יום עם נהג אמבר
יורדים לשטח עם מקסים
מרכז המזון של אמבר בשער העמקים נמצא במקום מאוד פסטורלי ,צמוד לקריית
טבעון ,בלבו של יער אלון תבור ואלה ארצישראלית .המרכז מספק מזון לכ6,000-
חולבות ונגזרותיהן ושביעות הרצון מהשירות גבוהה מאוד.
שישה נהגים שמבצעים את כל עבודת החלוקה והשירות של המרכז ללקוחות
שפרוסים ברובם בקרבת האתר.
לבקשתי ,ניתן לי להצטרף לנהג חלוקה ולשמוע על החוויות של הנהג והלקוחות
האקראיים שהוא עובד אתם .הנהג הוא מקסים מקריית אתא ,נהג צעיר בן  ,29נשוי
עם שני ילדים ,עלה לארץ עם אמו ואחיו בשנת  2004מסיביר ברוסיה ,היישר
לקריית אתא במפרץ חיפה .הוא הספיק לעשות שירות סדיר כנהג בגולני ובבסיס
אליקים – יש לו רישיון נהיגה גם על ריו ,אביר וסופה.
אשתו של מקסים אינה יהודייה ולכן לקח שנים אחדות להעלות אותה לארץ עם
הילדה הגדולה שלהם שעולה לכיתה ח' .כיום כל המשפחה מאוחדת וגרה בקריה
ומשתלבים בחברה .אחרי החיים בסיביר ,מרחק שש שעות טיסה ממוסקבה,
האווירה בישראל הרבה יותר נעימה ומחממת .הם מתכננים ביקור במשפחתה של
האישה שרובה הגדול ממשיכה להתגורר אי שם במרחקים והם עוד יעשו את זה.
שלוש פעמים בשבוע עושה מקסים קורס אילוף כלבים והבן לומד קרב מגע.

מקסים עובד תקופה קצרה ומשתלב היטב בעשייה הברוכה
לאמבר הגיע בהמלצת פאבל חברו שעובד בדבירה ,המליץ לו על מרכזי מזון אמבר
והוא נקלט בה כנהג ואחרי עבודות שונות בתחומים אחרים הוא ממש מרוצה מכל

הפעילות של החברה – השכר ,התנאים ,השירות ,ההקפדה על חוקי העבודה ,היחס,
החברה ,החיוכים ובכלל.
חלוקת האוכל
יום העבודה של מקסים השתנה קצת לאחרונה ומתחיל בהתייצבות ב,05.30-
העמסה ויציאה לחלוקה ראשונה של פרות חולבות ,גם ברפת המקומית של שער
העמקים.
אחר כך מעמיס מנה ליבשות ולעגלות בכפר יהושע ואם נשאר זמן אז הוא נוסע
לרפת שדות ים במישור החוף.
מסלול החלוקה המתוכנן כלל שלושה רפתנים מכפר יהושע שכבר קיבלו מנת
חולבות וכעת משלימים עם העגלות והפיטום.
תחילה ברפת יאיר ישראלי ,חברי משכבר הימים ,שיושב לארוחת הבוקר עם צוות
העובדים הצעיר ברפת – אין עובדים זרים והכול תוצרת צה"ל ועבודה נדרשת .רפת
יפה עם כ 130-פרות ושלוחת פיטום והרבה עבודה .רפת מרחבית גדולה עם שקתות
בצד הסככה ,וילון מדרום מערב נגד רוחות החורף שמכניסות גשם רב בעונת
החורף.

יאיר ישראלי ומקסים אחרי חלוקת האוכל
ליאיר יש מחמאות גדולות למקסים הנהג שעושה עבודה נאמנה ומסורה .הוא סומך
עליו בחלוקה באבוסים השונים ובתום החלוקה הם מדברים על השינויים בהיקף
המנה.
על אף הזמן הקצר יחסית ,מקסים כבר מתורגל במפגשים עם הרפתנים ויש לו
סבלנות רבה ושקט נפשי לכל בקשה .המנה משתנה כל העת על פי מזג האוויר
והאכילה היומית של הפרות.

הרפת הבאה היא של משפ' פניני – שמואל עם רפי הבן ממשיך והרבה עבודה .מגוון
ענפי חי ,כולל צאן ופיטום בצד ייצור של מעל למיליון ליטר חלב בשנה.
שתי חצרות צינון שהעיקרית מאוד מוצלחת וביחד עם האוורור באבוס
וההליקופטרים בסככה ,מביאים את התנובה לכ 40-ליטר בימים החמים של סוף
יוני .שווה ביקור יותר מפורט.

רפי ושמואל פניני בחצר הצינון היעילה
הרפת השלישית והאחרונה היא של יעל פיינברג  -למקסים יש קוד לפתיחה של
השער מרחוק .הוא נכנס עצמאית ומחלק באחריות ובקפדנות רבה.
כיף לראות את הפרות והעגלות קמות מרבצן וניגשות לאכול את המנה הטעימה
והטרייה לעוד יום של ייצור חלב איכותי ברפת.
איחולי הצלחה למקסים עם החיוך העדין והמסירות הגדולה.

