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ש היחיד העיסוי זה היה יפעת. מכון־העיסוי
ממש. ברעננות חזה העולם מבקר זכה לאחריו
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 שהשקיע קשת, ששי מהזמר לאחרונה המקום את רכש גן,

יפאני. גיישות בית מזכירה התפאורה הון־תוטפות. בהקמתו

 גיישה־קלאב במכון־העיסוי צעירה מסג׳יסטית 7111111171
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 ערב. עד מבוקר במישמרות נערות, שלוש זה במכון עומדות חות
רבים. ללקוחות וזוכים במודעות עצמם מפרסמים העיסוי מכוני

)17 בעמוד (המשך
 הימנית. רגלי את בדק לאחר־מכן חשמלי.

 שאל. ?״ משוחררת ״הרגל
 ״כן.״

״מצויץ.״
 על וחזר השנייה, הרגל את בדק אחר

 ״לא.״ השפתי: הפעם שאלתו.
 הפעם. גם אמר ״מצויץ,״

 משנה זה אץ כי גיליתי הטיפול במהלך
 תהיה התגובה — תשובתי תהיה מה כלל

״מצויץ.״ תמיד:
 תרגילי איתי תירגל ארוכה שעה משך

 בלתי־מיקצועי היה הוא ״השתחררות״.
 חסר- ,כמוני אדם בעיני אפילו עד־להחריד,

 ללא- בזו זו הסתבכו ידיו בנושא. ידע
ברגלי אחז כאשר הפעמים, באחת הרף.

 הצלחתי לא מעלה, כלפי ״לבעוט״ וביקשני
ב היישר ו״בעטתי״ הפיתוי בפני לעמוד
חוטמו.

העזה המהלומה גם — פלא זה ראה אך

 ה פו י !פסנ׳יפטיית 1 לגבר •
 ר 11םהנד בטיפול וצעירות!

 סוחלסת; פרטיות 1 משחרר
_______.03—245957 הזמנות

בהת קרא ״מצויץ,״ עזרה. לא שספג
פעלות.

 שניצבה למסג׳יסטית, הורה לאחר־מכן
״המכו את להפעיל עת, אותה כל לידנו

על לשכב נתבקשתי אני החשמלית.״ נה

משו מיטלטלת חשמלית ומכונה המיטה,
 החלה גופי לעבר וכוונה שהובאה נה,

מוזרים. צרודים תיקתוקים משמיעה
 י!״ הזה הדבר ״מד, המבוהלת, שאלתי על
נפ מכונה ״זאת בגאווה: גרינברג השיב
 ה־ ואילו בארץ.״ מסוגה היחידה לאה,

 אלפיים עולה ״היא הוסיפה: מסג׳יסטית
 הזוהמה את לסלק שלח התפקיד לירות.
 שלא משהו יוצא־מהכלל, משהו מהגוף.
יום!״ כל רואים

 בעל-המכון השבית דקות כחפדש כעבור
מר אני איד אותי ושאל המכונה, את

גיש.
עניתי. שינוי,״ ״שום

כדרכו־בקודש. הגיב, ״מצויץ,״
הבחורה. על פקד כללי,״ מסג׳ ״ועכשיו,

ביחי -נותרתי ואני החדר, את יצא הוא
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 בתל־ 29 פריישמן ברחוב בניקיונו, המבהיק יפעת, מכון־חעיסוי
צוות־ של היעיל המיקצועי וטיפולו זה, מכון של ניקיונו אביב.

 מבקר לעיני שניגלה למה מוחלטת בסתירה ו1עמ המאומן, העובדים
 בהם האחרים, הקיקיוניים במכוני־העיסוי בסיוריו הזה העולם
 בעל־המכון, אמר מגרה,״ בפירסומת משתמש ״אינני ביקר.
סיפר. הוא אשליות,״ 'מוכר לא אני סוטי־מין. באים לא ״ואלי
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 התנהל הכל ליכאורה, הבחורה. עם דות
תח גבך, על שוכב אתה הספר: לפי

 תוך — ואולם גופך, על מתוחים תוניך
מחלי והבטן השוקיים עיסוי מהלך כדי
 ► במיוד שלא הנשיות, האצבעות לפתע קות
האינטימיים. חלקי-הגוף לעבר כמובן, כוון

 בכפות־ידיים החש נורמלי, גבר כל
ב המעסות בשמן־עיסוי, מרוחות נשיות

במה מדי־פעם, ומלטפות גופו, את כוח
 יתגרה אינטימיים, חלקי־גוף הטיפול, לך

בנקל.
 נלקחתי ובסיומו ל״י, 40 עלה הטיפול

 גרינברג בעל־המקום. עם לשיחת־הדרכה
 שבאתי נס ממש זה שהיה לי הסביר

 הוא לטיפול. האחרון, ברגע בדיוק אליו
לש הקרוב, השבוע למשך לי, הורה
 באמבט תמימות שעתיים מדי־לילה הות
 כרים שני עם לישון עלי בלילות חם.

 שבוע כעבור — והעיקר לרגלי, מתחת
הטיפול. להמשך במכונו להתייצב עלי

 כי גיליתי בעיתוני־הערב בפירסומים
מודעות. שתי פירסם מכון־יהודה אותו

 מסג׳ ? הפתעה 1 ה לאש •
ת״ד כגיתר. מצעיר מהגה

 שירותי- מספק המכון כי פורסם באחת
 ל־ עבודה הוצעח באחרת, ואילו עיסוי,

מיקצועיות. מסג׳יסטיות
הצי למכון, צילצלה מזכירת־המערכת

 אך עבודה, המחפשת כבחורה עצמה גה
 איננה בי ציינה היא כלשהו. ידע חסרת

כזו. היתד׳ לא ומעולם מסג׳יסטית
 מייד. המכון בעל השיב בעיות,״ ״אין

 כבר אצלי לעבוד להתחיל יכולה ״את
ממחר.״
התעניינה. המשכורת?״ גובה ״מה
 אותך אלמד ״אני אמר. כסף,״ ״בלי
 יותר לך שווה יהיה וזה מעניין, מיקצוע

 מקום בכל לקבל שתצליחי משכורת מכל
אחר.״

י חת- בגבי. קל גירוי חשתי מחרת 1ך
: כל חשכו. ועיני — בראי בוננתי /
ז מפחי- אדומה בפריחה מכוסה היה גבי
! ד״ר עם שיחה לי נקבעה יום לאותו דה.

נ המיק־ על הראשי הממונה מתן, אליעזר
הת במישרד־הבריאות. הרפואיים צועות
נ מכוני־העי־ בעניין עימו לשוחח כוונתי

 כמובן, נגעה, הראשונה שאלתי אך סוי,
 ג שצצה הפתאומית האדומה הפריחה בעניין

 כי ציין, מישרד־הבריאות רופא גבי. על
ב בחומרי- המסג׳ בשעת שתשתמשו ייתכן
 — אחרת אפשרות לא־מתאימים. שימון

נ טי־ לאחר ידיח רחצה לא המסג׳יסטית
קודם. פול

 1 האדמומיות החלד׳ ימים *שלושה כעבור
 ? שמסר במידע מצוייר להתפוגג. גבי שעל

ו נוסף, למכון־עיטוי סרתי מתן, ד״ר לי


