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דנ!ילטור
 המושלם הקוסמטי הקרם

מיותר שיער להסרת
 טווח ארובת השבעתו לשמוש נוח

מכאיב אינו

״וולה״ של נוסף צמרת מוצר דבילטור

 מ בעי ונופש אירוח - 11 א
תל־אביב פלדה ומלון

 תל-אביב מלונות בפאר חופשתך לבלות אותך מזמינים
:מפתיעים במחירים

 המיסים בל כולל פנסיון, חצי ימים שלושה
לזוג. ל״י 450.— במחיר

 המלון שירותי בכל שימוש :כולל האירוח
הפרטית. השחיה ובריכת
:הכלולות בליל לזוגות

 בוקר, וארוחת לינה החתונה, אחר לילה משעת אירוח
לזוג. ל״י 99.— במחיר הכל שמפניה, כולל
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 248306 טלפון ,4 ריינס דיזנגוף, כיכר תל״אביב.:
669640 טלפון ,22 הרצל רחוב :חיפה
22947 טלפון ,4 הרצל רחוב : נתניה

953517 טלפון יעקב) (פינת הרצל רחוב :רחובות

במדינה
)31 מעמוד (המשך
 חשמלאות. ללימודי זמן גם מצא עבודה
ל בבית־חרושת עבד לירושלים כשחזר

 בחברה לעבוד החל אחר־כך טלוויזיות.
 ה־ רעיון במוחו שצץ עד לטלפריבטרים,

1 שמרטפות.
 כללים היו לא אמיגה. רמי שקם עד

 הישר איש השמרטפות. בעניין ונוהגים
 להם נמצאה שלא הורים יעשה. בעיניו
לבי־ רתוקים נשארו השכן, מבת שועה

 מביך מצב ״זה חדשה. להודעה עד חם
 קשה אחד ״מצד אמיגה, מסביר מאוד,״
 ולהש- מכירים שלא בחורה הביתה להכניס

 מצד וציוד. ילד על אחריות בידיה איר
 ברירה.״ איו פשוט שני,

 שמואל ברחוב מישרד אמיגה שכר
 השלישית הקומה ומן בירושלים הנגיד

 החדשה• בפצצה העיר את מפגיז החל
מאורגנת. שמרטפות
 סטודג״ 75 של מלאי הכין זה לצורך

 כדי כשמרטפיות לשמש המוכנות טיות,
 נמצאות להן נוסף לימודיהן. את לממן
 תקן על ברזרבה, תיכוניסטיות תריסר תמיד

 ברגע הביקוש. יגבר כאשר מחליפות, של
 מהן אחת תוכל צפוייה בלתי הפתעה של

מקום. כממלאת לשמש
חש על העביר לתפקיד המועמדות את
 לטי- קורם חודשים שלושה במשך בוני
 אחרי ולילד• לאם בתחנה בילדים פול

 הציבור. אל פנה להציע, מה לו שהיה
 באמי בייביסטר הזמנת על מבוסם הרעיון

שמו בשעה נפתח המישרד הטלפון. צעות
 תחילה מבדרות והמזכירות בבוקר נה

 הקודם הלילה אם הקבועים הלקוחות אצל
 עם בעיות וללא תקלות ללא בשלום עבר

 להגיע מתחילות עשר משעה השמרטפית.
ההזמנות.

 ביקור על-ידי נענית ראשונית פנייה
לש בחורה שולחים שאנחנו ״לפני בית.
 ״אנחנו אמיגה, מסביר ילד,״ על מור

אנח עסק. לנו יש מי עם לברר מוכרחים
 אם הנערות.״ את להכשיל רוצים לא נו

 מקבל הוא הביקורת, את עובר הלקוח
 הוא אחר־כד יום. באותו עוד שמרטפית

 אמי־ מסביר בערב,״ ״בילויים למנוי. הופך
 לכן לעולם. נגמר שלא עניין ״הם גה,

 לכל המינויים. שיטת לפי עובדים אנחנו
 ובה מפורטת כרטיסייה מוצמדת לקוח

 שלם.״ לחודש ההזמנה סרטי נרשמים
 שמי בעוד בהנחה. גם זוכה המינוי
 בחודש, שעות לעשר שמרטפית שמזמין

 בייבי- הרי לשעה, לירות 5 לשלם חייב
 ב־ כבר מזכה בחודש שעות 24ל־ סיטר

 מגיעה שעות 49מ־ והחל הנחה, 157־
.307־ של לשיעור כבר ההנחה

 בצורה נעשה הכל דו־צדדי. כיטוח
מוח הלקוח וגם השמרטפית גם מסודרת.

 ■ פועל אמיגה רמי כי חוזה. על תמים
 את לקלקל חשק לו אין יסודית. בצורה

 או קטנים טריקים בגלל שלו החברה שם
 עד הגיע כבר שלו החברה שמע טעויות.

 1 לק- רצה אחד ממולח וסוחר לתל־אביב,
 תמורת שלו והניידת השיטה את נות

 יש תל־אביב לגבי סירב. רמי ל״י. 5,000 !
משלו. תוכניות לו

 של משירותיה להינות יכול לקוח כל
 רצופים. ימים שלושה אחת שמרטפית

 שלא כדי להחליף, צריך הוא אחר־כך
 מבוטחת עצמה השמרטפית אליו. תתקשר
 1 הלקוח בבית חפץ כל וגם החברה על־ידי
 תשבור וחלילה חס אם מפניה. מבוטח

החב תשלם בתינוק, טיפול תוך קריסטל
הנזק. את רה

 ילדים מולידים ירושלים שתושבי כיוון
משג לבלות, אוהבים וגם הרע, עין בלי

 אינו הוא אבל אמיגה. של עסקיו שגים
מתכ כבר הוא הדפנה. זרי על לנוח מוכן

 ומיס־ עובדים ועדי למוסדות, לפנות נן
ל שמרטפים העסקת להם להציע עלים,

 היום, ירחק לא מאורגנת. בצורה עובדיהם
תי אמיגה של מהחברה שמרטף וקבלת

מש כמו לעובדים, סוציאלי כתנאי חשב
תי בית־ספר בעד תשלום או ,13 כורת
 שמר־ הציע לבתי־מלון, פנה גם הוא כון.

 בתי־מלון משמונה תיירים. לילדי טפים
 התיירים גם סוף־סוף הזמנות. קיבל כבר
 בלי לבלות מגיע להם וגם בני-אדם, הם

הילדים.
 אליה מודע לא שאמיגה בעייה אין

 בעייה על חשב אפילו הוא פעילותו. בתחום
 לפלרטט מתחשק כשלאבא לצוץ היכולה

 אמי- אומר השם,״ ״ברוך השמרטפית. עם
 אם כזה. מיקרה קרה לא עוד ״אצלי גה׳

 שלפני אמרתי עלי• לסמור אפשר — יקרה
 את בודק אני לעבודה, בחורה שולח שאני

 חתום חוזה יש מזח חוץ ההצעה. אמינות
 שלילדים הוא חשוב הכי אבל הלקוח. עם

 האבא על תשמור היא אמא. גם יש תמיד
אחר.״ אחד מכל טוב יותר

1876 הזה עולם11_




