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מועדון מילואות על שם און ברזילי. 

און, מנכ"ל מילואות, ממחלת הקורונה,  במלאת שנה לפטירתו הפתאומית של 
נחנך בטקס צנוע ומרגש השיפוץ במועדון מילואות ונקרא על שמו ולזכרו של 

און ברזילי. 

בטקס השתתפו משפחת ברזילי, יהודה בכר יו"ר מילואות, אלון אריאל מנכ״ל מילואות, יונתן מלמד מנכ״ל מילואות 
לשעבר, משה דוידוביץ ראש מוא"ז מטה אשר, עובדי מילואות בהווה ובעבר ועוד. מועדון מילואות עבר שיפוץ 
לכבוד המאורע והוצב בו שלט מכובד שנחשף באירוע. במהלך הטקס נשאו דברים מספר שותפים לדרך, תלמידי 
מגמת המוזיקה בתיכון מנור כברי שרו בכשרון רב, שני שירים, בהמשך, הוצג הספר שהוציאה מילואות לבקשת 

המשפחה על חייו של און, חבריו קראו קטעים מהספר ובסוף הטקס חשפנו את קיר הזיכרון לזכרו של און.

יהודה בכר, יו"ר מילואות: "און, רציתי לספר לך על חברייך שנשארו במערכה וניווטו בחכמה, עבודה קשה, כשרון 
והמון מחוייבות את הארגון. רציתי את גבך הרחב ואת הבטחון והנחישות, שכל כך אפיינו אותך, ברגעי אמת כאלה, 
כאשר יש לקבל החלטות ברמה הסטורית. הנהלת מילואות ומנהליה רצו לשמר ולהנציח דמותך ומורשתך ביום 
השנה לפטירתך, ומה יותר טבעי מלהנציח אותך כאיש של אנשים ולהכריז על מועדון מילואות כמקום שינציח את 
שמך ומורשתך. היית בשבילי לא רק מנכ"ל אלא איש שיודע לקפוץ בקלות לרבדים חברתיים עמוקים תוך יצירת 

תחושת בטחון, נינוחות וידיעה כי יש על מי לסמוך." 

יהונתן מלמד, מנכ"ל מילואות לשעבר: " און היה מנהיג, לא רק מנהל המסוגל להוביל את כפיפיו מתוקף סמכותו, 
אלא ממבנה אישיותו, אמונתו בצדקת הדרך וחשיבות המעשה. און היה זה שבנה את המבנה הארגוני של מילואות 
ומשקי המפרץ כך שיבטיח קו הגנה לעתות קשים ולהבטיח את כוחו ויכולת הישרדותו של הארגון כולו בעת משבר. 
'צוות און' ומוקיריו במילואות ומחוצה לה. מילואות שהייתה  שוב התכנסנו יחד משפחת ברזילי היקרה, יחד עם 

בשנים האחרונות כביתו השני של און, כולם היו בניו והצלחתה משאת נפשו. 

אלון אריאל, מנכ"ל מילואות: "אנחנו נרגשים לחנוך את המועדון החדש על שמו וזכרו של און בנוכחות משפחתו 
אוהביו וחבריו. אנחנו כולנו מחוייבים להמשיך בדרכו של און ולחזק את מילואות ואת ישובי הגליל המערבי."

מועדון מילואות – גלגולו של מועדון

קצת היסטוריה – מפעלי מילואות הוקמו בשנת 1960 במסגרת החלטת אסיפת 
משקים שהתקיימה בנהריה 25-26/3/1960 "מצד אחד תפקידם של המפעלים 
המוקמים באזורינו הוא להביא להוזלה ניכרת בהוצאות הייצור ומצד שני, לקצר 

טווחי השיווק ולהתאימם לשוק..."

"התעשייה האזורית היא זרוע טבעית של ענפי החקלאות והמשך אורגני למשק ...."

1960 הוקמה מילומוז בצפון
1961 הוקמה מילוסיב במרכז בשנת 1970 עברה למזרח

1962 הוקמה מילובר

מבנה המנפטה במרכז מילואות הוסב למבנה משרדים בשנת 1975 והנהלת מילואות עברה אליו. לאט לאט נוצר 
צורך למבנה נוסף לאחר שבשנת 1970 הוקמה מילועד בקומת הקרקע. וכך, בשנת 1984 נבנה מבנה משרדים חדש 
שנקרא אגף הגזברים, מבנה בן 3 קומות מודרני וחדשני עם מעלית ומבנה מתומן )מבנה בעל 8 צלעות( כדוגמת 

סמל )לוגו( מילואות, בתכנון והשראת המתכנן – מנחם באר מגעתון.

הקומה הראשונה – משקי המפרץ וגזברים
בקומה השנייה – מחלקת מש"א וכיום חטיבת הגידול

ובקומה השלישית – מועדון מילואות + אולפן וידאו, מאוחר יותר – חטיבת הגידול וכיום מש"אה

במועדון התקיימו ישיבות, אסיפות משקים, אירועים וכנסים, הרבה קורסים, השתלמויות, ימי עיון ואירוח מכובדים. 
ניסוי של פרויקט  – קולקציה של בגדים אופנתיים, שהם תוצר  "מילוש"  זכורה לטובה תצוגת אופנה של אופנת 
הקונפקציה של מילואות ומתפרות האזור בהנהגתה של חנה עופר מכפר מסריק שייצרו בגדים מבדים שנוצרו 

במפעלי הטקסטיל באזור )מצובה, אפק, שמרת ויסעור(.

כיום, בעבור שנה מפטירתו של און ברזילי, החלטנו לשפץ את המועדון ולקרוא לו:

מועדון מילואות ע"ש און ברזילי | מנכ"ל מילואות 2012-2020

בטקס שהתקיים ב- 11/11/2021, חשפנו את הקיר לזכרו והעלנו קווים לדמותו יחד עם חבריו, משפחתו 
לגלגוליו  ומתאים עצמו  גונית באופן טוב מאוד  ייעודו הרב  אין ספק, המועדון ממלא  זכרו.  ומוקירי 

הרבים והמציאות המשתנה.

רשם: רמי רז

ברכות למנכ"ל מאגרי אשר

אייל סהר 
האחרון  בקיץ  התקיימה  אשר  הברזל  איש  מסלול  את  שסיים  על 
באסטוניה. סהר השתתף בתחרות יחד עם משלחת ישראלית שכולם 
הביאו לישראל גאווה גדולה וסיימו את המסלול בהצלחה. עבור אייל, 
כמו כל הקבוצה הישראלית זו הייתה הפעם הראשונה בתחרות הזו. 
לאחר הרישום לתחרות והתחלת האימונים, גילה ששילוב העבודות 
עם האימונים האינטנסיביים זה לא דבר של מה בכך. השיגעון החדש 
דרש התמסרות לאימונים שכוללים שעות של רכיבה על אופניים, 

שחייה של קילומטרים וריצות של עשרות קילומטרים. 

13.09.39 שעות - שחייה  את המרוץ סיים סהר בזמן לא קצר של 
1.23.51 שעות, רכיבה 6.47.20 שעות, ואת המרתון ב-4.35.03 שעות. 

גאים בך!

סיור אל מאגרי אשר

כחלק מתהליך כניסתם לתפקיד, סיירו חברי הדירקטוריון החדשים של 'מאגרי 
אשר' יחד עם מנכ"ל החברה איל סהר והנהלת מילואות. בסיור השתתפו מעל 

20 מנהלים חדשים וותיקים בחברה. 

יום הסיור החל במפגש במשרדי החברה שם הציגו בפני החברים את מבנה החברה, תכניות ואתגרים איתם מתמודדים 
כרגע. לאחר מכן יצאו המשתתפים בסיור לצפות אל מאגר שמרת. מאגר שמרת הוא מאגר גדול ומרשים אשר יכול 
להכיל 3 מליון קוב מים. בסיור סובבו המשתתפים את המאגר. מצידו המערבי צפו גם כן על מתקן טיהור השפכים 
שמפעילים מאגרי אשר. משם המשיכו למאגר דמון אשר יכול להכיל 2 מליון קוב מים ונמצא מערבית לישוב כאבול. 

מאגר דמון יעבור לידי מאגרי אשר עד סוף השנה הזו, יחד עם עוד שני מאגרים חדשים שיבנו בהמשך הדרך. 

 ,43 בת  רוויטל,  ודירקטורית חדשה.  ומאגרי אשר  מילואות  בהנהלת  הזיו  גשר  נציגת  ועקנין,  רוויטל  עם  שוחחנו 
תושבת גשר הזיו מנהלת הכספים של מפעל יחיעם, נבחרה לכהן כעת לראשונה בתפקיד. 

והמפגש תרמו מאוד לכניסתי לתפקיד, עד הסיור  "יום הסיור 
לא הספקתי באמת להכיר ולהבין לעומק את תחומי האחריות 
ולהפנים לא רק את  והעשייה של החברה. היה מעניין לראות 
המספרים, תחום אשר אני מגיעה ממנו ובעלת נסיון רב, אלא 
גם לראות את ההשפעה של המאגרים וההכרח שבהם לשמירה 
גם  לשמחתי,  באזור.  כאן  החיים  מרקם  ועל  החקלאות  על 
דירקטורים וותיקים ממני הגיעו לסיור בפעם הראשונה והייתה 
חוויית לימוד והיכרות טובה ומעשירה. למדנו לא רק להכיר את 
מאגרי אשר אלא גם אחד את השני. כדי להשפיע ולחזק צריך 
הנהלת  מתחום  מנסיוני  אתרום  אני  ולהכיר,  ללמוד  כל  קודם 

הכספים ויחד ניתן רוח גבית לקידום המפעל." 

משט בחוף בצת לזכרו של און ברזילי

במשט  השתתפו  רוח  גלשני  עשרות 
בחוף בצת, לזכרו של און ברזילי מנכ"ל 

מילואות שנפטר לפני שנה מקורונה.

80, האירוע  עד   14 הגילאים  בין  הגיעו  167 שייטים  כ- 
המיוחד צפוי להתקיים בכל שנה ויהיה חלק מהעשייה 
און  את  היום  לזכור  באנו  בגליל המערבי.  הספורטיבית 
ברזילי באירוע של גלית רוח בחוף בצת אירוע שמשלב 
ספורט ואיכות סביבה תודה למשתתפים ולמארגנים און 
השקט  אזור  היו  והרוח  שהים  הרוח,  גולש  ז״ל,  ברזילי 
הפנימי שלו וגם של משפחת הגולשים. אנו רוצים לזכור 
גלישה  של  חוויתי  באירוע  און  של  היפים  הרגעים  את 

שכמותו לא היה בארץ.

סיור במפעל מילופרי

חברי הנהלת מילופרי החדשים יצאו לסיור במפעל
בהובלתו של תמיר פורת המנכ"ל. 

בקיץ האחרון מפעל מילופרי עבר שיפוץ ותהליך התחדשות והתייעלות דיגיטלי משמעותיים. הצפי בכמויות הפרי 
השנה גדול משמעותית ונדרשה היערכות מהירה ויעילה במפעל לקראת שנת הפעילות הנוכחית. נרכשו מכונות 
חדשות ואמצעים אשר ישפרו את הביצועים ואת יכולת ההכלה של המפעל. מעבר לכך בוצעו שיפוצים משמעותיים 
במרחב הציבורי לרווחתם של עובדי המפעל. במהלך הסיור חברי ההנהלה צפו במפעל המחודש ושוחחו עם מנהלי 

המחלקות והעובדים. 

הפעילות  שנת  סיכום  את  פורת  להם  הציג  מכן  לאחר 
הנוכחית. הנהלת  ואת התכנית לקראת השנה  הקודמת 
מילופרי למדו את סדר הגעת זני האבוקדו לבית האריזה 

ועל הכמויות הצפויות מכל אחד מהזנים השנה. 

קצרצרים

המבורך,  המשתתפים  וריבוי  הגדול  הביקוש  לרגל  דירקטורים,  קורס  של  חדש  מחזור  נפתח   - דירקטורים  קורס 
מילופרי  של  המשופץ  האוכל  ובחדר  ברזילי,  און  ע"ש  מילואות  במועדון  אתרים  בשני  במקביל  הקורס  מתקיים 

במתחם צפון. 

תב"ע צפון - התחלנו את הטיפול בעריכת התב"ע –תכנית בנין ערים – החדשה לאיזור מילואות צפון, הכולל את 
מילופרי וכל המפעלים השכנים )מילוטל ,מילוז, גליל מערבי , תנופורט לשעבר(. מירב סילס נקבעה כפרויקטורית 

לנהול תהליך התב"ע.

מועדון מילואות ע"ש און ברזילי - הסתיים שיפוץ מועדון מילואות בקומה השלישית בבנין המרכזי הנקרא על שם 
און ברזילי. )ראו כתבה נפרדת(

שיפוץ תשתיות במילואות מזרח - בימים אלה מתבצעות עבודות תשתית במתחם מילואות צפון. הונח קו המים 
וכרגע מניחים את קוי החשמל המחודשים.

מאגר חדש במאגרי אשר - רשות המים הורתה לחברת מקורות להתמקד באחריות וטיפול במים שפירים בלבד, 
ולצאת מטיפול במי קולחין ומים מושבים, וכך נמכר למאגרי אשר מאגר דמון כולל הצרכנים וכל מתקני המשנה 

וכעת מתארגנים במאגרי אשר לתפעול וטיפול במאגר נוסף זה. 

גליל – אפיק ישראל

גליל שוק מקומי לקחה חלק זו השנה השניה בתחרות אופני ההרים הבינלאומית 
ברא – אפיק ישראל. 

יפתח אורטל – מנכ"ל גליל שוק מקומי : "בחרנו להיות שותפים בשנים הקרובות באפיק ישראל שמתקיימת מידי 
שנה ולהקדיש את חולצת המוביל הישראלי לזכרו של און ברזילי ז"ל, און - חבר, מפקד, חקלאי, יזם ותעשיין רב 

פעלים, ספורטאי בנשמה ורוכב אופניים מושבע" 
השנה התחרות נערכה ברחבי הגליל המערבי בין השטחים והמטעים שלנו. כולם שיתפו פעולה וזכינו להיות חלק 
פעיל בחוויה הספורטיבית המטריפה הזו! תודה מקרב לב למגדלים שלנו, מנהלי בתי האריזה, לעובדי גליל הנאמנים 

ולמשפחתו של און ונציגי מילואות שנכחו בכל ערב בטקס הסיום והעניקו את החולצה למנצחים. 
וכמובן תודה על הפירות המעולים והמזינים של גליל שחולקו לרוכבים בעמדות הרענון בשטח ולשייקים הטעימים 

והמרעננים של סיגל סדן שחיכו לרוכבים בסיום המסלול.
ניפגש בשנה הבאה! 

לסיור בנמל הסיני החדש בנמל חיפה

ביום שני 15.11.21 יצאו וועדת הבטיחות של מילואות לסיור בנמל הסיני החדש 
התשלובת  של  הבטיחות  ממונה  מלכה  שלמה  הוביל  הסיור  את  חיפה.  בנמל 

והשתתפו בו מנהלי הבטיחות ונציגי הנהלת מילואות. 

הנמל הסיני החדש במפרץ חיפה מרגע שיתחיל את פעילותו יהווה גורם משמעותי מאוד בכלכלה הצפונית. יחד עם 
נמל חיפה תתקיים הובלת סחורה יותר מכפולה ממה שנכנס עד עתה לישראל והדבר ישפיע מאוד על התנהלותם 
על שלל  מילואות  התנהלותה של  על  לנמל השפעה  כמובן שתהיה  בפרט.  ובגליל  בכלל,  בישראל  של העסקים 
מפעליה וארגוניה. על מנת להכיר את יכולותיו ואת היקף הפעילות של הנמל יצאו המשתתפים לסיור, פגשו את 
נציגי הנמל ולמדו את יכולותיו והרלוונטיות שלו לפעילות מילואות. בנוסף, למדו המשתתפים על היערכות הנמל 

למקרי חירום וההנחיות לפעולה בעת תקלה ותאונה. 

נעים להכיר

שלמה מלכה
ממונה הבטיחות של התשלובת

שלמה עובד בתשלובת כבר כמה שנים, עבר כמה וכמה מפעלים בתוך 
מילועוף, עד שהגיע לתפקידו הנוכחי.

שלמה נולד וחי בעכו כל חייו, שם הקים משפחה ונולדו להם 3 ילדים. 
ובת, מהנדסי תכנה ואלקטרוניקה, ושלישי הנדסאי  שני הבוגרים, בן 
בניין. תחום הבטיחות זורם בעורקיו של שלמה, שכן הוא היה ממונה 
בטיחות בכמה מפעלים מעניינים. את תחילת דרכו כממונה בטיחות הוא 
התחיל במילועוף שם עבד עד 2016 ומשם המשיך בתחומים נוספים, 

ב'תרו' מפעל לתרופות, וב'פלרם' רמת יוחנן, ואז חזר למילועוף. 
עם סיום עבודתו של ברק רמתי כממונה בטיחות תשלובתי, שלמה, 

שעבד מולו בעבר במילועוף, גלש בטבעיות אל התפקיד. 
באחריותו של ממונה בטיחות תשלובתי יש מלבד המפעלים שבמתחם דרום, גם כל שלוחות מילואות, הלולים של 
האינטגרציה, מילופרי ובנותיה , גליל שוק מקומי גליל אקספורט, המרלוג בגשר הזיו ובעין הנציב, ומאגרי אשר. לכל 

אלו צריך נוכחות, הכרה והידע שנרכש במשך השנים וכן שת"פ עם המנהלים והעובדים בשטח.
שלמה משתף: "ראוי לציין כי קיבלתי מחלקה מסודרת. מערך ההדרכות בנוי ומתפקד טוב. יש הבנה בסיסית של 

מנהלי המפעלים והדרגים המקצועיים בחשיבות נוהלי הבטיחות ושיתוף הפעולה מתקיים באופן רציף.
עדיין יש הרבה מה לשפר. בכוונתי להמשיך במגמה של הטמעת תוכנת הבטיחות בתשלובת. נראה לי חשוב להגביר 
את שיתוף הפעולה בין המפעלים השונים, והגברת המעורבות של המנהלים בבטיחות מפעלם. אנחנו בפתחו של 
הגז הטבעי במילואות,  לפני כמה חודשים הסתיימה התקנת מערכת  הגז הטבעי.  עידן חדש במילואות, מערכת 
ועכשיו אני עוסק בהגדרת והטמעת נוהלי הבטיחות בעבודה עם המערך הזה, ובעיקר טיפול במצבי חירום, זה דורש 
התארגנות מוגדרת, מובנת וברורה, הדרכות והסברה על העבודה עם מקור אנרגיה זה. לפני אתגר לא קטן ואני שמח 

להיות חלק להצלחה של מילואות בכל התחומים ובעיקר להגברת המודעות לבטיחות בחברה.
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אוצרות הארכיון

ארכיון מילואות מתחדש
בהשקעה כספית משמעותית, התחדש הארכיון במערכת מדפים חדשה וניידת 
הנקראת קומפקטוס, שנקנה לאחר שכבר לא היה מקום לאחסון תיקים ומסמכים 

בחדרי הארכיון.

הארכיון הוקם על ידי חוה גירש ז"ל )כפר מסריק( ב-2000. הוא עבר כמה מקומות לאורך השנים עד שהוצב במקומו 
הנוכחי בקומה התחתונה של מבנה המשרדים. 'חוכמתו' של הארכיון היא שלכל פרט בתוכו יש שם וכתובת, וניתן 
לאתר כל מסמך בקלות ובמהירות. זה מאוד שימושי למנהלים, וכך גם מנגיש הארכיון את התיעוד לביצוע עבודות 
סיפורים  בתוכו  אוצר  הוא  אזורי.  ולשת"פ  לגודל,  היתרון  ,קואופרציה,  אזורית  התארגנות  בנושאי  ומחקרים  גמר 

מרתקים במסמכים ובתמונות על אודות הארגון הגדול שנקרא 'תשלובת מילואות'.

בהיסטוריה של מילואות יש כמה ארועים ששמורים בארכיון ראויים לציון.
אסיפת משקים שנתית. מפגש שנתי של נציגי המשקים הבעלים, שהתחיל עם הקמת הארגון ונמשך עד היום, בכל 
'יום מילואות'. גלגולים רבים היו לאורך השנים, באסיפות הראשונות נסעו נציגי הקיבוצים  שנה באביב, מתקיים 
ליומיים! למלון בית אורן – שהיה אחד ממשקי הבעלים – ושם התקיימו קבוצות דיון, והרצאות על חקלאות, על 
כלכלה ועוד. לאורך השנים האסיפות נדדו בקיבוצים השונים, ובמילואות, אך העיקר הוא שבכל שנה ושנה התקיימה 

האסיפה. 

משבר מילואות
בשנים 1986-1988 היה משבר פיננסי במדינה שהגיע עד למילואות והארגון נקלע לקשיים כספיים והפסדים אדירים. 
להציל את המצב הוזעק לעזרתנו פרופ' חיים בן שחר )חב"ש(, ואחת ממסקנותיו היתה למכור את מפעלי העיבוד 

השניוני. )מילוז, מילומור, מילובן, מילוזן(

בתנופה  מתאפיין  החדש  המילניום 
גדולה של התשלובת, תוך שמירה על 
ערכי הליבה – עיבוד תוצרת חקלאית 
הפיננסית  היכולת  הגדלת  עם  אך 
הביטוי  עסקיות.  הזדמנויות  וניצול 
לכך הוא הקמת אגף הנכסים והשכרת 

שטחי אחסון ומסחר.

ביקור שר האוצר פנחס ספיר שר המסחר והתעשיה )אז( 
בהקמת מילובר. אחד המפעלים הראשונים שהוקם היה 
זנ-כל-חי לימים מילובר, מכון תערובת שמראשיתו ועד 
היום בעליו הם שלושה ארגונים איזוריים, מילואות, גליל 

עליון, עמק יזרעאל.

קשרים בינלאומיים, אושי פרידמן, מנכ"ל מילואות עד 1985, עסק רבות בנסיון לפרוץ אל שווקי העולם, ויצר קשרים 
נרחבים במדינות שונות.

פעמיים  עוד  סאדאת  הנשיא  ביקר   ,1977 בשנת  השלום  הסכם  על  החתימה  לאחר  מצריים.  עם  השלום  הסכם 
בישראל וב1979 הוא ביקש לראות מפעל לייצור מזון מוכן והוזמן למילוזן לראות "את העתיד".

לפני אחרי

משמאל לימין:
ג'יהא סאדאת; אנואר סאדאת; אריה בנאי; אנשי מילוזן.
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