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עמוד מספר 1

זה כבר  13ש ה )מאז ש ת תשס"ד( שהרב ים בארץ ישראל הכריזו על איסור חבישת פאה אפילו אם יש בה
שיערה אחת מתקרובת ע"ז )מהגילוח לע"ז בהודו(.

התקופה הדרמטית הזו של הפסקת חבישת הפאה לא ארכה זמן רב ,והגיעה לסיומה כשחברות הפאות טע ו
שהן הצליחו להשיג שער גולמי ממקומות אחרים מחוץ להודו תחת השגחה רב ית .ה"השגחה" הזו 'הצילה'
כביכול שים יהודיות מאיסור חמור של שימוש בתקרובת ע"ז והתירה שמוש בפאות כבעבר) .בלי להכ ס
לשאלה העקור ית של :האם פאה אכן מהווה מע ה למצוות כיסוי הראש? ובפרט פאות זמ ו הפרוצות(..

מחקרים ש עשו לאחרו ה גילו שרוב המוחץ של השער שהיום משתמשים בו בתעשית הפאות ותוספי שער הוא
כהיום ותמיד היה משער בתי הע"ז בהודו .השער הזה ק ה ו מכר תחת מותגים שו ים של :אירופאי ,ברזילי,
מו גולי ,רוסי ,סי י ,פרובי ואוזבקי .תעשית השער הא ושי עשית בלי רגולוציה ואין שום פיקוח עליו .יבוא ים,
סיטוא ים ,ספקים ,יצר ים וסוחרים יכולים לשים תווית על השער שהם משווקים כאוות ליבם ,ואין פוצה פה!
וזה ותן פתח לרמאויות בשוק השער.

וי ץ סלווה )בן  - (75יבואן ובעלים של חברת שער א ושי מהודו – באי גלווד בקליפור יה והוא מצא בעסק כבר
 30ש ה" – .דעתי המקצועית היא כי  98%מהשיער ה מכר בעולם הוא מגיע במקור מהמקדשים בהודו "בגלל
שכסף גדול מעורב פה – יש הרבה מאוד שקרים ורמאויות בתעשיה" סין שהיום היא היצר ית הגדולה ביותר
של פאות ,קו ה את השיער בכמויות אדירות ,בגלל הכמות הבלתי גמרת והמחיר הסביר ולאחר הייצור של
הפאה הם מייצאים את זה מבית החרושת עם תווית אחרת ,כאילו שזה הגיע מארץ אחרת..
בהודו יש אוכלוסיה של כ 1.3מיליארד -מתוכם מעל  600מיליון הם שים .עם דמוגרפיה כזאת להודו ודאי יש
את האפשרות לספק שיער א ושי ברמה גלובלית.

על פי הכתבה "שיער הודו" " -עולי רגל" הודיים תורמים את השיער ב"מקדשים" בדרום הודו כבר מאות ש ים
כדי "לטהר את עצמם" ולהחזיר את חובם לאלילים .על פי האגדה איזה אליל הוציא הלואה כדי לשלם על
חתו תו אבל כדי להחזיר את זה יקח לו אלפי ש ים ממילא הסוגדים שלו עוזרים לו לשלם את החוב על ידי
הקרבת השיער שלהם.
בבית הע"ז כ 700-ספרים יושבים בתור על רצפת הבטון וקושרים את השער של ה שים לקוקו לפ י גזיזתו.
אחרי שחלקים גדולים מן השער מורדים ,הספרים מגלחים את השער לגמרי מהראש ע"י תער.

בממוצע כל אשה מספקת כ 280-גר' של שער .כל  6שעות מתמלאות סלסלאות ואותם מביאים למחס ים ששם
השער מצא בעומק של עד גובה הברך .אחרי שמורידים את זה מהראש שוטפים את השער באמבטיות ע קיות
ואז מסרקים את זה בפסי ברזל מיוחדים .לאחר מכן מודדים את האורך ואוגדים את השער לפי אורכים באגד
של כ 200-שערות בכל אחד .בשלב הזה משרים את השער בכימיקלים שמוציאים את הפגמ טים של הצבע כדי
שהשער יוכל להמכר בתור שער בצבעים שו ים) .כבלו ידי ,או מוכן לצביעה מחדש(
שער הודי הוא מאוד גמיש ועמיד .אפשר לש ות את צבעי השער בלי לש ות מאיכותו .שער הודי הוא כמו משי
ובד"כ לא מעובד בעיבודים מלאכותיים .השער הוא דק ועדין ויש לו מב ה דומה למב ה האירופאי .כמו
שהזכר ו מקודם ברוב המקרים השיער אף פעם לא טופל ביותר משמן קוקוס וסבון טבעי ,וברוב הפעמים אף
פעם לא חתך .השורשים לא שו ו כימיקלית ,והשער הוא מאיכות מעולה מרגיש ו ראה טבעי ,שומר על
הצבעים שצובעים אותו .אפשר גם לתלתל אותו יותר טוב מכל שער אחר .השער שמר יותר זמן בבלאי טבעי
בגלל שהשורשים הם שכבת מגן לשאר השער.

ההערכה היא שכל ש ה סין מיצאת  4,000טון של שער בית ע"ז .השער מכר במכירה פומבית כל ש ה ו מכר
למשלם את המחיר הגבוהה ביותר .ע"פ הסוחרים טון אחד מגיעה משער של  3,000שים .בגלל שטקס התגלחת
ומכירת השער לא מוגבל למקום אחד ו 85%מהאוכלוסיה ההודית סוגדים להי דו ,החברות שמיצאות שער
הודי לא צופים מחסור בשער הודי בעתיד הקרוב.

עמוד מספרי 2
בהודו
 1.21מליארד הודים

 85%סוגדי ה"הי ודו",
 652מליון שים

 28בתי עבודה זרה )טמפלס(
בכל ה -28בתי ע"ז מקריבים שער לע"ז.

דוגמא למה שקורה באחד מבתי ע"ז )טמפל( בשם טירומלה:

מגלחים  85אלף ראשים כל יום!!! בעו ת "החג" ורק!  40אלף כל יום בזמ ים אחרים!
 1,800ספרים כל יום בעו ת החג ו"רק"  700כל יום בזמ ים אחרים!

כל ספר מספר  60עד  70ראשים במשמרת של  6שעות

ההי דואים יש להם את מ הג ה"טו סורי ג" )לגלח את כל השיער מן הראש( לפחות פעם אחת בחיים והרבה
עוד הרבה פעמים .בד"כ הן מגדלות את שערן מאוד ארוך ומגלחות בטכס גילוח לע"ז.

קל יה קטה זה המקום הכי גדול להקרבת שער .המקריבות חיבות להסיר את עליהן ולהשאיר אותם מחוץ
לאולם הגילוח .הם אומרות או חושבות את שם האליל בזמן הגילוח וכולם יושבות בת וחה מסוימת.
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שער הודי גולמי

האם מדי ות אחרות ות ות מלאי מספק לשוק הגלובלי .כדי להוות כיסוי לתווית "אירופאי" "ברזילאי"
"רוסי" "פרובי" "מו גולי"? האם יש להם מספיק שער? לפי ווי ס סלווה זה כמות מי ורית ,אך וודאי לא
מספיקה לשוק השער .אפילו שיש שים בכפרים ע יים שתמכר ה את שערן זה כמות קט ה מאוד של פחות
מ 1%מכל תעשיית השער .יותר סביר שהסוכ ים של השער משקרים על מקור השער .אם מסתכלים יותר
מקרוב על שווקי השער ה"אירופאי" ו"רוסי" סביר לה יח שלא ות ים את השער באופן חופשי וממילא מלאי
השער יותר יקר ופחות מצוי משער ה"טמפלים".
חשוב לציין שהשער הרוסי והאוקראי י הוא יותר בהיר מהשער ההודי שהוא חום כהה – שחור ו שים
האירופאיות בד"כ אין להן שער שחור טבעי כך שכמעט בלתי אפשרי שיהיה הרבה שער כהה בשוק .אפשר
להשתמש בצבע מלאכותי לצורך כך ,אבל זה לא הגיו י לק חת שער בהיר מאיכות פרמיום ע"י שצובעים אותו.
הצבע כמעט תמיד יתחמצן והוא לא ישמור את הגוון הכהה להרבה זמן .השער ההודי ,בעל התכו ות הדומות
לשער האירופאי והצבע החום הטבעי עושה את השער ההודי למובחר ביותר לפאות כהות.

מ גד שער הודי אפשר להלבין לגוון בלו די י או להוציא ממ ו את הגוון הכהה שלו מבלי למעט מאיכותו .שער
הודי יתן לעיבוד בקלות כדי שיראה כמעט בדיוק כמו שער אירופאי או רוסי.

סוחרים מסוימים משחקים עם לקוחותיהם ע"י החזקת אתרים ש ראים שו ים ומציעים מגוון של שער עם
תוויות שו ות .אתר אחד שער רוסי והש י ברזילאי וכו' .חברת שער בדבלין ,אירל ד שמוכרת שער שמעובד בסין
מפרסמים אותו בלי בושה בתור שער 'ספרדי' ובאתר אחר בתור שער 'רוסי'.
אורך השער

כמויות השער הארוך שיש למכירה בשוק היהודי היום ר"ל מעלה ספקות 'מהיכן מגיע המלאי הגדול הזה'? כמו
שהזכר ו ה שים ההודיות מאריכות את שערן מאוד ארוך ומקפידות לא לקצרו לפ י ה"הקרבה" .זה מבטיח
מלאי מובטח של שער ארוך בחי ם ל'מקדש' שיוכלו למכור במכירה פומבית של תעשית השער .איפה עוד
בעולם ,חוץ מהודו ,יתן להשיג שכר כה ארוך בכמות כה גדולה ובמחיר סביר .אישה אירופאית שמוכרת את
ה שער לא מגלחת את ראשה בשביל זה .היא חיבת להשאיר לעצמה שער על ראשה .ממילא היא תצטרך
להאריכו עד  30-ס"מ .בכדי לעשות פאה ארוכה באורך סט דרטי של  40עד  60ס"מ עם עוד  7.5ס"מ לעיבוד –
אשה תצטרך לגדל את שערה עד המות יים לפ י שהיא מוכרת אותו! אם שיער גדל באורך של בין  6עד  12מ"מ
בחודש זה יקח בערך  8ש ים לגדל שיער מספיק ארוך בשביל פאות האופ ה היום! צריך בממוצע  5שים לעשות
פאה אחת כך שחמש שים שמגדלות שיער במשך  8ש ים – הכל בשביל פאה אחת וזה דבר שיצטרך אספקה
תמידית של שיער באורך הזה רק כדי לספק את שות ישראל את פאותיהן .המקור ההגיו י עם אורך וכמויות
כאלה זה אך ורק מהודו.
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לאן הולך כל השער?
לאן הולך כל השער ש ק ה ע"י ק י ים בי לאומיים לעשיית הפאות? האם כל הפאות עשות במדי ת המקור?

כמעט כל הפאות בשוק היהודי מעובדות ו תפרות בתוך כובע במפעלים סי יים .המפעלים האלה מיצרים
רשמית בעלויות מוכות ,יש להם את כלי העיבוד הכי מובחרים ,שכר עבודה מוך לפועלים ורצון לרצות את
הלקוח .המפעלים האלו עובדים כמעט לגמרי ללא כל השגחה .הם מפורסמים בכך שהם מספקים תויות
מזויפות לגבי מקור המוצר .כמו כן להחלפה או לדילול של שער מלקוחות עם השער שיש להם שהוא יותר זול.
בגלל שהמפעלים הסי ים קו ים כמויות אדירות של שער מה'טמפלים' בהודו ,זה מאוד סביר לה יח שהמון
פאות המיוצרות בסין מכילות שער הודו .לקוח ששולח שער טבעי שלו לסין צריך לחשוש ששערו יעורב עם שער
בלתי מזוהה )שער מבית ע"ז בהודו( ,או יהיה עלם לגמרי .אין שום הבטחה שלא טפלו בשער .כמעט בלתי
אפשרי להגיד בודאות אם פאה קיה משער הודו .לסמוך לגמרי על מילה של ספק שסומכים עליו זה לא
מספיק .חוץ מהאפשרות שהס פק מספק מידע מוטעה גם חיבים לסמוך לגמרי גם על היצרן .ע"פ חוקרים הדרך
היחידה להבטיח ודאות גמורה לגבי מקור השער בפאה ,זה שמירה קפד ית על התהליך של יצור הפאה מא'-ת'.
הכו ה היא השגחה תמידית משעת גזיזת השער מהראש ,כיבוסו ,קיו ו ,סירוקו ואיגודו .ואז ,עם השער ביד כל
הזמן ,ליסוע לסין ולהשגיח על הצביעה ,ציפוי הסיליקון ותערובת השער ואריגתו .אוורורו ואריזתו!
דבר כזה ילווה בהמון טרחה ולא אפשרי בגלל ההוצאה הכספית הע קית שזה כרוך .ממילא תעשיית הפאות
סומכת לגמרי על היבוא ים ...מבלי מערכת השגחה ופיקוח זה פותח שער לרמאויות. .יתרה מזו ,לאחר צביעת
השער ותוספת הסיליקון זה כמעט לא שייך אפילו למומחה או משגיח לדעת את מקורו.

יתכן שיצר י פאות ומשגיחי כשרות שטוע ים שהפאות לא מכילות שום שער מהודו ,הם קרבן ותוצאה של
הרמאות הסי ית .אפילו אם יש להם אולי כוו ות טובות מסתבר מאוד שמרמים אותם מהתחלה ע"י תעשיה
מושחתת.
ה יצול מתחיל מהמקור .השער ההודי עם תווית מכר בתור שער אירופאי ,רוסי ,מו גולי ,ברזילאי ,פרובי,
אוזבקי ואוקראי י מהספקים .חברות הפאות מתימרות להאמין שהם לא קו ות שער הודי .אך הן לא מתימרות
לקלוט ששער ה קרא ברזילאי או אירופאי הוא בעצם מבתי ע"ז בהודו!
הפיקוח של הכשרות ותעודת הכשרות הוא תון בספק גדול! להודיע לצרכן שפאה זה כשר בהתבססות על כך
שהשער ק וי באירופה זה בעיתי בפ י עצמו מכיון שהשער המכו ה 'אירופאי' הוא בעצם הודי במקור .יצר יות
הפאות עצמן אי ן יודעות את מקור השער האמיתי והן חושבות שזה "שער אירופאי" וכו'.
שאל את המומחה  -מה ההבדל בין שער ברזילאי להודי?

" 99%מהזמן שער ברזילאי ,פירובי או מלזי זה באמת שער מהודו או מסין מעובד .לדוגמא :כשא י הולך להודו
וקו ה כמויות גדולות של שער ביחד עם ברזילאים שקו ים את השער ההודי המתולתל ומעבדים אותו לתלתול
יותר צפוף אח"כ משווקים את זה בתור שער ברזילאי במחיר פרימיום .שער מלזי זה פעמים רבות שער סי י
מעורבב בשער הודי במראה יותר מבריק .ת ו לי מדי ה וא י יכול להמשיך ,אבל א י לא יעשה את זה ".דפי ה
יה סמיט ,בעלים ומ הל היצירתי של 'סו יס שער ופאות'.
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הקרקפות המבריקות של טיריומלה והרווחים של עסק י השיער

הגילוח

מ הג הגילוח לרצות את ה'אלוהים' הוא טכס של מאות בש ים בביתהע"ז "ויש ו" אם תגיעו למקדש המפורסם
בתירופתי בא דרה פרדש ,יש סיכוי טוב שתמצאו הרבה שים וגברים מגולחים שמפייסים את האלהים
'בלאג'י' עם דר הגילוח ,הקרקפות המבריקות מצאים בכל עבר חלק מרוחים שרף של עצי אלגום על מ ת
להשאיר את הראש קריר במיוחד בחום הקיץ ,המ הג של גילוח לפייס את האלהים הוא מ הג של מאות ש ים
בבית הע"ז 'ויש ו' .עובדי העבודה זרה באים בהמו ם לגלח את שערותיהם על מ ת לקבל עזרה אלהית ומ הלי
המקדש הבי ו שאפשר להרוויח הרבה כסף מהטכסים הללו .בש תיים האחרו ות המ הלים של מקדש
בטרימיולמה ,הם יצרו תהליכים עסקיים לאפשר להם להרוויח הרבה מזומ ים מהביקוש הגלובלי לשיער
טבעי ,הקופות לא הפסיקו לצלצל משך כל תשעת ימי הטכס בטיריומלה שקורה כל חודש אוקטובר בש ה
הזאת השתתפות  1,500ספרים שחלקיהם היו  277שים שעבדו סביב השעון לגלח את הקרקפות של 340,000
ראשים שמהם  170,000היו שים.
סרי ו קטי'ה שהוא מ הל הראשי של טכס הגילוי ההמו י בטיריומלה אמר" :בעו ה הזאת השג ו עלי'ה של 45%
בעבודת הגילוח הישג שעוד לא הי'ה קודם לו בהיסטורי'ה ,אחד מכל שתי עובדים שהגיעו לטיריומלה לטכס
ידבו את שערותיהם 700,000 ,עובדים ביקרו במקדש באוקטובר שעבר ,הקרדיט לעלי'ה בציבור המת דברים
לאלוקים בלאג'י הוא תוצאה מהמאמצים הרבים של סמבה סיווה ריעו ,סרי יווסה ראג'ו מ הלי ה'טמפל' ,והם
הבי ו את הפוט ציאל במכירת השיער ,ריעו הציג והלים חדשים שיקל על המת דבים התורמים את
שערותיהם .חלק מה והגים שהם המציאו זה הם מקרי ים סרטים דתיים עם מוסיקת רקע מרגיע על משטחי
הגילוח על מ ת שא שים ישארו תחת פיקוחם בתור ולא ילכו למגלחים זרים ,מהתחלת הטכס ש ה זו האירגון
גם סיפק ארוחת בקר לכל העבודי עבודה זרה המחכים לגילוח ,האולם הראשי של קרליא ה קטה הוא אולם
ממוזג שבו אפשר לגלח כ 5,000איש לפרק זמן של  6שעות ,ויש עוד  3אולמות קט ות הדומות בקרליא ה קטה.
את המשטחים מ קים כל שעתיים ושולים את השיער לשטיפה וייבוש.

ההכ סה שמכ יסה בעקבות הגילוח עבר את הסכום של  30מילון דולר ,זה הי'ה בזמן שמכרזי השיער היו פעם
בחצי ש ה ,עכשיו מ הלי המקדשים התעוררו לרעיון שאפשר לעשות מכרזים חודשיים או ליין .ב 2011הם
התחילו לערוך מכרזים או ליין של שיעור טבעי ומכרו  1578טו ות ברווח של  100מיליון .המכירה ההמו ית
הזאת היתה של שיער שאוכס ה למשך ש תיים וכל איחסון יתר הזה עלם מהמדפים .המכרזים באו ליין הדו-
ש תים בש ות  2015-2016הכ יסו  30מילון דולר .המארג ים אומרים מה שפעם הי'ה הכ סה מי ימלית עכשיו
הפכה ל 15%-18%ממהכ סה הש תית.
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המכה הדולרית

הודו היא אחת המדי ות הפופולריות לשיווק השיער הטבעי עם ייצוא ש תי של  4,000טון ,ברווח של  800מיליון
דולר בש ה .לפי משרדי הכלכלה סיון היא המייבאת הגדולה של שיער טבעי ,לאחריו ברזיל הו גקו ג אטליה
ואחרון ארה"ב .השיעור הטירופתי הפך לסמל ע ק בשוק השיער הגלובלי ,בעקבות זה יש ביקוש גדול לסוג
שיער זה להדבקה לשערות.

בממוצע מגלחים כ  35,000ראשים ביום בטיריומלה שזה מכ יס כמעט  500קילו שיעור ליום ,כל ספר מאומן
לגלח  60עד  70ראשים במשמרת של  6שעות .בתקופה של טכסים המספר עולה ל 45,000ראשים ליום .בערך 12
מיליון עובדי עבודה זרה הולכים לגלח במקדש .לפ י  5ש ים העובד עבודה זרה הי'ה צריך לשלם עבור הגילוח
 RS10בש ת  2011הם הרשו לגלח בחי ם ,מאז שהארגון התחילו לקחת את ע יין מכירת השיער באופן רצי י
והעריכו שזה יכול להיות הכ סה ע קית עבור הארגון .הארגון גם דואג שיטופל השיער בצורה הגיי ית .לכל
מגלח ות ים סכין חדשה יחד עם טבלה של משחת שרף עץ אלגום ,תמורת מטבע ,ולספרים ות ים כלים
וחומרים א טי ספטי.
את השיער בטיריומלה שוטפים ומייבשים בטמפרטורות מפוקחות ומאוחס ות לפי קטגוריות במחסן
בטירופתי .בכללית מחלקים אותם לשש דרגות שתלויים באורך ומרקם ,יש שיער רמי שהוא ארוך וחתוך
באורך שווה ,לשיעור רומי שהוא ארוך וחתוך שווה יש שוק גדול באירופה וארה"ב ששם אורגים אותם
לפיאות.

הודו היא אחד מהשחק ים הגדולים בתעשית השער הא ושי והייצוא שלו הוא בערך  4000טון ,שמביא הכ סות
של  800מליון דולר
מל
בהודו

קוד

תאריך

67030010
67030010

 26ובמבר 2016
 26ובמבר 2016

דלהי
הידרבד

67030010

 26ובמבר 2016

מדרס

67030010

 26ובמבר 2016

הדרבד

67030010

 26ובמבר 2016

מדרס

67030010
67030010

 26ובמבר 2016
 26ובמבר 2016

דלהי
מדרס

67030010
67030010

 26ובמבר 2016
 26ובמבר 2016

דלהי
הדרבד

67030010
67030010
67030010

 26ובמבר 2016
 26ובמבר 2016
 26ובמבר 2016

דלהי
דלהי
מדר

תיאור

מדי ה זרה

מל זר

ערך רופי

ערך דולרי

כמות

מדה

דרך הובלה

שיער א ושי
 100%מוצרי שיער
א ושי  20-60ס"מ
 40ס"מ שיער
א ושי גלי
 100%שיער א ושי
 70 – 25ס"מ
 30ס"מ שער א ושי
גלי
שער א ושי
 40ס"מ שער א ושי
גלי
שער א ושי
100%שער א ושי
35-65ס"מ
שער א ושי
שער א ושי
 45ס"מ שער גלי

ארה"ב
הול ד

יו יורק
אמסטרדם

3287.9
68778.9

49
1025.02

1
1.67

NOS
KG

אויר
אויר

ארה"ב

סןפר סיסקו

35418.7

527.85

1

KG

אויר

שוויץ

ציריך

666515

9933.16

15.63

KG

אויר

ארה"ב

אטל טה

4674.49

69.66

0.2

KG

אויר

ארה"ב
ארה"ב

יו יורק
אטל טה

9394
3541.28

140
52.78

2
0.1

NOS
KG

אויר
אויר

ארה"ב
איטליה

יו יורק
מיל ו

6441.6
1606100

96
23935.95

1
38

NOS
KG

אויר
אויר

ארה"ב
ארה"ב
ארה"ב

יו יורק
יו יורק
אטל טה

7112.6
6575.8
7932.47

106
98
118.22

2
2
0.2

NOS
NOS
KG

אויר
אויר
אויר

סין היא היבוא ית הכי גדולה של שער הודי ולאחרי מכן ברזיל ,הו ג קו ג ,אטליה
וארה"ב
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שיער רוסי – האמ ם?

מי שטוען שמוכר שיער רוסי אמיתי -אי ו אלא טועה ומטעה – השיער ש מכר על ידו לציבור אי ו אלא שיער
מעובד ממסגד ההודים – כלומר שיער שמשתעבדים אליו ובגדר עבודה זרה .האמ ם?! סיפוק של שיער רוסי
אמיתי למפעלים זה מאוד מאוד דיר:

א .מכיון שיש כמות מצומצת של שיער רוסי שהוא  100%אמיתי כמעט בלתי אפשרי לצבוע אותו בצורה
תעשייתית יחסית לצביעת הכמויות של שיער הודי מעובד.
ב .בתהליך צביעת השיער הרוסי האמיתי כ  30%מהשיער ושר – ולכן לא משתלם למוכרי הפאות
למי יהם לצבוע של השיער לפ י שמציעים לקו ים .ז"א שהקו ה מקבל מוצר יקר ולא גמור בגלל
שבתהליך העיבוד השיער הרס .הזהרו מחיקויים! אם הוא טוען שמוכר שיער שהוא  100%טבעי – זה
אי ו אלא בלוף ושקר גדול!

כ 4000-קילו של שיער הודו מיובא לאטליה בכל חודש!!!

לפ י שהשיער מוצע לח ויות לרשות הקו ים הוא עובר תהליך מאוד ארוך ומורכב – לפ י השריי'ת השיער
באמבטית ספיגה למשך כ 20-יום על מ ת לכווץ אותה ,עובדי המפעל טווים שערה – שערה בדיוק ובעדי ות
מרובה לפיסת בד לב ה ) כצבע הקרקפת של הראש( ע"מ לוודא שכל השיערות פו ות לכיוון אחד ושלא
יתפרקו במהלך העיבוד.

מבחי ה ג טית השיער ההודי הי ו עבה ומרקמו יותר מתאים לשרידת תהליך עיבוד קשה עם כל מי י חומות
וחומרים קשים – ולא הרס ו פגם.
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בבית הע"ז בהודו יושבות מאות שים וממתי ות לתהליך גילוח השיער – שבעבורם זהו מעשה של גבורה "ומסירות פש"
לאלילים.
זה התחלת המשא גיה ום הארוך של השער שהמטיל אלפי קילומטרים בכל העולם ש ארג לתוך שער של שים בכל העולם
ובי יהן משמש ככלי לקיום מצוות כיסוי ראש של האשה היהודיה...

בכל ש ה בית הע"ז ההודי אוסף יותר מ 3-טו ות של שיער "מהעובדים המסורים" .בעבר השיער הי'ה שרף בתור קרבן
לאלילים – וכיום מכר למפעלי עיבוד ומיוצא לכל העולם.
ומה באמת עשה בשיער? הסוד הכמוס שרבים לא יודעים – כוכבים ו"סלברטים" מפורסמים ברחבי העולם חובשים לראשם
פאות ותוספות שיער ש וצרו מהשיער ההודי.
מסחר בשווי מליו י דולרים

הרבה סלו ים מעדיפים את השער הטבעי על הס טטי מכיון שאפשר להבהיר אותו ולעבד אותו בחום .יצוא גלובלי של שער
א ושי הוא בעקר בסין ורוסיה .השער ההודי יש לו מו יטין – מייצאים אותו לכל העולם ומרוויחים עליו כ 300 -מיליון דולר
לש ה!

מכירת השער מביא לבית הע"ז סרי בהו י אמן  $150,000בש ה וזה רק פחות מאחוז של המליו ים שמרוויים בתי ע"ז
הגדולים יותר.
מה השכר של מקריבי השיער? הם מקבלים אוכל וסיפוק דתי.

בית הע"ז לא יכול להשאיר את השער מסתובב ולא יכול לזרקו ,מסביר האחראי על קופת הטמפל ,ולכן בסוף כל ש ה ממי ים
את השער ועורכים מכרז .חברות מגיעות מכל העולם ומציעים הצעת מחיר .בכסף זה מתחזקים את המקום.

יש כ"כ הרבה שים שגוזזות את שער שמאות מפעלים של עבוד שער יצאו בצ' אי .בי יהם  :שלמוגא .שם תריסרי עובדים
מפרקים סיבוכים בשער ,מקטלגים ,מוציאים כי ים ,מכבסים ,מיבשים וצובעים את השער.

בערך  1000ק"ג של שער מעובד ביד כל חודש במפעל זה בלבד.

אריגים )פאות( מכרים ב $500לקילו ותוספים ב $900לקילו .מחזור הכספים הש תי שהמפעל הוא קרוב ל 3מליון.

מרקמו של השיער ההודי מתאים ביותר לעבור כל מי י תהליכים של עיבוד עם חומרים קשים מפאת היותו לא רק מדי כשיער
האירופאי וגם לא קשה כשיער הסי י בסוף תהליך העיבוד -השיער ההודי הופך למוצר מושלם עבור כל מי שחפץ לחבוש
לראשו "שיער אמיתי".
מדי ות שו ות מעדיפות סטיילים אחרים ,בצרפת א שים בעקר רוצים תוספים ושער ישר .במדי ות אחרות כמו בדרום
אפריקה מעדיפים שער מטולטל .מסולסל – לשוק האפריקאי ,ישר לאירופאי ולארה"ב – כל הסטיילים יחדיו.

שער בלו די י

'שלמוגה' מיצא שליש מהשער שלו לאסיה וחמישית לארה"ב אבל השוק הגדול הוא אירופאי שהוא מוכר דרך השותף
הקימו אי שלו שער דלוקס שבסיסו בפריז.
השוק הכי גדול והלקוח הכי גדול באירופה הוא אטליה ,מסביר רמי צי טה מ כל 'היר לקטרי' היום הם מ סים להגיע גם
ל רווגיה ושוודיה עם התוספים הבלו די ים.
'שלמוגה' מתמחה בצביעת השער לבלו די י .חברת 'היר לוקטרי' מוכרים את השער ההודי ב 2000$-לקילו – טוע ת הספרית
אבטיסן טקורי "זה ראה כמו שיער אמיתי ממש ,א שים לא יודעים את הרקע ההיסטורי ,מה קורה מאחורי הקלעים".
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סגידה עיורת – הספרים של טירופטי

בש ת תשס"ד הגאון הרב אלישיב זצ"ל פסק לאסור את לבישת הפאות היות והשיער לקח ממקור של
עבודה זרה.

רוב ה שים החרדיות שרפו את פאותיהן באותה תקופה וחפשו פאה משער ס טטי במקום.

פסק הדין לא עשה שום רושם על העסקים של אגוד בתי ע"ז בהודו .מה שמאגד בתוכם  28בתי ע"ז
)טמפלס( בהודו .כמעט כל הבתי ע"ז ות ים אפשרות לעשות תספורת אבל אצל הגדול מבי יהם ב 12-ביו י
בלבד גזזו את שערם של  85,518ראשים .בב ין מחוץ לבית ע"ז שמיוחד לע ין הזה .אפילו שאלפים גם
גזזים בבתי אירוח של האיגוד קלין קטה אולי הכי גדול של תעשית הפאות העולמית .המ וע שלו משומן
ע"י סוג א שים כמו מ .סובה ריודו.

מ .סובה מספר על כך שהוא מספר בערך  80ראשים בימים עמוסים ,סופי שבוע וכדומה 40 ,ביום בזמ ים
אחרים.

הספר 'דור ש י' הזה כבר גוזז שערות בטירומלה במשך  3ש ים ולפ י זה היה לו סלון לבד .אבא שלו עבד 34
ש ה .לאחר מות אביו הוא היה ממלא מקומו.

גזיזת שערות בטירומלה היא דבר שעושה רושם רצי י על מליו י א שים .לאחר שרואים כביכול שמישאלתם
מיתמלא ,או איזה ס התרחש או אחד מיקריהם פטר או שריס ו את האגו שלהם הם באים להקריב את
שערם.
דווחים אומרים ש 600ספרים עובדים כל הזמן  .אך ריודו משער שיש כ 1800שמתוכם  700הם קבוע והשאר
הם עובדים זמ יים ו/מת דבים.

כאשר עובדים זמ יים עובדים משמרת של  6שעות ,ריודו עוד  8שעות משמרת  7ימים בשבוע .האבא של
סובה עבד  15ש ה בבית הע"ז בתור עובד זמ י אז הוא קיבל  2רופי לב "א .היום הוא מקבל  7לתגלחת
מלאה ו 3-לחלקי .כל הספרים חיבים ללבוש בגד לבן או ביגוד מסורתי עם משהו על מצחם .רק אלה
ממשפחות עם פרוטקציה יכולים לעבוד בבתי ע"ז .ספרים ממשפחות אחרות לא ימצאו מקום.
הספרים המומחים יכולים אפילו לגלח תי וקים בוכים .אם פצעו ראש של מישהו זה כמו דיו אדום של
המורה על התעודה .בפרט אצל תי וקים שהקרקפת שלהם היא מאוד עדי ה.

זה יכול להיות קשה ,אומר ריודו ,תי וקים מתעצב ים והספרים לא ממהרים אם להורים קשה להחזיקם
רגוע .להתעסק עם קשישים ו כים גם יכול להיות אתגר .אפילו שיש תורים מיוחדים לסגידה ,לתגלחת אין
את האפשרות הזאת .העיפות של הקשישים וה כים חוץ מהאלפים שמבזבזים שעות בתור גורם להיות
עצב יים וכועסים .בגלל כמויות המספרים שהולכים וגואים הפסקת האוכל שלהם היא בקושי  10דקות.
עבודה כ"כ תובע ית כמו זה יש לה תוצאות קשות .לעבוד בישיבה בלי שום הפסקה אחרי עבודה כ"כ
מאומצת בידים זה גורם לרגלים משופשפות וגם פצועות .שורש כף הידים ,הכתפים והגב כואבים אך הם
התרגלו לזה .אחרי שהם גלחו קרקפות בכזו דרך הם כבר לא יכולים להשתמש עם כסא ספר .כי בבית הע"ז
עושים את זה בחצי מהזמן.

עמוד מספר 10
גם ברזיל ודרום אמריקה רוויים בשער הודי
יש רק חברה אחת בעולם ש ות ת הכשר על שיער א ושי לשימוש בפאות .לפ י כמה ש ים ודע לחברה הזאת
שממוקמת בארץ ישראל שמאוד קשה להשיג שיער אירופאי ורוסי בגלל המלאי הקטן מאוד של שיער גולמי
שבאמת מגיע מהאיזור .ממילא ההכשר התחיל להביא מקורות שער מברזיל ועוד מדי ות דרום אמריקאיות,
תחת ההב ה שהמלאי הגדול של שער שם הוא מדרום אמריקה ,ואי ו מעורבב עם שער הודי.

לפ י כ 10-ש ים איש עסקים ברזילאי יהודי מוכר התחיל להכ ס לשוק הסטו אי של השער ורצה לספק ליהודים
שער  100%לא הודי .מהר מאוד התוודה לו דרך יודעי דבר בשוק ומחקרים מקרוב שברזיל רוויה לגמרי בשער
הודי וכמעט בלתי אפשרי להשיג כמויות גדולות של שער שהוא קי משער הודי .ר' שריאל רוז ברג שליט"א,
ראב"ד בבית דין של ר' יסים קרליץ שליט"א בב י ברק עבד בצמוד לאיש עסקים זה ל סות להשיג שער דרום
אמריקאי אמיתי ולספק הכשר .לאחר בירורים מקיפים קבע הרב רוז ברג שליט"א שלא יתן להוכיח על מקור
השער ,ולכן בלתי אפשרי לספק הכשר .בהזדמ ות וספת יסה האיש עסקים ה "ל לבקש מהרב ל דא שליט"א
מב י ברק) ,שהיה באותו הזמן בארג טי ה – לצרכי כשרות אחרים( לספק הכשר .הרב ל דא סע במיוחד
לברזיל לבדוק את ה ושא .לאחר בדיקה מדוקדקת הרב ל דא סירב בכל תוקף לתת הכשר ,מתבסס על כך
שהשוק מוצף בשער הודי בדרכים של רמאות וזיוף .לא יתכן לתת הכשר לכזה שוק מושחת .היה בלתי אפשרי
להגדיר שער מדרום אמריקה כ"כשר".
הרבה מאוד מהשער הדרום-אמריקאי קרא ש"מקורו" מפרגוואי מדי ה הגובלת בברזיל.
להלן טבלה שמראה את היצוא הגדול של שער הודי לפרגוואי )ולעוד  55מדי ות(:

עמוד מספר 11
הרמאות בשער הודי
כתב ע"י וי ץ סלוה

תעשית השער הא ושי גדילה ואפשר לעשות הרבה כסף מתעשיה זו .עם מכירות של מעל  12מליארד דולר בש ה
הלקוחות צריכים לחפש את הטעויות ,רמאויות וכל הדברים הבלתי ליגלים והיצרים והספקים לא אתים.

וי ץ סלוה הו הבעלים של קו ייצור בלוס א ג'לס מ .2010הבסיס של היבואן מצא בלוס א ג'ל ומקבל שער מ3-
מקומות בהודו .א .מבית ע"ז של הי דו .ב .מכ סיות וצריות .ג .תורמים כפריים.
השער של הכ סיות ה וצריות ובתי הע"ז ק ה ישירות מהמקורות ע"י שעושים חוזה ישיר אתם או קו ים מאלו
שעשו חוזה אתם .אצל הכפריים יש יותר קושי מבחי ת העובדים ,יותר יקר והכמויות אי ן כ"כ גדולות.

וי ץ סלוה הוא הבעלים של חברת 'א דואסיאן יומן הייר' בקלרפו יה והוא בתעשיה למעלה מ 29-ש ה .במקור
מדרום הודו הוא התחיל את העסקים שלו בהיותו יבואן של שער סיטו אי גולמי .הוא התחיל ליצר הרבה
מוצרים עם החותמת של בית ע"ז .זה כולל שער ארוג ,פאות ,חצאי פאות ,סגירות 360 ,מעלות וכדומה .הם גם
מוכרים שער גולמי לא מעובד.

שער גולמי ומעובד זה תעשיה של מליו י דולרים רווי ברמאויות ושחיטויות .א שים שואלים אותו מאיפה רוב
השער מגיע היום .המקום היחיד בעולם שיש לו כמויות מסחריות מאורג ות איכותיות זה הודו .שבו בערך 617
מליו י שים תורמות לפולחן דת לבית ע"ז של הי דו או לכ סיות ה וצריות.
סוגדי הי ודו תרמו את שערם במה שהם קוראים "טיהור ריטואלי" במשך מאות ש ים .זה סימן של סגידה
דתית וויתור על האגו .כל השער הזה היה משאב אקו ומי עצום בשביל בית הע"ז ועובדיו.

אין מחסור משער חי ם מהסוגדים בבית ע"ז שיוכלו לעשות מכירה פומבית ליצוא ים .זה כללי המסחר
הפשוטים של היצע וביקוש .בתי ע"ז הודיים יש להם כמות עצומה של שער מוקרב והעולם יש לו ביקוש עצום
לסיטו אים ,זה הכי הגיו י לק ות איפה שההצע הוא גבוהה והמחיר סביר .זה בלתי אפשרי לחתוך מספיק
שער במדי ות אירופה בשביל להספיק לדרישת העולם .יש כמה מקומות ע"ז מסביב לעולם שגוזזים שער כמו
הע קיים בהודו .כמו למשל א דו זיה ,ב גלדש וכו' אבל הכמויות ממדי ות אלו הוא מי ורי לעומת הודו.
יש שים באירופה שחותכות שער כדי למכור ,אבל זה מיעוט קטן ביותר ולא יתכן שזה אי פעם יספק מספיק
שער לכל הפאות ש מכרות בשוק היום .השער בפאות עם תויות 'שער אירופאי' או 'שער אסיתי' מסתבר מאוד
מכילים שער רק מהודו והתויות זה רמאות מוחלטת .עוד תויות כוללות שער מו גולי ,ברזילאי ,פורווי ,אוזבקי
זה בלתי אפשר לדעת מאיפה השער מגיע או לבדוק את מקור השער בגלל שהטכ יקות המשוכללות מסתירות
כל הרגשה ומראה טבעי של השער והרבה פעמים יכולים להשחית כל ד. .א .ש יתן להכיר.

עמוד מספר 12
עוד סוד תעשיתי מוכר זה שהשער שמגיע מרוסיה יכול להגיע ממתים .אין שום דרך לדעת אם השער מגיע
מבן אדם חי או מת.

סין – שהיא יצר ית הפאות הכי גדולה קו ה את השער בכמויות ע קיות מבתי ע"ז בהודו בגלל ההיצע האין
סופי .אפילו שער ש ק ה בארופה לרוב מקורו מהודו .בגלל הכסף הגדול המעורבב כאן יש הרבה שקרים
בתעשיה .וי ץ אישית מכיר א שים בלוס א גלס הקו ים שער הודי ומוכרים אותו לא שי העסקים היהודיים
כשער "כשר" ממדי ות אירופה .א שים ייעצו לו לשקר על מקור השער ,שהוא הודו ,בגלל שזה יה ה את חברתו
פי סית .לצערו זה הדבר הרגיל בתעשיה והוא לא מוכן לקחת חלק בזה .דעתו המקצועית היא ש 98%מהשער
ה מכר ברחבי העולם הוא במקור משער בית ע"ז בהודו .בתי ע"ז היו מקור מאוד מאורגן של שער .טירופטי
הוא הבית ע"ז ההודי הכי עשיר שם עשרות אלפים תורמים את השער .יש חדרים ע קיים שמאות סוגדים
מתגלחים באותו זמן במעין פס ייצור .הם רוצים לעשות קרבן לאליל שלהם ולא לוקחים כסף על זה .שער הודי
חשב לתחליף הכי טוב במקום שער אירופאי בשוק מבחי ת האיכות והאורך .שים הודיות מטפלות בשערן
טיפול מעולה וטבעי .הם בד"כ שומרות שער ארוך והיו מקרים שהוא קבל ומכר שער באורך  105ס"מ! השער
הארוך והיותר מתולתל היה לאחרו ה יותר יקר ו דיר ככל שעולה הביקוש עבורו.
אחרי שלקוח קו ה שער בד"כ שולחים את זה לסין או אירופה לתת ליצר י פאות תוספי שער וכדומה ליצר כל
סוג של מוצרים ש צרכים ע"י תעשית השער.
היעד הכי פופולרי הוא סין מכיון שיש להם את הכלים והידע וכח עבודה זול .כשהשער יוצא מידי הספק הוא
היה דבר של אמון מוחלט בין הספק ליצרן .העובדא של אימון עם רוב היצר ים הסי יים הוא מאוד מוך .הם
ידועים בלהחליף שער מספק בשביל השער שלהם לפחות איכותי מעובד או שער בלתי יתן לזיהוי אחר.
עד כאן מ סיו ו של וי ץ סלוה מקלירפו יה .הוא רוצה לחזור ולהדגיש שע"פ כללי המסחר הבסיסיים ש וגעים
לתעשית השער של היצע וביקוש ,הודו יש לה כמות עצומה של שער איכותי בחי ם והעולם כרגע דורש כמויות
אדירות של שער עבור פאות ותוספי שער .רוב השער המשתמשים בפאות היום מקורו בהודו ואין עליהם את
התווית האמיתית האומרת מ ין השער אכן מגיע.

לסיכום:

חובה לחזור על זה שתעשית השער והפאות הוא בלי השגחה ורגולוציה ואין בו שום פיקוח .ממילא כל אחד
שמתעסק בכל צורה של מכירה ,ק יה או ייצור בשוק הזה חיב לדעת שזה כמעט בלתי אפשרי לוודאות האם
משתמשים בשער הודי מבתי ע"ז בשער הפאות והתוספים.

כמו כן ,חובה להדגיש את ההוכחות הבלתי ת ים לערעור של שימוש בשער מבתי ע"ז בהודו בכל העולם.
הפר ציפ הבסיסי של מסחר ,ז"א היצר וביקוש מאשר ההסתברות הע קית של הדומי טיות של הודו בשוק
השער.
תעשיה הבי לאומת של שער ופאות חיב שער מאיכות גדולה והרבה אורכים ולבתי ע"ז בהודו יש את זה
בכמויות גדולות ומכירים סבירים .עם הדמיון הכי קרוב לשער אירופאי איכותי ,שער הודי היה המכירה
האקו ומית לעובדי התעשיה .אם אספקה תמידית ומובטחת של שער שמקריבים וגוזזים בבתי ע"ז ,שער ההודי
הוא השער הסודי של בחירה של ספקים.
שווקי השער האירופאי ,בריזלאי ,רוסי הם ברובם המוחלט מורכבים משער הודי.

זה מסתבר מאוד ששער מבתי ע"ז בהודו הוא בשימוש בכל מקום אפילו ע"י אלו שלא יודעים שהוא שם ,אפילו
בשער הס טטי!
אין במאמר שום תי ת הכשר לפאה הידוע מקור שערה  100%לצורך קיום מצות כיסוי הראש ,ושא זה הוא
ידון בפ י עצמו וחשיבותו רבה שהרי מצווה דאוריתא היא! אך הדיון חשוב גם לגבי אלו המשתמשים בפאות
)הערת המתרגם(
לכתחליף לשער )חולים וכו' ר"ל(

בס"ד
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