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בגיליון הפעם:
בין גיליון לגיליון �
אבוקדו ופירות אחרים �
אתגרים ותכניות במילובר �
משקי המפרץ והקיבוצים - יתרון היחד �

“האח הגדול” צופה מעל �
מלגות לסטודנטים דרוזים �
פרידה מעובדים ותיקים �
ועוד...  �
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מועצת מנהלים
מיום 31.7.13

המשך מינוי מנכ”ל משותף למילואות ומשקי המפרץ- 
יונתן מפרט ההחלטות בנושא במסגרת ההפרדה 
בין פעילות משקי המפרץ ומילואות. מוצע להשאיר 
המצב שבו מנכ”ל מילואות הוא גם מנכ”ל משקי 

המפרץ - יונתן ממליץ לאשר מצב זה.
הוחלט - לאשר ההצעה.

דוח מילובר - אורי לופט מפרט נושאים:
מבנה ניהולי ועץ מבנה חדש + תוספת מנהל רכש 	 

ומנהל שיווק.
מרכזי מזון )4( ירוכזו תחת ניהול מרכזי כחטיבה.	 
גיבוש תרבות ארגונית, אסטרטגית, רכש והגנות 	 

כספיות.
תוכנית השקעות תלת שנתית.	 
דיונים בנושא אשראי ואובליגו ללקוחות.	 

חוזה שכירות “נוימן פלדות” - איתן שפר מציג 
ההצעה להשכיר 11 דונם במילואות מזרח )שטח 

מילוסיב לשעבר( לנוימן פלדות.
הוחלט: לאשר.

עדכון השקעות נעמן פורצלן: בוצעה השקעה של 
3.85 מיליון ש”ח להכשרת 8,400 מ”ר ו- 4,000 מ”ר 

שטח פתוח.
הוחלט: לאשר.

הצעה לבחינת רכישת בית אריזה: און ברזילי מפרט 
ההצעה לבחינת רכישת בית אריזה ברמות נפתלי 

המתמחה בפירות קיץ נשירים.
לבדוק בעזרת “גיל אסטרטגיות” את כל מרכיבי 
העסקה כולל תוכנית כלכלית ובנוסף בחינה אסטרטגית 

למילואות בתחום הפירות והירקות.
הוחלט: לאשר בדיקה מוצעת.

סיום עבודת בכירים:  
הוחלט - הנושא יוחזר לוועדה לליבון ועדכון ויובא 

לדיון בישיבה הבאה.

מיום 16.9.13
אישור דירקטורים ליציר כפיים: און ברזילי, רמי . 1

רז, צור שמיר
הוחלט: לאשר.

סיום מו”מ מול ההסתדרות לעניין הסכם מילועוף- . 2
דפנה סוקול מציגה את תמצית ההסכם:

א. ייחתם הסכם לשנתיים.
ב.כולל 90% מעובדי המפעל )ללא מנהלים ובעלי 

 חוזה אישי(.
ג. הוכנס להסכם נושא ההתייעלות וכעת ברור 

 שיהיו פיטורין.
ד. העובדים הבטיחו לעצמם העלאות שכר של 1.5%

 לשנה ולשנה הבאה.
 הוחלט: המסגרת מאושרת להמשך טיפול 

 ההנהלה. 

בחינת היתכנות לשת”פ בבית אריזה ברמות . 3
נפתלי - מוזמנת יפעת מ”גיל א סטרטגיות” ותמיר 

פורת, מנהל מילופרי.
מוצע לאשר את המשך המו”מ לרכישת פעילות 
בית האריזה )כולל הציוד(. הנושא יובא לאישור סופי 

במועצת המנהלים.

מיום 30.9.13
תנאי פרישה לבכירים - גמר דיון: . 1

הוחלט: 
א. לאשר הצעת תנאי פרישה בכירים כמצורף 

 לפרוטוקול. 
ב. הניסוח הסופי ינוסח ע”י יועץ משפטי ויוחזר 

 לאישור מועצת המנהלים.
2. דוח השקעות - צור מפרט דוח מרוכז ומפורט 

 לפי מפעלים לביצוע השקעות בשנת 2013 
 )תוכנית, ביצוע(.

3. דוחות חצי שנתיים 1-6/13 - צור מציג דוחות 
 לתקופה.

4. דוח ועדת ביקורת - קדמון מפרט דוחות ביקורת 
 לתקופה.

א. דוחות 23-26 - נדונו ואושרו בוועדה.
ב. המשך טיפול - דוח 24: תוכנית / ביצוע מח’ 

 מוצרים, הנהלת מילועוף תדון בדוח ואז יתקיים 
 דיון בהנהלת מילואות.

ג.דוח 15: לקוחות / גביה - מילודע - באחריות 
 מנכ”ל מילואות לקבוע לו”ז לביצוע ההמלצות.
5. דוח מילופרי - תמיר פורת מפרט ומוסר דוח 

 שוטף לפעילות בית האריזה.
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פרוטוקול אסיפה מס’ 4-13 מילואות 
מיום 6.11.13

דוח מנכ”ל - און ברזילי מפרט נושאים שוטפים:. 1
מים - מחירי המים עלולים לעלות ואנו  א. 

נאבקים בכך. 
ב. מאגרי אשר - יורם ישראלי יצא לחופשה עד 
סוף דצמבר היות והוא מתמודד לראשות מטה 
אשר. ערן שפריר מונה לממלא מקומו ואון 
ברזילי מונה ליו”ר במקומו של יהודה שביט ז”ל.
ג. תנובה - הבענו כוונתנו למכור אחזקתנו ואנו 
במו”מ עם 3 גופים. תוך כחודשיים נבוא עם 

הצעה.
ד. הסכם הסתדרות / מילועוף - נחתם הסכם 
עם ההסתדרות וועד מילועוף - מותנה באישור 

האסיפה.
 הוחלט - לאשר ההסכם. 

ה.  ראשות מטה אשר - און מפרט בקשות משקים 
רבים ליזום מהלך להתלכדות סביב מועמד 
להתפצל, פעלנו  קיבוצי אחד - לרכז מאמץ ולא  
בכיוון זה וכיום מסתמן מצב שבו 2 מועמדים 

קיבוציים.
 מילואות לא מעורבת בתהליך הבחירה ולא 
תתמוך במי מהמועמדים - און מאחל הצלחה 

למתמודדים.
צוות חלוקת רווחים והחזרים - יונתן מפרט  ו. 
פעילות הצוות שגיבש המלצתו, ההמלצה תידון 
המפרץ. לאחר  במועצת מנהלים ובוועד משקי  

מכן יופץ למשקים ובסוף יובא לאסיפה. 1 .
דוחות כלכליים 1-6/2013 - צור מפרט דוחות . 2

לתקופה 1-6/2013.
רכישת בית אריזה “שובל” - יפעת מחברת “גיל . 3

אסטרטגיות” מציגה תקציר הבדיקה לכדאיות 
רכישת בית האריזה “שובל” ברמות נפתלי:

במפעל - 3 קווי אריזה בתפוקה מקסימאלית של 
20 אלף טון. 

6 חדרי קירור בתפוסה של 2,200 טון.
תמהיל פירות - נשירים: אגס, תפוח, אפרסק 

ונקטרינה - קיים. 
הוחלט: לאשר חתימה לרכישת הנכס כמוצע.

ליהודה שביט ז”ל, שהלך לעולמו בחודש שעבר היה 
חלק משמעותי במילואות - משקי המפרץ בעבר 
וקשר אמיץ עם התשלובת ומנהליה בשנות כהונתו 

כראש המועצה האזורית מטה-אשר. 
ב-1989 כשנה לאחר המשבר הגדול של מילואות, 
הוא נכנס לתפקיד מנהל משקי המפרץ וכיהן בו 

עד 1994. 
“הוא היה האדם הנכון במקום הנכון” - נזכר דוד מימון, 
שהיה באותם ימים קשים חשב החברה - “הוא היה 
מעולה בתפקיד והתמודד עם הקשיים הרבים בצורה 
מיטבית. בראייה לאחור אני אפילו חושב שהוא סייע 

לגיורא מסד, המנכ”ל, להציל את מילואות”. 
לזהבה זיו, העובדת במשקי המפרץ כ-28 שנים, יש 

רק מילים טובות לומר על האיש: 
“יהודה היה משכמו ומעלה. דאג לצוות שעבד 
איתו, כיבד והעריך אותנו. ידע לטפוח על השכם. 
היה חם. חבר ומנהל. אנשים האמינו בו, גם כשהוא 
נאלץ להשיב פניהם ריקם, עקב המצב המשברי 
של אותם ימים. למדתי ממנו הרבה בעבודה. הוא 
שמר איתנו, עובדי משקי המפרץ, על קשר לאורך 

כל השנים. הוא יחסר לנו”. 
מוסיפה לידיה בן-ברוך, גם היא עובדת ותיקה במשקי 
המפרץ: “אני זוכרת בוס שאכפת לו מהעובדים. 
דאג לקידום שלנו בעבודה ולרווחתנו. יצאנו איתו 

לטיולים, לימי גיבוש. 
הוא לחם למעננו. העריך את השקעתנו בעבודה. 

אהבתי לעבוד איתו, היינו כמו משפחה”. 
בראיון שקיימה איתו כתבת מערכת “חדשות מילואות” 
לפני כ-שנה התייחס יהודה לעבודתו המשותפת 
עם מילואות על נושאים הנוגעים לרווחתם של 
תושבי המועצה: “אני רואה את המערכות האזוריות 
כמשולבות ועובדות בשיתוף פעולה מירבי לטובת 

תושבי האזור”. 
הוא האמין בכך ופעל ברוח זו. כזה היה האיש. 

יהי זכרו ברוך. 

זכור לטוב 

צילום: מוטי גדיש
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במאי השנה נכנס לתפקיד מנכ”ל החברה - אורי 
לופט, בן קיבוץ ראש-הנקרה במקום לוזי הנדל 
מלוחמי הגטאות, שניהל את מילובר ב-18 השנים 

האחרונות. 
“אנו עומדים בפני אתגרים רבים” - אומר לופט, 
הלומד להכיר מקרוב את התנהלות המכון ומצב 
השוק - “בשנים האחרונות חלים שינויים מהותיים 
בתחום יבוא חומרי הגלם )להלן: ח”ג( למזון לבעלי-

חיים מצד אחד ותמורות רבות בשוק מצד שני”.
והוא מונה אותם אחד-לאחד: 

פירוק שוברי-בר - החברה, ששימשה פלטפורמה 
ליבוא ח”ג עבור כל מכוני התערובת במשך שנים 
רבות, פורקה ב- 2012 ע”י הממונה על ההגבלים. 
נוצרה מציאות חדשה בה כל מכון נאלץ להתמודד 
לבד עם המשימה. “השינוי מחייב את מילובר 
לבחון מחדש כיצד נערכים למצב ומה הם הצעדים 
הנדרשים על מנת להמשיך ולייבא את ח”ג במחירים 
התחרותיים ביותר תוך שמירה על אספקה סדירה 
ואיכות סחורה מעולה”. הפירוק, סבור לופט, צפוי 
להגביר את התחרות בשוק, ועל מילובר לעקוב אחר 

המתרחש בערנות רבה ולנהוג בהתאם. 

מחירי הח”ג - בשנים האחרונות מחירי הסחורות 
מתאפיינים בתנודתיות רבה במיוחד. המחירים ממריאים 
וצונחים חליפות. מצב זה משפיע משמעותית על 
מילובר. לופט: “בעוד אנו נדרשים להזמין את הח”ג 
חודשים רבים קדימה על מנת לשמור על פעילותו 
השוטפת של המכון, ולשלם את מלוא הסכום 
)מיליוני דולרים( לספקים שמעבר לים, מכירת 
התערובת והתשלום בגינה מתבצעים חודשים רבים 
לאחר מכן. רמת החשיפה והסיכון, במיוחד בתקופה 
של ירידות מחירים מחייבת היערכות מתאימה. 
“התנודתיות וחוסר היציבות הללו מצריכים אותנו 
לחשיבה אסטרטגית מחודשת, בכל הנוגע למדיניות 
האשראי והחשיפה לסיכונים מחד, וקביעת מדיניות 
הרכש מאידך. בימים אלו אנו מגבשים את המדיניות 
ולאחר השלמתה תוצג התוכנית בפני הדירקטוריון 

לצורך אישורה ויישומה”. 

לקוחות - רבים מלקוחות מילובר )60%( הם גם 
הבעלים של החברה. “לתפיסתי” - מציין לופט - 
“כל חברה המתיימרת להיות חברה מובילה בשוק, 
מחויבת באופן מלא כלפי לקוחותיה. תפיסת העולם 
המניחה שלקוחותינו יישארו נאמנים בכל מצב 
מסוכנת. על מנת לשמר את לקוחותינו ולהשיא 
את התשואה לבעלים, עלינו להיות קשובים אליהם, 
לזהות את הצרכים, להתחייב על איכות התערובת, 
על רמת שירות גבוהה, זמינות ושקיפות. זו מחויבות 
מלאה ויומיומית” הנהלת החברה לקחה על עצמה 
להחזיר הביתה את כל הלקוחות המשמשים כבעלים, 
ולהרחיב את הפעילות במגזר הפרטי. אני מאמין 
במחויבות הדדית בין הלקוחות לחברה, וסבור שעם 
השינוי שהחברה עוברת, יותר ויותר לקוחות/ בעלים 
שעזבו אותנו יחזרו לעבוד עם מילובר, ואף נוכל 

לגייס לקוחות נוספים”.

עובדים - עם כניסתו של לופט לניהול המכון נעשו 
שינויים בפעילות ההנהלה. 

הוקמה הנהלה פעילה שחבריה, מנהלי האגפים, 
נפגשים, מתעדכנים ודנים במדיניות החברה ובנושאים 
שעל הפרק. “הניהול מחייב אותנו לפעול באופן 
מקצועי, ממוקד, אקטיבי ויצירתי” מציין לופט, ומדגיש: 
“ החברה מחויבת להתנהל תוך קביעת אסטרטגיה 
ברורה, תוכנית עבודה, יעדים, לו”ז ובסופו של יום 

נמצאת המחויבות לשורת הרווח”. 
בספטמבר נקלט מנהל מכירות חדש: רועי בשן, 
מהקריות. באוקטובר החלה את עבודתה כקניינית 

שרית טפר מסער )הרחבה(.
לופט: “מאז כניסתי לתפקיד אני מתרשם שיש 
במפעל צוות עובדים )ברובו וותיק מאוד(, מסור, 
אכפתי, מחובר, ולויאלי. אל נשכח שמדובר במערכת 
הפועלת 24 שעות, כל ימות השבוע. בתנאי עבודה לא 
קלים עם הרבה רעש ואבק. המכון מייצר כ-50,000 
טון מדי חודש, כשמידי יום אנו מנהלים אופרציה 
שלמה של הובלות מהנמל למכון ברכבת, במשאיות 

ובהפצת התערובת למאות לקוחותינו.

הכר את מילואות
אתגרים ותכניות במילובר 

נצפות  מילובר  התערובת  מכון  ממגורות 
ונראות  הרקיע  את  חותכות  הן  למרחוק. 
כזה  לא  אך,  ושלוות.  בהן שקטות  למתבונן 
התערובת  מכון  למטה.  בפנים,  המצב  הוא 
השני בגודלו במדינה מתמודד בעת האחרונה 
עם שינויים משמעותיים המחייבים חשיבה 

והתארגנות מחדש. 

המשך
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כל האופרציה נעשית תוך הזמנות On Line המחייבות 
אותנו לגמישות מלאה בייצור, בשירות ובשיווק.

המכון מתנהל בצורה יעילה ביותר, וזאת כאמור 
הודות לצוות העובדים המצוין שלנו. 

התברכנו גם בצוות תזונאים שנחשבים למקצועיים 
בתחומם בארץ והתוצאות המצוינות של עבודתם 

בענפי הלול והרפת, גם בהשוואה למתחרים. 

איכות הסביבה - בתקופה הקרובה ייאלצו במילובר 
לבצע השקעה גדולה בתחום זה בנושאי אבק, רעש, 

ריחות - עקב דרישות הגופים האחראים על כך. 

מנהל המכון מרוצה מהסינרגיה הקיימת בין מילואות 
למילובר ומשיתוף הפעולה עם אינטגרציית מילועוף, 
איתם כאמור מתקיים קשר הדוק מקצועי ומסחרי 

על מנת להבטיח את התוצאות הטובות ביותר.
חוה גירש

בשנת 2012 מילובר מכרה 630 אלף טון תערובת

מחזור החברה מעל מיליארד ₪.

בבעלות מילובר 4 מרכזי מזון בכפר המכבי, עמיר, 

תל יוסף ורמת דוד.

בחברה מועסקים כ- 80 עובדים.

אתגרים ותכניות במילובר - המשך 
המשך מהעמ’ הקודם

מסביר מוטי רעות, מנהל מש”א, מארגן הקורס: 
“מדינת ישראל, באמצעות משרד התמ”ת, הקצתה 
600 מיליון ₪ להקניית השכלה מקצועית לעובדים 
שכירים המועסקים במקצועות שוחקים, כהגדרתם, 
שגילם מעל 50. המימוש מתבצע ע”י גופים שהוכרו 

ע”י המדינה כמתאימים.
נושאי הלימוד מתואמים בין המעסיקים של העובדים 

לבין הגופים שנבחרו להעבירם. 
אותרה במפעלי מילואות קבוצה בת 11 עובדים 
העונים על התנאים הנדרשים ונבחר נושא הלימוד: 
ייעוץ בנושא הנדל”ן. הקורס הועבר ע”י עורכת-דין 

המתמחה בתחום זה. 

מסגרת הקורס היתה: 25 מפגשים, 3 שעות למפגש. 
עם סיום הקורס הוזמנו משתתפיו לגשת למבחני 

הסמכה לעיסוק בתחום הנלמד.
אחדים מהם כבר מימשו זכות זו וחלקם אף עבר 

אותם בהצלחה. 
לראייתי, הקורס הזה עבר בהצלחה ונפעל לקיים 
קורסים כדוגמתו בעתיד, לאחר שנבחר את הנושאים 
המתאימים ואת העובדים העונים על הקריטריונים 

המתבקשים. 
אני מבקש להודות - לרמי רז, שעזר ותמך. לירון עווד 
על הכיבוד הטעים ובעיקר לפנינה ענתבי, שהשקיעה 
ממרצה, תיאמה, דאגה ואירגנה הכל על הצד הטוב 

ביותר”.

לאחרונה הסתיים במילואות קורס סוכני נדל”ן לעובדים בני 50 ומעלה. הכנה לפרק ב’

השתתפו בקורס:
יצחק יואל - מילובר

ישראל כהן - מילובר
יגאל כרמי - מילובר

יוסי אדלשטיין - מילודע
עובד לוי - מילודע

שמעון בן-שושן - מילועוף

שושנה כהן - מילועוף
סול מרוז - מילועוף

רחל סיאג - מילועוף
פנינה ענתבי - מילוקור

שלמה סנה - מילועוף לשעבר 

משהו חדש מתגלגל 
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“עומד בפנינו אתגר רציני” - מצהיר תמיר פורת, 
מנכ”ל מילופרי, שנכנס לתפקידו באפריל השנה אך 
נראה כי הוא “שוחה” כבר בחומר ומכיר את השטח 
היטב - “אנו נערכים להעלות את היעילות ומתארגנים 
לשיפור התפוקות והאיכויות”. המטרה של מילופרי 
היא לטפל בפרי, המגיע מידי יום, ביעילות ובמהירות 
האפשרית ע”מ שלא יאבד ממשקלו וישמור על 
איכותו במהלך הובלתו אל מעבר לים. זאת לדעת: 
כ- 70% מיבול האבוקדו נשלח למדינות רבות בחו”ל. 
מיושמים בביהא”ר ובמטעי המגדלים תקני האיכות 
הנדרשים ע”י רשתות השיווק המובילות בעולם: 

.ISO, Global Gap, BRC - 9001
מילופרי הוא חלק בשרשרת הגורמים המטפלים 
באבוקדו, הגידול העיקרי באזורנו. הוא למעשה החוט 
המקשר בין המגדלים לבין חברות השיווק והיצוא, 
גליל וגליל אקספורט, שהוקמו ע”י מילואות ב-2011 

ו-2012. 
שיתוף הפעולה בין 3 הזרועות הללו בטיפול בפרי 
הוא סוד ההצלחה של ענף האבוקדו וענפים נוספים 
בתחום הפירות. עדיין לא אינטגרציה, אולי בדרך 

לשם. 
בינתיים דואגים מילופרי וחברות השיווק להדק את 
הקשר עם המגדלים ולהביא להם תשואה נאה 
בסוף העונה, בתוספת חלוקת רווחים בתום השנה 

ממילופרי ומחברות השיווק. 
“מכל שרשרת הטיפול בפרי החשובים ביותר הם 
המגדלים, לכן הממשק והדינמיקה איתם חשובים 
לנו מאד” - מבהיר פורת - “אנו שמים דגש על עדכון 
שוטף באמצעות מפגש אותו אנו מקיימים אחת 
לשבועיים ובו משתתפים כל המגדלים, נציגי חברות 
המקצוע  אנשי  המקצועיים.  והמדריכים  השיווק 
משתפים את המגדלים בכל הנתונים והפרטים 

המרכיבים את תמונת המצב בשווקים. 
המתערבת  ההדרכה  על  גם  אחראית  מילופרי 
עבור כל המגדלים, מקיימת ימי עיון והשתלמויות 

מקצועיות עבורם, סיורים מקצועיים וימי גיבוש”. 

“אם כך, נראה שאתם בשלים להקמת אינטגרציה 
דוגמת מילועוף” - אני מעירה

פורת: “הסינרגיה בין 3 הזרועות - גידול, מיון ואריזה 
ושיווק - חזקה ביותר אך בשלב הזה אין החלטה 

להקים אינטגרציה מלאה אלא להשאיר חופש 
פעולה נרחב ועצמאות למגדלים. אולי בעתיד זה 

יקרה, ימים יגידו”. 
בכל מקרה, המידע השוטף בין 3 הזרועות, במישור 
השבועי והיומי, הוא הכוח המניע את גלגלי הפעילות 
ומוביל להצלחה משותפת של שלושתן, מאמין 

פורת.

באזורנו כ-16,000 דונם מטעים, 12,000 מהם מניבים.
בכל שנה יש גידול נטו בנטיעות של 500-600 דונם 
אבוקדו. הווה אומר - גידול של כ-5000 דונם בעשור 
הקרוב. בנוסף לכך הוקמה השנה אגודה שיתופית 
חקלאית הכוללת את שמרת, בית-העמק ומילואות, 
האמונה על פרויקט לנטיעות שתילי אבוקדו על 
שטחים מושכרים. בשטח שמדרום לשמרת ניטעו 
500 דונם, כשמרבית הכספים )הלוואות( ניתנו ע”י 
מילואות והניהול בשטח נמצא בידי שני הקיבוצים. 
פרויקט זה מהווה פיילוט ובמידה ויצליח - יש כוונה 
להרחיב את הפעילות לאזורים נוספים עם קיבוצים 
דוגמת  ומושבים  קיבוצים  בין  באיחוד  נוספים, 

הרפתות ושטחי הגד”ש. 
ובבית האריזה - חרף הדרישות לאיכות, יעילות, 
ואריזת הפרי לא הוחלף  מהירות - הציוד למיון 
זה בשנה- “נטפל בנושא אקוטי  עשרות שנים. 

שנתיים הקרובות” - מבטיח המנהל - “אנחנו חייבים 
לעבור לציוד מתקדם, אוטומטי, המותאם לזמן 
ולמצב. השינוי הזה ישדרג את הביצועים של ביהא”ר 
ויביא לחסכון  בתפוקות ובאיכויות בצורה ניכרת 
בעלויות התפעוליות. בד בבד אנו עובדים על הקמת 
מערכת ממוחשבת תומכת ומדויקת לרצפת היצור 
שתאפשר ניהול נכון ויעיל של הפרי והקמת אתר 

אינטרנט שיאפשר עדכון 
במידע למגדלים על 

נתוני הפרי שלהם 
בזמן אמת.” 

כוחנו בלכידותנו 
שנה חלפה, שנה באה. עונה הסתיימה, עונה חדשה התחילה. עונת 2012-2013 הסתיימה 
עם תוצאות טובות. ענף האבוקדו אצלנו הניב בעונה שחלפה כ-20,000 טון וענף ההדרים 

הניב כ-5,000 טון. בקיץ נארזו השנה כ-250 טון ליצ’י. על-פי התצפיות העונה הקרובה 
עשויה להיות פוריה יותר מקודמתה. יש אף כאלה המעיזים לחזות כי תהיה זו השנה 

הטובה מזה עשור.

המשך
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“נושא נוסף שאנו נדרשים לו הוא - אחסון הפרי, 
אנחנו נאלצים להשכיר חדרי קירור חיצוניים בעלות 
גבוהה, המצוקה בתחום הזה גדולה ואנו חייבים 

למצוא לה פתרון.
ערכנו שינויים בפעילות השוטפת של ביהא”ר- בראש 
וראשונה בבטיחות העובדים וכמו כן בסדר ונראות 
הולמת של אולם המיון והאריזה. אנו מקפידים על 
נעליים בטיחותיות ותלבושת אחידה לכל העובדים”.

המערבי  הגליל  של  האבוקדו 
בארץ.  ביותר  לטוב  נחשב 
מסתבר שהוא לא רק מבטיח, 

הוא גם מקיים. 

פורת: “מטרתנו - לסייע למגדלים לגדל ולטפח 
מטע המניב פרי איכותי, לטפל בפרי ביעילות תוך 
הקפדה על שמירת איכותו והשגת תמורה גבוהה 

למגדלים - הבעלים.
אני מאד מאמין ביחד ובעבודה משותפת, זה מה 
שמביא לנו את העוצמה והיכולת להיות גוף מוביל 

ומשפיע - כוחנו בלכידותנו!”
חוה גירש 

כוחנו בלכידותנו 
המשך מהעמ’ הקודם

לפני כחודש רכשה מילואות את “שובל”, בית- אריזה 
ברמות נפתלי המטפל בפירות קיץ: אגסים, תפוחים, 
נקטרינות, רימונים, הדרים, אפרסקים, דובדבנים, 

משמשים, שזיפים וכו’...
בית האריזה, שהוקם לפני כ-15 שנה ע”י הראל 
שובל, תושב רמות נפתלי, שודרג ונבנה מחדש ב- 5 

שנים האחרונות והוא כולל היום:
3 מערכי מיון ואריזה, 2 - נקנו בשנת 2009 והשלישי 

נקנה ב- 2011.

בימים הטובים נארזו כ- 13,000 טון פירות בשנה.
8 חדרי קירור מודרניים ומבוקרים.

בית האריזה הפועל כל ימות השנה, יוכל גם לעזור 
בשבועות השיא במילופרי לטפל באבוקדו ובהדרים. 
כמו- כן יאפשר לשתי חברות השיווק של מילואות 
להציע  מקומי”  שוק  ו”גליל  אקספורט”  “גליל 

ללקוחותיהם סל מוצרים רחב ומגוון יותר. 
 

מרחיבים את היריעה 

צילום: עמי זינגר, כפר מסריק

צילום: עמי זינגר, כפר מסריק
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הגודל כן קובע

בבסיס החזון האסטרטגי של משקי המפרץ, כפי 
שהוצג ואושר באסיפת המשקים השנתית, בחודש 
אפריל השנה, עומדים העמקת הקשר והרחבת 
שיתוף הפעולה עם המשקים-הבעלים בנושאים 

המטפלים במשק כגוף ובפרטים כחלק מהגוף. 
המטרה - הקמת מיזמים ופעילויות שיתנו יתרון 
לגודל, לחוסן וליחד של גוף גדול וחזק. מהלכים אלו 
יקנו לקיבוצים ובאמצעותם גם לחברים - יעילות 

וחסכון רב בהוצאות בתחומי החיים השונים. 

 - הוא  הפרויקט שכבר התבצע הלכה למעשה 
הסכם הסלולר. נכון לכתיבת שורות אלו הצטרפו 
7 משקים להסכם, שנחתם עם חברת פרטנר, לאחר 

בדיקה ובחינת השוק. 
ומסלולים  טובים  תנאים  להשיג  “הצלחנו 
אטרקטיביים” - מעדכנת דנה שלזינגר, מנהלת 
משקי המפרץ. בהסכם נרכשו גם עשרות מכשירים 
עבור עובדים במילואות והוא התבצע בשת”פ עם 

מנהל הרכש של התשלובת - אלעד ענבר. 

זמן רב  זה  זה, הנמצא  - תחום  הסכם דלקים 
על הפרק, נכנס לאחרונה למהלך מעשי. באחד 
הקיבוצים מתבצע פיילוט בו מפעילה חברת דלק 
ארצית תחנה בתוך הקיבוץ, המספקת דלק לרכבי 
הקיבוץ, למפעלים ולמכונות החקלאיות )עדיין לא 

לרכבי החברים(, בתנאים מועדפים. 

פרויקט, שנמצא בעיצומה של בדיקה, עוסק בנושא: 
בתים סיעודיים בקיבוצים. אוכלוסיות הקיבוצים 
מתבגרות ומתווספים יותר ויותר חברים למעגל 
הנזקקים לטיפול בבית סיעודי. תקנות מחמירות 
מתן  על  יקשו   2016 תחילת  תוקפן  שתיכנסנה 
אישורים ותמיכה כספית של משרד הבריאות לבתים 

סיעודיים, שבהם יגורו פחות מ-36 משתכנים. 
הווי אומר שברוב קיבוצינו לא ניתן יהיה להמשיך, 
מבחינה כלכלית, את הסידור הקיים זה שנים רבות, 

מצב שיביא לחיפוש אלטרנטיבות. 
“אנו בודקים עכשיו אפשרות של איחוד ושותפות 
של כמה קיבוצים מאותו אזור גיאוגרפי בבית כזה, 
שימוקם באחד הישובים. דוגמא לשת”פים כאלה 
ברפתות  האיחודים  הם  בקיבוצינו  בוצעו  שכבר 
ובגד”שים” - מבהירה שלזינגר -”אנחנו מאמינים 
שריכוז כוח בינינו לבין הקיבוצים בנושא אקוטי זה, 

כמו-גם בנושאים נוספים הנוגעים לרווחת החבר, 
יביא לפתרון מוצלח ביותר לכל הנוגעים בדבר. 
הארגון יסייע למשקים בכל הפרטים הארגוניים 
והפיננסיים, תוך התייעצות עם הפיגורות המקצועיות 

הקיימות בשוק”. 
סוגיות אלו ואחרות מועלות במפגשים שמקיימת 
מזכירות )הנהלת( מילואות עם מנהלי הקהילות 
עורכת  בסבב שהיא  מרכזיים,  ונושאי תפקידים 

בקיבוצים בחודשים האחרונים. 

פרויקט נוסף הנמצא בתהליכי בנייה )מחדש( הוא 
- רכש וקניות. 

כל-בו  למנהלי  במילואות  הארגון  שקיים  בכנס 
ואקונומיה מהקיבוצים הועלתה האופציה לרכישה 
משותפת של מוצרים ומצרכים, כבעבר הרחוק. 
הרעיון שהוצג למשתתפי הכנס מציע חיבור לסניף 
של רשת סופר גדולה קרובה, קנייה באמצעותו 
בתנאים מועדפים וסיוע מקצועי לניהול בתי הכל-בו 
בקיבוצים. הכנס נועד להפגיש את נציגי הקיבוצים 
העוסקים בתחום עם עמיתיהם ועם אנשי מקצוע 
האמונים על תחומים אלו. )להלן - כתבה מורחבת 

על הכנס(.

שתי הצעות נוספות שעניינן רווחת הפרט יעמיד 
בקרוב הארגון לפתחם של הקיבוצים: 

חשבון בנק - הארגון פנה ל-2 בנקים, איתם הוא 
עובד, בבקשה להגיש הצעה לפתיחת חשבון בנק 
לחברי הקיבוצים עם הטבות גדולות. הטבות מגזר. 
הרעיון יובא לפורום מנהלי קהילות, לדיון והחלטה.

משקי המפרץ בודק   - ביטוחי-רכב, תשתיות 
הצעות גם בתחומים אלה, בתנאים נוחים

ואטרקטיביים לחברי הקיבוצים. הארגון יבצע את 
ההסכם, אך את הקשר האישי יעשה, כמובן, החבר 

עצמו. 
שכאשר  מאמינים  המפרץ,  במשקי  “אנחנו, 
יגיעו הרעיונות המוצגים כאן לידי ביצוע, בכוחות 
כולנו  נוכל   - הקיבוצים  עם  שלנו  המשותפים 
להתברך וליהנות מתנאים משופרים, הן במישור 
המשקי והן במישור החברתי, האישי” - מסכמת 
שלזינגר - “אני רואה בהם מהלכים בעלי הזדמנות 

גדולה וערך מוסף”. 
 

 חוה גירש 
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ההחלטה לקיים אסיפה בה ישבו נכבדי המרכולים 
של קיבוצי המפרץ התקבלה כיוון שמזה זמן מה 
ישנה התחושה כי עניין המרכולים הולך ונמוג, ואנשים 
מייחסים לו חשיבות מועטה, מה גם שכבר שנים 
צצים מפעם לפעם מרכזי מזון כפטריות אחר הגשם, 
וככל שהם מתרבים כך גדלה התחרות, המבצעים 
המסנוורים, וחיזוריהם אחר הלקוחות כציידי דייג 
מותירים הרחק מאחור את המרכולים הקטנים 
שאט אט נראה כי ייעלמו ואיתם נוסטלגיה מתוקה 
בת שנים רבות, משקי המפרץ כגוף פיננסי מקצועי 
שמה לנגד עיניה את הצורך והרצון להחזיר עטרה 
ליושנה ולסייע לקיבוצים להתאגד לחיסכון משמעותי, 

להוזיל בעלויות, ולמשוך לקוחות.
מיותר כמעט לציין כי רוב בעלי 
המרכולים נענו להזמנה ברצון 
רב, והגיעו לאסיפה חדורי ציפייה, 
והלא לכל הפחות יקבלו טיפים 

לשימור ולשיפור...
בכיבוד קל, באווירה נעימה, על כוס 
קפה מהביל, פתחה את הישיבה 
בדברי הסבר, דנה שלזינגר מנהלת 
כספים וסחר במשקי המפרץ, מיד 
הועלו נושאים שונים ומגוונים, 
הערות לגבי המצב הנוכחי, ועוד. 
מישהו הציע שהחברות הגדולות 
הרוכשות כמויות עצומות ממילא, 
תרכושנה אף עבור בעלי כלבו 
בקיבוצים, ממילא הרשת תזכה 
בהנחות ככל שתגדיל את הזמנותיה, 

וכך יצאו כולם שבעי רצון.
בהמשך הוצגו ושווקו מוצרי מזון 

אקולוגיים של חברת Frosch תוך כדי הסנפת 
ריחות ניקיון מרעננים, חולקו חוברות קטלוג ע”י 
נציג מילועוף שהרבה בדברי הסבר לגבי טיב מוצריו, 
מה כדאי לרכישה יותר, ומה פחות, החוברות קונחו 

במתכונים ערבים לחיך... 
לאחר מנוחה קלה, וארוחת צהריים טעימה, מה 
יותר נכון מלסיים את הפינוק בגלידות כיד המלך...? 
נציג נסטלה הכריז חגיגית שהגלידות ישווקו לבתי 
הכלבו באופן הכי נכון עבורם, וכל החברים זכו 
להתענג על טעמים שונים, צבעים ומרקמים של 

מבחר הגלידות האיכותיות ביותר של נסטלה...
שבעים ומרוצים סיימנו את האסיפה עם מצגת 

מועילה וקבלת שלל טיפים לניהול ושיווק נכון. 
להלן בקצרה על הנושאים הנ”ל

שיווק- חשיבות היכולת לפרסם, לאתר לקוחות 
וערוצי שיווק

כלכלה - מימון לטווח קצר/ מסגרת אשראי בבנק
יכולות אישיות - מקצועיות וניסיון של בעל המרכול. 
דיוק - תמחור נכון, והקפדה על התאמה בין המחירים 

המופיעים ע”ג המוצר ובמחשב, ועוד...
לסיום - חברים-

בחיים כמו בחיים, צריך לדעת לשווק את עצמך ולנהל 
את חייך נכון ובראייה קדימה, אני סמוכה ובטוחה כי 
הרעיונות שהועלו מצאו את דרכם למי שצריך, ואלו 
יפיקו מהם את המרב, ויעצימו את התחושה ש- זה 

המרכול הקטן- גדול יהיה.

אסיפת בעלי המרכולים 2013 - כתבתה של לוי רחל )משקי המפרץ(

זה הקטן גדול יהיה

כל-בו כפר-מסריק החדש

כל-בו כפר-מסריק החדש
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שומרים עלינו

הגדרת תפקידו: מנהל אבטחה מונחה משטרת 
ישראל. הזרוע הארוכה של המשטרה, אם תרצו. 

“אני השוטר של המתחם” - הוא מסביר. 
הכירו נא את: זוהר שופט, )45( תושב הקריות. 

“24 שנים אני במערכת הביטחון” - הוא מציג את 
עצמו - “התחלתי בשב”כ, באבטחת אישים, ראשי 
ממשלה ושרים, אחר-כך עברתי למשטרה”. בראשית 
אוקטובר 2011 )1.11.11( הוא גויס למילועוף ובהמשך 
הצטרף לתחום אחריותו כל שטח אזור התעשייה 
של מילואות. כשהוא הגיע למילועוף היה לו ברור 
שיש צורך מיידי בשיפור מצב האבטחה והביטחון. 
בשיתוף עם המנהלים הוחלט לנקוט במספר צעדים 

הכרחיים: 
נבנה מערך בטחון ושמירה - הופקו תיקי נהלים . 1

מסודרים וברורים. 
הותקנו למעלה ממאה מצלמות באולם היצור, . 2

בחצר המפעל ובאתרים רגישים, אסטרטגיים. 
 טופל ושופר מצב שערי הכניסה והיציאה והגדרות . 3

שסביב המפעל. 
של . 4 ויציאות  כניסות  לגבי  קפדני  נוהל  הוכנס 

עובדים ואורחים וכנ”ל לגבי הוצאת סחורה.
 

ואז הוא נכנס לעובי הקורה והתחיל לטפל במקרים 
המפעל  שטח  את  שפקדו  חריגים 

 - נשכח  אל  לבקרים.  חדשות 
במשחטת מילועוף כ-450 עובדים, 
מכל המגזרים, מכל הגילאים. כמו-
כן מגיעים לשטח המפעל קבלנים 
ועובדיהם וקבלני משנה - הבאים 
בין  קרובות.  לעיתים  והולכים 
העובדים פרצו סכסוכים וקטטות והיו 
התארגנויות של חבורות, שגרמו חוסר 
שקט ואף מהומות בתדירות גבוהה. 
“חבר’ה  המערכת  מתוך  גייס  הוא 
טובים” “סוכנים”, כהגדרתו ובשת”פ 
עם המשטרה, הם מטפלים בתופעה 
באינטנסיביות. בתוקף תפקידו הוא 

רשאי לבצע פעולות כמו: חיפוש, מעקב, מעצר, 
איזוק והעברה לטיפול המשטרה בזמן אמת. 

“אני שמח לבשר שבעקבות הטיפול המיידי שלנו 
בנושא הזה ירדה כמות אירועי האלימות במפעל 
באופן משמעותי. אנחנו עובדים כמו יחידה מובחרת- 
בשקט וביעילות, בפעילות מודיעינית, סמויה. אני, 
כמובן, מעורב אישית בכל האירועים. חשוב לי לציין 
שהכל מתבצע בחשאיות ובלי מהומות ואם יזדמן 
אדם למקום בו התקיים אירוע חריג דקות אחדות 
קודם לכן, הוא לא יחוש כי משהו מיוחד התרחש בו”. 
נושא נוסף שמטפל בו שופט, הוא משמעת בעבודה- 

עמידה בלוח זמנים, חבלה מכוונת וכד’. 
אחריותו,  תחת  הנמצאים  בשער,  השומרים  גם 

משתפים איתו פעולה באופן מלא ומיידי. 
השמירה בשערים מתבצעת בקפדנות ובעירנות. 

קשר ועבודה משותפת הוא יצר גם עם כל מנהלי 
הפעילויות במילועוף ובמילואות - האחראים על 

הבטיחות, על החצר, על הרכב ועוד... 
ובכן, הוא עושה עבודתו נאמנה ב”מוקטעה” )תרגום: 

שליטה( שלו, כלשונו. 
ובבטחה  ברוגע  להתנהל  יכולים  אנחנו  ואנחנו? 

במקום עבודתנו... 

“האח הגדול“ שומר עלינו...   
חוה גירש 

ממרומי הקומה השישית, העליונה, במנהרת הקירור של מילועוף, הוא חולש על כל 
השטח. צופה במתרחש ושומר על הבאים והיוצאים. שם, במקום הגבוה ביותר 

בשטח מילואות, ממוקם משרדו המסודר והמטופח, ובו מערכת ממוחשבת המכילה 
תמונות שמגיעות מ- 140 )!( מצלמות הממוקמות באתרים ואזורים, 

ברחבי השטח ממילועוף בדרום ועד...נעמן פורצלן בצפון, במשך 24 שעות ביממה. 
התמונות מוצגות בשני מסכי ענק, כך שניתן לעקוב אחר המתרחש במתחם בכל רגע נתון. 

האח הגדול משגיח עלינו.
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ביקור שר החקלאות באזורנו

נפרדנו כך...
בשנת 2013 סיימו את עבודתם במפעלי מילואות עובדים ועובדות רבים שהיוו חלק בלתי נפרד ממערכת 
העשייה והתרומה - חלקם במשך שנים רבות, חלקם תקופות יותר קצרות. אנו רואים לנכון לציין את 

שמותיהם, תפקידיהם ושנות עבודתם מעל דפי העלון.

מעמקא,  רפתנים  עם  נפגש  הוא  סיורו  במהלך 
עם  נפגש  אילון,  במטעי  בננות  מגדלי  עם  שוחח 
בקיבוץ  רה”ן  בתרביות  וביקר  מילופרי  הנהלת 
המועצה,  ראש  בסיור:  אליו  התלוו  ראש-הנקרה. 
יהודה שביט )ז”ל(, המנכ”ל, משה דוידוביץ, מנכ”ל 
מילואות, און ברזילי, יו”ר התאחדות מגדלי הבקר, 
ישראלי  יורם  מאגרי-אשר,  מנהל  דותן,  אביתר 

וראש הועדה החקלאית במועצה, דרור בוקר. 

נושאים ונתונים שהועלו במהלך הסיורים והביקורים: 
קשיים במעמדם של רפתני המושבים במישור 	 

האזורי ובמישור הארצי
הצלחות רישות מטעי הבננות בעמק הקורן 	 
הצלחות מטעי האבוקדו במשקי האזור 	 
בעיות בקבלת שטחים לחקלאות 	 
מחסור בתשתיות חקלאיות המונע ממגדלי אזורנו 	 

להשתלב בייצוא לאירופה 
קשיים בבניית חממות חדשות 	 
עצירת ההשקעות במפעלי המים המושבים, לצד 	 

הצגת הישגים במאגרי-אשר

במפעל התרביות בראש-הנקרה, המתמחה בריבוי 
צמחים והשבחתם, הוצגה בפני השר פעילות חובקת 

עולם.
ולבקשות, הבטיח  השר שמיר התייחס לטענות 
להקים צוות לבדיקתן והצעות לפתרונן ואמר שינסה 
לנצל את קשריו בחו”ל לטובת השתלבותם של 

חקלאי האזור בנושא הייצוא.

)מתוך כתבה ב”זה אשר”, מיום 7/10( 

בתחילת חודש אוקטובר ערך שר החקלאות, יאיר שמיר, סיור עבודה באזורנו.

תודות לכולם על תרומתם לפעילות והתפתחות מפעלי 
התשלובת וברכת המשך הדרך באשר היא...

העובדים והעובדות שנפרדנו מהם השנה ומספר שנות עבודתם:

אילנה רובינזון - מזכירה בתדיעד - 43 שנים

אורנה ראובני - מנהלת חשבונות במילובר - 35 שנים

דודו בליזובסקי - תכנה בתדיעד - 32 שנים

שלמה סנה - מנהל חשבונות במילועוף - 24 שנים

אלי מורד - מנהל חשבונות במילועוף - 20 שנים

שאול פפר - מנהל תפעול במילופרי - 17 שנים

לוזי הנדל - מנכ”ל מילובר - 17 שנים 

רונית פנג’ל - מזכירה במילועוף - 14 שנים

חביבה שפר - מזכירה במילובר - 13 שנים 

יחיאל תמיר - מנהל אחזקה במילועוף - 11 שנים 

רמי בר-זיו - מנהל מילופרי - 7 שנים 

רונית אגרא - מזכירת מנכ”ל ומזכ”ל - 7 שנים
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רמי רז / חוה גירש: מילואות בע�מ ד.נ. אשרת 25201המערכת: 

מילועוף קיבלה חמישה כוכבי יופי בתחרות 
“תעשייה יפה ומקיימת בישראל יפה”

חברת מילועוף מתשלובת מילואות קיבלה חמישה 
כוכבי יופי במסגרת תחרות “תעשייה יפה ומקיימת 
בישראל יפה”, המתקיימת בחסות משרד התמ”ת 
)כיום- הכלכלה( ובשיתוף התאחדות התעשיינים 
בישראל ואיגוד התעשייה הקיבוצית. מטרת התחרות 
היא לעודד טיפוח סביבתי ושיפור חזות הסביבה במגזר 
התעשייתי, לרווחת האדם והקהילה, כחלק מתפיסת 

איכות חיים כוללת.

לדברי שוקי בשן, מנכ”ל מילועוף, “בחברה מייחסים 
חשיבות רבה לנושא הטיפוח הסביבתי, מקדישים 
מאמצים ומייחדים משאבים לשמירה על סביבה 

נקייה, היגיינית, מטופחת ויפה.
כל כוכב יופי מחמיא ומרגש בכלל וחמישה כוכבים - 
על אחת כמה וכמה. יותר מאשר יש בהענקת חמישה 
כוכבי יופי למילועוף משום הערכה והוקרה לפעילותנו 
בנושא זה, יש בה משום הגבהת רף הציפיות מאתנו. 
עלינו לעשות כל מאמץ כדי להצדיק את הענקת 
כוכבי היופי השנה וכדי להיות ראויים לקבלתם גם 

בשנה הבאה”, אמר בשן.
 אהרון כפיר - לוטם - יח”צ 

בחודש אוקטובר השנה התקיים במתנ”ס של פקיעין 
טקס מרשים ומכובד, בו השתתפו ראשי מועצות 
דרוזיות, קצינים בכירים - דרוזים ויהודים, אנשי רוח ועוד. 
הטקס התקיים לרגל קבלת מלגות לסטודנטים 

דרוזים בוגרי צבא. 
בין התורמים למלגות אלו היתה אינטגרציית מילועוף, 
מתשלובת מילואות, שתרמה 20,000 ₪ ל-20 סטודנטים.

המחווה הנאה הזו באה להביע הערכה למגזר המיוצג 
בכבוד במשך שנים בקרב עובדי המפעל. “נענינו לפניית 

העמותה ע”ש סא”ל סאלח פלאח ז”ל, שפועלת בחסות 
האגודה למען החייל, הסניף הדרוזי” - מבהיר מנצור 
מאדי, מנהל מש”א במפעל, שתיווך בין התורמים 

לנתרמים. 
“...אנו רוצים להודות לכם על תרומה מיוחדת זו 
שתסייע בקידום העדה הדרוזית, בחינוך ושמירה על 
הישגי בנינו החיילים הדרוזים... נקווה שנזכה להמשך 
שיתוף פעולה בינינו” - כתב בין היתר במכתב התודה 

אל”מ מיל’ מופיד עאמר, יו”ר העמותה. 

מלגות לסטודנטים בוגרי צבא דרוזים 

לא הבל היופי, לא שקר החן


