
 סינית וניברשת מפוארים וילונותדר־החלומות
במכון־ זה, חדר מעטרים מבהיקה

ביותר זזחשוב ״הדבר בתל־אביב. בלוד ברחוב רום ריקי של סוי

 עצמו העיסוי הלקוח. של הטובה ההרגשה ״הוא אומרת, היא אצלנו,״
 הידיים.״ בעזרת להתפרק לגברים עוזרות אנחנו מישני• דבר רק הוא

ללקוח. מסג׳ בשעת אופיינית בתנוחה רום ריקי משמאל: בתמונה

 בתל־אביב. 3 מס׳ דירה ,1 אמסטרדם ברחוב ־שם,
 היחידה למסג׳יסטית המתינו צעירים לקוחות שני

 לתורי. והמתנתי הקבלה באולם התיישבתי נקום.
 המזכירה, הטלפון. צילצל בואי לאחר אחדות ז

 הרי־ הדוקים, ומכנסיים מזדקר חזה בעלת ,דית
השפופרת. את

 אינפור־ מוסריט לא ״אנחנו השיבה, אדוני,״ ,לא,
 כתובת.״ רק מוסרים אנו בטלפון בטלפון. !

 רק בפה, מסג׳ אצלנו עושים לא אדוני, ,לא,
ים.״
 רק למצוא תוכל מחפש שאתה מה את אדוני, לא,

הירקון.״ וב
 טל־ שיחות 30כ־ על השיבה שם, שישבתי :שעה

 השפופרת. בטריקת נסתיימו מרביתן כאלו. ות
 ניצי הפרגוד מאחרי לחדר. נכנסתי תורי, :הגיע
 כתמי־ ניכרו אותה שכיסה הסדין על מוגבהת. ניטה

מכשירי־ ולידו קסטות טייס ניצב בצד רבים.
ללא בבגדיה, חמסג׳יסטית עבדה כאן רפואיים. !ל

טכ — פלא זה ראה אולם חלוק,
 חשוד באופן דמתה עבודתה ניקת

 מסג׳ אותו בממן־יהודה. הנערה של לזו
קלי ריחופיט תוך — ועד־ראש מכף־רגל

אינטימיים. חלקי־גוף על לים
 הבלונדית המזכירה ממני גבתה בצאתי

דמי־טיפול. ל״י 40
גב אל סרתי חסר־השם העיסוי ממכון

 הפיסיותרא־ מחשובי אחד גולדמן, ריאל
תפ שאר בין המשמש, בתל־אביב, פיסטים
ה הכדורגל ניבחרת כמעסה גט קידיו,

 את בפרוטרוט, בפניו, תיארתי לאומית.
 לא הוא זה־עתה. שעברתי העיסוי מהלך

הופתע.
הי לי ידועה הזה בשטח ״ההשתוללות

 מיקצועי ״למסג׳יסט גולדמן, אמר טב,״
 על המתאונן באדם לטפל בהחלט אסור

 רופא. של ברורות הוראות ללא כאבים,
 ב־ מטפל, לא־מיקצועי מסג׳יסט כאשר

 באנשים האלה, המפוקפקים מכוני-העיסוי
 הוא שונים, מוגדרים מכאבים שסובלים

ממש• אסון עליהם להביא עלול
רפו לא רגיל, לעיסוי בא אדם ״כאשר

 קו־ חייב, ■הטיקצועי המסג׳יסט הרי אי,
מב בריא שלו הלקוח אם לברר דם־כל,

 לא האלה במכוני־העיסוי גופנית. חינה
 בעל אדם כאשר ואחד־כד, זאת מבררים

של מסג׳ עובר למשל, גבוה, דם לחץ

 באמצע להתעלף עלול הוא התרעננות,
הטיפול.

 מסג׳־להתרעננות של הטכניקה ״בכלל,
 לחלוטין. שונה — מסג׳־להרפייה של או

ה מבין אחת אפילו שיש חושב אינני
שיו הללו, במכונים העובדות צעירות

זאת.״ דעת

 במכוני־העי- התכופים ביקורים ך*
 החליאו המזוהמים, האפלוליים, סוי 1 1

לעו להקדיש, החלטתי אחד בוקר אותי.
 ניראו בעיתון שפירסומיו למכון זאת מת

מפוצצות. הבטחות הבטיחו לא סולידיים,
 פרישמן ברחוב יפעת, למכון טילפנתי

 גבר. לי השיב להפתעתי, בחל־אביב. 29
 הקודמות הטלפוניות ההתקשרויות בכל
 ומפתה. לחשני בקול צעירות 'ענו שלי

מב מכון־עיסויים וגיליתי למקום, הגעתי
ה נעדר כבאור־יום, מואר בניקיונו, היק

 מכוני־ כל את שאיפיינו הזולים סממנים
האחרים. העיסוי

 בי טיפלה מיקצועית ייקית מסג׳יסטית
מהלם כאב גופי שכל למרות ביעילות.

 ־11 מדופלמת מסנ׳יסטית ♦
 •1 התקשר מכאנים משחררת

 מובטחת ות פרטי תתחרט י לא
בשבת!! גם 22*822 ט?פו!

האחרו בימים התייסרתי בהם העיסויים
רע להרגשת לי גרם זה עיסוי הרי נים,
ממש. של ננות

 לשוב על-מנית ויצאתי, ל״י 40 שילמתי
 צלם־המערכת. בליוויית קלה שעה כעבור
 בזהותי המנהל בפני עצמי הצגתי הפעם

האמיתית.
 מנהל אמר אשליות,״ מוכר לא ״אני

 אנשי־עסקים, באים ״אלי יפעת. מכון
הממו מהרמה אזרחים — שחקני־תיאטרון

 מסג״ס־ של צוות מעסיק אני לפחות. צעת
יפות. מיקצועיות טיות

 תהיינה שהן חשוב אסתטית ״מבחינה
 הייתי בית־קפה, בעל הייתי אילו גם יפות.

יפות. תהיינה שלי שהמלצריות מעוניין
 משוגע שאני מפני נקי שלי ״המקום

 סוטי- מיני כל באים לא הנה לניקיון.
אי בעיתונים שלי מודעות־חפירסום מין•

לכך.״ אותם מעודדות נן

טי שונה. סיפור היא — רום יקי ך*
 שלה, המפואר במכון־העיסוי יחיד פול !

לי 100 עולה בתל־אביב, בלוך ברחוב
ב אצלה כי מלא בפה טוענת היא רות•
 הרגשתו מישני. דבר הוא המסג׳ מכון,

 החשוב הדבר זה — הלקוח של הטובה
ביותר.

הר מקבל הלקוח ״אצלי ריקי: אומרת
 מסג׳יסטיות של צוות לי יש נפלאה. גשה
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