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דבר היו״ר

מערכת בחירות קשה נוספת מאחורינו. כשהרכב ואופי 
הממשלה יחשפו, אולי נדע טוב יותר עד כמה מורכבת 

תהיה לנו השנה ואולי גם השנים שלאחריה.
עברנו קשיים ושינויים תכופים בעוצמת העויינות כלפי 
ההתיישבות החקלאית. נראה כי שומה עלינו להתרגל 
למצב קבוע בו נאלץ להאבק על זכותנו לקיים פעילות 
כלכלית חקלאית הוגנת, כזו שמכבדת את העוסקים 

בה. 
ברור לי שיכולתנו להתמודד ולהצליח במצב המתמשך 
שאיננו חדש אך נזיל בעוצמתו, תלויה בנו. הסתכלות 
נכוחה על המציאות ובניית אסטרטגיה שנשענת על 

יכולתנו להיות מובילי שוק, היא המפתח להצלחה.
מילואות נמצאת, במרבית פעילותה, בחזית הקדמית 
והמובילה בישראל ואף בעולם. במקומות שעדיין איננו 
שם, נעשה מאמצים להשתפר. זו המשימה ואני סבור 

במידה רבה של בטחון, שנצליח בה.
השנה החולפת היתה שנה שבה התקדמנו כמעט בכל 
הפעילויות והתאגידים שמרכיבים את התשלובת. תאגידי 
הפרי גדלו והתרחבו הן בשווקי חו"ל והן בפעילות בשוק 
המקומי. הגדלנו נוכחות באירופה, פתחנו משרד שווק 
בהולנד, צירפנו שחקני חיזוק נוספים כשותפים שלנו 
והגדלנו את מגוון והיקפי הפרי העוברים דרך השווק 
שלנו, דבר שמחזק את אחיזתנו בשווקים ואת היותנו 

הגורם המוביל בתחום בארץ.
ככלל, מילואות מהווה הגורם היזמי והדוחף בכל הקשור 
לאיחודים ושיתופי פעולה ברמת הארגונים הארציים 
וגורמים חקלאיים אחרים, מתוך הבנה שיש יתרון מובהק 
לגודל הן בשוק המקומי והן בפעילות בחו"ל. בהסתכלות 
קדימה לאן הולכים, אנו שוקלים להרחיב את פעילות 
השווק בארץ גם לתחום השוק הפרטי שיהפוך להיות 

העיקרי תוך מספר שנים.
ענף הנדל"ן נמצא בהתפתחות מתמדת, הרכישות 
האחרונות של שטחים נוספים מאפשרים לנו התרחבות 

בסדר גודל של עוד כ- 60,000 מ"ר בנייה. 
הפוטנציאל הנדל"ני והנסיון הנצבר במילואות, מחייב 
מחשבה על שינוי המבנה הארגוני של הפעילות, מבנה 
המימון ואולי אף חשיבה על תיחום אזורי הפעילות 
שנפעל בהם. יש לנו פוטנציאל לשלש כמעט את הקיפי 
הפעילות. נצטרך כמובן לגדר עצמנו כך שנשאר בתחום 

היתרון היחסי ורמת הסיכון שנרצה לקחת על עצמנו.

אינטגרציית הפטם ומבנה השוק הבעייתי מאוד שבה 
היא מתפקדת, היתה, הווה וכנראה תמשיך להיות כאב 
הראש הגדול שילווה אותנו בשנים הבאות. רגל זו היא 
הגדולה בתשלובת אך גם שואבת תשומת הלב הניהולית 

המשמעותית ביותר.
האינטגרצייה שכוללת את מילובר, מהווה כ- 60% 
מפעילות מילואות. היא נמצאת במאבק קיומי בגלל 
תנאי סחר בלתי אפשריים לענף כגון זה, ענף שחייב 
להיות ענף מתוכנן. בשלב זה אין עדיין הסכמות על 

פתרון מוסכם שיעמוד גם בכללי הרגולציה.
מילועוף משקיעה משאבים רבים בשיפור והתייעלות 
הן במשחטה, והן בגידול ובשווק. הגענו להישגים אדירים 
במהלך 2018 שהביאו אותנו כמעט לאיזון בשנה קשה, 
בה כל האינטגרציות האחרות ספגו הפסדים עצומים. 

כל הכבוד לאנשי מילועוף על הישגים אלו.
מילובר הוא שחקן חשוב ביכולתנו להתמודד עם המצב 
בשוק הפטם. מילובר הוא מכון התערובת וסחר הגרעינים 
המוביל בארץ, וכנראה גם היעיל ביותר. המכון מצליח 
להגדיל את המכירות לשוק הפרטי, שוק חשוב ביותר 

שמאפשר את היקפי הפעילות והרווחיות של המכון. 
האינטגרציה אמנם כמעט והתאזנה השנה, אך הבעיה 
המבנית של השוק לא נמוגה. אנו מחויבים לחשיבה 
יצירתית כדי להתייעל יותר, אך חשוב מכך, למצוא 
חיבורים ושיתופי פעולה שיאפשרו הגדלת האחיזה בשוק 

עד כדי היותנו חלק מקבוצת ההובלה בישראל. 
מחשבותינו נודדות קדימה בחיפוש רגליים נוספות 
לתשלובת, בשילוב קיבוצים שירצו ביוזמות כאלו, מתוך 
מחשבה שמילואות מרכזת בתוכה יכולות מקצועיות, 
נסיון ויכולת ארגונית ופיננסית להתמודד עם הזדמנויות 
אלה, יותר מאשר הקיבוץ הבודד. התחלנו בבחינה של 
כניסה לאינטגרציה בתחום הקנאביס על פני קטע 
משמעותי בשרשרת הערך ולא רק גידול. אנו בוחנים 
גם הקמת מיזם של מתחמים סולאריים על המאגרים 

שלנו. 
משקי המפרץ כרגל הפיננסית שלנו, מנסה למצוא אפיקי 
פעילות נוספים שיאפשרו רווח גדול יותר מהמשאבים 
הכספיים שלה. אחת היוזמות בהן עסקנו במהלך החודשים 
האחרונים, היא הקמת קרן משותפת עם הקיבוצים, 
להשקעה בקרן פורטיסימו. שיפרנו את רמת השירות 
לקיבוצים והרחבנו את היקפי האשראי והתמיכה בפעילות 

החקלאית בתוך ומחוץ למילואות.
אני רוצה לנצל הזדמנות זו, להודות לכל מנהלי ועובדי 
התשלובת, וכן להוקיר את מעורבות ותרומת הקיבוצים 
השותפים. זה לא מובן מאליו. אנו במילואות, משקיעים 
מחשבה ורצון לשמירת הקשר הרציף עם הקיבוצים כמו 
גם הגדלת המעורבות בקהילה הסובבת אותנו. אנו גאים 

בכך.

בברכה, יהודה בכר יו”ר מילואות
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אדמית | אושה | אילון | אפק | בית העמק | געתון | גשר הזיו | הסוללים | חניתה | יחיעם | יסעור | כברי | כישור | כפר המכבי | כפר מסריק | לוחמי הגטאות | מצובה | סער | עברון | עין המפרץ | פרוד | ראש הנקרה | רגבה | רמת יוחנן | שבי ציון | שמרת

סדר היום
ותמיד בצמיחה

ארוחת צהרים במאהל מיוחד  * סיורים כל חצי שעה למילואות נכסים
תחילת האסיפה, סרט תדמית

ברכות
דבר מנכ"ל, און ברזלי

מילואות דוחות ותקציב 2018-2019 - צור שמיר
מילובר - אורי לופט

מילועוף - ארז גל-עוז
גליל אקספורט - דרור איגרמן

הוקרה למעורבות בקהילה
משקי המפרץ - דוחות ותקציב 2018-2019 - דנה שלזינגר

הרכב הנהלות מילואות - רמי רז
הפסקת קפה

”ימין שמאל ופייק פוליטיקה“ - אטילה שומפלבי
פירות השנה ומילות סיום - יהודה בכר

חלוקת שי צנוע

11.30-13.00
13:15-13:30
 13:30-13:45
 13:45-14:00

14:00 - 14:50

14:45 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:45
16:45 - 17:00

17:00

אסיפת משקים שנתית 2019
מילואות / משקי המפרץ
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סדר יום אסיפה שנתית 15.4.19
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דבר המנכ״ל

היום אנחנו מציינים 59 שנים למילואות ו - 71 שנים 
למשקי המפרץ. בשנים אלו עברנו פסגות ותהומות 
ויכולנו להם. הנשק הסודי שלנו הם 25 משקים בעלים, 
צוות מנהלים ועובדים מעולים, שמגיעות להם תודות 

והערכה. 
כדי לשמר ולפתח את התשלובת, עלינו להביט במציאות 

ולהכיר בשינויים שחלו. 

אזור הגליל המערבי נמצא כבר תקופה ארוכה תחת 
מתקפה של כל הגורמים מסביבנו, הותמ״ל יחד עם 
העיריות השכנות לנו, פועלים במשותף להשתלטות על 
כמה שיותר שטחים, כאשר גם צרכי התחבורה דורשים 
את הנתח שלהם. הצעדים הללו גורמים להקטנת 
השטחים החקלאיים ומצמצמים את היכולת של המשקים 

ושלנו להמשיך ולהתפרנס מחקלאות באזורנו.
 

עיריית עכו הגדילה לעשות, ולוקחת שטחים גדולים ללא 
צורך בשלב זה משמרת, עין המפרץ ומהחווה האזורית 
לניסיונות בעכו. העירייה גם הגישה בקשה להעברת 
אזור התעשייה מילואות לעכו במסגרת ועדת גבולות, 
דבר שיביא להכפלת הארנונה וגם יקשה מאוד על המשך 

הפיתוח שלנו.

פעולות אלו נעשות בציניות רבה, וללא כל התחשבות 
בעתיד ההתיישבות החקלאית, באזור שלנו בפרט, וברחבי 
הארץ ככלל. ההתיישבות החקלאית, קיבוצים ומושבים, 
נמצאים תחת מתקפה רבתי ויהיו לכך השלכות כבדות.

 
אנחנו מנסים בכוחותינו הדלים להשפיע ולהתמודד, 
בעיקר בכל הקשור למילואות, אם ע״י מיצוי המאבק 
בבתי משפט ואם בניסיון להשפיע על מקבלי ההחלטות.

בעקבות כל אלו החליט דירקטוריון מילואות על השתתפות 
בעלויות עם משקים שיחליטו להילחם על שימור 
הקרקעות שלהם. קיבוצי גוש זבולון כבר הספיקו לעשות 
שימוש בכספים אלו וכבר רשמו הצלחות ראשונות 

במאבק בגזירות הללו.
מילואות כזכור פועלת לטובת 25 משקיה לשימור 

החקלאות והשאת ערך נכסיה.

אני משוכנע שנמצא במועצות המקומיות והאזוריות 
שותפות לדרך ולמאבקים שעדיין מצפים לנו בתחומים 

הללו ואחרים.

בנוסף לקיטון בשטחים החקלאיים, אנו צופים גם קיטון 
משמעותי בענפי בעלי החיים. ענף הפטם סובל משחיקה 
מתמדת ברווחיות, לאור עודף ההיצע וחוסר היכולת 
להגיע להסדרים. על אף כל השינויים שנעשו וההצלחות 
של צוות מילועוף בשיפור כל המדדים, המשיך הענף 

לדשדש.
הרפתות שנהנו עד היום מהגנה והסדרים, עומדות גם 
הן בפני שינויים מהותיים עם סיום מתווה לוקר. בשלב 
זה אין הסכמות על המשך התכנון בענף, כאשר כבר 
ברור שהרווח מהרפתות צפוי להישחק באופן משמעותי 

בשנים הקרובות.

רוב משקי מילואות, עיקר פרנסתם בחקלאות, הקטנת 
שטחים מחד ושחיקת הרווחיות בענפי החי מאידך, 
מעמידים בספק את יכולת ההישרדות של המערכות 

שלנו בטווח זמן של 10 שנים.

צר לי שכך, וחשוב תמיד לשמור על אופטימיות, אבל 
אני מציע לכולנו לא להסתנוור מהרווחים הנאים בענפי 
המטע שלנו, ולהשקיע מאמץ, תכנון וחשיבה על העתיד 

ועל איך תראה החקלאות שלנו בעשור הבא.
זו לא הפעם הראשונה בהיסטוריה של ההתיישבות שיש 
איומים כאלה ואחרים על עתיד המשקים, ומילואות, כמו 
שידעה להתאושש בפעמים הקודמות, תצטרך למצוא 

את הדרכים גם הפעם.
חשוב ביותר לעניות דעתי, להסתכל למציאות בעיניים 

ולפעול, תוך הבנת המצב והיכולות שלנו. 

לשמחת כולנו, לאזור שלנו יש את כל הכלים והיכולת 
להתמודד עם כל האתגרים העומדים לפנינו.

 
מילואות

שנת 2018 הייתה שנה מעורבת מבחינת התאגיד, מצד 
אחד המשך הפיתוח בתחומי הנדל"ן והפירות, ומצד שני 

חוסר היציבות והרווחיות בתחום העופות.
בשנת 2018 פיתחנו כ- 3,000 מ"ר משטחי הנדל"ן שלנו 
ובשנה הנוכחית אנחנו מתכוונים להמשיך את הפיתוח 
המואץ של הנדל״ן המניב ומתכננים לסיים עוד כ- 45,000 
מ"ר. בנוסף, אנו ממשיכים לתכנן את הבניה והפיתוח 
העתידיים, כך שבתקופה של כ-5 שנים, נשלים את 
פיתוח כל השטחים הנדל"נים הנמצאים בבעלות מילואות.

חטיבת הפירות
תחום המטעים והפירות המשיך גם השנה להתפתח 
ולצמוח, והאסטרטגיה שלנו של הגדלת יכולת השיווק 

והאריזה ממשיכה להוכיח את עצמה. 
הגדלנו את נפח השיווק שלנו על ידי צירוף מגדלים 

חדשות מילואות4
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מתחומים שונים, ובימים אלו אנחנו מנהלים מו"מ עם 
תאגיד צמח על הצטרפותם לגליל אקספורט. בנוסף, 
פתחנו חברה בהולנד לצורך הגדלת כושר השיווק שלנו 

ופיתוח סחר חוץ.
בשוק המקומי המשכנו בגידול החברה ובימים אלו אנחנו 
עוסקים בבחינת כניסה משמעותית לשיווק לשוק פרטי 

לצורך הגדלת כושר התחרות שלנו. 

חטיבת בעלי החיים
במילובר סיימנו שנה מצוינת, התוצאות הכלכליות, כמו 
התוצאות המקצועיות, טובות מאוד. אני חייב לציין שבזכות 
ההיערכות הנכונה, הניהול והצוות הצלחנו לשמור על 

רוב הלקוחות וגם לצמוח.
חברות הבת של מילובר: חברת הסחר, מרכזי המזון 
וחברת הבת בקפריסין, הציגו השנה תוצאות מצוינות 

והמשך פיתוח על פי התכניות.

מילועוף 
הענף עובר בשנתיים האחרונות שינויים גדולים, שמהותם 
מעבר משוק מוסדר לשוק תחרותי ללא כל תכנון ופיקוח. 
במהלך השנים האחרונות, ותחת ההסדרים, בחרו 
המשווקים הפרטיים הגדולים, להשקיע כספים רבים 
בשיפור והגדלת יכולת היצור שלהם, ובעצם הפכו גם 
הם לאינטגרציות ברמות שונות, בעוד שרוב המערכות 
הקיבוציות לא עשו שינויים גדולים ביצור ובכמויות ולא 

באיכות המתקנים.
 

בעקבות המלצות שלדור נקטנו בפעולות, הכוללות גם 
שיפור וייעול של כל מערכי החברה, לרמה המקובלת 
בעולם, הן בעלויות היצור במשחטה והן בשיפור עלויות 

בגידול והשיווק.

דבר נוסף שעליו ניתן דגש, הוא חלוקה שונה של התוצרת 
בין המוצרים הרגילים לבין מוצרים מותאמים לשוק 
המוסדי וללקוחות מפעל המוצרים )חברות קייטרינג, 

מסעדות ועוד( ואחרים )פרימיום וכו'(.
צעדים אלו, הביאו לקיטון משמעותי בהפסדים ומעמידים 
אותנו היום )ועם גמר השינויים הצפויים( כגוף יעיל ביותר 
ובמידה ורמת המחירים תשתפר ולו במעט, נוכל לעבור 
לרווחיות. אבל הסיכונים גדולים וכך גם פוטנציאל 

ההפסדים.

מאגרי אשר
גם במאגרי אשר סיימנו שנה טובה. הצלחנו לספק ללא 
בעיות מיוחדות את צרכי המים של האזור, סגרנו עם 
מטה אשר ושאר התורמים את נושא אספקת המים 
לגעתון, יחיעם ועוד. בשנה הקרובה, צפוי נושא הספק 
האזורי, שעומד לפתחנו כבר מספר שנים, לקבל תנופה, 
וכך גם קידום וביצוע פעולות להגדלת כמויות המים 

שלנו.

לסיכום
אין ספק שנידרש השנה לקבל מספר החלטות שתהיינה 
להן השלכות לשנים הבאות. לאור העובדה שהרווחיות 
מענפי החקלאות מוטלת בספק, אנו נדרשים לחשב 
מסלול מחדש בתחום זה ולעסוק בהמשך פיתוח של 
הענפים הקיימים, כמו גם פיתוח מקורות הכנסה נוספים 

לטובת חוסנו של התאגיד.

אנו בוחנים מספר פרויקטים לשנים הבאות שחלקם 
מבוססים על הפעילויות הקיימות וחלקם חדשים.

בין השאר אנחנו בוחנים: 
הקמת אינטגרציית קנאביס רפואי: גידול במשקים 

שיבחרו, מיצוי, מו"פ וכו'.
הקמת שני מיזמים גדולים בתחום האנרגיה הסולארית: 
האחד על בסיס המאגרים שלנו והשני, על בסיס פרש 

העופות של מילועוף. 
הקמת מערך לשיווק פירות וירקות לשוק הפרטי, תוך 
כניסה לתחרות עם חברות ההפצה השונות ועם חברות 

ההפצה החדשות של הרשתות.
הקמת מערך שחיטה לשוק החלק )כולל מערך שיווק 

ומיתוג(. 
המשך פיתוח הנדל"ן שלנו הן בשטחי מילואות והן 

בשותפות עם משקי הבעלים )כאלו שירצו כמובן(.

כל הנושאים הללו נבדקים לעומק ובסיום תהליך הבדיקות, 
נמליץ לדירקטוריון ולאסיפת המשקים באיזה מהנושאים 

ראוי ונכון להתקדם.

לאור ריבוי הנושאים העומדים על הפרק והיקפי ההשקעות 
הגדולות הנדרשות, ומאחר שחווינו ימי משבר קשים 
בתודעת הארגון משנות התשעים "העליזות", אנו נדרשים 
לאמץ מדיניות השקעה, שכוללת גידור והקטנת סיכונים 
כגון שותפויות, הנפקה בורסאית, הנפקת אג"חים ודומיהם 

וכל זאת מבלי לסכן את המשקים הבעלים.

און ברזלי - מנכ"ל
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פרוטוקול מועצת מנהלים
מיום 15.10.18

1. דוח מנכ"ל - און מפרט נושאים שעל סדר היום:
א. חטיבת הפירות - תחילת עונת השיווק, מחירי אבוקדו 
ירוק נמוכים משנים קודמות ויתייצב על 6 יורו לקרטון.

ב. חטיבת בע�ח:
מילובר - התייקרות ח"ג ומלאים גדולים יביאו לירידה 	 

ברווחיות.
מילועוף - למרות שיפור ביעילות ותפוקות, עדיין הפסד.	 

ג. נדל�ן מניב - מחסן ח"ג מילובר במזרח התחלנו בבנייה, 
פועלים לקבלת היתרי בניה לשטח מילובן ופישמן.

2. דוחות כלכליים 1-8/18 - צור מפרט בהרחבה דוחות 
לתקופה:

רווה"פ )אל"ש( 
סה"כ קבוצה

תקציב 2018ביצוע 2018ביצוע 2017

1,923,0922,009,4411,957,994הכנסות

1,798,3241,863,8001,786,632עלות מכר

11,64920,26344,178רווח

צור מפרט דוחות מלאים לכל מפעל ותאגיד במתחם.
הוחלט: לאשר.

3. "ארגון מעסיקים" למגזר קואופרטיבי - יאיר ריינמן )יו"ר 
שולחן הארגונים( מפרט מסמך מדיניות מוצע שבוצע 

בשולחן הארגונים: 
מוצע להקם ארגון מעסיקים )במקום ארגון עובדים( - המסמך 
הוכן ע"י משרד ליפא מאיר ומרכז אותו עו"ד דוד ויינשטיין.

הסכם קיבוצי - הסכם בין ארגון עובדים יציג לארגון מעסיקים 
עד אישור צו הרחבה.

מוצע להקים עמותה שתהווה המסגרת התאגידית לארגון 
מעסיקים.

הוחלט: 
1( לאשר עקרונית.

2( על שולחן הארגונים להציג הנושא בכנסים אזוריים לכל 
הקיבוצים.

4. התאמת תקנון תאגידים לקדנציית הדירקטורים - רמי 
מפרט המלצת היועצים המשפטיים להתאים ההתנהלות 

לתקנון או להתאים התקנון להתנהלות.
מוצע לכן לתקן התקנונים, כך שדירקטור יתמנה ל- 4 שנים 

וכל שנה כרבע מהדירקטורים יוחלף.
הוחלט: 

1( לאשר.
2( להטיל על עו"ד שלנו להגיש לרשם שינוי תקנונים בסעיף 

זה.
5. צוות פיקוח מכרזים לתשלובת - צור מציג הצעת המנהלים 
למנות צוות תשלובתי לפיקוח על מכרזים לפרויקטים הן על 

הצד המימוני, טכני והמשפטי.
הוחלט: לאשר.

פרוטוקול מועצת מנהלים
מיום 15.10.19
1. דוח מנכ"ל - און מציג נושאים שוטפים:

א. הסדר בענף הפטם - ההסכם בהליך חתימה ומחכים 
לחטיבת הרבייה שיחתמו, ההסכם המסתמן ל- 3 שנים 

ויסייע לרווחיות מילועוף.
ב. דוחות כלכליים 1-9/18 - צור מציג דוחות לתקופה - מאזן, 

רווה"פ, תזרים לתשלובת ולכל מפעל ומפעל:

ג. שינוי תקנון - יהודה מפרט הערות חוזרות ונשנות של 
רשם האגודות על חריגות מתקנוני האגודות במילואות לעניין 
משך הקדנציה של חברי הוועד. בתקנון כתוב כי הוועד נבחר 
ל- 3 שנים, בעוד שאנו נוהגים לבחור ל- 4 שנים, תוך החלפת 

כרבע מחברי הוועד מדי שנה.
היועמ"ש שלנו המליץ או לשנות נוהג ולפעול ככתוב בתקנון 
או לשנות התקנון בהתאם לנוהג. מוצע לכן לשנות תקנוני 

כל האגודות והתאמתו לנוהג.
הוחלט: לאשר.

ד. ועדת מינויים - לקראת אסיפה שנתית ובחירת הרכב 
הנהלות מילואות, עלינו למנות ועדת מינויים שתגבש ההצעה 

לאסיפה.
רמי מציג ההצעה:

רמי + דפנה + שוקי - מילואות 
מיכאל קישון - שמרת

אורי כובס - לוחמי הגטאות שגית כהן - כברי
אבנר אחיטוב - רמת יוחנן )חדש(

מירב הספל - יחיעם )חדשה(
הוחלט: לאשר.

ה. מאגרי אשר - תקציב ויעדים 2019 - אייל מציג תקציב 
ל- 2019:

יעדים - אייל מפרט ביצוע יעדי 2018, יעדים לשנת 2019 
ויעדים לטווח ארוך

מנועי צמיחה - הקמת מתקנים סולריים במאגרים וכניסה 
למתווה ספק קולחים מרחבי.

הוחלט: לאשר.
ו. מילופרי - תקציב ויעדים 2019 - תמיר מציג תכניות ל- 

:2019

התייעלות בעבודה - 2%
יעדים - תמיר מציג יעדי 2018 ואופן ביצועם ויעדים לשנת 

.2019
הוחלט: לאשר.

ז. זכויות חתימה - רמי מציג חוברת מורשי חתימה לכל 
תאגידי מילואות לאחר עדכון בדצמבר 2018.

הוחלט: לאשר דף מורשי חתימה של כל התאגידים.

המשך בעמ’ הבא
חדשות מילואות6

בין גיליון לגיליוןבין גיליון לגיליון

1-9/171-9/18רווה"פ )אל"ש(

2,090,6112,186,393הכנסות

1,939,9102,026,456עלות מכר

רווח לפני 
החזרים

22,31526,134

464,042470,352הון עצמי

20192018כמויות )מ"ק(:

8,790,0009,340,000מפעל צפוני

767,0008,084,000מפעל דרומי

16,460,00017,424,000סה״כ

הנחות יסוד לתקציב - טונז' 
מתוכנן:

29,200 טון אבוקדו

250 טון ליצ'י
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בין גיליון לגיליוןבין גיליון לגיליון
ח. הפצת פרוטוקולים של מועצת מנהלים - יהודה מעלה 
בקשת מס' רכזי משקים לקבלת פרוטוקולים של מועצת 
המנהלים להגברת השקיפות. יהודה ואון מציעים כי 
הפרוטוקולים יועברו לאחר שנושאים מסחריים ורגישים 

יימחקו, למניעת זליגת מידע חסוי למתחרינו.

פרוטוקול מועצת מנהלים
מיום 17.12.18

1. תכנית ביקורת 2019 - ישראל ורמי מציגים תכנית ביקורת 
לשנת 2019:

סה"כ - 590 ש"ע
עלות כ- 110,000 ₪ שנתי.

הוחלט: לאשר.
2. פיתוח עסקי - דנה וגולן מציגים הצעה לבחינת הקמה של 
אינטגרציית קאנביס רפואי אזורי. דנה מפרטת הנושא, החל 
ברגולציה עולמית ובישראל + מושגי יסוד בתחום + מצב הענף 

כיום.
און מוסיף, כי כבר 6 קיבוצים שונים דיברו איתו ומכאן נראה לו 
כי הקמת אינטגרציה אזורית שתכיל את כל שרשרת הערך 

)ריבוי, גידול, הפקה, ייצור מוצרים, נק' מכירה( מתאימה.
הוחלט: לאשר מסגרת לבדיקה.

3. תקציב 2019 - נכסים )בהשתתפות איתן( - איתן מפרט 
תכנית נכסים 2019: 

היקף מבנים מושכר - 67,440 מ"ר.	 
היקף שטחים מושכר - 102,200 מ"ר.	 
מס' שוכרים - 100.	 

הוחלט: לאשר.
4. תקציב 2019 - מילועוף )בהשתתפות: ארז ויניב( - ארז ויניב 
מפרטים המצב במילועוף לאחר "דוח שלדור" ויישומו הלכה 
למעשה. חל שיפור ניכר והתייעלות ברוב נתוני הייצור והתפעול 
והם הבסיס לנתוני תקציב 2019 וללא הסדר בענף - תקציב 

מאתגר ושאפתני:
מחיר סל מוצע - 13 ₪ / ק"ג.	 
שחיטה של 51,000 טון.	 
גידול בטונז' מ. מוצרים - 1,000 + טון.	 

הוחלט: לאשר. 
5. תקציב 2019 - פרי לויט שותפות מוגבלת - צור מפרט 
פעילות השותפות שהוקמה ב- 5/18, בבעלות מילואות 51%, 
לויט 30% ורפקור 19% ועוסקת בניהול עיבוד ופיתוח נשירים 

במקרקעי לויט במטולה )900 דונם(:
2018 - נתאפיינה בכמות יבול נמוכה ורמות מחיר גבוהה, 5 	 

עובדים + 20 תאילנדים.
סה"כ - 932 דונם ובהם אבוקדו, אפרסק, הדרים, נקטרינה, 	 

תפוח ושזיף.
סה"כ טונז' - 2,545, הכנסות צפויות 10,578 אל"ש.	 
שטח מניב 751 דונם מתוך 932 דונם.	  תקציב 2019 -  
כמות טונז' - 2,545 טון.	 

השקעות - שנטוע של 40 דונם - 150 אש"ח
הוחלט: לאשר.

6. תקציב 2019 - מילואות מאוחד - צור מפרט תכנית 2019 
לכל פעילות תאגידי מילואות הכונסת כל תכניות המפעלים 

לטבלה מרכזת:

3 מיליארדסה"כ מחזור
44.4 מלש"חסה"כ רווח

91 מלש"חהשקעה
36 מלש"חגיוס אשראי

הוחלט: לאשר.
7. בונוסים לעובדים 2019 - און מציע לאשר מסגרת לבונוסים, 

זה כלי הערכה ניהולי.
הוחלט: לאשר.

8. קרן פורטיסימו - יהודה חוזר ומאזכר רצוננו לגייס עוד קיבוצים 
להשקעות בקרן עד שנגיע ל- 25 מיליון ₪ במשותף.

מוצע כי משקי המפרץ ומילואות ישקיעו 10 מיליון ₪ - מנכסי 
מילואות, והקיבוצים - 15 מיליון ₪.

הוחלט: לאשר.

מיום 13.8.18פרוטוקול מועצת מנהלים
1. 70 למשקי המפרץ -דנה מפרטת האירוע החגיגי לציון 70 

למשקי המפרץ, שיתקיים ב- 6/9/18 בבריכת כפר מכבי.
2. דוחות כלכליים 1-6/18 -צור מפרט דוחות לתקופה גם 

לתשלובת וגם לכל מפעל:
רווה"פ:

אש"ח   1,577,918 הכנסות  
אש"ח   )1,448,306( עלויות   
אש"ח   23,822 חלק קבוצה ברווח  

3. מינוי דירקטורים - יהודה מציג המלצת ועדת מינויים להחלפת 
דירקטורים בגין יציאה לרילוקיישן לחו"ל:

דירקטור במועצת מנהלים מילואות -הדס אגרי יוצאת לחו"ל 	 
ומוצע לבחור בארז שפירא מיסעור.

משקיף במועצת מנהלים מילואות -יסמין אסף יוצאת לחו"ל 	 
ומוצע לבחור במקומה את תמר מורד מאושה.

4. דוח מילועוף - ארז מפרט דוח מצב חצי שנתי על מילועוף 
ומצב השוק הפטם וההודו.

עוסקים ביישום המלצות חברת "שלדור והגענו לשיפורים 
משמעותיים ביעילות, חיסכון וצמצום עלויות )מופעלים 7 צוותי 

עבודה ייעודיים(, מחירי שוק מאוד נמוכים וגורמים להפסד.
פועלים ללא הסדר והובלת השוק ע"י 2 משחטות פרטיות.

5. דוח ביקורת 2018 - ישראל ויזל )הסוללים( יו"ר ועדת ביקורת 
מציג חברי הוועדה ואופן הפעילות.

עזרא יהודה מבקר הפנים מפרט פעילות הביקורת ב- 2017 
ו- 2018 ופעילות וועדות הביקורת השונות:

2017 - 600 שעות ביקורת.   
2018 - 590 שעות ביקורת.

המשך בעמ’ הבא
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בין גיליון לגיליוןבין גיליון לגיליון
6. מאבק לשימור קרקעות חקלאיות - יהודה מציג הצעה 
לפרויקט שיסייע למשקים להיאבק מול הרשויות לשימור 
קרקעות חקלאיות כפרויקט שהוצג ואושר בצוות יוגי )צוות 

היגוי אזורי מילואות, תק"צ, מועצות(.
מוצע: לחבור לתנועה ולמועצות האזוריות לפרויקט משותף 
במידת האפשר ובכל מקרה ליזום פרויקט חמש שנתי, בו 

נתמוך בכל משק בסך 50 אש"ח.
ההפעלה: לאחר אישור מוסדות השותפים.

החלטה: לאשר מסגרת של 300 אש"ח לשנה לפרויקט 5 
שנתי, הסיוע יינתן אך ורק למאבק לשימור קרקע ולא להשאת 

ערך לפיצוי.
הוחלט: לאשר.

7. מפגש עם ח�כ איתן כבל - יו"ר ועדת הכלכלה -איתן שמח 
להיפגש במילואות וחשוב לו לייצג החקלאים והקיבוצים. 

נושא הפטם -בכוונתי לקיים דיון עם מייצגי הענף, לגיבוש 
עמדה לדיון בוועדה. נשכבתי על הגדר בשל החשיבות של 

הענף.
רפורמת החלב - המחשבה של כולם נגד כולם ייצור תחרות 
הוא נכון, חוץ מהחקלאות שבין היתר, חייבים לשמר יכולת ייצור 
עצמי לחירום. מקווה שיצליח לבלום האוצר מפתיחת הייבוא 

ומינוף הענף.
רפורמה אגררית - אל תתפלאו אם תקום מפלגה לרפורמה 
אגררית מקיפה לחלוקת קרקעות חדשה. מלחמה בוותמ"לים 
ומאבק לקרקע חקלאית, מחייב אמת ולא תשואה לקרקע. 
כולם מתחילים במפלצות גדולות ובסוף מתפשרים -עליכם 
ליצור קשרים וגשרים עם השכנים ליצירת מארג שת"פ והבנה 

ולהכין אמנה עתידית להסדר.

הזמנה להשתתפות בפרוייקט סיוע בהתמודדות מול רשויות המדינה 
בנושא הפקעת קרקעות

קול קורא

מילואות תומכת במשקים במאבק לשימור הקרקעות החקלאיות ויצאה בקול קורא להשתתפות במאבק 
לשימור הקרקעות החקלאיות.

אסיפת המשקים קיבלה את ההחלטה לסייע בהמלצת צוות יוג"י )צוות היגוי אזורי הכולל את המועצה 
האזורית זבולון, המועצה האזורית מטה אשר, התנועה הקיבוצית ומילואות( לפני כשבעה חודשים על מנת 

לסייע למשקים להאבק על קרקעות חקלאיות המצויות בסכנה.
משקים, השייכים למועצות האזוריות "מטה אשר" ו"זבולון", למפעלי "מילואות" ולארגון הקניות "משקי 
המפרץ", המתמודדים עם מדיניות התכנון של רשויות המדינה בנושא הפקעת והפחתת קרקעות יזכו 

להשתתפות בעלויות המשפטיות והציבוריות הנדרשות לנושא. 
הפרוייקט כבר החל בהצלחה. במהלך 2018 בצעה מילואות פרויקט מוצלח עם 
קיבוצי גוש זבולון הקשורים למילואות ובעקבותיו הגיעו להידברות עם העיריה 

הסמוכה. קול קורא נוסף יוצא עתה עבור שנת 2019.
מהו הסיוע?

מילואות ואסיפת המשקים יעמידו סכום של עד 50 אש"ח ליישוב העומד 
בקריטריונים, המיועד לתשלום ליועצים ולעורכי דין. נוסף לתקציב, התנועה הקיבוצית 

תעמיד לרשות הקיבוצים סיוע מיועציה. את הצוות המלווה מרכזת ליאת פאר נציגת התנועה 
באזורינו. הפרויקט יהיה חמש שנתי ובכל שנה יינתן סיוע ל- 6 ישובים עד למסגרת שנתית 
של 300 אש"ח בשנה. הישוב יתחייב להשתתף במימון )מהשקל הראשון( בסכום של 50 

אש"ח.
עקרונות הפרוייקט:

מטרת המאבק להשארת קרקע ולא להשאת ערך פיצוי. היה והישוב יגיע לפשרה כספית יוחזרו 	 
מענקי "מילואות" באופן מלא ומידי.

הפרויקט יהיה חמש שנתי החל משנת 2018 ועד לשנת 2022.	 
הצוות המצומצם יעקוב אחר ביצוע אבני הדרך ועל פי ביצועם יועברו ההשתתפויות.	 
מועד אחרון לכניסה לפרויקט - 31 למרץ של כל שנה לאותה השנה.	 

אנחנו מזמינים משקים המעוניינים בסיוע לפנות אלינו כדי שנוכל לתת להם יד במאבק 
החשוב על שימור החקלאות. 

.liatpeer@gmail.com :את הפניות יש להעביר לידי ליאת פאר במייל

מילואות מודה לתנועה הקיבוצית על העזרה ולראשי המועצות האזוריות זבולון ומטה אשר - גם 
היוצאים וגם הנכנסים על הסיוע לשמירה על החקלאות כערך במשקי מילואות.
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בשנת 2018 מילובר השכילה לגבש ולהוציא לפועל 
אסטרטגיה של מיקוד בעסקי הליבה, והציגה גידול 
בביצועים מרבעון לרבעון ועמידה בכל היעדים שהצבנו 

לעצמנו. 
ייבאנו 1.2 מיליון טון!!! ושמרנו על מיקומנו בשוק כיבואן 	 

הגדול בארץ.
שברנו שיא בייצור תערובת במפעל כשייצרנו מעל 	 

730 אלף טון תערובות וח"ג מעובדים. שיא ייצור זה 
מרשים במיוחד לאור העובדה שכמות סדרות הייצור 
שולשה )פי 3( !!! בהשוואה לשיא הייצור הקודם בשנת 

2012, והרווחיות שופרה לעין ערוך. 
מהלכים שהובלנו בחברת הסחר אפשרו לנו למכור 	 

100 אלף טון של ח"ג מעובדים!!!
יצרנו קשרים חדשים ובלעדיים עם ספקים ויצרנים 	 

חדשים מעבר לים.
הגדלנו פעילות במרכז המזון, ופתחנו בגבע מרכז מזון 	 

חדש לצאן.
הגדלנו את הפעילות בחברה שפתחנו בקפריסין 	 

ואנחנו בוחנים דרכי התרחבות חדשים תוך שימוש 
בפלטפורמה של החברה.

לקוחות ופעילויות חדשות: הצלחנו ליישם במלואה 
את אסטרטגיית גיוס הלקוחות החדשים. המשכנו בתנופת 
גיוס לקוחות חדשים שהתחלנו בה לפני מספר שנים. 
החזרנו לעצמנו את כל אותם לקוחות הטלה שעזבו 
לפני שנים וצרפנו עשרות לקוחות חדשים. ענף ההטלה 
גדל אצלנו בצורה דרמטית ובצדו המשכנו בפיתוח ענפי 
הבקר והצאן. הקמנו שותפות ראשונה מסוגה בארץ 
שאפשרה לנו לגדול, להתרחב ולהגדיל את פעילות 

מכירת תערובת הפטם למגזר הפרטי.
המשכנו, תוך כדי פעילות ייצור מלאה להשקיע מיליונים 
בחידוש ציוד ובשיפור התשתיות במפעל, באופן שיאפשר 
לנו להמשיך להוביל את השוק, ולהיות ערוכים לאתגרים 

החדשים שאנו מציבים לעצמנו.
השקנו את אוניברסיטת מילובר, והעשרנו את עצמנו 

באין ספור הדרכות מקצועיות, שאת רובן ביצענו ע"י 
אנשי המקצוע של מילובר.

 IT -עשינו שיפורים ושינויים מפליגים בכל מערך ה
)מחשוב( של החברה. פרויקטים שהיו תקועים שנים, 
הושלמו, והקטנו באופן דרמטי את הסיכונים בחברה 
כתוצאה מהקטנת התלות )של עשרות שנים( בספקים 

שונים.
שיפרנו מאד את מערך הגביה שלנו, והחזרנו למילובר 

חובות וכספים רבים שהיו חייבים לנו. 
השם והתדמית של מילובר בשוק המקומי ומול ספקים 
בחו"ל המשיכו להתחזק ואנו נתפסים כחברה חזקה 
מאד, יצירתית, יזמית, צנועה ובעלת מחויבות גבוהה 

ללקוחותיה. 
הוכחנו לעצמנו שבעבודת צוות, מיקוד, עקשנות ועבודה 
קשה ויזמית אנחנו מסוגלים לעמוד ביעדים האתגריים 

שאנו מציבים לעצמנו.
כל ההישגים יוצאי הדופן האלו, ואחרים, שקצרה היריעה 
מלתאר, הושגו במהלך 2018 בזכות העובדים והמנהלים. 
הישגים אלו הינם תולדה של תהליך ארוך שנים של 

תכנון ונחישות והאומץ להעז וליצור מציאות חדשה.
מצב השוק ממשיך להיות מאתגר עבור הלקוחות שלנו 
ועבורנו. אנחנו מחויבים להמשיך ולהשתפר, תוך שמירה 

על צניעות בעשיה. 
ההצלחה שלנו תלויה בשני גורמים מרכזיים:

א. במחויבות שלנו כלפי לקוחות החברה ושמירה בכל 
דרך אפשרית על שביעות רצונם. 

ב. שמירה מכל משמר על ה- DNA של מילובר: המשך 
עבודת הצוות, פרגון הדדי, נכונות ליזום וליצור, ויכולת 

ללמוד מטעויות.
אני סומך על העובדים שביחד נעמוד ביעדים ובאתגרים 

שאנו מציבים לעצמנו גם בשנת 2019.
מאחל לכולנו, לעובדים ולבני המשפחה חג שמח.

מה קורה במילובר

סיכום 2018 / אורי לופט
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מה קורה במילועוף?

מה עושה סמנכ�ל תפעול?
סמנכ"ל התפעול של מילועוף מנהל את כל מה שקשור 
לאינטגרציה. מהגידול ועד העיבוד של העופות, כולל 
שיווק ומכירות. אני אחראי על התפעול, הלוגיסטיקה, 

התאום והתכנון בין כל הזרועות השונות.
מה קורה במילועוף? 

דברים טובים קורים במילועוף. יש התארגנות מחדש 
בכל שלבי היצור והשיווק, כך שאנחנו מתרוממים ועובדים 

יפה.
הכנסנו מערכת מידע חדשה. רישתנו את המשחטה 
במערכות מידע שנותנות נתונים ומידע שוטף על העופות 
בכל רגע נתון: על העבודה, על המשקלים ועוד. הטמעת 
המערכות הביאה לשיפור ביצועים, שיפור בעלויות היצור 
ולשיפור בעלויות התפעול באופן משמעותי. כתוצאה 
משימוש במערכות, הצלחנו להתייעל בכוח האדם ולעלות 

בתפוקה לשעת עבודה. וכן, ניצולת הבשר השתפרה.
נוסף לכך, הקמנו מחלקת פירוק עוף אוטומטית וממוחשבת.

עוד דברים טובים שקרו אצלנו, שיפור במחלקת האחזקה 
עם דגש על אחזקה מונעת. 

יש כמה עובדים חדשים שמובילים אותנו קדימה: מהנדס 
המפעל, ראובן גלקמן, איש מצוין המוביל את הביצועים 
של המשחטה ומנהל היצור, שהצטרף בשנה האחרונה, 

רן רהב, מוביל אותנו טכנולוגית ומקדם אותנו למעלה.
תוכל להגיד כמה מילים על מה שקורה בענף עכשיו?

ענף העופות מצוי בתקופה מאתגרת. יש יותר עופות 
ממה שאנחנו צורכים בשוק, לכן המחירים נמוכים יחסית. 
אנחנו במילועוף חייבים להשתפר יותר ויותר בהליכי 
היצור ועלויות היצור ולהרוויח יותר. וזה בדיוק מה שאנחנו 

עושים.
אנחנו מגיעים יותר לשוק הפרטי ופחות לרשתות, הכנסנו 
שיפורים ניכרים באיכות העופות הנכנסים, ביצענו השקעה 

במשחטה לשיפור ניצולת הבשר ועוד.
אחת המחלקות שצומחת אצלנו במיוחד היא מחלקת 
הפרימיום. זוהי מחלקה גדולה שמייצרת מוצרים איכותיים 
יותר ומהווה את אחת החוזקות של מילועוף. בשנתיים 
האחרונות, שמנו דגש על הפרימיום, מה שגרם להגדלה 
מרשימה בביצועי המחלקה. בפרימיום אנחנו מייצרים 
מוצרים מאוד מיוחדים, עם השקעה בהגשה ובנראות: 
שניצלים מגולגלים בנפרד, פרגיות, שוקיים עוף נקיים 
ומעובדים, כנפיים נקיות. קהל היעד הוא לקוחות שמוכנים 

לשלם יותר עבור מוצר טוב יותר.
בכל מקרה, במילועוף מאמינים במוצר ובעתיד הענף. 
לכן, אנחנו ממשיכים להשקיע כדי לשפר את המיכון 

והבקרה ואת היכולת לייצר באיכות טובה יותר. 
האם העובדים שותפים לאתגרים? 

העובדים שותפים ויחד עם ההנהלה רתומים ולויאלים 
למערכת. לכן, אנחנו מצליחים להתגבר על המשבר 
ולהצליח. אנחנו עובדים ביחד לא רק הנהלה ושכירים, 
אלא גם עם גורמים הפועלים לצידנו, כמו הרשות 

הוטרינרית ופיקוח הכשרות. כולנו משתפים פעולה וכך 
מצליחים. אנחנו מאוד גאים בזה.

לא פיטרנו עובדים, להפך. הורדנו את כמות עובדי הקבלן 
והעלנו את כמות העובדים הקבועים בהעסקה ישירה. 
אנחנו מאמינים בהעסקה ישירה, מעל ל- 85% מהעובדים 

שלנו מועסקים כך.
מה לא יודעים על מילועוף שחשוב שידעו?

מילועוף היא אינטגרציה שמתחילה מאפס. מהביצים 
והמדגרה, למשחטות, לשיווק ולמכירות. יש לנו שליטה 
בכל שרשרת הערך, מה שגם מאפשר לנו לשפר את 

האיכות. 
נוסף לכך, העופות ניזונים ממילובר, כך שיש שיתוף 

פעולה בתוך מפעלי מילואות.
תרומה לקהילה?

במילועוף חשוב לנו מאוד לתרום לקהילה בה אנחנו 
חיים ויותר מזה, לתרום למי שפחות שפר מזלו. אנחנו 

מקיימים שיתוף פעולה עם עמותת שילובים.
24 עובדים עם לקויות שונות, כגון תסמונת דאון, באים 
ועובדים במפעל. הם מהווים חלק חשוב מהמפעל, חלק 

מהערכים של מילועוף.
תוכניות לעתיד?

אנחנו מתכננים לקנות מחלקת פירוקים חדשה ומשוכללת, 
לביצועים טובים ומהירים יותר, עם פחות כח אדם ויותר 

ניצול בשר ועם שליטה מלאה בתהליכים. 
התחזית:

אנחנו צופים שיפור בביצועים במהלך 2019 והגעה 
לשיאים חדשים ב 2020. 

אם השוק יתייצב כולנו נרוויח.

חנן כהן, סמנכ"ל תפעול של אינטגרציית מילועוף 
ומנהל המשחטה מזה שנתיים
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האספקה  שרשרת  מערך 
הגלובאלית מתחיל משלב רכישת 
חומרי הגלם ממפעלים וספקים 
בעולם, ממשיך בטעינת אניות 
בנמלי המקור ומסתיים בפריקת 
האניות בנמלי ישראל. עוד בטרם 
האנייה מתקרבת לחופי ישראל 
מתחילה היערכות לוגיסטית 
מקומית שתאפשר פריקה מהירה 

ויעילה של הסחורה. ההיערכות כוללת בין היתר: הכנת מחסני הקבלה במילובר ושאר מחסני החוץ, היערכות 
חברות הובלה, צוותי קבלה במחסנים, עדכון לקוחות הסחר והכנת "הקצאה" לכל לקוח ועוד.

בכל שבוע יש למילובר כ-3 אניות בממוצע וכל אנייה היא "אירוע לוגיסטי" בפני עצמו. כדי להבין את המספרים 
אתן דוגמא: אנייה בינונית של 10,000 טון מתורגמת מעל 250 פול-טריילרים שיזוזו מהנמל לעבר אתרי הפריקה. 
יש חשיבות למהירות הפריקה היות וכל יום עיכוב של האנייה מעבר לזמן שהוקצב, יכול להגיע לעשרות אלפי 

דולרים ליום.
כחלק מהיערכות אסטרטגית להיקפים הנ"ל, אנחנו נמצאים בעיצומה של תכנית הגדלת כושר האחסון. התכנית 

מתחלקת לשני פרויקטים גדולים:
פירוק מיכלי פלדה ישנים ובנייה ממגורות בטון שיוסיפו כ14,000 טון ליכולת אחסון הגרעינים בחצר מילובר. . 1

צפי לסיום בעוד כשנה.
בניית מחסן שטוח לאחסון ל-50,000 טון קמחים. המחסן נמצא מעבר לכביש בסמוך לכפר מסריק ובימים אלו . 2

הסתיימוה בנייתו והוא צפוי בימים הקרובים להתחיל להתמלא.
מילובר ממשיכה עם הפנים לעתיד.

בתחילת חודש אפריל התקיים טקס חנוכת מחסן 
הקמחים החדש של תשלובת מילואות בכפר 
מסריק. זהו המחסן הלוגיסטי הגדול ביותר בארץ 
למזון לבע"ח והוא יושכר לחברת מילובר, הנמצאת 
בבעלות משותפת של מילואות, משקי עמק 
יזרעאל ומשקי הגליל. גודלו של המבנה 10,000 
מ"ר וגובהו 16.5 מ'. המבנה יוכל להכיל עד 60,000 
טון תערובות ומזון לבע"ח. לאירוע החגיגי הגיעו 
מנכ"ל תשלובת מילואות און ברזילי, מנכ"ל מילובר 
אורי לופט, ראש המועצה האזורית מטה אשר, 
סגנו יורם ישראלי, איתן שפר - שהיה אחראי על 
הפרוייקט הגדול ועובדים וספקים נוספים שלקחו 

חלק בבנייה המורכבת. 
זהו המבנה הלוגיסיטי השלישי שבונה מילואות 
נכסים בחמש השנים האחרונות בשטח המכונה 
"מילואות מזרח" ובקרוב תסתיים בנייתו של המבנה 
הרביעי במספר. סך הכל בנתה התשלובת בשנים 
האחרונות 20,000 מ״ר של מבנים לוגיסטים באזור.

במרכז התמונה משמאל לימין:
איתן שפר, יורם ישראלי - סגן ראש המועצה האזורית מטה אשר, 

און ברזילי - מנכ"ל מילואות, אורי לופט - מנכ"ל מילובר. 
קרדיט תמונה יח"צ.

פרוייקט הקמת מחסנים חדשים

גוזרים סרטים: מילואות חונכים מחסן קמחים חדש

בשנים האחרונות מילובר 
הפכה לחברת היבוא הגדולה 
ביותר בארץ בתחום חו"ג 

למספוא

חג שמח
גושן הארון, מנהל תפעול במילובר
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ועדת ביקורת מילובר
נציג גליל עליון )יו"ר(עופר אביאני1

נציג עמק יזרעאלאוריאל גנוסר2

שמרתישראל כהן3

מ.מ. מילואות

)יו"ר(יהודה בכר1

דמ"צשלום שמחון2

דמ"צדורית מלצר3

הסולליםישראל ויזל4

אפקאורית שי5

רמת יוחנןאבנר אחיטוב6

כפר מסריקעפר איילת רייז7

בית העמקאלישע פלקס8

רגבהמיכאל אהרונסון9

מצובהבועז בן שחר10

כפר המכבימורן טייר11

שבי ציוןרן מצר12

סערשרון גרנר13

אושהתמר מורד1
מילופרי

)יו"ר(און ברזילי1

געתוןאורלי וייסמרק2

יחיעםרחלה יוקטן3

מצובהשלום שמואלי4

כבריאייל עובדיה5

רגבהעמיר הראל6

פרודהגר צור7

רמת יוחנןארז צוקרמן8

אדמיתגל סקורי9

אילוןדוד שטיפט10

אפקאסף ליאני 1

מאגרי אשר
)יו"ר(און ברזילי1

כבריאיתן עציון2

כפר מסריקשרה אייל3

גשר הזיואביעד פינקלשטיין4

עברוןרעות שפר בר5

ראש הנקרהינון לפיד6

הסולליםמייקל מנסקי7

יסעורערן אוליאל8

רגבהשאול )אולי( שרון 9

אושהנתי יניב1

בית העמקדניאל שמואל2
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משקי המפרץ
)יו"ר(יהודה בכר1

דמ"צדב שגב2

חניתהאורלי גבישי סוטו3

לוחמי הגטאותאורי כובס4

כפר מכבייאיר ברנט5

געתוןיעל רון 6

אושהנעם שריר7

סערחלי קרן8

אילוןשלומי מרציאנו9

יסעורתומר גבאי10

שבי ציוןרונית אידל1
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מילועוף
)יו"ר(און ברזילי1

דמ"צעדי קויצקי2

כפר המכביגיל קורן3

לוחמי הגטאותתמיר רז4

סערגיא קוקוי5

בית העמקבועז כהן6

פרודגודי עוגן7

יחיעםירון פוקס8

עברוןרויטל משעלי9

חניתהגיל סוטו10

שמרתמיכאל קישון11

געתוןרועי ישראלי 1

גליל אקספורט
)יו"ר(און ברזילי1

חניתהאוהד אברבוך2

כפר מסריקענבל ברון3

גשר הזיומתן רז4

אדמיתאיזבל גודט5

שמרתיריב פורת6

אבוגלשגב ירבעם 7

נציג הדרי גליליוסי נקש8

נציג הדרי גלילאיתי זיו9

כבריסימונה מנשה10

אושהגל שר11

בית העמקדביר גרוס 12

צמח אבוקדואבי אייזנברג1

אבוגלאלחנן כהן2

לוחמי הגטאותלהב שרייבמן3

ם
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ש

מ

הרכב הנהלות מילואות משקי המפרץ 2019

ם
שי

חד

ם
שי

חד

מילובר
)יו"ר(און ברזילי1

מילואותיהודה בכר2

עמק יזרעאלרז נור3

עמק יזרעאלמשה רוגל4

גליל עליוןשגב ירבעם5

סעראיציק מסרי6
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כפר מסריקעפר אילת רייז5
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אפקיפעת גולדברג3

רפקורגרונר בנבניסטי4

לוחמי הגטאותנטע צהרי5

אושהישראל יוסיפיאן6

עברוןשחר גרינברג7

געתוןתומר לוי 8

כברירונית גולובאטי9
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שר החקלאות ופיתוח הכפר, חה"כ אורי אריאל, שלח 
לאחרונה מכתב לרשות מקרקעי ישראל מחוז צפון, 
ובו הנחה את הרשות למצוא אתר חליפי כדי להעביר 
אליו את פעילות חוות הניסיונות החקלאית של הגליל 
המערבי המופעלת ע"י מ.א מטה אשר, מ.א זבולון 

ותשלובת מילואות.
בעקבות החלטת הותמ"ל )ועדה ארצית לתכנון ובניה 
של מתחמים מועדפים לדיור( עתידות אדמות החווה 
החקלאית )כמו גם מטעי אבוקדו של הקיבוצים שמרת 
ועין המפרץ. סה"כ כ 3,000 דונם( להיות מופקעות לטובת 
בנייה בעיר עכו, ממזרח לכביש 4 המוביל לנהריה. הפסקת 
פעילות החווה החקלאית תפגע באופן דרמטי בפיתוח 
הידע החקלאי בדגש על ענף האבוקדו, ולכן התאגדו 
כלל הגורמים החקלאיים באזור על מנת לשמור על 

המשך קיומה של החווה ועל יכולותיה.
אל החווה החקלאית מגיעות משלחות רבות מכל העולם 
כדי ללמוד אודות הפיתוחים הישראלים תוך שהן מחזקות 
את הקשרים בין המדינות דרך התחום החקלאי. החווה 
מהווה תשתית למחקר חקלאי בעיקר בתחום גידול 
האבוקדו, אחד הגידולים המובילים והמצליחים בישראל 
בכלל ובאזור הגליל המערבי בפרט והמצוי בצמיחה גדולה 
בעולם כולו. חוות הניסיונות ממוקמת בלב אזור מרכזי 
של גידול האבוקדו ומהווה מרכז ליצירת ידע לענף כולו.
"תשלובת מילואות", יחד עם המועצה האזורית מטה 
אשר והמועצה האזורית זבולון, פנו לשר בבקשה למנוע 
את ההפקעה, או להקצות שטח חלופי לפעילות החווה. 
במקביל פנו שלושת הגופים לבית המשפט בבקשה 

לסעד משפטי. 
בינואר נענה השר אריאל לבקשה ופנה לרשות מקרקעי 
ישראל בהנחיה למצוא קרקע חליפית לחוות הנסיונות 
ולאפשר את המשך פעילות המחקר והפיתוח החקלאיים 

באזור הגליל המערבי.
רמי בר זיו, מנהל החווה הניסיונות מדגיש את חשיבותה 
של החווה: "החווה עוסקת בפיתוח ומחקר במגוון גידולים. 
זהו מרכז פיתוח הידע הארצי של ענף האבוקדו בישראל 
שהוא מוביל בעולם כולו. מדובר בחווה שהמחקר הנעשה 
בה חיוני להמשך קיום החקלאות לא רק בגליל המערבי, 

אלא בכלל שטחי החקלאות במדינת ישראל."
שיתוף פעולה מעולה בין חוות הניסיונות ומגדלי האזור, 
מאפשר לבצע מערך מחקרים בחווה ובמשקים, כמו 
תוכנית השבחה של זני אבוקדו חדשים, פיתוח אמצעים 
נגד נזקי קרה הפוקדת אותנו מדי כמה שנים וגורמת 
נזקים עצומים, הגדלת יבולים באמצעות משטרי השקיה 
ודישון חדשניים. בר זיו מסביר: "בעולם בו מתפתח מחסור 
במזון ובקרקע, זה הכרחי להשקיע במחקר כדי לתת 
מענה למחסור. מה גם שמקסום היבולים וההכנסות 
מאפשר את שימור הרווחיות גם בתנאי שחיקה של 
מחירי המכירה - זהו הכרח להישרדות החקלאים 

והחקלאות בישראל". 
מחקרים נוספים מתבצעים על מנת ליצור רצף של רמת 
יבול יציבה לאורך שנים תוך מניעת תופעת הסירוגיות 
)מחזוריות( באבוקדו, כאשר לאחר שנה ברוכת יבולים 
מקבלים עונה עם יבולים נמוכים. חוקרים גם את תחום 
המים המושבים ואת השפעתם על הקרקע והתפתחות 

המטע לאורך שנים.
בר זיו: "חשוב לציין את המנהיגות האזורית ובראשה 
את "תשלובת מילואות" בהובלת המאבק לשמירה על 
הקרקעות החקלאיות ופיתוח הידע המקצועי. אנחנו 
נלחמים על קיימות החקלאות וההתיישבות )בדגש 
על הפריפריה( דרך קיום פעילות מקצועית שמשלבת 
חוקרים פורצי דרך וחקלאים דינמיים ובעלי יוזמה ותעוזה. 
אנחנו מברכים על כך ששר החקלאות נתן את ההנחיה 
לרמ"י לבחון הקצאת שטח חלופי, ומקווים שהדבר מסמן 
תחילתו של פתרון להמשך קיומה של חוות הניסיונות".

סימני הצלחה למאבק מילואות והמשקים:
שר החקלאות הנחה לאתר קרקע חלופית לחוות הניסיונות בגליל המערבי הסמוכה לעכו

חווה ניסיונית

רמי בר זיו, מנהל החווה הניסיונות
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גבי טריינין )אדמית( נשוי לטלי ואב לבן ובת בוגרים, 
הינו בוגר האוניברסיטה העברית בכלכלה ופסיכולוגיה, 
וכן סיים בהצלחה תואר שני בפסיכולוגיה קוגניטיבית. 
עם השכלה כזו, התחיל בקריירה של ריכוז משק, וניהול 
עסקי בקיבוצים. תחילה בקיבוצו אדמית, משם באילון 
ואפק ועכשיו געתון ותובל. באמצע גם הספיק לכהן 
כמנהל האחרון של מילופרי נשירים במילואות דרום. 
לכבוד האמון שניתן לו על ידי חברי געתון פגשנו אותו 

שיספר לנו על הקיבוץ:
קיבוץ געתון כיום הוא במצב טוב. הוא איתן מבחינה 
פיננסית, מחזיק בשני מפעלי תעשיה בסדר גודל בינוני, 
שניהם בשותפות ובריווחיות טובה. לגעתון יש מטע 
אבוקדו גדול ומתפתח, שמציג ביצועים מקצועיים טובים, 
בשנת 2021 יהיו לגעתון 1400 דונם! יש גם חוות פטם 
של 13.5 דונם מקצועית וטובה השותפה באינטגרציה.

עם מסד כזה יציב, אומר גבי, יש מקום לחשוב על המשך 
פיתוח המשק. החלטנו לקיים תהליך אסטרטגי שמטרתו 
בדיקת כיווני הפיתוח העסקי הרצוי והמתאים לגעתון 
בשנים הבאות. געתון הוא קיבוץ רב דורי עם הבדלים 
גדולים בצרכים, ברצונות ובאופק של השכבות השונות. 
מה שהיה ברור בקיבוץ במסורתי אשר היה אחראי באופן 
מוחלט על התעסוקה והפרנסה של חבריו, כיום זהו נושא 
לדיון, עם השקפות שונות. התהליך האסטרטגי מתקיים 
בצוות מורחב הכולל את חברי הנהלה הכלכלית של 

הקיבוץ ונציגי ציבור, בסיוע ייעוץ חיצוני. ייבדקו הרבה 
אפשרויות, ביניהן פיתוח מיזמי אנרגיה, הרחבת השכרת 
הנכסים, השקעות פיננסיות וריאליות ועידוד יזמויות 
פרטיות, הכל בהתחשב בהתפתחות וגידול האוכלוסיה, 

בצרכיה ורצונותיה.
בשנתיים האחרונות התקיים בקיבוץ תהליך משמעותי 
מאוד של שילוב סטטוסים, אם לדייק, איחוד סטטוסים 
שבסופו כל חברי הקיבוץ הרוצים בכך יהיו בעלי מעמד 
זהה. הובלת התהליך נעשתה בידי צוות גדול של חברי 
קיבוץ ישנים וחדשים ובליווי עו"ס ממטה אשר, ויועצים 
מקצועיים בתחומים הרלוונטיים )עו"ד, רו"ח ועוד(, ראוי 
לציין כי בכל תקופת הדיונים, היתה אוירה מאוד מפרגנת 
בקיבוץ, וחתירה להסכמות והכלה של כל המעורבים, 
ללא פיצוצים או פניות לרשם האגודות. בסופו התקיימה 
הצבעה וברוב גדול אושר המתווה. נכון להיום יש למעלה 
מ-100 חברים חדשים הנמצאים במהלך של מעבר 

לחברות מלאה.
קיבוץ געתון כיום מונה 294 חברים ומתוכם 169 'חברים 
חדשים' )שם זמני(. בשנת 2000 מנה הקיבוץ 164 

חברים בלבד.
גבי מציין, כי געתון הוא קיבוץ שטוב לעבוד בו, קיבוץ 
מאפשר שנותן אמון בבעלי התפקידים והוא מצפה 
להביא תוצאות טובות ומעניינות להחלטת החברים 

בתום התהליך האסטרטגי.

רק לאחרונה נבחר גבי טריינין לקדנציה שניה 
כמנהל העסקי של קיבוץ געתון, והוא כבר נערך 

להכין תכניות עבודה לשנים הבאות.

רמי בר זיו, מנהל החווה הניסיונות

מהמשקים שלנו



חדשות מילואות16

אייל עובדיה - מנכ"ל ארגון מגדלי בננות

אייל בן 51, נשוי + 2 מקיבוץ כברי.
ארגון מגדלי בננות הוא שותפות של עשרה משקים 
העומדת בקשר עם מגדלי הבננות ברמה היומיומית. 

בנוסף לעבודתו כמנכ"ל הארגון, משמש אייל 
כמנהל בית האריזה בכברי.

של  ניסיון  עם  למילואות  הגיע  אייל 
כברי,  במטעי  בעבודה  שנה   20

ולאחר שהקים את בית האריזה: 
"קיבלתי על עצמי את התפקיד 
רוצה  ואני  לקדם  מה  יש  כי 

ויכול לקדם." 
שלו  החזון  על  מספר  אייל 
בתחום גידולי הבננות: "החזון 

חלקים.  משלושה  מורכב  שלי 
הראשון הוא הוא שיפור היכולות 

בבית האריזה לצורך הבאת תמורה 
גדולה יותר למגדלים. השני הוא קידום 

קשר  טיפוח  הוא  והשלישי  הבננות,  מיתוג 
הדוק בין המגדלים עצמם ובין המגדלים לארגון."

מה אתה אוהב בעבודה? 
"אני אוהב את התפעול היומיומי, הקשר עם המגדלים 

ולהיות חלק מצוות עובדים מצוין."

מהם האתגרים בעבודה כארגון מגדלי הבננות כיום? 
"תחום החקלאות מרובה אתגרים. עבורי, כמנהל בית 
במצב  השוק  אל  הפרי  הבאת  היא  המטרה  אריזה 
אופטימאלי כך שנקבל את התמורה הגבוהה 
ביותר עבור היבול שלנו. כמובן שהדרך 
היא  הזאת  המטרה  את  להשיג 
העובדים  צוות  ניהול  באמצעות 
בצורה  הקבלן  ועובדי  הקבוע 

הטובה ביותר.
ביותר  החשובה  המשימה 
שיפור  היא  כרגע  בעיניי 
וכן  האריזה  בבית  היכולות 

מיתוג הארגון."
משהו אישי?

"באופן אישי, אני רוכב על אופניי 
קבוצת  על  אחראי  אני  שטח. 
ביחד  רוכבים  אנחנו  בכברי,  רוכבים 

בכל הארץ בשבתות."
מילה על מילואות?

ואנשי  מנהלים  עם  בית,  ומצאתי  למילואות  "הגעתי 
שירות ברמה גבוהה מאוד."

בשבוע שעבר נחתם הסכם קיבוצי לשלוש השנים הבאות עם וועד עובדי יציר כפיים
ביציר כפיים מועסקים כ- 400 עובדים במפעל העיבוד של מילועוף ובבית האריזה של מילופרי, והם מיוצגים 

ע"י הסתדרות העובדים החדשה, מאז שנת 2014.
וועד העובדים של יציר כפיים עובד בשיתוף פעולה טוב מאוד עם הנהלת המפעל, וכך גם הצליח להשיג 

לעובדיו תנאים טובים יותר בהסכם החדש, בכללם תוספות שכר ורווחה.
וועד עובדי מילועוף, המצייגים 370 עובדים, והוא עתיד  במקביל הסתיים מו"מ ארוך לחידוש ההסכם עם 

להיחתם בשבוע הבא. 

נעים להכיר

הסכם קיבוצי

און ברזילי מנכ"ל מילואות, ארז גלעוז מנכ"ל מילועוף, 
דפנה סוקול מש"א מילואות, עלי חאג וסחר שעיב- ועד 
יציר כפיים ואנשי ההסתדרות - אשר שמואלי יו"ר מרחב 
הגליל המערבי עפרה אלקיים יו"ר נעמת במרחב, עו"ד 

מוחמד ספייה האיגוד המקצועי 
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מילואות מקדמת מעורבות בקהילה:

מפעליה.  כל  על  התשלובת,  של  מהמדיניות  כחלק  בקהילה  המעורבות  את  מגדירה  מילואות  תשלובת 
תקציב הפעילות השנתי נקבע במסגרת תקציב התשלובת מדי שנה והוא מנוהל ע"י צוות מעורבות בקהילה 

שמורכב מנציגי התשלובת ונציגי ציבור.
 צוות מעורבות בקהילה במילואות, יצא בקול קורא לקבלת בקשות והצעות לפרויקטים קהילתיים אזוריים 
ונותנת ערך מוסף לנהנים, ולמעגלים  ייחודית, החורגת מן השוטף,  לשנת 2019. בשאיפה לתרום ליוזמה 

נוספים בסביבה.
אחד  לפחות  על  ותתבסס  קודמים"  עירך  "עניי  ככתוב  באזורנו,  בעיקרה  מתמקדת  בקהילה  המעורבות 
מהערוצים הרשומים: מצוינות, סיוע ותמיכה, עידוד צעירים, שת"פים אזוריים וחינוך. כחלק מכך בכל שנה 

מוגדרים מקצועות מועדפים לחלוקת מלגות.
מילואות שואפת לעבוד מול הקיבוצים ולא מול החבר הבודד ובעדיפות לפעילות של מס' קיבוצים במשותף.

על פי המלצת הצוות ואישור הנהלת מילואות, מעורבות בקהילה בשנה זו תהיה בשלושה ערוצים: 
1/3 מהתקציב יופנה למפעלי מילואות לפרוייקטים במעורבות בקהילה בדגש על שיתוף העובדים.	 
1/3 מהתקציב יעבור לפרוייקטים לחיבור ושת"פ בין התשלובת לקיבוצים 	 
1/3 מהתקציב נשאר בידי הצוות המוביל, עבור בקשות על פי עוגנים מרכזיים. 	 

לכל פרויקט ימונה מלווה )רפרנט( מצווות המעורבות ובסיום הפרויקט יוגש "דוח ביצוע". 
בימים אלו מתקבלות בצוות ההצעות והבקשות ל- 2019 ובשבועות הקרובים יתקבלו ההחלטות.

מעורבות בקהילה
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יום האישה הבינלאומי צויין השנה לראשונה ברמת התשלובת במילואות בארגון צוות משאבי האנוש

צוות משאבי אנוש רואה ערך רב לא רק בציון ימים חשובים כיום האישה, אלא מאמין שכינוס העובדים יחד, 
ברמה התשלובתית, מקדם את תחושת השייכות, החיבור למילואות ואת גאוות היחידה.

בשעה ארבע אחה"צ התכנסו כל נשות התשלובת למפגש מיוחד בו הן התכבדו במרקים ובמתוקים ואחר כך 
נהנו ממופע של אומן החושים שרון בגדדי. בסופו של היום קיבלו עובדות מילואות שי סמלי מהארגון.

יום האישה הבינלאומי



19 חדשות מילואות

תשלובת מילואות, באמצעות מחלקת הדרכה, יזמה מגוון קורסים 
לשנת 2019 לעובדי מילואות:

 קורס ערבית מדוברת	 
 קורס אופיס בסיסי	 
 קורס אופיס מתקדם	 
 סדנת פרזנטציה אפקטיבית	 

בנוסף לקורסים לעובדים, יזמה התשלובת ארבעה קורסים המיועדים גם 
לחברי ולתושבי המשקים:

 קורס דירקטורים בשיתוף עם מרכז צעירים מטה אשר המתקיים בהצלחה כבר 	 
מספר שנים.

 קורס דירקטורים מתקדם	 
 סדנת הכנה לקראת פרישה - בשיתוף עמותת הותיק	 
 קורס בתחום החקלאות - המיועד לכל תושבי האזור העוסקים בחקלאות	 

במילואות שמחים לסייע בהצמחת מנהיגות ושדרה ניהולית חזקה מתוך המפעלים 
והמשקים המקומיים. 

* ההרשמה
לקורס הדירקטורים

תמשך עד סוף אפריל

לפרטים:
דנה פרטר, מנהלת מחלקת הדרכה ופיתוח ארגוני 

dana.p@milouot.co.il

קורסים



רמי רז, שיר פרסאי-ברניב, דפנה סוקול, דנה פרטר, אילנה ליבנה-קליין המערכתחדשות מילואות20
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חג אביב שמח
לכבוד חג הפסח, תשלובת מילואות
מאחלת לכל חברי ותושבי המשקים

חג אביב שמח, חג חירות של אור ושמחה,
של צמיחה ופריחה.

אנחנו שמחים להוציא גליון חגיגי זה
כדי לשתף אתכם בנעשה בתשלובת.

קריאה מהנה


