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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“.

מילואות

סגירת מעגל  30 -שנה אחרי שנאלצה להיפרד חזרו
שטחי התעשייה לבעלות מילואות

גיורא מסד ויונתן מלמד ,אשר נקראו לפני כ30 -
שנה לסייע לחלץ את מילואות מסכנת קריסה
ממשית ודאי שמחים וגאים ,יחד עם רבים אחרים,
להיווכח כיצד מנהליה של מילואות ממקסמים את
הפוטנציאל הנדל"ני הגדול הגלום בה.

גיורא מסד
גיורא מסד ,חבר קיבוץ כפר מסריק ,התבקש בשעתו
לסייע בחילוצה של תשלובת מילואות מהעמוק ומהחריף במשברים שאליה
נקלעה .הוא הצליח לשקם אותה ולהעלותה על דרך המלך .בחלוף 30
שנה הוא רואה ברכישתה של מילואות את הנכסים ,אשר בשיא המשבר
נאלצה למכור אותם ,כסגירת מעגל והזדמנות לציין גם את חשיבות שיתופי
הפעולה האזוריים והבין אזוריים.
גיורא ,בעברו יו"ר ומנכ"ל מילואות ,מילא ועדיין ממלא תפקידים בכירים
בתחום הכלכלי הוא איש צנוע ולכן טבעי לו להצטנע .יחד עם יונתן מלמד
הוא רשום על הצלחת שיקומה של תשלובת מילואות ,שלימים שימש בה
כמנכ"ל וכיו"ר ,לאחר המשבר החמור ,הקשה בתולדותיה ,שפקד אותה
בשנות השמונים של המאה שעברה ושל האלף שחלף .באותן שנים היא
נקלעה לחובות עצומים וכתוצאה ממהם למשבר ,אשר אותו מגדיר גיורא
כ"איתות הראשון לתחילת נפילתם של עסקים רבים בתנועה הקיבוצית".
בין השאר נאלצה מילואות להיפטר מקרקעות שהיו בבעלותה ולמכור
אותן לאיש העסקים אליעזר פישמן .לפני כחצי שנה רכשה מילואות 24
דונם שהיו בבעלותו ובאוקטובר השנה השלימה את רכישתם של  66דונם
נוספים ,הנמצאים במתחם התשלובת ,מידיו של כונס הנכסים של הטייקון
פישמן שפשט את הרגל .בשיאו של המשבר נאלצה מילואות להיפרד
מקרקעות וממפעלים שהיו בבעלותה ולהחזיר חובות של מאות מיליוני
שקלים .קיבוצי הגליל המערבי ,הבעלים של התשלובות ,נאצלו אף הם
לשלום מיליוני שקלים.
האם אתה רואה בכך סגירת מעגל?
"זו בוודאי סגירת מעגל".
מה היא חשיבותה של תשלובת מילואות?
"למילואות יש תפקיד חשוב הן בפעילות האזורית והן בפעילות הבין אזורית.
בהתחלה ,התפקיד של מילואות היה לספק שירותים למשק החקלאי:
מכון תערובת ,בית אריזה ,משחטה .דווקא כאשר הפעילות החקלאית של
המשקים לא גדלה יש חשיבות שהארגון האזורי יהיה חזק .לאחר נפילת
אגרקסקו הקימה מילואות חברת שיווק לייצוא פירות לחו"ל ,במקביל לשיווק

בארץ ,וזו פעילות חשובה ומצליחה הממחישה את יתרון הגודל של ארגון
אזורי .פעילות משותפת של קיבוצים ושיתוף פעולה בין מועצות אזוריות
הוא חשוב ומהווה תרומה משמעותית ביותר.
כיצד אתה רואה את מעמדם של הקיבוצים כיום?
"הקיבוצים נמצאים כיום בבעיה קשה .זה מתסכל מאוד שהממשלה לא
מגלה הבנה לצרכיהם של ההתיישבות העובדת ולמשק החקלאי .יתר על
כן ,יש לה מדיניות של פגיעה במשק החקלאי והיא פוגעת היכן שהיא יכולה,
למשל בתחום הקצאת הקרקעות ,במחירי המים ,בחוסר הבנה ובאי עידוד
החקלאות .במצב נתון זה יש חשיבות למערכת האזורית והתנועתית .כאשר
אין לנו מעמד וייצוג בפוליטיקה והשפעתנו מועטה ביותר ,אם בכלל ,עלינו
להתאחד כדי לצמצם את פגיעתה של הממשלה בנו .בכל פעם מוצאים
נושא אחר שבאמצעותו פוגעים בנו".
מה עמדתך בנושא הפרטת הקיבוצים?
"אני תומך בשינוי שנעשה .ההפרטה מהווה בסיס לקליטה של משפחות
צעירות .הקיבוץ ההיסטורי גרם לרבים מהבנים שלנו לעזוב ועם שינוי מתכונת
החיים הם שבים לקיבוץ ,שהם רואים בו מקום טוב לחיות ולהתפתח .הקיבוץ
שלא התאים להם שינה פניו וחלק מהבנים שלא התאים להם שינה פניו
וחלק מהבנים שעזבו חוזרים ברצון לקיבוץ החדש".
קיבוץ כפר מסריק ,היה מהקיבוצים האחרונים שהפריטו עצמם (לפני כחמש
שנים) .גיורא אומר כי מה שמאפיין את קיבוצו הוא קבלת החלטות בהסכמה.
אף שההחלטה על שינוי חייבה סבבים אחדים של הצבעות ,התהליך לא
העיב על האווירה בקיבוץ ולא העכיר את היחסים בין חבריו" .עשינו שינוי
קטן ומתון" ,גיורא אומר ,״כל השירותים שהיו פעילים ,פועלים
גם כיום .חשוב לנו לשמר את המערכות הקיימות ולכן
תהליך ההפרטה היה מתון ולקח יותר זמן מאשר
בקיבוצים אחרים.
מסד ,78 ,נשוי ואב לשלושה ,שימש לפנים ,בין
שאר התפקידים הבכירים שמילא ,בקיבוץ ומחוץ
לו ,כיושב ראש התעשייה הקיבוצית .כיום הוא
עוסק ביזמות מקרקעין בקיבוצו ובמה שהוא
מגדיר "תחומים שונים" ,כגון מעורבותו בנושא
שיוך הדירות וכחבר מועצת המנהלים בגופים
אחדים .הוא גם בין היוזמים והמקימים של מתקן
להתפלת מים מליחים ,בשיתוף גורם פרטי ,אשר
מקור המים שלו הם בארות הקיבוץ.
יונתן מלמד

ביקור ההנהלה

ביקור הנהלת מילואות בקיבוץ אדמית
במסגרת פגישות הנהלת מילואות בקיבוצי הבעלים ,התארחו נציגי ההנהלה בנוסף ,מתנדבים המכינאים בקהילה במסגרות פורמליות ובמסגרות
בקיבוץ אדמית ובנוכחות נציגות מכובדת של חברי הקיבוץ.
חינוכיות ופרויקטים שונים ,כולל שילובם בפעילויות משותפות עם קהילת
ביקרנו במכינת רבין שלוחת אדמית -מכינה קדם צבאית להכשרת מנהיגות אדמית.
חברתית .שהוקמה לאחר רצח רבין במטרה לשנות את המציאות ולתקן
את השבר בחברה הישראלית .באופן מקרי הביקור נערך ביום השנה לציון
רצח רבין..
פגשנו את מנהלי המכינה שסיפרו על מטרותיה ,והצביעו על הקושי והעלות
הגבוהה יחסית הנובעת מהמיקום המרוחק של המכינה .וחניכים שסיפרו
על חייהם במכינה והפעילויות בהן משתתפים -
חניכי המכינה מתנהלים בשיתוף ,לומדים ,עובדים ומתנדבים בקהילה.
הלימודים במגוון נושאים הקשורים למנהיגות חברתית ולימודי העשרה.
המכינה ממומנת ע"י המדינה בהשתתפות עצמית של המכינאים ,אשר
עובדים לשם כך בעבודות המשקפות את רוח המכינה  -חקלאות ,עבודה
בנושאים קהילתיים.
מזכירות מילואות באדמית

זה הזמן להצטרף לרשימת התפוצה של מילואות אחרונות החדש  -מגזין אינטרנטי המביא את פעילויות
תשלובת מילואות ישירות אליכם במייל ,להרשמהmilouot-news@milouot.co.il :
קוראים המעוניינים לספר לנו סיפורים וחוויות אם או בלי תמונות על מילואות מתקופת
היווסדה ועד היום מוזמנים לשלוח מייל למערכתmilouot-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
מיילmilouot-news@milouot.co.il :
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מהשטח

מחקרים חדשים בחוות הניסיונות :מרחיקים את הקור
מהאבוקדו וממשק ההשקיה והדישון על יבולי הפרי

על אף האיום הקיים בסגירה חוות הניסיונות החוקרים ,בראשותם של דר' אבנר זילבר ודר' שמואל אסולין ,למסקנות
שממוקמת בעיר עכו ומשרתת את חקלאי פורצות דרך שביכולתן להכפיל את יבול האבוקדו מהזן "האס" ,שמהווה
ישראל בכלל ואת חקלאי הגליל המערבי כ  60%בכלל האבוקדו בארץ .ממשק הגידול החדשני מייצר אופטימיזציה
בפרט ,ממשיכים קברניטיה לתמוך ולשקוד המשרתת את צורכי העץ המשתנים בצורה מיטבית .ממשק הגידול החדש
על מחקרים שעם השלמתם ימשיכו לבסס נותן דגש על( :א) איכות מי ההשקיה; (ב) דישון רציף (כל טיפת מים מכילה
את מעמדם ותוצרתם של המגדלים הישראלים את כל מרכיבי המזון החיוניים לצמח) במהלך כל העונה; (ג) דגש על דישון
באביב המוקדם; (ד) בקרה חכמה על כמויות המים והדשן ושימוש ברגשים
בטופ העולמי
רמי בר  -זיו מנהל החוה
צמחיים.
על מחקרים אלה ורבים אחרים הנעשים בחוות
מחקר בראשותו של ד"ר ליאור רבינוביץ'
הניסיונות ובמטעי האבוקדו בגליל המערב,
ממו"פ צפון ,שמטרתו מציאת דרכים
מעיב איום סגירתה של החווה .לאחר שהוועדה
להתמודדות עם נזקי הקרה באבוקדו
הממשלתית (ותמל) החליטה על הפקעת שטחי
מתבצע במסגרת חוות הניסיונות בגליל
חוות הניסיונות בגליל המערבי לצורך הקמתה
המערבי .בשנים האחרונות מתרחשים
של שכונת מגורים חדשה בעכו.
אירועי קרה (ירידת הטמפ' אל מתחת
רמי בר זיו המנהל חוות הניסיונות מוביל את
לאפס למשך שעות ממושכות) כמעט
מאבק חקלאי הגליל המערבי להמשך קיומה
מדי שנה .כזכור ,בינואר  2016נפגעו קשות
של חוות הניסיונות .מטרת המאבק היא לאפשר
מטעי האבוקדו בהיקף של  8.000דונם .נזק
את פיתוח שטח החווה למגורים ,רק לאחר
מהקרה נאמד בסכום של כ 60 -מיליון .₪
שפעילות החווה תועתק לשטח חלופי מתאים
מטרת המחקר היא לבחון אמצעים להעלאת
בגליל המערבי .ידוע לנו ששר החקלאות ופיתוח
הטמפרטורה בסביבת העץ מעל לנקודת
הכפר ,מר אורי אריאל תומך בהמשך קיום החווה
מאוורר ענק היונק את האוויר הקר
הנזק .האמצעים שנבחנים  -מאווררי ענק
ואנחנו סומכים שיפעל בכל הנחישות הנדרשת
המוצבים על הקרקע שיונקים את האוויר
הקר וזורקים אותו לגובה רב ,מאווררי ענק הפועלים לפיזור האוויר הקר מעל לטובת עתיד החקלאות הישראלית.
נוף העצים ,התזת מים על הנוף בעת הקרה (המים שעוברים ממצב של חוות הניסיונות החקלאית גליל מערבי ,הנמצאת בשטח השיפוט של עכו,
נוזל למוצק משחררים חום כמוס לסביבה) ,כיסוי המטע ברשתות הצללה המשתרעת על פני כ 500-דונם של מטעים וגד"ש .זו חוות הניסיונות היחידה
למיתון הטמפרטורה .בנוסף מחפשים פתרונות של עמידות גנטית לנזקי קור .בארץ שמתמחה בתחום האבוקדו ,המשרתת עשרות ישובים בגליל המערבי
המחקר ,המתבצע מאז שנת  ,2016בוחן את היעילות המקצועית והיתכנות שעבורם ענף המטעים מהווה עוגן וחוסן כלכלי ותעסוקתי ,המשמש גם
כלכלית בין השיטות השונות .הממצאים הראשוניים מצביעים על יעילות לאחיזה ושמירה על קרקעות המדינה באזור הפריפריה .החווה מהווה מרכז
גבוהה בשימוש ברשתות הצללה ובאיתור עצים בודדים שגילו עמידות הפיתוח המרכזי של האבוקדו בישראל במשך עשרות שנים .המחקרים
לקרה .המחקר שתוקצב ע"י המדען הראשי של מ.החקלאות והחקלאים ,והניסויים הרבים שנעשו בחווה השביחו את תנובת האבוקדו הישראלי
ואיכותו בהשוואה לעולם והביאו למיתוג האבוקדו הישראלי המוביל ,לא
ימשך עוד שלוש שנים.
מחקר נוסף הנערך מזה ארבע בחוות הניסיונות בגליל המערבי בוחן את רק בארץ אלה גם כמותג איכות בחו"ל( .יותר מ 70% -מכלל יבול האבוקדו
השפעת ממשק ההשקיה והדישון על יבול של עצי אבוקדו .במחקר זה הגיעו מיועד לייצוא לאירופה).
מילובר

מילובר :שלטים למרחקים
כידוע ,מילובר הוא מכון תערובת ,אחד הגדולים ביותר הפועלים במדינת
ישראל .עד היום גם הצנוע ביותר .לאורך כביש  4מחיפה לעכו ,מתנשאים
מיכלי הסילו הגדולים ,ונראים למרחקים ,אך רבים מנוסעי הדרך לא ידעו
של מי הם ולמה הם משמשים .הגיע הזמן לתקן את המעוות ולספר לעולם
שגם לחקלאים יש גאוות יחידה .לאחרונה התחדשה מילובר בשני שלטי
חוצות גדולים במרומי הסילויים ,במבצע מורכב ומתוכנן היטב.
להצבת השלטים במקומם קדם תהליך תכנון שהתבצע בעזרת חברה
מתמחה בשילוט חוצות.

מילואות

הסדר חניה
החודש התווספו  52מקומות חניה חדשים לרווחת
הדיירים-שוכרים במילואות מזרח ,בסמיכות לכניסה
במתחם .מאחורי היוזמה והביצוע ,איתן שפר ועל
זה נאמר ישר כח.
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החברה הגישה הצעה שכללה את גודל וצבע השלט ,סוג האותיות וגודלן,
מיקום הלוגו ,התאורה ואת הטווחים של הניראות ,הם ידעו לחשב את המרחק
ממנו ייראה השלט בכיוונים הנכונים.
עם אישור התכנית ,החל מבצע הנפת השלטים ,בעזרת מנופים ומעליות
תוך שמירה קפדנית על אמצעי הבטיחות הנדרשים ,הונפו אל על ,אחד
אחרי השני שני השלטים גודל כל אחד מהם  24x6מטר ,והתוצאה המרהיבה
ונראית למרחקים!
אילנה ליבנה קליין

מילו‡ו˙אחרונות
ניוזלטר ע„כני

מילואות

"אכול פרי
ותהיה לי
בריא"

תחילת עונת הפרי בחטיבת הפירות
של מילואות ,העונה הגיעה והחטיבה
כולה פועלת ב"פול ווליום״כדי לספק
פירות וירקות
איכותיים לשוק מקומי,
לגדה ועזה וכמובן
לייצוא
קצת היסטוריה  -עד
שנת  2011למילואות
לא היו חברות שיווק
והסתמכנו על מיקור חוץ
ושיווק כל תוצרתנו ומוצרנו
בתשלומי עמלות לחברות
יפתח אורטל
מתמחות.מוצרי מילועוף שווקו
דרך "תנובה״והירקות והפירות דרך "אגרסקו").
בעקבות קריסת אגרסקו ופעילות הממונה על
ההגבלים ,נותרנו עם מוצרים ללא ערוצי שיווק
ומכירה ,במהלכים די אמיצים ומהירים ,רכשה
מילועוף חברה פרטית קטנה "מקור הבשר״ובנתה
אותה לחטיבת השיווק שלנו ,ובענפי הפרי הקמנו
 2חברות פרטיות ובבעלות מילואות :האחת  -גליל
שוק מקומי  -שיווק פירות וירקות בישראל .השניה
 גליל אקספורט  -לייצוא פירות וירקות.היות ועונת הפרי החלה ,הזדרזנו לראיין את יפתח
אורטל ,מנהל גליל שוק מקומי  -יפה .ראו תמונה),
נמרץ ותזזיתי ,אינטליגנט ומשווק בחסד ,ליפתח
חשוב לציין "אנחנו חברת השיווק היחידה לירקות
ופירות השייכת ממש למגדלים ולא לאיילי הון".
יפתח מוסיף בצנעה "החברה צמחה באופן מדהים
מטונז של  40,000טון ומחזור של  120מיליון ,₪
לטונז' של  70,000טון ומחזור של  250מיליון .₪
גליל שוק מקומי  -משרדיה במבנה מילופרי,
צוות של  6משווקים 2 ,הנה"ח 2 ,לוגיסטיקה7 ,
נהגים 1 ,מנהלת מותג "גליל" 1 ,מנהל מערך תירס
וברוקולי ומנהל.
מנהלים הפעילות דרך מס' בתי אריזה:
 .1מילופרי  -אבוקדו ,ליצ'י ,הדרים  9,000טון
וקירורים
 .2רפקור  -בראש פינה :נשירים 15,000 ,טון
רימון ,פירות קיץ
 28,000טון
 .3ית אריזה לבננות  -בכברי:
בננות צהובות .הבחלה) ,ירוקות

 .4אבוגל  -בקרית שמונה :אבוקדו 2,000 ,טון
ליצ'י ,הדר ומנגו
 2,500טון
 .5הדרי גליל  -בראש פינה:
הדרים
 .6בית אריזה תירס  -בעין הנציב 1,400 :טון
תירס וברוקולי
 15,000טון
 .7ירקות שונים  -ישירות
מהשדה
סה"כ טונז'  72,900טון
יעדים עיקריים:
•הגדלה של המגזר הפרטי ל 25% -מהמכירות
• שימור  200הלקוחות
• מיתוג בשת"פ צמוד עם בתי אריזה ופיתוק מלא
• הגדלת כמויות
• כניסה לשיווק תמרים
•ייבוא בשת"פ עם גליל אקספורט
מיתוג  -מי לא מכיר ומי לא יודע כי" :הירקות
מעולים גליל ,הפירות נפלאים גליל ,ירקות ופירות
גליל  -תשאלו כל דחליל" .לפני כשלוש ולאחר
דיונים רבים ,החלטנו להיכנס להליך מיתוג הפירות
והירקות מהגליל במגמה להגדיל נקודות מכירה
וגביית פרמיה לאיכות פירות הגליל ,נקשרנו עם
חברת פרסום ומיתוג "ליאו ברנט״שהמציאה עבורנו
את המותג "הדחליל מהגליל״ובהליך של  5שנים,
אנו פועלים לפרסום והכוונת הקונים להעדיף הפרי
שלנו דרך שילוט ,מודעות בעיתון ,ברדיו ופרסום
בטלוויזיה ,ובנוסף פיתוק כל פרי וכל ירק המשווק
על ידנו .המיתוג מחייב אותנו לשמר את רמת
איכות ושירות וכך אנו פועלים.
יפתח מסיים הריאיון הקצר בחיוך של סיפוק
ובקריצה ,כי ניהול עצמי אינו מושג ארכאי ובמפעל
האזורי מוכיחים כי לא נס ליחו.
נכנסתי לרכב ונסעתי לכברי.לא תאמינו איזה
פקק יש בדרך מילואות  -כברי  55דק') לפגוש
את עופר אריאל ,מנכ"ל ארגון מגדלי בננות
גליל מערבי ומנהל בית האריזה בכברי.
עופר איש מרשים" ,ותיק קרבות
בננות" ,מיושב ושקול ,בטוח
בעצמו ומפגין ידע ונחישות:
"הבננות זה הענף שבנה את
הגליל המערבי וביסס את
כלכלת הקיבוצים״אומר עופר
ומוסיף "מפעל מאגרי אשר
המספק מים מושבים הסיר
את החסם לגידול מטעים וכיום
אנו מתמודדים עם הקרה ועם
עופר אריאל
מחלת "פנמה".
קצת היסטוריה  -עמק הקורן היה מתמיד אזור
חקלאי פורה ,ששילב גידולי שדה ומטעים .במשך
שנים רבות היוו מטעי הפרדס והבננות את מקור

ההכנסה וכך גם נבנו במילואות צפון
מפעלים לעיבודם " -פריקר״בית
אריזה לכפות בננות" ,מילומוז״בית אריזה לבננות,
"תנופורט״ -בית אריזה להדרים וכמובן "מילוז״לייצור
מיצים טבעיים.מי לא זוכר את המיץ תפוז-בננה?).
מאוחר יותר נכנס האבוקדו שניטע בין עצי הבננות
ולאט לאט "התלמיד עלה על רבו״וכיום יש 20,000
דונם אבוקדו נטוע באזור ו 5,420 -דונם בננות
מניב באזור.
א.מ בננות ג.מ  -זו אגש"ח עצמאית ,השייכת
ל 10 -קיבוצים המגדלים בננות  +מניית זהב
למילואות .הבננות משווקות ע"י גליל שוק מקומי
בשתי תצורות :בננה צהובה  -כפות בננה בקרטון,
בננה ירוקה  -באשכולות שלמים .בארגון עובדים 6
עובדים קבועים  +קבלן להפעלת בית האריזה .בית
האריזה שודרג השנה בעלות של כ 2 -מיליון .₪
נתונים כלכליים  -ההכנסה לדונם כ 14 -אל"ש,
המחיר לאשכול בממוצע  ,₪ 75יבול ממוצע לדונם
  5.5טון ,משקל אשכול בממוצע  30ק"ג.נזקי קרה  -נאלצנו לעקור  270דונם שנפגעו
בקרה .ירידה במשקל אשכול מ 40 -ק"ג ל24 -
ק"ג וקבלת פיצויים מקרן נזקי טבע.
ולסיכום " -היתרון שלנו נובע מהקרבה לים.לחות)
אומר עופר וממשיך" :אחדות משקי הבעלים ,שיתוף
הפעולה של כולם ,זו אבן היסוד של ההצלחה שלנו,
יש לנו מגדלים מעולים ,היודעים לנצל היתרונות
ולהביא תוצרת מעולה לצרכן".
רמי רז

מילואות

רואים עולם:

 30נציגי מדינות מיבשת אפריקה לומדים
מילואות

ב 2.11 -נערך סיור בחווה הניסויית בשמרת ובמפעל האריזה מילופרי.
הסיור התקיים במסגרת קורס השקיה בעידן של שינויי אקלים של מכללת הגליל
ולווה ע"י שוקי בשן ,סמנכ"ל תפעול במילואות.
בסיור לקחו חלק כ 30 -נציגים ,דוברי אנגלית וצרפתית ,מאוניברסיטאות ,מכוני מחקר,
משרדים ממשלתיים וארגוני מים אחרים מאוגנדה ,קניה ,הודו ,זמביה ,אל סלבדור,
ניגריה ,מלאווי ,דרום אפריקה ,בליז ,בורקינה פאסו ,קמרון ,קונגו ,חוף השנהב ,מאלי וניז'ר.
את הביקור בחווה הניסויית הנחה נעם ,רכז נסיונות האבוקדו .נעם הסביר על הפעילות
בחווה והרחיב על ניסוי באבוקדו שמודד בצורה מדויקת את דרישות העץ למים ודשן
באמצעות מצע מנותק ,מה שמשמש לשיפור פרוטוקול לגידול אבוקדו.
את הביקור במילופרי הנחה תמיר פורת ,מנכ"ל מילופרי .הביקור כלל סיור בבית האריזה,
סרטון תדמית של מילואות וסקירה של שוקי בשן על מפעלי מילואות.
דנה פרטר
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מהקיבוצים

ניוזלטר ע„כני

קיבוץ כברי הוא שותף נאמן של מילואות בכל הפעילות
והמהלכים הגדולים שמתבצעים בתשלובת
ירון אלבוים ,מנהל המגזר העסקי של כברי:
"כברי הוא קיבוץ מופרט די שמרן ששומר על ערכי
הליבה השיתופיים שלו ודוגל ומיישם את יתרון הגודל
בשותפויות שהוא מקיים בתחום העסקי"
מזה עשר שנים משמש ירון אלבוים בתפקיד המנהל
העסקי של קיבוץ כברי .הוא גדל ברמת השרון ,שהגיע
לקיבוץ בראשית שנות השמונים של המאה שעברה.והאלף
שאף הוא חלף והתחלף) לאחר שנישא ליעל איתה שרת
יחד בצבא .יעל הקימה את מגמת האומנות בבית ספר מנור
כברי בעלת תואר באמנות ותואר שני בטיפול באמנות מקצוע
בו היא עוסקת בשנים האחרונות ..ירון הוא בעל תואר ראשון
במנהל עסקים ובוגר קורסים שונים בתחום הכלכלה והניהול.
 18שנים עבד בענף הבקר של הקיבוץ ,ממנו נקרא למלא את תפקיד
הגזבר ,שבו כיהן שמונה שנים .מזה עשר שנים הוא משמש בתפקיד הנוכחי,
זו הקדנציה השלישית ,שאותה הוא עתיד לסיים בעוד כשנה וחצי .הוא
מאפיין את כברי כקיבוץ "די שמרן" ,אף שתהליך ההפרטה הוא החל עוד
בשנות התשעים .הוא מאפיין את קיבוצו כמי שמתקיים בו מגוון תעסוקה
רחב עם שתי תעשיות מצטיינות וחקלאות מפותחת .הקיבוץ מתמחה
ונהנה מיבולים גבוהים בענפי האבוקדו והבננות ,אבל עדיין ניכרים ,מזה
ארבע שנים ,השפעות הבצורת הקשה מזה והקרה ונזקיה מזה .כברי הוא
מפיק מים עצמאי וככזה יש לו זכויות שאיבה ושימוש במעיינות ובבארות
שבסביבתה ...ירון הוא חסיד של שותפויות ,בהן מתמצה יתרון הגודל" .כברי
מקיימת שותפות ברפת עם רגבה ושמרת ,שהיא מהגדולות והמוצלחות
בארץ .אני לא מבין איך עד היום נשארו משקים עם רפת יחידה שלהם ועם
כל הרפורמה בענף החלב ויתרו על יתרון התחרות שקיים ברפת משותפת.
אני מסכים עם דברים שאמר בזמנו גייזי קפלן ז"ל "שותפויות מתקיימות
כל זמן שהשותפים מוכנים לוותר למען קיומן והן מתפרקות כשאחד מהם
מפסיק לוותר" ..כך זה בעסקים וכך זה בנישואין' .כדי להצליח בשותפות
צריך לדעת להשקיע ולוותר ונדרשת מיומנות מיוחדת בניהול שותפות".
תפיסת יתרון השיתוף בכברי באה לידי ביטוי בחקלאות ובתעשייה .כברי
שותף עם סער במוסך ובלול הפיטום הגדול שלו הוא נמצא באינטגרציה
של מילועוף .ירון לא חוסך ביקורת בנושא זה וטוען כי זרוע הלול היא הזרוע
היחידה שמפסידה בתשלובת מילואות וכי נדרש בה שינוי משמעותי
שיבטיח את רווחיות המגדלים.
לכברי שני מפעלי תעשייה ' -ריאון' ,שהבעלות עליו משותפת ,בחלקים
שווים ,בין הקיבוץ ,באמצעות חברת האחזקות שלו 'ניהול כברי.כא"נ)
אגש"ח בע"מ ,ובין חברת 'פלסאון' ,המייצר מחברים לתשתיות להולכת גז
ומספק שירותי תכנון ובניה של תבניות הזרקת פלסטיק ושירותי הזרקת
פלסטיק ללקוחות נוספים ,ומפעל 'כבירן' ,שנמצא בבעלות מלאה של
חברת האחזקות ,המייצר יציקות מדויקות מסגסוגות של אלומיניום בשיטת
השעווה הנעלמת של חלקים בעלי תכונות מטלורגיות גבוהות וגאומטריות
מורכבות לתחום התעופה הצבאית והאזרחית .לדברי ירון ,בכל מטוסי
הבואינג והאיירבוס יש  20חלקים שנוצקו בכבירן .בכל אחד מהמטוסים
החדישים מדגם  ,F35אשר אחדים מהם נמצאים זה מכבר בשירות חיל
האוויר יש חלקים שנוצרו במפעל הקיבוץ.
ירון" :אנחנו חווים שנים של צמיחה כלכלית בשני המפעלים ,הנהנים גם
מצמיחה אורגנית וגם מצמיחה שהיא תוצאה של רכישות ומיזוגים .אני חש
חדוות יצירה בכל היחידות העסקיות שבתיק העסקים שלנו".

אלבוים ,64 ,נשוי ואב לשניים" .אני עדיין לא סבא .לצערי לילדים
שלי יש סדר יום עם עדיפויות אחרות") עובד עם מי שהוא
מגדיר "מנהלים טובים ,ותיקים ,מסורים ומחויבים".
עד כמה משמעותי הוא הקשר בין הקיבוץ ובין מילואות?
"כברי הוא שותף נאמן של מילואות בכל הפעילות
והמהלכים הגדולים שמתבצעים בתשלובת ,הנשענת על
שלוש זרועות -פירות ,נדל"ן ועופות .מילואות עושה חיל
בשתי הזרועות הראשונות ,אבל נחמץ הלב לראות מה
שקורה בזרוע השלישית ,בתחום העופות .מאכזב מאוד
להיווכח בתוצאות העסקיות הרעות של ענף העופות.
צריך להודות כי המצב קשור לשוק הפטם בארץ ,אשר
עליו יש למילואות השפעה זניחה ,אבל בכל מה שקשור
להתנהלות הפנימית צריך להתמקד בשיפור התוצאות .אני
בטוח שהיכולת קיימת ,מה שנדרש לוודא כי היא תתממש .אני
מאמין בחזון ובייעוד של המפעלים ושל משקי המפרץ ,שהוא גוף מתכלל
ואינטגרטיבי המעורב בשירות לחלקים בעיבוד ובשיווק התוצרת .ההשקעה
בנדל"ן היא חשובה ומבורכת .מוצא חן בעיני שמילואות מסייעת למשקים
הנמצאים במצוקה .זה לא עניין של מה בכך .היא מהווה גם במה למנהלים
בקיבוצים שמתעדכנים באסיפות המשקים ובהשלמויות שונות .אני מאחל
למילואות רק הצלחה".
קיבוץ כברי מונה  270חברים אבל מספר תושביו הוא כ .600 -יש כיום יותר
חברים באגודה הקהילתית מאשר באגודה השיתופית .תהליך שינוי החיים
החל אפוא לפני שנים רבות .בשנת  2008שויכו הדירות לחברי הקיבוץ .ירון
אומר כי הקיבוץ מתאים עצמו לרוח התקופה אבל מודה שהקצב הוא אטי
והוא נובע מהרצון לשמור על ערכי הליבה שחשובים לכלל חבריו .ביושר
ובהגינות הוא מודה" :אילו יכולתי להחזיר את הגלגל לאחור ,לא בטוח
שהייתי דוחף לשיוך דירות ,אשר השלכותיו והשפעותיו ניכרות כיום .בקיבוץ
גרים יותר תושבים מאשר חברי קיבוץ .זה קורה בתהליך המשנה את פניו
ואת צביונו של הקיבוץ".
מן הסתם חברים כיום פחות מעורבים בנעשה ,הלא כן?
"כן .המעורבות פחתה ,אני שייך לקיבוץ ,ממלא תפקיד מטעמו ומדווח
לחבריו .יש לי אחריות כלפיהם .אין ספק כי השינוי מחולל טשטוש וחוסר
בהירות הן אצל החברים והן אצל התושבים".
מה תרצה להיות לאחר סיום תפקידך ,כשתהיה גדול?
"אלוהים גדול".
ספק אם ירון מאמין באלוהים ,אבל הוא לא רק מאמין בעשייה אלא עושה.
הוא בטוח שתהיה דרישה לכישוריו
ולניסיונו בתפקיד "זה או אחר",
בקיבוצו או במי מהקיבוצים האחרים.
תחביביו נושקים להרים מזה
ולמישור מזה .אל פסגות הראשונים
הוא מדווש באופני ההרים ,יחד עם
חבר ובמישור ,כדי "להריח את הים
ולחוש אותו" ,הוא מעמיס קייק על
מכוניתו ונוסע אל חוף אכזיב ,אל
מה שהוא מכנה "הפסיכיאטר שלי".
בשעות הפנאי המאוחרות ,המעטות,
הוא אוהב לקרוא היסטוריה צבאית
וביוגרפיות.
קיבוץ כברי (ארכיון)  -צילום :דורון גולן

מהקיבוצים

ראיון עם מרכז ענף חקלאי  -דביר
גרוס ,מנהל מטעים בבית העמק
דביר חבר ובן בית העמק ,עבד במטעים ונבחר רק
לאחרונה (יולי  )2017כמנהל ענף המטעים
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מטעי בית העמק נחלקים:

ת.ז מטעי בית העמק

ת.ז דביר גרוס
גיל32 :
נשוי לעפרה ,אב לגולן וגבע 						
							
השכלה :הנדסאי מים
						
צבא" :דובדבן"
דירקטור בהנהלה כלכלית בית העמק
ובהנהלת גליל שוק מקומי
בקיבוץ :יחד עם עפרה אחראי צעירים
ספורט :כדורגל
בהמשך הריאיון החלפנו דעות ,ודביר דיבר בהערכה רבה וקצת קנאה
בפעילות "תוצרת הארץ" ,המפעילה שנת שירות לאחר שרות צבאי,
ובמסגרת עבודה מועדפת ,ובה קבוצה של  20חבר'ה 60% .בנות ו40% -
בנים) מגיעים לאזור לעבודה בחקלאות 4 ,מתוכם משולבים במטע .דביר
קצת מתרפק לשנות לימודיו ב"סולם צור״ בהם יום בשבוע היו עובדים
בענפי הקיבוץ (כן  -ברור ,הוא עבד במטע) וכך נוצרו ערכים ,מחויבות וקשר.
בנוסף פירט דביר כי המטעים הם מקור ההכנסה הגדול בבית העמק,
ולהוציא הקרה ב 2016 -ו ,2017 -בהם נפגע המטע  900טון לעומת
 2,000טון בשנה רגילה  -הוא חש אחריות רבה לכלל החברים.

במסגרת המלחמה בקרה ,בית העמק
שותף לניסיונות האזוריים ומסתמן כי הפתרון
המתאים (דוגמת בננות) יהיה בית רשת .ניסוי של  40דונם
ברגבה  -בוחן זאת הלכה למעשה.
לא נוכל שלא להתייחס לסוגיית הגניבות החקלאיות ולא
עובר שבוע בלי גניבה או ניסיון גניבה באחד המשקים.
לדעתו של דביר לא ירחק היות שבנוסף לגדרות ולמצלמות
ייאלץ כל מגדל להוסיף שומר  /סייר .ואחרון חביב ואולי בגלל
שאבוקדו מוגדר כ"סופר-פוד״ מתברר כי דביר ועפרה שניהם
בני משק מבית העמק וכמוהם ישנם עוד  10זוגות של נישואין בין
בני אותו משק  -מה נגיד ממש "סופר-מנים"...
1

2
3
4

 130דונם בננות
מטעי הקיבוץ בבעלות מלאה:
 1,300דונם אבוקדו
 350דונם נס עמים
 60דונם ליצ'י
סה״כ  1,840דונם
 650דונם משותף עם עבדון
שותפות במטעים "אבוקדו בשפע":
ועין יעקב ,שמרת ופרוד
 250דונם מטע פרוד
 15חברים ועובדים מהקיבוץ
צוות:
 3תאילנדים
 3חברים
צוות שותפות:
 1שכיר
קבלן לפי הצורך

מילואות

קורס דירקטורים במילואות

מילו‡ו˙אחרונות
ניוזלטר ע„כני

בשעה טובה הסתיים קורס דירקטורים במילואות מחזור .11
בקורס השתתפו  38איש מקיבוצי האזור :מאושה השתתפו  3חברים,
מאפק  ,6 -בית העמק  ,1 -געתון  ,2 -גשר הזיו  ,2 -חניתה  ,6 -יסעור ,2 -
כברי  ,1 -כפר מסריק  ,2 -לוחמי הגטאות  ,2 -סער  ,3 -פלך  ,1 -רגבה ,1 -
רמת יוחנן  2 -ו 3 -ממפעלי מילואות.
כדאי לציין כי בחלוקה המגדרית השתתפו  32בנים ו 6 -בנות .רוב
המשתתפים הינם צעירים וצעירות ,הרואים בקורס חלק ממסלול קידום
לניהול .הסיליבוס של הקורס הורכב ע"י איגוד התעשייה הקיבוצית ,ולדברי
לאה קוטלר ,רכזת ההדרכה באיגוד :״הקורס נבנה על ניסיון מצטבר של
הרבה קורסים והוא תמצית של הנושאים הרלוונטיים להפך לדירקטור עם
כל הסמכות והאחריות הכרוכים בזה".

מילואות

הקורס מבוסס על  10מפגשים וכל מפגש הוא בן  4.5שעות ,מילואות
הוסיפה בתחילת כל מפגש  10מפגשים עם ארגונים ותאגידים הפועלים
באזורנו וככאלה נפגשו הדירקטורים לעתיד עם :יורם ישראלי ,ראש
המועצה האזורית מטה אשר ,דב ישורון ,ראש המועצה זבולון ,ניר מאיר,
מזכיר התק"צ ועוד רבים וטובים.
לדברי רמי רז :״הקורס הוא עוד חוליה בשרשרת של הכשרת קאדרים
לניהול הקיבוצים והחקלאות באזור .כפי שכולנו יודעים ,ניהול טוב ,סולידי
ויוזם ,הוא נתבך חיוני יחד עם מים וקרקע לפריחת החקלאות ,שהיא ליבת
קיומה של מילואות ,שמתכננת קורסים נוספים במהלך שנה הבאה".

חכמת הגיל השלישי

סדנה לעובדים לקראת גיל הפרישה  -להתמודדות עם השינויים בעת היציאה
ממעגל העבודה
החודש נפתחה במילואות סדנה "הכנה לפרישה" ,שיתוף פעולה של מילואות ,מעברים ועמותת
הוותיק במטה אשר .הסדנה מיועדת לעובדי מילואות ולתושבי המועצה שמגיעים לגיל הפרישה.
זו השנה הרביעית בה מתקיימת הסדנה ,שזכתה לחוות דעת טובות מאוד של משתתפי הקורסים
בשנים הקודמות .את הסדנה מנחה עינת פורת עמוס ,עו"ס
גרנטולוגית ומנחת קבוצות.
הסדנה מקנה למשתתפים ידע משולב עם חוויה,
הזדמנות לדון בסוגיות הקשורות לתקופת החיים
החדשה ומספקת כלים מעשיים להתמודדות ,העשרת
המיומנויות האישיות וצמיחה אישית.
השנה הותווספו לסדנה  4מפגשים מטעם ג'וינט ישראל  -אשל.שותפות בין ג'וינט ישראל והממשלה שעוסקת
בעשייה חברתית למען הזקנים) .מפגשים אלה מונחים ע"י מומחי ארגון "פעמונים״והם מקנים למשתתפים
ידע להתנהלות כלכלית נכונה ומיצוי זכויות מול הגורמים הרלוונטים  -ביטוח לאומי ,חברות ביטוח ופנסיה .כמו
כן ,מספקים מידע על השירותים וההטבות הניתנים לאזרחים ותיקים במדינה וברשות המקומית.
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מילו‡ו˙אחרונות
ניוזלטר ע„כני

מילואות

הליצנים של אורי דרסלר
אורי דרסלר החליט לעטר את קירות משרדו בשלל ציורים מעשי ידיו במוטיבים אחידים של פרצופי
ליצנים עליהם נסוך מבט מאירי עיניים ובדרך כלל שמח .לדברי דרסלר ,אין חשש שהמשרד הקטן
שבקומת ההנהלה יתחרה ביצירות שמוצגות בגלריה המרווחת שבקומת המבואה .חוצמזה ,ליצנים
בתוך מסגרת אינם מפחידים אחרים.

תערוכות מתחלפות במילואות

תערוכה במבואה:

מילופרי בצילומים

ללא מגע יד אדם.
השנה חוגגים  55שנות אריזת אבוקדו ,המטעים
הראשונים נטעו בשנות ה 1962 .50 -היתה השנה
הראשונה שבה החלו לארוז אבוקדו במילואות ,תחילתו בבית האריזה של
האגסים והתפוחים במילואות דרום .המעבר למילואות צפון שמול מושב
לימן היה ב ,1980 -אז הסתיימה בנייתו של בית האריזה לאבוקדו .עם השנים
גדל בית האריזה בהתאם להרחבות שטחי המטעים בנטיעות ועליות ביבול.
כיום ,לאחר שדרוג המערכים ,מילופרי הוא אחד מבתי האריזה לאבוקדו
הגדולים בעולם ,נחשב למוביל בתחום המיכון ,האוטומציה והעמידה
בתקנים בינלאומיים לאריזת ושיווק אבוקדו.

התערוכה המוצגת במבואה ,היא "משלנו״תערוכת צילומים של מילופרי
לדורותיה לרגל חגיגת פתיחת עונת האבוקדו .בתצוגה ,צילומי מערך המיון
החדש ,אל מול המערך שהיה קודם וכן את מערכי האריזה הראשוניים
עם כל הניסיונות לשמירה על הפרי מפגיעות למשלוחי יצוא .את התמונות
המרשימות של המערך החדש צילמו שגית חיים ועמית ברונר ממילופרי.
המערך כולל ממיינת לתפוקות גבוהות של כ 30-טון לשעה
ומערכת התערוכה מוצגת במבואה למבנה המשרדים הראשי והוא פתוח
אוטומטית המופעלת על ידי מצלמות לומדות המבצעות את תהליך הבירור
האיכותי ומפנות את הפרי לתא האריזה המתאים לפי איכות וגודל ,כל זה בימים א-ה מ 7:00-עד  .19:00התערוכה מסתיימת ב31.12.2017 -

תשלובת מילואות
מאחלת לכל עובדיה,
לבני ביתם ולכל בית ישראל

חג חנוכה שמח
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דרור איגרמן

