אסיפת המשקים
של מילואות ומשקי
המפרץ אישרה
את מינויו של אלון
אריאל למנכ"ל
התשלובת
צילום :תעשיות ביולוגיות ישראל

אני מברך את אלון אריאל על כניסתו לתפקיד מנכ"ל מילואות ומנכ"ל משקי המפרץ .לאחר שנה לא פשוטה עם
שלל התמודדויות אנו נרגשים להתחיל לצעוד יחד ולהמשיך להוביל את מילואות בהצלחה ובציפייה לבאות .אנחנו
סמוכים ובטוחים שאלון יוביל את מילואות בהצלחה ויביא את יכולותיו ונסיונו הרב לידי מעשה כאן במילואות.
ביום חמישי 11.03.2021 ,אישרה אסיפת המשקים של תשלובת מילואות ומשקי המפרץ את מינויו של אלון אריאל
למנכ"ל התשלובת.
אריאל ,54 ,בן קיבוץ בית העמק וחבר בית העמק .נשוי לרחלי .+3
למד הנדסת מכונות ותואר ראשון בכלכלה וכימייה 2 ,קדנציות של ריכוז משק בבית העמק 3 ,שנים יו"ר של קיבוץ
כפר רופין ,מסיים  13שנה בתעשיות ביולוגיות בית העמק ,שמתוכם  10שנים מנכ"ל החברה.
אריאל מנהיג מטבעו ותפיסתו הניהולית הובילה אותו בהצלחה בחברות השונות אשר ניהל לפני כן.
אריאל יכנס לתפקיד כחצי שנה לאחר פטירתו של המנכ"ל הקודם און ברזילי ז"ל שנפטר לאחר שנדבק בנגיף
הקורונה .כניסתו לתפקיד של אריאל תוסיף יציבות ותהווה נדבך של המשכיות והתחדשות במילואות .כדברי אלון:
"אני מודע לעובדה שאני נכנס לנעליים מאוד גדולות ומקווה שאצליח להמשיך את דרכו של און ולקחת את מילואות
לעשור הבא ,עם עקב על הקרקע ,עם התמיכה שלכם ,עם שמירה על ההון האנושי הקיים במילואות".
עלה והצלח!

יהודה בכר | יו"ר מילואות

ועידת החקלאות של ישראל לשנת 2020
העניקה פרס מפעל חיים לאון ברזילי
הוועדה הבוחרת של ועידת החקלאות החליטו להעניק השנה פרס מפעל חיים לאון ברזילי ,אשר
נפטר מסיבוכיו של נגיף הקורונה באוקטובר האחרון .הפרס הוענק למשפחתו.
לדברי וועדת הפרס :און ז"ל הוביל מפעלים וארגונים שונים במשך עשרות שנים והיה דמות מפתח בקידום החקלאות
הישראלית .מגיל צעיר הוביל מפעלים וארגונים משמעותיים בדרכו הייחודית.
און היה מנכ"ל מילואות במשך  8שנים והצעיד את הארגון בדרכו הייחודית .לפני כן מילא מגוון תפקידים משמעותיים
רובם בתחום החקלאות .בדרכו הייחודית ,און הצעיד קדימה את החקלאות בגליל המערבי בפרט ,ובישראל בכלל.
תמיד דאג להיות מחובר לשטח ולא נח לרגע .און ייזכר כמנהיג מרשים שכניסתו לחדר לא השאירה איש אדיש ,הר
של עוצמה שהשרה יציבות ,חד כתער ורועם כרעם .מורשתו של און ,שהאמין בכל ליבו בכך שביטחונה התזונתי
של החברה הישראלית תלוי קודם כל בחקלאות הישראלית תמשיך ללוות אותנו.
חיים אלוש מייסד ומנכ"ל קבוצת משוב" :לכתו של און פגעה בעולם החקלאות הישראלי כרעם ביום בהיר .תחושת
השליחות וצורת הניהול היוו דוגמא ומופת לכל העוסקים בתחום ואנו חייבים לו תודה גדולה .זו גאווה גדולה
להעניק את הפרס למשפחתו של און .נגיף הקורונה הכניע את גופו של און ,אך מורשתו ודרכו ימשיכו ללוות אותנו
הלאה .יהי זכרו ברוך וינוח בשלום ובנחת".
רמי רז מזכיר מילואות" :אנו מודים לקבוצת משוב על ההערכה שנתנו לאון ,אנו נמשיך בדרכו הייחודית ונזכור את
און כמי שפעל לטובת החקלאות הישראלית"

מילובר
תמיר רז | סמנכ"ל התפעול של מילובר:

בשנים הקרובות נמשיך להשקיע
באנשים ובטכנולוגיה ,לשדרוג יכולות
החברה ושיפור השרות ללקוחות.
תמיר רז ,בן קיבוץ לוחמי הגטאות ,דור שלישי ,נשוי פלוס  ,2מהנדס תעשיה וניהול בהשכלתו ,מביא איתו ניסיון רב
מחברות התעשיה המובילות בישראל.
תמיר רז הגיע למילובר אחרי שנות עבודה רבות בתעשיית המזון הישראלית בתפקידי ניהול ,תפעול וייצור .את דרכו
התחיל באסם-נסטלה ,שם ניהל יצור ומצוינות תפעולית בטבעול ובמפעל המאפה אסם -יקנעם .בהמשך ניהל את
התפעול של פרוטרום ישראל ,ואת מפעל מעדנות של תנובה .לאחר שנים בתעשיית המזון עבר לנהל את פעילות
ישראל וירדן של דלתא גליל וכיהן כסמנכ"ל תפעול בתדיר-גן – חברה ציבורית בבעלות קרן פימי.
תמיר מספר שלאורך השנים שמע רבות על מילובר אבל הכיר אותה בעיקר דרך הסילואים הניצפים בעת נסיעה
בכביש הסמוך .היום ,לאחר מספר חודשי עבודה בחברה הוא מתאר את מילובר כחברה שמתאפיינת בשאיפה
מתמדת להצלחה לצד קסם גדול – החברה כובשת ומחבקת ,בתרבות הארגונית ובהון האנושי.
לאחרונה השלימה מילובר פרויקט ענק להגדלת יכולות האחסון בהשקעה כוללת של כ 45-מיליון ש"ח .הפרויקט,
שכלל בין היתר ,חניכת מרכז לוגיסטי מתקדם ובניית מתקני אחסון עצומים במפעל החברה ,נועד לאפשר את
המשך צמיחתה של מילובר בארץ תוך בחינה וכניסה לשווקים נוספים בעולם.
מילובר הנה אחת החברות הגדולות בתעשיה הישראלית ,עם מערך לוגיסטי אדיר הכולל אוניות ,רכבות ,נמלים,
שטחי אחסון ,מאות מוצרים ואלפי אתרי אספקה.
התפיסה הניהולית של החברה מתייחסת כדרך חיים להתייעלות ושיפור מתמיד ושמה לעצמה למטרה לשמור על
מצוינות בבטיחות ,באיכות ,ובשרשרת האספקה .בתכניות העבודה של החברה נכללים מהלכים נוספים הקשורים
בפיתוח תשתיות התפעול והייצור כדי להבטיח את הפעילות העסקית ,המצוינות העסקית ,הגדלת הערך ללקוח,
ושמירה על מובילות שוק.

מילואות נכסים – עם הפנים ל2021-

און ברזילי – בניית רגל הנדל"ן של מילואות
 2012-2020מבט על  8שנות עשייה
⋅ און כשנכנס למילואות הצהיר שהכיוון שלו הוא לפתח רגל נדלן בסיסית ואיתנה שתכלול :רכישות קרקעות,
שותפות עם קיבוצי האזור והנפקה.
⋅  2013הכנסנו את נוימן למילוסיב בשטח פתוח של  10,500מ"ר והתחלנו בשיפוץ נעמן פורצלן שנמשך עד .2017
⋅  2014בנינו במילוסיב מבנה של  5,120מ"ר לרצף.
⋅  2015הגדלנו במילוקור שטח קירור ב 1,000 -מ"ר ,ניסינו לרכוש את שטחי מילומור ללא הצלחה.
⋅  2016רכשנו את מילובן ,בנינו למרוץ מבנה של  2,300מ"ר.
⋅  2017רכשנו  40דונם מכפר מסריק.
⋅  2018רכשנו את חלקה  33מפישמן ,התחלנו בפיתוח ובניה בכפר מסריק למילובר ונוימן ,אלישע פלקס נכנס
לטפל בפיתוח עיסקי.
⋅  2019סיימנו לבנות למילובר בכפר מסריק מבנה של  10,000מ"ר ,העברנו את נוימן לכפר מסריק ,בנינו לשבא
מבנה של  2,500מ"ר ,שיפצנו את מבנה רמי קרמיקה והפכנו אותו לבית קירור מודרני בגודל  2,900מ"ר ,רכשנו את
חלקה  11בגודל של  18דונם ,פיתחנו אותו והשכרנו את כולו לטופולסקי-רצף.
⋅  2020התחלנו לבנות במילוסיב מבנה של  5,400מ"ר והשכרנו לגליל מערבי ,התחלנו את הליך ההנפקה של
הנכסים ,טיפלנו בהיתרי בניה ותכנון מבנה משותף עם אפק וקיבוצים נוספים.

הרבה עשייה –
בהנאה גדולה,
בשיתוף ועזרה עם
גב רחב .עצוב שכך
הסתיים הפרק
המשותף שלנו.

סיכום  2020ותוכנית 2021
שנת  2020התאפיינה בסיום בתנופת הבניה ,מסירת מבנים ושטחים שהכשרנו ללקוחות והכנת הנכסים להנפקה.
מגפת הקורונה שינתה את תחילת השלב הבא בביצוע בניה חדשה .הקורונה גרמה לפריסת חוב ללקוחות ודחיית
תשלומים אצל מספר לקוחות .עם זאת מצבת הלקוחות נשארה יציבה והמבנים והחצר בתפוסה מלאה .בשנת 2020
נהנינו מתנופת הבניה של  ,2019ההחלטה שקבלנו לבנות ספקולטיבי הצדיקה עצמה והביקוש גבר .את שנת 2021
אנחנו פותחים בהמשך תנופת הבניה .נמשיך לממש את הפוטנציאל מהרכישות קרקעות ומשותפויות עם קיבוצים
בכדי לבסס את פעילות הנכסים של מילואות .אנחנו מתקרבים לרף  60מיליון  ₪הכנסות.

ריכוז נתונים
⋅ תכנית הכנסות ל2021-
עומדת על  57.2מיליון ₪

מס' שוכרים
מבנים מושכרים (מ"ר)
שטחים מושכרים (מ"ר)
הכנסות (אש"ח)

⋅ למילואות  465דונם קרקע
המחולקת ל 7-מתחמים:
מילואות מערב
מילוסיב
מילובן
פישמן מזרח
כפר מסריק
קרקע טובה
מילואות צפון

 210דונם
 100דונם
 25דונם
 55דונם
 40דונם
 18דונם
 17דונם

2019
90
63,790
87,080
44,688

2020
101
70,487
114,717
53,045

2021
110
75,983
116,309
57,578

לסיום:
בסיומה של שנה קשה וכואבת ובפתחה של שנה חדשה ,אני חש
סיפוק על הפיכת התכנית האסטרטגית לבניית רגל עסקית נוספת
למילואות – חטיבת הנכסים מרעיון למציאות!!! צר לי כי מנהלי
ושותפי און לא איתנו ואני תקוה כי נמשיך נפתח ונעצים הפעילות
על המסד היציב שהוא הניח.

זה מה שבנינו בשנה וחצי האחרונות

בנייה חדשה במילוסיב מבנה בהקמה

מילופרי

המגדלים של מילופרי הם גאווה וחלון ראווה בין
לאומי של החקלאות בישראל בכלל ,ושל החקלאות
בגליל המערבי בפרט בכל הנוגע לעמידה בתקינה
של רשתות השיווק הגדולות באירופה.
כל מגדל שעובד עם מילופרי חייב לעבור מבדקים קפדניים ויסודיים אשר יאפשרו לו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים
ביותר .מעבר למבדקים החיצוניים מנהלים מילופרי בעצמם בדיקות ומעקב אחר הסטנדרטים השונים .השנה בעקבות
אתגרי הקורונה התחילו להשתמש בתוכנה שפיתחו אשר איפשרה להם לנהל מעקב תקין אחר התנהלותם של כל
המגדלים.
מילופרי עובדים עם עשרות רבות של משקים ,פרטיים ושיתופיים ,ונמצאים בין המפעלים המובילים בתקינה
האירופית .אנו שמים דגש גדול מאוד על הביקורת והליווי של המשקים הללו כדי לתת לצרכן בסופו של דבר
את המוצר הטוב ביותר .את הליווי אנחנו מתחילים בהדרכות בשטח שמקבל כל חקלאי .ההדרכות הללו מגובות
בנתונים והנחיות של התקינה הבינלאומית ואנו מוודאים שכל המשקים מודעים לדרישות הללו .לאחר ההדרכות ,כל
משק מדווח למילופרי דרך המערכת החדשה וממלא את הקריטריונים השונים .מילופרי לאחר מכן מבצעים ביקורת
ומוודאים שהכל התנהל כשורה.
כעת לאחר מבצע החיסונים והחזרה האיטית לשגרה ,יש הזדמנות לשים את ישראל בקדמת הבמה העולמית בכל
התחומים ,ובין היתר בחקלאות .כפי שכתבנו ,המגדלים של מילופרי הם חלון הראווה של החקלאות בגליל המערבי,
ושל החקלאות הישראלית .ועל כן אנחנו דורשים ונדרשים לעמוד במקום גבוהה בכל המדדים.
מילופרי הינו חלק מתשלובת מילואות וכל התוצרת שלה משווקת ע"י  2חברות השיווק של מילואות ,גליל אקספורט
בייצוא וגליל שוק מקומי בישראל .ניתן למצוא את האבוקדו ושאר הפירות בסופרים וברשתות השיווק הנבחרות
בישראל באלו שמסומנים עם גיל הדחליל.

תמיר פורת | מנכ"ל

מגדל החודש מוטי ינקו | קיבוץ כברי
מוטי ינקו נולד בשנת  1957במעברה בנתניה .בגיל  14עבר לכברי לכיתת ילדי
חוץ של עליית הנוער .במסגרת הלימודים היו משולבים ימי עבודה בענפים
השונים .מוטי עבד בגידולי שדה עם ותיקי הקבוץ שם ספג את הקשר
לאדמה ולחקלאות.
מוטי נשוי לליאורה בת כיתתו .לאחר השירות הצבאי החליטו להתחתן.
למוטי וליאורה יש  3בנות .זוהר אשר נמצאת בפורטוגל ומסיימת את
לימודי הדוקטורט שלה ,סיוון ושקד אשר חוזרות לגור בקיבוץ כברי.
למוטי וליאורה נכד אחד .לזוג בת שאימצו ,שגית ,שלמדה בכברי התחתנה
והקימה משפחה.
מוטי החל את דרכו בחקלאות בגידולי השדה ,שם התחבר והבין שהוא שואף
לעסוק בתחום החקלאות ובחיבור לקרקע .מוטי ספג את האהבה לאדמה ולקרקע
ממייסדי הקיבוץ ,ומהעבודה היומיומית ברגביה .התחנך על אהבת הארץ וערכי הציונות .לאחר תקופה בגידולי
השדה עבר מוטי לתחום גידול הבננות .מוטי מומחה בתחום דילול הבננות .וכיום מנהל את תאגיד החקלאות של
קיבוץ כברי ,ואחראי על כ 3000דונם בהם מגדלים בעיקר בננות ,אבוקדו ובנוסף אנונה .מוטי מקיים  3סבבי דילול
בשנה בכל מטעי הבננות עליהם הוא אחראי .מוטי מתייחס לפעולת הדילול כאל אומנות .מדובר בעצם בבחירת
הנצרים הטובים ביותר של שיח האם לצד דילול שאר הנצרים כדי לתת לאלו לגדול ולהביא את התוצרת הטובה
ביותר .מוטי מספר לנו שהגליל המערבי הוא אזור אולטימטיבי לגידול בננות .האקלים האזורי והאדמה הייחודית
באזור ,יחד עם עבודה קשה של דור המייסדים של הקיבוץ חיברו את שיחי הבננה לאדמה של הגליל המערבי .אין
ספק מבחינת מוטי ,שהבננות של הגליל המערבי הן המובחרות והטובות ביותר .שיח הבננה גדל ומניב לאורך כל
השנה .לכן חשוב ,ללא קשר לעונת השנה ,שהאקלים יהיה מדויק לא חם או קר מדי .התוצרת עוברת לחברת מגדלי
בננות גליל מערבי  ,ומשם לשיווק דרך בית האריזה בכברי וגליל שוק מקומי לשוק  .הבננות של מוטי משווקות בכל
רחבי הארץ ובחלקים נרחבים בעולם.
הצוות של מוטי מורכב מ 7חברי קיבוץ כברי ,ונראה כי ישנה שאיפה של חברים נוספים לעבוד במטעים .בעקבות
משבר הקורונה ראה מוטי עלייה בביקוש של הצעירים להצטרף ולעבוד במטעים .תופעה חריגה יחסית לשנים
אלו בהן רוב מוחלט של העובדים הם זרים .מוטי מקווה שלאחר שנצא ממשבר הקורונה ,יבחרו הצעירים דווקא
להישאר במשק ויהוו את העתודה הניהולית של המטעים" .החיבור לאדמה ולחקלאות זה מה שישאיר את החבר'ה
פה .לראות את הפירות של עמלם בעיניים ולספוג את הערכים דרך העבודה עצמה".
"חקלאות זו דרך חיים" אומר לנו מוטי" .אם אתה מחובר לאדמה ומתחבר לנושא הגידול אתה יכול להתגבר על
הקשיים הפיזיים והמנטליים בעבודה הזו" .ואכן יש אתגרים .אבל נראה שמוטי רואה באתגרים הללו את יסוד החיבור
שלו לאדמה .מוטי ,אדם שורשי המחובר לאדמה קשור לדור המייסדים ואוהב את כברי ואת עולם החקלאות .הוא
אדם חיובי שתמיד מחפש כיצד ניתן לתת לקהילה ,גם בלי לקבל תרומה בחזרה.
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נשוי לוופא ,מחנכת ומורה למדעים וביולוגיה ,ואב
לשני בנים ,הוא הקב"ט החדש של מילואות.
עאטף ,איש חייכני ומסביר פנים ,סיפר לי ,כי אחרי שרות צבאי של  26שנה ,כקצין
קרבי מחטיבת גולני ,את רוב שרותו עשה בגזרת איו"ש על שלוחותיה השונות,
פרש מצה"ל והצטרף לחברת 'אביר' שעיסוקה בטחון אזרחי.
כבר כמה שנים הוא עובד באביר ,וכשהתברר כי אנו מחפשים קב"ט ,הציעה
לנו 'אביר' ,את עאטף והוא נכנס לתפקידו לפני זמן מה.
רשות הדיבור לעאטף" :אני מגדיר את תפקידי כאחראי לשמור על
האינטרסים של הלקוח ,במקרה זה תשלובת מילואות .כל מה שקורה
מבחינת בטחון אנשים ומבנים ,שמירה על השטח ועל המבנים ,בדיקת
נכנסים ויוצאים ,כל אלה ועוד הם מתפקידי הקב"ט.
מילואות הוא ארגון גדול שעובד  24/7וכך כל מערך השמירה והסיור עובד
בהתאם .אני מאוד שמח לציין כי הגעתי לארגון עם מערך מסודר ,השומרים והסיירים
הם אנשים מקצועיים ,מאוד מסורים ומבצעים את עבודתם בצורה טובה ורצינית ,ומבחינתי זה המקום להודות
ולהוקיר את עבודתם .מערך השומרים הוא מעגל הבטחון הראשוני .הם מקיימים את ההוראות שקיבלו בצורה
מאוד קפדנית .בין היתר :אכיפת תו הסגול ומדידת חום לכל הנכנסים בכל השערים ,בדיקת תא המטען ליוצאים
מכל השערים .ברוב הפעמים עובדי התשלובת מקבלים זאת ברוח טובה ונענים לבקשות השומרים ,לעיתים יש
התמרמרות וויכוחים שעלולים להגיע לטונים גבוהים ,ולמזלי השומרים עומדים בכך ,מסבירים בסבר פנים יפה
שאלו הוראות התשלובת ואין להם זכות לתת 'הנחות'.
בנוסף יש לנו מערך טכנולוגי של מצלמות ,אנו עוקבים אחריהן באופן קבוע ומנטרים אירועים וחשדות .המעגל
השלישי הוא מעגל המודיעין ,אנו מפעילים מערך של מודיעין עסקי ובטחוני שתפקידו לשמור על הפעילות התקינה
של הארגון ,וכדאי להרחיב על כך כמה שפחות .במערך זה אנו מסתייעים גם בחברת אביר שעושה עבורינו בדיקות
שונות על כל מי ומה שנדרש.
מילואות הוא מערך גדול ,מפוזר בין אתרים שונים ומרובה עובדים ,למרות זאת התחושה כאן היא משפחתית ,חברית,
רגועה יחסית ,כך שגם צוות הבטחון והן עם העובדים נוצר שיתוף פעולה טוב שמאפשר שגרת עבודה תקינה .לסיום,
צריך לציין שאנחנו עדיין בתקופה מאתגרת ,הקורונה איתנו כבר שנה ,אך זה עוד לא הסוף ,אנחנו במערך הבטחון
והאבטחה מתייחסים אליה בכל הרצינות ותשומת הלב ,ומקווים שאם כולנו ננהג כך ,נוכל להקטין השפעתה.

קצרצרים
⋅ גם במילואות מתארגנים לחזרה לשגרה .בהתאם לתקנות פתיחת המשק ,הופסקה מדידת
חום בשער הכניסה ,ומתקרב היום בו נוכל לקיים ישיבות פנים אל פנים.
⋅ את יום האישה שחל החודש ציינו במתן שי צנוע לכל אישה ועליו הכיתוב" :את לא לבד" ,ואכן היחד שלנו יוצר
עוצמה גדולה.
⋅ אחרי שנה של ריחוק חברתי ואסון גדול ,החלטנו במרכז מילואות לציין את חג הפורים ביחד ,בחוץ באוויר הפתוח,
עטויי מסכות ,בילינו שעתיים של כיף וחיוך.
⋅ אנרגיה מתחדשת במילואות .ביום שלישי  9.3.21הגיע הגז אל הצינור הראשי של מילואות .אירוע משמח זה קרה
אחרי  7שנים שחיכינו לו .מילואות חתמה על חוזה לאספקת גז למכון הקיטור במילובר בשנת  2012ובימים אלה
הולך ונשלם החיבור של הגז אל מילובר .הצפי הוא לחסכון גדול בתשומות האנרגיה.
⋅ צוות מעורבות בקהילה מתארגן לחלוקת צידניות עם מוצרינו המצויינים ,שימסרו על ידי מתנדבים מבין עובדי
התשלובת לתושבי עכו ומטה אשר על פי רשימות של מחלקות הרווחה.
⋅ ועדת המינויים שעוסקת בשיבוץ דירקטורים להנהלות השונות ,העבירה את הצעתה להרכב ההנהלות לשנת
 2021לישובים ולמנהלי המפעלים לקבלת הערות והסתייגויות .במידה ויסוכמו הרשימות ,תובא ההצעה השלמה
לאישור אסיפת המשקים השנתית.
⋅ ועדת גבולות עכו מטה אשר – לפני כשנתיים פנתה עירית עכו למשרד הפנים בבקשה לכנס ועדת גבולות שתדון
בשינוי השטח המוניציפלי והכלת איזור תעשיה מילואות בשטח העיר עכו .בפעילות משולבת של מטה אשר
ומילואות סוכם על חלוקת הכנסות הארנונה באופן המוסכם על עכו ,מטה אשר ומילואות .שטחי מילואות נשארים
במטה אשר ותשלומי הארנונה של מילואות כנראה יגדלו בגין הסדר זה.

