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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.�

יולי
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גיליון
מס’ 13

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

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

משלחת נציגי ממשל בכירים מאתיופיה הגיעו באחרונה לביקור רשמי במפעלי 
תשלובת מילואות. במהלך הביקור סיירו חברי המשלחת, 13 נציגים ונציגות 
ממשרדי החקלאות, מים ובעלי חיים, במדגרת מילועוף שבבית העמק ושמעו 
הסבר מפי צוריאל חנוני, מנהל חטיבת הרבייה באינטגרציית מילועוף. משם 
המשיכה המשלחת לביקור במאגר הקורן של מאגרי אשר וקיבלו הסבר על 
איגום המים בגליל המערבי. בהמשך ביקרו בבית האריזה מילופרי, שבו שמעו 
על אודות החידושים ותהליכי המיון, האריזה, האחסנה והשינוע לארץ ולחו”ל 
מפי מנכ”ל חטיבת הפירות, תמיר פורת. בתום הסיור נערכה פגישת עבודה 
משותפת עם און ברזילי מנכ”ל תשלובת מילואות ועם שוקי בשן, סמנכ”ל 
תפעול מילואות שארגן את ביקור המשלחת בתשלובת ובה נדונו האפשרויות 

לשיתופי פעולה בין מילואות לגורמי החקלאות באתיופיה.
אתיופיה מונה כיום כ- 100 מיליון תושבים, ומשוועת להגדיל משמעותית את 

יכולת ייצור מוצרי המזון באמצעות 
הידע הטכנולוגי חקלאי שפותח לאורך השנים בישראל, כך אמר תומר מליחי 
דירקטור בכיר בארגון “קול טיב אייד” )CultivAid(, שיזם וארגן את ביקור 
המשלחת בישראל. לדבריו, “קול טיב אייד” הינו ארגון המתמחה בפיתוח ידע 
וטכנולוגיה בתחומי החקלאות, מים ואנרגיה במדינות מתפתחות. הארגון מדגיש 
גישה הוליסטית המשלבת אסטרטגיות מבוססות על מנגנונים של השוק 
יחד עם פיתוח אנושי. הפעילות השונות התחילו מ- 2013 ורוב הפרוייקטים 
שלו הם באתיופיה. במסגרת הצהרת סקוטה, הארגון אחראי על כל הקשור 
להעברת ידע וטכנולוגיה אשר כולל סיור טכנולוגי בארץ למנהלי הפרויקט, 
נציגי משרדי ממשלה ויועצים של הנשיא טיגראי ואמהרה. מטרת הסיור 
הלימודי הייתה לזהות טכנולוגיות שמתאימות לאתיופיה ולפתח קשרים עם 

גורמים שונים שמעוניינים לפתח ולהתפתח באתיופיה. 

אורחים במילואות

לרגל השינויים והשדרוג של חצר 
מילואות ובעיקר חידוש הגינון 
מסביב למילובר, חזרנו אל אברהם 
חכימי )פרוד( שבמשך שנים רבות 
תיפקד כגנן של התשלובת והיה 
אחראי על החזות של החצר 

והכניסות לבניינים.

אברהם שכולם קראו לו פשוט חכימי, 
מספר: “הגעתי לתפקיד בשנות 
המשבר, הכל מסביב היה צהוב 
ומוזנח וכל כך עצוב. וכך התחלתי 
בכל האיזורים, אחד אחרי השני, 
לפתח, לשתול ולטפח את המראה 
של השטחים.” חכימי חי עד היום את 
פעילותו לשיפור חזות המפעלים, 
שנעשתה כמובן בהדרגה על פי 
אילוצי התקציב, הוא זוכר כל עץ ושיח 
איפה נשתל, וכמובן איפה מונחת כל 
ממטרה. אני זוכר שנסענו לקנות 
את עצי התמר, שעד היום קיימים 
בכניסה וליד מבנה מילואות, אחר 

כך נסענו עד לאיזור 
כפר תבור להביא את 

הזיתים שנטועים במילובר, חפרנו 
ובנינו מערכת השקייה קבועה לכל 
השטחים, ומאחורי בנין המשרדים 
שתלנו עצי דקל קוקוס שמפארים 
את הבנין עד היום. אלו היו מבצעים 
גדולים, אני זוכר שקיבלתי תמיכה 
גדולה מאוד מרמי רז, למרות המצב 
שהיה, מצד שני, גזבר משקי המפרץ, 
שהיה רואה אותי עובד בחוץ, היה 

תמיד אומר - אתה מבזבז כסף...
לעומתו יובל אורן, מנכ”ל המפעלים 
בעת הזו, אמר לי “בזכותך אני יכול 
להביא לכאן אנשים מבחוץ ולהיות 

גאה במראה המפעלים שלנו...”
ועוד מספר חכימי, “במסיבת הסיום 
אמר לי יובל אורן, אם תלך - זה 

ההפסד שלנו”.
עד היום אני מגיע בשמחה למפגשי 
הגימלאים במילואות ונהנה לראות 
את ממשיכי דרכי, ולראות את סביבת 

המפעלים מטופחת ושמורה”.

מן הארכיון

חכימי נוטע במפגש גימלאים 1.2.2015

אנשי ממשל בכירים בממשלת אתיופיה ביקרו 
במפעלי תשלובת מילואות

יום ג’ 27.6.17
שעה 07.30 - מיניבוס חדש תוצרת 
פולקסווגן של “דנון הסעות” ובתוכו 
15 חברי ועדת בטיחות תשלובתית 
של מילואות בהנהגת ברק רמתי, 
ממונה הבטיחות, יוצאת ליום סיור, 

לימוד וגיבוש לאזור חיפה.
שעה 08.30 - מגיעים למפעל “חישולי 
כרמל” - הנמצא בין חיפה וטירת 
הכרמל, בעבר מפעל של כור וכיום 
בבעלות חברת “פראט אנד וויטני” 
האמריקאית. המפעל על שטח של 
כ- 40 דונם ועובדים בו כ- 200 איש. 
המפעל מייצר רכיבים למנועי סילון.
התרשמנו והפנמנו - מעורבות של 
90 עובדים בוועדות וצוותי בטיחות, 
פנסים כחולים למלגזות, שבילים 
מסומנים להולכי רגל, חליפה ממוזגת 
למשחיזים, שדרוג מפעל ישן לקדמת 

הטכנולוגיה.
שעה 10.30 - נכנסים לאצטדיון “סמי 
עופר” ועורכים סיור מקיף בהדרכת 
אריה מידן )כרוז הפועל חיפה(, עלות 
ההקמה 600 מיליון ₪ תרומת סמי 
עופר 75 מיליון ₪, 5% דשא סינטטי, 
95% דשא חי המוחלף בקיץ ובחורף, 
ממש גאווה ישראלית למתקן כה 

יפה ומשוכלל.
שעה 12.00 - מסעדת BP במפרץ 

- רמי רז נציג ההנהלה מברך חברי 
הוועדה ומודה על תרומתם לבטיחות 
ומבקש מעורבות אישית גבוהה יותר. 
ברק מפרט כנס קבלנים ומפרט 
תוצאת תחקיר תאונת עבודה במפעל 

המוצרים - בתיאבון!
שעה 13.30 - חוצים את הקישון 
ונכנסים בשערי מפעל “בתי זיקוק”, 
מפעל ותיק כ- 1,500 דונם ו- 1,500 
עובדים המייצר דלק סילוני, גז בישול, 
בנזין, אספלט, חומר גלם לפלסטיק 

ועוד. 
2 ארובות הקירור המכונות “הלבניות” 
המהוות את סימן ההכר של מפרץ 
חיפה כבר אינן פעילות, ולמרבה 
הפתעתנו אחת מהן שופצה למרכז 
המבקרים של בתי זיקוק. ממש 
מרשים ויפה, בחדר הישיבות למדנו 
את מבנה אגף הבטיחות המוטמע 

בכל מפעל ומפעל במתחם.
למדנו כי רוב העיסוק הוא באיכות 
סביבה ולא בבטיחות, הקמת יחידת 
כיבוי אש ותחנה במפעל, כך שבכל 
זמן נתון כבאית ו- 3 כבאים בכוננות 
מיידית, מיקוד הבטיחות לטיפול בגזים 

וחומרים מסוכנים.
שעה 17.00 - נכנסנו בשערי מילואות 

עייפים וחכמים יותר.
כתב: רמי רז

בטיחות מעל לכל - סיור ועדת בטיחות

מהשטח
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בחודש אוגוסט הקרוב ימלאו חמש שנים לקיומה 
של חברת דשן הצפון, אשר מנכ”לה, גולן ארגמן, 
היה העובד הראשון בה. כיום היא מונה 30 עובדים. 
’דשן הצפון’ הוקמה על ידי חמישה גופים חקלאיים 
גדולים )ארגוני קניות( כדי ליצור תחרות בתחום 
הדשן החקלאי וכתוצאה ממנה - להוזיל את מחירו 
לחקלאים. על הסכם המייסדים, שנחתם במאי 
2017, חתומים נציגיהם של חמישה המפעלים 
האזוריים בצפון: הגליל המערבי )מילואות(, גליל 
עליון, עמק יזרעאל, עמק הירדן ועמק המעיינות 
)בית שאן(. השנה הצטרפו אל החברה, שעמה 
נמנים 260 קיבוצים, משקי הדרום ומשקי הנגב. 
הגידול המתמיד בכושר הייצור של החברה הוא 
תוצאה ישירה של מגמה מוצהרת: לתפוס 50% 
מנתח השוק של ייצור דשן לחקלאות. הקמת מפעל 
לייצור דשנים נוזליים וייבוא ישיר של חומרי גלם 
ודשנים מוצקים הם מהלכים טקטיים שנגזרים 
ממטרת החברה )שיפור תנאי הסחר של חקלאי 
ישראל( ומהאסטרטגיה שלה )יצירת תחרות 
בשוק הדשנים בישראל והורדת מחירי הדשן 
הנוזלי והמוצק עבור החקלאים(. גולן, 40, חבר 
קיבוץ חניתה, אגרונום במקצועו. בעל תואר ראשון 
בקרקע ומים בפקולטה לחקלאות ברחובות ובעל 
תואר שני במנהל עסקים באוניברסיטה העברית. 
בשיחה שקיימנו, הכניס אותנו אל עולם הדשנים.
תן קצת, בבקשה, רקע על חשיבות הדשן 

בחקלאות.
“המילה דשן מאגדת בתוכה את כלל המינרלים 
להם זקוק הצמח על מנת להתקיים כלומר מינרלים 
אלו מסייעים לצמח ליצור תאים, גידול שורשים, 
נשימה והתרבות המתאפיינת בעיקר ביצור פרי. אנו 
מחלקים את הדשן ל-2 סוגים עיקריים, מינרלים 
אותם צורך הצמח בכמות גדולה נקראים יסודות 
מאקרו, מינרלים אותם צורך הצמח בכמות מעטה 
נקראים יסודות מיקרו. בעקבות צמיחת האוכלוסייה, 
המעבר מחברת ציידים ולקטים לצורת התיישבות 
קבועה, נוצרה המהפכה החקלאית, במסגרתה 
החל האדם לייצר לעצמו את המזון ע”י ריבוי 
ושתילה של צמחים בקרקע. כיוון שהגידול הפך 
אינטנסיבי והיה צריך לספק מזון רב יותר משנה 

לשנה, היה חייב האדם לתת מנות הזנה גבוהות 
יותר לשם השגת היבול הדרוש, וכך החל למעשה 
מדשן את גידוליו. קיים קו מקביל וברור הגדל על 
ציר הזמן של גדילת האוכלוסייה אל מול השימוש 
בדשן לחקלאות. ללא הדישון לא יכלה האנושות 

להזין את עצמה”.
במה נמדדת מקצוענות של חברת דשן הצפון?
“חברה המייצרת ומשווקת דשן נמדדת באופן 
בו היא מתאימה את צרכי הגידול המינרליים של 
הצמח, לתוכנית דשן שנתית המייעלת את מהלך 
הדישון בצורה החסכונית ביותר לחקלאי ותוך 
שמירה קפדנית על איכות המוצר ואיכות השרות. 
הצורך לספק לחקלאי את הדשן המתאים לו 
ביותר בעלות הנמוכה ביותר הינו כלל מנחה לפיו 
אנו פועלים. בגידולים מסוימים זמן האספקה הוא 
קריטי, באמצעות נהגים מיומנים אנו מנסים לספק 

את ההזמנות במהירות המרבית.”.
מה זה ‘דשן הצפון’- מה סל המוצרים והשירותים 

של החברה?
דשן הצפון הינה החברה של כולנו, בעלי החברה 
הם החקלאים עצמם. החברה הוקמה ע”י 5 ארגוני 
הקניות של הצפון, משקי גליל עליון, עמק הירדן, 
עמק יזרעאל, עמק בית שאן וגליל מערבי, סה”כ 
147 קיבוצים. באפריל 2017, הצטרפו לחברה כל 
הקיבוצים מכביש 5 ועד אילת - משקי דרום נגב.

כעת הבעלות מתחלקת על שבעה ארגוני הקניות 
)כולם מלבד גרנות (, סה”כ 260 קיבוצים.על מנת 
לענות על הצורך בהכנסת תחרות לשוק הדשן 
המהווה את אחת התשומות המרכזיות בגידול 
החקלאי. החברה שמה לה למטרה לספק בצורה 
איכותית ותוך שרות מעולה, את כל סוגי הדשן 
הנחוצים לכלל הגידולים בישראל, כל זאת תוך 
הצמדת מחירי הדשן לעלויות חומרי הגלם העולמיים 
)דבר שטרם נעשה בעבר(. בעקבות מהלך זה 
והקמת החברה, וכמובן בעקבות שיתוף הפעולה 
של החקלאים עצמם, ירדו מחיר הדשנים המרכזיים 
בעשרות אחוזים. דוגמה קטנה לכך ניתן לראות 
בסוגי הדשן הבאים: אוראן, דשן המשמש בגידולי 
שדה ובשקדים בעיקר, נמכר ב- 2013 ב - 2600 
2500- ₪/טון, כיום מחיר דשן זה נמוך מ 1400 ₪/

טון. האוריאה הוותיקה המשמשת לדישונים כלליים 
בעיקר בחיטה, נמכרה בשנת2013 ב2,200 ₪/טון. 

כיום מחירה הוא נמוך מ- 1,400 ₪/טון.
“מעבר להכנסת תחרות בשוק, אנו מתמקדים 
בזמן האחרון בשיווק מערכות חכמות לניטור ובקרה 
של השקיה ודישון בשטח החקלאי, הערך המוסף 
שאנו מביאים לחקלאי הוא פיקוח הדוק ויומיומי 
של אגרונום החברה על הנעשה אצלו בשטח, הן 
מבחינת מנות ההשקיה והן מבחינת יישום וכמות 
הדשן, בעקבות כך הצלחנו לייעל ולשפר גידול 
של מספר חלקות באזורים שונים. הנושא על אף 
שנראה מהפכני, מקרב למעשה את המודרניזציה 
לשטח, גורם לעוד עין לראות את התפעול, לתת 
התראות והערות בזמן אמת ולהשיא ערך ורווח רב 

יותר לאותו דונם גידול”.
היכן ממוקמים מתקני החברה ומי עובד בה?

“המפעל ומשרדי החברה ממוקמים באזור התעשייה 
של המפעלים האזוריים בעמק המעיינות, בחברה 
עובדים בעיקר בני קיבוצים במגוון התפקידים, 
החל מעובדי היצור, משאבי האנוש, אנשי השילוח 
והלוגיסטיקה, אנשי השיווק, ההנהלה וכלה במנכ”ל. 
בדירקטוריון החברה יושבים חמשת מנהלי הסחר 

של חמשת הארגונים הצפוניים”.
איך מתמודדים עם נושא חומרי הגלם בשוק בו 
אחד השחקנים הוא גם הספק העיקרי שלהם?

נושא זה, על אף שהינו מורכב, נתון לפיקוח של 
הממונה על ההגבלים העסקיים, לכן, למעשה חל 
איסור על ספקי חומרי הגלם המקומיים להפלות 
אותנו במחיר. אנו צמודים למחיר העולמי ודואגים 

לכך שנשלם את מחיר השוק בלבד.”
איך הגיב השוק להקמת החברה החדשה?

“כפי שנאמר, שוק הדשן בישראל ביצע ירידה 
חדה מאז תחילת השיווק של דשן הצפון, בחלק 
מהמוצרים עד לכדי 50%, כל השוק ירד מ- 800 
מלש”ח ערב הקמת החברה, ל- 400 מלש”ח כיום.
“חברות הדשן המתחרות לא נשארו שאננות 
להקמת החברה כלל וכלל ומייצרות מאבק נחוש על 
מנת לא לתת לנו רגע נחת,.על אף זאת אני בטוח 
שהחקלאים, ימשיכו לשתף פעולה עם דשן הצפון, 
על מנת לשמר את המהלך ההיסטורי והמסחרי 
המהפכני שהבאנו איתנו. בחישוב שערכנו, מאז 
הקמת החברה חוסכים משקי הבעלים כתשעה 
מיליון ₪ כל שנה על דשן. כלומר מאז תחילת 
השיווק בשלהי 2013 נחסכו כבר 27 מלש”ח ל147 

הקיבוצים הבעלים.
האם החברה מצליחה להתמודד עם החברות 

השולטות בשוק?
“בהחלט! מאז הקמת החברה הצלחנו לייצר את 
כל המוצרים שהיו קיימים עד כה בשוק, אנו נותנים 
שרות מעולה לחקלאים ומתחרים על כל עסקה. 

האם החברה רווחית?
“החברה מאוזנת ומשאירה רווח קטן לטובת מו”פ 
התומך בחקלאי המשקים הבעלים. ה- DNA של 
חברתנו מושתת על המחירים הנמוכים ביותר שאנו 
יכולים להציע לבעלים )חקלאי קיבוצי הגליל העליון 
וביחד עם זאת לשמור על שירות + מקצועיות + 

איכות המוצר הטובים ביותר בשוק כיום”.
האם הצרכן מרגיש את התחרות ונהנה מפירותיה 

במחיר שהוא משלם על תוצרת חקלאית?
“בנושא זה התשובה להבנתי היא שלילית, מנגנוני 
הסחר של התוצרת הטרייה בישראל אינם בשליטת 
החברה, או אפילו בשליטת החקלאים עצמם, 
הדבר תלוי בסיטונאים ובקימעונאים אליהם אין 
לנו קשר ישיר. טוב יעשו החקלאים אם יקימו שוק 
משל עצמם, דבר שיגרום לחיסול השיטה והשאת 
רווח גבוה יותר והוגן יותר למגדל. רק בצורה זו נוכל 
להוזיל את מחירי המוצרים מחד ולקיים חקלאות 

רווחית מאידך”.

דשן הצפון

צילום: אור קורן

חקלאות מדושנת
גולן ארגמן:

“מאז הקמת החברה, הצלחנו לייצר את כל המוצרים שהיו קיימים עד כה בשוק. אנחנו נותנים שרות מעולה לחקלאים ומתחרים על כל עסקה”
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ניוזלטר ע„כני
אחרונותמילו‡ו˙

 לפני כמה שנים, הודיע יהודה שביט בשם מועצה איזורית מטה אשר כי 
המועצה תומכת בהקמת מחצבה בשטח הירוק שבין געתון יחיעם וכליל. לאור 
מחאת התושבים והיישובים, הובטח כי הכביש מהצומת יורחב ל-2 מסלולים, 
הובטח כי לא יעבדו בלילות למניעת רעש ועוד... כמובן ששום דבר מזה לא 
קוים, להיפך. מאות משאיות נוסעות על הכביש המפותל אל געתון יחיעם, 
ועוד יותר משאיות נוסעות על דרך עפר מהמחצבה סמוך לכליל ומעלות ענן 

אבק כל יום, כל היום.
לפני חודש אישרה המועצה הארצית לתכנון ובנייה ממשרד האוצר את תכנית 
ההרחבות של המחצבות בישראל )תמ”א 14 ב’(. התכנית הזו מגלמת בתוכה 
סכנה איומה לעתידו של הגליל המערבי כיוון שבשונה משאר המחצבות 
בישראל שצפויות להתרחב בעשרות אחוזים, מחצבת אשרת שנמצאת בסמוך 
לישובים כליל, דנון, געתון, יחיעם ומעלות, צפויה להתרחב עד פי 8! מהיקפה 

הנוכחי ולהגיע מאות מטרים ספורים מבתי הישובים. 
במידה שהממשלה תאשר את תכנית ההרחבה הזו )התכנית דרושה אישור 
של הממשלה(, מחצבת אשרת תהפוך לאזור תעשייתי ענק של 4500 דונם 

שייצור בור ענק ומכוער בנוף הירוק של הגליל המערבי וזיהום סביבתי של 
אבק רעש שיסכן את בריאותם של תושבי הגליל המערבי. כבר כיום מתנוסס 

מעל המחצבה הר צהוב וגבוה של מחלוטה שנראה למרחקים.
הפעם המועצה שותפה למאבק התושבים, לאור הסבל שהם עוברים מהמחצבה 
שכבר עובדת. תושבי הגליל המערבי הקימו מטה מאבק ועמותה שפועלת 
בשיתוף פעולה עם המועצה האזורית מטה אשר בראשותו של יורם ישראלי 
ואלו שמו לעצמם למטרה להוציא את מחצבת אשרת מתמ”א 14 ב’ ולדרוש 
לקיים לגביה דיון נוסף בנפרד. הטיעון המרכזי של המטה הוא שהמועצה 
הארצית אישרה את הרחבת המחצבה ללא ביצוע תסקיר בריאותי ובדיקה 
מעמיקה של ההשלכות הבריאותיות והתחבורתיות של הפעלת מגה מחצבה 

בסמיכות קרובה כל כך לישובים.
שר הבריאות יעקב ליצמן הביע תמיכה במאבק המטה והודיע כי יתנגד לאישור 
התכנית כשתובא לאישור הממשלה. העמותה פועלת ימים כלילות על מנת 
שהממשלה לא תאשר את התכנית, אולם מכינים את השטח לתרחיש הפסימי 

שבו תאושר התכנית ואז יפעלו להגשת בג”ץ. 

נשמח לקבל תרומות לחשבון העמותה “הגליל המערבי למען עתידו 
וצמיחתו”)ע”ר( בנק מזרחי טפחות סניף מעלות 558, חשבון מס’ 124383. 

מהשטח

תמונות מתוך ההפגנה

אשר יגורנו בא לנו...

מהקיבוצים

“היתה למילואות שנה טובה מאוד ואני מאחל להם שגם השנים הקרובות 
תהינה לטובה. אני רוצה להגיד מלה טובה וכל הכבוד למילואות על ההצלחה 
שלה בנושא שיווק הפרי, תחום שהיא עושה בו עבודה מצוינת. בנוסף, 
זרוע הנדל”ן שהם פיתחו בשנים האחרונות מאפשרת להם יציבות כלכלית. 
לגבי העתיד, אשמח אם הם יתפתחו בשני תחומים: הראשון - בתחום 
החלב. תנובה היא רווחית מאוד ולכן גם מילואות יכולה לדעתי להקים 
מחלבה; השני - השקעות פיננסיות משותפות. חשוב לפזר ולגוון את 
ההשקעות של הקיבוצים ושהנושא ינוהל על ידי אנשי מקצוע מנוסים. 

קיבוץ בודד לא יכול לקחת סיכונים שיכול ארגון גדול וחזק”.
דוקטור אבנר אחיטוב, יליד וחבר קיבוץ רמת יוחנן, מכהן כיום 
בפעם השנייה בתפקיד המנהל הכלכלי של קיבוצו- השיתופי 
)היחיד מבין כל הקיבוצים במילואות(. אבנר אומר כי הידע שלו 
בכלכלה עוזר לו לנתח עובדות וקבל החלטות בכלל ולטווח 
הארוך בפרט. זה מהווה יתרון אבל לא פעם הוא מהווה גם 
חסם, או מכשול, כאשר אנשים מתקשים, באופן טבעי וצפוי, 

לרדת לסוף דעתו.
בעוד שנה וחצי הוא עתיד להשלים את תקופת הכהונה השנייה 
בתפקיד המנהל הכלכלי של קיבוצו ושואף לחזור ללמד 
באוניברסיטה. אבנר, 58, נשוי, אב לשניים וסבא לנכד, נולד 
בקיבוץ והתחנך בו. לאחר הצבא, הוא שימש כמרכז הרפת 
ארבע שנים ורק לאחר מכן יצא ללמוד כלכלה באוניברסיטת 
תל אביב, שם השלים לימודי תואר ראשון ותואר שני. את 
לימודי הדוקטורט השלים באוניברסיטת שיקגו תחת הנחיתו 
של זוכה פרס נובל גרי בקר. עבודת הדוקטורט שלו היתה 
בנושא הקשר שבין דמוגרפיה וצמיחה כלכלית. הוא לימד 
בשיקגו שנתיים ולאחר מכן שב לארץ ובמשך שש שנים 
היה חבר סגל באוניברסיטה העברית בירושלים, ולאחר מכן 

עוד תקופה בחיפה.
האם להיות מנהל כלכלי של קיבוץ מבוסס זה קל או קשה 

יותר מאשר לנהל קיבוץ שמצבו הכללי אינו טוב?
“דווקא בגלל הגודל והעוצמה יש אתגרים גדולים בתפקיד”. 

המקור העיקרי להכנסות הקיבוץ הוא מפעל פלרם, המייצר לוחות פלסטיק, 
כאשר המחזור השנתי שלו נאמד בכ- 1.3 מיליארד שקל, ומועסקים בו מעל 
1,200 עובדים, מהם מעל למאה חברי הקיבוץ. יתר ההכנסות של הקיבוץ 

מגיעות מענפי החקלאות, נדלן מניב ומשכורות של חברים העובדים בחוץ.
 אבנר אומר, כי בעיקר בגלל החוזק של המפעל הקיבוץ עדיין קיבוץ שיתופי. 
כאשר יש פרנסה וכאשר מדי שנה מחולקים לחברים דיווידנדים, קשה יותר 
לחשוב על הפרטה, אף שקולות הקוראים לכך נשמעים בקיבוץ זה מכבר. 
לאחרונה החלטנו שוב לבדוק את הנושא. “כשנכנסתי לתפקיד בפעם הראשונה, 
בשנת 2006, הייתי בטוח שהקיבוץ יופרט בתוך שנה אבל זה לא קרה. המציאות 
יותר חזקה מהתאוריה. נשארנו הקיבוץ היחיד במילואות שעדיין לא הופרט”.

לדבריו, ההפרטה שבוצעה בקיבוצי האזור יותר יעילה כלכלית, ולדעתו היא 
גם יותר הוגנת מהמצב בקיבוצנו. “באוניברסיטה נחשבתי לשמאלני ביותר 
שבין הכלכלנים ובקיבוץ אני נחשב דווקא לימני. בתפקידי אני צריך לשמור 
על איזון בין היענות לתביעות החברים לקבל עוד ועוד דיווידנדים לבין הצורך 

לשמור ולייחד משאבים להשקעות לטווח הארוך”.
אבנר מודה כי לקיבוצו היה גם מזל היסטורי לבחור מפעל בתחום שבו הייצור 
והפיתוח אפשריים לקיבוץ )בניגוד להי טק( ובנוסף הוא למזלנו בתחום שאין 
בו תחרות עולמית קשה. פלרם תופס 10% מהשוק העולמי של הלוחות 

הפלסטיים ויש נישות בשוק זה כמו גגות שהאחוז גבוה פי שלושה. 
אבנר מאמין בניהול שקט ומשתף ומנסה ליישם זאת בתפקידו. משתי סיבות: 
“גם כי אני מאמין שכך ניתן להגיע להישגים יותר טובים בטווח הארוך, וגם 

מכיוון שזה מתאים לאופי שלי”, הוא אומר.
איזו חשיבות אתה מייחס לתשלובת מילואות שאתה שותף במועצת 

המנהלים שלה?
“החשיבות והתועלת של מילואות עבורנו היא בעיקר בתחום שיווק תוצרת 
הלול והמטע. כעקרון אנחנו מנסים להגדיל דווקא את ענפי החקלאות שהם 
ענפי הליבה שלנו כדי שיהוו איזון להכנסות מהמפעל. בשנים הקרובות אנחנו 
עומדים להכפיל את הלול ואת המטעים, ושואפים בעתיד להרחיב גם את 

הרפת ואת ענף גידולי השדה”.
כיצד קיבוץ יחיד יכול להסתייע יותר על ידי מילואות?

לרמת יוחנן קשר היסטורי חזק עם התשלובת ועם משקי 
המפרץ. כיום, הקשר של הקיבוץ עם מילואות רופף יותר 
מאשר בעבר. הסיבות לכך הן, לדברי אבנר “אבולוציוניות”. 
“פעם, כאשר במילואות עבדו 10 חברים מרמת יוחנן, 
ממחסנאי ועד מנהל מפעל, הקשר היה בלתי פורמאלי 
והדוק יותר באופן טבעי. בעבר כיהנו גם שני חברים שלנו 
כמנכ”לים- יונתן מלמד, תקופה ארוכה, וחייא אידלמן, 

תקופה קצרה יותר.
“למילואות יש יתרון גודל וכוח והוא יכול לסייע לקיבוצים 
הבודדים גם בתחום ההשקעות הפיננסיות. קיבוץ בודד 
מוגבל במספר התחומים ומסלולי ההשקעה, בעוד 
שבאמצעות איגום משאבים ממספר קיבוצים בתוספת 
הארגון ניתן להגדיל את מספרם של אפיקי ההשקעה 

ובכך להקטין סיכון” )חוזר על עצמו בסוף(
כשהוא נשאל האם קורץ לו תפקיד של מנכ”ל התשלובת 
הוא אומר שההבדל בין התפקידים בקיבוץ שלו לזה שהוא 
נשאל על אודותיו אינו גדול משום שפלרם מורכב יותר 
ממילואות. “ כיום יש למילואות מנהל מצוין. כאשר הוא 
ייצא לפנסיה אולי הנושא יהיה רלוונטי. אני עמוק בתוך התפקיד שאני ממלא 

כיום, אבל אני בהחלט איש שמחפש אתגרים והכול פתוח”.
כסף אינו מסנוור את אבנר. הוא לא מצר ולא חש תחושת החמצה על כך 
שהוא אינו נהנה באופן אישי משכר גבוה. “ אני שלם לחלוטין עם הבחירה 
שלי לשוב לקיבוצי. אפילו אם היו לי עוד כמה מיליונים בחשבון האישי שלי 
בבנק לא הייתי משנה דבר באורח החיים שלי. בחוץ חייתי ברמה כלכלית יותר 
גבוהה, ובכל זאת בחרתי לחזור לקיבוץ שבו אני מרגיש הכי בבית”, הוא אומר.

מה אתה מאחל למילואות?
“היתה להם שנה טובה מאוד ואני מאחל להם שגם השנים הקרובות תהינה 
לטובה. שימשיכו לשגשג ולדחוף פרויקטים קדימה בנחישות. זרוע הנדל”ן 
שהם פיתחו בשנים האחרונות נותנת להם יציבות כלכלית ואפשרות לתמוך 

בפעילויות שזקוקות לאשראי. אשמח אם הם יתפתחו בשני תחומים:
א. בתחום החלב. פעילות תנובה ממוצרי החלב היא רווחית מאוד וגם מילואות 
יכולה לדעתי להקים מחלבה. כך שאת הערך המוסף מייצור המוצרים והשיווק 

ישורשר לקיבוצים.
ב. השקעות פיננסיות משותפות, תחום שאותו ציינתי כבר בשיחה. כידוע, חשוב 
לפזר ולגוון את ההשקעות ושהנושא ינוהל על ידי אנשי מקצוע מנוסים. קיבוץ 

בודד לא יכול לקחת סיכונים שיכול ארגון גדול וחזק. לסיום, אני רוצה 
להגיד מלה טובה וכל הכבוד למילואות על ההצלחה שלה בנושא שיווק 
הפרי, תחום שהיא עושה בו עבודה מצוינת מאז קריסתה של אגרסקו”.

אבנר אחיטוב מרמת יוחנן, המנהל הכלכלי של קיבוצו:
באוניברסיטה הוא נחשב לקיצוני שמאלי ובקיבוץ- בדיוק ההיפך...
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שם- עמית ברונר
גיל- 39 

מגורים- קיבוץ כברי
מקום עבודה- מילופרי- תפקיד- אשת 
שדה ומנהלת האיכות של חטיבת הפירות
בוקר- אני בן אדם של בוקר, קמה עם 
הציפורים ומתחילה את המרוץ. מעירה את 
ארבעת ילדי, נטע בן 9, רון בת 6 והתאומים 
אורי )בת( ועופרי )בן( בני 11 חודשים. 
מארגנת את הילדים ומכינה לכולם ארוחת 
בוקר קטנה. בדרך כלל אפילו מספיקה 

לשתות קפה לפני שיוצאת לעבודה.
בעונות הקטיף או בימים לחוצים אני 
משאירה לבעלי את התענוג של ארגון 

הילדים בבוקר ויוצאת מוקדם.
פרנסה - מילופרי

מנוחה - כדי לתדלק כוחות אני חייבת 
ליצור משהו בידיים. אפיה או מלאכת יד 
הן היצירות שלי. לא יתפסו אותי עם עוגה 
או כרטיס ברכה קנויים, הכל עבודת יד 

תוצרת בית.
חלום - תמיד חלמתי להיות חלק ממשלחת מחקר לאנטרקטיקה. בגלל 
שהתארים שלי בחקלאות וההתמחות בחרקים מזיקים לא כל כך רלוונטיים 

למשלחות המחקר, אתפשר גם על טיול ארוך.
תענוג - לנוח עם בעלי על הספה, אחרי ספונג’ה, מקלחת ועם קפה ביד.

עצבים - באופן כללי די קשה לעצבן אותי אבל, טיפשות, 
חוסר סבלנות ורוע יכולים לעצבן אותי בקלות רבה.

זיכרון - טיפוס לשדה קרח במרכז אלסקה, ממנו יורדים 9 
קרחונים ענקיים. הייתי עם חום גבוה, היה קר וקשה אבל את ההתרגשות 
מההגעה לפסגה והנוף עוצר הנשימה לא אשכח לעולם. בימים שאחרי 

החלמתי באוהל, שמחה ועם סיפוק אדיר.
תודה - לבעלי היקר, שותף, אהוב וחבר. 

למנטור שלי במילופרי, אבי הדרי, שיוצא בעוד חודש לפנסיה. זה המקום 
לומר תודה על ארבע שנים של “טיפים” חשובים בכל מיני נושאים 

מקצועיים.
בקשות - סבלנות! תהליכים לוקחים זמן ושינויים לא קורים ברגע.

עתיד - מחכה לו בקוצר רוח.... כשהילדים יגדלו והנחת תשוב אלי, אוכל 
לפנות יותר זמן ליצירה. 

במסגרת העבודה, להתקדם ולצאת ללימודים רלוונטיים לתחום.
נאום סיכום - 

סדר יום 
עם אור ראשון מתעוררת

7:00 - מביאה את הילדים למערכת החינוך בקיבוץ
7:10 - יוצאת לעבודה, למילופרי, למטעים או לבתי האריזה אחרים 

 הפועלים תחת חטיבת הפירות של מילואות.
16:00 - אוספת את הילדים מהחינוך

18:00 - ארוחת ערב ומקלחות לילדים
20:00 - קפה עם בעלי

לילה טוב

כתשלובת ענק, מדובר בביטוחים שונים ומגוונים 
בהתאם לצרכי התשלובת ובהיקף גדול, כאשר 
הפרמיות השנתיות מגיעות לסדר גודל של כ- 8 
מיליון שקלים בשנה. מעבר לכך, עו”ד סילס בשיתוף 
הדוק עם יועץ הביטוח של תשלובת מילואות, עו”ד 
דותן לופט, מנהלת את כל הקשור לתביעות הביטוח 
השונות לרבות תביעות רכוש, נזקי גוף, חבות מוצר 
ונזקים אחרים ותביעות צד שלישי. בנוסף מתוקף 
תפקידה ממונה מירב על עריכת הסכמים וחוזים 

שונים על כל הכרוך בכך.
ביטוחי רכבים- למילואות צי של כ- 150 רכבים בבעלות מלאה המבוטחים 

בביטוח ישיר. 
ציוד חקלאי- בכל הנוגע למלגזות, שופלים, משאיות וכלים חקלאיים 

אחרים, מבוטחת מילואות בחברת ביטוח חקלאי. 
מכון תערובת מילובר הגדול והמוביל בתחום מזון לבעלי חיים בישראל, 
מחזיק בפוליסת ביטוח חבות מוצר, המבטח הינו חברת ביטוח חקלאי. 

בימים אלה מתנהל מו”מ בנדון.

נעים להכיר

מחלקת ביטוח

במילואות פועלת מחלקת ביטוח עניפה אותה מנהלת עו”ד מירב סילס, שמשמשת כיועצת 
המשפטית הפנימית של התשלובת. מחלקת הביטוח ממונה על כלל ביטוחי מילואות.

קורס דירקטורים – נותרו מקומות אחרונים להרשמה לקורס 
דירקטורים שייחל ב- 7.9 בין השעות 15.00-19.00 במועדון 

מילואות לקורס 10 מפגשים.

קורס דירקטורים מתקדם – ההרשמה לקורס זה תיסגר ב- 25.7 
קורס מיועד לבוגרי קורס דירקטורים המתבסס על 5 מפגשים 

שיחלו ב- 3.10 במועדון מילואות.

ניתן לפנות למיכל לקבלת טופסי הרשמה

גאווה אימהית
חילוואה אסלאן, עובדת ותיקה ומסורה במילואות מרכז, חזרה מביקור 

משפחתי קצר מקישניב, בירת מולדבה שם לקחה חלק בטקס סיום 
הלימודים, לקבלת תואר דוקטור ברפואת שיניים של בנה ג’לאל אסלאן.

חילוואה: “אני מלאת גאווה על בני שגם סיים בהצלחה את לימודי הרפואה 
וגם שב הביתה לאחר שש שנים של העדרות מהארץ. 

אני מאחלת לו מכל הלב הצלחה ולנו נותר להצטרף לברכה זו. 
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