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“עלון זה נועד למסירת מידע כללי לחברי מילואות לגבי הנעשה בתשלובת. מילואות עושה מאמץ על מנת לספק מידע מדויק, אך לא תהיה אחראית 
ואינה מציגה מצג לגבי האיכות, הדיוק, העדכניות או המלאות של המידע, ואין להסתמך על המידע בעת קבלת או הימנעות מקבלת החלטות כלשהן. 

חבר שאינו מעוניין לקבל את העלון רשאי להודיע על כך למזכירות מילואות ועם קבלת ההודעה הוא יוסר מרשימת התפוצה.�

מאגרי אשר- מאגרי תקווה למים 
מושבחים ומשובחים לחקלאות

יש לא מעט דברים שקשה לתאר 
את העולם בלעדיהם. יש מעט 
דברים שאי אפשר לתאר את 
העולם בלעדיהם. הסיבה לכך 
פשוטה: בהעדרם לא ייתכנו כלל 
חיים. אחד המרכזיים בהם הוא - מים. 
מקור החיים. לפני שלוש שנים וארבעה חודשים 
רכשה תשלובת מילואות את הבעלות המלאה על 
מאגרי אשר. רכישת חלק מהבעלות על המאגרים, 
בשעתו, בכלל והשלמת החלק הנותר ובתוך כך 
רכישת בעלות מלאה עליהם בפרט היתה ביטוי 
להחלטה אסטרטגית המאפיינת את התשלובת- 
רכישה הדרגתית של גורמי ייצור חשובים- אשר 
המים הם ראש וראשון להם - ופיתוח נישות 
וממשקים חדשים להרחבת תחומי הפעילות, 
למינופה ולהעצמתה, ולמימוש הפוטנציאל הכלכלי.

המהדורה האינטרנטית של עיתון מילואות מוקדש 
למפעל המים מאגרי אשר. נכון להגדיר את 
פיתוחם כביטוי מוחשי למושג איגום משאבים, 

המקבל בהקשר זה משמעות כפולה.
פיתוח המאגרים נעשה במתווה תכנוני שבו 
מסומנת שנת 2020 כשנה, אשר על פי התכנית 
אמור כושר האיגום במאגרים להגיע ל- 20-23 
מיליון קוב. זו ודאי בשורה מרעננת לתושבי האזור 
בכלל ולחקלאים בפרט, אשר נהנים מאספקה 

שוטפת של מים לכל צרכיהם במחיר זול.

על סף שנה חדשה, הבאה עלינו - זאת תקוותנו- 
לטובה ולברכה, יש יסוד מוצק לתקווה, כי בשנה 
הקרובה יימשך תהליך השבחת איכות המים 
)והפיכתה משניונית לשלישונית( על מנת לאפשר 

גידולם של כל גידולי השדה, לרבות 
ירקות.

ומושביה  התשלובות  קיבוצי 
מתברכים ונהנים מחשיבותם 
ומעצמתם של מאגרי אשר 
המהווים, פשוטם כמשמעם, מקור 

מים חיים לחקלאים המוציאים 
לחם מן האדמה.

שנה טובה ומבורכת, רוויה 
במים איכותיים, שיהוו מקור 

חיים לכל הגידולים.

זה הזמן להצטרף לרשימת התפוצה של מילואות ניוז החדש - 
מגזין אינטרנטי המביא את פעילויות תשלובת מילואות ישירות 

אליכם במייל,
milouot-news@milouot.co.il :להרשמה

קוראים המעוניינים לספר לנו סיפורים / חוויות אם או 

בלי תמונות על מילואות מתקופת היווסדה ועד היום 
מוזמנים לשלוח מייל למערכת:

milouot-news@milouot.co.il

המערכת

עורכים: רמי רז ואהרון כפיר
ארכיון ומח’ מנויים: אילנה ליבנה-קלין

מזכירת מערכת: מיכל נוה

עיצוב: סיגי לנדאו - סיגסטאר עיצוב גרפי
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משולחן ההנהלה

אגודת ‘’מאגרי אשר’’ - מערכת 
השבת קולחים - היא אגודת מים 
שיתופית חקלאית בע”מ, שנוסדה 
כחברת בת של המועצה האזורית מטה 

אשר במטרה לשמש כזרוע הביצועית 
של המועצה לטיפול בכל נושא המים 

והביוב של המועצה. 

האגודה נרכשה ע”י תשלובת מילואות וממשיכה 
להקים גם כיום את מערכת השבת הקולחים לכל שטחי החקלאות 
באזור מטה אשר. המערכת משתרעת כיום מקבוץ אפק בדרום ועד 
מטעי אדמית בצפון. מפעל ההשבה מבוסס על מפעל צפוני על 
בסיס מט”ש נהריה, שלומי וגעתון המסוגל לספק כתשעה מיליון 
מ”ק קולחים באיכות שניונית. השטחים המושקים ממפעל זה 
משתרעים מחניתה בצפון ועד שטחי עברון. מפעל דרומי המבוסס 
על מט”ש עכו תוכנן לספק החל מ- 2009 כ- 10 מיליון מ”ק באיכות 
קולחים שלישונית )איכות מים בלתי מוגבלת לחקלאות(. שטחי 
מפעל זה משתרעים משטחי עברון בצפון ועד שטחי אפק בדרום. 
המפעל הצפוני והדרומי מחוברים ביניהם כך שניתן לנייד קולחים 

מהצפון לדרום ולהיפך, וכך נעשה בשנים האחרנות.

לדברי מנכ”ל ‘’מאגרי אשר’’ אייל סהר, בן 50, נשוי ואב לשלושה, 
חבר קיבוץ כפר המכבי, העובד במקביל לתפקידו )במשרה 
חלקית( גם כמנהל העסקים של קיבוצו, התכנית לשנת 2015 
תוכננה לאספקה של 18.5 מלמ”ק מים. כיום כמות המים באיכות 
שניונית המסופקת מתחילת העונה פחותה בכ- 1.4 מלמ”ק וזאת 
בגלל שהשנה הגשומה היטיבה עם החקלאים הן במהלך החורף 
והן באביב. “על פי תחזית מעודכנת שערכנו לאחרונה מתברר כי 
הצריכה המתוכננת פחתה עוד בכ- 700,000 מ”ק וזאת מפאת שני 
גלי קרה חריפים שאירעו במהלך החורף ופגעו בגידולים שונים”, 

ובעיקר בבננות אומר אייל. 

חברת ‘’מאגרי אשר’’ פועלת לשמירה על איכות מי הקולחין 
במסגרת התקנות, דואגת לאספקה סדירה של מים במהלך של 
24 ש’ ביממה כולל בשבתות וחגים וזאת בזכות צוות העובדים 

המסור והאיכותי שלה.

על פי דרישות הצרכנים החברה ממשיכה את פעולתה בהמשך 
פיתוח המפעל על ידי הנחת קווי צנרת לחיבור הצרכנים ולשיקום 
מאגרים ישנים ובנייה של מאגרים חדשים. כמו כן, בוחנים במאגרי 
אשר את המשמעות של ביטול מטשי”ם מקומיים וטיפול בשפכים 
במתקנים מרכזיים אשר מצריך החזרת קולחים בהשקעת אנרגיה 

לא מבוטלת תוך הפניית חלק מכושר השאיבה למטרה זו.

''מאגרי אשר''- מקווה הזהב של מים זולים 
לחקלאות בצפון בכלל ובגליל המערבי בפרט. 

אייל סהר מנכ”ל חברת ‘’מאגרי אשר’’:
“כיום, עבור השקייה במים שפירים משלם החקלאי 

מחיר יקר במיוחד של כ- 2.36 ₪ ל- 1 מ”ק, 
בעוד שעבור השקייה במים מטוהרים 

)קולחים( שעברו תהליך טיהור שניוני 
המחיר הוא 1 ש”ח למ”ק - חיסכון 

כלכלי עצום”

המשך בעמוד הבא
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משולחן ההנהלה

מפעל השבת הקולחים ‘’מאגרי אשר’’, שמוחזק כיום בבעלות 
מלאה של תשלובת “מילואות”, מספק כיום כ- 18 מלמ”ק 
קולחים למרחב הגליל המערבי. מפעל האספקה משתרע 
מגבול הלבנון )ראש הנקרה( ועד שטחי קיבוץ אפק באזור 
הקריות. המפעל מאגד בתוכו 13 מאגרי מים המחוברים 
ביניהם בקווי צינורות ותחנות שאיבה המסוגלים לספק את 
כל כמות הקולחים המופקת כיום ממתקני הטיהור. האגודה 
פועלת לשמירה על איכות הקולחים, דואגת לאספקה סדירה 
של בקשות הצרכנים לקולחים, ממשיכה בפיתוח המפעל 
ע”י הנחת קווי צנרת לחיבור הצרכנים, שיקום מאגרים ישנים 
ותכנון הקמה של מערכת אספקת קולחים לישובי גוש זבולון.

לפני חודשים אחדים הסתיימו עבודות קו מוביל המים ממאגר 
“אפק” באזור קריית ביאליק, שמתחבר לאזור הצפוני שבמוא”ז 
זבולון, לקיבוצים אושה וכפר המכבי. היקף העבודות כתשעה 
מיליון ₪, ברובם כספי מענק של רשות המים. על פי המתוכנן, 
כחצי מיליון קוב מים מטוהרים )קולחים( יסופקו כבר בעונה 

הנוכחית ממאגר אפק לחקלאי אושה וכפר המכבי.

לדברי אייל, חלק הארי של המים השפירים באזור נלקחים 
לשתייה ליישובי האזור, חיפה והקריות. דבר זה מצמצם מאוד 
את מלאי המים השפירים הזמינים )היקרים מאוד!( לחקלאות. 
“עבור מים שפירים משלם החקלאי כ- 2.36 ₪ למ”ק כשהמחיר 
במגמת עלייה מדי שנה בשנה, מחיר שמרבית החקלאים באזור 
מתקשים לעמוד בו. עבור המים המטוהרים )קולחים( שעברו 

תהליך טיהור שניוני המחיר הוא 1 ש”ח למ”ק. החיסכון הכלכלי 
עצום. הקולחים למאגרים מגיעים ממתקני טיפול הביוב של 
נהריה, עכו, מעלות, שלומי, הרשויות הערביות השונות באזור 
וההתיישבות הכפרית. “מפעל “מאגרי אשר” פותר את בעיית 

המחסור במים שפירים לחקלאות”, מציין אייל. 

כיום כ- 70% אחוז משטחי החקלאות במרחב הגליל המערבי 
וגם בישובי זבולון הכוללים מטעי פרי מסוגים וממינים שונים 
וגידולי שדה לסוגיהם, מושקים במי קולחים. הפרוייקט הבא 
שמתכננת החברה הוא המשך הנחת הקו המתחיל באפק 

עד למפעל תשלובת הקישון. 
במקביל, מצויה החברה בשלבי הקמת תחנת שאיבה במאגר 

“אפק” שעלותה מוערכת בכ- שמונה מיליון ₪.

מאגרי אשר

בשנת 2000 מתקבלת החלטת ממשלה 2117 שקובעת מתן 
עדיפות עליונה להקמת מפעלי השבת קולחים לחקלאות. 
בעקבות החלטת הממשלה הנ”ל ובהמשך לקיצוצים הגדולים 
במכסות המים השפירים מקבלת המועצה האזורית החלטה 
להקים את אגודת המים “מאגרי אשר” ובאמצעותה לתכנן, 
להקים ולהפעיל את כל מערכות אספקת המים המושבים 
)קולחים(. במשך כמה שנים המועצה מקימה ומתפעלת 
את אספקת מי הקולחין בעצמה, אך היא מתקשה להמשיך 
ולפתח את מפעל ההשבה הדורש סכומים עצומים ממקורותיה 
הכספיים, ויוצאת למכרז למציאת גורם עסקי שיקנה מהמועצה 
את “מאגרי אשר” וימשיך לפתח את מפעל השבת הקולחים 
תוך שמירה על ההבטחות וההסכמים שנחתמו בין המועצה 

לחקלאים. 

הגורם שזוכה במכרז ומעביר את “מאגרי אשר” לבעלותו הוא 
“תשלובת מילואות”. בשנת 2007 מוקמת השותפות ועוברת 
האגודה למשכנה החדש במשרדים במילואות. במועד זה 
התמניתי למנכ”ל הראשון של האגודה במתכונתה החדשה. 

מאז זרמו הרבה קולחים בצינורות “מאגרי אשר”. בשנת 2012 
עברה האגודה לבעלות מלאה של מילואות. עם בחירתי 
לתפקיד ראש המועצה, בינואר 2014, התמנה אייל סהר 
מכפר מכבי למנכ”ל האגודה כאשר לצידו פועל צוות מקצועי 
מיומן ומסור. האגודה ממשיכה להתמודד עם נושאים רבים 
ומגוונים הקשורים ליכולתה לספק מים בכמות ובאיכות על 
פי דרישות החקלאים. ובפניה עוד הרבה פרויקטים, פיתוחים 
ותוכניות של התייעלות המצריכים להיות כל הזמן בחשיבת 

זמן עתיד ובמתן פתרונות...

יורם ישראלי, המנכ”ל הראשון של שותפות 
”מאגרי אשר” )2012 - 2007( וכיום ראש 

מוע”ז מטה אשר

תמונת ארכיון מילואות:
מימין לשמאל: יורם ישראלי, יהודה 
שביט ז”ל ויובל אורן

המשך העמוד הקודם

אנו נפרדים מאורי לבקוביץ ז”ל. חבר ראש הנקרה, בראשית 
שנותיו בקיבוץ היה חקלאי בנשמה ובמעשה עם פינה חמה 
ומיוחדת לענף הבננות. בהמשך הפך לפעיל אזורי מרכזי בסוף 
שנות השבעים, גייס אותו אושי פרידמן למילואות, והיה גזבר 
במילואות, בעבודה צמודה עם אושי לכמה שנים. לאחר מכן 
התמנה למנהל קואופרטיב “גליל מערבי” והתמיד בתפקיד זה 

שנים ארוכות. מספרים עליו שהיה 
איש אכפתי ודעתן, השתדל בטוב 
ליבו ויכולותיו הניהוליות לעשות 
את הכי טוב שידע עבור הארגונים 

בהם עבד.
יהי זכרו ברוך.

אורי לבקוביץ, ראש הנקרה  7.2015 - 5.1932

דן כרמי ז”ל, גוייס למילואות כמנהל כח אדם חברים באפריל 
1976 וכיהן בתפקידו עד מרץ 1980.

דן ערך יומן מסודר ומפורט על עבודתו ועולה מיומנו כי עיקר 
תפקידו היה לאייש את התפקידים במפעלים התשלובת. 
לאורך כל התקופה מתועדות שיחות ומכתבים לאין ספור 
בינו ובין הקיבוצים בנוגע לשחרור חבר או חברה מהקיבוץ 
לעבודה במילואות. היתה זו עבודה קשה ביותר, הנכונות 
של הקיבוצים לשחרר חבריהם למילואות נתקלה בקשיים 
ותירוצים רבים. לאור הקושי בגיוס עובדים, היו בתקופה 
זו מכסות עובדים שעל כל קיבוץ היה למלא, ודן ניהל את 

רישום המכסות וכן את המו”מ עם הקיבוצים על עמידה בו.
דן הרבה לעסוק בטיפוח העובדים, ארגן ימי עיון, חגים 

וארועים ובעיקר תכנית השתלמות 
שנתית רחבה ומגוונת. קשריו עם 
מילואות לא הצטמצמו רק לתקופת 
כהונתו בתפקיד, שימש כחבר בהנהלות 

השונות.
חברים שהכירו אותו בתקופת מילואות 
מזכירים מנהל נבון, אהוב, נעים הליכות, 

וחבר טוב.   יהי זכרו ברוך.

דן כרמי - מצובה  7.2015 - 5.1920
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מאגרי אשר נרכשה במלואה על ידי מילואות ב- 1.5.2012. 
כדי לראות את התמונה הרחבה פנינו ליובל אורן שהיה 
מנכ”ל מילואות בתקופת רכישת החברה: “במילואות נהגנו 
כל חמש שנים לעשות תכנית אסטרטגית, כלומר, לעשות 
איזה הערכה תקופתית של כיווני ההתפתחות והצרכים של 
התשלובת. באמצע שנות האלפיים בערך 2004-5, הגדרנו 
ככיוון התפתחות, קבלת שליטה על גורמי ייצור קריטיים באזור. 
בעשור הזה של תחילת המאה ה-21 נתקלנו כמה פעמים 
בשנות בצורת קשות, וזה היה הטריגר לחשיבה שגורם הייצור 

המרכזי הוא נושא המים.

באותה עת מאגרי אשר כבר עשתה צעדים מתקדמים בפיתוח 
של רשת מאגרי מים מושבים באיזור, שחוברו לתשתיות 
העירוניות שטיפלו בביוב האורבני. אפשר היה לראות שיש 
כיוון חיובי ונכונות שבעתיד יאספו ויטופלו לשימוש חוזר 
כל המים המושבים בכל המרחב של הגליל המערבי. כבר 
אז ידענו שהתכנית היא להגיע לכושר איגום של 20-23 
מיליון קוב, מתישהו ב-2020, בעצם בראשית מאגרי אשר 
היו בבעלותה המלאה של המועצה האיזורית. מטה אשר 
הקימה את מאגרי אשר באופן עצמאי על בסיס תשתיות 
קיימות ותשתיות שפותחו יחד עם קק”ל, עד שההשקעות 
הגיעו לסכומים גדולים. מה שיצר את ההזדמנות לשת”פ עם 
מילואות היה הצורך בגיוס כספים לפיתוח התכנית הגדולה 

של עוד מאגרים ואת הכספים האלה היה אפשר לגייס רק 
דרך שותף חיצוני, אז הגענו להסכמה, יהודה שביט ואני, 
שהשותף צריך להיות מילואות, כדי שלמשתמשים תהיה 
בעלות על גורם הייצור הזה. חשוב לי לומר, כי כל זה לא היה 
מצליח ללא שיתוף הפעולה עם מטה אשר בכלל ועם יהודה 
שביט בפרט. בהתחלה החברה היתה שותפות של 51% מטה 
אשר ו- 49% מילואות. אחרי כחמש שנים, במאי 2007, נחתם 
הסכם השני, של רכישת החלק השני, נעשתה הערכת שווי, 

ומילואות נכנסה לבעלות מלאה של החברה. 
“בזכות המפעל הזה, המים לחקלאים הם זולים היום באופן 

משמעותי ביותר. 

חשוב לציין, מה שעדיין לא הושלם הוא הטיפול באיכות המים. 
כיום איכות המים המושבים הם ברמה שניונית, והשאיפה היתה 
להגיע לאיכות מים שלישונית כדי שאפשר יהיה לגדל את כל 
גידולי השדה במים מושבים, כולל גידולי שדה למאכל, כגון: 
תירס, עגבניות וירקות אחרים. הטיפול בשיפור איכות המים 

מתבצע כל הזמן, אך עדיין לא יושם באופן מלא. 

לסיום, אם נסתכל על האסטרטגיה של ההשקעה לטווח ארוך, 
נראה כי הקמת מאגרי אשר היא אחד הדברים החשובים 
שנעשו באזור ושיתוף הפעולה עם המועצה היה מאוד טוב 

ומאוד מועיל”.

ראיון אישי
שאול חבה: ”מאגרי אשר - הם מפעל החיים שלי”

“זכורה לי התקופה שהיה מחסור במים. המשקים נאלצו לצמצם גידולים, לעקור מטעים. היה 
לי הכבוד, והעבודה הקשה, להיות שותף למיזם אזורי, סביבתי, ירוק ששינה את פני החקלאות 

באזור, וכיום, כאשר החקלאים נהנים ממים ללא מגבלות ובאיכות טובה, אני חש סיפוק 
והבטחה שהגליל המערבי יישאר ירוק וחקלאי”

שאול חבה היה שותף במאגרי אשר 
מהיום הראשון, וממשיך פעילותו 
גם כיום. שאול היה שותף מלא 
בתכנון, במיפוי הצרכים ובביצוע 
המתקנים. פנינו אליו שישתף 
אותנו בסיפורו של מפעל המים 

המושבים )הקולחין(.

“בראשית שנות ה-90 התחלנו 
במועצה באיסוף מי הביוב של עשרת 
המושבים ושני הכפרים )דנון וערמאשה(, 
והובלתם למתקני שפכים. בד בבד נדרשנו ע”י הרשויות להקים 
מתקני טיהור הכוללים, בריכות שיקוע, בריכות מאווררות 
ומאגרים לניצול המים המטוהרים לחקלאות. שני תהליכים 
אלה הביאו לרעיון שהמועצה תקים מערך של מתקני טיהור 
שפכים וכדי שיהיו כדאיים ורווחיים, נוצרו שיתופי פעולה עם 
הערים בסביבה: מעלות, שלומי, נהריה, עכו “התורמים” יחד, 
כמובן, עם יישובי מטה אשר. שותף נוסף ומשמעותי לרעיון, 
היה משרד החקלאות עכו בראשות אבינועם גולומב ז”ל ודני 
שרבן, מהנדס המשרד, יבדל”א, שראו את הנולד במחסור 

במים בחקלאות וכיוונו לשימוש במים המושבים. 

חזי בריט ז”ל, שהיה ראש המועצה )1990(, אימץ את תפיסת 
משרד החקלאות ותרם רבות לקידום השותפות עם תורמי 
השפכים בסביבה. עם כניסתו של יהודה שביט ז”ל לראשות 
המועצה, )1993( שכמו קודמו ראה את הפרוייקט כחיוני, ניתנה 
דחיפה משמעותית לקידומו. לצורך הקמת הפרוייקט גויס 
איציק הדס, מנהל החברה הכלכלית כזרוע הביצועית של 
המועצה, ועליי הוטל הצד ההנדסי-ביצועי. מטה אשר קיבלו 
את המים המטוהרים, בחינם, ועלינו הוטל להקים מאגרים 
לאיגום המים, מכוני שאיבה והולכה מהמתקנים לשטחים 
החקלאיים. החקלאים התבקשו לתת את הקרקע עבור 

המאגרים, ועל כך קיבלו תשלום. הפעולות הראשונות שעשינו 
היו הנחת צינורות ובניית תחנות שאיבה לאיסוף הביוב הגולמי 
מיישובי המועצה, מחניתה בצפון, ועד אפק בדרום, הובלתם 
אל מתקני הטיהור ברחבי המועצה. המתקנים שנבנו בשנות 
ה-90 היו פשוטים, נבנו בשיטה האקסטנסיבית, ולאחר מספר 

שנים שודרגו למתקנים משוכללים יותר.
 

“עלויות הפרוייקטים הן אדירות במונחי תקציב, התקציבים 
להקמת המתקנים הראשוניים התקבלו באמצעות תב”רים 
ממינהל תשתיות הביוב הארצי, כהלוואות לזמן ארוך. אך לאחר 
כמה שנים, העלויות היוו נטל כבד על תקציבי המועצה, ונוצר 
הצורך להכניס שותף עסקי שיוכל לשאת את ההשקעות 
הנדרשות. בשנת 2007 פורסם המכרז לחיפוש שותף, נוצרה 
השותפות עם תשלובת מילואות, והוקמה החברה שנקראת 
“מאגרי אשר”. בעקבות זאת שינתה השותפות את התפיסה 
והוחלט על הקמת מתקן אזורי צפוני הנקרא מט”ש נהריה, 
ומתקן דרומי מט”ש עכו, שנבנה מראש לאיכות מים שלישונית.
כיום, מערכת הולכת הביוב הגולמי אל המט”שים, והקולחין 
מהט”שים של מאגרי אשר מתחילה מראש הנקרה בצפון, 
כוללת את כל הערים, הכפרים הקיבוצים והמושבים הסמוכים 
לתחום השיפוט של מטה אשר, ומסתיימת באזור יישובי זבולון. 

עם שני מתקני טיהור מודרניים בצפון ובדרום”.

“לסיכום”, אומר שאול, “זכורה לי התקופה שהיה מחסור 
במים, המשקים נאלצו לצמצם גידולים, לעקור מטעים. היה 
לי הכבוד, והזכות, להיות שותף למיזם אזורי, סביבתי, ירוק 
ששינה את פני החקלאות באזור, וכיום, כאשר החקלאים 
נהנים ממים ללא מגבלות ובאיכות טובה, אני חש סיפוק 
והבטחה שהגליל המערבי יישאר ירוק וחקלאי. בשנת 2014 
פרשתי לגמלאות כאשר מפעל חיי עומד פעיל ומתפקד 

ברמה אליה שאפנו.”

ראיון אישי
מפעל המים מאגרי אשר - ראיון עם יובל אורן

לכל קיבוצי ומושבי מילואות
שנה טובה ומבורכת,

שנה של שגשוג ופריחה, שנה של עשייה ויצירה

תשלובת מילואות ומשקי המפרץ מח ושנה טובה

ג ש
ח
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התקינה מערכת פיקוח ובקרה למניעת תקלות צער בעלי חיים

מקיבוצי  כולבו(  )בתי  המרכוליות  מהפכני:  הסכם 
ישראל,   או  קו  לרשת  הצטרפו  המערבי  הגליל 

שייקראו מעתה 'קו אופ שופ בכפר'

מישקי המפרץ

מאפשרות   HD באיכות  מצלמות 
פיקוח ובקרה על כל תהליכי הטיפול 

בעופות למניעת פגיעה בהם.
 

אף שמזה זמן עובדת משחטת העופות של 
מילועוף על פי כל תקני האיכות והבטיחות 
האירופאיים והאמריקניים המחמירים ביותר, 
המשחטה, המצויה בפיקוח מתמיד והדוק של ד”ר יעקב 
גנלדר, המועסק מטעם מועצת הלול והשירותים הווטרינריים 
במשרד החקלאות, שודרגה באחרונה במערך מצלמות פיקוח 
ובקרה באיכות HD שנועדו למנוע תקלות צער בעלי חיים. 
המפעל, המקיים, בקפידה ובמלואם, את כל נהלי האיכות 
והבטיחות כמו גם את נהלי העבודה המחייבים והמחמירים, 
החליט באחרונה על הכנסת המצלמות כאמצעי עזר יעיל 
לזיהוי ולאיתור תקלות בכל שלב, החל מרגע הגעת העופות 
לשטח המפעל ועד לשחיטתם על פי הנהלים. על מסכים 
גדולים, הממוקמים בלשכת המנכ”ל, בחדר הרופא ובחדריהם 
של מנהל הייצור ושל רב המשחטה, מוצגות תמונות און- ליין, 
המאפשרות לראות בכל רגע נתון את המצב בשטח - לזהות 
מבעוד מועד תקלות אפשריות, להתריע על ליקויים ולתקן 
אותם לאלתר. שוקי בשן, מנכ”ל מילועוף “המצלמות הן כלי 
עזר רציני שעוזר לי לגלות תקלות בכל נקודה אפשרית. חשוב 
לי לציין כי כל העובדים : מגדלים )לולנים(, נהגים, קבלנים, 
שוחטים וכל מי שממלאים תפקיד בשרשרת הייצור עברו 
באחרונה קורס של משגיחי צער בעלי חיים והמודעות לנושא, 

שתמיד היתה גבוהה במילועוף, גבוהה עתה עוד יותר, ודאי 
עם הכנסת המצלמות”. המודעות לצער בעלי חיים באה, בין 
השאר, לידי ביטוי בשמירה קפדנית על מידת צפיפות מותרת 
של עופות בכלובים, איסור שימוש בכלובים שבורים, שמירה 
על משקל תקין של העופות, על היערכות לקראת משלוחים 
שנעשים כשמזג האוויר חם במיוחד, על הקצאת מקום מיוחד 
לעופות בתוך המשחטה שיש בו מאווררים ומתזי מים, שבו 
ניתן, על פי התקן, להשאיר את העופות עד שמונה שעות 
לפני שחיטתם. ד”ר יעקב גנדלר, המפקח במילועוף מטעם 
השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ומועצת הלול אומר 
כי רכישת המצלמות היא יוזמה עצמאית של המפעל, אשר 

לא היה מחויב לרכוש אותן ולהתקינן בשטחו. 

“הידיעה כי היחס לבעלי החיים 
נעשה באופן ראוי עושה לי טוב 
ונותנת לי תחושה כי אני לא 
מסתובב כאן לחינם. יש אנשים 
נהדרים במערכת ושיתוף הפעולה 
שלהם אתי הוא מצוין. כיף לעבוד 
עם אנשים יצירתיים שיוזמים כל 
הזמן פעולות וחידושים שהם לא 
מחויבים להם ועוזרים לי לעזור 

להם”, מציין ד”ר גנדלר.

המרכולית הקיבוצית בחמישה קיבוצים מהגליל 
המערבי שחתמו על ההסכם הפכה ל”קו אופ 
שופ בכפר” וחבריהם נהנים מהיצע של 38.000 
מוצרים הנמכרים במחיר נמוך יותר מהמחיר 

ששילמו החברים טרם ההסכם

משקי המפרץ, ארגון הקניות של תשלובת מילואות 
שבבעלות 23 קיבוצים ושני מושבים בגליל המערבי, חתמה 

באחרונה על הסכם מהפכני, ראשון מסוגו במגזר הקיבוצי, 
עם קו אופ ישראל המשפר באופן משמעותי את תנאי הסחר 
של בתי הכל-בו הנמצאים בבעלות הקיבוצים ומופעלים על 
ידי חבריהם. על פי ההסכם מצטרפים בתי הכל-בו הקיבוציים 
כזכיינים לרשת הקמעונאית של קו אופ 
ישראל והם יכולים להתחבר ישירות 
אל מערכת הרכש של רשת הקו-אופ 
ולרכוש מוצרים במחירים שבהן קונה 
הרשת מספקיה עבור 47 הסניפים 
שבבעלותה וכ- 200 נקודות מכירה 
ביישוב הכפרי. קיבוץ שחותם על 
ההסכם, אשר על פי תנאיו ניתן להינתק 
ממנו בכל שלב, נהנה מהיצע של 38.000 
פריטים המוצעים ללקוחות הקו- אופ, 
שאותם הוא יכול להזמין דרך הרשת 

המרכזית. עם חתימת הקיבוצים על ההסכם 
הופך בית הכל-בו הקיבוצי )מרכולית( ל”קו 
אופ שופ בכפר”. עד כה נחתמו הסכמים 
עם חמישה קיבוצים: יחיעם, סער, אושה, 
כברי, וגעתון )שבדרך(, בעוד קיבוצים בוחנים 
את ההצעה להצטרף. יוזמת ההסכם דנה 
שלזינגר, סמנכ”ל כספים וסחר במשקי המפרץ, 
אומרת כי מדובר בהסכם ראשוני וייחודי, שקיבל 

את אישור הממונה על ההגבלים העסקיים. 

לדבריה, על פי ההסכם ימשיכו הקיבוצים לנהל את ‘”קו אופ 
שופ בכפר” באופן עצמאי, כאשר הרשת תספק, על פי דרישה, 
ייעוץ, ליווי כלכלי, עזרה בסידור מוצרים על מדפים, ציוד ועוד. 
שלזינגר “לאחר שפנינו בהצעה למודל שיתוף פעולה עם 
רשתות שונות ובחנו חלופות שונות ועבדנו על תפירת ההסכם 
במשך שנה וחצי, אנחנו מתחילים לראות את ניצני הפירות. 
אנחנו קוראים לכל קיבוץ. לבחון את הנושא לעומק ולפנות 
אלינו על מנת לקדם את התהליך, שיאפשר חתימה על 
ההסכם. נשמח לסייע לכל קיבוץ לשפר את תנאי השירות 
בכל-בו הקיבוצי לחבריו ולאפשר רכישת מגוון עצום של 

מוצרים במחירים טובים”.

קורס פיתוח מנהלים
דרג בינים

מילועוף

38,000

מוצרים

שוקי בשן

ד”ר גנדלר

מילואות בשיתוף עם “חברת המאמנים“ תקיים לאחר החגים קורס פיתוח מנהלים לדרג מנהלי הביניים
הקורס מיועד למנהלים מכל גזרות הניהול ומטרתו להקנות ולהטמיע כלים אפקטיביים לשיפור מיומנויות ניהוליות.

הקורס מציע תכנית ייחודית שתקנה למשתתפים כלים שיסייעו להם לנהל ולהפעיל את עצמם ואת עובדיהם 
ולהתמודד עם אתגרי הניהול האנושיים והמקצועיים.

תכנית הקורס מבוססת על למידה מתוך התנסות
ומשלבת חומר עיוני והתנסות פרקטית פתיחת הקורס

ב-12/10
ויתקיים במילואות.

למידע נוסף ולתאום
פגישת יעוץ:

ישי ליפניק  - 050-3231325
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שמו של מידעון מילואות 
באינטרנט ”מילואות - ניוז”?

החברה “מילואות” הוקמה על ידי משקי 
המפרץ כחברת בת. עם הקמת החברה 

התלבטו בעניין השם, מייסדי הארגון 
פנו אל אברהם שלונסקי. הוא נתן 
רשימה של כמה שמות והסביר את 
מהות המילה. מקור השם מילואות 

הוא מספר שמות פרק כ”ח. פרק זה מתאר 
את יצירת החושן - התכשיט שתלוי על חזהו של 

הכהן הגדול.
החושן הוא מסגרת מרובעת מזהב בעלת 12 משבצות 
מלאות באבנים טובות, ובחירת “מילואות” מסמלת את 

המסגרת שבתוכה יהיו כל המפעלים.

ִצים  בָּ ָעה טּוִרים ָאֶבן: ... ְמשֻׁ אָת בֹו ִמלַֻּאת ֶאֶבן, ַאְרבָּ ּוִמלֵּ
ִמּלּואָֹתם.  ָזָהב ִיְהיּו, בְּ

ֵרה-- ים ֶעשְׂ תֵּ ָרֵאל, שְׁ ֵני-ִישְׂ מֹת בְּ ְהֶייָן ַעל-שְׁ ְוָהֲאָבִנים תִּ
מָֹתם;  ַעל-שְׁ

ט, ַעל- פָּ שְׁ ן ַהמִּ חֹשֶׁ ָרֵאל בְּ ֵני-ִישְׂ מֹות בְּ א ַאֲהרֹן ֶאת-שְׁ ָנשָׂ
ִמיד. רֹן ִלְפֵני-ְיהָוה, תָּ בֹאֹו ֶאל-ַהּקֶֹדׁש: ְלִזכָּ ִלּבֹו--בְּ

ולמה אנו עוסקים בענייני שמות? לפניכם מכתבו של דוד 
גלברד מאילון, בעקבותיו אנו מכריזים על תחרות נושאת 

פרסים שינוי שמו של העיתון לשם יותר עברי. 

רמי ומיכל שלום,
ברצוני למחות על שמו עלון המידע - “מילואות - ניוז”.

אליעזר בן יהודה וחבריו, מחיי השפה העברית, נתנו 
שמות עבריים למונחים לועזיים, כדי שבמדינה העברית 

הראשונה והיחידה בעולם, ידברו עברית.
אברהם שלונסקי, שהציע את השם “מילואות” )איזה 
שם מקסים(, וגזר את שמות המפעלים השונים מהשם 
המרכזי, בודאי מתהפך בקברו. האם לא ניתן למצוא 

תרגום הולם למילה הלועזית ניוז?
בהצלחה,      

          דוד גלברד, אילון

ההנחיות המוקדמות הן:
• צריך לכלול את “מילואות” או “מילו...”	
• קצר וקליט	
• מתייחס לאופי העיתון שהוא חדשותי	

צוות מעורבות העיתון )רמי, דפנה, אילנה, 
מיכל, סיגי, אהרון( תנהל תחרות השמות 

ותפרסם השם הנבחר בעיתון הבא - מועד 
אחרון לקבלת הצעות 21.9.15.

את הצעותיכם אנא שלחו אלינו
לכתובת המייל:

milouot-news@milouot.co.il

אירנה סובוטה, תושבת נשר, מנהלת מוקד המכירות של 
מילועוף מזה שנה היא הדמות המזוהה עם מיתוגו של 
המוקד כמוקד של מכירות לאחר 
שהיה במשך שנים מוקד הזמנות 
בלבד. היא מביאה את הניסיון הרב 
שצברה כמנהלת מוקד מכירות 
בחברת הכבלים “יס” במשך תשע 
שנים, ומתאימה עצמה במהירות 
למאפייני שוק העופות ודרישותיו.

היי הג'יפ- רכב הביטחון
הג’יפ החדש שהוכנס באחרונה לשירות מחלקת הביטחון 
של מילואות, דאצ’יה דאסטר 4X4 )מתוצרת רומניה( מצויד 
במילה האחרונה של הטכנולוגיה. הוא מוצע בקטגוריית רכב 
פנאי אבל במילואות הוא ישמש כסוס עבודה. מותקנות 
בו מערכות כריזה ותאורה איכותיות. יש בו צ’קלקה וחיישן 
שמצפצף במוקד השירות של החברה שסיפקה אותו )ג’י 
פור אס( כאשר הנוהג בו עובר את המהירות המותרת. הרכב 

מצטיין בעבירות שטח מצוינת, ובנוכחות שלו יש משהו מרתיע- 
בגודל, בנפח, בשילוב צבעים שחור ואדום, 

בשילוט ובעוד מרכיבים” וכרכב “שיטור” 
הוא עשויה להוות חלופה איכותית, 
עצמתית ומשופרת לעומת הרכב 

שאותו הוא מחליף- רנו קנגו.

תחרות בחירת שם

תחרות עיצוב לוגו

תחרות לבחירת לוגו ל”שביל מחבר ישובים” 
צוות היגוי שביל מחבר ישובים במועצה האזורית מטה 
אשר, מכריז בזאת על תחרות לעיצוב “לוגו” לשביל, 
הפתוחה בפני כל תושבי המועצה המעוניינים להשתתף בה.

הגדרות לעיצוב
הלוגו המוצע צריך להיות ייחודי לרשת השבילים 
של מטה אשר, לשקף משמעות סמלית 
ייחודית למקום ולהיות חלק מהמיתוג של 
השביל. על הלוגו לבטא זיקה לסביבת השביל 
ולערכי הנוף והמורשת של המועצה האזורית 

מטה אשר.

התחרות פתוחה לכל המעוניין להשתתף 
בה. על המשתתפים להגיש את ההצעות עד 

לתאריך 01.10.2015.

   למידע נוסף ולהגשת הצעות ניתן להסתכל באתר 
מילואות ובאתר המועצה מטה אשר.

ממשרד ראש הממשלה

אריה גנץ
מנהל חטיבת המוצרים במילועוף

נעים מאד

יובל פיין, ראש אגף 
לוגיסטיקה וביטחון במשרד 

ראש הממשלה, לאחר סיור 
במפעל מוצרי 

מילועוף: ”יותר 
מכל התרשמנו 

עמוקות מהיותכם מפעל המביא לידי ביטוי 
בעשייתו את מהות ערכי הבסיס שעליהם הונחו 

היסודות למדינת ישראל: רוח העזרה ההדדית, 
השוויוניות וקבלת האחר והשונה”

במכתב שקיבל מנהל חטיבת המוצרים של חברת מילועוף, 
אריה גנץ, מיובל פיין, ראש אגף לוגיסטיקה וביטחון במשרד 
ראש הממשלה, ובו הוא מודה על אירוח נציגות של האגף 
במפעל ועריכת סיור מקצועי, הוא כותב, בין השאר: “יותר 
מכל התרשמנו עמוקות מהיותכם מפעל המביא לידי ביטוי 
בעשייתו את מהות ערכי הבסיס שעליהם הונחו היסודות 
למדינת ישראל: רוח העזרה ההדדית, השוויוניות וקבלת האחר 
והשונה. כמי שאמונים על ביטחונה של המדינה, התרגשנו 
מבחירתכם הערכית מחד אך הלא טריוויאלית מאידך להעסיק 
אוכלוסיות מגוונות ושונות מכלל רבדי החברה ובכך להביא 
לחיזוקה של המדינה וקיום הערכים על בסיסה היא נוסדה”. 
במכתב החם והמחמיא כותב עוד פיין: “גאים לדעת שקיימים 
אנשים כמוכם הניצבים בחזית החברתית ותורמים בעשייתם 
לחוסנה ולעצמתה של מדינת ישראל, אשר אינה נמדדת רק 

ביכולות הביטחוניות אלא בחוסן החברתי”.
במכתב, מיום 6.8.2015, כותב פיין כי הוא רואה זכות גדולה 
באפשרות לקיים את הסיור ולהודות עליו ומביע תקווה כי 

הסיור יהווה “נדבך נוסף בקשר המיוחד שבנינו”, כדבריו.
יצוין, כי מזה שלוש שנים מעסיק מפעל מילועוף, במסגרת 
שת”פ עם פרוייקט “שילובים” של עמותת א.ד.נ.מ כחלק וכביטוי 
למעורבותו בקהילה ולמחויבותו כלפיה, תשעה עובדים עם 
צרכים מיוחדים במשרה מלאה. עובדים אלה, תושבי הקריות 
ועכו, המתגוררים בדיור מוגן, מועסקים בקווי האריזה, יצור 

ובמדגרה של החברה. 

בטיחות

דרור ברקוביץ', מנהל הביטחון )מנב"ט( 
של תשלובת מילואות

5


