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הסוד נחשף

תוכן ענינים
הצצה נדירה
לתעשייה הסודית
 280שנה מנסים חוקרים ועיתונאים לדלות  -ולו בדיל מידע  -על תהליך ייצור השטריימל[ .עמ' ]3
עתה ,לקראת יריד השנתי הענק של 'מיללער-שטריימל' ,נחשף תהליך בניית השטריימל ,החל מגילוי
חומר הגלם [עמ'  ]4דרך תהליך החיבור ותהליך בניית השנירל[ ,עמ'  ]7לצד תהליך התאמת
הכיפה[ ,עמ'  ]9עד לקבלת המוצר המוגמר :פאר והדר מבית 'מיללער-שטריימל'[ .עמ' ]10
לצד הגילוי ,נוצר שיתוף פעולה מבורך בין ענקית השטריימל 'מיללער' ,לבין  - GBענקית ההלבשה
החסידית בארה"ב לרגל כניסתם לשוק הישראלי ,ואתה זוכה להתחדש יותר השנה[ .עמ' ]14
כל זאת ועוד ,ביריד השנתי המיוחד שיתקיים בשבוע הקרוב[ .עמ' ]12
| פרסום הפקה ומיתוג :נ.ה.ב| NHB .

די ,ולא זכיתי לדלות שום
תי את כל ידידי ואנשי הקשר שלי במחנה החררו לי שוב ושוב .גם יהודי
הפעל מעושי השטריימלים" .סוד כמוס יש בזה" אמ לחדר המלאכה של עושי
מידע המבקש לרכוש שטריימל לעצמו ,לא מוכנס ם .סודות המקצוע עוברים
מסתורי מעשיית השטריימלי
רד
חהשטריימל .אין מקצוע
לא יזכה לחדור אליהם.
מאב לבן ,וזר
חקות אחרי סוד השטריימל
ביאוש את מאמציו להת
סופר דונצ'ו ארנון משרטט

ה

למרות שכל
בעלי המלאכה בתעשיית
השטריימלים הי
מגיעה השיחה נם בעלי חוש הומור ,הרי שכאשר
ל
לנדב ולו פרט תחום מקצועם ,אין הם מוכנים
ש
ולי
קטן .למרות הנסיונות ,לא
הצלחתי לדובב
השטריימל-מ את המומחים-לדבר מבין וותיקי
אכ
ערים .כשירדתי אל אחד מבתי

המלאכה ,נתמלא
ישנוני ,כשריח פי באבק המרתף הנודף ריח
מקום באפי .א מדומה של נפט מנסה לתפוס
מלמעלה באימה,ולי כתוצאה מה'לומפ' הנשקף
עוד מימי 'טוביה דער שטריימל
מאכער'.
מנחם גרין ,טבת תשס"ה

'מיללער-שטריימל' הינו יצרן השטריימל הראשון ,אשר מאפשר לעדשות המצלמה לחשוף
את הסוד האופף באדיקות את תהליך ייצור השטריימל ,כחלק מהאסטרטגיה לשתף את
אלפי הלקוחות שהצטרפו אל משפחת מיללער בשקיפות התהליך המשובח והמוקפד,
ובהעמקת חזון היעד :הוזלת מחירי השטריימל > מיוחד ,לרגל היריד השנתי
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ה'סויבל'

חיית הסויבל

איכות השטריימל מתפצלת כיום לשני סוגים עיקריים ,שמות הקוד מורגלים
הם היטב בפי כל חתן צעיר :סויבל ומערדער .סויבל הינו היוקרתי יותר,
ומיוצר מזנב הסויבל ,חיה קטנה ממשפחת היונקים ,המצויה בקוטב הצפוני
(סיביר ואלסקה) .סויבל ידועה בפרוותה האיכותית ,העשויה שיער ארוך
וקטיפתי ,ומפרוותה מיוצרים מעילים יוקרתיים ,שמחירם יכול להעפיל
לכ 20-אלף דולר ויותר .פרווה זו היא מהיקרות בעולם.
עקב נדירות זן הסויבל בטבע ,הוקמו חוות גידול .חוות אלו ממוקמות
באזורי אקלים קפואים במיוחד ,כמו הקוטב הצפוני  -שהוא למעשה בית
גידולה הטבעי.
השטריימלך האיכותיים מבית 'מיללער-שטריימל' ,מיוצרים מפס אכותי
ומשובח של זנבות ,המבורר היטב בתהליך קפדני ומבוקר.

סויבל היא החיה שממנה מגיעה עיקר התוצרת .מה גם שמעלה יתירה יש לה לסויבל ,שצבע
שערה חום כהה מבריק ,המשווה לצבעה חגיגיות.
"בעברית קוראים לחיה זו 'צובל' ,שהיא ממשפחת החורפנים והיא דומה מאד למינק .ואכן זן
החורפנים שופע פרווה משובחת במיוחד.
בזן הסויבל ישנם כמה סוגים' .סובל קנדי' שהוא האיכותי יותר ,ו'סויבל רוסי' .ישנו גם זן
ה'מערדער' ,שהוא פחות איכותי מה'סויבל' ,כיוון ששערו כהה מידי .ה'מערדער' היא חיית ים,
בעלת זנב ארוך במיוחד.
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ה'שנירל'

תהליך צירוף הזנבות

גודלו של זנב בודד ,אינו דיו עבור גובהו של השטריימל ,שלא לדבר על
תהליך הגובה של זמננו ,הצובר תאוצה משנה לשנה ,כאשר גובה השטריימל
האמריקאי ,מאיים על גובהו של הספודיק .אשר-על-כן יש לחבר כמה
וכמה זנבות ,עד אשר יתקבל הגובה הרצוי על לובשו.
לאחר שחוברו הזנבות ,יחל תהליך הנקרא בפי המומחים "שנירל" .הלקוח
מהביטוי האידישאי 'שרשרת' ,שהושאל מתחום שרשראות הפנינים .בתהליך
המדוקדק והידני ,מטפלים בהיקפו של השטריימל ,כאשר מחברים בין
עשרות הזנבות המוגבהים ,האחד ליד רעהו ,ומצרפים את כולם לשרשרת
אחת גדולה ומגובשת .החיבור נעשה על-ידי מכונות תפירה ,כאשר על
המלאכה בבית 'מיללער-שטריימל' מנצחים אברכים ,ביד אומן ,ומושלמות
פרפקציוניסטי.

בימים עברו היה השטריימל 'מדד' ,לפיו היו למדים על מצבו הכלכלי של החובש אותו .העני
חבש שטריימל כעין מה שנגזר לפני מאות שנים ,כזה המורכב מזנבות לא מעובדים כלל,
כאשר המתבוננים יכלו לזהות את ההפרדה הברורה בין זנב לזנב ,וגם לספור את הזנבות.
היו גם מעניי ירושלים המרודים ,אשר חבשו שטריימל העשו מפרוות כבש.
למספר הזנבות מהן עשו את השטריימל בירושלים של אותם ימים היה משמעות .היו שעשו
שטריימל מ 13-זנבות ,כנגד י"ג מידות הרחמים; אחרים לקחו  18כנגד ח"י ,או  26כגמטריה
של שם ה' .ב'מיללער-שטריימל' יודעים ,שכיום יש למצוא גימטריה מורכבת יותר ,מחמת
שמספר הזנבות בשטריימל של מיללער מכפילים את מספר הגבוה מבין אלה שהוזכרו.
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ה'כיפה'

'שטריימל-מאכער' של פעם

חוט השדרה של השטריימל ,אשר בכנפיו מוסתר סוד התאמת השטריימל
על גבי לובשו ,הינה הכיפה ,או אם תרצו ה'קאפל' כפי שהוא מכונה בפי
ה'מומחים' .באם תתאים הכיפה את עצמה על הראש ,אזי השטריימל ישב
בהדרו ככתרו של מלך .אך אם הכיפה רחבה מידי ,קצרה או לוחצת מידי,
אזי פארו של השטריימל מוטלת בספק ,גם אם יורכב מהזנבות היוקרתיות
ביותר.
לפני עידן הירידים ,והמהפכה ההיסטורית שהעניק מיללער שטריימל
ליהודי ארץ-ישראל ,החל הטרטור של הזמנת השטריימל ,מתהליך מדידת
והתאמת הכיפה .מחמת שבה אכן תלוי עתידו של השטריימל.
האסטרטגיה שגובשה בין כותלי מפעל 'מיללער-שטריימל' בויליאמסבורג
שבארה"ב ,גורסת שניתן לייצר מגוון רחב ביותר של מידות ,כך שגם בשיטת
הרכישה של מדידה ,התאמה וקניה בגרסת מיידית של יריד ,ניתן יהיה
להתאים שטריימל מהודר בהתאמה מושלמת .כמקובל בעולם הכובעים
מזה עידן ועידנים.

אלפי רוכשי השטריימלך בירידים של מיללער ,מעידים כי תהליך הרכישה המיידית עדיפה על
פני שיטת ההזמנה הוותיקה ,זאת מהסיבה המרכזית ,שהתוצאה נראית לעין ,והבחירה עצומה,
כך שאין טוב ממראה עינים ,לבדוק האם על הראש הספציפי הזה מתאים שטריימל מוגבה
ורחב ,או אולי נמוך ומהודק .אופציה מבורכת שאינה קיימת בהזמנה מראש.
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ה'קרוין'

התוצאה המושלמת

עתה ,כאשר הזנבות מחוברות
כשרשרת פלאית ,והכיפה
מוקפת בסמעט קטיפתי
משובח ,עוברים כל החלקים
לתהליך החיבור האחרון,
ומתאחדים למוצר יוקרתי
אחד ,משובח ומפואר.
את התהליך הזה מבצעים
בני משפחת מיללער בכבודם
ובעצמם ,כאשר הדגש המרכזי:
שלימות.
בתהליך הזה משרטטים
ביד אומן את תפארתו של
השטריימל ,גובה ה'קרוין'
 הכתר המפאר את חלקוהעליון של השטריימל,
והגימור המושלם והמוקפד
לפי הכללים הנוקשים שהציב
לעצמו יצרן השטריימל מס' 1
בארה"ב.
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יריד
השטריימל
השנתי

כת השטריימל
ב ומחולל מהפ

שף את הסוד
חו רי השטריימל
מאחו
ריימל  -היצרן

מיללער שט

ש

מס'  1בארה"

פתיע במיוחד

ומ

פתיע שוב עם

יריד שנתי מ

של שטריימלך מפוארים
שיוצרו במיוחד לרגל היריד

החל מ$450 :

והשנה :מחלקת  VIPלחתנים מרשימה ומפתיעה

יריד השטריימל ,והשנה בירושלים בלבד:
מיום שלישי ,י"ח אדר א' ,עד יום שני ,כ"ד אדר א'
באולמי זופניק ,רח' שטראוס  ,26ירושלים.

בין השעות 18.00-23.00 :בערב .מוצש"ק .20:30-24:00 :לפרטים052-76-01865 :

שטריימל עם אבא :שירות בסניפינו .רח' עלי הכהן  15ירושלים

ריימ

תעודת שירות
לכל רוכש
תאריך השירות

תאריך השירות

השירות הבא

השירות הבא

ת שירות
תעותעות שירות

השטריימ

ת שירות
תעותעות שירות

מיער שטריימ

טרעריישטמריימעם אבא
שמי
שטריימ עם אבא

השירות ללקוח הוא בראש מעייניו
של "מיללער שטריימל"

כל רוכש יצויד ב'תעודת שירות' מיוחדת ,עם
תאריכים מדוייקים למתן השירות ,לפי הקו
הקפדני של "מיללער שטריימל" לשמירת
יוקרתו של השטריימל.
שיפוץ אחת שנה.
ראשון חינם .ראוי מסור את השטריימהמצויינים מעבר ף.
השירות ה
סניפי מיער שטריימ
השירות ב

שיפוץ אחת שנה.
ראשון חינם .ראוי מסור את השטריימהמצויינים מעבר ף.
השירות ה
סניפי מיער שטריימ
השירות ב

השירות ינתן
בסניף "מיללער-שטריימל"
רח' עלי הכהן  ,15ירושלים

ונהיה מכובדים
שיתוף פעולה בין ענקי המלבוש החסידי בארה"ב,
ענקית ההלבשה החסידית  GBמחד ,ו'מיללער
שטריימל' מאידך ,מעניק לך מתנה איכותית.
לרגל הפתיחה החגיגית בקרוב של  GBבישראל,
בהנהלת גלובער-ביערמאן ,ייחשפו כל רוכשי
השטריימל ביריד השנתי לאיכות ,נוחות ומכובדות,
מהקולקציה המושלמת של .GB

מתנה מושלמת ,לפאר את השבת.

בעקיטשע
פרחוני
מבית GB
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ש"ח בלבד
לכל רוכש
שטריימל
ביריד

החנות של מיללער שטריימל עומדת לשירותך בכל ימות השנה:

הזמנות יוקרה לחתנים בייבוא אישי
מבית 'מיללער-שטריימל' בארה"ב
ובבניה אינדבידואלית מושלמת

בכל הסגנונות :אמריקאי ,אירופאי ,ישראלי מובהק.

בקרוב הקולקציה החסידית האיכותית המובילה בארה"ב של

כאן בארץ

NHB

ר' זונדל

הסוד נחשף

