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ס המערך!״ בראשות נו
חוסן

בו־אהרו? יצחק
מ איננו ,הקיבוץ

״ם!״ שנו :לתי־ 1 מכני

בקר: ירד! יואר
 איננה ״שאיבת־השומן

שמנים!״ רסתם מיועדת

 אם למיניהם, סקרים ועורכי אסטרולוגים צייד מי
 מאיר המרכז, חכר לו יושב מיפלגת״העבודה במרכז

 לי: ואמר שנה לפני בדיוק זה במדור שהתראיין פלבסקי,
מקום!" לשום תגיע לא פרס שימעון בראשות ״המיפלגה

 מפתיעות לא הבחירות שתוצאות מבינה אני •
אותך.

 מסוגל לא שפרס שנים, כבר וטוען חוזר אני שלא. בוודאי
 קיבל (שהוא 1977ב־ לו שהיו התירוצים כל לו אין גם הפעם לנצח.

 לעם, חילק שארידור (המתנות 1981 ב־ או הרוסה) מיפלגה
בעיראק). הכור והפצצת בגין של הדמגוגיה
 אפור, מנהיג עומד הליכוד בראש השתתף, לא בגין הפעם

 בתוך ואפילו בלבנון, מילחמה יש גרוע, הכלכלי המצב
 הפתיחה תנאי כל ולמרות ההתמודדויות. נמנעו מיפלגת־העבודה

הבחירות. את הפסדנו הטובים,
אחד? איש מאשים אתה כלומר, •

 לא שהציבור היא הגדולה הבעיה אבל בעיות. עוד כמובן, יש,
מישרדי־פירסום. אלף יעזרו ולא — פרס את לקנות מוכן
למערך? לעבור ההמונים יתחילו ילך, פרם ואם •

 כדי מנדאטים שלושה־ארבעה עוד צריך המונים. צריך לא
 ילך פרס אם נקבל זה שאת משוכנע ואני התמונה. את לשנות
אחר. מישהו במקומו ויבוא
למשל? מי, •

אחר. מישהו אפילו או היצחקים, משני אחד
 כדי עושה מרכז־המיפלגה, כחבר אתה, מה •

הביתה? פרם את לשלוח
 זה. בעניין שיחות לנהל התחלנו כמוני, אחרים ורבים אני,
 הקיימים הגופים שבמיסגרת התארגנות ליזום מנסים אנחנו

מקומו. את לפנות מפרס יבקשו
להצליח? שלכם הסיכויים מה •

 אבל קלושים. הסיכויים — המיפלגה את מכיר שאני כמו
 סיכוייה על ויתרה שהמיפלגה לומר אפשר אחרת לנסות, צריך

 ברגע ישלפו שהם שפן איזה יש שלליכוד פחדנו הזמן כל לשלוט.

המערך. בראשות פרס היה שלהם שהשפן הסתבר האחרון.
24 —— ......

 על מילה אף לכתוב לא חגיגי באופן לעצמי הבטחתי
 הפרטית. נפשי שלוות למען מקיומו, ולהתעלם כהנא מאיר
 את מלשאול להתאפק ואופן פנים בשום יכולתי לא אבל

 קיבל שכהנא העובדה, את מסביר הוא איך בן־אהרון יצחק
 איילת״השחר, אפיקים, חצור, כמו בקיבוצים קולות

 פלמחים, עין־חרוד, חולדה, גברעם, גניגר, בית״זרע,
אחרים. רבים ועוד שפיים רמת״יוחנן,
 והקיבוץ בעולם, מקום בכל נמצאים ובלתי־שפויים מטורפים

 הצביעו קיבוץ שבכל לך דעי זאת, מלבד מפניהם. מחוסן איננו
 לא כתובתם ורק שנים, כבר בו גרים שלא אנשים וכמה כמה

 מאוחד, גיבעת־חיים שלי, בקיבוץ במישרד־הפנים. שונתה
חברי־משק. לא שהם איש 60 הצביעו

 קולם את נתנו אלה שדווקא חושב ואתה •
לכהנא?

 אחד שבכל מישקל, ולא ערך לזה אין זה. על מחקר עשיתי לא
 לא אם לכולם ייטב אחד. קול קיבל הוא שהזכרת מהקיבוצים

בכלל. זה על ידברו

 השיטה על ששמעו בארץ, השמנים לכל קשה אכזבה הנה
 בעייתם: לפתרון וקיוו מהגוף, שאיבת־שומן של החדשה

 אצל השתלמות אחרי ארצה שחזר ידלובקר, יואל ד״א
מספר: השישה, ממציא אילוז, ג׳רר הד״ר

 קילו 100 השוקלים לאנשים מיועדת איננה שאיבת־השומן
 מיצבור להם שיש לאנשים רק עוזרת השיטה .50 לשקול ורוצים

 דיאטה אחרי שרזו לכאלה או בגוף, מסויים במקום חריג שומן
 המכסימום יורד. אינו השומן שבו בגוף אחר מקום להם ונשאר

קילו. 3 הוא בשאיבת־השומן להוריד שאפשר
פועל? זה איך •

 שתאי־השומן אילוז, ד״ר של התיאוריה על בנויה השיטה
 וקולטים גדלים רק הם אחר־כך ההתבגרות. גיל עד בגוף מתרבים

 לא הם האלה, תאי־השומן את ומסלקים כששואבים לכן, שומן.
 השומן את לפרק או להמיס היא שלו השיטה לגוף. עוד חוזרים
 צינורית בעזרת ואחר־כר, היפוטונית תמיסה של הזרקה על־ידי

שהומס. השומן את החוצה שואבים למקום, החודרת
 שאיבה אחרי העיקרית שהבעיה מבינה אני •

לעור. קורה מה היא כזאת
 לפני העור של הגמישות את לבדוק מאוד חשוב ולכן נכון.
 פלסטי, מנתח של לעזרתו החולה יזדקק אחרת עצמה. השאיבה

 בעיה. אין גמיש עור בעלי אנשים אצל אבל השאיבה. טיפול אחרי
עודפים. נשארים ולא לאט־לאט מתכווץ העור
 לפעילות אדם חוזר השאיבה אחרי זמן כמה •

יומיומית?
 רואים תוצאות אבל לעבודה. לחזור יכול הוא שעות 24 אחרי

 השומן נשאב שמהם המקומות אז עד שבועות. שישה אחרי רק
שיטפי־דם. ואפילו בצקות מפתחים הם כי רע, נראים
כזה? תהליך של הסיכונים מה •

 אבל שומן, נגד אחרים מטיפולים בהרבה קטנים הסיכונים
הרדמה. בכל יש סיכון
עשית? כבר כאלה ניתוחים כמה •

בפאריס. במירפאתו אילוז, ר״ר אצל מהם חלק כעשרים.
בארץ? שאיבת־שומן עולה כמה •

דולר. מאות לחמש מאה בין בחו״ל. מאשר זול יותר הרבה


