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תעשייה מפעל חייהם

הישראלי סומך
על ויקיפדיה
סקר שהוצג אתמול בכנס בבינתחומי 60% :מאיתנו משתמשים
באנציקלופדיה המקוונת פעם בשבוע ו־ 84%בוטחים במהימנותה

מאת נווית זומר
על פי סקר שערכה ויקיפדיה ישראל84% ,
מהציבור סומך על המידע המופיע באד
נציקלופדיה החופשית המקוונת ברמה גבוהה.
כ־ 60%מהמשתתפים בסקר טענו כי הם עושים
שימוש בוויקיפדיה פעם בשבוע ויותר ,ו־ 74%אף
טענו כי ויקיפדיה מספקת להם את כל המידע
שהם מחפשים והם אינם זקוקים למקורות תוכן
אחרים.
הסקר בוצע על ידי מכון המחקר פאנלס בקד
רב  751משיבים –  500משיבים בגילי  18ומעלה
במדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת,
 150בני נוער בגילי 12־ 17מהמגזר היהודי הכללי
ו־ 100משיבים בגילי 18־ 40מהמגזר הערבי.
ממצאי הסקר הוצגו בכנס אקדמיית ויקיפד
דיה השישית ,שנפתח אתמול בביה"ס לתקשורת
ע"ש סמי עופר במרכז הבינתחומי בהרצליה תחת
הכותרת "עתיד ויקיפדיה – האנציקלופדיה החוד
פשית הגדולה בעולם" .אורח הכבוד בכנס הוא
יו"ר הוועד המנהל של קרן ויקימדיה ,ז'אן־בארט
דה ורידה.
עוד מנתוני הסקר 49.4% :מהמשתמשים
בווויקפדיה עושים זאת מתוך סקרנות ורצון להד
רחיב את הידע הכללי ,אך בקרב בני נוער הסיבה
המובילה ( )54.1%היא חיפוש מידע עבור לימודים
או מחקר .רק  8%מהמשיבים תיקנו אי־פעם ערך
בוויקיפדיה 20% ,מהציבור נתקלו במידע שדרש
תיקון אך לא ידעו שהם יכולים לתקן בעצמם.
 23%לא עשו זאת כיוון שלא היה להם זמן .רק

איציק ,חן וחנה".מפעל משפחתי במובן הטוב"

המחלבה שהביאה לנו
את האוטו גלידה

 4%טענו כי הם מכירים את ויקיפדיה אך אף פעם
לא עושים בה שימוש .בקרב בני הנוער היסטוריה
ואישים מהווים את תחום העניין העיקרי (.)55.5%
מדובר בסקר הראשון שבדק את עמדות והיקף
השימוש של הציבור הישראלי (לרבות בני נוער
ומגזר ערבי) .לדברי איציק אדרי ,יו"ר ויקימדיה
ישראל ,שהציג את עיקרי תוצאות הסקר" :עד
היום היו לנו נתוני גלישה מרשימים של ישראלים
בוויקיפדיה ,ובעיקר תחושה טובה מהפידבק שאד
נחנו מקבלים מאנשים ,אבל ממצאי הסקר מראים
שוויקיפדיה מהווה מקור מידע יומיומי למיליוני
ישראלים בכל המגזרים והגילים".

בעולם

הקפוצ'ון שודרג

††† פריסילה צ'אן ( ,)29א�ש
תו של מייסד פייסבוק מארק
צוקרברג ,הופיעה לראשונה
בראיון טלוויזיה .בראיון ,בתוכד
נית "טודיי" של רשת אן־בי־סי,
היא התייחסה בין השאר לסמל
המסחרי של בעלה המיליארדר
– הסווצ'ר עם הקפוצ'ון.
מתברר שהכסף הגדול שיד
נה את צוקרברג :הוא השתדרג
לסווצ'ר יפה יותר ורך יותר" .אני
בעד הסווצ'ר עם הקפוצ'ון",
אמרה צ'אן" .הוא לובש סווצ'ר
נקי כל יום ,אז מבחינתי זה עונה
לדרישות המינימום .טוב לי עם
כל מה שהוא רוצה ללבוש ,כל
עוד זה מתאים למקום שאנחנו
הולכים אליו .אז לחתונות הוא
לא יכול ללבוש אותו".
הרושם הראשוני של צ'אן

שטפן צווייג חוזר
העיקר שהסווצ'ר נקי .צ'אן

מצוקרברג לא היה מלהיב" .חשד
בתי שהוא פשוט בחור נורא מעד
ניין ,אבל לא הכי חרוץ" ,סיפרה.
"בדייט הראשון שלנו הוא אמר
לי שהוא מעדיף לצאת איתי
מאשר לסיים את עבודת אמצע
הסמסטר .התלמידה השקדנית
שבתוכי הזדעזעה".
ילדים? היא ומארק ישמחו
להיות בעתיד הורים לילדים;
בינתיים הם מוטרפים על ביסט,
כלב הרועים ההונגרי שלהם.
צ'אן אמרה בצחוק שהכלב חשוב
למארק יותר ממנה" :הוא במקום
השני אצלו ,אחרי פייסבוק".

††† הסופר היהודי האוסטרי
שטפן צווייג (1881־ )1942חוזר
– ובגדול .כך מדווח "הניו־יורק
טיימס" .בין שתי מלחמות העולם
היה צווייג הסופר הנקרא והמד
תורגם ביותר ,וכעת הוא עושה
קאמבק ענק :יוצאות מהדורות
חדשות של ספריו ,יצירותיו
מעובדות לקולנוע ומתפרסמים
ספרים על חייו המרתקים.
הסרט "מלון גרנד בודפשט"
של וס אנדרסון נעשה בהשראת
ספריו של צווייג ,וקדמו לו שני
סרטים של במאים צרפתים:
"הבטחה" ( )2013של פטריס
לקונט ו"האוסף הסמוי מן העין"
( )2012של ברנאר אטל ,המת�ר
חש בברזיל של ימינו.
סוכנויות הידיעות,
תרגום :נמרוד אברהם

כי פלדיאל חייך
אומות העולם",
להכיר בקצין
מה" .אני לא
מאת קרדיט
פרנקנטל ויאיר ווייל ,שהם גיסים .חן" :צביב מ ד
מאת איריס ליפשיץ־קליגר
ויאיר הם דמויות אב ומופת ,ואני לומד ולודב ו ד
המפעל :בעלי מפעל כפיר הם דור שלישי קח מהם דוגמה אישית בכל דבר" .איציק" :צביכ ה .
בתעשיית המזון הישראלית .בשנות ה־ 30הקים ויאיר נמצאים כל יום בפסי הייצור לראות את" מ ר
ליאו פרנקנטל את מחלבת "טנא נגה" .בקבוקי הדברים בשטח ולחשוב יחד כיצד מתקדמיםשפי ד
למ ן,
החלב המעוקר הראשונים בארץ יוצרו במחלבה והיכן אפשר לשפר".
זו .בשנות ־הד 50הוקמה מחלבת "כפיר" ,שהת�ר המותגים שלנו :פיצרלה :מוצר לפיצות,ס י ד
כזה בייצור גבינות מותכות .בשנות ה־ 70הקימה טוסטים ופשטידות .איציק" :לקראת חג השבודפ ו ר ו
המשפחה את גלידות "סנוקרסט" והביאה לישד עות ריכזנו מאמץ כדי לעמוד בדרישות האדידש ל
ראל שיטת שיווק מהפכנית :אוטו גלידה .בשנות רות של הציבור" .הצהובה הטובה  :5%פיתוחאביך
ה־ 80הוקם מפעל "פדקו" לייצור תחליפי בשר חדשני של המפעל .חן" :היינו הראשונים בארץה ו א
בייצור צהובה עם אחוזי שומן נמוכים .הצרכניםס י ד
מן הצומח ,ולימים הפך לטבעול.
פור
כיום בני הדור השלישי מנהלים את המד מחפשים מוצרים יותר בריאים".
פעל ביבנה המעסיק יותר מ־ 100עובדים ספורט :מכבי תל־אביב בכדורסל .חן" :בכלה ומ ד
ומייצר את "הצהובה הטובה" ומוצרים נוספים שנה שמכבי עולה ליורוליג ,אנחנו נרתמיםנ י ד
המהווים אלטרנטיבה דלת כולסטרול לגבינות ומוציאים חולצות ל־כד 1,000אוהדים עם כ�יט ר י
נהדר,
הצהובות המסורתיות .בנוסף ,לחברה מחלבה
ואני
באשדוד (לשעבר מחלבת גבעתיים) המעסיקה
כפיר
מצד
כ־ 25עובדים ומייצרת מוצרי חלב בכשרות
דיע
בד"ץ.
מספר עובדים125 :
ל ו
איציק :בן  ,54מנהל ייצור" .אני במפעל כ־30
בעלים :צבי פרנקנטל ויאיר ווייל
ע ל
שנה .התחלתי כפועל ייצור מן המניין ,התקדמתי
מיקום :יבנה ואשדוד
הדד
וצמחתי עם החברה .אני תושב יבנה וכולם כאן
ר ך
יודעים מי זו חברת כפיר .אין ספק כי אני גאה
מאוד על התעשייה המבורכת לאורך שנים שאני תוב לעידוד והצלחת הקבוצה .הכי יפה לראותש ב ה
את האוהדים עם החולצות שלנו כובשים אתה צ ד
חלק ממנה".
חנה :בת  ,62אחראית במחלקת שיווק והפצה .העיר שבה מתקיימים המשחקים .זו הדרך שלדל י ח
"הגעתי לחברה לפני  15שנה ,ואם תשאלי אותי נו' ,הצהובים הטובים' ,לאחל בהצלחה לקבוצהל ה ד
ציל
אני מאז ומתמיד כאן .המפעל שלנו הוא מפעל הצהובה של המדינה".
משפחתי במובנים הטובים ,כל אחד מסייע לשני קליטת עליי:ה :במפעל אפשר למצוא ע�וא ת
וכולנו פועלים יחד לקידום המפעל .אני מתחילה בדים מגלי העלייה השונים מרוסיה ומאתיופיהעצמו
את היום מאוד מוקדם בסידור הקווים וההפצה ,יחד עם צברים ,שהוריהם היו אף הם עוליםבגטו
ודואגת שסחורה שלנו תגיע בזמן לכל ציבור חדשים .חן" :הקליטה והעובדה שבסופו של יוםורשה
5 0
הצרכנים והלקוחות".
כולם עובדים יחד מחממות את הלב".
חן :בן  ,42סוכן מכירות בשוק הקמעונאי .פרס מפעל חיים :על פעילותם הענפה מזהובצד
"התחלתי כנהג לפנ י  14שנה ומהר מאוד ה�ת כחמישה עשורים בעשייה ,פיתוח וחדשנות פוד
קדמתי .אני מסתובב בהמון סניפים של רשד רצת דרך בתעשיית המזון בארץ ובעולם ,זכו
תות השיווק וכולם מאוד אוהבים את החברה בשנת  2012צבי ויאיר פרנקנטל ווייל בפרס
שלנו .המוצרים שלנו על פי רוב זולים באופן מפעל חיים מטעם איגוד תעשיות המזון הישד
משמעותי משאר המוצרים בקטגוריה ונותנים ראלי בהתאחדות התעשיינים.
מעניקים מענה ליוקר המחיה בארץ".
מבט לעתיד :איציק" :מהיכרותי עם צבי
הבעלים :החברה נקראת "צ.י .תעשיות מזון ויאיר אין לי ספק כי הם לא ינוחו וכי החדשנות
יבנה" ,ראשי תיבות של שמות הבעלים צבי הבאה בתחום המזון כבר מעבר לפינה".
אמר בתוקף.
הגרמני שהציל
מבין למה לא
בחליפה הכהה,
תעשיות המזוןד" ר 25
מר�ד
אבי ,כחסיד
לפנייתי,
עניתם
התכופף קדיד
בישראל
אתאיגוד
פעולה עם
משיתוף
מתפרסם כחלק
המדור

הארי ,ולא איבד
תקווה .היה לו

