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חוה מנדלבוים יבוא ושיווק פאות יוקרה .א.ד .גורדון  13בני ברק0545866445 ,03-5740611 ,
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אודות המחבר
חוה מנדלבוים .מתמחה כפאנית ומאפרת  30שנה בקירוב.
חוה מתמחה בעיצוב ,סרוק והתאמה של פאות מכל הסוגים .במהלך השנים השתלמה
חוה אצל מיטב המומחים בארץ ובעולם .רכשה ניסיון וידע שלא יסולא בפז.
השילוב המקצועי של פאנית ומאפרת מקנה לחוה יכולת ייחודית לתת ללקוחה פתרון
מושלם של התאמה ומראה טבעי הן בחיי היומיום והן באירועים חגיגיים.
הידע והיכולות של חוה מאפשרות לה לפתח קווי עיצוב ייחודיים המותאמים בדיוק לצרכים
ולרצונות שלך.
האישיות של חוה ,הניסיון והידע ,עומדים לרשותך בבואך לרכוש פאה.
רכישת פאה איננה עניין של מה בכך .רכישת פאה מכילה בתוכה הן שיקולים נפשיים והן
שיקולים חומריים .התלבטויות ושינוי מחשבה הן חלק מתהליך הרכישה .כל לקוחה
מקבלת את מרחב הזמן והנוחיות הדרושים לה ,על מנת לקבל את ההחלטה הנכונה לה
על הרכישה.
כל לקוחה היא עולם בפני עצמו .צורת הפנים ,החיוך ,העיניים והיופי הפנימי הייחודי רק
לה.
הניסיון והידע של חוה מאפשר לה לשכלל את כל הנתונים הטבעיים שלך ולהתאים לך
פאה ,עיצוב ואיפור ,הייחודיים לך ויחד עם זאת להוסיף לך מראה זוהר וצעיר.
חוה מתעדכנת באופן שוטף בכל החידושים העולמיים בתחום ,בעיקר דרך יצרן הפאות
האירופי אלן וילה אותו היא משווקת בארץ .יצרן מוביל בעולם של פאות יוקרה ברמה
גבוהה.
הפאות במותג  hair powerמבית אלן וילה זכו כבר  3פעמים בקטגוריה של הפאה
הקלה בעולם.
שמה של חוה הולך לפניה ,לקוחותיה של חוה מגיעים אליה מכן קצות הארץ וגם מחוצה
לה .חוה מכינה כלות ביומן הגדול ,דוגמניות לקטלוג ,וכן צרכים מיוחדים אחרים.
חוה היא אישיות בעולם הפאות ,השמחה להתאים לך את הפאה לצרכיך.
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הקדמה
כאשר מדובר באחרות ,או כאשר אנו מתבוננות בנשים החובשות פאה ,איננו חשות את גודלה
של ההחלטה .עוד פריט שצריך להצטייד בו.
כאשר אנו בעצמנו צריכות לרכוש פאה ,פתאום מסתברת לנו העובדה ,עד כמה ההחלטה קשה.
פאה איננה עוד פריט ,איננה שמלה או תיק או כובע .פאה היא הכל.
פאה קונים אחת ליום יום ואחת לאירועים .פאה לא מחליפים בתדירות של בגד ,פאה היא הוצאה
כספית יקרה ומחליפים לעיתים רחוקות .מה שמצריך פאה איכותית ותחזוקה נכונה.
פאה קובעת את ההופעה שלנו יותר מכל פריט אחר.
פאה משפיעה על ההרגשה שלנו ,על הביטחון העצמי ,על מצב הרוח.
פאה משדרת לסביבה משהו עלי.
פאה מקבלת תגובות יותר מכל פריט אחר .החל מהבית דרך העבודה ועד למפגשים חברתיים
ואירועים .פאה צריכה להראות טבעי וכמה שפחות פאתית בכדי שהסביבה תתיחס אליה כעיצוב
שיער ולא כאביזר לא טבעי .ובהתאמת פאה חדשה באה המומחיות לידי ביטוי.
סיבות כבדות משקל מתלוות להחלטה על רכישת הפאה:
יש פאה טבעית ויש פאה סינטטית.
יש סוגי שיער שונים וגימורים שונים.
יש פאה ארוכה ,יש פאה קצרה קצוצה ויש פאה עד הכתפיים.
יש צבעים ,עיצובים ,תסרוקות ,וכיוצא בזה.
לכן ,מכיוון שאין בידינו את היכולת להתמודד לבד עם הבחירה ,אנו נזקקות למומחית בתחום.
אחת שיש לה ניסיון של שנים ,אחת שהתאימה פאות לאלפי נשים ,אחת שתוכל להביא את
הידע ,המומחיות והניסיון שלה להחלטה הנכונה עבורנו.
והעיקר ,שיהיה בהצלחה!
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פרק א‘

נכון \ לא נכון
פאה יוצרת מראה מלאכותי  -לא נכון
פאה איננה בהכרח יוצרת מראה מלאכותי .ייתכנו מצבים כאלו כאשר הפאה איננה
איכותית או שאיננה מתאימה לחובשת אותה .פאה שאינה מטופלת כראוי או תחזוק־
תה לא טובה .מגוון הפאות כיום ,איכותן ורמת הידע של הפאנית ,מאפשרות התאמת
פאה ברמה מעולה אשר לא ניתן כלל להבחין בין שיער טבעי לפאה.
פאה דורשת חפיפה  -נכון
על מנת לשמור על הפאה שלך רעננה ויפה יש צורך בתחזוקה שוטפת .פאה מומלץ
לחפוף פעם בחודש ,למעט הנחיות של הפאנית ,במקרים של פאות מיוחדות הדורשות
טיפול אחר .את הפאה יש לחפוף בשמפו ומרכך .פאנית מומחית תתאים לך את החומ־
רים לפאה אותה רכשת ..ככל שתקפידי על תחזוקה נכונה ,כך תשמרי על הפאה יפה
לאורך זמן רב יותר .בדרך כלל תוכלי לבצע את החפיפה והתחזוקה בעצמך .יחד עם זאת
קיימת אפשרות להביא את הפאה לפאנית שלך .לחפיפה ,סרוק ,שינויים ותיקונים.

פאה מיוצרת משיער סוס  -לא נכון
הפאות מתחלקות לשני סוגים עיקריים :פאה סינטטית ופאה טבעית.
בתוך כל תחום יש מגוון גדול של סוגים .שיער טבעי המגיע מאירופה אינו דומה לשיער
טבעי המגיע מהודו .יש שיער חלק ומקורזל ,בהיר וכהה ,ארוך וקצר .שיער טבעי עובר
תהליכים של עיבוד וצביעה .שיער סינטטי מותאם מראש למטרתו.
הפאות שאנחנו מוכרים ומשתמשים אינם משיער בעלי חיים.
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פרק א‘ | נכון \ לא נכון
פאה עומדת בתנאי מזג האויר  -נכון
הפאות האיכותיות עשויות מחומרים המאפשרים מצד אחד לשמור על השיער הטבעי
מתחת לפאה ומצד שני לעמוד בתנאי מזג האויר.
הפאות הסינטטיות עשויות מחומרים איכותיים להם יש עמידות בתנאי מזג האויר
ובמיוחד בשמש החמה של הקיץ הישראלי.

חם עם הפאה  -לא נכון
פאות איכותיות הן קלות ואווריריות.
בניה נכונה של הפאה ,מאפשרת מעבר אויר ואינה יוצרת חימום יתר.

פאה יוצרת מראה מבוגר  -לא נכון
התאמה מקצועית ונכונה של הפאה למבנה ותווי הפנים הייחודי של כל לקוחה ,ביחד
עם איפור מתאים ,יוצרים מראה רענן ,זוהר וצעיר יותר מאשר ללא הפאה.
רק דתיות חובשות פאה  -לא נכון
הפאות משרתות כיום תחום רחב של משתמשים .הרמה הגבוהה של הפאות מגדילה את
השימוש בהן .נשירת שיער )נשים וגברים( היא סיבה טובה לשימוש בפאה.
הקרנות אשר גורמות לנשירת שיער מחייבות שימוש בפאה.
אמני המשחק )קולנוע ותיאטרון( משתמשים בפאה.
תחפושות מאפשר שימוש בפאה.
הפאה היום בעולם היא אביזר אופנתי ,גם קל לשנות תסרוקת ע"י פאה עם תסרוקת
שונה משיש לך וגם מתאימה לאירועים .במקום לשבת אצל הספר שעות ,שמים את
הפאה על הראש כאשר היא מסורקת ושמורה בארון .גם שינוי גוון וגוונים לעומת השיער
הטבעי ללא מאמץ.
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פרק ב‘

טעויות נפוצות

לקנות פאה ללא מדידה
לא כדאי .פאה חייבת להתאים לתווי ומבנה הפנים וגודל היקף הראש השונה מאחת
לשניה .פאה חייבת להבליט את היופי הטבעי של הפנים .הפאה האטרקטיבית ביותר
בקטלוג ,באתר או על המדף ,עלולה להיות אכזבה גדולה כאשר היא תעלה על ראשך.
אצל פאנית מומחית את תמדדי מספר פאות ,אשר יעוצבו בהתאמה למבנה הפנים
שלך ורק לאחר מכן תוכלי לקבל החלטה שקולה.
מה שיפה על חברה לא בהכרח מתאים לי
טעות רווחת היא הדעה שאיתה באה הלקוחה להתאים פאה.טבעי הדבר שאישה לפני
בואה לרכוש פאה תסתכל ימינה ושמאלה ותבחן ביתר תשומת לב פאות הקיימות
בסביבה שלה ואצל חברותיה .כמו כן חקרה ואספה גם מידע מאמא ,חברות ,אינטרנט
וכו' .חשוב! לבוא בגישה פתוחה ,לראות ,למדוד ,לשמוע אותי ולקבל החלטה משוחררת
מדעות קדומות .רק כך תצליחי לקבל את הפאה שהולמת אותך ביותר.
חפיפה
חפיפה של הפאה שומרת על נקיונה ורעננותה.כמו שאנו חופפים את שיער הראש
משומנים ואבק ,כך גם מצטבר על הפאה .חפיפה לא נכונה או שימוש בחומרים לא
מתאימים עלולים לגרום נזק לפאה ואו לסקין .חשוב לקבל את ההוראות המתאימות
לחפיפה של הפאה אותה רכשת זה עתה.

 | www.havawigs.com | 054-5866445 | 03-5740611חוה מנדלבוים

5

חוברת זו הינה אוסף המלצות בלבד .אינן מחייבות או נוטלות אחריות .מומלץ תמיד להתייעץ עם פאנית \ ספר

פרק ג‘

מושגים נפוצים
פאה סינטטית
פאה העשויה מסיבים סינטטיים המדמים שיער טבעי .לכל סוג של פאה יש יתרונות
וחסרונות .צריך לשכלל את כל המשתנים לצורך קבלת החלטה .פאה סינטטית זולה
יותר מפאה משיער טבעי .השיער העשוי מסיבים סינטטיים ארוג בטכניקה מיוחדת
אשר יוצרת מראה טבעי .בפאות איכותיות השיער הסינטטי עמיד כנגד החום בקיץ.
הפאה קלה ומאפשרת אוורור לשיער הטבעי המוסתר תחתיה .האחזקה שלה קלה
יחסית .מגוון הפאות גדול ,הן באורך השיער והן בצבע.
פאה טבעית מעובדת
פאה עשויה משיער טבעי מעובד .השיער בדרך כלל מיובא ,לאחר שעבר תהליך של
ניקוי ועיבוד .פאה זו יקרה יחסית ,אך המראה הטבעי מפצה על המחיר .השיער
מתנהג בדומה לשיער הטבעי שלכן ולכן קל יותר לחפיפה ועיצוב.
מגוון הפאות גדול והמחיר בהתאם.
פאה מעורבת
פאה המיוצרת משיער טבעי וסינטטי .משלבת את היתרונות של מראה השיער הטבעי
בעלות הקרובה יותר לפאה סינטטית.
פאת קאסטם
פאה משיער טבעי לא מעובד .פאה יקרה מאוד המיוצרת לפי דרישות הלקוחה.
הפאה נבנית שלב אחר שלב והלקוחה יכולה לבחור את סוג השיער ,צבעו ,צורת
התפירה ,תוספות וכו' .השיער בדרך כלל אירופי.
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פרק ג‘ | מושגים נפוצים

גוונים
ניתן בכל פאה להוסיף גוונים וע"י כך לשדרג את הפאה ולהביא לחידושה.
סקין
החלק העליון שמחובר לפאה ויוצר מראה אבעי .הסקין ,כשמו כן הוא ,עשוי מחומר
המדמה את עור הקרקפת.
לייס
תוספת של רשת שקופה התפורה בקדמת הפאה ובתוכה תפורות שערות היוצרות
מראה של צמיחה טבעית .תוספות משדרגות את הפאה אך גם מייקרות אותה.
תוספות שיער
חלקי שיער המשתלבים בתוך השיער הטבעי ויוצרים מראה שיער עשיר יותר.
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פרק ד‘

סוגי שיער

שיער טבעי מגיע לישראל מכל הגלובוס .אצלינו יש ביקוש רב לשיער טבעי.

ישנם הבדלים גדולים בין השיער הבא ממקומות שונים בעולם וחשוב להדגיש זאת:

שיער שמקורו ברוסיה  -שיער חלק ובהיר
שיער שמקורו ברזילאי  -שיער כהה ,גלי ורך
שיער מהמזרח הרחוק  -שיער עבה .קיים צורך בעיבוד וצביעה.
שיער שמקורו הודי  -שיער עבה וכהה
שיער שמקורו מקומי  -יבש בדרך כלל ,ניחן בהבדלים
רבים עקב היותנו מיזוג גלויות.

חשוב
כאשר את באה לרכוש פאה משיער טבעי ,חשוב שתכירי את ההבדלים בין סוגי
השיער הבא ממקומות שונים .גם המחיר משתנה בהתאם למקור השיער.
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פרק ה‘

מה בין פאת קאסטם
לפאה סינטטית
פאת קאסטם נחשבת בדרך כלל לפריט היקר ביותר בתחום הפאות .הפאה נבנית
במיוחד בשבילך בתהליך ארוך יחסית ויקר .פאת קאסטם עשויה משיער טבעי לא
מעובד .את יכולה לבחור את סוג השיער ,אורכו ,סגנונו ,צבעו וכיו"ב .את בוחרת את
מבנה הפאה ותוספות לפאה כגון סקין ,לייס וכדומה.
לפאת קאסטם איכותית מראה טבעי לחלוטין .יחד עם זאת ,נדרשת אחזקה ושמירה
קפדנית .יש לבצע חפיפה ופאן לפאה בממוצע אחת לחודש .אורך החיים של פאת
קאסטם הוא בין  10 - 4שנים .עלות הפאה היא מעל  7,000ש"ח לפאה קצרה ועד
 20,000ש"ח לפאה ארוכה.
פאה סינטטית עשויה כאמור מחומרים סינטטיים .החומרים כיום הם ברמה גבוהה
מאוד ונותנים לפאה מראה טבעי וזוהר .הפאה מאווררת ,קלה ונוחה לשימוש.
אחזקתה קלה ופשוטה.
הפאות הסינטטיות באות במגוון גדול של צבעים ,אורכים ותוספות.
קלות להתאמה וחבישה.
אורך חיים של פאה הוא  4 - 1שנים .מחירה של פאה נע בין  2000 - 1700ש"ח.
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פרק ו‘

איכות ,שירות ואחריות
כפי שכבר נאמר ,פאה היא פריט יקר ולא רוכשים פאה כל יום .לכן במיוחד חשוב
לרכוש פאה איכותית.
איכותית אין פירושה יקרה ביותר .כל פאה שתרכשי ,אם זאת סינטטית או טבעית,
חשוב שתהיה מבית טוב .מקום שאפשר לסמוך עליו .
תשאלי על מקורה של הפאה ,איפה יוצרה ,מה מקור השיער וכל דבר אשר עשוי
לסייע לך לדעת שאת קונה פאה איכותית.
לא פחות חשוב ,המקום שבו את קונה .איזה שירות והדרכה את מקבלת בעת
הרכישה ,מה הרמה המקצועית של הפאנית ,האם הפאנית קשובה לצרכייך ,האם
יודעת להתאים לך את סוג הפאה והצבע למבנה הפנים.
האם המקום מוכר וידוע ,מה הניסיון שלו ,האם יוכל לתת לך שירות גם לאחר הקנייה.
האם תוכלי להרים טלפון ולדבר עם הפאנית כאשר יהיה לך צורך בכך.
ולבסוף ולא פחות חשוב ,האחריות.
למרות ואחרי כל מה שעשית ,בדקת וחקרת ,ובכל זאת יש משהו לא תקין בפאה ,חשוב
שיהיה לך לאן לחזור .מישהי שתוכל לסייע לך .שתכיר באחריות המלאה שלה לפאה.
בית ותיק ,אמין וידוע ,יטפל במקרה של תקלה או פגם באחריות מלאה.
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פרק ז‘

תחזוק הפאה
על מנת להאריך את חיי הפאה ולשמור על יופייה ורעננותה ,יש צורך לתחזק אותה
כראוי .אומנם הדרישות אינן קשות או מסובכות ,יחד עם זאת חשוב לבצע מספר
פעולות ובכך לשמור על הפאה שתראה תמיד כחדשה.

פאה סינטטית
חפיפה פעם בחודש :יש להשרות את הפאה במים עם שמפו למשך  10דקות לפחות.
לשטוף היטב עד אשר המים יוצאים נקיים לחלוטין.
לשים מעט מרכך ,לשטוף ,לעטוף את הפאה במגבת ,לנער מהמים ולשים על ראש
קלקר לייבוש .לעצב את הפאה עם ספריי סיליקון ומוס.

פאה טבעית
להבריש את הפאה היטב ,על מנת לפתוח את כל הקשרים שנוצרו.
לחפוף עם שמפו ,לשטוף היטב ,לשים מרכך ולשטוף.יש לשים לב שלא למרוח
חומרים באזור הסקין .לעטוף במגבת ,לנער ,להניח על ראש קלקר לייבוש.
הוראות ספציפיות לגבי סוג השיער של הפאה ,יש לקבל מהפאנית בעת הרכישה.
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פרק ח‘

טיפים נוספים
חבישת פאה
אפשר להיעזר בסרט קטיפה מתחת לפאה על מנת לחסוך את השימוש
במסרק .ובסיכות למניעת החלקה.
פאה צבועה
יש לחפוף בשמפו סילבר .הצבע ישמר טוב יותר.
חשמל סטטי בפאה
ידיים רטובות ,שמקרבים לפאה ,מבלי לגעת ,מחזירים אותה למצב טבעי.
אפשר גם ידיים עם קרם לחות לפנים .דפים המכילים חומר אנטי-סטטי.
ניקח דף בכל יד ונעסה את השיער המחושמל .השיער יחזור לקדמותו.
קשרים
קשרים בעורף ניתן להתיר ע"י השפרצה של מרכך .ללא שטיפה.
באחסון הפאה
להרחיק ממקור חום ולחות
סירוק הפאה
להבריש את הפאה במברשת ולא במסרק ,כדי למנוע חורים ברשת.
שטיפה
לשטוף את הפאה במים פושרים מקסימום חמימים.
ייבוש
רצוי לייבש את הפאה באופן טבעי.
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סוף דבר
ניסיתי בחוברת צנועה זו ,להעביר לכן קצת מניסיוני רב השנים בעולם הפאות.
לא התיימרתי להפוך אותך לפאנית או מומחית בתחום .לנגד עיני עומדות הצעירות
המתכוננות בפעם הראשונה בחייהן לרכוש פאה.
נכון שבמשפחתך נשים חובשות פאה ואת כביכול מכירה את הנושא .מכיוון שהפאה
היא כל כך חשובה ומשפיעה על ההרגשה ,הביטחון העצמי וההופעה ,אני יודעת
מניסיוני שיש להוסיף ידע ככל שניתן ולא להצטער על חלב שנשפך.
גם נשים בוגרות ומנוסות ,אשר רכשו בחייהן פאות ,לא בהכרח מבצעות את כל
הצעדים הנדרשים לרכישה .אין ספק שגם נשים אלו חשוב שיעיינו בחוברת זו.
כמובן שמעבר לעצות ולהסברים ,בחוברת זו ,אני תמיד עומדת לרשות הרוכשות דרכי
עם מגוון ענק של פאות מכל הסוגים והצבעים ועם הזמן הנדרש לכל אחת מכן.באופן
אישי יותר.
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