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מפעל חייהם

חדשות

אחרי האש :חשש
למחסור באריזות

חברת שלם ,שהמפעל החדש שלה בקיסריה נשרף כליל ,מספקת
אריזות מזון ליצרנים גדולים במשק ,בהם שטראוס ,תנובה ,אסם ועוד
מאת נווית זומר ועופר פטרסבורג
מימין לשמאל :שמעון אבוטבול ,אליזבתה קמישניקוב ופרד ואן קאוק

מקונדיטוריה
בנהריה ל־ 23מדינות

מאת נווית זומר

המפע:ל" :לחמי" הוקמה בנהריה כק�ו
נדיטוריה קטנה בעלת אופי ביתי לפני
כ־ 35שנה .המייסדים היו מרים ורטהיימר ז"ל,
אשתו של התעשיין סטף ורטהיימר ,ומשפחת
זהר .שתי המשפחות הביאו במיוחד לארץ קומ
נדיטור שווייצרי ,שהעביר לאופים המקומיים
את סודות המקצוע.
את דרכה החלה לחמי כבית קפה במלון
אסתר בשדרות הגעתון ,שבו נמכרו העוגות
שיוצרו בקונדיטוריה הסמוכה .בשנת 1995
פרצה לחמי את גבולות העיר ומוצריה נכנסו
לחלק מרשתות השיווק .ב־ 2011רכשה אותה
חברת ויסוצקי ,יצרנית התה ,והיא מפיצה את

ת.ז | .לחמי
מספר עובדים :כ־60
בעלים :שלום זיידלר ,בעלי ויסוצקי
מיקום :נהריה
שנת הקמה1979 :

מוצריה .ב־ 2003לחמי החלה לייצא עוגיות
באריזות לכ־ 23מדינות.
פרד ואן קאוק :בן  ,64עובד ייצור במחלקת
האריזה ,מספר" :אני מוותיקי לחמי .הגעתי
מהולנד לישראל בשנ ת  1976כמתנדב בק�י
בוץ ,התחתנתי עם ישראלית ועברתי לנהריה.
לפני כן למדתי בהולנד להיות קונדיטור .אני
עובד בחברה  32שנה .מכר משותף הכיר ביני
לבין סטף ורטהיימר ,שסידר לי עבודה בלחמי
כשעוד הייתה קונדיטוריה קטנה ומשפחתית.
אפינו אז הרבה עוגות קצפת ,שמרים ,סברימ
נות .היום כבר אין דברים כאלה.
כיום אני עובד במחלקת האריזה ,כי לפני
שנה איבחנו אצלי בעיה ברגל ואסור לי יותר
לעמוד על הרגליים .חסרה לי האפייה ,אבל
אין מה לעשות .מחצית מחיי העברתי בלחמי,
ויש לי דור המשך בחברה :לפני כמה שנים בני
טל התחיל לעבוד בייצור ,וזה בונוס מבחינתי

שאני יכול ליהנות מחברתו גם בשעות העמ
בודה .העוגייה הכי האהובה עליי היא מעמול
התמרים ,שלחמי השיקה לאחרונה".
אליזבתה קמישניקוב :בת  ,57מבקרת
אבטחת איכות ,התחילה לעבוד בלחמי לפני
 14שנה" .זה מקום עבודה הראשון שלי בארץ
מאז שעליתי לישראל ב־ 1999מאוקראינה,
שם הייתי מורה למתמטיקה .אני עדיין מלממ
דת כמה שעות מתמטיקה במתנ"ס של נהריה,
עוזרת לנוער לקראת בגרויות .התחלתי בלמ
חמי כעובדת ייצור במחלקת האריזה ,בליווי
צמוד של מנהל המפעל דאז שראה בי פוטמ
נציאל.
"התחלתי ללמוד את נושא בקרת האיכות
תוך כדי לימוד השפה העברית דרך לחמי.
כיום אני מבקרת אבטחת איכות של חומרי
גלם ,אריזות וכו' .אני לא רק בודקת עוגות
אלא אחראית על עמידה בתקני המזון המחמ
מירים של הארצות שאנחנו מייצאים אליהן.
המוצר שאני הכי אוהבת הוא עוגת שמרים
פרג – שהיא עסיסית ,מלאה במלית פרג ועם
בצק שמרים מעולה".
שמעון אבוטבו:ל :בן  ,55עובד בלחמי כ�ש
בע שנים" .התחלתי כמנהל מחלקת אריזה
והתקדמתי לתפקיד סגן מנהל הייצור במפעל.
אני מבלה כאן 10־ 12שעות ביום .המון עבודה
עם לקוחות ,משלוחים לחו"ל ועוד .אני הכי
אוהב את עוגיות החמאה הפריכות שלנו".
קטיושות :המפעל בנהריה למוד קטיושות.
גם במלחמת לבנון השנייה ,כשנהרייה ספמ
גה הפגזות טילים על בסיס יומיומי ,העובדים
המשיכו לעבוד ולייצר יחד עם אנשי ההנהמ
לה ,תחת אזעקות וריצה למקלטים .המפעל
קיבל אישור מהג"א להמשיך לעבוד במתכומ
נת מצומצמת ,ובין ירידה למקלט לקו הייצור
העובדים הוציאו סחורה כל הזמן.
"אלסה" :המותג של לחמי ,שאינו נמכר
בישראל אלא מיועד ליצוא בלבד .אלסה היא
דמות שתמונתה מופיעה על האריזה ,ונועדה
לשדר נוסטלגיה ואת רוח המאפיה של פעם.
העוגיות המיוצאות נמכרות לרשתות גדולות
בארה"ב ,כמו קוסקו ,בי.ג'י ועוד .בנוסף ,לחמי
מייצרת עוגיות "פרייבט לייבל" תחת מותג
של רשת המזון הידועה "אולפוד".

המדור מתפרסם כחלק משיתוף פעולה עם איגוד תעשיות המזון בישראל

גלידות ,נקניקים ,שום ,משקאות – מוצרי מזון
רבים בשוק הישראלי נמכרים באריזות פלמ
סטיק המיוצרות על ידי חברת "שלם אריזות" ,שבמ
מפעל החדש שלה בקיסריה התחוללה בסוף השבוע
שריפה שכילתה אותו .עקב כך יש חשש בתעשיית
המזון ממחסור באריזות .שוק אריזות הפלסטיק בישמ
ראל נשלט על ידי שתי יצרניות גדולות – שלם וחמ
ברת אמרז ,ולכן פגיעה באחת מהן פירושה היווצרות
של מחסור באריזות.
שלם אריזות מייצרת אריזות פלסטיק למוצרי מזון
ומשקאות רבים ,בהם גביעים לסלטים ,מגשיות למומ
צרי מזון ארוזים ,שפופרות ,מכלי גלידה ועוד .לקוחות
החברה הם יצרני המזון הגדולים – נסטלה ,סלטי צבר,
תנובה ,אסם ,נקניקי יחיעם ועוד .החברה ,בבעלותו של
מני שלם ,הוקמה ־במ ,1976ולפני פחות משנה עברה ל�מ
פעל החדש בקיסריה.
אתמול אמר בכיר בחברה כי יש כוונה להשמיש את

המפעל הישן ,שנמצא לא רחוק ממקום המפעל שנשרף,
כדי להמשיך לספק לפחות חלק מהסחורות .בינתיים
יש לחברה מלאי לטוווח של חודש ,ואם במהלך זמן זה
לא יצליח המפעל לשקם את כושר הייצור שלו ,ייווצר
מחסור.
מנכ"ל גלידות נסטלה ,זאב קלימי ,אמר אתמול" :יש
לנו מלאי לחודש ,וייתכן שייווצר מחסור ,אך בשלב זה
מוקדם להעריך .ליבנו עם מני שלם .הוא ספק איכותי
וטוב שמספק פתרונות לכל ענף המזון בהיקפים של
מאות מיליוני שקלים" .בשטראוס הקימו חדר מצב
הפועל לאיתור פתרונות חלופיים .מהקבוצה נמסר:
"אנו מצירים על האירוע ועומדים בקשר עם בעלי
המפעל .ככל הידוע לנו ,בשלב זה לא צפויה פגיעה
באספקה השוטפת".
גם יוחאי נאמן ,מנכ"ל יחיעם ,אמר כי בינתיים יש
בחברה מלאי אריזות" .אני מקווה שבמפעל יתאוששו",
אמר .דודי עזרא ,מקבוצת המזון נטו ,אמר כי אם לא
תהיה ברירה יפנו בחברה לספקים אחרים" ,ויש גם
יבואנים מטורקיה .אני מאחל להם שישתקמו מהר".
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ביטוח ישיר בעקבות לפיד:
המנכ"ל יקבל  3.5מיליון שקל
מאת רועי ברגמן
חברת איי.די.איי ביטוח ,המפעילה את ביטוח
ישיר ואת המותג  9מיליון ,הודיעה אתמול
כי היא מיישרת קו עם תזכיר החוק שפירסם משרד
האוצר ,שלפיו עלות שכר שתעלה על תקרה של
 3.5מיליון שקל לא תוכר לצורכי מס.
החברה פירסמה אתמול את מדיניות התגמול
לכלל עובדי החברה ,כפי שאושרה על ידי דירקמ
טוריון החברה .החברה ציינה כי למרות שמדיניות
התגמול לבכיריה קובעת שכר גבוה יותר מ־3.5
מיליון שקל ,היא תחיל את התקרה שנקבעה ,אלא
אם היא תשתנה במסגרת החוק שיתקבל בכנסת.
מדיניות התגמול לבכירים אושרה על ידי בעלות
המניות באמצע החודש שעבר.
על פי מדיניות השכר בחברה ,משכורתו השמ
נתית של המנכ"ל ,רביב צולר ,עומדת על כ־2.5
מיליון שקל ( 207אלף שקל בחודש) ,ובנוסף הוא
זכאי למענק שיכול להגיע ע ד  12משכורות חו�ד
שיות ברוטו ,כך שעלות השכר שלו נאמדת בכ־5

מיליון שקל לכל היותר .זוהי חריגה של  1.5מיליון
שקל מהתקרה המזכה למס על פי תזכיר החוק .צומ
לר נחשב לאחד משיאני השכר בחברות הציבוריות,
ועלות שכרו אשתקד עמדה על  11.9מיליון שקל.
תזכיר החוק שהוציא משרד האוצר הגיע בעקמ
בות כמה נסיונות של המשרד ,בראשות השר יאיר
לפיד ,לנסות להצר את שכר הבכירים במערכת
הפיננסית – בנקים וחברות ביטוח.
קדמו לכך ניסיון להתנגד לאישור שכרה של
מנכ"לית בנק לאומי ,רקפת רוסק־עמינח ,ביקומ
רת על שכרו של מנכ"ל בנק מזרחי טפחות ,אלדד
פרשר ,וקריאה לדירקטורים של חברת הביטוח
הפניקס לבירור נושא אישור שכר המנכ"ל ,אייל
לפידות.
למרות הניסיון לשים תקרה של  3.5מיליון שקל
לצורכי מס ,גורמים במערכת הפיננסית העריכו
כי לא תהיה לכך השפעה על שכר הבנקאים ,שכן
בבנקים השפעת המגבלה היא מינורית בהשוואה
לרווחיותם הגבוהה .עם זאת ,המהלך של איי.די.איי
נותן רוח גבית לאנשי האוצר.

