מה זה ולמי זה מיועד?

סגנונות המארג

"השיער של הת'ר" זמין לנשים ,גברים וילדים במגוון
סגנונות וצבעים.
מארגי השיער נתפרים לסרט ראש גמיש או לקשת שיער
לבחירת הלקוח .כאשר לובשים אותם מתחת לכובע או
מטפחת ראש ,הם מעניקים מראה טבעי לחלוטין.

ה”שיער של הת’ר” קיים בחמישה סגנונות .כל השיער
שנעשה בו שימוש הוא שיער אדם באורך  20ס”מ

בלורית על סרט שיער

מארג מלא

"מאז שיש לי את "השיער של הת'ר" ,האנשים שאני
פוגשת שוב מתייחסים אלי כעצמי ולא כאל חולת סרטן"

זהו מארג של  15ס”מ שיער שתפור לסרט שיער ומסופר
בחלק הקדמי.

בלורית על קשת שיער
זהו מארג שיער בהיקף  50ס”מ שתפור מסביב לסרט
ראש מבד רך בצבע תואם כשהחלק הקדמי מסופר.

הסיפור של הת'ר
הת'ר ,חברתה של אווה-מארי מהכפר טוטנס באנגליה
איבדה את שיערה בעקבות טיפולים כימותרפיים .היא לא
רצתה לחבוש את הפאה שלה כל הזמן  -אבל לא רצתה
להראות קרחת .שתי החברות ניסו רעיונות שונים עד
שיצרו את "השיער של הת'ר" .מארג שיער המחובר לקשת
או לסרט גמיש.
בשילוב עם כובע ,מתקבלת תוצאה טבעית למראה ,קלה
לגיוון והעיקר – ללא אי הנוחות הכרוכה בלבישת פאה.
ה"שיער של הת'ר" עלה לארץ כאשר יעל ברוידא ,אשה
חזקה ,אמיצה ויפה – וחולת סרטן שד ,חיפשה באינטרנט
רעיונות להקלת ההתמודדות עם אובדן השיער.
יעל מעולם לא נתנה לאיש לראותה ללא שיער והשקיעה
מאמץ רב בטיפול בפאה שלה כך שתיראה טבעית ככל
האפשר .היא קראה לפאה "החתולה על הראש" – בשל אי
הנוחות והחום שהיו כרוכים בחבישתה.
במהלך החיפוש באינטרנט נתקלה יעל באתר:
 www.heathershair.co.ukיעל שאלה אם יסכימו
לשלוח לה מארג כזה לישראל ובתוך פחות משבוע הגיעה
בדואר חבילה עם מארג השיער,
וחיוב של כ ₪ 20 -עבור דמי המשלוח בלבד.
יעל שמחה מאוד לתרום סכום מעט גבוה יותר (התרומה
אינה חובה) ונדהמה מהיעילות והחום האנושי שפגשה
לאורך כל התהליך.

חצי מארג קדמי
זהו מארג של  15ס”מ שיער שתפור לקשת שיער ומסופר
בחלק הקדמי.

צבעים
זהו מארג שיער בהיקף  25ס”מ שתפור מסביב לחלקו
הקדמי של סרט ראש מבד רך בצבע תואם כשהחלק
הקדמי מסופר.

המארגים זמינים בארבעת הצבעים הבאים .כל המארגים
שלנו עשויים משיער אדם ,ויכולים להיצבע לצבע הטבעי
שלך.

חום

ערמוני

בלונד דבש בלונד בהיר

חצי מארג אחורי
השיער של הארי

זהו מארג שיער בהיקף  25ס”מ שתפור מסביב לחלקו
האחורי של סרט ראש מבד רך בצבע תואם.

“השיער של הארי” הוא חלק
מארגון “השיער של הת’ר”.
המארגים הללו מתוכננים
במיוחד למשתמשים הגברים
או הצעירים שלנו.
המארג נשלח עם שוליים
מסופרים קלות ,כך שתוכל
להתאימו לצבע והסגנון
האישיים שלך.

המחיר – ואיך להזמין את המארג

כללי הטיפול ב”שיער של הת’ר”

אנו מספקות את המארגים בחינם.
אנו מבקשות רק  5ליש"ט עבור המשלוח.
את ההזמנה ניתן לבצע דרך אתר האינטרנט שלנו –
 - www.heathershair.co.ukיש ללחוץ על דגל
אנגליה בצד ימין למעלה המודגש במסגרת אדומה
ולהחליפו בדגל ישראל .עתה יש לבחור מהתפריט למעלה
את המילה "חנות"

* לפני החפיפה יש להבריש בעדינות את השיער
* יש לשטוף במים פושרים
* יש לחפוף בכמות קטנה של שמפו עדין
* לסרק בעדינות עם האצבעות או עם מסרק רחב
* לייבש בטפטוף
* אם קשת השיער נשברת – אפשר פשוט להחליק אותה
החוצה ולהחליפה בחדשה

השיער של הת'ר
התחליף הקל לפאה

בבקשה ספרי לנו…
לאחר שקיבלת את מארג “השיער של הת’ר” שלך והיה לך
זמן לנסות אותו ,מאוד נעריך את המשוב שלך ,ונהיה אסירי
תודה אם תוכלי לשלוח תמונות שלך לובשת את מארג
“השיער של הת’ר” שלך .לא נפרסם שום תמונה בלי לבקש
במפורש את אישורך קודם לכן.

למידע נוסף בעברית
התשלום הוא באמצעות  PayPalאו כרטיס אשראי.
במעמד התשלום ניתן גם לתרום לנו – אולם ההחלטה
האם וכמה לתרום נתונה לשיקול דעתך הבלעדי.
בכל קושי בביצוע ההזמנה או אם את רוצה שנבצע את
ההזמנה בשבילך ניתן לפנות לכתובת הדוא"ל
 yabraude@gmail.comאו לטלפון 054-3386785
ונשמח לעזור.

תרומות
תרומות עוזרות לנו להמשיך לסייע לאנשים בזמנים הקשים
בחייהם ונעריך אותן מאוד .ניתן לתרום לנו באמצעות
 PayPalאו כרטיס אשראי דרך אתר האינטרנט.

עיצוב המארג שלך
כל המארגים מסופקים עם שיער באורך  20סנטימטרים
(איננו מסוגלות לספק אורכים אחרים)
בלוריות על קשת שיער הן ברוחב  15ס"מ
חצאי מארג (אחורי או קדמי) מסופקים ברוחב  25ס"מ.
המארגים מסופקים כשהם מעוצבים באופן חלקי.
את יכולה להיעזר בספר שלך על מנת לשנות את העיצוב
או לקצר את הקצוות לאורך הרצוי לך.
את יכולה לעצב את המארג כפי שאת מעצבת את שערך
תוך שימוש במסלסלי או מחליקי שיער.
אם יש לך שאלות בנושא עיצוב המארגים את יכולה לפנות
בדוא"ל באנגלית לאלקה היידן ממכון השיער
Take Two Hair Salon

בכתובתtaketwototnes@hotmail.co.uk :
אם הכתיבה באנגלית היא בעיה נשמח לקבל פניה בעברית
לדוא"ל  yabraude@gmail.comולתרגמה לאנגלית.

אפשר לפנות לאתר האינטרנט שלנו
 www.heathershair.co.ukוללחוץ על דגל ישראל
אפשר לפנות לדוא"ל yabraude@gmail.com
אפשר להתקשר להראל ב 054-3386785
או לאגודה למלחמה בסרטן לסילביה בטלפון 03-5721618

למידע נוסף באנגלית
אפשר להשתמש בכל הדרכים שלמעלה או לפנות ישירות ל-
Mrs. Iva-Mary Cripps
South Hams Organizer
Volunteering Matters/RSVP Devon
14 Victoria Street, Totnes, Devon TQ9 5EF
United Kingdom

טלפון+441803868086 :
דוא"לheathers-hair@hotmail.co.uk :

תכנית ההתנדבות לאזרחים ותיקים ( )RSVPהיא חלק ה-
Volunteering Matters (VM), Volunteering Maters
היא עמותה אנגלית לאומית המובילה את כללי ההתנדבות
בממלכה המאוחדת מבחינת מדיניות ונהלים .היא חברה
בערבון מוגבל ורשומה באנגליה תחת  1435877ועמותה
רשומה מספר 291222

"השיער של הת'ר" הוא מארג שיער קל
שבשילוב עם כובע או כיסוי ראש אחר
מאפשר לחזור למראה הטבעי בלי אי
הנוחות הכרוכה בלבישת פאה.
הרעיון נולד משיתוף הפעולה של שתי
חברות טובות בכפר קטן באנגליה ,שרוחב
הלב שלהן גלש דרך האינטרנט כל הדרך
לישראל.
כל הפרטים נמצאים בפנים – ועמם גם
ההסבר על איך אפשר להזמין את מארג
השיער שלך בעלות המשלוח בלבד (ואם
עלות המשלוח מהווה בעיה – גם ללא
עלות כלל)

