
פרויקט ביוטי

על קצה התלתל: "התחלתי להחליק את השיער בכיתה י"ב. היה לי שיער 
מאוד ארוך וכל הזמן עבדתי עם מחליקים, עד שלפני כשנתיים נמאס לי 
ועשיתי החלקה אורגנית. יצאתי משם עם שיער שרוף ונאלצתי לגזור חלק 
מהאורך, להעמיס עליו קרמים ולטפל בו. כשצמחו לי השורשים לא חזרתי 
להחלקה מהפחד להרוס את השיער, ופשוט החלטתי לאסוף את השיער 
בגולגול שהפך לסימן ההיכר שלי, והמשכתי להחליק רק את השורשים". 
:הקאמבק "כשהגיעה הקורונה ואיתה הסגר הייתי בבית והפסקתי להשתת

מש במחליק. אמרתי לעצמי 'למי אכפת בכלל?'. יום אחד הסתכלתי במראה 
והרגשתי שפשוט נמאס לי. בחלק שקרוב לשורש הייתי מתולתלת, באורך 

מנפלאות הקורונה: נשים שנשבעו לפני שנים לשיער החלק, 
חוזרות פתאום לשורשים המתולתלים שלהן. איך זה מרגיש?

ל לת הת
תמר איל־להב

בחזרה 
למתווה

נעים להכיר: אולה גולדובסקי, 42, מאמנת כושר 
ותזונה בריאה, ושוש פלדמן, 39, מאמנת לתזונה בריאה 
והעצמה נשית, שתיהן מייסדות FitStyle )מיזם לאימוני כושר 

אונליין( שעברו את תהליך החזרה לתלתל יחד

על קצה התלתל של אולה: "השיער הטבעי שלי גלי, אבל מהרגע שבגרתי 
ויכולתי להחליט מה קורה בשיער שלי, בחרתי בפן, כי אז בעיניי זה היה 
הרבה יותר יפה וסקסי. בדרך כלל הייתי עושה פן פעמיים בשבוע, ואחרי 
זמן מסוים התחלתי לעשות החלקת קראטין שנתנה לי שקט לכמה חודשים".
על קצה התלתל של שוש: "השיער שלי היה מתולתל ונפוח, ואם לא 
טיפלתי בו כמו שצריך היה נראה רע. אני אחת כזו שאוהבת שהכל נראה 
פיקס, וזה הפריע לי. אחרי הלידות המצב היה מזעזע מבחינתי וויתרתי על 
התלתלים. עשיתי החלקה יפנית, ישר כמו מקלות ממש, וזה היה המראה 
שלי במשך עשור. כשנה וחצי לפני הקורונה ויתרתי על ההחלקה ובמקום 

זה הגעתי למספרה פעמיים בשבוע לפן קבוע אחרי האימונים". 
הקאמבק של אולה: "גם שוש וגם אני פריקיות למראה שלנו, ולאימונים 

תשאנחנו מעבירות דרך המחשב הגענו תמיד עם קוקו גבוה וג'ל כדי שהשע
רות לא יזוזו. יום אחד היא הגיעה עם תלתלים ושאלה אותי מה אני חושבת 
על זה, ופשוט התלהבתי. זה היה נראה וואו, ופשוט עשה לי חשק להפסיק 

עם הפן, ובאופן שהיה הכי טבעי זרמתי גם אני למתולתל". 
:הקאמבק של שוש "כשהגיעה הקורונה הצלחתי למצוא פתרונות להת

רבה דברים שקשורים בביוטי, ואפילו הספר הביא לי את הערכה עם הצבע 
המדויק שלי לפתח הדלת וצבעתי לבד. אבל מה לעשות שפן אני לא יודעת 
לעשות לעצמי? מתוך המקום הזה נזכרתי שפעם ידעתי לסדר את התלתלים 
לבד, וחשבתי ששווה לנסות. נכון שהקצוות מוחלקים )שאריות מההחלקה 
היפנית, תא"ל( ואני משקיעה זמן, אבל התוצאה מדליקה, צעירה ושובבית, 
אז אני זורמת. ובכל מקרה - ברגע שלא אוהב, תמיד אוכל לחזור לחלק". 
הטיפים של אולה: "בהתחלה ממש לא ידעתי מה לעשות, וכתבתי פוסט 

תבפייסבוק שבו שאלתי איך לעזאזל מטפלים בשיער כמו שלי. קיבלתי מי
ליון הצעות, והרגשתי שאני הולכת לאיבוד, אבל אז שוש נחלצה לעזרתי, 
שלחה לי סרטון ביוטיוב שמסביר איך נכון לטפל בשיער, הסבירה לי על 

מוס ודיפיוזר, ולאטתלאט אני מתרגלת ומצליחה". 
הטיפים של שוש: "היום יש הרבה מוצרים ידידותיים, בלי מלחים 
ופחות אגרסיביים, שמאוד נעים לשים על השיער, אז אני ממליצה לחפש 
אותם. בנוסף, אני מצמידה את אימוני הספורט שלי לחפיפות, ואז חופפת 
פעמייםתשלוש בשבוע ומעצבת את השיער, באותו יום מסתובבת עם פזור 

וביום שלאחר מכן אסוף בצורה שמתחשק לי". 
בשורה התחתונה של אולה: "מתולתל זה צעיר ומדליק, והאמת, גם 
כשאני אוספת אני מוצאת שיש כל כך הרבה דרכים מגניבות לעשות את 

זה, החל מצמות וכלה בתסרוקת עם שני גולגולים חמודים". 
בשורה התחתונה של שוש: "אם שמים את החלק הטכני בצד, החזרה 
לתלתלים היא הסכמה לקבל את הקיים, ויש לזה משמעות עצומה. כשאני 

תמחליקה את השיער, אני בעצם לא מקבלת את עצמי במובן מסוים, והח
זרה לתלתלים, לפחות מבחינתי, היא דבר גדול. זה אתגר, אבל הפרגונים 

מהסביבה והפידבקים החיוביים שווים את זה". 

שוש )מימין( ואולה. לפני ואחרי

זיו לפני ואחרי

נעים להכיר: זיו מצנר, בת 28, מנהלת פרויקטים 
בחברת היי־טק 

של כמעט קארה, ומשם עד המותניים השיער היה חלק. באימפולסיביות 
לקחתי מספריים וגזרתי עקום ומכוער. נכנסתי מיד לשכנה שתתקן 
לי את מה שעשיתי, ואז קיבלתי החלטה - לנסות להבין איך השיער 
שלי נראה. ההתחלה הייתה קשה, הוא נראה נורא, אבל למזלי הייתי 

בבית ולמדתי איך להסתדר איתו".  
הטיפים שלי: "הדרך הכי טובה היא ניסוי וטעייה: לבדוק אילו 
שילובים הכי נכונים לך מבחינת החומרים ולהוריד בכל פעם מה שלא 
מתאים. בכל מקרה, יש הרבה סרטונים ביוטיוב שיכולים לתת רעיונות". 
בשורה התחתונה: "יש ימים שהשיער נראה מושלם ואני עפה 
על עצמי, ויש ימים שאני מקללת את הרגע שחזרתי לתלתלים. אבל 
בגדול, אני אוהבת אותם והם חלק ממני. מקסימום, אם יום אחד יימאס 

לי – תמיד אפשר לחזור לחלק". 
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מוס לבניית 
 תלתלים,
29 שקל, 

נטורל 
פורמולה 

תכשיר 
להאחדת 

 קצוות, 
100 שקל, 

לייבל אם

מייבש שיער 
 ודיפיוזר,

269 שקל, 
Carrera, סיריוס 

אלקטרוניקה 

תחליב ליום 
שאחרי 

החפיפה, 95 
שקל, שוורצקופף 

פרופשיונל 

ג'ל מגדיר 
תלתלים, 
78 שקל, 

 mycurlyway.co.il

שמפו 
לתלתלים, 

85 שקל, 
לוריאל 

מסדר את פרופסיונל 

הפריזורה לעוד 

יום אחד לפחות

נהדר גם 

לשיער מתולתל 
דק  

נעים להכיר: מיטל חי, בת 31, עוזרת מחקר 
במכון להתפתחות הילד בשיבא

על קצה התלתל: "תמיד היו לי תלתלים פתוחים והרגשתי כמו 
קוקר ספנייל. בגיל 16, אחרי שצברתי קילומטראז' במספרות, למדתי 
לעשות לעצמי פן, ואז בגיל 20 רזיתי מאוד והחלטתי שאני רוצה 
לעשות החלקה, כ'פרס'. השיער שלי אורך לאט ולכן מאז, פעם בשנה 
בערך, ביום ההולדת שלי שחל במרץ, הייתי מגיעה למספרה להחלקה". 
הקאמבק: "בחודש מרץ האחרון היה סגר, ומסביבי היו אנשים בחל"ת, 
וכשלב ראשון התלבטתי בכלל אם להוציא עכשיו 2,000 שקל. עבדתי 

תמהבית ולא הרגשתי שצריך החלקה בשביל פגישות בזום. במקביל, הר
גשתי שאני כבר חייבת להסתפר, והתחלתי לחשוב על לחזור לתלתלים. 
נזכרתי שחברה סיפרה לי על הקבוצה 'מתולתלות' בפייסבוק, ונכנסתי 
לשם רק כדי לעשות חיפוש, לבדוק אם יש שם בנות עם שיער כמו שלי 
שעשו תספורת קצרה. ראיתי שתי תספורות יפות, שאת שתיהן עשה 
אותו ספר, ואמרתי לעצמי ששווה לנסות. כשהוא סיים ומרח לי קרם 
והראה לי איך ומה לעשות בדיוק עם הדיפיוזר, הייתי מאושרת והחיוך 
לא ירד לי מהפנים. כל כך פחדתי מהקצר, וזו הייתה הפעם הראשונה 

שאהבתי את עצמי באמת". 
הטיפים שלי: "כל הזמן לחפש מה נכון לך. שווה לשמוע חוויות 
של בנות אחרות, לראות תמונות ולעשות תחקיר לפני שאת עושה את 

השינוי כדי להכין את עצמך כמה שיותר". 
בשורה התחתונה: "תהליך השינוי היה לי מאוד קשה נפשית, אבל 
בסופו של דבר הכי כיף לי בשיער טבעי, ותלתלים הם באמת אופי 

וצריך להראות אותו!" 

 נעים להכיר: סיוון שופיר יעיש, בת 38, 
מנהלת צהרון

על קצה התלתל: "כל חיי הייתי מתולתלת, ובגיל 25 נמאס לי. רציתי 
שיער חלק, ונכנסתי ללופ של החלקות אורגניות. בכל חמישה חודשים 
החלקתי את השורש, והיה לי מאוד נוח. לפני שנתיים נולדה הבת הרביעית 
שלי, ושנה אחרי הלידה, בגלל ההנקה, החלטתי לא להתקרב לחומרים 
כימיים. סיימתי להניק, ובחודש יולי 2019 הגעתי למספרה להחלקה 

שהייתה בעצם האחרונה שלי". 
הקאמבק: "היה לי תור למספרה לחודש פברואר האחרון, ואיכשהו הוא 
נדחה ונדחה, והגיע מרץ ופתאום סגר. כבר הייתי עם שורש רציני, והשיער 
ארך, ופתאום התחשק לי לחזור לתלתלים. יכול להיות שהעובדה שלבת 
הרביעית שלי יש שיער אפרו גם זירזה את העניין. לא ידעתי כל כך מה 
לעשות, ואז שמעתי שיש מישהי שמספרת תספורות טבעיות מתולתלות, 
וכשהיה אפשר מיד הלכתי אליה. היא הורידה לי 90 אחוז מההחלקה, כך 
שהשיער היה קצר אבל בעצם מתולתל עם שוונצים חלקים. הייתי בשוק. 
כשהגעתי הביתה, במקלחת, החלטתי ללכת עד הסוף וגזרתי את כל 
שאריות החלק. זה היה קצר מאוד - אבל שלם. והתחלתי לאהוב את זה". 
הטיפים שלי: "התחברתי לקבוצת הפייסבוק 'מתולתלות', ושם נחשפתי 
להמון טכניקות וטיפים. פתאום גיליתי שלא חייבים לחפוף כל יום, שזה 
בסדר להתחבר לשומן הטבעי, ושאפשר להסתדר עם ממש מעט חומרים, 

כמו למשל סרום לקצוות ומוס, ושהשיער ייראה נהדר". 
בשורה התחתונה: "הקורונה גרמה לי להתחבר לשורשים הן מבחינה 
חיצונית והן מבחינה פנימית. כשהשיער טבעי, בלי החלקות, הוא הרבה 
יותר בריא. יש היום הרבה תספורות שמחמיאות לתלתלים קצרים, ובסופו 

של דבר השיער גדל".  

סיון לפני ואחרימיטל לפני ואחרי
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מסכת לילה 
ללא שטיפה, 

35 שקל, 
  STYLE

מוצרים שמתולתלות 
ממש אוהבות

איפה משיגים? פנטן, נטורל פורמולה, STYLE - ברשתות השיווק והפארם. שוורצקופף פרופשיונל, 
sel.co.il ,לוריאל פרופסיונל - במספרות ברחבי הארץ. סיריוס אלקטרוניקה

קרם לחות 
עשיר 

לתלתלים 
 מושלמים,

24 שקל, 
פנטן

עובד!זה באמת 
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