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ב ביקור היא שלך ביותר השיונרתיות הפעולות אחת
 זאת עושה אתה ממוצע, אזרח אתה אם -בבית־קפה. או מסעדה

 למטרות בין־ עסקים, למטרות בין בשבוע. פעמים; מיספר לפחות
בילוי.

 שלפעמים הרושם אחת לא ודאי לך גם היה ממוצע, ובאזרח
 נכנסת לא שמעולם להניח שיש אלא החשבון. עם אותך מסדרים

 ניראה החשבון כאשר קיצוניים, במיקרים מלבד הקורה. לעובי
 של הזאת לאי־הנעימות להיכנס טרחת לא במיוחד, מופרז לך

המלצר. עם חשבון בירור
 במיסעדות, נכון. שלך הרושם אותך. להרגיע ביכולתי עתה,

 — מלצר אותך משרת בו מקום בכל — בדיסקוטקים בבתי־קפה,
לירות. בכמה החשבון את לך שמנפחים מצויינים סיכויים קיימים
 רק אומר אני מיקרה. בכל מקום, שבכל כמובן אומר אינני
ומקובל. נפוץ הוא להיפך: נדיר. או מיקרי דבר איננו חשבון שניפוח

לצו8מחחגוווו נחג אישי: ינצע1ו ^
מסויימי) אימרה ב״יקבות הנושא על לעלות החלטנו

 לאחרונה לחלל שניזרקה — מלצר איננו גונב שאיננו מלצר —
 יש כי לנו היה ניראה זריהם. ויקי הוותיקה המלצרית בפרשת

 ברור מלצרים. על־ידי הגניבות בנושא העובדות את להעלות מקום
זו. בשעה בישראל ביותר המזעזע הנושא איננו שזה לנו היה
דווקא? מסעדות בעצם מייחד מה לעצמנו: אמרנו זה, עם יחד
 לגבות זן כרטיסני בין נוהג מתגלה היה לוא אומר הציבור היה מה

כרטיס? מכל מיותרות אגורות כמה
 עולים כיצד הרגילה: השאלה בפני עמדנו שהחלטנו, לאחר

כזה? נושא על
מפיהם. לשמוע ובעלי-מיסעדות, מלצרים,׳ לראיין היא אחת שיטה

 המיבצעים שיטת — היא חזה, בהעולס יותר מקובלת שנייה, שיטה
 שבו נושא פשוט זד, היה ראשון. מגוף הבעייה לימוד — האישיים
נסיונו. על ידווח למלצר• יתחפש המערכת שחבר ממש התבקש

עייפות מרוב נעליה חולצת ציפי
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בע״נז נורית חב׳ המפיציםבע״נז בלסון בישראל הסוכן

 יותר הכתבת, המתאים. הכתב גם מאליו התבקש זה, במיקרה
 כאשר אחר, אישי במיבצע כוחה את הוכיחה כבר כסלו ציפי נכון.

 היה כזה, תפקיד אחרי ).1669 הזה (העולם כעוזרת־בית שירתה
מלצרית. של לג׳וב בדרגה להעלותה והוגן צודק רק זה

 אלא לעבודה. התייצבה פעולה, ככר מתאימה במיסעדה בחרה ציפי
בעיות. יש מלצרית. להיות פשוט כל־כך לא שזה התברר שאז

 במיקרה המלצרית. מקצוע למקצוע. החברים היתד, ראשונה בעייה
 מאוד אמיתי מלצר — אמיל, שלה, הקוליגה היסס לא ציפי, של

 הטירונית חברתו פני על המקצועי יתרונו את לנצל — דווקא
 בזריזות השתלט הוא עיתונאית). היא כי כמובן ידע לא (עליה

 המיסעדה, בעל של עזרתו ולולא למיסעדה, שנכנס לקוח כל על
אורח. לתפוס להיזדמנות היום עד ממתינה ציפי היתד,

 מיקצוע — השני למיקצוע והחברים המכרים היתד, שניה בעייה
שלה. הכיסוי את יודעין בלא לפוצץ איימו אלו העיתונות.
 לראות שהופתע בכר, אהרון אחרונות ידיעות כתב היה ראשון

 שני בזמן. הושתק הוא 'קפה. כוס לו מגישה שלו הקוליגה את
הש ארשת עלתה קרה?״ מה ״ציפי לב: יגאל מעריב כתב היה

 הזה?״ בהעולם לעבוד ״הפסקת למראיה.״ פניו על בצער תתפות
 יתוקן. בל נזק שנגרם לפני האחרונה, בשניה הושתק הוא גם

בזמן. המזל למרבית הם גם הושתקו שנכנסו, נוספים מכרים
 הרבה מרוויחים אולי מלצרים הרגליים. היתה השלישית הבעייה

 להשתמש ציפי רגילה ככתבת, ברגליהם. תקנא אל אבל — כסף
 שעות שלוש לה הספיקו זאת, למרות הרבה. די להליכה ברגליה
מהרגליים. להפילה כדי מלצרות עבודת
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פצוע לחייו - הנגינות
תוכל — הנפוחות הרגליים מלבד — מאמציה תוצאות את

 אם לפרשנות: זקוקות אינן העובדות .31—30 בעמודים לראות
לגנוב הצליחה שעה, חצי של ותק בעלת במיקצוע, טרייה טירונית

עומד בפניהם הפיתויים מהם למדי ברור — נאה סכום מלקוחות
מיקצועי. מלצר

לצאת או — עימן להשלים יכול אתה לפניך. עתה העובדות
למיסעדה. נכנם שאתה אימת כל למילחמה,

 הרווי־ שציפי הגנובות, הל״י בשלושים אחרון: ודבר
 רדיו־טרנזיסטור לקנות החלטנו כפיה, בעמל ביושר חה

 קורבנות בהסכמת — כמובן פצוע. צה״ל לחייל במתנה
הגניבה.

למע שיפנה אנא• — מתנגד מביניהם מישהו אם
כספו. את לו להחזיר נשמח רכת.


