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בגיליון הפעם:
•ברכות לשנה החדשה
•במילופרי מסכמים עונת אבוקדו שוברת שיאים
•מילובר צומחת לגובה
•מה חדש בגד״ש
•קיבוץ פלך מצטרף למשקי המפרץ
•מוזמנים לתחרות עיצוב הלוגו לכבוד שנת ה 60 -של מילואות
ועוד הרבה כתבות מעניינות...

דבר היו״ר
שלום לכולם
"תכלה שנה וקיללותיה ,תחל שנה וברכותיה" היא ברכה מקובלת לקראת שנה חדשה .במקרה הקונקרטי
השנה ,משפט זה מייצג באופן מופלא את הסיטואציה הבלתי אפשרית בה אנו מצויים לאחר הבחירות האחרונות.
מערכת הבחירות הקשה ,המפלגת והלעומתית כל כך ,הגיעה לסיומה עם תוצאות שהשיגו את בלימת תהליך
התפוררות מערכת החוק ,והמרקם הדמוקרטי הכה חיוני להיותנו מדינה צומחת ומתקדמת.
מאידך מצב התיקו מציב אתגרים שכרגע נראים קשים מאוד להשגה ,כדי להגיע בסופו של דבר להקמת ממשלה
ראוייה ויציבה.
השינוי הדרמטי הצפוי בשיווי המשקל הפוליטי ,צופן בחובו סיכוי לשיפור האווירה כלפי הסקטור החקלאי והקיבוצי,
אם כי לנו כגוף ששוקד על פיתוח ומיצוב עסקי בתנאי שוק ,אסור להסתמך על-כך .אנחנו צריכים לסמוך על
עצמנו בלבד .מה שנעשה טוב יתרום לנו ,מה שנעשה פחות טוב  -לא.
השנה שמסתיימת ,היתה שנה טובה לתשלובת שלנו ברוב פעילותיה .תחום אינטגרציית הפטם ,אמנם נמצא
עדיין בקשיים גדולים ללא אפשרות להרוויח ,בייחוד לאחר קריסת ההסדר ,שנמשך כחצי שנה בלבד ,אך לאור
שיפורים גדולים בכל החטיבות ,הצלחנו למצב עצמנו במקום טוב שיביא לתוצאות מאוד סבירות בתחום בלתי
אפשרי זה .אנחנו ממשיכים להשקיע זמן ,כסף ומשאבים רבים בשיפור מערך הגידול ,השחיטה ,הפרוק והשיווק
כדי להתייעל ,להגדיל היקפים ,ולחדור לפלחי שוק חדשים.
תאגידי הפירות ממשיכים לחזק את מעמדם בשוק ולהגדיל את מגוון המוצרים והשווקים .בהמשך לעבודה
אסטרטגית שביצענו בשוק המקומי ,אנחנו נערכים לכניסה לשוק הפרטי שיבצר את מעמדנו כאחד הגופים
המובילים בארץ ויאפשר התמודדות טובה יותר עם המגמות של הגדלת ריכוזיות וקונסלודציה בשוק.
מילובר ממשיכה להעמיק את אחיזתה בשוק הפרטי ,ולהגדיל תפוקות גם בפעילות הסחר ,עובדה שממצבת
אותנו כמובילים בשוק זה.
פעילות הנדל"ן שהיא חלק מרכזי וצומח במילואות ממשיכה להתרחב על פי התכנית ,וזו ההזדמנות לאחל לאיתן
הרבה בריאות ,חזרה מלאה לפעילות והצלחה במימוש הפוטנציאל.
במשקי המפרץ היתה לנו עדנה נוכח התשואות היפות עד כה בתיקי ניירות הערך שלנו .יש סיכוי רב שהרווחיות
השנה תהיה משופרת לאור זאת.
בתחום הפיתוח העסקי אנחנו לא נחים על זרי הדפנה .יש נסיונות להתרחב לכיוונים חדשים .נושא הקנאביס
נמצא בבדיקה מתקדמת ,ואנו בוחנים את היכולת ליישם אינטגרצייה של גידול ,ייצור ושיווק בשיתוף עם קיבוצי
מילואות .התחום לא פשוט ומאתגר מאוד.
גם בתחום המעורבות בקהילה קיימנו דיונים ועדכנו את המדיניות שתביא ,כך אני מקווה ,לחיזוק הקשר של
מילואות עם הקיבוצים ועם הסביבה העוטפת אותנו.
בסה"כ מילואות ממשיכה וגם תמשיך להיות גוף כלכלי מרכזי וחזק ,וכזה ששוקד על קשר עמוק ואיתן עם
הקיבוצים .הלכידות והמחוייבות ההדדית הם נר לרגלנו.
אני מבקש ברשותכם לסכם את השנה שחלפה ,כעוד שנה טובה לתשלובת .זה מתאפשר
בעיקר בגלל האנשים והעובדים שמעורבים בפעילות ,ומקדישים את זמנם ומרצם
להצלחה זו.
אני רוצה לאחל לעצמנו שהשנה החדשה תהיה טובה אף יותר ,לא רק בפאן
העסקי שהוא בליבת פעילותנו ,אלא גם בכל הקשור לחזרה לשפיות ,להגינות,
ללכידות ולכל מה שקשור לחיזוק מעמדה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית
שצומחת ומתפתחת לשנים קדימה.

שנה טובה לכולם
יהודה בכר יו”ר מילואות
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שיא חדש במילופרי
במילופרי סיכמו עונה שוברת שיאים 30 :אלף טון אבוקדו  -שיא
גידולים לעונה! ב 20-באוגוסט כבר קבלו את פניה של העונה
החדשה
בחברת מילופרי ממפעלי תשלובת מילואות אשר בבעלות קיבוצים
ומושבים בגליל המערבי סיכמו את עונת גידול האבוקדו של 2018-19
בסיפוק רב מאוד עם יבול של כ 30 -אלף טון אבוקדו  -שיא גידולים
לעונה! בכנס הסיכום שנערך השבוע במילואות בהשתתפות און ברזילי
מנכ"ל התשלובת ,תמיר פורת מנכ"ל מילופרי והנהלת מילופרי ,אנשי
השיווק של היצוא והשוק המקומי ,צוותי המגדלים ,מנהלי המשקים
והפעילויות החקלאיות בישובים ,מדריכים מקצועיים ,יו"ר שולחן האבוקדו
 ראובן דור ,מנהלי ענף הפירות במועצת הצמחים  -משה ברוקנטל ,רוני נקר ואחרים .במפגש הסיכום נסקרו שללההיבטים המקצועיים והכלכליים של העונה והוענקו תעודות הערכה למגדלים מצטיינים בקטגוריות שונות ,כגון :הכנסה
לדונם ,הכנסה לקילוגרם ,כמות יבול לדונם ועוד.
תמיר פורת ,מנכ"ל מילופרי מציין כי הייתה זו שנה מצוינת ,שנת שיא בהחלט! ואולם ,לפי קצב הנטיעות של השנים
האחרונות ,הצפי הוא כי בשנים הקרובות היבול בשטחי מילופרי אף יגיע ל 40 -אלף טון לעונה ושיאים נוספים ישברו.
" 75%מהפרי של העונה הנוכחית באיכות ייצוא והשאר משווק בערוצים השונים לצרכן הישראלי ,המכור לחלוטין לפרי
הירקרק והבריא ומוכן לרכוש ממנו יותר ויותר בכל שנה .ואכן בעונה הבאה ממשיכים המגדלים נטיעות חדשות של
זנים מובילים להשגת עלייה נוספת בשטחים המניבים .עם הרחבת נטיעות האבוקדו לשטחים נוספים ,אנו צופים
תנובות הולכות וגדלות בעיקר של זן ה"האס" המועדף במסחר העולמי .מילופרי הפך זה מכבר למפעל שמרביתו
אוטומציה ואנו נערכים לעלייה הדרסטית בכמויות היבול ודואגים לעדכון ושדרוג מתמיד של מערך האריזה" ,מסכם
פורת.

אוהבים אבוקדו?!

את פתיחת העונה הנוכחית של הזהב הירוק האהוב על כולנו אנו מציינים עם
עשרה דברים שכדאי לדעת על אבוקדו מפי יפתח אורטל  -מנכ"ל גליל שוק מקומי
.1
.2
.3
.4
.5

.6

.7

1אבוקדו חייב להיות מספיק זמן על העץ בשביל להיות
בשל ומוכן לאכילה .בשלות האבוקדו נמדדת באחוזי
השומן שבפרי.
2לכל זן יש את זמן ההבשלה שלו .רצוי להכיר את הזנים
השונים ואת מועד הבשלתם ולצרוך כל זן בעתו.
3עונת האבוקדו נפתחת רשמית בכל שנה ב 20-באוגוסט
עם הזן הנקרא "גליל".
"4גליל" הוא זן ישראלי שפותח בארץ לפני כעשר שנים.
5זנים נוספים הם :אטינגר המבשיל בסוף ספטמבר,
האס המבשיל מתחילת נובמבר ,פינקרטון (מנובמבר
עד מרץ) ,ארד (דצמבר עד פברואר) ,ארדיט (מינואר
עד סוף מרץ) וריד (מאמצע מרץ עד אוגוסט).
6אבוקדו בשל יתרכך באופן שווה לכל אורכו .אם הוא
רק מתכווץ ומתרכך בסמוך לעוקץ (מקום חיבורו של
הפרי עם הענף) סימן שלא הגיע לאחוזי השומן הרצויים
לבשלותו.
7מישוש האבוקדו יכול לומר לנו רבות על מידת בשלותו.
מפעילים לחץ קל מאוד של האצבעות על הקליפה

ובודקים את רמת הרכות ,שלא יהיה רך מדי ולא קשה
מדי.
8 .8אם קניתם אבוקדו שהוא מוכן ובשל מבחינת אחוזי
השומן (ממקור אמין ,למשל עם תווית של הדחליל)
אבל עדיין קשה למגע ומאכל ,ניתן לעטוף אותו בשקית
נייר ביחד עם תפוח ,אגס או בננה ,הפולטים גז טבעי
שנקרא אתילן המזרז את הבשלת האבוקדו.
9 .9אם תרצו לשמור על טריות האבוקדו במקרר לאחר
שכבר פתחתם אותו ,השתמשו במיץ לימון על מנת
למנוע השחרתו .החומצה הסיטרית שבלימון היא
נוגדת חמצון המאטה את תהליך ההשחמה של הפרי.
1010ולסיום :אבוקדו מכיל כמויות גבוהות של שומן חד
בלתי רווי ,המסייע בהורדת כולסטרול וטריגליצרידים
בדם ובצמצום הסיכון למחלות לב ולשבץ .לכן מומלץ
להשתמש בו גם בבישול ובאפייה כתחליף לחמאה.
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מתחדשים במילובר
בזכות אופרציה הנדסית ולוגיסטית מורכבת הרחיבה מילובר את כושר האחסון שלה ב 14-אלף טונות
אחד הפרויקטים המורכבים ביותר מבחינה הנדסית התנהל לאחרונה
במילובר .מדובר על פירוק מיכלי אחסון ישנים מפלדה ,בני יותר
מ 40 -שנה והחלפתם בממגורות בטון בגובה  42מטרים שהגדילו
את כושר האחסון של מילובר ב 14,000 -טון נוספים.
כידוע ,כל חומרי הגלם המשמשים לייצור תערובת מגיעים מחו"ל
באניות במשקל הנע בין  5,000טון ל 25,000 -טון ועל מנת לפעול
ביעילות מקסימלית ,יש צורך במערכות לוגיסטיות של פריקה ,שינוע
ואחסון חומרים בהיקפים של עשרות אלפי טונות .פרויקט בנית
הממגורות תוכנן במשך שנתיים ,במהלכן אופיינו כל הדרישות
התפעוליות ונלמדו מגבלות הבנייה בשטח .בסוף תהליך האפיון
בוצע תכנון מפורט לבניית ארבעה מכלי ענק מבטון .הבחירה
בממגורות בטון נעשתה בשל היתרונות של מבנים מסוג זה ,כגון:
ניצולת שטח מקסימלית ,מבנה יעיל וזול ביחס לכמות החומר
המאוכסן בו ,עמידות לאורך זמן ( 50שנה) ,תחזוקה אפסית ועוד.
הפרויקט טמן בחובו אתגרים רבים ואחד הגדולים בהם היה שלב
היציקה הרצופה לגובה .מרגע שהחלה היציקה אסור היה לעצור
ונדרשה בנייה רצופה ללא הפסקה מגובה אפס ועד הסוף .שלב
היציקה נמשך כחודש בקצב עלייה של מטר וחצי ליום ,במסגרתו
הגיעו למילובר מאות משאיות בטון .כמו כל הפרויקטים במילובר
גם בניית הממגורות התבצעה תוך כדי תנועה ועבודה שוטפת של
המכון מכיוון שלא ניתן לעצור קבלת חומרי גלם למכלים הסמוכים
או את אספקת התערובות ללקוחות.

כנס מגדלי בננות

כינוס מוצלח מאוד למגדלי בננות גליל מערבי
החודש התקיים בהצלחה רבה יום עיון למגדלי הבננות גליל מערבי.
יום העיון שנערך במארג בכפר ורדים ,הפועל לשיפור איכות חייהם של אנשים עם מוגבלויות ,נפתח בהרצאה מרתקת
של אלעד סקר ,מפקד יחידת חילוץ והצלה ערבה.
לאחר ארוחת הבוקר בבית הקפה המקומי המקסים ,שכל הכנסותיו מוקדשות לטובת המשתקמים המועסקים בו,
התכנסו מנהלי ענף הבננות כדי לדון במדיניות ,קבלת החלטות משותפות ועוד.
האווירה הייתה מצוינת והדיונים מרתקים ומועילים.
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אתגרי השנה החדשה של ענף גידולי השדה
ראשית אני מבקש לפתוח במילים חמות ואמירת תודה
למנהלים הקודמים שהיו לפניי בהתארגנות האזורית ,רמי
בר זיו ואיתן שפר .שניהם העניקו ערך מוסף רב מאוד
לקיומה של ההתארגנות ,תוך מחויבות ודאגה לאינטרסים
של גידולי השדה באזור.
התארגנות הגד"ש הנה התארגנות חקלאית חקלאית
אזורית שהוקמה על מנת להעניק מענה נרחב וכולל
לתחום גידולי השדה במשקים תוך דאגה לאינטרסים של
הענף ושל המגדלים.
מספר אתגרים ניצבים בפני מגדלי הגד"ש לשנים הקרובות
באזור הגליל המערבי ,הנה כמה מהם:
1.1וטמלים שכוונתם לקחת כ 5000 -דונם מהקיבוצים
לטובת בניית שכונות מגורים ,מצמצמים את שטחי
הגידול .האדמות שעל הכוונת הם :של קיבוץ אפק ,כפק
מסריק ,עין המפרץ ,שמרת ושל חוות הניסיונות.
2.2נוטעים יותר ויותר אבוקדו ובננות על חשבון גידולי שדה.
3.3המטעים צורכים יותר מים מהגד"ש ולכן מתוך מיכסות
המים הנתונות והקבועות יוקצו פחות מים לגד"ש .בדרך
כלל אנחנו מצליחים להתמודד עם הקושי הזה .נקווה
שכך נמשיך.
4.4אתגר נוסף ,נושא הייבוא .למעשה מייבאים פירות מכל
הסוגים כל השנה .מתמודדים גם עם אחסון בקירור.
היבוא הרבה פעמים זול יותר.
5.5הוצאות העבודה מאוד מייקרות .בעולם יש מענקים
לייצור .אצלנו אין.
חשוב לציין שאין קונפליקט בין הגד"ש למגדלי המטעים.
המציאות היא כפי שהיא והסיטואציה ברורה לכולם.
השאיפה העתידית היא להיכנס לתחומי גידול חדשים,
בהם גידולי נישה כמו למשל קינואה וירקות שושנים כמו
בצל ושום .הרעיון הוא לפנות לכיוונים חדשים ולגידולים
שיביאו רווח גדול יותר.
כיוון נוסף שניצב על הפרק הנו התחום הסולארי קרקעי.
לאחרונה נוצרה הזדמנות להקים מערכות סולאריות על
מאגרי מים ועל שטחים פתוחים עד  200דונם .זה מאפשר
להפיק יותר משטחי הגידול בתנאים בהם תפוקת הגד"ש
אינה מספקת.
בשל צמצום השטחים ,הגד"ש הופך להיות
קטן יותר .כמות השטחים ירדה בשיעור
של  20%עד  .50%עובדה זו מובילה
אותנו לשאוף לכונן שותפויות חדשות
(גד"ש ראם ,גד"ש רגב ,גד"ש אכזיב,
גד"ש יען ,גד"ש אשל) ומחייבת
בדיקת שותפויות נוספות.
השותפויות יכולות לבוא
לידי ביטוי גם בקנייה
משותפת של כלים
חקלאיים או
חומרים אחרים,

תוך ניצול יתרון הגודל של השותפות.
משרד החקלאות מעמיד לרשותנו הדרכה שהולכת
ומצטמצמת ואנו נדרשים לחבור לאזורים נוספים בשביל
לממן הדרכה סבירה .באופן כללי ,אנו מתמודדים עם קושי
קבלת המענקים מול משרד החקלאות ויש תחושה שמשרד
החקלאות דואג לנו פחות מפעם ומייצג פחות את קולם
של החקלאים.
נקודת האור היא שימוש בטכנולוגיות מתקדמות כמו
מערכות לווייניות שמצלמות ומאבחנות עם חיישנים רגישים
את מצב הקרקע והצמח ,עד לרמת ההמלצה כמה מים
וכמה דשן נדרשים לקבלת יבול איכותי ומקסימלי .החקלאות
משנה את פניה לכיוון של כלים אוטונומיים ורובוטים
והמשמעות היא בהכרח פחות ידיים עובדות וכן ,היכולת
של החקלאים להתקדם עם הטכנולוגיות החדישות ולרכוש
מיומנויות מתקדמות ומעניינות.
כידוע ,מזג האוויר וכמות המשקעים משפיעים מאוד על
גידולי השדה .בחורף  2018ירד המון גשם וכולנו שמחנו
מאוד ,אולם לצד השמחה נאלצנו גם לספוג נזקים שכן
לא ניתן היה להיכנס לשטחים המוצפים כדי לעבוד .בשל
מכשלה זאת ,אף נאלצנו לזרוע גידולים מסוימים מאוחר
מהנדרש .מאידך ,חקלאים תמיד שמחים על הגשם
ומשתדלים לא לבכות על נזק ,מתוך אמונה כי בשנה
הבאה יהיה יותר טוב.
בחודשים האחרונים מתקיימות פגישות עם המועצה
לטובת קיום פסטיבל חקלאות שיערך באחד החגים .בשנה
הבאה חוגגת מילואות  60להיווסדה ואני סבור כי זהו זמן
מצוין וסימבולי לקיום הפסטיבל .יומיים שלושה של חגיגות
והפנינג גדול לחשיפת החקלאות האזורית הנפלאה שלנו
בפני התושבים הם משהו שכדאי בהחלט לבצעו
אני מאחל שנה טובה ופורייה לכולם ,שנת שגשוג ,שפע
והצלחה.
ישראל יוספיאן ,רכז התארגנות גד"ש  -גליל מערבי

חדשות מילואות

5

קיבוץ חדש מצטרף למשפחת משקי המפרץ

בחודש מאי  2019נחתם עם קיבוץ פלך הסכם הצטרפות
למשקי המפרץ .משקי המפרץ הינו ארגון קניות וגוף פיננסי
שהוקם ב 1948 -והיה בבעלות  25ישובים שנים רבות,
כרגע חברים בו  27ישובים ,עם הצטרפות כישור לפני
כשנתיים ,ופלך השנה ,ועוד היד נטויה .ראוי לציין ,כי הגידול
במספר החברים והצטרפות המשקים היא לארגון משקי
המפרץ ולא במילואות ,שהוא איגוד של מפעלים לעיבוד
תוצרת חקלאית שהינו חברה אחרת( .ולמה הם 'מפעלים
איזוריים'? כי הם בבעלות  25משקים באיזור הגליל המערבי,
ובראש וראשונה מספקים להם את שרותיהם וגם לכל
רחבי הארץ).
לכבוד האירוע החשוב של חתימת ההסכם עם פלך ,יצאנו
להכיר את הקיבוץ המיוחד הזה.
הדבר הראשון שמשך את עינינו היה הדרך הארוכה
והמפותלת לפלך ,ומיד כשמגיעים "חוטפים" מכת נוף .כל
הגליל הירוק נפרש לרגלינו ,מראש הנקרה ועד מפרץ
חיפה ,זהו נוף שאי אפשר לשבוע ממנו.
קיבוץ פלך עבר גלגולים רבים עד שהגיע למבנה הנוכחי
שלו .זהו קיבוץ ייחודי המוגדר על ידי חבריו כקיבוץ שיזורי
ולמעשה מדובר בקיבוץ של קבוצות.
הקיבוץ מורכב מקבוצות שונות ,שמקיימות בתוכן אוטונומיה
חלקית ורמות שיתוף וסולידריות גבוהים ביותר ,ביחד הם
מקיימים קיבוץ מתחדש עם ליבה סוציאלית.
בראשית הוקם פלך בשנות ה ,80-על ידי גרעין של 'השומר
הצעיר' ,ובמהלך שנות ה '80-בקיבוץ עברו גרעינים שונים,
אך הקיבוץ לא הצליח להתבסס .בשנות ה  90 -נשלחו
אליו יוצאי בריה"מ במסגרת 'בית ראשון במולדת .מהניסיון
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הזה נשארו בקיבוץ  5משפחות של חברים.
בראשית שנות ה 2000 -הגדירה התנועה הקיבוצית ותנועת
"השומר הצעיר" את פלך ,כיעד הגשמה עבור גרעינים
בוגרים ,והחל מחדש תהליך אכלוס הקיבוץ.
נסענו לפגוש את עומר מגל-שמיר ,מרכז המשק ,שהגיע
לפלך לפני  11שנה.
עומר ( )34בן זוגה של גל שמיר ואבא לדב ,פעוט בן 10
חודשים .הם חברים בקבוצת חמה.
במקביל לתפקידו בריכוז המשק ,עומר מסיים את אלו
את עבודת התיזה ( )MAשלו בסוציולוגיה
וכך מתאר עומר:
פלך כיום:
 5משפחות ותיקות
 70חברים המחולקים ל 5-קבוצות :רוח ,נמרוד ,חמה,
מפרצים ורכס.
 70ילדים ,רובם עדיין לא בגיל בית ספר
בקיץ הבא ,עתידים להגיע לפלך  30נקלטים חדשים
המשך בעמ’ הבא

קיבוץ חדש מצטרף למשפחת משקי המפרץ
עקרון הקבוצות בא לשמר את הרעיונות של החברות,
האינטימיות והיא מהווה מעגל תמיכה יומיומי ומשותף
וחבורה חברתית .הקבוצה משתתפת בקבלת החלטות,
עקרון הקבוצות בא לשמר את הרעיונות של החברות,
האינטימיות והיא מהווה מעגל תמיכה יומיומי ומשותף
וחבורה חברתית .הקבוצה משתתפת בקבלת החלטות,
אך לא על חשבון חופש ההחלטה של כל חבר בה.
אנשים שבחרו לחיות בפלך ,אומרים שהם מרגישים שיש
שם משהו מיוחד ,שאין במקומות אחרים ,תחושת היחד
היא מאוד חזקה .תהליכי הדיון וקבלת ההחלטות עמוקים,
עם מעט ציניות ומאוד משתפים .כמובן שזה גורם להם
להיות ארוכים יותר ,אך זה מחיר שבפלך מוכנים לשאת
ברצון .הם רואים חשיבות רבה בניהול פנימי ,וכך בעלי
תפקידים רבים ,מההנהלה גם האחרים ,אחראי בינוי ,חינוך,
ועוד הינם חברי הקיבוץ.

כיום יש בפלך מצוקת דיור גדולה ,רבים מהמתדפקים על
דלתותיהם נענים בצער רב בדחייה על רקע חוסר מקום
מגורים ,ולכן הקיבוץ מתקציבו בונה כרגע  14יחי' דיור,
לצרכי הגדלת מחסנית הקליטה של הקיבוץ .בפלך החבר
בונה את ביתו ,ואכן לאחר השלמת שכונה א' שתי קבוצות
נוספות כבר נמצאות עמוק בתוך תהליך בניית הבתים
של שכונה ב' .חוץ משכונות בפלך סיימו בימים אלה את
בנייתו של גן ראשון בקיבוץ ועתידים לחנוך מבנה ציבור
חדש.
למרות כל האתגרים הכרוכים בהקמת קיבוץ בתקופה זו,
החברים בפלך אופטימיים ונושאים את עיניהם לעתיד
ומתככנים כיצד הם ממשיכים לפתח את הקיבוץ ,גם
בתחום הקהילתי וגם בתחום המישקי .קבלתם לארגון
הקניות מהווה נדבך חשוב לתחושת היציבות ובניית העתיד.
נאחל להם הצלחה רבה.

מאז ומתמיד היתה הפעילות המשקית חקלאית של פלך
שלובה בפעילות של הארגון האיזורי ,הרפת משותפת עם
קיבוץ אילון" ,רפת מנור" ,לול שהינו חלק מהאינטגרציה
של מילועוף ,מטע אבוקדו צעיר שישווק דרך מילופי וגד"ש
שמעובדים בשת"פ עם גד"ש יע"ן .לפיכך החיבור למשקי
המפרץ ,נראה עוד יותר טבעי .בנוסף לפעילות החקלאית
הקיבוץ מפעיל עמותה ובה את המרכז החינוכי פרדס
אשר נפגש עם בני נוער ומחנכים מחנך לערכים של
סולידריות ,ציונות ושוויון ערך האדם.
חברים רבים הם עובדי חוץ ,רבים מהם בתחום החינוך
והטיפול ,גם זה מתוך תפיסת 'תיקון עולם' שמתקיימת
בקיבוץ ,אך חלקם גם עובדים במגוון עבודות אחרות.
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שומרים על קשר עם קיבוצי התשלובת
והפעם  -ביקור בעין המפרץ
במסגרת הסבב השלישי לשמירה על קשר עם קיבוצי מילואות קפצנו לביקור בעין המפרץ.
הביקור החל במשרדי הקיבוץ ,שם קיבלנו סקירה מקיפה על הקיבוץ מרקפת אשכול  -מנהלת הקהילה ומחגי קריגר
מנהל התפעול .המארח הנדיב והחביב שלנו היה כמובן הראל רז  -מרכז המשק .הסקירה הייתה מאוד מעניינת
ומועילה.
מהמשרדים פנינו ביחד לסיור שכלל את סקירת השיפוצים בתשתיות הקיבוץ וביקור בשכונות החדשות העתידות
להיבנות .משם עברנו למועדון לחבר להיפגש עם כ 30 -מחברי עין המפרץ ,להכיר ,לשוחח ולהתכבד במיני טעימות
משובבות לב וקיבה .מילואות ומשקי המפרץ הציגו לפני החברים את הפעילות המתקיימת כאשר כל מנהל מציג
עצמו ,מפרט על המפעל ועונה על שאלות הקהל .יש לציין בהערכה רבה את הנוכחות המרשימה של חברי עין המפרץ
במפגש ובדיונים .שאפו!
בשבוע הבא נמשיך בסבב עם ביקור בקיבוץ רמת יוחנן ,תוך שימת דגש מיוחד בדיונים על חג הווי ומועד ובנושא:
כיצד נשארים קבוץ שיתופי עם הפרטה חלקית .חברי רמת יוחנן מוזמנים להגיע בהמוניהם.

תורמים דם ומצילים חיים
ב 11.9 -הגיעו אלינו למילואות ניידות בנק הדם ונציגיו לאסוף
תרומות דם .כ 40 -איש מכל מפעלי התשלובת הגיעו על
מנת לתרום ולהיות חלק מהמעשה החשוב של הצלת חיים.
הדם הוא יצירת טבע שאין לה תחליף במעבדה ,כך שרק
דם של אדם יכול להציל את חיי הזולת.
גאים לפתוח במסורת שנתית של התרמת דם במילואות
ובטוחים שההיענות תתרחב ותגדל.
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עוד שנה חלפה עברה
וקשה להגיד ששום דבר לא השתנה
בצפון בשקט בשקט פורחת ועולה
חטיבת הפירות שהפכה למעצמה
שנה מצוינת הייתה למילובר
כל שיא ישן נשבר
אין ספק שגם לעובדים הייתה יד בהישגים
נקווה שגם בשנה הבאה נהיה ראשונים

בית הקירור שלנו מחדש שודרג
ב 7 -חדרים שנבנו מהמסד עד הגג
כל החפץ במשרד חדש
בא אלינו ללא כל חשש
בהזדמנות זאת נאחל לנו ולמשקים הבעלים
שנה טובה עם הרבה בונוסים
שנת עשייה מבורכת בכל התחומים
ומי ייתן ונחזור בשנה הבאה עוד יותר טובים

הדחליל שאותו כבר כל ילד בארץ מכיר
מככב בטלוויזיה בכל תשדיר
גם בחו"ל כבר הבינו בגדול
שהאבוקדו שלנו הוא כל יכול
מילובר שגם ליד התערובות מוכרת מזון
לבעלי חיים
מתגאה במחסן חדש ובאסמים חדשים
מקורות יודעי דבר לנו מדליפים
שבקפריסין נראו לאחרונה המשווקים

גם חטיבת הבשר של מילועוף
סוגרת פערים ויש לה מעוף
לאט לאט עם הרבה און
היא תגיע רחוק  -יש כזה חזון

מערך חדש לשוק המקומי נבנה
את התוצאות נראה לבטח השנה
וגם להולנד הגענו עם חברת גליל
שאת הפירות גם לרוסיה היא תוביל
בשקט בשקט אנו אוספים כל טיפה
בעזרת מאגרי אשר ששולטים בכיפה
מי קולחין זאת ההתמחות שלהם
וליד שלומי מאגר חדש הולך ומתרומם

מפעל המוצרים משתבח עם הזמן
כל חלק עוף יוצא מוכן
עקרות הבית מתחילות לחפש
ואת המוצרים בחנויות מהמוכרים לבקש

כתב :נמרוד קורן
גמלאי במשרה חלקית
כקצין רכב ובטיחות בתעבורה

תחום הנכסים אצלנו תופס תאוצה
כל שטח מיושר ומקבל עוצמה
הכל מושכר מהמזרח עד המערב
וכל השוכרים עם ערך רב
אך במה שאנחנו מאוד מתגאים
זה בכח האדם שלנו שמגיע להישגים
כי רק בעזרת עובדים ומנהלים טובים ומסורים
אנחנו זוכים לראות תוצאות טובות במאזנים
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מילועוף למען הקהילה
שילוב בעלי צרכים מיוחדים בעבודה
במילועוף ,חברה שחרטה על דגלה מתן שוויון הזדמנויות,
פועלים לשילובם של בעלי צרכים מיוחדים בארגון,
במחלקות השונות ובתפקידים הדורשים אחריות ורצינות.
זאת מתוך אמונה מלאה ושלמה כי כל אדם הוא בעל
יכולות וכוחות משלו ולכל אחד קצב ייחודי משל עצמו.
לפיכך כל שנדרש הוא להאמין כי זה יצליח וליישם באמצעות
מתן הזדמנות וחיבור כל אחד לתפקיד המתאים ביותר
ליכולותיו .במילועוף מועסקים כיום  20עובדים בעלי
מוגבלויות שתורמים כמיטב יכולתם וכישוריהם לעבודה
בחברה.
לכל אדם מגיעה הזדמנות שווה לתעסוקה ואולם ,למרבה
הצער ידוע כי לאנשים בעלי צרכים מיוחדים ומוגבלויות
לרוב לא ניתנת הזדמנות שווה והם חווים קושי ממשי עד
בלתי אפשרי להשתלב בשוק העבודה ולהתפרנס בכבוד.
במילועוף שואפים להעניק לעובדים אלו תחושות של
מסוגלות ויכולת לפתח עצמאות ואחריות בעצם שילובם

במפעל כשווים בין שווים .כאשר הם מצליחים בעבודתם
ומאושרים ,הרווח הוא של כולם ,של בעלי המוגבלויות ,של
העובדים האחרים ושל החברה כולה .בדרכם הייחודית
מלמדים בעלי המוגבלויות את כל סביבתם מדי יום ביומו,
מהי סובלנות ,עזרה לזולת ואת היכולת להכיל כל אדם
באשר הוא אדם ,מתוך תחושת הביחד והשייכות ,בחמלה
בשמחה ועם המון אהבה.

 60שנה למילואות ,מתחילים!
צוות  60למילואות שמח להזמינכם לקחת חלק
בתחרות עיצוב לוגו לכבוד שנת ה60 -
התחרות מיועדת לעובדי מילואות ולתושבי יישובי הבעלים .הלוגו הנבחר
ישמש אותנו במהלך השנה (.)2020
את ההצעות יש להגיש בקובץ פתוח לעריכה בפורמט  PDFאו .Ai
את העיצוב יש לשלוח במייל
לכתובתdana.p@milouot.co.il :
עד לתאריך.1.11.2019 :
מתמודדים בתחרות יתבקשו לחתום על מסמך ויתור
בלעדיות והיתר שימוש למילואות בכל פרסום ,מכתב רשמי,
אתר החברה וכד'.

אז קדימה ,תהיו יצירתיים ,מחכים ללוגואים שלכם!
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חדשות מילואות

מעורבות חברתית

נחנך פרויקט הפרגולה בקיבוץ גשר הזיו בשיתוף מילואות

בשעה טובה נחנך בערב חגיגי פרויקט הפרגולה בקיבוץ
גשר הזיו ,לשדרוג גלריית "המכבסה" באמצעות רחבה
מקורה ,שתאפשר קיומם של מפגשים ואירועים תרבותיים
בנושאי זיכרון ומורשת .חנוכת רחבת הגלריה המשוחזרת
נערכה בברכת המועצה לשימור אתרים ,בהשתתפות
שוקי בשן  -סמנכ"ל התפעול בתשלובת מילואות ,דוד
דובדבני  -יו"ר מינהלת מורשת גשר הזיו ,חברי הקיבוץ
ואורחים אחרים .במהלך האירוע נפתחה בגלריה תערוכה
קבוצתית של אומני גשר הזיו ,תחת הכותרת" :נופי אהבותינו"
ונערך טקס הרמת כוסית לכבוד השנה החדשה בלוויי
להקת הרוק המקומית האהובה ,הדורבן הילס .המיזם
לפיתוח רחבת גלריית "המכבסה" נעשה בשיתוף מילואות
במסגרת הפרויקט למעורבות חברתית של התשלובת.
שוקי בשן ,נציג מילואות ,ברך את כל הנוכחים ואיחל שנה
טובה ומוצלחת בכל התחומים" .במסגרת הפעילות של
צוות מעורבות בקהילה במילואות לחיזוק הקשר עם
הישובים החלטנו השנה לקרוא לקיבוצי הבעלות להציע
הצעות לפיתוח מבנים או אתרים שישמשו את התושבים
באירועים חברתיים ותרבותיים ,מתוכם נבחר בכל שנה
מספר הצעות להן נגיש סיוע כלכלי .באופן זה בכוונתנו
לתמוך בקהילות של כל קיבוצי התשלובת בתוך כשנתיים
וחצי עד שלוש שנים .הרחבת הגלריה בגשר הזיו הנה
הפרויקט הראשון שהושלם במסגרת יוזמה זו ואנו גאים
ושמחים בה מאוד ומקווים שהתושבים יפיקו ממנה רוב
הנאה ותועלת" ,אמר בשן.
גלריית המכבסה בגשר הזיו ממוקמת בתוך מבנה היסטורי
שהוקם בתחילת שנות ה 40-של המאה הקודמת ושימש
כמפקדה של הצבא הבריטי בתקופת המנדט .כאשר
מייסדי קיבוץ גשר הזיו עלו על הקרקע בינואר  1949הם
שיפצו את המפקדה הנטושה והפכו אותה ואת המבנה
שלצידה למחסן בגדים ומכבסה .כיום משמש המבנה
כמוזיאון חי למורשת הקיבוץ וגלריה ,לקיום אירועים
תרבותיים ואומנותיים ותצוגת תערוכות מתחלפות.

חדשות מילואות
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תשלובת מילואות
מאחלת
שנה טובה ומתוקה
שנת שגשוג
וצמיחה
חפשו אותנו ב-

רמי רז ,אלה דגן ,דפנה סוקול ,דנה פרטר ,אילנה ליבנה-קליין
חדשות מילואותמזכירות מערכת :מיכל נווה עיצוב :סיגי לנדאו  -סיגסטאר עיצוב גרפי
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המערכת

