יצחק ברמן ורמי סגן .״אין יום

מזורסקי
(מימין),

גבי

שדומהלשני״צילום:עליזה

אחד

ברמן

מטהלחמם
ואוהב כל
גרויסמן
מאת נטלי
גרויסנח
שגרה,ואין יום אחר שדומהלמשנהו.
עם המפעל הרבה מאוראירועים ,כולל סופות
המפעל :תחילתה של מאפיית ברמן ב־ 1875
שאז היה שלג כבר
הירושלמיות :מ־ 74
השלג
כאשר
קרשא ברמן עלתה לארץ מליטא עם
והתלוויתי לזחל״ם שסי־
$TS1$שסיפק$TS1$
במיוחדבירושלים,
ילדיהם .היא הת־
$TS1$התכוונה$TS1$
הלוי
טוררוס
וארבעת
בעלה
$DN2$שסיפק $DN2$לחם לביתחולים הרסה ,וער הסופה הקשה
פק
משפחתה ממכירת כלי בית,
$DN2$התכוונה $DN2$לפרנס את
כוונה
שהייתה בדצמברהאחרון״.
אבל מטעןהכלים ששלחה לארץ התרסק בדרך.
המשפחה התיישבה ברובע היהודיבירושלים,
מאפיית
מנהל
מזורסקי
גבי
,)48
לצליינים לחם
ובמקוםכלים החלה קרשאלמכור
ודעו :״אני נשר לבתו הבכורה של יצחק,נועה,
רגע בעבורה .בייחוד אני אוהב שאין

עברתי יחד

׳,

ועובר במפעל

 17שנים .במקצועי אני

מהנדס

שתי

כימיה ,עם תואר שניבמינהל עסקים .ער

שיצחק

חנויות לממכר לחם מחוץ לחומות העיר הע־
$TS1$העתיקה$TS1$.

קראלי להצטרףכמנהל הייצור
והתפעול
בתעשייה הכימית .להצטרףלמפעל

שאפתה בביתה.

שחור

קרשא

תיקה.
$DN2$העתיקה$DN2$.

ובנה

יהושע בן ה־ 15

פתחו

היה

בהמשך יהושע הרחיב את העסק בסיוע

אחיואליהולמפעלגדול ליד

המשיכו לנהל את המ־
$TS1$המפעל$TS1$.

כשיהושע פרש ,בניו

פעל.
$DN2$המפעל$DN2$.

בשנות ה־ 60

מאה שערים.

עבר המפעללגבעתשאול,

ואחרי מלחמת
מוצריו לכל הארץ .לאחר

ששת הימים הרחיב את
מותו

של

תפוצת

שאינו מובןמאליו.
לעמוד בציפיות של ארבעה דורות ,גם אם חלקם
מסתכליםעליי אי־שםמלמעלה.
״בעבודה אני אוהב יותר מכל את המגע
התחושה היא

המתמיד עם

הבן הבכור

מחסור בעובדים

ברמן
עונת
מספר

1875

יב ־ים:

בטלים:

קרה לא פעם
אגב,

כל

של

שישבתי עם
מוצרי

הלחם

בשוק נעשיםבקליעהידנית״.

יצחק ברמן ,יו״ר :״הענף
מתמיד בגלל הפיקוח על מחיריהלחם .לכך נו־
$TS1$נוספה$TS1$
מתמודד עם קושי

800

ספה
$DN2$נוספה$DN2$
יצחק

שאני

ועד הסוף ,ובימים

העובריםוקלעתיחלות.

הקלועים

צריך

אנשים ואת הדינמיות .אני יודע

לייצר לחם מהתחלה

הקמה:

עברתי
אתגר

המחאה

החברתית נגד יוקר המחיה .אנחנו

ברמן

מתקשיםלערכן מחירים ,למרות
שמתייקרים ומחיריהם מש־
$TS1$משפיעים$TS1$
אחרים ,כמו דלק,
ורמת־השרון
מיק ם:ירו^/לים
$DN2$משפיעים $DN2$על חיינו הרבה יותר מאשר מחירהלחם.
פיעים
ולהעביר
ויתרתי עלהחלום לשדרג אתהמפעל
אותולמקום חרשבמודיעין כי אני חוששלהיכנס
טודרוס ,בנו יצחק נטל את המושכותלידיו
להתחייבויותגדולות בתנאיםהנוכחיים״.
וב־  82הפךלבעל השליטהבמפעל.
מהתנור :גבי :״שוק הלחם מאור צפוף
חדש
ב־  2001רכשה החברה את מאפיית ורש מר־
$TS1$מרמתהשרון$TS1$
וקשה והתחרות עזה .אנחנו מנסים להתמודד
$DN2$מרמתהשרון $DN2$ובהמשך גם את מאפיית לחם הארץ
מת־השרון
שהתמחתה בייצור לחמים
ואת מאפייתליבו
חדשנות במוצרים וחיזוק הקשר עם
באמצעות
למגזר הרוסי .בעקבות הרכישות פיתח המפעל לקוחות .היום אנשים יותר מודעים למה שהם
אוכלים ומחפשים יותר מידע על הרכב המזון
הרגיל ,וכיום
קו מוצרי פרימיום לצר קו המוצרים
שלהם .חידשנו את האתר שלנו והוספנו הרבה
000,4
מייצר מרי חורש כ־
טון מוצרים.במפעל
מידע על כל אחר מהמוצריםשלנו וגם מאמרים
ועוגיות.
יש גם קונדיטוריה שמייצרתעוגות
של מומחי בריאות .אנחנו שוקדים על פיתוח
הפצה ,לוגיסטי־
$TS1$לוגיסטיותפעול$TS1$:
וחי סגן  ,)55מנהל
שמתאימיםלצרכים בריאותיים שונים.
מוצרים
$DN2$לוגיסטיותפעול $DN2$:״אני עובר במאפייה מגיל 14
ותפעול:
לאחרונה זכינו בפרס החדשנות בתחרות ׳מוצר
אבי ,שהיה בעלמכולת ,סידר שאתלווה לנהג
שיפון
בחירתהצרכנים׳ ,על לחם
השנה
שלהמפעל בחופשות .כשלמדתי בתיכון במגמת
%001
ייחודית״.
טכנולוגיה
כבר עברתיבמפעל כמכונאי ,ואח־
$TS1$ואחרי$TS1$
מכונאות
קל שפיתחנו באמצעות
ןרשא :נפטרה בגיל  103ולדברי
$DN2$ואחרי $DN2$הצבא חזרתי כנהג .ב־  87קיבלתי את תפקיר
רי
מנהל ההפצה .אז היולנו כ־  40קווי הפצה והיום
יצחק ,הייתה מעורבת כל העתבענייניהמפעל
יש בערך 100

המדור

שיש

אני כמו בן

מתפרסם כחלק

משפחה

במאפייה

משיתוףפעולה

עם איגוד

המשפחתי.

תעשיות המזון

בישראל

מוצרים

