
 תסריט אנימציה – מפעלי גרנות

 

 להוסיף תמונות אמת שנשלחו במייל: –במארקר צהוב 

 נה הניהולי של גרנות.בגרפים של ניהול הכספים, גרף המ •

 משאית, סילואיים, צינורות ברימוןתמונות  •
 

 

 ברוכים הבאים למפעלי גרנות

 ויזואל סאונד
, אגודה שיתופית ברוכים הבאים למפעלי גרנות

 איזורית חקלאית
 ין לישראל וזום אין לגרנותאכדור הארץ זום 

של המאה  40גרנות הוקמה בתחילת שנות ה
 20ה

 

היום אנחנו עוסקים בשלושה תחומים עיקריים: 
ודומם )פאוזה(. ,  )פאוזה( צומח )פאוזה(,חי

 סליחה, ופיננסים כמובן!

תרנגולת,  ה, מופיעהרפ מופיעה: כשנאמר חי
 עץ אבוקדו,מופיע : כשנאמר צומח
נמחקת ומופיע  –מופיע אבן : כשנאמר דומם

 וקיבוצניק מהודר בג'קטערימת כסף  –פיננסים 

 אנחנו עושים עוד כמה דברים אבל נשאיר להמשך
מופיע מסך עם מלא אייקונים של מה שעושים ויד 

 מזיזה הצידה

  

אנחנו דואגים באמצעות אמבר  :נתחיל בחי
טון  ןמיליולתערובות מזון לבעלי חיים בהיקף של 

 בשנה.

של אמבר מתכסים  תמונות יגיעו מגל(הסילואים )
תרנגולות  3הר של חיטה וזרעים מעליה ב

 מנקרות. מגיעות פרות ואוכלות עשב ליד.

אנחנו מגדלים ומאכילים בעלי חיים לאורך כל 
 שרשרת חייהם ושיווקם

 נגולת שאוכלת ומטילה ביצהביצה הופכת לתר

, והוא אמבר הוא מכון התערובת הגדול בישראל
 פועל משני מרכזי ייצור. 

סילואים צומחים באמבר )גרנות(,  –מפת ישראל 
זום אאוט ושוב זום אין לכיוון הנגב לפני באר שבע 

 )צומת דבירה( וגם שם סילואיים. 

 מליון טון תערובת בשנהבמרכזים אלה מייצרים כ
 לכל חיות המשק

חוזרים אל התרנגולת שהטילה ביצה, לידה 
מצטרפים פרה וכבשה שאוכלים, ומרימים את 

 הראש במבט נדהם.  

מרמת הגולן  למרכזי מזון אמבר שבעה אתרים
, ובמרכזים אלה מייצרים ומספקים ועד חבל אילות

 בליל מוכן להזנת מעלי הגירה בכל רחבי ישראל.

, זום אאוט למפת מברתמונה של מרכזי מזון א
, לרחבי עגליםישראל וסימוני נקודות שנראות כמו 

 נקודות לפי מיקום המרכזים. 7 –המדינה 

אמבר הכניסה לישראל את שיטת מרכזי מזון 
"משאיות החלוקה" המחלקות בליל ישירות 

 באבוס

רפת שאליה מגיעה משאית אמבר )תמונה מגל(, 
לפרה  נהג יורד עם מגש אוכל מהמשאית ומגיש

 שנמצאת ברפת בתוך מיטה )א.בוקר למיטה...(

אמבר מייבאת את הגרעינים ורכיבי התערובת 
 בעצמה

אוניות פורקות שקים בנמל, קיבוצניק לוקח מהם 
 שק ורוכב על אופניים למפעל

 קשר יומיומי עם לקוחות ועמיתים
עוצרת ליד ( גל תשלח תמונהמשאית של אמבר )

 ידיים לחקלאית חיוך ושיחהלול, הנהג יורד לוחץ 



 תקני איכות בינלאומייםב ועמידה
, מטפס אמבר מתקרב לסטנד המדליותשל הלוגו 

 למקום ראשון.

  

 צומח:

•  

שניות מרגע  2במהירות של  ועץ צומחים יםפרח
מהממים ולעץ  יםלפרח כיםהשתילה עד שהופ

 חזק ובריא

 בעונהאבוקדו טון  30,000גידול   
 

 עצים עומדים ומתמלאים באבוקדואים

 מסך ייצוא האבוקדו הישראלי 40% •
 

)אם מסובך אז אווזים כמו של נילס(  תנשמות
המצלמה מתרחקת טיפה וניתן לראות שכל  ות,עפ

 שקיות אבוקדו בכנפיים תסוחב תנשמת

 עמידה בתקני איכות בינלאומייםוכמובן  •
 

, נדחף ליד הלוגו של אבוקדו מטפס לדוכן מדליות
 ומקבל מדליית זהב  אמבר שכבר עומד שם, 

 אנו מגדלים גם הדרים
מסתכל למצלמה בזום אין, המצלמה קיבוצניק 

מתרחקת ורואים שהוא עומד על מנוף/סולם 
 וקוטף תפוזים מעץ

בשני הענפים אנו שותפים מלאים לכל 
תהליך הגידול ועד להגעת הפרי לצרכן 

 הסופי

זום אין מהגב של בנאדם מתקדם לכיוון פרדס. 
המצלמה מתרחקת והוא נותן ידיים לאנשים 

שנותנים לאנשים ומרחוק נראה שמגיעים לפרדס 
 עשרות ומאות ואלפי אנשים 

 בבעלותנו בית אריזה לפירות הדר
אורזת תפוז בעדינות ובנייר מתנה כמו  האיש

 שעוטפים קרמבו

דשנות בתי האריזה שלנו מובילים בח
 בהיקפי האריזה ובאיכותה. טכנולוגית, 

האשה שעטפה תפוז מתיישבת ומחייכת, לוחצת 
על כפתור. מצלמה זזה הצידה: רואים רובוט 
עוטף במקומה, זום אאוט: עוד הרבה מאוד 

 רובוטים עובדים

 טון בשנה 25,000כ

לימון, איש יושב מתחת לעץ נופל עליו תפוז, 
עד שהרבה פירות , פומלה, אבוקדו, קלמנטינה

 ומכסים אותו ואת המסךבמהירות נופלים  הדר
 

בתקני איכות  העמיד –וגם כאן 
 בינלאומיים

עם וללוגו של אמבר התפוז מצטרף לאבוקדו 
מדליה, על סטנד של מדליות, שניהם עולים 

 טה דאם! –ליד אמבר למקום של מדלית הזהב 

  

וכעת התחום אז סיפרנו על חי, צומח, 
 השלישי

מגיע איש בחליפה מתיישב על הכסא  כסא ריק, 
 "פיננסים שירותים ואחזקות"קורץ ומעליו נכתב 

גרנות בע"מ הינו מוסד פיננסי המסייע בעת 
הצורך למשקי גרנות, לתאגידים ולחברות הבת 

במימון פרויקטים ופעילויות, הנוגעים בליבת 
 הקיום של הארגון

חץ האיש שיש על הכסא מגיע לאתר בניה, לו
 ידיים לקבלן.  

 חוזר לרכב.
הרכב מגיע לבית אריזה שנראה מעט בשחור 

לבן, יורד מהרכב והנוף משתנה לחדשני ומלא 
 בצבע )שדרוג בית אריזה(

שלנו, בתוך הגוף הפיננסי יושב ארגון הקניות 
 -ממנו נהנים הקיבוצים וחבריהם מיתרון הגודל  

המאפשר רכישה מרוכזת לענפי החקלאות 
 , המזון ועוד.השונים

זוג קיבוצניק עומד בפתח של מה שנראה מכולת 
שכונתית, נכנס פנימה ובזום אאוט מתגלה מרכז 

 קניות ענק ומודרני )כמו לונהפארק של קניות(



משקים המהווים ביחד את  43בקבוצת גרנות 
 גרעין השליטה של החברה

שם של אחד המשקים, זום אאוט ולידו שם של  
אחד, זום אאוט גדול יותר  משק נוסף, כך עוד

  והשמות מרכיבים את לוגו גרנות

קבלת החלטות מתבצעת בשיתוף ובצורה 
זכות הצבעה דמוקרטית, כאשר לכל משק 

באסיפת המשקים, ונציגים בוועדות ובהנהלות. 
 חברי קיבוצים 80בסה"כ 

שולחן  -תמונה של חדר ישיבות מגל) שולחן גדול
 םחלקם מרימים ידיים, ביניה  (מלבני או שורות

מסתובב איש שקצת מזכיר את בן גוריון, וסופר 
. מעל ראשו רצים את הידיים המורמות באוויר

 <>+???( והוא מנסה לחשב80-42מספרים )

 בשקיפות מלאה! שאנחנו פועליםחשוב לנו לציין 

איש מנקה את החלון מבחוץ, התמונה הופכת 
שיבות מהסצינה לברורה וחדה ורואים את חדר הי

הקודמת באמצע הספירה של "בן גוריון". האנשים 
מבחינים במנקה שמציץ, וכולם בדגש על מנהל 

 קוראים לו פנימה מנופפים בידיהם –הישיבה 

טוב לא הכל הכל, אבל כל דו"ח ופרוטוקול פתוח 
לכל בעל תפקיד וכל חבר וועדה שירצה לבדוק 

 משהו

ספריה אינסופית של קלסרים  מצלמה רצה בתוך
)כמו משני הצדדים, פונה פניות כמו בתוך מבוך. 

 ביבי והחומר על איראן(

אפשר  ...2000בכל זאת עיצומן של שנות ה טוב
 גם לקבל במייל

@granot   

היא  –והיו"ר  התאגידים מנכ"ל –הנהלה פעילה 
 את כל ההחלטות הגוף המבצע בשטח

משקים עגלים  אנשים בחליפות מאכילים 2-3
 אבוקדו מבקבוק ופורסים קווי השקיה לאורך מטע

 הכרנו קצת את גרנות, ונמשיך עם חברות הבת
גרף מבנה הארגוני של גרנות, גרפים כלכליים 

 )לשיקול אפי(

  

עוסקת גרנות גם  –באמצעות חברת "רימון" 
 בתשתיות, חשמל, מים וגז.

לתוך צינורות הולכה יוצאים מבטן האדמה ועולים 
בתים חמימים בהם מים זורמים ומנורות מאירות 

 (www.rimonltd.co.ilעל משפחה אידיאלית )

 www.rimonltd.co.il לוגו "רימון" "רימון" פעילה בארץ וברחבי העולם

ופטם הגדול במדינה, השומר יצרן עופות  -א.ת. 
 על אחריות ומעורבות סביבתית

 אפרוחים בוקעים מביצים נותנים כיף אחד לשני 

  

 של גרנות מפעילה תכנית:  "אגרוסטאדיס"
 התמחות מעשית לסטודנטים בחקלאות

עומד מול  בתלבושת מסורתית אפריקאית סטודנט
  עץ עם טאבלט בידיו

מגיעים מדינות  15סטודנטים מ 1400כ
 מדי שנה

מפת העולם, ועליה מתפזרות נקודות באפריקה 
 ובדרום מזרח אסיה

 מקבלים ליווי והדרכה מקצועיים
סטודנטים לבנים ושחורים הולכים אחרי מדריך 

 בפרדס

נטמעים ומכירים את הצד החיובי של 
 מדינת ישראל

סטודנטים לבנים ושחורים מחייכים ונהנים 
 כל הדתות בישראלמטיילים באתרי הקודש של 

  

אנחנו יכולים לספר לכם עוד שעות רבות על  
הזמן קצר הפעילויות שלנו. אבל שלל ו גרנות

 תודה רבה!  ��והמלאכה מרובה

לוגואים ותמונות של מפעלי גרנות, תמונות של 
מפעלי אמבר, רימון, סיבן ומיגר, התנועה עמק 

מירם.  הכל רץ ומתערבב יחד במשך שניות  חפר,
 ת.רבו

 הסאונד קצת יותר איטי ונותן זמן לזה.

http://www.rimonltd.co.il/
http://www.rimonltd.co.il/


בסוף תודה רבה מגרנות, והרבה אנשים מנופפים 
לשלום. מתחיל באישה אחת ובזום אאוט יש 

 אלפים.
יוצאים לתמונה מהאוויר ומעל  –זום אאוט נוסף 

כמו בפתיחה  –מפת ישראל ויציאה לכדור הארץ 
 רק הפוך.

 

 


