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 ,״לא מסבירה: היא מעשה, לאחר כעת,
 רעיית היתה היא שאם ברור אותה. הכרתי

או מכירה הייתי הבריטי, ראש־הממשלה
 ■מתרשמת. אפילו הייתי ואולי מייד תה

 שאלה מאד, נחמדה לקוחה היתד, היא
 בישראל. עושה אני ומה אני מאיפה אותי

 החבר בעיקבות הנה שבאתי לה וכשאמרתי
 כי מפה אותו אקח שלא ביקשה שלי,

 לי השאירה לא היא לו. זקוקה ישראל
לי עשרים בסך־הכל מי־יודע־מה, טיפ

דות.״
 ב- היא גם עובדת החטובה גלר רינה

 במלצריותיה המצטיינת הקטנה, תל־אביב
 כפקידה בבוקר עובדת רינה היפהפיות.

 כל כמלצרית. ובערב בסוכנות־נסיעות,
 כסף יותר בזה שמרוויחים ״כיוון זאת,

שהע למרות אחרת, עבודה בכל מאשר
קשה.״ בודה

 בסטודיו מישחק לומדת אהובי נטע
 לומדת, שאינה בימים נתיב. ניסן של

לבד במועדון־לילה. כמלצרית עובדת היא

1*1׳ 11)11 י :1 המל־ צועקת §1|
ותלמידת צרית יי1 # 1\ #

 הצמוד שחברה לוי, עירית האופנה עיצוב
עבודתה. למקום לילה בכל אותה מלווה

 אינם הם הוריה, אצל מתגוררת שהיא רות
הקט לשעות עד בתם נעלמת לאן יודעים

 בשבוע. אחדות פעמים הלילה, של נות
 1 לדעת להם מה ״בשביל :נטע מסבירה

 להם יהיה ולא זה, את יבינו לא הם
 ימים בכמה מרוויחה שאני בכלל חשוב

 בשבוע־עבו־ מרוויחה אחרת ■שבחורה מה
רגיל.״ דה

 העיקר
ה הכסף ז

 המיתמרת ג׳יגג׳ית היא מאירה רד ף
 ללא־ספק והיא מטר, 1.76 של לגובה 1

 שם מאצ׳ו, אל מועדון של החיה הרוח
רא ומלצרית המלצריות על ממונה היא

ללקו להגיש גם :הכל מספיקה ורד שית.
 רחבת־ על צעיר ריקוד להרביץ גם חות,

ה של מחיזוריהם ליהנות וגם הריקודים,
למע היא, מאד. אותה האוהבים לקוחות,

 שרואיינו המלצריות מכל היחידה שה,
 כב־ במלצרות שבחרה זו כתבה לצורך

 כסייעת עבדה שקודם־לכן אחרי מיקצוע,
שיניים. לרופא
 אלון, אבי המקום, לבעל עוזרת ורד
 :אומרת והיא שלו, המלצריות את לבחור

 קודם־ חייבות בוחרים שאנחנו ״המלצריות
 אנחנו אחר־כך רק חתיכות. להיות כל

 הופעתן טוב. עובדות גם הן אם בודקים
 -שהלקוחות כיוון ביותר, חשובה החיצונית

יפות.״ נערות להם שמגישות אוהבים
ונהנית היטב, לדבריה, משתכרת, היא

 לעיתים המסתיימת עבודתה, של רגע מכל
מחזי מייוחדת מונית לפנות־בוקר. בחמש

 אלה בשעות עמיתותיה ואת אותה רה
כמובן. בעל־הבית חשבון על הביתה,

 שאת יפהפייה צעירה היא קסלר עדנה
ו 20 בת דקיקות, צמות מעטרות ראשה
 מתימטיקה לומדת היא מבאר־שבע. מוצאה

 ופעמים בירושלים, העיברית באוניברסיטה
 על־מנת תל־אביבה עולה בשבוע אחדות

 בעבודת הוצאותיה ואת לימודיה את לממן
 יודעת לא ״אני עדנה: אומרת המלצרות.

 אני שאחליט, עד בחיים.. רוצה אני מה
 ועובדת *והבת, שאני מתימטיקה לומדת

 ולא מהעבודה, נהנית די אני כמלצרית.
 אומרים מה או חושבים מה אותי מעניין

ה את עושה אני הזה. המיקצוע ועל עלי
 מתחילה אני בקרוב וזהו. שלי, עבודה
 כמלבישה, זוהר אורי של בסרט לעבוד

 מה בלילות. כמלצרית לעבוד אמשיך אבל
 כדי שיותר, וכמה כסף, זה שלי שבראש
 מתכננת שאני לחו״ל נסיעה לממן שאוכל
לקיץ.״

החבר
צמוד שומר

 ה־ נאה צעירה היא לוי עירית ם ך
 עיצוב- לימוד אגב במלצרית, עובדת

 מכדי קשה המלצרות עבודת לדבריה, פנים.
 קבועה. כבעבזדה בה לבחור יהיה שאפשר

 כיוון כמלצרית לעבודתה מתנגדים הוריה
 גם מקובל. שאינו מיקצוע זהו שלדעתם,

 ביטחון1 ליתר מכך. מאושר אינו ישלה הגבר
 למועדון־ לילה־לילה אותר, מלווה הוא

 הבאר ליד עומד עובדת, היא שבו הלילה
 הלקוחות לעבר מאיימים מבטים ושולח

המקסימה. חברתו אחר לחזר המנסים

החד המלצריות דור בנוף יוצאת־דופן
 ואם 28 בת גרושה אלון, אסתי היא שות

 של במועדונו עובדת אסתי ילדים. לשני
אותו תמורת בשבוע, פעמיים בעלד,־לשעבר

1״11מהמתים בתחת 0צ״
 אחת בדרגה שהוא מקצוע כפיקולו, עובדת

בתל־אביב. יוקרה במסעדת ממלצרות נחות

במוע האחרות למלצריות המשולם שכר
 ״׳אני ואומרת: מרוצה, היא אולם דון,
 נהנית פשוט אני הכסף. בשביל עובדת לא

ידי הוא נהנה שלא־כל־כך מי מהעניין.״
 היושב גומאס, פול הבלגי הכדורסלן דה,
 1 ומשגיח הבאר ליד דרך־קבע הוא אף
 של אשתו־לשעבר שהיא שלו, החברה על

שלה. בעל־הבית
 שיוצא מי :ספק אין לפחות, אחד, בדבר

 עיסוק הפך המלצרות שמיקצוע מכך נשכר
 מן בעליל הנהנה הלקוחות, חוג הוא זוהר

אותו. המשרתות המלבבות המלצריות

2067 הזה העולם


