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קיד על לעבוד מתחילים המקורי, רוחבי

ומת באמצע, שביל יוצרים הראש. מת
 ומדוייק. סימטרי העסק את למפות חילים

 משרטטים תחילה לחוד. צד כל על עובדים
 שאפשר הצמות מיספר את נייר פיסת על

 צמה שלכל בזה בהתחשם מהעסק, להפיק
 של פס — מתחיל קולע בתור — דרוש
 וילך ישתכלל, שהעסק אחרי שיער. ס״מ

 המיספר את להוריד יהיה אפשר בקלות,
 מיספר את קובעים ובכן בלבד. ס״מ לחצי

 עכשיו !כיוונן את וגם הנייר, על הצמות
 קליעה של הגדול, הקליעה פטנט מגיע

הדיאג לפי להתאמן נא. לקרקפת. דבוקה
 אחרי גדול. יותר הרבה מישטח על רמה,

 פשוט מאוד יהיה הפרינציפ, את שמבינים
 את מפרידים המיקצוענים, בקטן. לבצע

 בעזרת הדקיקות לצמות השיער קווצות
 ידית בתוך תקועה חדה, לא צמר מחט

העבודה. להקלת כזה, מכחול
 שעושים. מה וזה להתאמן. לכו עכשיו
בטוח! יוצא שלב, שלב עובדים

 כמו לחלוטין, זהה עובדים במציאות,
 ימינה לסור בלי הגדול, האימונים במישטח

 שיער בקווצות רק מההוראות, שמאלה או
יותר. קטנות

 יורד, רחב, לפס השיער את מחלקים א)
 ארוך ושביל מימין, ארוך שביל יצירת ע״י

 מה את קליפסים עם תופסים משמאל.
 ויאפשר יפריע, שלא כדי לשבילים, שמעבר
בלבד. הזה בפס להתרכז

 שני בעוד חוצים הזה הפס את ב)
 הזה, הגבול בתוך שייווצרו כך שבילים,

 כמו ישר, מאורגנות שיער קווצות שלוש
 שתצא כדי צמות. לקליעת צבאי, במישטר

 — ״שקועה״ ולא העור על ״בולטת״ צמה
 לשלושת לתת צריך — זה מה תבינו תיכף

 ושמאל. אמצע, ימין, שם. האלה הקווצות
 חשבון דף כמו להראות, צריך הזה הפס

 וזה פעולה. זו בו, מישבצת כל דימיוני.
:התהליך

:הקורצות שלושת את קולעים
האמצע. על שמאל .1
שמאל. על ימין .2
ימין. על אמצע .3
חלילה. וחוזר האמצע, על שמאל .4

אכל: אכל אכל
 חלילה, החוזר את לקלוע שניגשים לפני
 עם (שתחמנו המאונך הפס בתוך יורדים

 שביל ויוצרים למטה, אחד ם״מ הקליפסים),
 קווצות שלוש עוד כאילו נוצרו אופקי.
 לפני ושמאל. אמצע ימין בשם: שיער,

 ולבצע הצמה, את לקלוע שממשיכים
 מצמידים הפעולות, ארבעת את מחדש
 להמשך בתור הראשונה לקבוצה תחילה

 המערך מתוך הימנית הקווצה את הקליעה,
 ויוצא כיחד. קולעים ואז הראשון.

 כמוכן כזה. שוכב לעור. דכוק
 תוספת עם הקליעה, את שמכצעים
 שני מצד גם הדכר אותו הקווצות

 ארכע כל אחרי כקיצור, הצמה. של
 שככר השיער אל מוסיפים פעולות,

 שלקוחה קטנה, שיער קווצת כיד,
 מטה, כלפי ומקדמת מתחת, כדיוק
 1 י את יפה כקליעה לקרקפת, דבוק

 י, גם שמוסיפים לשכוח לא הצמה.
 גם לשמאל, וכשמגיעים מימין,

:משמאל : :
יודעים. אתם עכשיו זהו.

צמה של קטע תרשים
בזהירות לבחון נא

ב גם אפשר פלסטיק. ג׳ולים גם אפשר
 כלי על להלביש יפה זהב. בחישוקי מתכת,

מקב חרוזים. שלושה שניים קטנה, צמה
 אם השיער. של יותר ״מלא״ אפקט לים

 מירווחים להותיר שוכחים לא זאת, עושים
 לשכוח, לא לחרוז. חרוז בין אסתטיים
 לחלוטין קובע החרוזים, השחלת שעיניין

 שאלה ? אותם משיגים איפה העסק. יפי את
 ״עשה שכתוב איפה דפי־זהב פותחים טובה.

 בתור טלפון לחנויות. ומצלצלים בעצמך׳
 ישנה בתל־אביב בנזין. חוסך ברור, —

 אב־ לזה קוראים עצום. מיבחר עם חנות
החשמל. פינת אלנבי גד.

 מעט משומן רטוב, שיער על עובדים #
 מ״לעמוד״. קצרות שערות למנוע בכדי

 יותר או צמודה, מים קערית מחזיקים
 נמשכת והעבודה היות כביסה. מרסס טוב
 באמצע, מתייבש שהעסק סביר רב, זמן

מחדש. ללחלח וצריך
 השיער, בגוון תפירה חוט גם מכינים י•

 ״מיק־ באופן הצמה עם החרוז את לסגור
 גומייה עם עיניין לסגור אפשר צועי״.
דבר. אותו יוצא לא זה אבל קטנה,

 דק. בעובי האלה הצמות את יוצרים
 .1לב דומה יותר כמה־יותר־קטן, דקיק.

לסגירה: קכע הוראת
 עם מלפפים לקלוע, שמסיימים צמה כל
 כפתור. ״צואר״ תפירת כמו ומחט, חוט

 דקירות כמה עם תפור שהשיער אחרי
 מקפידים הזה הליפוף בתוך בריאות מחט

 אחרת !הצמה את מדי ״להשמין״ לא
 המחט, עם אפשר אז, רק יעלה), לא החרוז

 תמונת עם עובדים החרוז. את להשחיל
 מפת ישנה ואז הענייים, מול דארק בו

 צריך החרוז המדוייק. החרוזים מיפוי
 אחרי זה? את עושים איך מהודק. לשבת

 עם מלפפים הצמה, על עלה שהחרוז
 הצמה, של הבסיס את ו״משמינים״ חוט,

 טיפה גדולה בומבה, מן שתתקבל כך
 שישב החרוז את דוחפים החרוז. מפתח

 לגלוש יוכל לא הוא הזו. הבומבה על
 רחמנות בלי גוזרים באחריות. זה למטה.

 לקליעה ניתן הבלתי הדקיק הזנב את
להס צריך העסק צמה. כל בסוף שנוצר

 אם בלבד! יפה חרוז עם קטום, תיים
כאסח, ללכת צריך דארק, בו צמות רוצים

התחלת צ. לאוזן; מאוזן אופקי שכיל .1
עיניים מאיר באור

הקליעה

מקומי נוסה דארק כו צמות
ביתית בעבודה אותן יוצרים

העיניין. על הביצים כל עם כ הכיטו העסק: מתחיל כעת
תרשים.

 לשניים, הראש שיער את מחלקים )1
 לרוחבו, הראש את החוצה אופקי, בשביל
 מחזקים אחת). מיספר (תמונה לאוזן מאוזן

 בגומייה האוזניים שמעל העליון, החצי את
 כעת. דרוש לא הוא יפריע. שלא וקליפס,

מעלה. כלפי מהעורף לעבוד מתחילים
 רוחב, לשבילי הראש את מחלקים )2

 למישנהו. שביל בין אחד ס״מ של מרחק
ב שלא השיער את קליפס עם תופסים
 צמות לקלוע מתחילים יפריע. שלא עבודה,
 יותר שמפיקים ככל שביל. בכל דקיקות

 יותר ״עשיר״ נראה העסק פס, מכל צמות
שתיים). מיספר (תמונה בסוף

 לסגור תחילה :בעבודה יעול פטנט )3
 כך, אחר זערורית. בגומייה צמה כל

 על דק יעיל עובדים גמור, הראש כשכל
 במקום התפירה-סגירה־והשחלת־החרוזים,

גומייה. כל
ה החלק את לקלוע גומרים כאשר )4

ה האוזן לשביל עד הראש, של אחורי
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וצרים י! איו
דארק 0 תצמו!

הקרקפת עז ישר
 לי יש — וסנסציונית ראשונה פעם
 צילומים דיאגרמות, עם הסבר, לתת הכבוד

 יוצרים בדיוק איך — ביצוע והוראות
 פיק־ אפשרוח בלי לראש, דבוקות צמות
 זאת ללמוד היה אפשר כה עד שוש.

 למטה הנופלים השוונצים בלבד. מראייה
להת יודעת אחת כל בעייה. היוו לא —

 צריך סבלנות. נתח עם שעות ארבע מזמז
 להדביק זה הבעייה קטן"קטן. לעבוד רק

ל דבוקות צמות בקרקפת, לקלוע לראש,
 חוכמה ראשית הנדסה. עם סיפור עור,

 בר, קובי את צמרת, ספר לעזרה לקחתי
 ענק. וכישרון מגומי, אצבעות לו שיש

 עד המוח, את לו לבלבל פעם כל הסכים
 תופסת הבנתי, שכבר עכשיו עיניין. שאבין

 בכלל מתירים איך לחשוב רק חררה אותי
 יש דארק אם אבל הקונסטרוקציה, את

בתיאבון. — בראש לכם
 עולה במיספרה, הזה המיספר את לערוך

 הנה אז המון, וזה שקלים, מאות ארבע
 הדיאגרמה, לפי עיבדו לחיסכון. השיטה
 תוכל ולא בקפדנות, ההוראות אחר עיקבו
זו. אכסטרה תסרוקת לכם לצאת שלא

 ה־ אלה החרוזים. את קונים כל קודם
מחר הם בתצלום, כמו מעט, מאורכים

 מזה־של־פלסטיק, מעט כבדים אולי סינה.
 אותם לקנות צריך יפים. יותר הרבה אבל
מהמורה יגלשו אחרת עדין, דקיק חור עם

ה ט ד דניז או


