רבויקת ועדה

 האחות״. ,.הוסאה
בו היא אבר  נ

 לוויכוח גורמת
 רט■ ₪־ שעו,

דבווק שהתחילה
 שרי־ברי־ של שיגרתית כונה ^

המיניסטריא ימיהם בערוב ^אות: 1
 נמרצת התעניינות מגלים הם ליים
האחרת״. ״הרפואה שנקרא מה בכל

 ״רציתי שוסטק. לאליעזר קרה כך
 הוא האלטרנטיבית," ברפואה להכיר

 הכירו... מאוד. חשוב ״זה אומר־נזכר.
 לא כזאת, אורטופריה נקרא? זה איך

 הנו... אנשי גם אלי והוזמנו שיגרתית.
 סנדנטלית. מדיטציה לזה? קוראים איך

הס לא אבל בהם, להכיר מאוד רציתי
פקתי."•

 ארבלי־ לשושנה קורה זה ועכשיו
 וערה מינתה שבועיים לפני אלמוזלינו.

 בראשות האחרת", ״הרפואה לבריקת
אילון.״ מנהם השופט

 כי נאמר הוועדה של בכתב־המינוי
 הרפואה נושא ל״בחינת קמה היא

והש היבטיו כל על בארץ, הטיבעונית
 הטיבעי הריפוי שיטות בחינת לכותיו,

 אקופונקטורה הומיאו־פאתיה, למיניהן,
ה ועוד. כירופרקטיקה רפלקסולוגיה,

 מסקנותיה את להגיש אמורה וועדה
חודשים.״ חמישה בתוך

 הסתמיות, הגבוהות, למילים מעבר
 המימ־ ישליך האם אחת: שאלה נסתרת

 שבוחרים מי של לעברם מחסדיו סד
אחרת? ולהתרפא לרפא
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