 6ממון | ידיעות אחרונות | 9.6.2014

חדשות

מפעל חייהם

מי רוצה לשתות
כוס מים סטריליים
סערה בכוס מים :אלקטרה משיקה בר מים חדש ונייד † מבטיחה:
"המים סטריליים לחלוטין" † אבל יש מי שחושב שזה גימיק מיותר
מאת שושנה חן

מימין לשמאל :שמעון ביטון ,ולדימיר אלגזין וערן שפיגל

עובדים מצאת החמה
עד צאת החלה
מאת נווית זומר
המפעל :מאפיית אנג'ל נוסדה ב־1927
ידי שלמה אנג'ל ,סוחר תבואות בעיר
העתיקה ,שיחד עם שלושת בניו רכש מאפייה
בשכונת בית וגן שהפכה לימים למאפייה הגדו־
לה בישראל .המנכ"ל ירון אנג'ל (ירושלמי) הוא
דור שלישי במאפייה שנשלטת על ידי המשפ־
חה ,יחד עם שותף מיעוט (מאפיות שטיבל.)24% ,
מחזור המכירות השנתי של אנג'ל ,שמחזיקה
בחמישה מפעלים ו־ 28חנויות הוא כ־ 600מיליון
שקל בשנה ,והיא נסחרת בבורסה לני"ע בת"א.
בחברה מועסקים  1,800עובדים.

ת.ז | .אנג'ל
מספר עובדים1,800 :
בעלים :בשליטת משפחת אנג'ל
מיקום :מפעלים בלוד ,ירושלים,
נתיבות ,כפר החורש ובית־שמש
מחזור מכירות שנתי 600 :מיליון ש'

ולדימיר אלגזין (וולדיה :):בן  ,39מנהל ת�פ
עול מאפיית לוד (לחברה מאפיות בלוד ,ירוש־
לים ,נתיבות ,כפר החורש ובית־שמש) החל לע־
בוד באנג'ל לפני  12שנה" .הגעתי דרך מאפיית
אילת שאנג'ל רכשה .תחילה מוניתי למנהל
משמרת ,ולפני שש שנים קודמתי למנהל הת־
פעול .אין לי שעות עבודה מסודרות ,המאפייה
עובד ת  24שעות ,מצאת השבת עד שעתיים ל�פ
ני כניסת שבת .הפיצוי הוא כשאני מגיע לתנור
ורואה ומריח את הלחם שנאפה .האתגר בעבודה
זה כל יום לייצר מוצר טרי :בלחם אין מלאי".
שמעון ביטון :בן  ,56מנהל הפצה ,עובד
במאפיי ה  35שנה" .התחלתי כנהג מיד ל�א
חר השחרור מהצבא .לפני  19שנה ,כשנפתחה
המאפייה בלוד ,קודמתי למנהל ההפצה .העבו־
דה הפכה גם לבית ,חצי מהמשפחה שלי עובדת

באנג'ל :אחותי במחלקת הזמנות בירושלים ,אחי
זכיין של חנות אנג'ל בצפת ואח אחר היה מנהל
מחסן לילה .המיוחד בעבודה שלי הוא שרובה
מתנהלת בין  1:00בלילה ל־ 6:00בבוקר .הכיף
שלי הוא לקחת חלה קלועה שיצאה מהתנור,
לפתוח מהצדדים ולאכול .זה מעדן".
ערן שפיגל :בן  ,35סמנכ"ל שרשרת אספקה,
נכדו של דני אנג'ל ז"ל" :המאפייה היא חלק מי־
לדותי ,הייתי בא בחופשים לעזור .אחרי הצבא
עשיתי תואר ראשון במנהל עסקים והתחלתי
לעבוד במאפייה כפרויקטור ,ומשם התקדמ־
תי .אנג'ל נשלטת על ידי המשפחה שלי :דודי
ירון הוא המנכ"ל .סבא שלי ,דני ז"ל ,היה דמות
ססגונית ועממית שאי־אפשר היה לפספס .עד
גיל  90הוא פקד את המאפייה יומיום ,דיבר עם
העובדים בגובה העיינים .המורשת שלו נשארה
איתנו".
המותגים שלנו  :אנג'ל מייצרת  700מו�צ
רי מאפה שונים ,כולל עוגות ועוגיות .שפיגל:
"המוצר הכי נמכר שלנו הוא לחם אחיד שחור
פרוס ,שנמצא תחת פיקוח ומחירו  7.6שקלים.
מדי יום אנחנו מייצרי ם  110אלף כיכרות .במ�ו
צרים הלא מפוקחים המוצר הכי נמכר הוא ארי־
זה של  6לחמניות עם שקיות סנדוויץ' .בלחמים
המיוחדים הכי נמכר לחם אנג'ל  99קלוריות
בתוספת שיפון.
"אנחנו צריכים להגיע לפני פתיחת החנויות,
כי הלקוח רוצה לחם טרי על הבוקר .לחמים שלא
נמכרים נאספים מהחנויות ורובם משמשים
להאכלת בעלי חיים .אנחנו גם מחלקים מדי יום
מוצרים לנזקקים".
אמריק:ה" :השבוע השקנו מותג בארה"ב' ,פ�י
תה  ,'OHבמסגרת המפעל החדש שלנו לייצור
פיתות בניו־ג'רזי" ,מספר שפיגל" .אלה פיתות
אפויות קפואות שמיועדות בעיקר לשוק המו־
סדי ,כמו מסעדות וקייטרינג ,ונאפות במקום".
חזון" :להיות חברה מובילה גם במזון בריא",
אומר שפיגל" .קיבלנו לאחרונה ממשרד הב־
ריאות אישור ל־ 16מוצרים שלנו לתו החדש
'אפשריבריא' – המלצה למוצר שבו יותר מ־80%
קמח מלא ומתחת ל־ 400מ"ג נתרן".

המדור מתפרסם כחלק משיתוף פעולה עם איגוד תעשיות המזון בישראל

הקיץ כבר כאן ,וחברת אלקטרה משיקה
היום את הדור החדש של מטהרי המים שלה
– "ספירל" .אחד החידושים שתציג הוא מטהר מים
נייד – ללא חיבור קבוע לברז .בנוסף מתהדרת
החברה בשיטת טיהור חדשה ,המספקת מים סט־
ריליים לחלוטין – ללא חיידקים כמעט בכלל.
אלקטרה תדגיש את מסר המים הסטריליים
בפרסומות ,אף שלדברי ד"ר מריאנה חזן ,מנהלת
מחלקת מחלות זיהומיות בבית החולים העמק מק־
בוצת "כללית" ,אנחנו לא באמת צריכים מים סט־
ריליים .ד"ר חזן" :אנשים בריאים לא צריכים מים
סטריליים מחיידקים .הרי גם הכוס איננה סטרי־
לית .האוויר לא סטרילי .הכוס שעומדת באוויר
מקבלת חיידקים .הפה שלנו מלא בחיידקים .אין
תועלת במים נטולי חיידקים לא־פתוגניים .הד־
ברים אינם מתייחסים ,כמובן ,לאנשים מדוכאי
חיסון ,כמו כאלה שעברו השתלת מוח עצם ,שלא
רק זקוקים למים סטריליים ,אלא גם המזון שהם
צורכים עובר הקרנה כדי לוודא היעדר חיידקים".

שיטת הספירלה

אלקטרה תשיק היום שני מטהרי מים .הקטן
והזול הוא "אלקטרה מיני־בר ספירל" – מטהר נייד
למים פושרים ,ללא חיבור קבוע לברז מים ,שניתן
להשתמש בו גם לדירות שכורות ולמשרדים .המ־
כשיר מתחבר לחשמל ומצויד במכל של  1.5ליטר,
שאותו ממלאים במי ברז (ניתן לקנות בנפרד מכל
של  3ליטר ב־ 119שקל) ,והמים עוברים טיהור
בתוך המכשיר .מחירו קצת פחות מתאים לדיירי
דירות שכורות 750 :שקל (ב־ 36תשלומים) .כעת
מפתחים בחברה מכשיר דומה המופעל על סו־
ללות ,שיאפשר לקחת אותו גם לפיקניק .במקביל
יעלה למדף "אלקטרה בר ספירל" – מכשיר גדול
יותר ,למים חמים ,קרים ופושרים ,שמחייב חיבור
קבוע לברז מים.
הבשורה המשותפת לשני המטהרים היא שיטת
הטיהור ,שלטענת החברה מנקה את המים כמעט
לחלוטין מחיידקים ,בניגוד למטהרים אחרים.
אייל קרמר ,מ"מ מנכ"ל אלקטרה ,מסביר:
"במטהרי מים רגילים ,פעולת נורת ה־,UV
האחראית לטיהור מחיידקים ,אינה מגיעה
ממש עד השטח הנושק לפייה שממנה נמזגים
המים .באותו חלק נותרים מים עומדים ,שצוברים
חיידקים ,ובפעם הבאה שמפעילים את המתג הם

כמה זה עולה לנו

נמזגים אל תוך הכוס" .לדבריו ,בשיטת הספירל,
שפותחה על ידי החברה הבריטית
בשיתוף אלקטרה ,מנורת ה־ UVמולבשת על
ספירלה שמגיעה ממש עד קצה הפייה ,וכל המים
עוברים דרכה ומיטהרים מחיידקים.
"התקן הישראלי הוא אחד המתירנים בעו־
לם" ,אומר קרמר" .הוא אמנם אוסר על הימצאות
חיידקים מחוללי מחלות ,אבל מתיר ספירת
חיידקים כללית של עד  5,000למ"ל מים – כמו
בתקן מי השתייה – בעוד שהדירקטיבה (התקן
המקביל) האירופית מתירה עד  100חיידקים למ"ל
בלבד .הבדיקות שערכנו במכשירים החדשים
הראו שהמים מכילים כמה מאות חיידקים למ"ל".
ממכון התקנים נמסר בתגובה" :דרישות התקן
הישראלי למטהרי מים גובשו ונבדקו בתיאום עם
משרד הבריאות ,שהיה שותף לאורך כל הדרך".
Water Logic

קמפיין של  3מיליון שקל

חברת  Water Logicנמצאת בבעלות ג'רמי
בן דוד וכמה שותפים ישראלים ,ופועלת ב־50
מדינות .אלקטרה והחברה הבריטית עבדו במשו־
תף על המכשירים החדשים במשך שלוש שנים,
ואלקטרה תרמה בעיקר בתחום העיצוב ושיפור
התפקוד ,כולל מסך מגע והצורך להחליף סננים
רק פעם בשנה במקום פעמיים.
מכשירי ה"ספירל" יקרים מהמכשירים הרגי־
לים של אלקטרה ,אבל קרמר משוכנע שיימצאו
להם צרכנים ,ושהם יתרמו לחברה נתח נוסף של
כ־ 10%במכירות מטהרי המים .לדבריו ,הזכות
לשיווק המכשירים החדשים בעולם מצויה בידי
אלקטרה ,שתשקיע בהשקתם כ־ 3מיליון שקל.
על פי נתוני תמי  ,4בכ־ 30%מהבתים בישראל
יש מטהרי מים .להערכת חברת שטראוס מים יש־
ראל ,מדי שנה נמכרים ־כ־ 100,000מכשירים .ב�א
לקטרה מעריכים שהמספר הוא 50,000־.60,000
אין גוף אובייקטיבי המודד את נתחי השוק ,אבל
ברור שתמי  4היא המותג הדומיננטי.

ברי המים החדשים של אלקטרה

מסלול לשנה

מסלול ל־ 3שנים

אלקטרה בר "ספירל"

 2,394ש'

 3,384ש'

אלקטרה בר רגיל

 2,099ש'

 3,096ש'

תמי " 4פמילי"

 1,990ש' ( 24תשלומים)

 3,672ש'

תמי " 4פרימו"

 2,890ש'

 4,284ש'

תמי " 4באבל" (מוגז)

 3,564שקל

 5,364ש'

מי עדן "פיור סודה"

 3,132ש'

 4,860ש'

* כל המסלולים כוללים סננים ואחריות ,דמי הובלה והתקנה .בכל המקרים התשלום מחולק ל־36
תשלומים ,למעט אם צוין אחרת.

