
 

 המדריך המלא 

 לפאה הרפואית 
 ים אונקולוגייםללחו

 מדריך זה מוגש כשירות לציבור. 

 המדריך נותן מענה לשאלות ומספק את המידע המקיף ביותר 

 בנושא פאות רפואיות לחולים אונקולוגיים

 . Wigs & Hair Fashionמדריך זה נכתב על ידי אמיר זהבי מנכ"ל רבקה זהבי 

 אין להעתיק, לצלם או לשכפל את המדריך ללא קבלת אישור בכתב.

 2020תאריך הדפסה: ינואר 



 
 

https://www.wigs.co.il 
 

03-5797279   
 

 
 

2 

 

  Wigs & Hair Fashion –חברת רבקה זהבי מוגש על ידי  המדריך

בהתאמת פאות רפואיות ניסיון של עשרות שנים ידע מקצועי ומתבסס על ו

אלפי חולים אונקולוגיים הן במסגרת פעילות התנדבותית ענפה לעשרות 

משלב  ,בתי החולים והן כחלק מהפעילות העסקיתמחלקות האונקולוגיות בב

 . הסופי הייצור ועד העיצוב

המידע הניתן במדריך מתייחס לכל סוגי הפאות )סינטטי, טבעי, אירופאי( 

משלב בחירת  אתו מתמודד החולה ובנוסף מספק מידע על הדרך והתהליך

 וכלה בהחזרים כספים ומידע כללי.    תחזוקה השוטפתה ,התאמתהדרך הפאה, 

 

  רפואה שלמה ובריאות טובה
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 תוכן עניינים:

 4 מידע כללי

 5 היערכות לתהליך הנשירה והתאמת הפאה

 6 תהליך בחירת הפאה והמדידה

 8 סוגי הפאות 

 9 פאה משיער סינטטי

 9 פאה משיער מעורב

 REMI 10פאה משיער טבעי 

 10 קאסטם –פאה משיער אירופאי 

 חפיפה וטיפול בפאה  

 12 הוראות חפיפה וטיפול בפאה הרפואית

 :שאלות ותשובות  

 13 איך הפאה נצמדת לראש?

 13 האם אפשר לעשות פאה מהשיער שלי?

 14 כמה זמן מחזיקה הפאה?

 14 פאה רפואית? האם ניתן החזר בגין רכישת

 15 האם צריך לחפוף ולטפל בפאה?

 15 כמה זמן לוקח להכין פאה רפואית?

 16 האם מותר להדביק את הפאה לראש?

 16 מה עדיף פאה טבעית או סינטטית?

 17 האם הספר שלי יכול לצבוע ולעצב לי את הפאה?

 17 האם אפשר לקנות פאה באינטרנט?

 17 הטיפולים הכימותרפיים?האם השיער צומח אחרי 

 18 ?האם השיער צומח לאחר טיפולי הקרנה

 18 כמה זמן אצטרך את הפאה הרפואית?

 19 ?האם חבישת הפאה פוגעת בצמיחת השיער בתום הטיפולים

 19 האם יש תרומה של פאות רפואיות?

 19 האם יש הבדל בין מעצב שיער למעצבת פאות ) פיאנית(?

 21 מכתבי תודה והערכה
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  מידע כללי:

של סרטן כוללת סוגים רבים ושונים בישראל והיא מחלה שכיחה מחלת הסרטן 

 . 1:5על כ  עומדתהסטטיסטיקה בישראל כאשר 

ובתי החולים בארץ נמצאים בחזית  רביםדרכי הטיפול והתרופות הקיימות 

                                  במחלת הסרטן.העולמי המאבק 

הטיפולים טיפולים היא נשירת השיער. חלק מל מתופעות הלוואי המתלווהאחת 

גורמים לנשירה מלאה, חלק להתדלדלות השיער, חלק לנשירה נקודתית 

ההתמודדות החשש מהנשירה ו)הקרנות( וחלק אינם גורמים לנשירה כלל. 

 ההתמודדות והטיפולים.  היא אחת החוויות הקשות והמשפיעות בתהליךאיתה 

 הינתן המידע בולא מומלץ לעבור את הנשירה בשלבים 

  .כי פרוטוקול הטיפול המיועד גורם לנשירה

 לפני תחילת הנשירה כדאי וחשוב לנצל את הזמן להתאמת פאה רפואית

מקופות החולים והחזר גבוה ₪  1500חשוב לדעת כי ניתנים החזרים של כ 

יש לדרוש מבית  רפואית.יותר ומהביטוחים הפרטיים בגין רכישת פאה 

העסק חשבונית בגין רכישת פאה רפואית אותה יש להציג לקופת החולים 

 והביטוח הפרטי לקבלת החזר.
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 הנשירה והתאמת הפאהלתהליך היערכות 

הדרגתי תהליך הנשירה נשירת השיער מתחילה כשבועיים מתחילת הטיפולים. 

לא מומלץ  ונמשך מספר ימים.כמו נשירת קיץ(  מתחיל בשערות בודדות )ו

קשרים , או לעבור את תהליך הנשירה בשלבים. ההתמודדות עם השיער הנושר

 ולא נעימה. נפשית קשה  ,ורסטות על הראש

הנשירה לרכישה והתאמה של פאה עד תחילת מומלץ לנצל את הזמן 

  רפואית ולא להמתין לרגע האחרון
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נהפוך . לפני תחילת הנשירהולקצר את השיער להסתפר ולא מומלץ אין צורך 

כדאי לשמור על המראה הקיים על מנת שיתאפשר להתאים את מראה הוא, 

 הפאה הרפואית למראה השיער הקיים. 

מחלת הסרטן אבל שינוי באין חשש ואין צורך להסתיר את העובדה כי חלית 

ה יעוררו בתספורת השיער ולאחר כשבועיים שינוי מראה נוסף עם המעבר לפא

  .יותר שאלות והתייחסות לנושא השיער מהסובבים אותך

על מנת להתאים פאה רפואית מומלץ לתאם פגישה בסלון פאות המתמחה 

 מבין את הקשיים איתם מתמודדים החולים, במתן מענה לחולים אונקולוגיים

 וברשותו מבחר גדול של פאות רפואיות משיער אירופאי, טבעי או סינטטי. 

 

 המדידהבחירת הפאה ו תהליך

פאות אישית וקבלת הסברים על העם ההגעה לסלון מתקיימת שיחת ייעוץ 

מתחילים בתהליך של  ום הייעוץבסיוהתהליך המצפה לחולה.  השונות

 עד לבחירת הפאה הרצויה. מדידת פאות 

השלב הבא לאחר בחירת הפאה הוא מדידת הראש בעזרת סרט מידה על מנת 

לאפשר התאמת רשת הפאה בצורה מושלמת למידות הראש. בנוסף, במידה 

או צבע לשיער של \הנדרשים לעשיית גוונים והפרטים ו נרשם המידעויש צורך, 

 הפאה. 

כאשר  הפאה הרפואית עשויה משיער סינטטי, שיער טבעי או שיער אירופאי

וטובים מתאימים הנ"ל כל הסוגים . לכל סוג של פאה יש יתרונות וחסרונות

ובמהלך המדידות בוחרים את הפאה המתאימה והנכונה לשמש כפאה רפואית 

 וזמינותהנמצאות  פאות מוכנות באיכות גבוההשל ביותר עבורך. מעבר למבחר 
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המותאמת  חדתניתן לייצר פאה רפואית משיער אירופאי בהזמנה מיו במלאי,

 .  שלך םלצרכי

שבים הפאה הרפואית המתאימה, מראש , ולאחר שנבחרה עם תחילת הנשירה

רוב רובו של השיער על כשבועיים מתחילת הטיפולים כאשר לסלון הפאות )

שלבים המתקדמים של התאמת הפאה. תהליך הנמשך משיכים בהראש( ומ

 לשתאמות סופיות בו מספרים קצוץ את השיער שנושר, עושים ה כשעתיים

ולסיום מעצבים את הפאה על הראש לקבלת מראה  למבנה הראש רשת הפאה

 י.טבע

חצי שנה עד שנה ) תלוי במשך כהפאה הרפואית נדרשת לתקופה של 

 . פרוטוקול הטיפול(

. בחודש מס" 1-1.5 כ שיער בקצב שלעם סיום הטיפולים מתחילה צמיחת 

 מתחילה צמיחתבהתחלה צומח שיער פלומתי דק ולאחר מספר שבועות 

השיער הרגיל. במקרים רבים, בתקופה הראשונה, הטקסטורה של השיער 

     שצומח שונה מהשיער שהיה.   

בשטח  ינשירת השיער היא מקומית ובאה לידי ביטו ,במקרה של טיפול בהקרנה

שעובר הקרנה. בניגוד לכימותרפיה, במקרה של טיפול בהקרנות, זמן 

ההתאוששות וצמיחת השיער ארוכה יותר באופן משמעותי ובמקרים מסוימים 

 יתכן אבדן שיער קבוע באזור שעבר הקרנה. 
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 סוגי הפאות

כאשר חשוב הפאה הרפואית בנויה מרשת עליה שזור או תפור השיער. 

 . גמישה ומותאמת למבנה הראש, רשת הפאה "נושמת"להקפיד כי 

לא מומלץ להדביק את הפאה 

מחשש לפגיעה  לראש הרפואית 

בזקיקי השיער ובצמיחת השיער 

  לאחר הטיפולים.

אחרי הנשירה הקרקפת נחשפת 

והעור החשוף רגיש ולעיתים 

החשיפה של עור הקרקפת יחד עם ,תוצאה מהטיפולים כהיובש בעור  .מגורה

מייצרת רגישות גבוהה, כאב ולעיתים תחושה של "צריבה". שימוש בקרם לחות 

ייעודי שאינו שומני על הקרקפת )והעור בכלל( ושימוש בשמפו עדין ) שמפו 

 תינוקות( יקלו וירגיעו את העור המגורה.

 מקופות החולים והחזר גבוה₪  1500חשוב לדעת כי ניתנים החזרים של כ 

  .יותר ומהביטוחים הפרטיים בגין רכישת פאה רפואית

יש לדרוש מבית העסק חשבונית בגין רכישת פאה רפואית אותה יש להציגה 

 לקופת החולים והביטוח הפרטי לקבלת החזר.

 

סינטטי, פאה משיער מלאכותי הפאות מחולקות למספר קטגוריות: פאה משיער 

 אירופאי. , פאה משיערREMIמעורב, פאה משיער טבעי 
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 סינטטימלאכותי פאה משיער 

פאה סינטטית עשויה מסיב שיער 

. הפאה איכותי הנראה טבעימלאכותי 

במבחר גדול של  המגיע הסינטטית

פאה סינטטית מתאימה  גוונים וצבעים.

לתספורות קצרות מעל גובה הכתף. 

הפאה קלת משקל, נראית טבעי 

בניגוד לשיער הטבעי והתחזוקה קלה. 

את הפאה הסינטטית לא ניתן לצבוע. 

של פאה סינטטית  טווח המחירים

  .(חטל") ₪ 1300-2500 רפואית כ

 

  טבעי מלאכותי - מעורב פאה משיער

פאה משיער מעורב משלבת שיער טבעי 

אחוזים שונים. הפאה בושיער סינטטי 

גדול של קלת משקל ומגיעה במבחר 

 השיער בפאה טבעי.מגע וצבעים. דגמים 

הפאה המעורבת מתאימה לתספורת 

בינוני. תחזוקת הפאה קלה -באורך קצר

 ₪ 2150-2800וטווח המחירים שלה 

  .(חטל")
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  REMIטבעי  100%פאה משיער 

טבעי איכותי.  100%פאה העשויה משיער 

טבעי שעבר  100%הוא שיער  REMIשיער 

תהליך עיבוד, הבהרה וצביעה. פאה טבעית 

REMI  מגיעה במספר דגמים ואורכים שונים

קצר \באורך בינוניומתאימה גם לתספורות 

וגם לארוכות. את הפאה ניתן לצבוע ולעצב 

על מנת להתאימה למראה המבוקש. הפאה 

במגע. טווח  נראית ומרגישה טבעית

  (.חטל")₪ 3500-4500המחירים 

 

 קאסטם –פאה משיער אירופאי 

 100%העשויה הפאה האיכותית ביותר 

שיער אירופאי טבעי באיכות הגבוהה 

ביותר. השיער רך ובעל ברק, אינו צבוע 

ומעובד והטקסטורה טבעית לחלוטין. 

קאסטם( מגיעה  הפאה משיער אירופאי )

  - במבחר גדול של צבעים וטקסטורות

עד מתולתל וניתן לשנות ולעצב ומחלק 

 אותה על פי הרצון והצורך.
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יער נשזר או נתפר בצורות שונות המשפיעות על המשקל, בכל סוגי הפאות הש

 המראה, הנוחות והטבעיות.

לאחר בחירת הפאה מבצעים את ההתאמות הנדרשות ) תיקון רשת, צביעה, 

ומאפשר אורך חיים  גוונים, סלסול, עיצוב..( והמראה המתקבל טבעי לחלוטין

 .כמעט ללא מגבלותמלא ופעיל 

, (SKIN TOP)  , שביל לבן דמוי קרקפת(FRONT LACE ) לייספרונט תוספות של 

ואת נוחות  משדרגות את המראה רשת שקופה, סיליקון להצמדת הפאה.

 השימוש.

 

 

 

 הקליקו למידע נוסף:

 פאות רפואיות 

 סוגי פאות 

 תהליך רכישת פאה רפואית 

 טיפול ותחזוקה של פאה 

 חברת רבקה זהבי למען הקהילה 
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http://www.rivkazahavi.com/HE/contP/215/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%95%D7%AA%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A7%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%A4%D7%90%D7%94.html
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 חפיפה וטיפול בפאה

על מנת לשמור על 

המראה הטבעי, הברק, 

גמישות השיער והריח יש 

להקפיד לחפוף ולטפל 

בפאה הרפואית אחת ל 

 שבועות.  2-4

את הטיפול ניתן לעשות 

, ספרים בעליי במספרות המופעלות בהתנדבות בבתי החולים, בסלוני פאות

ולחלופין אפשר לטפל בפאה לבד בבית לאחר קבלת הסבר  בפאות ניסיון

  מקצועי והדרכה.

                    :הוראות חפיפה וטיפול בפאה הרפואית

 קערה עם מים פושרים ושמפו. למלא  יש 

 השיער מהרשת יש לטבול את הפאה בתוך הקערה תוך כדי סירוק 
 לכיוון קצוות השיער. )שורש(

 .יש לשטוף היטב את הפאה, לרבות רשת הפאה 
  .יש לחזור על הפעולה עד לקבלת מים נקיים 
  יש למרוח מרכך שיער על קצות השיער )לא על שורש השיער המחובר

 לרשת(.

 מרכך.מכל שאריות ה במים קריםטב את הפאה ייש לשטוף ה 

 .יש לספוג את המים העודפים בעזרת מגבת 

  או קלקר יצוב המקורי ולהניח אותה על ראש להבריש את הפאה לעיש
 לייבוש.סטנד 

 .במקרה של פאה סינטטית או פאת תלתלים יש להשאיר עד ייבוש מלא 
 .במקרה של פאה טבעית יש לעשות פן או בייביליס על פי הצורך 

 

 אין לחבוש את הפאה על הראש כאשר הרשת רטובה 

 על מנת למנוע מתיחת הרשת

 

https://www.wigs.co.il/
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 שאלות ותשובות:

  ?איך הפאה נצמדת לראש

רשת הפאה אלסטית ולאחר התאמה למידות הראש הפאה נצמדת לראש וניתן 

לא מומלץ להדביק את הפאה לראש  איתה אורך חיים מלא ופעיל. םלקיי

מחשש לפגיעה בקרקפת וצמיחת השיער לאחר  לפרקי זמן ארוכים

 .הטיפולים

ייעודי או פס סיליקון  VELCROאמצעים נוספים להצמדת הפאה לראש הם סרט 

  אקטיבי אשר פותח במיוחד להצמדת הפאה לראש ללא דבק. 

 במקרים מסוימים ניתן לעשות שימוש בדבק דו צדדי ייעודי.

  ?האם אפשר לעשות פאה מהשיער שלי

-5על מנת לייצר פאה יש צורך ב 

של שיער בעלי צבע  קוקואים 15

כך שכמות  וטקסטורה זהים

שיער על ראש אחד אינה ה

  צר ממנה פאה.מספיקה ליי

במקרים מסוימים ניתן לשלב את 

שיער החולה ) כל עוד נמסר 

 בתחילת הנשירה( בפאה שנרכשה. 

 

 של חברת רבקה זהבי: ומתוך ערוץ הווידא

 פאות רפואיות לנשים בטיפולי כימותרפיה 

 הפאות הרפואיות של רבקה זהבי 

  התמודדות עם נשירת שיער בעקבות מחלה -פאה רפואית 

 ער ופאות רפואיותנשירת שי 

https://www.wigs.co.il/
https://youtu.be/lh0HrDCW9zM
https://youtu.be/yjE9AtXerAI
https://youtu.be/xwWPpc9zBu4
https://youtu.be/5iJtSMj7Olw
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  ?כמה זמן מחזיקה הפאה

פאה סינטטית המטופלת כראוי מחזיקה מעמד 

ונראית טוב וטבעי לתקופה של שנה וחצי עד 

שנתיים. פאה טבעית המטופלת כראוי יכולה 

להחזיק תקופה ארוכה של מספר שנים בהם ניתן 

  לבצע תיקונים ושינויים על פי הצורך.

הפאה יש צורך  על מנת להבטיח את תקינות

היצרן ולהקפיד על \לפעול על פי הנחיות המוכר

 תחזוקה נאותה.

 

  האם ניתן החזר בגין רכישת פאה רפואית?

מצ"ב קישורים לקופות החולים עם המידע 

 .הרלוונטי

  מושלם –קופת חולים כללית 

 מכבי שירותי בריאות 

 קופת חולים מאוחדת 

 קופת חולים לאומית 

נכללת בסל התרופות  אינה הפאה הרפואית

קופת החולים מהביטוח המשלים של והחזר 

מתקבל בהצגת ₪  1500בגובה של כ 

חשבונית וקבלה על רכישת פאה. במקרה של 

ביטוחים פרטיים יש לבדוק את הפוליסה 

 וההחזרים הניתנים בה.

https://www.wigs.co.il/
https://mushlam.clalit.co.il/he/products/Pages/oncology_wig.aspx
https://www.maccabi4u.co.il/9865-he/Maccabi.aspx
https://www.meuhedet.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9C%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97/%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%A3-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F/
https://www.leumit.co.il/heb/home/
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  האם צריך לחפוף ולטפל בפאה?

הפאה נחבשת על הראש חלק ניכר משעות היום וסופגת זיעה ואבק. יש 

ויפה. בנוסף יקוי נכון ומקצועי של הפאה על מנת שתיראה טבעית נחשיבות ל

 . ורשת נקיה מסייעת בכך שמירה על היגיינה חיונית בתקופת הטיפולים

 .12הוראות חפיפה עמוד  ה*רא

  כמה זמן לוקח להכין פאה רפואית?

הנשירה חילת הנשירה לרכישת פאה רפואית )מומלץ לנצל את הזמן עד ת

 מתחילה כשבועיים מתחילת הטיפולים(. 

 יומיים עד שבוע במקרה של פאהכהוא פרק הזמן להתאמה והכנת פאה 

משיער טבעי או סינטטי אשר עוברת התאמה למידות  מהקולקציה העשויה

 הראש ושיערה מעוצב לקבלת מראה טבעי. 

פאה בהזמנה מיוחדת נדרשים כחודש עד חודשיים להכנת  לבמקרה ש

  הפאה.

  

   

https://www.wigs.co.il/
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  האם מותר להדביק את הפאה לראש?

הקרקפת החשופה רגישה מאד והטיפולים הכימותרפיים גורמים ליובש בעור 

 ולתחושת של גרוד ואף צריבה. 

הדבקה של פאה אינה מומלצת מחשש לפגיעה בזקיקי השיער ובהמשך 

  בצמיחת השיער לאחר הטיפולים.  

  מה עדיף פאה טבעית או סינטטית?

גם לפאה הטבעית וגם לפאה 

רונות כאשר הסינטטית יתרונות וחס

הפאה הסינטטית מתאימה לתספורות 

קצרות מעל לגובה הכתף ופאה 

טבעית מתאימה לכל אורכי 

 התספורות והעיצובים. 

יש לבחור את הפאה המתאימה 

ביותר מבחינת התחושה, המראה 

 הטבעי והעלות. 

חשוב לזכור כי הפאה הרפואית 

 6-12 כ נדרשת לזמן מוגבל של

וקול תלוי באורך פרוט חודשים )

 הטיפולים(.

 

 

 

 

https://www.wigs.co.il/
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 האם הספר שלי יכול לצבוע ולעצב לי את הפאה? 

צוב והתאמת פאה דורש מיומנות והתמחות. ללא ניסיון והבנה מה ההבדלים יע

בין סוגי הפאות השונות, ללא ידע באיכויות השיער השונות, ובלי הבנה במבנה 

 כתוצאה מטיפול לא נכון. רשת הפאה, יש חשש לגרימת נזק בלתי הפיך לפאה

או לחילופין  ניתן ללכת לספר שלך כל עוד הוא בעל ניסיון בעבודה עם פאות

 .להתייעץ איתו לגביי שינוי בגוון או בתספורת

 

  האם אפשר לקנות פאה באינטרנט?

אינה מאפשרת מדידת הפאה לפני אפשרית אבל נט ררכישת פאה באינט

בנוסף הרכישה והתאמתה למידות הראש ועיצוב השיער לקבלת מראה טבעי. 

במקרים רבים יש פער גדול בין התמונה והפרסום לבין הפאה שנשלחת והחשש 

 הוא שתתחיל הנשירה בטרם הוכנה הפאה.

 

  ?הכימותרפיים האם השיער צומח אחרי הטיפולים

מהטיפולים נשירת השיער כתוצאה 

הכימותרפיים זמנית ועם סיום הטיפולים 

 בהתחלהמתחילה צמיחה של השיער. 

צומח שיער פלומתי ) כמו של תינוק( 

ולאחריו צומח השיער הרגיל כאשר קצב 

בחודש. ברוב  מס" 1-1.5הצמיחה הוא 

רובם של המקרים השיער שהיה חוזר 

  במלואו כאשר הטקסטורה משתנה.לצמוח 

 

 

https://www.wigs.co.il/
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  צומח לאחר טיפולי הקרנה?האם השיער 

כמות נשירת השיער, שטח הנשירה ומידת ההתאוששות של השיער משתנה 

ותלויה מאד בעוצמת ההקרנה. בניגוד לכימותרפיה נשירת השיער כתוצאה 

מהקרנה נקודתית לאזור המוקרן. לעומת זאת קצב הצמיחה לאחר הטיפולים 

תשיב עטרה  האזורסה את איטי יותר ויכול להמשך זמן רב. תוספת שיער שתכ

ם אורך חיים מלא כאשר השיער ממשיך לצמוח ולהתאושש ילישנה ותאפשר לקי

 מתחת לתוספת.

  כמה זמן אצטרך את הפאה הרפואית?

עד שנה וחצי כאשר משך שנה  כחציהפאה הרפואית נדרשת לתקופה של 

תלוי במשך פרוטוקול הטיפולים. צמיחת השיער מתחדשת עם בפאה השימוש 

סמ'.  8-10סיום הטיפולים וכחצי שנה לאחר הטיפולים אורך השיער מגיע ל 

עד תוך כדי צמיחת השיער ניתן להמשיך ולעשות שימוש בפאה הרפואית 

 לאורך הרצוי. שיצמח 
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  האם חבישת הפאה פוגעת בצמיחת השיער בתום הטיפולים?

רירית ומאווררת רשת הפאה אוו

ת השיער. ואינה פוגעת בצמיח

במקרה של  כיחשוב לדעת 

הדבקת הפאה לראש קיים 

חשש אמיתי לפגיעה בצמיחת 

  השיער בתום הטיפולים. 

 

האם יש תרומה של פאות 

 ? רפואיות

האגודה למלחמה בסרטן 

מפעילה פרויקט הנקרא 

"להראות טוב להרגיש טוב 

יותר" בו מותאמות פאות 

 רפואיות ללא עלות. 

 מנחם ועמותות נוספות מסייעות במידת הצורך והיכולת.   ןזיכרות גם עמות

 

  שיער למעצבת פאות ) פיאנית(? בהאם יש הבדל בין מעצ

שיער ורוב הזמן עוסק בעיצוב שיער. בהחלט יש! מעצב שיער מתמחה בעיצוב 

פאנית עברה הכשרה מקצועית של ספר אבל המשיכה ולמדה עיצוב פאות. 

הפאות מנוסה יותר ההתאמה  ןמילת המפתח היא ניסיון וככל שהפאנית וסלו

 יותר והמראה טבעי יותר.והתוצאה יהיו טובים 

https://www.wigs.co.il/
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פועלת ומסייעת רבות לחולי   Wigs & Hair Fashionחברת רבקה זהבי 

פאות רפואיות מדי שנה למחלקות  100סרטן לרבות תרומה של יותר מ 

מספרות במחלקות  5האונקולוגיות השונות, הפעלה בהתנדבות של 

  בבית האגודה למלחמה בסרטן וסיוע נוסף., האונקולוגיות בבתי החולים

 

 

 

 

 

 . Wigs & Hair Fashionרבקה זהבי נכ"ל ידי אמיר זהבי ממדריך זה נכתב על 

 אין להעתיק, לצלם או לשכפל את המדריך ללא קבלת אישור בכתב.

  03-5797279:  התקשרו

https://www.wigs.co.il/
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