
אני פוגשת את איטה בגלריית הפאות היוקרתית 
והחדשה שלה בשכונת רמות בירושלים, האווירה 
הדקורציה, והספות הצבעוניות שקורצות לי "רק 
בואי שבי" נותנות לי הרגשה בטוחה ש"מכאן אני 
אצא במיטבי", ולמה? כי כשאת כאן תרגישי יותר 
לידי  תתני  השיער  בנושא  השאר  ואת   ,): מטוב 
הזהב של איטה לעשות, היא תדאג לך שתצאי 

עם הפאה שהולמת אותך!

הפאניות  אחת  שאת  סוד  לא  זה  אז  איטה,  הי 
והידועות, שמך הולך לפנייך בתחום  המוכשרות 

המובחר  השיער  מסוג  החל  הפאנות, 
וכלה  ללקוחותייך,  מוכרת  שאת 

בצורה  הפאה  בניית  באופן 
מותאמת ומדויקת ל"ראש" 

השילוב  הלקוחה:(. 
גורם  הזה  המיוחד 
שוב  לחזור  ללקוחות 
רק  והמעגל  ושוב 
מניחה.  אני  מתרחב 
יכולה  הקטנה  ואני 
להעיד על טיב השיער 
כבר  הבנייה,  ואיכות 

שנים  מ4  למעלה 
מהפאות  נהנית  שאני 

המוצלחות שלך! ויש כבר 
לי  לא מעט חברות שמודות 

על ההמלצה לרכוש אצלך פאה.

פאה= "חתול בשק”?!

הוא  פאות  שרכשו  נשים  הרבה  של  התסכול 
המיתוס השגוי והרווח של " פאה = חתול בשק" 
הרי ברוב המקרים התשלום על הפאה הולם את 
יהיה  ביוקר המוצר  או  בזול  ואם רכשת  המוצר, 
בהתאם. איך לדעתך על אישה להתייחס לתהליך 

רכישת הפאה?

האם  מאוד.  ונצרך  מאוד  יקר  מוצר  היא   פאה 
ללוות את  יש כללים בזה? מה הגישה שצריכה 

של  ממקרים  ימנעו  הן  איך  בתהליך?  הנשים 
"חתול בשק”?

שלא… כנראה  כללים,  בזה  יש  אם  שאלת  “אז 
על  "עובדת"  לא  רוצה להאמין שאף פאנית  אני 
הלקוחות שלה ומחפשת לתת להן שיער לא טוב. 
מקבלים  יותר  שמשלמים  הכלל  שאמרת,  וכמו 

יותר עובד גם בפאות:(

אצל  היא  בשק"  "חתול  של  הזו  החוויה  לדעתי 
אנשים מאוד מסוימים.

אני נתקלתי בשני סוגי נשים:

נשים  הראשון,  הסוג  את  יש 
לא  ובחיים  עלייך  שסומכות 
ירגישו שאת מוכרת להן 'חתול 
מכירות  פשוט  הן  כי  בשק' 
אותי ואת האישיות שלי, ואת 

הסחורה שלי!

שתמיד  אלו  הן  השני  הסוג 
כבר  כנראה  ובצדק,  חוששות 
או  אחרות  פאניות  אצל  נכוו 
באמת לא קבלו מוצר טוב  ולסוג 
יעיל!   מאוד  פתרון  מצאתי  הזה 
בגלרייה שלי הן נקראות: "פאות מלאי 
עשויות  שהן  מלאי  פאות  לנו  יש  ליגה" 
עם  שערה  כל  מאוד  מושקעות  ליגה,  משיער 
ואני מוכרת אותן  גבוהה.  וטיפול ברמה  גימורים 
ככה באותו מחיר כמו פאה בהזמנה ולא תאמיני 
לגמרי… בשק"  "החתול  הרגשת  את  פותר  זה 
תחשבי על הסיטואציה שאישה רואה את עצמה 
בפאה שהיא רוצה לרכוש, בלי לדמיין יותר מידי, 

פשוט כך.

היום אני יכולה להגיד שהמכירות שלי מתחלקות 
מלאי.  אחוז  ו50  הזמנות  אחוז  ל50  באחוזים 
נשים פשוט מאושרות והרבה יותר רגועות לקנות 

 התשובות לשאלות 
שלא העזת לשאול את הפאנית שלך

איטא פינקלשטיין עונה לך ובכנות 



משהו שהן רואות . התיקונים וההתאמה הסופית 
את  פותר  וזה  מינוריים  הם  המלאי  פאות  של 
איך  לדמיין  מסוגלות  שלא  הנשים  לכל  הבעיה 

תראה הפאה שלהן

כיום אצלי בגלרייה רוב ההזמנות מבוצעות למי 
אין  ולהן   XS L  או  רשת  מאד-  גדול  ראש  שיש 
פאות במלאי, במלאי אני מייצרת לרוב M   ומעט 

.S

וכמו שאני מתרשמת אכן לא מדובר בעוד "סלון 
פאות" קלאסי, כי זה פשוט לא סלון פאות זוהי 
"גלריית אומנות" אמיתית על כל המשתמע מכך, 
כל פאה היא חתימת איכות אומנותית. האומנות 
השלבים  כל  לאורך  כאן  החשוב  הבסיס  היא 
לתפירה  ועד  השיער  ממיון  הפאה,  יצירת  של 
והבנייה  הצבעים  הלקוחה.  לראש  המושלמת 
אחת  לכל  שתתאים  כך  והיצירתית  המדוייקת 

בצורה ההולמת אותה. זוהי אומנות.

כדי שיצירת האומנות תצא מושלמת, הכל נעשה 
במקום אחד, מוזמנות להציץ לגלרייה ולמאחורי 

הקלעים של בניית הפאות שלכן:(

 ייבוש טבעי זה חסכוני?

הטרנד של פאות ייבוש טבעי כבש את רובנו, זה 
נשמע מבטיח, לחפוף לעצמך את הפאה ולחסוך 
לחלקינו  אבל  שבועיים.  מידי   ₪  120-150 בין 
לחפוף  מנסה  רק  כשאת  מתנפץ  הזה  החלום 
לעצמך את הפאה לראשונה ו…מיד רצה לפאנית 
הכי קרובה שתסדר ותטפל ו…תסרק. איך עושים 

את זה והאם זה מתאים לכל אחת?

לומר  יכולה  אני  במקום!  כך  כל  שלך  השאלה 
שיבוש טבעי זהו טרנד בעייתי בעיני.

'ייבוש טבעי'  אני אעשה לכן קצת סדר,  במקור 
המוצר,  איכות  את  המוכיחה  טיפול  צורת  הוא 

קונה  שאני  שיער  לבדוק  רוצה  כפאנית  וכשאני 
צורת  אותו,  חופפת  אני  לא  או  איכותי  הוא  אם 
ושווה  לי אם השיער איכותי  היבוש שלו תוכיח 

או יבש ולא מתאים לי.

אלי  ומתקשרות  ומנסות  שואלות  נשים  הרבה 
החפיפה  צורת  כי  חופפים,  איך  בדיוק  להבין 
לתוצאת  מאד  משמעותית  היא  המקצועית 
הסיבה  וזאת  עליכן  להקל  רציתי  הייבוש. 
איך  לגבי  מאד  מפורט  הדרכה  סרטון  שהוצאתי 
בימים  במייל  ממני  אותו  קבלו  פאה!  חופפים 
האתר  של  הוידאו  בעמוד  יופיע  וכן  הקרובים:( 

בקרוב.

ייבוש טבעי איכותי לאו דווקא מוכיח שהלקוחה 
תסתדר עם הפיאה בלי לגעת בה בפן או בבייביליס. 
גם חשוב לדעת שצריך להשקיע בחומרים טובים 
כדי שהשיער יתייבש יפה במיוחד שער מתולתל.

הטבעי  הייבוש  תהליך  כי  לדעת  מאוד  חשוב 
נעשה גם לשיער חלק כדי לבדוק את איכותו, אך 
כך  אז  פן,  ללא  ללכת עם שיער חלק  אי אפשר 
שיבוש טבעי לא מבטיח תמיד שתוכלי להסתדר 

לבד בעצמך!

אל תרגישי לא בנוח אם את לא מצליחה להיות 
פאנית אפילו לא לחצי שעה:(

כי בפועל לא כל לקוחה תדע לחפוף בצורה טובה 
)גם עם הסרטון שלי…(

: מהניסיון שלי יש לקוחות שמסתדרות  לסיכום 
מצויין עם החפיפה והייבוש הטבעי, נראות טוב 
יותר  בפאות  מדובר  לרוב  כסף..  וחוסכות  תמיד 
מתולתלות , אבל אם "אין לך את זה" אל תתעקשי 
כי ללכת עם פאה שלא חפפת טוב זה לא נראה 

טובJ אני בטוחה שאת טובה בדברים אחרים…

כמובן, שכדי לפנק את עצמך ואת הפאה תמיד 

 התשובות לשאלות 
שלא העזת לשאול את הפאנית שלך
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כייף לתת לפאנית שתטפל בה בצורה מקצועית, 
ולהראות נהדר.

פאה אחת או שתיים?

כלות  הרבה  יותר?  או  שתיים,  אחת,  פאה 
ואחרי  אחת  פאה  לרכוש  האם  מתלבטות 
עם  הרבה  שעוסקת  כמי  נוספת,  פאה  החתונה 
כלות האם את רואה שאכן יש משמעות לרכישת 
פאה נוספת אחרי החתונה? מעבר לנושא הכספי 

שהופך לפחות זמין לרוב אחרי החתונה…

פאות  שתי  לרכוש  ממליצה  אני  כללי  באופן 
במקביל.

הפאות נשמרות יותר ]לאורך שנים[ לא נשחקות.

כשיש לך שתי פאות אפשר לטפל בהן יותר בנחת 
הפאה,  את  שהורס  מיידי  אינטנסיבי  טיפול  ולא 
כשיש פאה אחת לרוב הלקוחה לחוצה שאסיים 
מענה  לתת  הזמן  את  יש  תמיד  ולא  בה  ואטפל 

מושלם וחבל.

את  יש  אחת  לכל  שלא  מבינה  אני  זאת,  עם 
התקציב לממן שתי פאות ולכן אני נותנת אופציה 
מיוחדת לכלות שלא יכולות לממן בעומס הוצאות 
לפני  אחת  להן  מוכרת  אני  פאות:   2 החתונה 
החתונה, וההנחה לפאה השניה תקפה למשך 3 
חודשים מיום החתונה )הנחה משמעותית( הרבה 
חוזרות תוך 3 חודשים לרכוש את השניה כי לא 

קל להסתדר עם פאה אחת.

בהרבה  נפגשת  אני  לכן,  לגלות  סוד  לי  יש  וגם, 
כלות שהן אישית ממנות את הפאה השניה שלהן 
מכספן האישי, הן רק מרוויחות מזה. אני מאוד 
בהוצאה  ההורים  עם  ההשתתפות  את  מעריכה 

הזו. במיוחד בתקופה לחוצה של חתונה.

במיוחד לכלות צעירות זה לא קל להתמודד עם 
פאה אחת אבל תמיד שיש את אלה שמסתדרות 

עם אחת, ותמיד נראות מדהים! זה גם אופי….

ל"מגשימות  הפאניות  את  להכתיר  אפשר 
חלומות”:(

נשואות  נשים  וגם  בחורות  הרבה  שומעת  אני 
"אני אעשה כזו פאה", החלום של כל  מצהירות 

בחורה מתולתלת /חלקה/ מקורזלת/ גלית הופך 
למציאות בפאות שהיא רוכשת לקראת החתונה. 
של  החלומות"  כ"מגשימת  אותך  להגדיר  אפשר 

הכלות? 

ביננו זה נכון, פאה יפה לכלה זה לא רק הגשמת 
חלום, זה שינוי סטטוס, שינוי אופי, שינוי תדמית, 

ולכל אישה זהו שינוי מצב רוח!

פגשתי לא פעם נשים שאמרו לי  "זה לא יאומן 
מה הצלחת לעשות לזאת וזאת'…" פתאום היא 

כל כך יפה כל כך מאירה..

כלות באות עם פנטזיות ואני מייצרת אותן.

אני לא אגיד שלפעמים אני צריכה לגבש איתן יחד 
את הפנטזיה, ויש גם כאלה שהן ממש פאסיביות 
ולא מבינות אבל לרוב כלות יודעות מה הן רוצו, 

כי ראו אצל החברות

של  ההכתרה  בענווה  את  מקבלת  אני  כן,  אז 
"מגשימת חלומות”:(

בין רצון למציאות

בטוחה  כשלקוחה  קורה  מה  ליופי,  אופי  בין 
ו"זה מה שאני רוצה", לא  לי"  ש"זה הכי מתאים 
כי  או  החברה  בגלל  האופנה  בגלל  למה,  משנה 
כפאנית  איטא  ואת  זה.  את  אוהבת  פשוט  היא 
מקצועית ואומנית, יודעת רואה ומבינה שהגזרה 

הזו לא מתאימה לה. מה קורה אז?

להיות  הופכת  את  בעצם  את  מסויים  במובן 
"הלא  למראה  לרצונותיה  הלקוחה  בין  המגשרת 

מושלם" שלה עם הגזרה. 

בין היועצת לפאנית המקצועית איך את ממליצה 
ללקוחה מסוג זה לגשת לפאנית?

אכן קורה לא מעט שהלקוחה רוצה משהו שממש 
לא מתאים לה אני לרוב  מצליחה להוכיח לה מה 
לי.. תאמיני  והן שומעות  נכון בבחירה שלה!  לא 
לי שאחר כך הן תמיד חוזרות ואומרות לי צדקת! 

את מקצועית בהתאמה!

לפני  פאות   2 מתולתלת  לכלה  פעם  מכרתי 
מתולתלות,  פאות   2 רצתה  מאד  היא  החתונה 



תלבש  שהיא  לרעיון  להתרגל  הצליחה  לא  היא 
משהו לא מתולתל, ואני לא הסכמתי בשום פנים 
שאחרי  ידעתי  מתולתלות   2 לה  למכור  ואופן 
חודשיים היא תתחרט על זה, לאחר משא ומתן 
והסברים ושכנועים… מכרתי לה אחת מתולתלת 
ממש מיוחדת,  ממש דומה לשיער שלה והשניה 
היום  לובשת  היא  ענין  של  בסופו  תנועתית.. 
כמה  לי  להזכיר  גומרת  ולא  התנועתית  את  רק 

צדקתי…

אמון  משדרת  שכשהלקוחה  להעיד  יכולה  אני 
בפאנית הכל מנהל אחרת, ונראה אחרת, הידיים 
מוכחת  והתוצאה  וזורמות  חפשיות  יותר  שלי 

כמוצלחת ביותר.

על  ניכר  זה  לחץ  ומשדרת  כשהלקוחה חוששת 
התוצאה כי אני מעצבת בשלבים… ועד שמגיעים 

לתוצאה שאני רציתי מלכתחילה זה לוקח זמן.

ומה הכי חשוב שהלקוחה "תעמוד על שלה" או 
שתשמע רק לחוות דעתה של הפאנית?

בחלט  פאה  של  מסויים  לסוג  דעתי-  חוות 
מתייחסת גם למה שאשה רוצה וחולמת

פאות  הגלריית  ואת  אותך  שמייחד  משהו  יש 
מכל מקום אחר?

ב90 אחוז מהמקרים לא מחכים אצלי בתור! אני 
חושבת שזה לא מכבד לא אותי ולא את הלקוחה 
שפינתה מזמנה להגיע אלי "לחכות בתור" , זה לא 

Jמרפאת שיניים

וכמובן אני אוהבת להיות עם כל לקוחה באופן 
אישי מאד, מתחברת אליה מבינה אותה, נותנת 
לה את כל היחס ואת מלא תשומת הלב, אני גם 

יותר מרוכזת בפאה שלה, בלי הערות ביניים של 
לקוחות אחרות והתוצאה מדברת בעד עצמה.

נשים בעקבות כך נהנות מחווית קניה יותר אישית 
ורגועה הן תמיד מציינות שכייף להן שיש שקט 
מבזבזות  לא  הן  וכמובן  להן.  רק  קשובה  ושאני 

זמן בתור.

לחכות  מעדיפה  אני  שירותים  נותנת  בתור 
ללקוחה מאשר שהלקוחה תחכה לי…

לחברות  הפכו  לקוחות  מעט  שלא  לי  תאמיני 
טובות שלי! יש משהו בעיסוק הזה ובשקט הזה 
)למרות הרעש של הפאן:( שמאפשר לדבר יותר 
ואפילו  יועצת  אני לא פעם על תקן  ולשתף, אז 
פסיכולוגית השעת פינוק הזו נותנת הרבה מרחב 

נפשי גם.

אני לא מחייבת לסרק דווקא אצלי את הפאה, מאד 
משחררת אבל רובם חוזרות אלי לסרוקים. ואם 
יש לקוחה ששלחה לי לקוחה לקניה אני אישית 
במתנה בסירוק  אותה  ומזכה  אליה  מתקשרת 

חינם.

לסיום תגלי לנו סוד אחד מהמקצוע שלך, הפאות 
הן אחד המוצרים היקרים ביותר לאישה, באמת 
העלויות כל כך גבוהות ליצרנית? כמה זמן לוקח 

לייצר פאה?

ההזמנות אצלנו ב99 אחוז מתבצעות עד חודש 
ימים עד שבוע.   3 ולפעמים תוך  יותר,  ולא  ימים 
וסוד קטן לגלות לכן לייצר פאה מא' עד ת' לוקח 
אבל  הרבה:(.  אמרתי  שעות    8 מאשר  יותר  לא 
איך עושים את זה ומה איכות היצירה והשיער זה 
הכי חשוב, וכמובן הליווי אחר כך. כל מי שפונה 

אלי תיקונים ושדרוגים עד שבוע גג שבועים.

יום  להביא  צריך  תמיד  ויציבים  עמידים  סרוקים 
רק  אמנם  והליווי  והאחריות  השירות  מראש 
לשנה בחוק היבש, אצלנו זה אף פעם לא נמדד 
בעלויות  שנים  לאורך  תמידי  הוא  והליווי  בדיוק 

של השתתפות בלבד

 גלריית הפאות של איטא פינקלשטיין
 רחוב פרופס 8 רמות א' ירושלים

050-416-1388 
שעות המענה הטלפוני הם 9:00- 15:00


