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זאב קלימי מנכ"ל אמבר עמית בן יצחק יו"ר גרנות ואמבר

ביום שני ה-24.2 נערך הכנס השנתי ללקוחות אמבר.  מאות 
מלקוחות אמבר, ספקים, עובדי החברה ומוזמנים הגיעו 

לכנס השנתי תחת הכותרת 'מזון למחשבה'. אמבר הינו מכון 
התערובת המוביל והמתקדם מסוגו בישראל. אמבר פועל לפי 

תקני האיכות והייצור המתקדמים והקפדניים בעולם והוא 
מהווה ראש חץ של חדשנות והכנסת טכנולוגיות ומחשוב 
בכל תהליכי העבודה בו. עמית בן יצחק יו״ר גרנות ואמבר 

דיבר על האתגרים ועל עתיד החקלאות בכלל, עמד על 
מספר נקודות חשובות ואמר "קיימת התגברות ייבוא תוצרת 

חקלאית טריה המציבה בעיה למגדלים ובכלל, ההתייחסות 
לחקלאות והיעדר התמיכה בחקלאים, ללא ספק פוגעת, כמו 
גם ההתעלמות מסוגיית בטחון המזון". על ענף הרפת אמר 

בן יצחק " קיימת ירידה במחיר המטרה ורווחיות הרפתן ואין 
גידול במכסות החלב. דבר נוסף, חוסר הוודאות באשר להמשך 
התכנון בענף משפיע על תכנון הענף לטווח ארוך. יש שחיקה 

גדולה ברווחיות המגדלים ומשבר החמאה ואיומים על פתיחת 
ייבוא אינם תורמים להלך הרוח הכללי". באשר לשנת 2020 

אמר בן יצחק "שנת 2020 הולכת להיות שנה לא קלה, קיימת 
סבירות לביטול התכנון ועבור החקלאים זה אסון באם זה 

אכן יקרה. מה גם שמחירי מטרה נמוכים ללא עדכון עד ינואר 
21, רווחיות נמוכה ותנודתיות במחירי חומר גלם והשפעת 
הקורונה, כל הדברים הללו מציבים את הענף בפני אתגרים 
לא פשוטים ואני מקווה שהענף יעמוד בהם". מנכ״ל אמבר 

למעלה מ-750 לקוחות, תזונאים, 
וטרינרים, ספקים, עובדי חברה 

ומוזמנים אחרים, הגיעו לכנס 
הלקוחות השנתי של חברת אמבר 
שנערך באולם  האווניו ב'אירפורט 
סיטי'. זו היתה תצוגת עוצמה של 

חברת המזון לבעלי החיים המובילה 
בארץ. במהלך דבריו אמר עמית בן 

יצחק יו"ר גרנות ואמבר "שנת 2020 
הולכת להיות שנה מאתגרת וכולנו 
צריכים לעשות מאמץ כדי לעבור 

אותה בשלום" •

כנס לקוחות
אמבר 2020
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זאב קלימי הודה בראשית דבריו למארגני האירוע ולאורחים 
הרבים "אני מודה לכולם על המאמץ להגיע לכנס ואני רוצה 

להודות לכל העושים במלאכה". קלימי המשיך ואמר "אני 
שנה בתפקיד ואנחנו בניסיון לחדש דברים גם בתוך התעשיה 
המסורתית. אמבר ניסחה לעצמה מחדש ואחרי הרבה מאוד 
שנים חזון חדש ומעודכן. הנחות העבודה שלנו לשנת 2020 

התבססו על הדברים הבאים. השחיקה ברווחיות ברפתות 
תימשך מה שישפיע על מרכזי המזון של אמבר. אמבר חייבת 

לגוון את פעילותה בשוק ותנסה לחדור לענפים חדשים 
ולפעילויות חדשות. על מנת לבצע דברים אלה ולהפוך אותם 

לדבר אפקטיבי, לנסח מחדש את הייעוד, החזון והערכים 
של אמבר. אמבר תמשיך ותוביל את שוק המזון לבעלי חיים.  
הערכים שלנו ״חדשנות ויוזמה, יושרה והוגנות, עבודת צוות 
ושותפות, נחישות ותשוקה וכמובן איכות בלתי מתפשרת״. 

האורחים שמעו הרצאה על עולם החקלאות והמזון העתידי 
מפי יהלי אדמתי וכן סקירה על שוק הגרעינים העולמי  

לשנת 2019 מאת עדי פנחסי, מנכ"ל Commodex. המוזמנים 
חולקו למסלולים מקצועיים - בעלי כנף, צאן, בקר לחלב. 
נהנו מארוחת צהריים מפנקת ולקינוח אדיר מילר במופע 

סטנד אפ.   ▲

אמבר תעודת זהות
אמבר הוקמה בראשית שנות ה-60 של המאה ה-20 
על ידי משקים מאזור השרון. כיום שותפים באמבר 

משקי גרנות,משקי הנגב ומשקי הדרום. בסך הכל 145 
קיבוצים ומושבים מפאתי חיפה ועד מבואות אילת. 

באמבר כ-300 עובדים בפריסה ארצית והם מייצגים 
את כל הדתות והמגזרים בחברה הישראלית. שיתוף 

הפעולה בין העובדים, החברות והחיבור העמוק בינם 
לבין אמבר והקשר העמוק עם המגדלים מהווים, ללא 

ספק, את סוד ההצלחה של המפעל. בבעלות אמבר שני 
אתרי ייצור מרכזיים:  האחד, ממוקם באזור התעשייה 
של גרנות על כביש 65 במרחק דקות ספורות מעורקי 
התחבורה הראשיים של מדינת ישראל. השני,  אמבר 

דרום, בקרבת העיר באר שבע, צמוד לכביש 6. שני 
אתרים אלו מספקים תערובות לכל רחבי הארץ מדי 
יום באמצעות צי המשאיות של אמבר הכולל כ-50 

משאיות חלוקה.
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