
 

 

 2020נובמבר,  11ת. עדכון: 

 הגבלות בתכנון ובגודל ההזמנה של חליפות

 בכל החליפות .1

 . 10% מקסימוםסידנית:  -

 .15% מקסימום: (98% , מלחי סידן ואו ח' פלמיתיתן )מכל סוגשומן מוג -

 (.0.3% -. )במקרה של הוספה לא פחות מ4% מקסימוםשמן:  -

 . 25% מקסימוםסובין:  -

 .10% מקסימום: )סודיום ביקרבונט( סודה לשתיה -

 . 20% מקסימוםגרעיני כותנה+שיפון מטופלים:  -

 . 20% מקסימוםקליפות סויה:  -

)שעורה  ( .2% -)ולא פחות מ 66% -ומוצרי לוואי: חומר בודד לא יותר מ גרעינים, כוספות -

 (.30%לחוצה מקסימום 

 .  40%גלוטן פיד מקסימום 

 . גרם לטון חליפה 100כמות מינימאלית,  :Eויטמין  -

 .0.33% -חש"ח, במידה ונדרש, לא פחות מ -

 .1%טוקסו )סופח רעלנים(: מקסימום  -

- MCP 0.3%כמות מינימאלית,  בצפון. 

יתכנו מגבלות נוספות הנובעות מאילוצים במערכת הייצור. מגבלות אלה יטופלו  -

 נקודתית מול הלקוח.

 

 בחליפות מכופתתות .2

 כללי: יעשה שימוש בחומרי גלם גרוסים בלבד. -

 . 3% מקסימום : (98%)מכל סוג, מלחי סידן ואו ח' פלמיתית  שומן מוגן -

- DDGS  :10% מקסימום . 

 . 10%שומן כללי בחליפה : עד  -

חמניות מהווה אף הוא גורם מחזק  . כ. 15%רצוי גרעין חיטה )לחיזוק הכפתות(, מינימום  -

 כופתית.

 .5% -סודיום ביקרבונט: לא יותר מ -

 15% -(: לא יותר מMCP  ,MgOסידנית,, ביקרבונט יוםסה"כ מינרלים )מלח, סוד -

 

 בחליפות למיכלי סילו .3

 . בחומרים זרימים כלולים: 40%חומרים זרימים: מינימום  -

 לפתית. , כ.גרעינים, גלוטן פיד, כוספה חמניות, כוספה סויה

 . 15% מקסימוםמטופלים:  חיטה/גרעיני כותנה+שיפון -

- DDGS 20%: מקסימום . 

 12%שומן כללי בחליפה: עד  -

 גודל ההזמנה

 .טון 12כמות מינימום להזמנה:  -

 

 

 



 

 

 

 חדש. הנחייה כללית למשלוח הרכב חליפה .4

 כמפורט מטה: בדואר אלקטרוניהרכב החליפה הנדרש יש לשלוח את  -

o  דנה אליהו–  danae@ambar.co.il 

o   אוריאל כהן– urik@ambar.co.il 

o   יואל שטראוס– yoels@ambar.co.il 

o !!החליפה  יש להימנע ככל האפשר ממשלוח הרכב אין לשלוח חליפה בוטסאפ

פקס' #   מחלקת התזונהב שהפקס' התקבל יש לוודאואם אין ברירה , בפקס

04-6321271 . 

o הןכי יש הרכב חדש במפורשיש לציין  חדש הרכבעם  בעת ביצוע הזמנה , 

 . משלוחיםעם השיחה ת העאו ב )בהערה( בהזמנה באינטרנט

o  שינוי במערכת ההזמנות. במידה לתזונאים לא מחולל עצם משלוח ההרכב החדש

, ברירת המחדל של מערכת ההזמנות נדרש הרכב חדשן בעת ההזמנה כי ולא יצוי

 .נמצא פעיל במערכת(ההאחרון זה ) תבצע הזמנה להרכב הישן

 

לכן, שינויים  ;בערבי חג( -לא יתבצעו שינויים בהרכבי חליפות בימי ו' )ובהקבלה  -

. למרות 16:00בהרכבי חליפות, המוזמנות ליום א' בבוקר, יתקבלו עד יום ה' בשעה  

האמור לעיל, במידה ותחילת חודש נופל בסוף שבוע, יטופלו שינויי/עדכוני חליפות 

 המוזמנות ליום א' גם ביום שישי.

 

 

 

                                                   בברכה,

 מחלקת התזונה 
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