
מילו‡ו˙
ניוזלטר ‡ינטרנטי

NEWS˙מילו‡ו
ניוזלטר ‡ינטרנטי

NEWS

1

דבר המערכת

“מילואות  את  להשיק  שמחים  אנחנו 
ניוז“, מגזין אינטרנטי חדש של תשלובת 
בכל  וזמינותו  המידע  נגישות  מילואות. 
אפשרויות  על  מקלה  עת  ובכל  מקום 
חשיפת המידע למספר בלתי מוגבל של 
הקיבוצים   25 חברי  ושל  בכלל  גולשים 
בפרט.  מילואות  תשלובת  של  הבעלים 
את  וכמשוער  כצפוי  שמכירים,  כמי 
הגולשים,  אתם  הזו,  הפלטפורמה 
מודעים להיותה לא רק במה ושופר של 
 - בעיקר  אולי   - גם  אלא  המידע  מפיצי 
המקום שבו הנמענים שלו, אתם, יכולים 
להציע  להגיב,  משוב,  להשיב  ומוזמנים 
חומרים, להעלות רעיונות, ליזום יוזמות 

ועוד. 

אנחנו יוצאים כאן ועכשיו לדרך חדשה, 
עם  כחודש  מדי  לאוויר  לעלות  בתקווה 
מידע  חדשותי,  חומר  ובו  חדש,  גיליון 

וחומרי קריאה מגוונים ומעניינים. 

כערך  בשקיפות  דוגלים  רק  שלא  כמי 
)עיניכם הקוראות  אלא מיישמים אותה 
לשתף  נשמח  למעשה,  הלכה  עדות( 
אתכם במכלול העשייה במגוון התחומים 
לצד  מילואות,  תשלובת  עוסקת  שבהם 
שמהווה  לקהילה  ותרומתה  מעורבותה 

את אחד מערכי הליבה שלה. 

ועמוק  חזק  טבוע  מילואות  של  חותמה 
בהוויה הכלכלית של המדינה בכלל ושל 
מעורבים  רבים  בפרט.  המערבי  הגליל 
שלה:  הרב-תחומית  לעשייה  ושותפים 
לקוחות  ספקים,  עובדים,  מנהלים, 
זה  מגזין  של  לאוויר  עלייתו  עם  ועוד. 
נפתח ערוץ מידע נוסף, אשר ישמש, זו 
תקוותנו, לא רק ערוץ מידע, חשוב וחיוני 
כשלעצמו, אלא במה פתוחה לקיומו של 
שיח ציבורי פתוח וחפשי, אשר כל אחד 
מכם לא רק רשאי להביע את דעתו אלא 

מוזמן לעשות זאת. 
קריאה מהנה,

אהרון כפיר 

המערכת
עורכים: רמי רז ואהרון כפיר
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חברת גליל שוק מקומי 
מתשלובת מילואות 

משקיעה מיליון ש”ח 
במיתוג תוצרתה: 

פירות וירקות
בימים אלה מושמעת ברדיו 

תשדיר תחת הסיסמה ‘גיל 
הדחליל מהגליל‘ ובקרוב 

יתרחב המיתוג גם לשלטי 
חוצות ולאמצעי תקשורת נוספים

 
בימים אלה מתנגן ברדיו תשדיר ’גיל הדחליל מהגליל’ 
גליל  המבשר את ראשית תהליך המיתוג של חברת 
שוק מקומי מתשלובת מילואות, שהוקמה בנובמבר 
2012. החברה משלימה את חברת גליל אסקפורט, 
שהוקמה אף היא על ידי מילואות, ועוסקת בייצוא 
במסגרת  לארץ.  בחוץ  לשווקים  המגדלים  פירות 
לדברי  המוצרים.  כל  אריזות  ימותגו  המיתוג  תהליך 
נבחר  הדחליל  סמל  אורטל,  יפתח  החברה,  מנכ“ל 
החקלאיים  היבולים  על  ששומר  כמי  דימויו  בשל 
בגינות, בשדות ובשאר אזורי הגידול. מיתוג החברה 
הוא שלב נוסף בתהליך בידולה ויצירת זהות עסקית 
ברורה. הוא נועד להקל על הצרכן הסופי של המוצרים 
לזהות את התוצרת האיכותית שהחברה משווקת. גם 
מדבקה  בתפזורת-  יימצאו  והירקות  הפירות  כאשר 
עם לוגו החברה וסמלו של גל הדחליל יימצאו על כל 

אחד מהם. 

גליל שוק מקומי, משווקת, על פי תקן מחייב 
סוגי   25 של  בשנה  טון   60.000 ומחמיר, 
הדר  פירות  נשירים,  לרבות  וירקות,  פירות 
ועוד,  ליצ’י  אנונה,  כגון  אקזוטיים  ופירות 
140 מיליון  כ-  במחזור מכירות שנתי של 
שמשרדיה  מקומי,  שוק  גליל  חברת   .₪
במתחם “מילופרי“, -  בית האריזה הוותיק 
מילואות  שבבעלות  בארץ  ומהגדולים 
מילואות  בנוסף  המערבי.  בגליל  וממוקם 
מחזיקה בית אריזה לפירות נשירים ברמות 

נפתלי. 

מראש  הארץ,  כל  פני  על  פזורים  החברה  לקוחות 
הנקרה בצפון עד באר-שבע בדרום וכן מזרחה, לכיוון 

פונה  החברה  של  האסטרטגיה  ירושלים. 
בעיקר לרשתות הקמעונאיות הגדולות. 

מובילה  לספקית  נחשבת  החברה 
הגדולות  השיווק  רשתות  לשלוש 
ביותר בארץ: שופרסל, הריבוע הכחול 
ישירה  במכירה  ומשווקת  חינם  וחצי 
גם לרשת רמי לוי. ברשות החברה צי 

משאיות לפיזור מוצריה.
אורטל,  יפתח  החברה,  מנכ“ל 

יליד  לשלושה,  ואב  נשוי   ,40
תל  ותושב  ב’  דגניה  קיבוץ 
תעשייה  מהנדס  עדשים, 
מידע  מערכות  וניהול 
ומשנת  הטכניון,  ממוסד 
פירות  בתחום  עוסק   1996

וירקות. 

זה הזמן להצטרף לרשימת התפוצה של מילואות ניוז החדש - מגזין אינטרנטי המביא את 
milouot-news@milouot.co.il:פעילויות תשלובת מילואות ישירות אליכם במייל, להרשמה

קוראים המעוניינים לספר לנו סיפורים / חוויות אם או בלי תמונות על מילואות מתקופת 
milouot-news@milouot.co.il :היווסדה ועד היום מוזמנים לשלוח מייל למערכת

מילו‡ו˙
ניוזלטר ‡ינטרנטי

NEWS
יוני 2015

גיליון מס’ 1

פיילוט
ראשון

www: milouot.co.il | E-mail: milouot -news@milouot.co.il | 1534 - 9917569 .מילואות חברה לפיתוח משקי מפרץ חיפה בע�מ דואר נע אשרת 103290 | טל. 9853102 - 04 | פקס

של  השנתית  באסיפה 
מילואות  תשלובת 
בשלישי  שהתקיימה 
סיכם  שבה   )14.4(
המנכ“ל, און בריזלי, את 
הישגיה בשנת 2014 ואת תכניותיה לשנה הנוכחית 
2015 . הוא הפנה אצבע מאשימה כלפי הממשלה, אשר 
לדבריו פוגעת אנושות בחקלאות ורואה בחקלאים 
אשמים בהעלאת יוקר המחיה בישראל בכלל ובייקור 
מוצרי המזון בה בפרט. “בעוד שבמדינות רבות בעולם 
המערבי הממשלות מעורבות בתמיכה בחקלאות הרי 
שבארץ זה הפוך“, אמר ברזילי. לדבריו, “העיתונות 
מלאה בכתבות שליליות על עלויות המזון אשר גורמת 

לציבור להטיל את האחריות עלינו, החקלאים.
שנפגעו  היצוא,  ענפי  בעיקר  ענפים,  מספר  קיימים 
קשה;  במשבר  כיום  ונמצאים  ביותר  חמורה  בצורה 
חקלאים  מול  בתחרות  נמצאים  חקלאים  אותם 

ממדינות אחרות, שם ניתנת עזרה ממשלתית. 

ענפים שלמים נמצאים בסיכון להמשך קיומם כגון: 
האפרסמון, הפלפל, האשכולית האדומה ועוד“. חרף 
כל  אף  “על  כי  ברזילי  ציין  הממשלה  את  האשמתו 
האמור לעיל, לאור מבנה הפעילות של מילואות ושל 
לציין ששנת 2014 הייתה שנה  ניתן  משקי המפרץ 

עם תוצאות עסקיות טובות בכל הפעילויות“. 

של  הבעלים  המשקים  נציגי  בפני  דבריו  במהלך 
התשלובת, הביע המנכ“ל באוזניהם את חששותיו כי 
“לאור הנעשה בכלכלה ובפוליטיקה הישראלית אנו 
צופים המשך היחלשותו של הלובי החקלאי והגופים 
על  הצפוי  מהלחץ  חוששים  ואנו  אליו,  הקשורים 
יהיו   2015 לשנת  המרכזיים  היעדים  החקלאות. 
אנו  בהן  הפעילויות  והגדלת  הארגון  פיתוח  המשך 
בענף  התלות  את  להקטין  שנוכל  מנת  על  עוסקים 
הפטם ולפזר סיכונים. בכוונתנו לבחון השנה מספר 
בפעילויות  במילועוף,  הפיתוח  להמשך  חלופות 
נושאים  אחרי  חיפוש  המשך  תוך  והנדל“ן  השיווק 

נוספים לפיתוח“. 

און ברזילי:
בחקלאים  ורואה  בחקלאות  אנושות  פוגעת  �הממשלה 
את הגורם לעליית יוקר המחייה בישראל בכלל ואת ייקור 

מוצרי המזון בפרט�.

משולחן ההנהלה

חטיבת פירות וירקות
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חדש במילועוף

”שניצל – שניצל”
במפעל  לפעול  שהחל  החדש  הטרמי  הקו  את  חנכה  מילואות  מזכירות 

המוצרים ב�מילועוף�.

שוקי בשן )מנכ“ל מילועוף( ציין בסיפוק וגאווה כי המפעל עמד בהקמת המחלקה החדשה לעיבוד 
טרמי )טיגון / אפייה( למוצרי עוף והודו גם בלו“ז ההקמה וגם בתקציב.

ההקמה ארכה 5 חודשים בעלות )מבנה + ציוד( של כ- 14 מיליון ₪ - מחלקה זו פותחת אופקי 
פעילות חדשים.

אריה גנץ )מנהל מפעל מוצרים(  ויוחאי בן זכרי )טכנולוג המזון(  פירטו את נפלאות 
הקו שהוא הטכנולוגיה האחרונה גם במכשור ההולנדי וגם במנהרת ההקפאה, 

כושר הייצור של המחלקה במשמרת אחת – 125 טון לחודש.

און ברזילי )מנכ“ל מילואות( בירך את מילועוף לכניסת המחלקה לייצור )החודש 
כבר יוצרו 50 טון של מוצרים( ואיחל כי היתרון היחסי שיש לאינטגרציית מילועוף 

תגדל עתה עם כניסתנו לייצור מוצרי עוף מעובדים לרשתות ולצרכנים.

בשורה בריאה וטעימה לחובבי העוף:
מילועוף משווקת עופות ללא אנטיביוטיקה 

�מילוטבע�.

לראשונה, חברת מילועוף החלה לשווק עופות ללא אנטיביוטיקה, 
תחת קטגוריה “מילוטבע“.

מדובר בתהליך גידול שנמשך 42 יום, מרגע בקיעת האפרוח 
מקליפת הביצה ועד הגעתו כעוף בוגר לפס היצור של המשחטה 
וממנה כמוצר מוגמר לצרכן. עופות ללא אנטיביוטיקה מהווים 

כ- 10% מהיקף העופות שמגדלת מילועוף בחוות הלולים 
המסומנים כנטולי אנטיביוטיקה.  

לדברי שוקי בשן, מנכ“ל מילועוף, החידוש הוא בכך שמהיום הראשון מבקיעת 
האפרוח, לא נעשה שימוש בכל חומר אנטיביוטי. לצורך עמידות העופות מפני 

מחלות, מציין בשן, פותחו במכון התערובת מילובר, )חברת אחות בבעלות 
מילואות(, הרכבי מזון עם תוספים טבעיים. מחירי העופות ללא אנטביוטיקה 
אותם משווקת מילועוף לרשתות השיווק השונות יהיו גבוהים בהשוואה 
לעופות הרגילים בכ- 2 ₪ לק“ג, כשהמחיר לצרכן הסופי נקבע לפי שיקולי 
כל אחת מהרשתות הקימעוניות - השיווק. ראוי לציין, שמילועוף משווקת 
כיום עופות ללא אנטיביוטיקה בהתאם ועל פי הוראות משרד הבריאות 

והשירותים הוטרינרים.

“גידול עופות ללא אנטיביוטיקה בכל שלבי התפתחות העוף מיושם 
זה מכבר, הלכה למעשה, במדינות אירופה המתקדמות והחלטנו 
לאמץ גישה זו וליישמה בהדרגה בלולי הגידול שלנו בכדי לתת 
מענה לצרכי ודרישות השוק הקיימים“,  ציין בשן. בתוך כך, באחרונה 
החלה החברה לשווק את סל מוצריה במארז חדש, מדובר במגשית גמישה עם 
כיסוי שקוף בחלקו ואטום לחלוטין, השומר באופן מירבי על המוצר עד לרגע 

פתיחתו ע“י הצרכן בביתו. 

תמונת החודש

”מעשים טובים” 
במסגרת “יום מעשים טובים“ שנערך בישראל בכלל 
עובדי  התנדבו   )24/3( בפרט  הקיבוצית  ובתנועה 
אליה,  הקשורות  מהחברות  “מילואות“  תשלובת 
לפעילות במתחם בתי הספר היסודיים שבקיבוץ עין 

המפרץ. 

דנה שלזינגר ודפנה סוקול  הפרויקט אורגן על ידי 
בשיתוף פעולה עם עמותת “רוח טובה“, ובמסגרת זו 
התשלובת.  עובדי  פעיל  באופן  לראשונה  חלק  נטלו 
רבים מעובדי מילואות ומנהליה, הגיעו למתחם בתי 
ויצרו  “נעמן“ שבקיבוץ עין המפרץ  הספר היסודיים 
ספסלים,  בדמות  מרהיב  פסל  התלמידים  עם  יחד 
בהנחיית  מכוניות  מגלגלי  ממוחזרים  מחומרים 

הפסל גילי אשל. 

לאחרונה השלימו התלמידים 
המאוירת  החזות  את 
ראוי  הספסל.  של  והצבעונית 
עוסקת  מילואות  כי  לציין 
ומעורבת בקהילה ותורמת לה 
כמסורת ומדי שנה באמצעות 
למעורבות  ייעודי  תקציב 

בקהילה.

חדש במילועוף

מן העיתונות

2
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 מחלקת ניהול מערכות מידע:

לילך שחר, מנהלת המחלקה: �תפקידה של מחלקת מערכות המידע לתמוך במקבלי ההחלטות ולסייע להם בהשגת 
היעדים הכלכלים של החברה וכן לתמוך בעבודה השוטפת�

מחלקת ניהול מידע, שהקמתה הושלמה לפני חודשים מספר, מרכזת מעתה את כל שירותי המחשוב של תשלובת מילואות ומאפשרת 
מעתה ביצוע כל העבודות, אשר לפנים סופקו על ידי מיקור חוץ. צוות המחלקה, המונה שמונה אנשים, בניהולה של לילך שחר, השלים 
בעבודה,  לחיסכון  המסייעות  מערכות  לשימוש  הוכנסו  החברה  במפעלי  התשלובת.  במפעלי  פריורטי  מערכת  הטמעת  באחרונה 
להתייעלות ולהגדלת המכירות. מחלקת ניהול המידע מעמיקה את היישומים במפעלים לפי צרכיהם: פתרונות מחשוביים לשיטות 
העבודה, דוחות ייחודיים למנהלים, ליווי תהליכים, אתרי אינטרנט עם ממשקים למערכות המרכזיות, שדרוג גרסאות ותחזוקה 

שוטפת, המצריכה אף היא השקעה רבה. 

בחודשים האחרונים התבצע שדרוג מערך השרתים, האמור לספק כלים טובים ומתקדמים לניהול ותפעול המערך, חלוקה 
דינמית וגמישה של משאבי המחשב בין המפעלים, ומתן שרידות וגיבוי.

לדברי לילך שחר, מנהלת המחלקה, המטרה המרכזית של ניהול מערכות המידע בארגון היא לתמוך בפעילויות השונות כגון: 
כספים, שיווק, מכירות, הפצה, יצור, איכות, מלאי ורכש ולאפשר מידע ניהולי למקבלי ההחלטות. צוות המחלקה מסייע ומקל 

על זרימת המידע בתוך המפעלים, ובין המפעלים לבין משקי המפרץ, הגורם הפיננסי המשותף.

נעים מאד

דרושים
למילואות

למילובר
מהנדס/ת מפעל

משרה מלאה 
כניסה מיידית

למילועוף
מהנדס מפעל

אחריות על מערך האחזקה של מילועוף
משרה מלאה, כניסה מיידית

המעוניינים לקבלת דרישות 
התפקיד ותנאים יפנו ל-

 dafna@milouot.co.il

תמיר פורת - סיכום עונת 2014/15

בשנתיים הקרובות מתכננת החברה להשקיע 30 
מיליון ₪ בשדרוג בית האריזה שיהפוך לחדיש 
ומודרני, שיאפשר טיפול בכמות גדולה באלפי טונות 
מזו המטופלת בו כיום וייתן מענה לביקוש ההולך 

וגובר לאבוקדו בארץ ובחו“ל

חברת מילופרי מתשלובת מילואות רשמה בעונת 
יצוא האבוקדו לשנת 2014/15, שהסתיימה לפני 
כשבועיים, שיא בשיווק הפרי לארץ ולחו“ל 25,500 
טון ועד תום העונה לשוק המקומי יתווספו עוד כ- 
1,000 טון ובסה“כ תסתיים העונה עם 26,600 טון. 
70% בקירוב מהכמות ייצאה החברה, באמצעות חברת 
השיווק של התשלובת, ’גליל אקספורט’ לאנגליה, 

צרפת, הולנד, גרמניה, רוסיה ולאיטליה. 

מנכ“ל החברה, תמיר פורת, ציין כי חלק הארי של 
הפרי הוא מסוג האס, אשר בשווקי העולם מהוה 
כ- 95% מסל צריכת האבוקדו. את השלמת שיווק 
הפרי בארץ מבצעת חברת “גליל שוק מקומי“ השייכת 
אף היא לתשלובת מילואות שמספקת את כל ערוצי 
הטיפול בפרי לשווקים, לרשתות הגדולות ולסוחרים, 
תוך שהיא מנצלת את מגוון הפירות והירקות הגדול 
אותו היא משווקת לאורך כל השנה. לדבריו, בעוד 
המגזר היהודי בישראל מעדיף את זן האטינגר, במגזר 
הערבי, בדומה לשווקי חו“ל, קיים ביקוש גדול לזן 
ההאס. פורת צופה, כי בתוך חמש שנים, ייהפך זן האס 
גם בקרב המגזר היהודי לזן העיקרי הודות לאיכות 
טעמו הטוב ולמרקמו הרך המאפשרים לאכול את 

הפרי, בתוספת מלח או לימון, “בכפית, כמו מעדן“. 
במהלך החודשים הקרובים יעבוד בית האריזה 
במתכונת מצומצמת, שבה ייארזו כ- 1000 טון של 

אבוקדו מהזן ריד שנמכר כולו השוק המקומי. 

לדברי פורת, “שני גלים של קרה, שפקדו את ישראל 
בחורף האחרון, גרמו נזקים בעיקר ליבולים בגליל 
העליון ובעמק חפר, בעוד שבגליל המערבי נפגע 
מספר מצומצם של מגדלים. בשל הערכות מהירה 
ונכונה של מילופרי  והמגדלים שנפגעו, בוצעו קטיפי 
הצלה לחלקות שנפגעו לפני שהנזק בעצים הגיע 
אל הפרי עצמו, כך הצלחנו להציל את מרבית הפרי“. 

חברת מילופרי, המסתייעת בחברת הייצוא “גליל 
אקספורט“, אשר הייצוא העיקרי שלה הוא למדינות 
מערב אירופה, מנסה לחדור באחרונה גם לשווקים 
נוספים במזרח אירופה. פורת מבחין במגמת גידול 
בחשיפה אל האבוקדו בישראל הודות להגברת 
המודעות לסגולות הבריאותיות הגלומות בו. “מדובר 
בפרי, אשר לאורך שנים נותן תמורה טובה למגדלים, 
שומר על יציבות וכדאיות כלכלית לאורך השנים, 
מתאים מאד לגידול באזור הגליל המערבי ולכן, יש 
גידול ניכר בנטיעות האבוקדו על חשבון גידולי שדה 

וגידולי מטע אחרים באזורנו, מציין פורת. 

בעונת השיא עובדים בבית האריזה של 
החברה, אשר נבנה בשנות ה-80 של 
המאה שעברה, 150 איש. על אף גידול 
שלכ-25% בכמויות הנארזות בהשוואה 
לאריזה עד לפני שנתיים, ניהלו תהליך 
התייעלות מעמיק במילופרי, שאפשר 
למקסם את פוטנציאל הייצור של בית 
האריזה, על מנת להיערך לגידול בכמות 
הפרי שנארז בשתי העונות האחרונות 
ואמור לגדול בשנים הקרובות ל- 35 אלף 
טון. לשם כך מתכננת החברה להשקיע 
בשנתיים הקרובות 30 מיליון ₪ בשדרוג 
בית אריזה שיהפוך חדיש ומודרני, אשר 
יאפשר טיפול בכמות גדולה באלפי טונות 

מזו המטופלת בו כיום. 
באמצעות מרכז הידע והשירות שלה 
מקיימת החברה מערך הדרכה, אשר 
במסגרתו מסתייעים המגדלים בארבעה 

מדריכים מקצועיים המסייעים להם להפיק ולמצות 
את המרב ואת המיטב מגידול האבוקדו במשקיהם. 
פעם בשבועיים מתקיימים מפגשי מגדלים עם צוות 
מילופרי, רכז ההדרכה, נציגי חברות השיווק “גליל 
אקספורט“ ו“גליל שוק מקומי“. במפגשים אלו נמסר 
דיווח מסודר מהנעשה במילופרי. במפגש עולים 
נושאים לחיזוק שרשרת הערך של התשלובת. הודות 
לערך המוסף שמעניקות לחברה שתי חברות השיווק 
של מילואות, ’גליל שוק מקומי’ ו’גליל אקספורט’, 
יכולה מילופרי להציע למגדלים תהליך אינטגרטיבי 
שכולל טיפול וליווי מקצועי על מנת להפיק את 
המרב והמיטב בכל “שרשרת המזון“ של התהליך 
החל מהמגדלים וכלה בלקוחות הקצה ברשתות 

השיווק בארץ ובחו“ל.

מילופרי היא חברה מתשלובת מילואות בגליל המערבי 
המפעילה בית אריזה לאבוקדו הדרים וליצי. בית 
האריזה מילופרי מספק מעטפת שירותים רחבה 
למטעי האזור הכוללת מערך של מדריכים מומחים 
ומו“פ, וכן מלווה את המגדל והתוצרת מהמטע ועד 
יעדי המכירה בחו“ל. השמירה על שיפור המקצועיות 
במטעים היא חלק מיעדי מילופרי לאורך שנים. 
מילופרי והמטעים פועלים על פי התקנים המחמירים 

בתחומי האיכות ובטיחות המזון בארץ ובחו“ל.

סוף עונת האבוקדו
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חברת מילופרי: האבוקדו מלך הפירות מהגליל
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איך הכל התחיל?
לכבוד העלון האינטרנטי הראשון, ייפתח טור הארכיון בסיפור הקמתה של 

תשלובת מילואות.

השותפות הקיבוצית הראשונה שהוקמה באיזור זה היתה “משקי המפרץ“ 
ארגון קניות.

אני מצטטת מדברי שמאי פלד מאושה שהיה ממקימיו: “עם קום המדינה, 
אחרי שהבריטים עזבו, היה קשה מאוד להתגבר על הקניות, על הקשר עם 
הסוחרים, איך לעשות שלא כל משק בנפרד יהיה נתון לחסדיהם“.  הרעיון 

היה שיהיה רכז אחד שיוכל לייצג ולקנות בשם כולם.

שמאי מספר שהקמת ארגון הקניות של משקי המפרץ התחילה ב’גוש’: רמת 
יוחנן, אושה וכפר המכבי, ואליהם הצטרפו עוד כ-12-13 קיבוצים באיזור 

שהצפוני ביותר היה אילון. ’משקי המפרץ’ הוקמה ב-1948.

ונתקלו  בחקלאות  עסקו  באיזור  הקיבוצים  רוב  החמישים  שנות  בתחילת 
בבעיות דומות:

כלי עיבוד יקרים, הצורך בהובלת התוצרת ושיווקה. אחד אחרי השני קמו 
ותנובה  הגליל  יוגבי  מערבי,  גליל  למשל,  קיבוצים,  כמה  של  שותפויות 

אקספורט שהוקמה בצפון לאריזה ושיווק פרי הדר.

בדבריו  קראתי  הארגון,  הקמת  סיפור  את  מילואות?  הוקמה  זאת  בכל  איך 
של ברוך מצנע ממצובה: האיזור היה מחולק ל-4 מועצות איזוריות: זבולון, 
נעמן, געתון, סולם צור, ששיתפו ביניהן פעולה וראשיהן היו נפגשים אחת 
הצטרף  זה  מועדון  אל  הנשיאים“.  “מועדון  אז  קראו  זה  למפגש  לחודש. 
לובקה מאילון שהיה מנהל משרד החקלאות האיזורי. בנוסף צורף לארגון 
זה מנהל משקי המפרץ בתקופה זו אושי פרידמן מגעתון ויחד הם סיכמו על 
הקמת ארגון גג לעיבוד תוצרת חקלאית. לראש הארגון החדש נבחר יהושע 
יוחנן  מרמת  זבולון  שמוליק  נתמנה  החברה  למזכיר  המפרץ,  מעין  פורטר 

וכולם ישבו במשרד אחד בחיפה. 

כותב ברוך מצנע: “מיד עם כניסת מילואות לטורים גבוהים הוקמה הנהלה 
 4 תנועתית:  השתייכות  פי  על  חברים  מ-10  מורכבת  שהיתה  מצומצמת 
את  התחיל  זה  צוות  מהמאוחד“.  ו-2  הארצי  מהקיבוץ   4 מהאיחוד,  חברים 
תכנון הארגון ב-1957. בראשית תוכנן הארגון להיות חברת בת של משקי 
מסריק  מכפר  אילון  יוסף  החליף  פורטר  יהושע  את  שנה,  לאחר  המפרץ. 
שניהל את הקמת המפעלים. האיזור שתוכנן להקמת המפעלים היה בצפון 
הראשון  המפעל  הוקם  ב-1960  בפועל  אך  היום,  שמילופרי  איפה  נהריה, 
שהיה המנפטה לכותנה באיזור עכו דרום, וכן החלה הקמת הסילו הראשון 

של מילובר ובנין המשרדים.

אילנה ליבנה - קליין

כשקיבלה עו“ד מירב סילס את הטלפון שבישר לה על קבלתה את תפקיד 
האחראית על תחום הביטוח והרכש בתשלובת מפעלי מילואות היא קרעה 
את השקט בצעקה. מזה זמן גמלה בה ההחלטה על מעבר לתפקיד בארגון 
גדול לאחר שמיצתה עצמה בתפקידים בכירים כעו“ד בכירה במסגרת משרד 

עורכי הדין “גוהר את גוהר“ בנהריה, שבו עבדה במשך 20 שנה.

את העיסוק בנזקי גוף, ברשלנות רפואית ובייצוג תובעים בבתי משפט נגד 
כניסתה  מועד   ,2015 באפריל  מהאחד  החל  מחליפה,  היא  הביטוח  חברות 
לתפקיד, נושאים שבהם התמחתה והתמקצעה, היא מחליפה בתחום הביטוח 
והמכונות החקלאיות. מירב  צי הרכבים  והרכש במפעלי התשלובות, לרבות 
אומרת: “אני באה מדי בוקר לעבודה בכיף גדול ומקווה להשתלב ולפרוח בו“.

“בשלב הראשון אני מתמקדת בהסדרת כל תחום הביטוח. מדובר בהיקפים 
של מיליוני שקלים. חשוב לי לוודא כי כל הנושא מוסדר, כל מפעל מבוטח 
כדבעי נגד סיכונים יומיומיים שונים. אני רואה קשר ישיר והדוק בין ביטוח 
זה.  בנושא  היתה  העובדים  בפני  שלי  הראשונה  ההרצאה  ואכן  ובטיחות, 
ויעוץ  חוזים  רגולציה,  הרכש,  בתפקיד  גם  תוכן  לצקת  מקווה  אני  בהמשך 
מה  כל  בשמחה  אבצע  התשלובת.  למען  ואחרים  אלה  בתחומים  משפטי 
וצורך  מקום  להם  שיש  שאחשוב  בתחומים  עשייה  ואזום  עליי  שיטילו 

בארגון“, היא אומרת.

מה ידעת על מילואות לפני שהגעת למלא בתשלובת תפקיד הבכיר?
לתועלת  ופועל  ומושבים  קיבוצים  שמאגד  ארגון  שזה  ידעתי  הרבה.  “לא 
אני  העצומים.  להיקפים  נחשפתי  כשהגעתי  רק  אבל  עליו  קראתי  בעליו. 
מתפעלת ממגוון הפעילויות ותחומי העיסוק. לא להאמין. כבר עם כניסתי 
בו.  שעובדים  החביבים  לאנשים  במקום,  שיש  הטובות  לאנרגיות  נחשפתי 
יד  לי  נותנים  שכולם  מרגישה  אני  ומרגשת.  חמה  היתה  שלי  הפנים  קבלת 

ורוצים בהצלחתי“.

עו“ד מירב סילס )43(, תושבת נהריה, ואימא לשלוש בנות )תאומות בנות 12 
באנגליה,  באוניברסיטה  במשפטים  תואר  לימודי  בוגרת   ,)9 בת  נוספת  ובת 
עשויים  ארגוניים  שיועצים  למה  מופת-  אף  אולי   - דוגמה  להוות  עשויה 

להגדיר כ“תשוקה“. היא הגיעה לתפקיד בארגון גדול לאחר שנים של עבודה 
עיניה  לנגד  זימנו  להתפתח,  והרצון  שלה  המיצוי  תחושת  פרטי.  במשרד 
מודעה, שבה חיפשה הנהלת תשלובת מילואות מועמדים לתפקיד אחראי 

על הביטוח והרכש. עם קבלתה לתפקיד היא החלה לעבוד במרץ. 

לפני  כניסתה  מאז  היתר  בין  עוסקת  היא  שבו  החשובים  הנושאים  אחד 
בנושא  הרבה  אתי  מתייעצים  הבטיחות.  נושא  הוא  לתפקידה  וחצי  כחודש 
זה, כמומחית בתביעות אני יודעת עד כמה חשובה פעילות העשויה למנוע 
תביעות עתידיות. זה נושא שאני לוקחת על עצמי את הטיפול בו בשמחה רבה. 
הניסיון העשיר שלי בתחום זה מאפשר לי לתת עצות מושכלות ומועילות. 
כחברת ועדת הבטיחות בתשלובת כבר נתתי הרצאה ראשונה בנושא. חשוב 

כמו  בארגון  אותו  להטמיע 
שלנו“, אומרת מירב.

בעינייך  ייחשב  מה 
כהצלחה? 

עבודה  כי  ספק  לי  “אין 
פורה  פעולה  בשיתוף 
והעובדים,  המנהלים  עם 
עמידה בכל היעדים שיציבו 
בעלויות,  חיסכון  תוך  לי 
היעדים  בכל  אעמוד 
אצליח  ואם  בפניי  שהציבו 
ולממש  דברים  ליזום  גם 
אותם אראה בכך ובכלל כל 
להצלחה  שתוסיף  תרומה 
שלהתשלובת  ולשגשוג 

המדהימה הזו “.

איך הכל התחיל?

עו�ד מירב סילס התמנתה לאחראית הביטח והרכש בתשלובת מפעלי מילואות:

”כשהתקבלתי לתפקיד נתתי צעקה גדולה”

נעים מאד

ביקור שר המסחר והתעשיה פנחס ספיר במילובר 1960מבנה המנפטה 1960
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