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תקופת הקורונה מאופיינת באי-סדר הן מבחינה חברתית והן 
מבחינה כלכלית. עם הסוגיות שעלו בתקופה הזו לא כל כך 
ידעו בתחילה כיצד יש להתמודד מכיוון שלא היה להם אח 

ורע בכל ההיסטוריה של האנושות.
ברמה החברתית האנשים נאלצו להתמודד עם ריחוק הן פיזית 

והן רגשית כאשר נאלצו בעל כורכם להיכנס לבידוד.
ברמה הכלכלית, עקב הסגרים, חדלו העסקים מלעבוד, 

בתחילה היו אלה בתי האוכל )מסעדות ובתי הקפה( ובמהרה 
נאלצו לסגור גם הבידור, נותני השירותים, החנויות וחלק גדול 

מאד של המפעלים.

חברת קונצפט הינה חברה פרמצבטית משפחתית אשר 
עוסקת ב-2 תחומים עיקריים. האחד ייצור של תרופות 

בתצורה של הכנות רוקחיות והשני חומרי חיטוי לתעשיות 
השונות ולחקלאות. כמפעל חיוני, החברה לא יכלה להרשות 

לעצמה לסגור את שעריה.
כבר מתחילה החלו לצוץ השאלות הקשות, ויחד עם זאת גם 

הרבה מאד בעיות שאיתם נאלצה החברה להתמודד.
באופן רגיל, בעת חירום, החברה ממשיכה לתפקד כרגיל 

ולמלא את כל הדרישות על פי ההזמנות מהלקוחות על מנת 
לאפשר אספקה סדירה של תרופות וחומרים. אך במלחמה 

הזו נגד הקורונה, לא היה ניתן להפעיל משמרות מלאות 
והחברה היתה צריכה לקחת סיכון מחושב ולפצל את החברה 
ל-2 משמרות כאשר כל משמרת נמשכת שבוע שלם ומרבית 

העובדים בין 2 המשמרות לא נפגשים. למרות השהייה 
הממושכת בבית, החליטה החברה לא לפגוע בשכרם של 

העובדים והמשיכה לשלם להם משכורות מלאות.
באופן רגיל, החברה רגילה לספק לכל מדינת ישראל וכן 

למדינות רבות אחרות ובינהם מקסיקו, צ'ילה, אורוגוואי, 
פרגוואי, רוסיה, אוקראינה ועוד. אך כבר בתחילת ההתפרצות 

החלו הזמנות לזרום מכל הכיוונים בעת ובעונה אחת 
ובכמויות גדולות מהרגיל, במקרים מסוימים אפילו פי 10 

מהשוטף.
 

אחת הבעיות הקשות שעמם היתה חברת קונצפט צריכה 
להתמודד היתה עם המחסורים בחומרי גלם וציוד. "היה 

מקרה אחד שנראה סוריאליסטי לחלוטין בעת הזו", נזכר 
ישי פרידמן, סמנכ"ל החברה. "חומר הגלם המרכזי שעליו 

מבוססים מרבית חומרי החיטוי שמייצרת החברה הגיע 
במכולה על ספינה מאיטליה. זה קרה בדיוק בזמן שהחליטו 
לסגור את כל הנמלים. הספינה שלא יכלה להמתין שבועיים 

מחוץ לנמל עשתה אחורה פנה ופרקה את תכולתה בנמל 
לימסול. לאחר בירור קצר נודע לנו שכל הנמלים בקפריסין 
בשביתה. נאלצנו להפעיל קשרים ברמה הגבוהה ביותר בין 

המדינות על מנת לשחרר את הסחורה ולהעלותה על ספינה 
ארצה."

למרות המחסור בכח אדם והבעיות השונות שצצו, המשיכה 
החברה לתפקד במלוא המרץ ועמדה במילוי כל התחייבויותיה 

כלפי הלקוחות בכל התחומים.

חומרי החיטוי של חברת קונצפט מבוססים על מולקולה 
מיוצבת של כלור, NaDCC )טרוכלוסן הנתרן(, בדיוק על אותו 

 ,WHO ,בסיס של חומרים שארגון הבריאות העולמי
המליץ לשימוש להתמודד עם הוירוס של הקורונה החדשה 
)Novel COVID-19(. בעניין הזה פעלה קונצפט לרוקחות 

וממשיכה לפעול ולייצר חומרים עבור כל בתי החולים, משרד 
הביטחון, תעשיית המזון, החקלאות וכן לענף הווטרינרי. 

בין החומרים המתאימים לשימוש ווטרינרי המבוססים על 
 AtVet-ו BlueVet, KlorVet  טכנולוגיה זו ניתן למנות את

שמשמשים ברפתות, דירים ולולים.

 מידע נוסף ניתן לראות באתר החברה:
www.concept-rx.co.il

החברה שהתגברה על הקורונה
חברת קונצפט לרוקחות המשיכה בפעילות 

מלאה למרות הקשיים
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