
שר הרוסית
ש הרווי שו

 שהתחתנו, בחורות הרבה על יודעת אני
להת חולמות או להתחתן, עומדות או

עשיר." גבר עם חתן,
 לא או אותו, אוהבות לא הן אם גם

 אליו? נמשכות
עונה. היא ״כן,"
 כסף? עם מתחתנת היתה עצמה והיא

 להתחתן מוכנה לא אני לא: ״בחיים
 לי: יגיד שנים כמה שאחרי גבר, עם

לך, עשיתי לך, קניתי אותך, קניתי

 ממה לי אין חוששת. ״לא אורלה:
 מאמינה החוק, עם הולכת אני לחשוש.

מסו בצורה מיסים משלמת אני בחוק.
 מס־ערך־מוסף.״ מס־הכנסה, — דרת

 הרבה המספקים מישרדי־ליווי יש
 המישרד לא ליווי. סתם מאשר יותר
יוצ שלי ״הבחורות אומרת. היא שלה,
 או כבנות־זוג, גברים עם לאירועים אות

 מבלות לתיירים, בנות־לוויה משמשות
בתיאטרון, טובה, במיסעדה הגברים עם

פרטית נהגת ונם

 להיות רוצה לא למעלה. אותך הרמתי
זהב." של בכלוב לא גם בכלוב,

יפאני
 אחת זוהר היתה שנתיים פני

 תואר על בתחרות המועמדות /
 דרו־ נילי אז זכתה בכתר מלכת־היופי.

 מהעובדה מאוכזבת היתה אורלה קר.
 ״אני אחד. בתואר אף זכתה לא שהיא

 ובין ביותר, היפות בין שהייתי בטוחה
 אומרת. היא ביותר,״ האינטליגנטיות

 במיוחד להתחרות לבוא לי ״קראו
 — שפות כמה דוברת אני מגרמניה.
ערבית קצת יפאנית, צרפתית, אנגלית,

 בכבוד." ישראל את לייצג ויכולתי —
תל־ בצפון נמצא שלה המישרד

 רגיל, מישרדי ריהוט אחד, חדר אביב.
מיצ פפירוסים וילונות, עציצים, כמה
 שטיח הקירות, את המקשטים ריים

 איך חשוב כל־כך לא מקיר־אל־קיר.
 הרי אומרת, היא המישרד, נראה

 מתנהל הכל לשם. באים לא האנשים
בטלפון.
 בעבודה ניסיון אין לדבריה, לה,

תיאו ידע רק הליווי, בנושא מעשית
 בזה שעובדות ״הבחורות אורלה: רטי.

 גם יש רמה. על סטודנטיות, בחלקן הן
 נהדר, נראות כולן דוגמניות. כמה

 מהחיים, מבסוטות שפות, כמה דוברות
 דירה יש לאחדות גבוהה. רמה על חיות

תכשי יפים, בגדים מכונית, משלהן,
 את מממנות הסטודנטיות יקרים. טים

בעיות. בלי הלימודים,
שאח במקום להצליח אוהבת ״אני

כישלונות היו הזה בנושא נכשלו. רים
 לא אני שנסגרו, מישרדים היו —

 שישה כבר רץ שלי העסק למה. יודעת
 עסק יהיה שזה הרגשה לי ויש שבועות,
 כיוון לא־ריווחי, עדיין זה מצליח.

יקר." מאוד הוא בעיתונים שהפירסום
 על־ידי שנסגרו מישרדי־ליווי היו

חוששת? היא אין האם המישטרה.

איש־עסקים של
 וגם בארץ, לטיולים איתם נוסעות
 כל קורה לא ״זה מספרת. היא לחו״ל,״

 של לקוח מזמין פעם, מדי אבל יום,
 בעיניו, חן המוצאת בחורה, המישרד

בעולם." לטיול
 מוצאת היא המלוות הבחורות את
 ״דרושים" מודעות פירסום בעזרת

 יפה, להיות חייבת הבחורה בעיתון.
.27 עד 19 בת אינטליגנטית, חטובה,
אורלה: יותר? המבוגרות לגבי מה

 .27 לגיל מעל לבחורות דרישה ״אין
 לקחתי אליי. שפנו 40 בנות כמה היו
אבל שיהיה, שלהן, מיספרי־הטלפון את

 למשל, כזה, לגבר יש סיבה איזו
נערת־ליווי? להזמין

 לא בבית לו שיש שמה ״כנראה
 של שהדשא אומרים הרי לו. נראה
יותר." ירוק השכן

 התנהג לא שלקוח כבר קרה האם
 העליב עליה, התנפל בחורה, אל יפה

אלים? היה אותה,
 שזה מקווה ואני קרה, לא זה ״למזלי,

בהמשך." יקרה לא גם
 מישרד לפתוח הרעיון לה בא איך

כזה?
בפאריס מחו״ל. זה את מכירה ״אני

 הזה. הגיל לבנות דרישה אין בינתיים
 לצאת מעדיפים .גיל, בכל גברים,
צעירות." בחברת

ם י י נ י ש ־ ל ו פ י ט ^ ^

בחינם
 כולם אליה? הפונים הגברים

לי ע ב ל המבקשים גבוהה, רמה ^/
משכילות? עם צאת
 מבקשים אליי מהפונים אחוזים 90״

 עם גם לו שיהיה רוצה גבר סטודנטיות.
 בין וטיפשה. יפה סתם לא לדבר, מי

 חברי־ ,רופאים עורכי־דין, יש הפונים
פוליטי גם היו אנשי־עסקים. בורסה,
 כאלה שהם ידעתי לא אבל קאים,
 שמעתי בטלפון. איתם דיברתי כאשר

מהבחורות." יותר, מאוחר רק כך על
 בין רומאן־אהבה כבר היה האם

ללקוח? נערת־ליווי
 על יודעת אני אחת. מפעם יותר ״כן,

 עם נסעה היא לעבוד. שהפסיקה אחת
ארוכה. לתקופה לחו״ל, הלקוח

 עם אחד ערב שיצאה אחת ״היתה
 הזמין הוא ואחר־כך רופא־שיניים,

 שלו, בקליניקה לטיפול־שיניים אותה
מהג מקבלות בחורות הרבה בחינם.

 תכשיטים, יקר, בושם — מתנות ברים
אוהבות.״ שנשים דברים

 שוב בפנותם מבקשים, הגברים האם
 יצאו שעימה אחת אותה את למישרד,

לכן? קודם
 שואלת אני הרבה. די קורה זה ״כן,

 הם ואז מסכימה, היא אם הבחורה את
יחד." שוב יוצאים
 גבר, ראתה שבחורה קרה האם
איתו? לצאת וסירבה
 באה היא אחת. פעם קרה זה ״כן,

 שהוא והחליטה אותו, ראתה לפגישה,
 הוא שבטלפון למרות שלה, ברמה לא

בסדר." לה נשמע דווקא
שלה? הלקוחות נראים איך

מהב מרשימה. הופעה בעלי ״רובם
 גברים כמה על אפילו שמעתי חורות

 יפים שהיו ,20ה־ שנות בסוף צעירים,
וחתיכים."

19 ובת 15 בת אוררדז
כסף!־ בשביל מתחתנת ה״ת׳ לא ״בח״ם

כדוגמנית אורלה
...27 לניל מעל בנשים חצים לא ״גברים

 על־רמה. מאוד מכובד, מאוד עסק זה
 כזה עסק לפתוח יכולתי ולא היות

 עם לי טוב כאן. זה את עשיתי בחו״ל,
 נהנית הזאת, מהעבודה נהנית אני זה,

 לראיין בטלפון, לענות הכל: לעשות
 המתאימה הבחורה את לשלוח בחורות,
מב שהלקוח אחר־כך לשמוע ללקוח,

סוט."
קשה? עובדת היא האם
 המישרד את מנהלת אני מאוד. ״כן,
 לפני־הצה־ 11 מ־ שם נמצאת בעצמי,

 היה ברציפות. חצות, אחרי 1 עד ריים
 לא אותו. פיטרתי אבל שותף, לי

הסתדרנו."
פרטיים? חיים בכלל לה ואין
 בעתיד, קשה. לעבוד אוהבת ״אני

 שאוכל מישהי, או מישהו, אמצא כאשר
 או איתו, אתחלק עליה, או עליו, לסמוך
בעבורה." איתה,

 על לה סיפרו שלה הבחורות האם
במיטה? הערב את לסיים שרצו גברים

 חוזה, על אצלי חתומות ״הבחורות
 בלבר, ואירוח ליווי היא העבודה שלפיו

תוספות.״ שום בלי
מילים
גסות

ליווי? עולה מה ן*
 ער שקל 120 מקבל ״המישרד

 — שעות משלוש יותר שעות. שלוש
 ללקוח המחיר את נוספים. שקל 120

טלפו בשיחה בעצמה הבחורה קובעת
 או האירוע לאופי בהתאם מראש, נית

ההפרש.״ את מקבלת היא הליווי.
בטלפון? הטרדות לה יש האם
 או כתובת ומוסרים שמצלצלים ״יש
 עליי, לעבוד מנסים לא־נכונים. טלפון

 פרט כל בודקת אני אי־אפשר. אבל
 אם .14 בשרות או בספר־הטלפונים

 זולה, בשפה להתבטא מתחיל הגבר
מנתקת.״ מייד אני גסות, במילים
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