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מהירה. להרזיה בהבטחות מלאות יום, מדי

 מוד- בעיתונות מתפרסמות יום די ף{
הר־ מרכזי הכותרות תחת ענק עות

 כי לציבור המבטיחות בינלאומיים, זייה
 כעת אפשרי בישראל הראשונה ״בפעם
 במהירות, בריאה, בצורה מישקל לאבד

 תרגילי- ללא מסז׳ים, ללא כדורים, ללא
דרסטיות.״ דיאטות וללא התעמלות
עו בינלאומיים הרזייה מרכזי מאחורי

 בפאריס, סניפים שלה צרפתית, חברה מדת
 ראובן ישראלי, איש-עסקים וטולוז. ליון

 לפתוח בעלי־החברה את שיכנע טיבט,
בתל־אביב. סניף

 בווילה המתגורר ,41 בן מיליונר טיבט,
הצר עם חוזה על במהירות חתם בסביון,

לי מיליון של סכום ישקיע לפיו פתים,
מה אחוזים 51ב־ יזכה ובתמורה רות,

וה הבכיר השותף יהיה כלומר, רווחים,
העסק. בניהול קובע

 הקרקע בקומת אחדות חנויות שכר הוא
 הרחובות בפינת הנמצא מגדלור, בבניין
 את ופתח אותן חיבר ובן־יהודה, אלנבי
 בישראל. בינלאומיים הרזייה מרכזי סניף

ויוצ מפוארים במקום והריהוט העיצוב
יוק במכון מדובר כי הרושם את רים
אירופאית. ברמה רתי

 במקום המועסקות נאות, יועצות שבע
 הן רבה. בקפידה נבחרו קהל, לקבלת

 בחדרים ורק אד לראיון לקוחות מקבלות
 שניק- אחרי ורק לכך, המיועדים נפרדים

מראש. פגישה להם בער,
 פשוטה היא המכון של שיטת־ההרזייה

הר בעולם הידועה שיטה זוהי ביותר.
סי שיטת בשנים, עשרות במשך פואה
 שיטה ממציאה. שם על והקרויה מנם,

בינלאו הרזייה למרכזי בלעדית אינה זו
מיו והיא המודעות, שאומרות כפי מיים,
 ברחבי רפואיות קליניקות בעשרות שמת

רבות. שנים מזה העולם

 גס אפשר
ס עם מי

החו חריפה, דיאטה עם ביחד הבאה * י זריקות סידרת על מבוססת ף!שיטה
 (הורי- 110.0. ניקרא לגוף המוזרק מר

 המייוצר הורמון אלא איננו והוא גון),
תפ הריונה. בזמן אשד, כל של בגופה

 הוא ההריון, בזמן זה, הורמון של קידו
השי גם נובע מכאן לעובר. מזון לספק
הדיאטה. בזמן בו מוש

ו עשרים במשך לגוף מוזרק החומר
 יחידות 125 של במינון ימים, שלושה

ב הן לחומר המיוחסות ההשפעות ליום.
 מזרז הוא — האחד תחומים. בשני עיקר

וב בגוף, השומן עודפי פירוק תהליך את
 שנוצר הפער את לצמצם לגוף מסייע כך
 לתיפ- זקוק הוא שלהן המזון כמויות בין

 המסופקות הקטנות הכמויות לבין קודו,
 כתוצאה החריפה. מהדיאטה כתוצאה לו

 וקל תשוש, פחות רעב, פחות האדם מכך
בה. ולהתמיד הדיאטה את לבצע יותר לו

 הלר מכון מנהל זוהר, עזרא פרופסור
 בתל־השומר, יבא ש על-שם בבית־ד,חולים

זה, בשטח בארץ המומחים לגדול הנחשב

ן1י1ריע ללא הבועל הודה מכון־ על מגן מישודהבויאות

הרזייה 11) הונאה
 שיטת את רבות שנים במשך חקר ואשר

 בין ״אין כי חד־משמעית קובע סימנם,
 ולא לו שמייחסים ההשפעות ובין החומר
 לגוף מזריק שאתה מידה באותה כלום.

התו ימים. גם להזריק יכול אתה 11.0.0.
דומות.״ תהיינה צאות

 של בגדר נשארת השיטה היחה אילו
 לא במחלוקת, השנויה תיאוריו־,־רפואית

 אולם רב. עניין מעוררת בוודאי, היתה,
 לקהל המוכר מיסחרי, בעסק מדובר כאשר
חמו סכנה שישנה הרי זו, כשיטה הרחב

תמימו ניצול תוך בהונאה, שמדובר רה
לספ מודעים שאינם הלקוחות, של תם

השי !נגד ועומדים התלויים הכבדים קות
טה.

ת רגל ח  א
העסק בתוך

 מכון בארץ פעל ש;ים תשע פני ^
 אוף האוז השם תחת אחר, הרזייה •

 כסניף עצמו את הציג זה מכון גם דאון.
 הוא אך בינלאומיים, הרזייה מכוני של

אחרת. שיטה לפי פעל
המו שבין בדמיון להבחין שלא קשה

 השיטות לבין מכון אותו שפירסם דעות
הרזייה מרכזי כיום שנוקטים הפירסומיות

 הרושם את יוצרים שבמכון, המפוארים והריהוט העיצובהקבלה חזו
 היועצות שבע אירופאית. ברמה יוקרתי במכון מדובר כי

מכובד. נופד לתת על־מנת רבה, בקפידה נבחרו לקבלת־הקהל, במקום המועסקות הנאות,
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בתל־אביב. מגדלור בבנין הנמצא במכון, לירות כמיליון השקיע הוא בישראל. להרזיה

 האוז של הפירסומת מודעות בינלאומיים.
 להפחית תוכלו ״כעת כי סיפרו, דאון אוף
 דקות.״ 70 תוך גיזרתך מהיקף סנטימטר 15
 בחורה מופיעה היום של במודעות גם

 כי לציבור, מבטיחות והן גוף, חטובת
מחמי דיאטה ״ללא היא הטיפול שיטת

 מסור- מכונות וללא התעמלות ללא רה,
 במיש־ הוא גם שכן הקודם המכון בלות.״

 בפאר שעוצב במיגדל־שלום, מרווח רד
 במכון- שמדובר הרושם שנוצר כך רב,

אירופאית.־ ברמד, יוקרתי
המכו שני בין היחיד הקשר זה אין
 ביניהם המקשרת הנוספת החוליה נים.
 היה לא הוא לדבריו, טיבט. ראובן היא

 ישנן אך דאון, אוף בהאוז גלוי שותף
 טיבט סמוי. שותף היה כי רבות עדויות

 בתוך אחת רגל עם ״הייתי כי מודה
 הזה שהעולם אחרי פרשתי אך העסק,
(ה העסק.״ של טיבו על כתבה פירסם
).1733 הזה עולם

 שנים, תשע לפני שפורסמה זו, בכתבה
 אוף האוז של ההרזייה שיטת כי סופר
במכו הגוף חימום על המבוססת דאון,

 לכוויות וגורמת מסוכנת מיוחדות, נות
 ״הם כי זוהר, עזרא טען אז חמורות.

 שבאקלים מה האדם, את מייבשים פשוט
מסוכן.״ להיות עלול שלנו

שלו לפחות כי התברר יותר מאוחר
הם במוצאם, אוסטרלים מבעלי־העסק, שה

 לא כספיים, בחובות שהסתבכו נוכלים,
 במיגדל־שלום המישרדים שכר את שילמו
הארץ. מן וברחו
המ כי על־כך מצביעות העובדות כל

 אינו טיבט, ראובן שהקים החדש כון
המ של ומשוכללת מחודשת גירסה אלא
 שיטת אז של השיטה כאשר ,1970מ־ כון

סימנם. לשיטת שונתה הגוף, חימום
 לרגל כי היא, במיוחד מעניינת עובדה

ניש בינלאומיים הרזייה מרמי פתיחת
 בראון, ג׳ון בשם מיוחד יועץ מצרפת לח

 לנושא־הרזייה, כמומחה עצמו את המציג
ה בשטח דווקא ■היא שהשכלתו למרות

אוסט הוא בראון כי מתברר קוסמטיקה.
במוצאו. רלי

— רישיון ללא
המישרד בידיעת

 מישטרה חקירת מתנהלת אלה ימים ף•
בינלאו חייה ה במרכזי הנעשה סביב

 במקביל איפול. הוטל החקירה על מיים.
 במיש- חקירה נפתחה המישטרה, לחקירת

 על שהידיעה אחרי מייד הבריאות, רד
 במיסגרת אליו. הגיעה זה מכון פתיחת

 סמויים, חוקרים במכון ביקרו החקירה
 את זו בדרך ובדקו ללקוחות שהתחזו

הוע כולו החומר במכון. הטיפול שיטת
הבריאות, מישרד של המישפטי ליועץ בר

בהלי לנקוט מקום יש אם יחליט והוא
המכון. נגד מישפטיים כים

רישיון, ללא כחודש מזה פועל המכון
בק הגיש טיבט, מישרד-הבריאות. בידיעת

החקירה בשל אולם רישיון, לקבלת שה
 וכלל עדיין אותו קיבל לא המתנהלת,

אותו. יקבל אם ברור לא
לקבלת כלל המתין לא טיבט אולם

 רי- ללא המכון את פתח הוא הרישיון.
 מישרד־הברי- אם כי התרברב ואף שיוו,
 את יגייס הוא רישיון, לו יעניק לא אות

 עורכי- סוללת יפעיל הכלכלית, עוצמתו
 מישרד־ את שיחייב בג״ץ, ויגיש דין

רישיון. לו להעניק הבריאות
 מאפשר טיבט, ראובן של הכלכלי מצבו

בווילה מתגורר הוא מילחמות. לבצע לו

דומה. מוסד בעבר שהקימו הנוכלים, באו

 ששוויד. בסביון, 4 החרמש ברחוב מפוארת
המ מלבד דולר. בכמיליון על־ידו נאמד

 על בבעלות טיבט מחזיק להרזייה, כון
 המייבאת איזראל, אוף פולס פוק חברת

 לו ויש פרטיות, שחיה בריכות ומייצרת
 ממוקמת ביתו בחצר נוספות. השקעות

ה בין המשמשת, מפוארת שחיה בריכת
לקוחותיו. עבור לתצוגה גם שאר,

 גנני, דבורה מישרד־הבריאות, דוברת
 הפרטי האינטרס את מכל יותר משרתת

והס עליו, מחפה היא טיבט. ראובן של
מת כי העובדה את רב זמן במשך תירה
ראו נגד במישרד־הבריאות חקירה נהלת

 שלה, השר בשם אסרה, אף גנני טיבט. בן
 נגד להתריע מישרד-הבריאות עובדי על

המכון. סכנות
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