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 למיסדר. ששון לילי טוראית מתייצבת
 הקטן לצריף מגיעה היא בדיוק בשמונה

 גדול תור כבר לה מחכה שם ,12 שבבה״ד
 לחפוף, מתחילה והיא וחיילות, חיילים של

שערו את ולהחליק לתלתל לסרק, לגזוז,
תיהם.

 היא צבאיים בבסיסים המיספרות תופעת
 שתי רק מופעלות בינתיים יחסית. חדשה

 וב- שבקיריה, מטכ״ל במחנה מיספרות:
 מיס- הניסיון, שמוכיח כמה עד .12 בה״ד
 שבהם בבסיסים הכרחי שירות הן פרות

הביתה. יום כל יוצאים אין
 אד־ סרן משפשף נהדר,״ ממש ״נהדר,

 רצון, בשביעות ידיו כפות את ימיני, מונד
הת שלילי ומאז המיספרה שהוקמה ״מאז
 של בעיות יותר לנו אין בה לעבוד חילה

החיי אחרי לרדוף צריך לא תיספורת.
בעצמם.״ באים הם שיסתפרו, לים

 כמעט כבר קיימת 12 בבה״ד המיספרה
הצרי באחד ממוקמת היתד. היא שנתיים.

שבו לפני אולם הבסיס, של הרעועים פים
חיי קבוצת אירגן יוזמה, ימיני תפס עיים
 דוד כיורים, סחבו משותפים ובכוחות לים,

ותמו כיסאות ומיברשות, מסרקות חימום,
לקי דקורטיבי וציפוי צבע חומרי נות,
 עמדה יומיים ותוך החדש, המיסנד. רות

הוסיפה לילי החדש. במקומה המיספרה

 ומוכנה נוחה צעירה היא (מימין), לילי מלפנים. ונפוח מאחור
 רק לגזוז ממנה מבקשים לפעמים רצונו. לפי חייל כל לסרק

לביקורת. שבא המ״פ, שמאל בצד המיסדר. בשביל למראית־עין
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קצר השיער הצבאי. לצורך בדיוק מתאימה כזאת תיטרוקת

בספ שנים ארבע במשך גיוסה לפני דה
 היא בצבא בסלוני־יופי. וכמאפרת רית

 עצמה היא חודשים. ארבעה כבר משרתת
 ידעה שכן בבסיס, ספרית להיות ביקשה

טי בהיותה עוד שם. המיספרה קיום על
 להביא׳ המטופחת הצעירה דאגה רונית
 חוטים, פינצטות, מיברשות, מהבית עימד.
מס והיתר. שונים, קוסמטיקה ומוצרי לאק
 היא עתה החיילות. את ומאפזרת רקת

 עם חמש עד שמונה משעה יום כל עובדת
 זמן לה שאין כמעט עכשיו צהריים. הפסקת
לתיסדוקות. פרט אחרים דברים לעשות

 וגם יחידה, ספרית בשביל עצום הלחץ
בבק חברות אליה באות הפנאי בשעות

 מניקיור, להן שתעשה — שונות שות
ה הנוהלים לפי (בעדינות, אותן שתאפר

 חוט, עם השפם את שתוריד צבאיים),
 איננה לילי אבל שערותיהן, את ותצבע

 הנד לכל במהירות הסתגלה היא מתלוננת.
 מיברשת כל לחטא כמו הצבאיים הלים

 את לשרוף השימוש, אחרי מסרק וכל
 תלכי שלא כדי מהריצפד. שאספה השערות

 מגבת בכל להשתמש הבסיס, את לכנה
אחת. פעם רק

בחו לירות 620 כחיילת מרוויחה לילי
 ״טיפים״, לקבל כמובן, לה, אסור דש,
 של התודה בהבעת מסתפקת היא אבל

 נהדרת,״ ממש ״היא והחיילות. החיילים
 שלה בן־דוד ״אני דתיאל, רפי סמל מספר
עכ מהבית, עוד אצלה להסתפר ורגיל

להס מוכנים לא החבר׳ה וגם אני שיו
 בחוץ אצלה. רק אחר, מקום בשום תפר

מקב אנחנו וכאן כסף הרבה עולה גם זה
בחינם.״ הכל לים

נק במיספרה שנמצאים החומרים כל
 לפעמים היחידה. של מיוחד מתקציב נים

 מהבית. שונים מכשירים לילי מביאה
 אני שלי, הבית כמו היא הזאת ״המיספרה

תיש ושהיא דבר כל בה שיהיה מקפידה
 מיסדרים, כאן לי עושים לא נקייה. אר
 ההוראות, לפי הכל אם לבדוק באים רק

 וגם עכשיו עד התלונן לא אחד אף אבל
סיבה.״ כל להם אין

 המיספריים והמיברשות, המסרקים את
 מניחה היא הציפורניים לסידור והכלים

 במיסדר, חיילים כמו הקטן שולחנה על
 ״העבודה ומבריק. נקי הכל מסודר, הכל
לא הם שפה רק בחוץ, כמו בדיוק היא

 ומחכים סגל־הבסיס חיילי בוקר בוקר מתייצביםפרה רמים בתור
 מייד קמים הם מגיעה היא כאשר תגיע. שלילי

 שניפתחה מאז תיספורתם. באופי הקשורות ומשונות שונות בבקשות אותה ומציפים
כהלכה. בהם המטפלת לילי, אצל רק והחיילות החיילים מסתפרים ,12 בבה״ד המיספרה

תל הריצפה, את קירצפה היא שלה, את
עיתו כמד. הביאה ציבעוניות, תמונות תה
 פרחים עם כדים וכמובן, ושבועונים, נים

 שונה שאינה מיספרה, והרי וטרגזיסטור,
 פרט אחרות, רגילות ממיספרות בהרבה

הרגי המגבות במקום הצבאיות, למגבות
השיער. אורך על צה״ל ולהגבלות לות,

 קצר להיות השיער חייב חיילים ״אצל
שמ חבר׳ה, יש ״אז לילי, מספרת מאד,״

 פטנטים׳ מיני כל ,לעשות ממני בקשים
 יראה אבל ארוך, ישאר שהשיער כדי

 מסביב להם להוריד יכולה אני קצר,
 מנפחת אני ואז ארוך, מאחור ולהשאיר

 אבל קצר, יותר נראה וזה פאן, עם קצת
 אחר־כך המיסדר, עד בדיוק מחזיק זה
חייב חיילות אצל אלי. לחזור צריכים הם

 להן גם אבל הצווארון, עד להגיע השיער
 שחובשות מ״כיות — משלהן בעיות יש

 שתתאים מיוהדת תיספורת רוצות קסקט
 אין לקצינות. גם יש בעיה אותה לכובע.

 תיספורת. של .אפשרויות הרבה גם לי
 עם או קצר שיער עם או ללכת אפשר
 להן לעשות יכולה אני אבל אסוף, שיער
 שהולכת] המודה וסילסול, החלקה צבע,

 תיסרוקת עם חיילים זה בבסיס עכשיו
 תיסרו־ עם וחיילות טראוולטה ג׳ון של
 ,קופצים לזה: קוראים פוסט. פארה קת

 כש־ שלי, כמו בערך תסרוקת זו פארה/
מבק שהן או לצדדים, קופצות השערות

 קליאופטרה. קופצים, עגול ,קארה/ שות
עולה.״ ותיספורת
עב- ,18ה־ בת ששון, לילי טוראית

 שקטים.״ יותר הם אז משלמים
אח הבסיס, סגל את רק מספרת לילי

 אבל בלחץ, לעמוד יכולה היתד. לא רת
חד מיספרות כמה תיפתחנה אולי בקרוב

 לפני להסתרק תוכלנה הטירוניות וגם שות
בתי רק עדיין זה אבל הביתה, שתצאנה

בב הקצינות אחת שאמרה וכמו אוריה,
 קיבתו, על כלל בדרך הולך ״הצבא סיס:
 אבל לחם, בלי להסתדר לחיילים קשה
ז״ הנשים כל תעשינה מה מיספרה, בלי

 ממנו למטה ולא
 ה הנוהלים דורשים

 כיצד פתרונות למצוא צריך אז צבאיים,
הכובע. אל השיער צורת את להתאינז
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