
מאות אורחים גדשו את בית האריזה של מילופרי שהוסבו לאתר אירוח מרשים לערב אחד, בכנס הלקוחות 
השנתי של "גליל שוק מקומי" הערב התקיים בשיאו של סופ"ש ללקוחות החברה.

ערב הלקוחות היה שיאו של כנס מרשים בין יומיים שהתקיים לראשונה אורחי הכנס, נהנו מיומיים של חוויות לצד 

למידה והכרות וכללו: אירוח ולינה במלון אחוזת אסיינדה במעלות, סדנת קוקטיילים בבריכת המלון, סיור בבתי 

האריזה של החברה, טיול גי'פים במטעים השונים להכרות עם השטח והתרשמות מהאיכות וכמובן ארוחת ערב 

חגיגית עם המגדלים ועם עובדי בית האריזה ערב שנחתם בהופעת סטאנד אפ של אלי יצפאן .

גליל שוק מקומי מציינים 6 שנים להיווסדם, בשנים אלו הפכו לשחקן מרכזי בתחום שיווק הפירות והירקות במדינת 

ישראל , החברה מספקת לקמעונאים גדולים כמו מגה, חצי חינם, שופרסל, ויקטורי ולצדם לסיטונאים קטנים יותר 

הפרוסים בכל רחבי מדינת ישראל. בין הייתר משווקת החברה פירות קיץ, בננות, אבוקדו, אגסים, מנגו, בטטות, 

דלעות, ברוקלי, בננות, ליים ועוד.

בגליל מבטיחים כי ערב מוצלח זה היה הראשון ומתכוננים להפתעות נוספות השנה הבאה.

חוגגים חקלאות
מאות משתתפים בכנס לקוחות "גליל שוק מקומי"

אירוע הפתיחה של הפועל "גליל" מטה אשר עכו לעונת 2018-19 התקיים באולם הספורט של הקבוצה. 
השנה לוקחת חסות על הקבוצה חברת "גליל "שוק מקומי"

באירוע נכחו כ-600 משתתפים שצפו במשחקי כדורעף בהשתתפות שחקני הקבוצה הבוגרת ושחקני האקדמיה 

לנוער. האירוע הספורטיבי סיפק חוויה נפלאה לאוהבי הספורט לקהילה כולה ואיפשר מפגש של שחקנים בוגרים 

עם שחקנים צעירים וזריקת עידוד לספורט וענף הכדורעף בפרט.

יפתח אורטל מנהל גליל שוק מקומי: "אני רואה חשיבות גדולה בעידוד ובתמיכה בקבוצת הכדורעף שמסבה גאווה 

לקהילה ולאזור כולו ומאחל לקבוצה הצלחה רבה לפחות כמו בעונה הקודמת. אחרי הכל גם יש בינינו מן המשותף 

בקידום אורח חיים בריא, גליל בהיבט התזונתי והפועל בהיבט הספורטיבי."

אלופה ומחזיקת גביע המדינה בכדורעף 
הפועל מטה אשר עכו בחסות גליל שוק 

מקומי

דרושים למילואות

הצלחה לראשי המועצות החדשים, הנכנסים לתפקידם: 
ראש המועצה האזורית מטה אשר, מר משה דוידוביץ' 

וראש המועצה האזורית זבולון, מר עמוס נצר. בציפייה 
להמשך שיתוף פעולה אדוק ופורה.

תשלובת מילואות מברכת ומאחלת

בימים אלו ממש מתנהל אחד המאבקים החשובים והמכריעים ביותר אותו מנהלים חקלאי הגליל 
המערבי - מאבק על קרקעות חקלאיות ולמעשה על עצמם קיומנו.

המאבק מנוהל בשתי זירות שונות האחת כנגד תמ"ל קרית אתא בשטחי הקיבוצים אושה, רמת יוחנן וכפר מכבי 

והשנייה היא בין תמ"ל עכו מזרח הכוללת את אדמת חוות הניסיונות של מילופרי ושטחי הקיבוצים שמרת ועין 

המפרץ. 

חוק הותמ"ל הינו חקיקת חירום המופעלת כאשר נדרשת הגדלה מהירה של היצע יחידות הדיור בזמן קצר אולם 

מתוך בדיקה מעמיקה וחקירת הנושא עולה כי אין זה המקרה כלל ויתרה מכך גזילת הקרקעות ונישול הקיבוצים 

מנכסיהם תגזור כליה על המתפרנסים ונשענים על החקלאות לצורך קיומם על הדורות הבאים ועל האזור כולו 

בהעדר הריאות הירוקות שעוד נותרו לו.

לטובת המאבק המשפטי חברו בעלי הקרקעות יחד על מנת להגדיל את כוחם והגישו שתי עתירות כנגד גזירות 

הותמל"ים. מילואות תומכת במאבק הן בזירה הכלכלית, בתמיכה כספית של 50,000 ש"ח לכל אחד מהקיבוצים 

החברים בתשלובת, והן בזירה התקשורתית.

כנגד שתי התכניות ישנן עתירות מנהליות תלויות ועומדות כאשר עיקרי הטענות הן:

 על פי נתוני הערים הנ"ל כלל אין מחסור ביחידות דיור, יתרה מכך ישנן עשרות אלפי יחידות דיור שטרם מומשו 

ונבנו, אף על פי שהן כבר מתוכננות ומאושרות. מתוך בדיקה של התכנית המדוברת עולה, כי רק רבע ממנה אכן 

יועד לטובת שטחי מגורים ועיקרה הינו תכנית מגלומנית של שטחי מסחר וקניות. 

בנוסף הפגיעה היא גם בענף הייצוא שעליו מתגאים כל כך בישראל והאבסורד זועק לשמיים כי יש מחסור עולמי 

בפרי האבוקדו, בו ישראל השקיעה דורות של מחקר ופיתוח מוצלחים ביותר )כמו השקיה עם מים מושבים מהולים 

גם  תוביל העקירה  דבר  ובסופו של  ודמויי האס(  )האס  אגוזי  פרי בעל טעם  פרי מבכיר;  מזיקים;  על  והתגברות 

לעלייה במחיר האבוקדו לציבור הישראלי.

השמדת מטעי החקלאות והעצים בעמק זבולון שמדורג כאזור המזוהם בארץ, השפעה מכרעת על הסביבה שכן 

המטעים מהווים ריאות ירוקות באזור שכל כך זקוק להן.
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עקירה בחסות המדינה
סקירת מאבק הקרקעות

שנה מתחילה. לכל אחד, לכל מקום, יש את תחילת השנה שלו. שנה עברית, שנה אזרחית, שנה חקלאית, 
ובמקרה שלנו - שנת הפירות, בדגש על האבוקדו. לכבוד תחילת עונת משלוחי האבוקדו, ביקשנו לשמוע 

מה קורה בגליל אקספורט, וכך מספר לנו איתן צבי סמנכ"ל השיווק של החברה:
איתן צבי, תושב הוד השרון, נשוי ואב לשלושה ילדים, ממייסדי גליל אקספורט. בימים הרחוקים ההם כשהתפרקה 

אגרקסקו, איתן היה מבכירי עובדיה, ובעצה אחת עם יובל אורן, שהיה מנכ"ל מילואות וגם יו"ר אגרקסקו, ועם רמי 

בר-זיו שהיה מנכ"ל מילופרי, הם החליטו להקים חברת שיווק בבעלות המגדלים, כמו כל תשלובת מילואות, שתכנס 

לנעליה של אגרקסקו, עם כל הדברים הטובים שהיו בחברה, ועם פחות מהתחומים הבעייתיים. 

איתן בעצמו עוסק בתחום ייצוא פירות כבר מ-1999, וניסיונו הרב היווה בסיס איתן להתחלות חדשות. כך יחד עם 

עוד 10 אנשים טובים שבאו מאגרקסקו, הקימו את גליל אקספורט. המנהל הראשון שלה היה עודד יעקבסון ז"ל 

שהיה הרוח החיה בארגון החדש. כיום מנכ"ל החברה הוא דרור איגרמן שנכנס לתפקידו אחרי לכתו של עודד.

החזון של מייסדי גליל אקספורט היה ונשאר – לשווק בחו"ל את כל מה שניתן לקבל מהבעלים - החקלאים בגליל, 

ובאזורים אחרים הקושרים עצמם עם החברה.

איתן משמש סמנכ"ל השיווק, וגם מנהל המוצר של: אבוקדו, ענבים, פלפל. למרות שניתן לראות בשווקים בארץ 

אבוקדו רוב ימות השנה, בכל זאת יש עונתיות בגידול. סל המוצרים של גליל אקספורט כולל בעיקר, אבוקדו, הדרים 

ומנגו, אליהם מצטרפים הפלפלים, ענבים – חודש אחד בשנה, רימונים ותמרים. 

רוב ייצוא האבוקדו מתמקד בחודשים, אוקטובר עד אפריל, תוך התחשבות גם במצב השיווק של המתחרות, פרו, 

צ'ילה, ודרום אפריקה, זאת כדי למנוע עודף בשוק שמוביל לירידת מחירים. רוב המוצרים שאנו מייצאים, הם בחורף 

– אוקטובר עד אפריל. רק התמרים נמכרים כל השנה. לגליל אקספורט יש חברה-אחות, גליל שוק מקומי, והמטרה 

של שתיהן היא להשיא מקסימום רווח לבעלים-המגדלים, דבר שמצריך כל הזמן, איזון עדין, בין הצורך למכור כמה 

שיותר, במחיר הכי גבוה, אם זה בישראל או באירופה, ומנגד לענות לצרכי הלקוחות בחו"ל ולספק כמה שיותר.

איתן מספר על שנה הנוכחית כי: "העונה רק התחילה. בניגוד לשנה שעברה, בדרא"פ היתה שנת שפע, והם מספקים 

לאירופה כמויות גדולות כך שהם בעצם "נכנסו" לתוך העונה שלנו, מה שאומר שמיד יש השפעה על המחירים- 

בדיוק הפוך ממה שקרה בעונה הקודמת. אנחנו לא יכולים תמיד להתחשב בכמויות היצוא שלנו במה שקורה שם 

ומייצאים גם לפי צרכי המגדלים, כך שזן האטינגר היה חייב להישלח ליצוא ולכן נשלח למרות המחירים. בינתיים 

הסתיימו המשלוחים מדרא"פ ואנו מצפים לעליית מחירים יפה. סיימנו לייצא גם את זן הרימונים וונדרפול והפרי 

הנוסף שמיוצא כעת הוא האשכוליות, היתר יתחילו יותר מאוחר. מוצרים נוספים אותם אנחנו מייצאים הם אפרסמון, 

ליצ'י וגזר."

איתן מוסיף ואומר כי "החוכמה היא בערנות ובהרגשת השווקים, החברה עד עכשיו גדלה כל שנה בתהליך הדרגתי 

מתמשך, שבו גם עולים בכמויות ובמגוון הפירות, וגם נכנסים לשווקים חדשים וללקוחות חדשים."

עונה חדשה בגליל אקספורט 

הכנס המסורתי ללקוחות מילובר נערך באחוזת סנדרין בקיבוץ רגבה, משתתפי הכנס זכו לשמוע הרצאה 
מפי דוקטור אייל דורון, חוקר מרצה ומפתח חשיבה יצירתית ומוכנות למאה ה-21 ולאחר מכן עלה על 

הבמה בן כספית העיתונאי והפרשן המדיני פוליטי בהרצאתו "לפצח את ביבי".
בפתח הכנס ברך מנכ"ל החברה אורי לופט את הנוכחים: "שמח ומתרגש לפתוח את הכנס השנתי של מילובר ובעיקר 

לראות אולם מלא בחקלאים המעידים על כוחה של החקלאות בישראל. מילובר המאגדת תחתיה את כלל החקלאים 

על  ולשמור  לשפר  שמטרתם  החקלאים,  כלל  עבור  משמעותיים  מהלכים  מובילה  המגזרים,  ומכל  הענפים  מכל 

החקלאות והחקלאים בישראל. במילובר צועדים כל העת עם הפנים קדימה לשכלול תוצרת איכותית, שירות מעולה 

ללקוחותינו ומביאים בשורה של קדמה וטכנולוגיה לתחומינו. תודה על נוכחותכם והבעת האמון לאורך השנים."

מאות חקלאים בכנס מילובר השנתי

גליון מס' 18 | 12.2018

דצמבר

מר עמוס נצרמר משה דוידוביץ'
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איתן צבי

מנכ"ל החברה אורי לופט ובן כספית

כנס מילובר השנתי

כנס מגדלים גליל שוק מקומי

ritvo fhotography :צילום
הפועל עכו מטה אשר אירוע פתיחת העונה

קפטן אלכס אוסקין

בחודשים האחרונים התקבלו אצל ברק ממונה הבטיחות התשלובתי שתי התרעות על מפגעים משמעותיים 
אשר זוהו ע"י עובדים ברחבי התשלובת, ועל ערנותם זכו בהוקרה ובונוס כספי.

בגג מילוקור הותקנה שלא כהלכה, הצינור המים הותקן  כי מערכת המתזים  זיהה  וופיק, עובד במילוקור,  רישא 

בגובה נמוך מדי, ועלול היה להיפגע מהמשאיות שפורקות ומטעינות במקום ולגרום לפיצוץ ולפריצת מים. לאור 

ערנותו תוקנה התקלה.

מירב סילס, יועצת המשפטית של התשלובת, התריעה כי הגג בסככה שבמפעל המוצרים רעוע ונראה כי נמצא 

בסכנת נפילה ואף עלול להתמוטט ולפגוע בעובדי הסככה. הודות לערנותם של העובדים תוקנו המפגעים ועל כך 

זכו להערכה רבה. חצר מילואות משמשת את כולנו, ושותפותכם בשמירה על הבטיחות יכולה לסייע לנו לעבוד 

בבטחה ולשוב הביתה בשלום. 

על עובדים בטיחות ובונוסים

רישא וופיקמירב סילס

בחודש אוקטובר האחרון נחנך הגן הדו לשוני הקיבוצי הראשון בארץ בקיבוץ עברון. הגן פתח את שעריו 
כבר בתחילת השנה ל- 14 ילדים מקיבוץ עברון ומכפר מזרעה הסמוך. תכנית הגן כוללת לימוד רב תרבותי, 

שימוש בשתי השפות- עברית וערבית, כאשר צוות הגן מורכב מאנשי חינוך ערבים ויהודים גם יחד.
הגן הדו לשוני מופעל באמצעות עמותת "חיים ביחד" אשר הוקמה על ידי שגיא שלו אשר בתו בת השלוש בין ילדי 

הגן. אחיו של שגיא, ניסן, נהרג במלחמת לבנון השנייה. ניסן שלו ז"ל היה קברניט מסוק יסעור שהופל על ידי טיל 

חיזבאללה בעת משימת הטסת כוחות צנחנים מעבר לקווי האויב. העמותה הוקמה במטרה לפעול לקרוב לבבות 

בני הלאום השונים ולקידום חינוך אשר מייצר את חברות ואחווה על ידי לימוד תרבות ושפה האחד של השני. הגן 

בעברון אמור להוות מודל ליישובי האזור וצפוי להרחיב את פעילותו לשכבות גיל נוספות. בעתיד מקווים בעמותה 

להקים בית ספר ערבי ויהודי משותף באזור. 

תשלובת מילואות הייתה מראשוני התומכים שהאמינו ברעיון עוד כשהיה רק באוויר וסייעה בהקמת הגן במסגרת 

המפרץ:  משקי  חברת  של  והסחר  הכספים  סמנכ"לית  שזלינגר  דנה  התשלובת.  של  בקהילה  המעורבות  תכנית 

"אנו תומכים וגאים בחלום ובעשייה ושמחים להיות שותפים במהלך משמעותי בחיי האזור. אנו מקווים ומייחלים, 

שהסנונית הראשונה שמתחילה פה תהיה תחילתה של מערכת משותפת, מודל של גנים ובתי ספר, שיחנכו לשוויון, 

כבוד וסובלנות תוך הדגשת המשותף וקבלה והכלה של ההבדלים. זו הרוח החדשה שאנחנו מחפשים, שתישוב 

בחברה הישראלית."

כוח  יש  "לשכול  השפות:  בשתי  הטקס  בפתיחת  הוקראה  והיא  ברכתו  את  שלח  ריבלין  ראובן  המדינה  נשיא  גם 

עוצמתי ומצמית, והוא בהחלט עלול גם לכלות ולכבות. כמשפחה שאיבדה את בנה, בחרתם לנתב את האבל והחסר, 

ולתרגם אותם לכוחות של חיים והתחדשות. אני שולח מכאן את ברכתי החמה, שתצליחו ותוסיפו לגדול: שהגן יצמח 

לבית ספר, שבית הספר יצמח לתיכון, ושרהבים יישאו אליכם עיניים- וילכו בדרכיכם".

מילואות בקהילה
גן דו לשוני קיבוצי ראשון בארץ נחנך בקיבוץ עברון

ספרים בשפות שונות בגן

שגיא ולינה מגשימים את החלום

הצבעים

גוזרים את הסרט

חברי המערכת
 | ודנה פרטר  ליבנה קליין, דפנה סוקול,  אילנה  כתבים:   | וניו מדיה  ועיצוב: אופיר שפיגל קשרי ממשל, תקשורת  עריכה 

מזכירת מערכת: מיכל נוה | מנהלת אדמיניסטרטיבית: דנה פרטר 

מילואות אחרונות - גם במייל הצטרפו עכשיו לרשימת התפוצה שלנו וקבלו את מילואות אחרונות-כל החדשות והעדכונים 
milouot-news@milouot.co.il :מהתשלובת ישירות למייל שלכם | להרשמה

חנוכה שמח

https://www.youtube.com/watch?v=LPbYh7T-psM

