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אמבר מרכזי מזון

למנף את יתרון המובילות,
לשירות יעיל ומזון איכותי

ראובן זלץ

מרכזי המזון של חברת אמבר ,מספקים
מזון לחלק גדול מענף בעלי החיים בישראל.
החברה המובילה בתחומה ,מאמצת דרך
של שירות ומזון איכותי .נפגשנו עם
שלושה מנהלי מרכזי מזון ושמענו מהם על
ההיערכות לפסח ,השוק המשתנה ,השפעת
הקורונה ואיך חוסר הוודאות משפיע גם
עליהם .גיל ענבר מנהל מרכזי המזון של
אמבר אומר "אני רואה באמבר עוגן לענף
החקלאות בכלל והרפתנים בפרט בנושא
ביטחון תזונתי ואספקה שוטפת של מזון
בכל תנאי ובכל עת״ •
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התקופה שלפני פסח ,נחשבת לאחת התקופות המורכבות
והמאתגרות בענף בכלל ובחברת אמבר בפרט .בכדי להכשיר
שישה מרכזי מזון תוך כדי עבודה שוטפת ובתקופה לא
פשוטה שכזו ,נדרש תכנון מדויק מכל  60העובדים במרכזי
המזון ברחבי הארץ .נפגשנו במשרדי החברה עם שלושה
מנהלי מרכזי מזון ,שרלי אלכסנדר ,מנהל מרכז אמץ בר,
עמק חפר ,ירון הלוי ,מנהל מרכז המזון בקיבוץ שער העמקים
ואיזידור קפיטולניק ,מנהל מרכז המזון בדבירה ,לשלושתם
הצטרף גיל ענבר ,מנהל חטיבת מרכזי המזון של אמבר .יש
עוד  3מרכזי מזון ,אליעד בצפון הארץ ,כפר יחזקאל ומושב
פטיש .בכל ששת מרכזי המזון עובדים כ 60-עובדים

חייבים לשמור על החקלאות .ירון

רשת גדולה מאוד של חלוקת מזון
מסביב לשעון הנתמכת על
ידי תזונאים ,אנשי שטח
המספקים את המנה הטובה
ביותר בכל שעה וכמובן תוך
ניסיון להשיג את המזון הטוב
ביותר במחיר הטוב ביותר

מרכז מזון שער העמקים  -תעודת זהות

ירון הלוי מקיבוץ שער העמקים מנהל את מרכז המזון
בקיבוץ.
המרכז קיים כ 30-שנה ומשנת  2000עבר לבעלות
אמבר ,נחשב למרכז מזון גדול ,המספק מזון למגוון
מעלי הגירה ,מושבים וקיבוצים באזור שער העמקים.
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תמיד דגלנו בחדשנות וטכנולוגיה .קפיטולניק

מרכז מזון דבירה תעודת זהות

איזידור קפיטולניק מנהל מרכז המזון בדבירה ,גר בכפר
סבא ,בעבר קיבוצניק מבחן .מנהל את מרכז המזון
מאז שהוקם בשנת  .2011זה מרכז המזון המתועש
היחיד בארץ וגם החדיש ביותר .היחיד בארץ המנוהל
על ידי מערכת ממוחשבת ותוכנה ייחודית .הציוד
הובא מספרד והותאם לצרכי חברת אמבר בישראל.
קפיטולניק "כעת הספרדים מגיעים ללמוד מאיתנו,
אחת מהסיבות שבנינו את מרכז המזון זה הקרבה
למכון התערובת וכך אין מחסור בחומרים וכמובן
שיתוף פעולה פורה עם המכון .אנחנו מספקים מזון
מקיבוץ לוטן בערבה עד אזור לוד .יש לנו כמה קיבוצים
ושני מושבים גדולים ועוד כמה רפתות קטנות יותר ".

אמבר כעוגן לרפתנים

גיל ענבר הצטרף לאמבר לפני כחצי שנה בכדי לנהל את מרכזי
המזון .גיל נמצא בתחום הרפת כבר כ 25-שנה ,עסק בתחום
בארץ ובחו״ל ,בעיקר הקמה וניהול של פרויקטים בתחום
הרפת .בראשית השיחה אומר גיל ״אני רואה באמבר עוגן
לענף החקלאות בכלל והרפתנים בפרט בנושא ביטחון תזונתי
ואספקה שוטפת של מזון בכל תנאי ובכל עת״.
איזידור קפיטולניק אחד מהעובדים הוותיקים בחברה מוסיף
ואומר ״אחד הדברים שמובילים אותנו בכל הדרך זה לתת
מוצר איכותי ושירות איכותי ,זה בא אפילו לפני הדיבור על
המחיר ואתה יכול לדבר ולשמוע את הלקוחות .אני מדבר על
רשת גדולה מאוד של חלוקת מזון מסביב לשעון הנתמכת על
ידי תזונאים ,אנשי שטח המספקים את המנה הטובה ביותר
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מרכז מזון אמץ  -תעודת זהות

שרלי אלכסנדר מנהל מרכז אמץ בר עמק חפר,
מצפה נטופה ,עובד  4שנים באמבר.
מרכז המזון קיים למעלה מ 30-שנה ובשותפות
בין אמבר למושב משנת  .2002שרלי ״מספקים
מזון בעיקר למושבים ,לפני חצי שנה הצטרפו כמה
קיבוצים שהיו במרכז המזון של בארות יצחק .כמו כן
מספקים מזון לדיר נורדיה ולעוד כמה לקוחות של צאן
ועגלים לפיטום" .שרלי כבר מעל ל 30-שנה רפתן10 ,
שנים ברפת בית רימון ו 20-שנה ברפת קיבוץ לביא.
הייחודיות של מרכז המזון באמץ שהוא
היחיד בשותפות.

במקרה של אמבר ,המובילות קובעת .שרלי

ארוך יותר .אנחנו לא באמת יודעים איך זה בדיוק ישפיע
בעתיד אך הקמנו באמבר צוות לניהול אירוע הקורונה
ואנחנו נערכים בהתאם״.
קפיטולניק "תראה ,היתרון של אמבר הוא למשל בשאלה
האקטואלית כעת ,מה יקרה בנושא הקורונה כי לאמבר יש
יכולת אחסון ואספקה ללקוחות מרכזי מזון".

בכל שעה וכמובן תוך ניסיון להשיג את המזון הטוב ביותר
במחיר הטוב ביותר״.

משבר הקורונה והשפעתו?

גיל ״כאן מתבטא היתרון הגדול של אמבר בגלל מנגנון
ניהול ואחזקת מלאי המזון ,המאפשרים מרווח נשימה

בואו להיות חברים שלנו בפייסבוק:
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היינו צריכים לתת תשובה לזה שהמושבניקים היו קונים בליל
במקום אחר וכמובן שזה התפתח״"

היערכות לקראת פסח

ירון ״אנחנו מושפעים מאוד ממחירי המזונות הגסים לעונה
הבאה ,בעיקר לפסח .אחד הדברים היכולים לעזור זה האיזון
שיהיה בין המחירים שהגדשניקים רוצים לקבל לעומת מה
שאנחנו יכולים לשלם ,שיתוף הפעולה חשוב בעיקר למחיר
המנה ואת זה צריכים להבין המגדלים״.
שרלי ״היערכות לקראת פסח מאתגרת מאוד שזה אומר,
לנקות את כל החמץ ,כל הכלים ,להפריד בין המזונות הכשרים
לפסח לבין המזון החמץ .אנחנו צריכים בעצם להכין מזון כשר
ומקבלים תעודת כשרות כמה ימים לפני פסח".
קפיטולניק "תשמע ,זה אתגר מקצועי מאוד מאוד גדול כי
הפרות לא אוהבות שינויים וברגע שאתה עושה להם שינוי
דרמטי זה מאתגר .גם הכניסה לפסח קשה וגם היציאה ,זו
תקופה מקצועית מאוד מאתגרת .המזון מבוסס בעיקר על
תירס ובדר״כ יש עליה בחלב ופחות שומן .זה מייקר את
המנה בפסח״.
איכות ושירות מעל הכל .גיל ענבר

גיל ״פסח הוא אתגר משמעותי ,היתרון שלנו זה האיכות,
השירות והמקצועיות .הרפתן מקבל כל השנה כמעט אותה
מנה .הכל בחבילה אחת כולל ליווי תזונאי ושירות ברמה
הגבוהה ביותר".
שרלי ״גם נושא התשתיות ,מי שמכין לבד מזון חייב להשקיע
כל העת בלחדש ולהשקיע .מרכז מזון מקומי זה עניין של
השקעות מאוד גדולות״.

גיל ״אני רואה באמבר עוגן
לענף החקלאות בכלל והרפתנים
בפרט בנושא ביטחון תזונתי
ואספקה שוטפת של מזון בכל
תנאי ובכל עת״

מה על העתיד?

קפיטולניק ״היום קשה לומר מה יהיה בעתיד ,אני צופה כי
בסופו של דבר יישארו הרפתות הטובות ביותר ,רפתנים
שיידעו להתאחד ולהתאגד סביב גוף מרכזי חזק ישפיעו בצורה
חיובית על העתיד שלהם״.
שרלי ״מועצת החלב תצטרך לבדוק מחדש את כל נושא
המכסות וחלוקתן וגם העברת מכסות בין המגזרים .אין ברירה
והענף חייב לבחון את עצמו ולראות כציד להיערך לעתיד"
קפיטולניק ״תראה ,אני סומך על הטעם ועל שיקול הדעת של
הישראלי ,בסוף אני מאמין שזה ינצח את הכל .אני לא רואה
את עצמי קונה יוגורט מיוון וגבינה מבולגריה .הישראלים
יבחרו כחול לבן ואני מאמין בחוזק של הענף״.

ירון "אמבר נותן גיבוי וגב לרפתן ,מה גם שעתיד הענף לא
ברור ולהיות מחובר לארגון כמו אמבר ,נותן לרפתן סוג של
בטחון לעתיד בתקופה מורכבת ,עם חוסר ודאות".

איחולים לרפתנים לקראת פסח

חדשנות וטכנולוגיה?

גיל ״שתקום סוף סוף ממשלה יציבה ושיהיה חוק הגון
המאפשר לרפתנים להמשיך ולהתקיים בכבוד ,שיחזקו את
המשק הישראלי והחקלאי המקומי ושיראו בנו שותפים
מלאים ושווים לכל תהלכי השינוי במשק הישראלי".
ירון "אני מאוד מקווה שהרגולטורים והממשלה תבין את
חשיבות החקלאות הישראלית בכלל וענף החלב בפרט .בטח
כעת עם כל סיפור הקורונה ושהפוליטיקאים ישמרו על
החקלאות ועל הבטחון התזונתי בארץ".
קפיטולניק "קודם כל שיהיה חג קל ושמח ומאחל עוד שנים
רבות של הצלחה לכל חקלאי ישראל וכמובן לרפתנים
וליצרנים בענף החלב .אני מצטרף לתקווה שממשלת ישראל
תדע לחזק את החקלאות ותבין את חשיבותה גם הכלכלית
וגם הציונית"▲ .

קפיטולניק ״תמיד דגלנו בחדשנות טכנולוגית ,היינו
הראשונים שהביאו משאית חלוקה לרפת ,הראשונים שבנו
מרכז מזון מתועש ,הראשונים שהרכיבו חליפה ועוד כמה
דברים בדרך .אמבר כל הזמן חושב קדימה ,איך להתחדש
לטובת הלקוחות".
שרלי ״מרכזי המזון של אמבר הוקמו בעיקרון על תשתיות
הקיבוצים והמושבים שהיו קיימות ועד היום חיסרון הגודל של
המושב משפיע על הרפת ובכלל וכאן אנחנו נכנסנו לתת מענה
של שירות ואיכות .ראוי לציין כי בעזרת מרכזי המזון שלנו
המושבים צמצמו את הפער המקצועי ביחס לקיבוצים״.
קפיטולניק ״למעשה התחלנו עם מרכז מזון אחד באזור
העמק לאחר שהמושבניקים עזבו את מכון התערובת ואז
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