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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.�

ינואר
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גיליון
מס’ 15

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

בית אריזה במילופרי

בית הדין הארצי לעבודה, בראשות סגנית הנשיא, ורדה 
וירט - לבנה קבע, כי ארגון 'כוח לעובדים' שדרש לפצל 
את השוחטים במפעל ליחידת מיקוח נפרדת, לא הוכיח 
כי חברת מילועוף מתשלובת מילואות שבגליל המערבי 
ביקשה להחליש את השוחטים, כאשר קלטה אותם 
להעסקה ישירה לאחר שהועסקו באמצעות חברת 
קבלן. בפסיקתה המנומקת השופטת כותבת: "יש 
לברך על קליטת עובדי קבלן אצל המעסיק. במיוחד 
כאשר אותו מעסיק הוא מפעל מאורגן ותנאי ההעסקה נקבעים במשא ומתן 
עם ארגון העובדים היציג אצלו ושבסופו נחתם הסכם קיבוצי". בית הדין 
דחה מכל וכול את דרישת ארגון כוח לעובדים לפצל - ובכך להחריג- את 
השוחטים במילועוף ליחידת מיקוח נפרדת, בקביעתו כי הסתדרות העובדים 
היא הארגון היציג היחיד בחברה. החלטת בין הדין לעבודה מאששת ומחזקת 
את תוקף עמדתו של בית הדין האזורי בחיפה, אשר בפסק דין שנתן בחודש 

יולי 2017 קבע כי אין במאפייני העסקת השוחטים על ידי מילועוף כדי לבטא 
אינטרסים מיוחדים המצדיקים הכרה בהם כיחידת מיקוח נפרדת.

יצוין, כי השוחטים במילועוף הועסקו במשך יותר מ- 20 שנה באמצעות חברת 
'מאיר'. במהלך שנת 2014, התאגדו בארגון 'כוח לעובדים' וניהלו מו"מ במטרה 
להגיע לחתימת הסכם קיבוצי. בדצמבר אותה שנה החליטה חברת מילועוף 
לסיים התקשרותה עם חברת מאיר ולקלוט את כלל השוחטים להעסקה 
ישירה - זאת, בין היתר לאחר שלאורך השנה נקטו השוחטים צעדים ארגוניים 
שגרמו לה נזקים. הם נקלטו בתנאי ההסכם הקיבוצי במפעל שנחתם מול 
ההסתדרות, ומאז התקיימו גם מספר ישיבות מול הנהלת החברה בהשתתפות 
יו"ר מרחב גליל מערבי בהסתדרות, אשר שמואלי, בנוגע לתנאי העסקתם 
הספציפיים - אולם נציגיהם סירבו להשתתף בהן, ולחילופין תבעו גם את 

השתתפות נציגי כוח לעובדים. 
שוקי בשן, מנכ"ל מילועוף )הזמני( וסמנכ"ל תפעול מילואות ברך על החלטת 

הרכב השופטים.

מילופרי זכתה במענק מהמשרד להגנת הסביבה 
ומהחברה להגנת הטבע לשימור וטיפוח המגוון 

הביולוגי בחקלאות 
חברת מילופרי זכתה במענק בהיקף של 100 אלף 
שקל לפיתוח נהלים לעיבוד חקלאי המשמר מגוון 
ביולוגי מקומי ולהטמעתם בהתנהלות השוטפת של 
החברה, זאת במסגרת קול קורא של המשרד להגנת 

הסביבה והחברה להגנת הטבע.
הקול הקורא, הנערך כמיזם משותף בין המשרד 
להגנת הסביבה והחברה להגנת הטבע זו הפעם 
השניה, מציע לחברות עסקיות וממשלתיות חבילת 
מימון להטמעה של שיקולים אקולוגיים בנהלים 

ובתכניות עבודה.
השנה הקול הקורא זכה להתעניינות רבה: התקבלו 
10 הגשות איכותיות של חברות מרכזיות בתחומי 
התשתיות, החקלאות והתיירות. חברי ועדת השיפוט 
ציינו, כי נבחרו פרויקטים שבהם לצד ביצוע קפיצת 

מדרגה בניהול האקולוגי יש אף פוטנציאל גבוה 
לחדשנות ולהובלה מגזרית.

הפרויקטים הנבחרים השנה - מתמנע בדרום ועד 
הגליל המערבי בצפון - יעסקו בסוגיות מהותיות 
לשמירת טבע, ובהן: מניעת זיהום תאורה, מניעת 
מינים משוטטים ומתפרצים הגורמים לנזקים לטבע 
ולחקלאות, פיתוח פרוטוקולים לעיבוד חקלאי משמר 
טבע, וגיבוש תכנית ניהול אקולוגית למרחב תיירותי. 
מילופרי, מרכזת שיווק וייצוא של תוצרת חקלאית 
מעשרות אלפי דונם בגליל המערבי. החברה שמוחזקת 
בבעלות תשלובת מילואות, נדרשת לעמוד בתקנים 
בינלאומיים, ולכן הפרויקט יתמקד בפיתוח והטמעה 
של פרוטוקולים מתקדמים של עיבוד חקלאי תומך 
מגוון ביולוגי, כמו צמחי כיסוי, שימור צמחיית בר בשולי 
החלקות, ושימור הקישוריות האקולוגית באמצעות 

התאמת הגידור.

ידיו של חן כרמלי מלאות עבודה בימים האחרונים, 
כאילו שבזמנים אחרים פחות!? עם תחילתו של 

פרוייקט סגירת מחסני הקמחים.
מחסן הקמחים עומד של שטח של כ-5 דונם והוא 
כולל כ-7 תאים, יותר נכון לתאר אולמות גדולים 
וגבוהים בתוכם חומר גלם טחון, אבקתי, אותו מעבירים 

לעיבוד באמצעות שופל עם כף ומשאיות. 
עד היום התאים האלה היו פתוחים בצידם האחד, 
לפריקה וטעינה, דבר שהעלה הרבה אבק בזמן 
התפעול וגרם לנזקים סביבתיים. במסגרת היתר 
הפליטה של מילובר מטעם משרד איכות הסביבה, 
נדרש המכון לסגור את שטח התפעול במבנה על 

מנת לצמצם את הנזקים לסביבה.
במשך יותר משנתיים מתנהל שלב התכנון וקבלת 
היתר הבנייה. בתהליך תכנון קפדני הבוחן את 
התועלות לעומת המחירים, נבדקו כל המרכיבים 
של תכנון הסגירה ותוצאותיהם. הרי ברור שהאבק 
שעד היום התפזר באויר, יישאר כלוא בתוך המתקן, 
דבר שיוצר בעיות חדשות שיש להתמודד איתן, כמו 

בעיות איוורור, מניעת שרפות ועוד. 

בנוסף יש גם בעיות שינוע, איך יכניסו את חמרי 
הגלם ואיך יוציאו אל מערך הייצור. וכדי להוסיף על 
מורכבות הפרוייקט, היה ברור ששלב הבנייה יתבצע 
תוך כדי הפעילות השוטפת של המחסן, שהרי אי 
אפשר להשבית את פעילות מכון מילובר בתקופת 

העבודות. 
אחרי מאות שעות של פגישות תכנון עם עשרות 
חברות תכנון בתחומים השונים ויועצים מומחים 
בתחומים רלוונטיים, וכאמור, אחרי יותר משנתיים, 

החל לפני כשבועיים שלב הביצוע.
ביצוע הסגירה מחולק לשלושה שלבים:

א( הכנת תשתית רצפה.
ב( בניית מעטפת קירות בבניה קלה, כולל גג.

ג( התקנת מערכות משלימות בהתאם לתכניות 

הבטיחות שהן: מערכת כיבוי-אש, 
תאורה, שאיבת אבק בפתחים 

וסידורי תעבורה.
בעצם כל המרחב התפעולי באיזור מילובר שהיה 
עד היום פתוח, נשאר באותו הגודל אך מתחת מבנה 
סגור, זה אומר שגם לתנועת הרכבים באיזור צריך 
לייצר נתיבים חדשים, וזה שינוי משמעותי ומצריך 
תכנון מדוקדק לכשעצמו. בדרך ליד המחסן היתה 
תנועת רכבים ערה למשתמשי דרך רבים, כל המסה 

הזו צריכה להיות מתועלת למיקום מתאים אחר. 
עלותו של הפרוייקט הינה כ- 3 מיליון ₪, כאשר אחד 
המרכיבים המרכזיים בבחירת קבלן היה יכולת ביצוע 
מהירה, וזאת על מנת לצמצם למינימום הפסקות 

תפעול של המחסן.
בפועל מתנהלת הבנייה על פי התכנית ובקרוב מאוד 
ננשום כולנו אויר נקי יותר, חמרי הגלם יהיו מאורגנים 
יותר, והיחידות שמפסידות מהפרוייקט הן היונים 

שאכלו טוב מאוד עד כה...

אילנה ליבנה-קליין

בית הדין הארצי לעבודה פסק באופן גורף לטובת מילועוף - לא לפיצול 
בית הדין הארצי: ההסתדרות היא ארגון העובדים היציג היחיד בחברת מילועוף. 

מאבק השוחטים במילועוף

פרויקט הטמעה ביולוגי

מתחדשים במילובר
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מילואות

כך שרנו כילדים בסיומה של כל שנה בתקווה )וחולצה לבנה(, שהשנה 
הבאה תהא טובה מקודמתה.

מחשבות  בתפילות,  כלל  בדרך  עוסקים  לא  המפרץ  ומשקי  במילואות 
בארץ  שניתן  כל  למצות  ובעוצמה,  נחישות  במרץ,  פועלים  אלא  והגיגים, 
ובחו"ל, לפיתוח וגידול בשיווק ומכירת כל תוצרת המשקים והבאת תשואה 
הייצור  הליכי  וייעול  לשיפור  במקביל  זאת  הבעלים.  למשקי  יותר  גדולה 
והגידול, חיסכון בצריכת מים, ייעול כח אדם ושיפור הניהול והשיווק. תוצאות 
שנה קודמת )2016( הביאו לחלוקת דיבידנדים למשקים במהלך האסיפה 
השנתית בסך של כ- 36 מיליון ₪, ואני תקווה כי השנה נחלק סכום דומה 

או יותר.

20172018חטיבת הפירות

25,88726,067טונז'מילופרי

39,70139,660מחזור )אל"ש(

טונז'גליל אקספורט

506,910501,925מחזור )אל"ש(

73,82775,111טונז'גליל שוק מקומי

275,217250,435מחזור )אל"ש(

20172018חטיבת בע״ח

51,35652,065טוןמילועוף

621,274637,380מחזור )אל"ש(

1,048,0391,102,007מחזור )אל"ש(מילובר

20172018מאגרי אשר

18,42318,277מ"ק

18,41517,914מחזור )אל"ש(

20172018נכסים

49,00055,000מטרז' מבנים

6580דונם מושכר

95105מס' שוכרים

36,04142,531מחזור )אל"ש(

בריכוז 
תשלובתי לסך 

הקבוצה

20172018

2,763,6152,819,195מחזור )אל"ש(

32,29955,960רווח לפני החזרים

פעילות המפעלים בשנה שחלפה התמקדה בתחומים שונים. 
נכסים - הותקן מערך כיבוי אש, שודרגו מבנים, כבישים, נרכשו כ- 100 דונם 

בצמוד למילואות מזרח, התווספו כ- 10 שוכרים נוספים.
מילועוף - גמר ההסדר בענף הביא לפעילות גירעונית, הוחלפו מס' בעלי 
תפקיד, הופסקה משמרת שניה, צומצם גידול האברד. מפעל מוצרים גדל 

והתווסף קו טרמי, מבוצעת עבודה אסטרטגית.
מילובר - התאגיד נבנה על 3 חטיבות - מכון תערובת, מרכזי מזון, חברה 

מיקוד  ונגישות,  נקי  אוויר  חוק  בשמירת  מיקוד  עצמי,  שיווק  ח"ג,  לייבוא 
בשירות ואיכות מוצר.

מילופרי - גמר שדרוג בית אריזה ומעבר למיון אופטי, בניית אגף חדר קירור.
לבננות,  אריזה  בית  הדחליל", שדרוג  "גיל  מיתוג  - המשך  שיווק  חברות 
עם  שיווק  חוזה  ובחו"ל,  בדרום  מטעים  חיפוש  בהולנד,  חברה  פתיחת 

"רפקור", צמח וגליל עליון.

והפעילות המתוכננת לשנה הבאה מציבה יעדים הבאים להצמיח מנועי 
צמיחה בכל פעילות, תוך פעילות מרוכזת לייצוב מילועוף ומיקוד בפיתוח 

עתידי.

ומפרידה  וירטואלית המבחינה  )חומה  "החומה הסינית"  נעבור את  ועתה 
בין 2 הפעילויות: מילואות - מפעלים אזוריים, משקי המפרץ - ארגון קניות 

אזורי(.
נדווח בקצרה כיצד עבר הארגון את שנת 2017 ומהן התכניות לשנת 2018. 

יעדי 2017 בוצעו:
נבחנו חלופות להשקעות בניירות ערך.	 
אתר אינטרנט מתקדם בעבודה ויעלה לאוויר ב- 2018.	 
חשיבה אסטרטגית וסימון אופציות להתרחבות.	 
נחתם הסדר אפק מול הבנקים.	 

יעדי 2018:
בחינת הקמת קרן השקעות.	 
יישום תהליך חשיבה אסטרטגית.	 
הפעלת אתר אינטרנט חכם.	 
חיזוק קשר למשקים והרחבת הקואופרטיב האזורי.	 
חגיגות 70 למשקי המפרץ.	 

20172018)אל"ש(

22,99222,624הכנסות

3,3053,241עלויות

19,68719,383יתרה

125220השקעות

מה עוד נבקש, אמור מה עוד? כמעט ביקשנו את הכל.
את הגשם תן רק בעיתו ובאביב פזר לנו פרחים, 

ותן שיחזור שוב לביתו
יותר מזה אנחנו לא צריכים )אבי קורן(

רמי רז

2018 2017 ובפתחה של  בסיומה של 
״שנה הלכה שנה באה ואני כפי ארימה״...

מילובר
כנס לקוחות שנתי מילובר

כנס הלקוחות השנתי של מילובר, התקיים ברוב עם באחוזת 
סנדרין.

מכל  הגידול,  ענפי  מכל  מילובר,  לקוחות  ובאו  התקבצו 
בעבר  מזוהה  שהיתה  מילובר  הארץ.  רחבי  ומכל  המגזרים 
בכל  תוצרתה  המשווקת  חברה  כיום  היא  הארץ,  צפון  עם 
הארץ. מנעד לקוחותיה מגיע מרמת הגולן, ועד הנגב והדרום. 
המשאיות הירוקות המוכרות מהכבישים, מובילות תערובות 
הכנס  ישראל.  של  ולרוחבה  לאורכה  מגוונות 
ללקוחות  והערכה  כהוקרה  מתקיים  השנתי 
'משפחת  את  שמהווים  והנאמנים  הרבים 

מילובר'.
מאות האנשים שהגיעו לכנס התכבדו בארוחת 

בוקר מפנקת, ולאחריה נכנסו כולם לאולם.
את הכנס הנחה בחן רב נלסון פופלבסקי, מנהל 
מח' משלוחים, המכיר אישית כל לקוח ולקוחה, 

והם מכירים ומוקירים אותו מאוד. 

בירך בחום את  לופט, מנכ"ל מילובר,  אורי 
שנה  היתה  כי 2017  בדבריו  וציין  הנוכחים, 
שבמילובר  ציין  אורי  למילובר.  מצויינת 

נעשה מאמץ מתמשך להגדיל את מספר הלקוחות בדרך 
וכנס זה הינו ההוכחה  של שיפור מתמיד באיכות ובשירות, 
בשוק,  לראשונה  הושקה,  בכנס  כן,  כמו  הנכונה.  הדרך  שזו 
באמצעות  תערובת  הזמנת  המאפשרת  חדשה  אפליקציה 

הטלפון האישי, מכל מקום ובכל עת.
לאחר הברכות, שמעו הנוכחים את הרצאתו המצויינת של 
פרופ' יוסי יסעור מהמרכז האקדמי רופין, שהרצה על "הגיון 

ורגש בקבלת החלטות".
לאחריו ריתק את הקהל הרב גיא פלג, הכתב המשפטי של 
ערוץ 2, בסיפורים על פרשיות שונות שהסעירו את הציבור. 

בסיומו של הכנס, המשתתפים 
אמרו כי הכנס היה חשוב, מעניין וטוב ומעיד על הקשר הטוב 

שלהם כלקוחות עם מילובר.

אורי לופט - מנכ״ל מילובר
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של  וסקירה  ברעם  ביער  בוקר  בארוחת  התחיל  הטיול 
מדריכת הטיול על ההיסטוריה של האזור.

לאחריו, ביקרנו ביקב רימון שנמצא באזור תעשייה דלתון. 
יקב המתמחה בייצור יינות ומוצרים נוספים של קוסמטיקה 
בסרטון  צפייה  סיור,  כלל  הביקור  בלבד.  רימון  בסיס  על 
ופרלינים.  יינות  של  וטעימות  הייצור  תהליך  על  המסביר 
ימי ההולדת של עובדים  צויינו  גם  ביקב  במהלך השהות 

ילידי חודש דצמבר.
על  הסברים  ושמענו  לצפת  עלינו  ביקב  הביקור  בתום 
סיירנו  בה,  שהתנהלו  הקרבות  על  העיר,  של  ההיסטוריה 
הסיור  במהלך  בהן.  המפוזרות  ובגלריות  סימטאות  בין 
ביקרנו בביתו של צייר שמשמש גם כסטודיו העבודה שלו, 
ונחשפנו לסיפורו על החיבור שלו לצפת ולקבלה והבאתם 

לידי ביטוי בציוריו. 

לחנוכה  מיוחדת  פעילות  ערכנו  בצפת  מהסיור  כחלק 
ונכנסנו לתוך מחילות תת קרקעיות שנבנו במאה ה- 16. 
שמענו הסבר על החיים אז, צפינו במופע של נגן שמנגן על 
כלים קדומים, שרנו איתו יחד וקינחנו בסופגנייה שנאפתה 

בתנור עצים ששימש את התושבים באותה תקופה.
בשעות אחר הצהריים סיימנו את סיורנו בצפת והתקדמנו 
לכפר סלמה שבגליל התחתון. שם התארחנו באוהל בדואי 

לחוויה קולינרית בדואית לסיום יום נעים ומהנה.
דנה פרטר

מאגרי אשר

מילואות

מילואות

טיול גיבוש לעובדי מרכז מילואות
19.12.2017 בין סמטאות צפת וסביבותיה 

סיור  ינואר  בתחילת  התקיים  האזורי  המנהלים  פורום  מפגשי  במסגרת 
לירושלים, בהשתתפות 30 מנהלים מהקיבוצים ומתשלובת מילואות. מטרת 
בקיבוצים  מנהלים  בין  ושיח  מפגש  יצירת  הינה  המנהלים  פורום  מפגשי 
ובמפעלים הקיבוציים ומנהלי מילואות, לצורך בניית כלי לחשיבה ניהולית 
לקיבוצי  מילואות  בין  הקשר  לחיזוק  גם  כמו  משותפת  ולמידה  כלכלית 
שהתקיימו  הפורום  של  מפגשים   3 לסיור  קדמו  זו  במסגרת  הבעלים. 

במילואות.

יום הסיור נפתח בביקור בכנסת במפגש עם חבר הכנסת איתן ברושי, סיור 
במשכן ו"טעימה" מהנעשה בוועדות הכנסת. המשיך בסיור מודרך בהיכל 
הזיכרון שבהר הרצל, בו חקוקים שמותיהם של חללי כוחות הביטחון. סיור 

קולינרי בשוק מחנה יהודה חתם את היום.
תגובות המשתתפים מעידות שהיום היה מוצלח ומעשיר, ותרם לגיבוש בין 

מובילי הדרך בקיבוצי הבעלים למילואות.
דפנה סוקול

לירושלים יצאנו

הנבחרתעם המארח ח״כ איתן ברושיעם ח״כ סתיו שפירשוק מחנהיהודה

במאגרי אשר נבחנת 
האפשרות להיכנס 

למתווה של ספק מים 
מרחבי למי קולחים עפ"י 

דרישות רשות המים
במאגרי  נבדקת   ,)2018 )ינואר  אלה,  בימים 
אשר האפשרות להיכנס למתווה של ספק 
מים מרחבי למי קולחים עפ"י דרישות רשות 
המים. בדיקה זו היא חלק מהמאמצים לפתח 
באחרונה  נערכה  כך  לשם  המאגרים.  את 
לגבי המתווה  המים  רשות  נציגי  עם  פגישה 
למאגרי  לצרף  שרוצים  הנוספים  והאזורים 
אשר. חלק ניכר מהמפגש עסק בדיון על אודות 
כי בעתיד,  ועל החשש,  חוסר במים למאגרי אשר 
נוכח כניסת צרכנים נוספים, עלול החוסר לגדול, וזאת 
בניגוד לגישה שרווחה שקיימים עודפי קולחים באזור הגליל המערבי. כמו 
כן, עלה לדיון הנושא של איכות הקולחים בעיקר בהיבט של המליחות דבר 

המקשה על גידול האבוקדו שהינו גידול מרכזי באזור הגליל המערבי. 
מפעל השבת הקולחים "מאגרי אשר", המוחזק בבעלות מילואות, מספק 
מפעל  המערבי.  הגליל  למרחב  קולחים  קוב  מיליון   19 ל-  מעל  כיום 
האספקה משתרע מגבול הלבנון )ראש הנקרה( ועד שטחי קיבוץ אושה 
באזור הקריות. המפעל מאגד בתוכו כ- 13 מאגרי מים המחוברים ביניהם 
בקווי צינורות ותחנות שאיבה המסוגלים לספק את הכמות המתוכננת על 
פי דרישות החקלאים בשטח. חברת ''מאגרי אשר'' פועלת לשמירה על 
מים  סדירה של  לאספקה  דואגת  התקנות,  במסגרת  הקולחין  מי  איכות 
צוות העובדים  בזכות  וזאת  וחגים  כולל בשבתות  ביממה  במהלך 24 ש' 
את  ממשיכה  החברה  הצרכנים  דרישות  פי  על  שלה.  והאיכותי  המסור 
פעולתה בהמשך פיתוח המפעל להרחבת השימוש בקולחים על ידי הנחת 
ובנייה של מאגרים  ישנים  לחיבור הצרכנים, לשיקום מאגרים  צנרת  קווי 
חדשים. כמו כן, בוחנים במאגרי אשר את המשמעות של ביטול מטשי"ם 
מקומיים וטיפול בשפכים במתקנים מרכזיים אשר מצריך החזרת קולחים 

בהשקעת אנרגיה לא מבוטלת תוך הפניית חלק מכושר 
מי  קליטת  החלה  הקיץ  במהלך  זו.  למטרה  השאיבה 
הקולחים ממט"ש רפאל לאחר שרוב הסוגיות נסגרו מול 
מ"ק   150.000 כ-  של  כמות  על  מדובר  הבריאות.  משרד 

לשנה בשלב זה.
לעומת  קולחים  מי  מ"ק  מיליון   19.4 כ-  כמות של  סופקה  בשנת 2017   
התוכנית שעמדה על סך של 16.9 מיליון מ"ק. בשנת 2016 סופקה כמות 
קולחים של 20.4 מיליון מ"ק. אספקת קולחים של כ- 2.5 מיליון מ"ק מעבר 
לתוכנית משפרת את התוצאות הכלכליות של מאגרי אשר והערכת הרווח 
לצורך  מודעים  ₪. במאגרי אשר  מיליון  על כשלושה  עומדת  המעודכנת 
בביצוע שינויים אחדים בתקנון הקיים, כדי שהחברה תוכל לפעול כספק 
מי קולחים מרחבי. יצוין, כי עוד לפני הכניסה למתווה ספק קולחים מרחבי, 
הוועדה  אישור את  פרוייקטים שקיבלו את  מאגרי אשר מקדמת מספר 

המקדמית של רשות המים ועומדים לפני דיון בוועדה ההנדסית. 
פרויקטים הנמצאים ב"צנרת" החברה הם: 1.הקמת מאגר חדש – שלומי ג', 
תוספת נפח איגום של כ- 1.5 מלמ"ק. 2. קו להשבת קולחים למאגרי געתון 
בנוסף  מעיינות.  מי  איגום  ויחיעם בעקבות סגירת המט"ש. 3. 
לפרויקטים המקודמים בעזרת מענקים מרשות המים, החברה מקדמת 
פרויקט פוטו וולטאי במתווה של הסדרת מונה נטו בגודל של עד ארבעה 

מגה.
אייל סהר -מנהל מפעל הקולחים "מאגרי אשר״
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דנה סוקול ואורי דרסלר

דגלה  על  חרטה  אשר  "מילואות"  תשלובת 
למעלה  לפני  כבר  בקהילה  המעורבות  את 
ב- 2015 לרכז מאמץ  מעשור שנים, החליטה 
תרומה  במתן  הבאות  השנים  בשלוש  מיוחד 
הגליל  במרחב  בולט  מרכזי  לפרויקט  וסיוע 
ישובים".  מחבר  ב"שביל  ובחרה  המערבי 
השביל שמקטע ראשון שלו לאורך של כ- 40 
חוצה   ,)22/12/17 )שישי  לאחרונה  נחנך  ק"מ, 
ומחבר חלקים מישובי הגליל המערבי, ומשמש 
כעוגן לפעילויות עממיות משותפות של תושבי 
הגליל המערבי בתחומי הספורט )הליכה, ריצה, 
טבע,  לאתרי  חיבור  לצד  וצעדות(  אופניים 
אטרקציות  מורשת,  ואתרי  היסטוריים  אתרים 
תיירותיות, שטחי חקלאות ועוד. השביל מתוכנן 
עם השלמתו העתידית להתמשך לאורך של כ- 
200 ק"מ. לצורך הקמתו גויסו כספים ממקורות 

בעיקר  אשר,  מטה  ומוא"ז  למילואות  נוספים 
והגליל,  הנגב  החקלאות,  הממשלה:  ממשרדי 

תיירות, ספורט, רשות ניקוז, וקק"ל.
רמי רז, מזכ"ל מילואות: "מאז ומתמיד מקדישה 
הקהילה  לרווחת  וממשאביה  מזמנה  מילואות 
להותיר  האמיתי  הרצון  מתוך  וזאת  באיזור, 
חותם חיובי לא רק במישור הכלכלי, אלא גם 
מאמינים  במילואות  בנוסף,  החברתי.  במישור 
כי קיימת קורלציה מלאה בין הצלחתו ושגשוגו 
של האיזור לבין פריחתה של התשלובת, וערים 
אזור  קידום  לפיהם  הללו,  המעגליים  ליחסים 
מסחרית  לפעילות  גם  בתורו,  תורם,  הגליל 

מוצלחת". 

בחג החנוכה התקיים מפגש נוסף של "מועדון שרוליק". שנוסד לפני למעלה מ- 10 שנים. 
המועדון מקיים פעמיים בשנה אירוע ומוזמנים אליו עובדי התשלובת. המפגש מהווה הזדמנות 
להיכרות עם עובדים ממפעלים שונים, ואפשרות להתעדכן על הנעשה בתשלובת מילואות. 

כמו כן מידי מפגש מוזמן מרצה אורח. 
השם "מועדון שרוליק" לקוח משם הרצאתו של פרופסור עוז אלמוג, שפתח את המסורת 
במפגש הראשון. מאז פגשנו במסגרת זו אנשים מעניינים ומגוון הרצאות ומופעים - הרצאות 
בנושאי כלכלה ובטחון, מפגשים עם אנשי תקשורת, סיפורי מסעות, אמנים מזמרים ומבדרים. 

את הכנס פתח און ברזילי בסקירה על הנעשה במפעלי התשלובת. 
חגגנו יחד הדלקת נר ראשון של חנוכה, בחנוכיה חדשה ומרשימה שבנה אורי דרסלר מנהל 

התשתיות עבור מילואות. 
הפעם ארחנו את קובי אריאלי, שמציג את עצמו "כרב הראשי לטלוויזיה - עוסק בעיתונות 20% 

מהזמן וביתר עונה לשאלות הלכתיות". ונהנינו מהרצאתו - "עלילות הדוס בעיר הגדולה".

חנן כהן מקיבוץ סאסא התמנה לתפקיד מנהל 
המשחטה במפעל מילועוף

חנן כהן, )52( חבר קיבוץ סאסא, נשוי ואב לשניים, 
התמנה באחרונה לתפקיד מנהל המשחטה במפעל 

מילועוף. בראשית שנות התשעים היה בין מקימי מפעל 
סאסא-טק, מפעל לחומרי ניקוי ותרסיסים שם עבד במשך 

שמונה שנים בתפקיד מנהל הייצור והתפעול שלה. המפעל 
שהתחיל עם 10 עובדים נסק מבחינה היקף הפעילות הכלכלית ומונה כיום 
מעל 100 עובדים עם מחזור כספי של למעלה מ- 100 מיליון ₪. במהלך 
השנים מילא שורה של תפקידי ניהול ובהם, בין השאר, מנהל תפעול ותפ"י 

במפעל פרי גליל, סמנכ"ל עוף הגליל, מנכ"ל מפעל 
סנפרוסט במגדל העמק. כמו כן הוא שימש כמנהל 

פרוייקטים שונים בקיבוצו וכדירקטור במספר חברות.
כהן מכיר היטב את תחום המשחטות בכלל ואת מילועוף בפרט 
מעבודתו בעבר בעוף הגליל. עם כניסתו לתפקיד ציין שהמשחטה 
של מילועוף היא מהמובילות בארץ ונדרשת בה עבודה רבה לקידומה 
ולפיתוחה, ע"י גיבוש תכנית אב והן בהטמעת טכנולוגיה מתקדמת, נוהלי 
איכות ובטיחות. "בכוונתי להטמיע סטנדרט ניהולי ולהשקיע בשיפור היכולות 

והאיכויות המקצועיות של העובדים, שהם ההון האנושי של החברה".

הוא  מילואות  של  מידע  מערכות  במחלקת  דליה  של  העיקרי  תפקידה 
פי  על  דוחו"ת  הוספת  הארגון,  לצרכי  והתאמה  תכנות  התוכנה,  תחזוקת 
הצורך ותמיכה למשתמשים הרבים בה, לרוחב כל התשלובת, ממילופרי 
בצפון, ועד אור יהודה במשרדי גליל אקספורט, וגם בצרפת, בעיר קטנה 
בחבל פרובנס, השלוחה של גליל אקספורט שמקושרת און-ליין לישראל. 
כל  על  מערכתי  מבט-על  מאפשרת  שהיא  הוא  הפריוריטי  של  יתרונה 
הארגון, אם על ידי הדוחות, וגם על ידי גרפים שונים וחתכים מרובים. כפי 

שאומרת דליה, עבודה מרתקת ומאתגרת.
דֶליה נולדה ברומניה, עלתה ארצה בגיל שנה עם משפחתה ישר למגדל 
רון,  זוגה  בן  עם  היום  עד  חיה  ושם  משפחתה  את  הקימה  ושם  העמק 
בתה הבכורה דניאל )16( בנה נועם )13( והבת הצעירה עמית )6(. הבילוי 
המשפחתי המועדף עליהם הוא טיולי שבת ויציאות משותפות למסעדות. 
ק"מ  כמה  ורצים  כיוון  תופסים  בשבוע,  פעמים  כמה  רצים,  גם  ורון  דֶליה 
טובים. היא מספרת כי מאוד אוהבת את מגדל העמק, מציינת כי זו עיר לא 
גדולה מדי, האוכלוסיה מאוד מגוונת, מכל הזרמים והמגזרים, החיים יחד 

בהרמוניה ובגישה של "חייה ותן לחיות".
דליה סיפרה לי כי בסיום בית הספר היסודי, לקראת התיכון, לא היו הרבה 
אפשרויות בחירה בישוב היא רצתה ללמוד מדעים, ולכן היא בחרה 

בבית הספר הטכני של חיל האויר במפרץ חיפה. לימודים שכללו הרבה 
מכונות,  טכנאית  תעודת  קיבלה  היא  התיכון  בסוף  ומדעים.  מתמטיקה 
היא  השחרור  עם  מיד  כמדריכה.  הספר  בבית  נשארה  הצבאי  ובשרותה 
החליטה שאינה רוצה לעסוק במכונות, ועשתה קורס תקשורת מחשבים 
שבו נגלה לה עולם ה- ERP ואפשרויות הגלומות בו. תוך כדי עבודה בתכנות 
מתכנתת  היא  שבסופו  דרבי  באונ'  במחשבים  ראשון  תאר  עשתה  היא 

מקצועית.
לשאלה מה מביא אותה לנסוע כל בוקר כמעט שעה 

ממגדל העמק למילואות, התשובה היא - האנשים. 
לדבריה  היא  במילואות  מידע  מערכות  מח' 
מקום טוב מאוד לעבוד בו. אנשים מצויינים, 
ברמה  הדדית  עזרה  ומגובשים,  מקצועיים 
משתדלים  חברתית,  מבחינה  וגם  גבוהה 
לשמור על ה'ביחד' של כולם באוירה טובה 

וחברית.
עבודה מעניינת, מקצועית, עם אנשים טובים 

- מה צריך יותר מזה? 
אילנה ליבנה-קליין

מילואות

מילואות בקהילה

מעורבות בקהילה בגליל המערבי:
״שביל מחבר ישובים"

מועדון שרוליק

נעים להכיר

נעים להכיר

דֶליָה סיסו הגיעה למילואות בעקבות הפריוריטי. פריוריטי זו תכנת ERP - תכנה לניהול עסקים גדולים. היא מאפשרת 
שליטה טובה וניהול של הפן העסקי - תפעול, שיווק, הנהלת חשבונות ועד למשאבי אנוש כגון כרטיסי עובד, ניוד עובדים 

וכמובן דוחו"ת מכל הסוגים והמינים. 

מימין לשמאל: 
דנה שלזינגר - סמנכ״ל כספים במשקי המפרץ, שוקי בשן - סמנכ״ל תפעול במילואות, 
דפנה סוקול - מנהלת מש״א במילואות, יורם ישראל - ראש מועצה מטה אשר
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מהקיבוצים

תמונה מתוך אתר הקיבוץ

לוחמי הגטאות הינו אחד הקיבוצים המפורסמים בישראל. מדובר בקיבוץ 
השוכן בגליל המערבי ואשר הוקם בשנת 1949. כפי שניתן להבין כבר משמו, 
מקימי  על  שואה.  וניצולי  פרטיזנים  גטאות,  לוחמי  ידי  על  הוקם  הקיבוץ 
הקיבוץ נמנו גם לוחמי מרד גטו ורשה, צביה לובטקין ויצחק צוקרמן. במקום 
פועל מוזיאון לתולדת השואה - "בית לוחמי הגטאות" - אשר קרוי על שמו 
של המשורר יצחק קצנלסון. כמו כן, פועל בקיבוץ גם מפעל "טבעול" הידוע 
)אשר מייצר תחליפים צמחיים לבשר( וכן אולם תצוגה בו ניתן להתרשם 

מיצירותיו של חבר הקיבוץ, האמן משה קופפרמן, חתן פרס ישראל לציור.
בדומה לקיבוצים רבים בישראל, גם לוחמי הגטאות נמצא בשנים האחרונות 
להגברת  ושיתופי  קיבוצי  חיים  מאורח  מעבר  דהיינו,  הפרטה.  בתהליכי 

הבעלות על הקניין הפרטי ושילוב אלמנטים 
למרות  כי  לציין  חשוב  הקהילה.  בחיי  אינדיבידואליסטים 
ההפרטה המיועדת, הקהילה במקום עדיין נחשבת לקהילה 
קיבוצניקית מהזן הישן והטוב. חברי לוחמי הגטאות מקפידים 
לנהל קהילה חמה ותוססת המשלבת בין וותיקים וצעירים ובין 

עולים חדשים לילידי הארץ. 
כפי שצוין לעיל, קיבוץ לוחמי הגטאות הוקם כשנה לאחר קום 
המדינה וביום השנה השישי למרד גטו ורשה. מקימי הקיבוץ 
היו גרעין של כ-200 ניצולי שואה. כיום, הקיבוץ שייך למועצה האזורית מטה 
בין נהריה לעכו. את פניהם של  אשר. הוא נמצא באזור הגליל המערבי, 
הבאים לקיבוץ מקבלת בברכה אמת מים מרשימה אשר נבנתה לפני כ- 
230 שנה על ידי סולימאן פאשה. כמו כן, הקיבוץ מוקף מכל עבר בנופים 
פסטוראלית  אווירה  המקום  על  המשרים  המערבי  הגליל  של  מקסימים 
וייחודית אשר קשה למצוא כמוה ביישובים אחרים בישראל. ניתן לומר כי 
המיקום הנפלא, לצד ההיסטוריה המרגשת, הופכים את לוחמי הגטאות 

למקום מצוין לגדול ו/או לגדל בו. 

אודות קיבוץ לוחמי הגיטאות

מהקיבוצים

שמחה שטיין, חבר קיבוץ לוחמי הגטאות ויושב ראש ועד ההנהלה 
שלו:

"מילואות היא לא רק עוגן כלכלי עבורנו, 
היא פונקציה נוכחת באופן מרכזי ובולט 

באזור וככל שהיא תעמיק את הקשר 
שלה עם הקהילות בקיבוצים תצמח 

לכולנו תועלת הדדית"
שהוא  אף  אביב.  בתל  המדינה  שנולדה  לאחר  יום  נולד  שטיין,  שמחה 
מכהן בתפקיד בכיר בקיבוץ שהפריט עצמו בשנת 2004 תפיסתו את ערך 
השוויון מגובשת ומובהקת. אפשר להגדירו כחסיד שלה. "תהליך ההפרטה 
אידיאולוגיה צרופה של  ואין  אין אצלנו חמולות  היה מהיר.  בקיבוץ שלנו 
זאת  עם  ויחד  ערכיים  הם  כללית,  בראייה  הקיבוץ,  חברי  התנועה'.  'דין 
ריאליסטיים. כשהתחלתי בתפקדי, לפני שנתיים וחצי, מצאתי קיבוץ במצב 
טוב מאוד אבל הבנתי שאנחנו חייבים להתחיל, דווקא מעמדה של חוזק, 
תהליך של גיבוש חזון. ההבנה הזאת התחדדה בי בשעת משבר שאירעה 
נוספת לאחר מכירת הבעלות על  עם דרישת החברים לחלוקת כספים 
מפעל 'טבעול'. החלטה כזו משמעותה - להשאיר מעט לצרכים עתידיים 
יועץ ארגוני,  ידי  משותפים. במשך כמעט שנה עברנו אבחון קהילתי על 
ההנהלה  לוועד  הגיש  הצוות  החברים.  רצונות  כל  את  שייצג  צוות  נבחר 
 27.12.2016 בתאריך  הנכסים.  בפירות  לנהוג  כיצד  אחת  הצעה  ולאספה 
קיבלה אסיפת החברים החלטה המאמצת את הצעת הצוות וועד ההנהלה 
והתוצאה היא: מעמד אחד שווה לכל החברים בכל הנכסים בלי להתחשב 
אירגוני חדש  בניית מבנה  בוותק. עתה, במסגרת החזון אנו שוקדים על 
אשר לפיו ועד ההנהלה אחראי הן על הקהילה והן על העסקים תוך שמירת 

העצמאות של שני הגופים.
שטיין מאמין בחשיבות חזון לא רק לכינונה ולשימורה של קהילה אנושית, 
לכן גם יזם הקמת צוות חזון בקיבוצו, שעוסק בשאלה- פני הקיבוץ לאן? 
"הכוונה אינה לחולל מהפכה. אנחנו במצב טוב, לא במצב משברי, ועיקרו של 
התהליך הוא בחיזוק ההזדהות של הפרט עם הקהילה, צמיחה דמוגרפית, 
שילוב אזורי ומשימות לאומיות. בשנת 2019 יחגוג קיבוץ לוחמי הגטאות 70 
שנה להיווסדו והחלום שלי הוא שחגיגות ה- 70 לא יהיו פרק של סיום אלא 

מנוף לפיתוח לשנים הקרובות".
כשהוא מגדיר את קיבוצו כקיבוץ יציב, שטיין נוקט לשון צמצום והמעטה. 
מדובר בקיבוץ מבוסס. הקיבוץ מתנהל בצורה זהירה ומושכלת, על בסיס 
השקעה  אפיקי  של  מתמיד  וחיפוש  נדל"ן  פיתוח  אסטרטגית,  תכנית 
בימים  חברים.   320 "בקיבוץ  אומר.  הוא  יציבה",  מאוד  "הקהילה  חדשים. 
אלה אנו שוקדים על התשתיות לקראת בניית 28 יחידות דיור כולן עבר בני 
קיבוץ. אין כמעט עזיבה, וממילא אין משמעות למושג "בנים חוזרים". בתי 
היו "כמעט  ומפעוטות. בשנה החולפת  הילדים מלאים, הומים מתינוקות 
20 לידות", כדבריו. אלא ששמחה מבהיר כי "לא התאספנו כדי לספר כמה 
אנחנו טובים ומוצלחים אלא להזהיר את עצמנו כדי לא ליפול". הערבות 
ההדדית חזקה מאוד. קיימת קרן שכספיה משלימים, ככל שהמצב מחייב, 

עזרה לחברים.
עד כמה חזק והדוק הוא הממשק שלכם עם תשלובת מילואות?

עוגן  רק  לא  היא  מילואות  כי  אומר  אני  הקהילתי  הצד  על  שאמון  "כמי 
כלכלי עבורנו. ודאי יש לה חשיבות רבה באינטגרציית העוף, אנשים שלנו 
ממלאים תפקידים בכירים בתשלובת, ואני מאמין כי מילואות יכולה להיעזר 
בנו כקהילה יותר. לתפיסתי מילואות יכולה להתחבר עוד ועוד אל קהילות 
והישובים מההיבט החברתי. אני משוכנע כי חוסנה  הקיבוצים, המושבים 
של חברה כלכלית עסקית כמילואות הוא גם בתרומתה לקהילה. לכן אני 
מקפיד להופיע לכל הפגישות במילואות שאליהם מוזמנים בעלי תפקידים 
של הקיבוצים השותפים, גם כדי לשמוע ובעיקר ללמוד מאחרים. בביקור 
הצפוי של הנהלת מילואות בקיבוצנו נציג כמובן את חשיבות הקשר העסקי 
והכללי אבל אנצל את המפגש להעלאת רעיונות לשיתופי פעולה נוספים. 

בפיתוח  מילואות  למעורבות  אפשרות  בחינת  לדוגמה: 
עסקים קטנים בקיבוצים. אין ספק כי מילואות היא פונקציה 
נוכחת באופן מרכזי ובולט באזור וככל שהיא תעמיק את 

הקשר שלה עם הקהילות בקיבוצים תצמח לכולנו תועלת הדדית"
שטיין, 70, נשוי לתמר )עובדת סוציאלית בגימלאות( ואב לניצן )פסיכולוגית 
קלינית, בכפר סבא(, אשר העניקה לו ארבע נכדות, וליהונתן )מחנך ומורה 
בבית הספר 'אופק'( שממנו יש לו נכד אחד, הגיע לקיבוץ במסגרת גרעין 
הנח"ל הראשון )"אשרת"(, שבו היה גם חברו הטוב - מגיל 8 - גזי קפלן ז"ל 
שהיה מנכ"ל אוסם ושכנו עד יומו האחרון. עד היום נותרו בקיבוץ שמונה 
גרעינים  כמו  לקיבוץ,  הגרעין  שקליטת  אומר  הוא  זה.  מגרעין  משפחות 

נוספים, הזרימה בקיבוץ דם חדש. 
הוא למד היסטוריה ומדע המדינה בשלוש אוניברסיטאות והוא בעל תואר 
עבודת  את  הפסיק  שטיין  חיפה.  אוניברסיטת  מטעם  בהיסטוריה  שני 
מנהל  למד  שבמסגרתו  הניהול,  לתחום  הסבה  לטובת  שלו  הדוקטורט 
עסקים בשלוחת אוניברסיטת בר אילן והוא בוגר קורס דירקטורים. בשנים 
הראשונות עבד בגדולי שדה וברפת, כהן כמזכיר הקיבוץ כראשון הדור השני 
בסוף שנות ה- 70. במשך 28 שנים עבד במוזיאון בית לוחמי הגטאות מהן 
16 שנים בתפקיד המנכ"ל. שלוש שנים שימש כסמנכ"ל של תיאטרון 'יידיש 

שפיל'. שבוע העבודה שלו מגוון: יומיים הוא משמש בתפקידו 
כיו"ר ועד הנהלת הקיבוץ, יומיים הוא מייעץ לפרוייקט "מצעד 

לפולין  במסעות  ומבוגרים  נוער  קבוצות  מדריך  החיים", 
היסטוריים  בנושאים  הארץ  רחבי  בכל  הרצאות  ומקיים 
שונים. בשנה החולפת היה 11 פעמים בפולין ומאז יצא 
בראשית  לפולין,  נוער  בני  של  הראשונה  המשלחת  עם 
שנות השמונים של המאה שעברה, הוא טס ושב ממנה 

120 פעם ועוד היד נטויה.
כיצד אתה תופס את הקיבוץ?

"כחניך תנועת נוער "המחנות העולים" הייתי בעבר 
נגד ההפרטה, אפילו נגד הלינה המשפחתית, אבל 

המציאות משתנה ומכתיבה לנו צרכים. ההפרטה 
תעמיק. אני לא מבין קיבוצים שנתקעים עם 
התהליך. עם זאת אני צופה תנועה מעגלית, 
ולא אתפלא אם בתוך הקיבוצים המפורטים 
יוזמות קואופרטיביות. מדוע לא? אני  יקומו 
קיבוץ.  לא  הוא  מופרט  שקיבוץ  חושב  לא 
כל עוד חבריו ירצו, הוא יהיה קיבוץ. החלום 
בלתי אפשרי  הוא  שווים  יהיו  שכולם  שלי 
לצערי. לא צריך להיאבק נגד טבע האדם. 
מקום  שיש  חושב  בהחלט  אני  זאת  עם 
משותפות.  וקהילתיות  חברתיות  ליוזמות 
אנשים  המערבי,  הגליל  בקיבוצי  לנו,  יש 
מדהימים. אם נאחד נצליח גם במאבקים 

לחדש  אפשר  לחברה.  ונתרום  ציבוריים 
קיבוצים  לעזרת  יציאה  הנוער,  תנועות  את 
חלשים, קליטת חברות נוער ועוד. יש לעודד 

סולידריות בין הישובים במאבקים כנגד מתקן 
אין  ועוד.  געתון  ליד  מחצבות  המים,  התפלת 

שישאירו  כלכליים  מנופים  נפתח  שלא  סיבה 
באזור את הצעירים, במפעלי הייטק שטרם נבנו 
כאן, בביקוש לרופאים בבתי החולים באזור. מצד 
אחד אנחנו לא מרגישים כמו פריפריה אבל מצד 
שני אני לא רואה נהירה של יזמים ובעלי מפעלים 
מילואות,  יתאחדו  שאם  מאמין  אני  לאזור. 
נוכל  בקיבוצים  והקהילות  האזוריות  המועצות 
אז  ורק  המדינה  למען  גדולים  דברים  לעשות 

לבוא למדינה ולהגיד לה, 'גם לנו מגיע'."

מתוך אתר הקיבוץ
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מילופרי

קיבוץ בצפון הגליל המערבי ליד 
מצפון  ולבנון,  ישראל  בין  הגבול 
הצפוני  היישוב  זהו  נהריה.  לעיר 
ישראל.  של  ימה  לחוף  ביותר 
הקיבוץ משתייך למועצה אזורית 
מטה אשר. נקרא על שם האתר 

ראש הנקרה.

הקיבוץ הוקם עם תום מלחמת העצמאות על ידי שתי קבוצות של לוחמים 
"יפתח" של הפלמ"ח: חברי הכשרת חניתה שנמנו  משוחררים מחטיבת 
קודם עלייתם ארצה על ילדי סלבינו ועלו ארצה ב- 1946 באוניית המעפילים 
"אנצו-סירני", והכשרת "אבוקה" של התנועה המאוחדת. הקיבוץ עלה על 
הקרקע ב- 6 בינואר 1949 ועבר למקום הקבע שלו על מורד רכס ראש 
הנקרה בתאריך 1 באוקטובר 1950. בשנים הבאות התווספו לקיבוץ חברים 
המאוחדת  התנועה   - הבונים  הנוער  תנועות  של  גרעינים  דרך  שהגיעו 

והנוער העובד.
האוכלוסייה  ירדה  השנים  ובמהלך  העימות  קו  ישובי  על  נימנה  הקיבוץ 

קטיושות.  ירי  או  הפגזות  עקב  למקלטים  רבות  פעמים 
ב-1974 חדר מחבל לקיבוץ, פצע קשה אחד מחברי הקיבוץ, 
ולאחר שהתבצר בבית חוסל על ידי כוח של סיירת צנחנים.

בעשור הראשון של המאה ה-21 עבר הקיבוץ תהליכי הפרטה: מעבר לשכר 
הכוללת  הרחבה  הוקמה  הקיבוץ  ליד  לחברים.  דירות  ושיוך  דיפרנציאלי 
והישוב הפך לאגודה קהילתית שבתוכה שומר  160 בתים צמודי קרקע, 
המאה  של  השני  העשור  בראשית  נפרדת.  כלכלית  מסגרת  על  הקיבוץ 
ה-21 התקבלו לחברות בקיבוץ עשרות משפחות של בני הקיבוץ שבנו את 
בתיהם בהרחבה נוספת. הגידול באוכלוסייה והתווספות משפחות צעירות 
רבות חיזקו את היישוב והפיחו רוח חדשה בפעילות התרבותית ובפעילות 

הנוער וחברת הילדים.
תחומי עיסוק

אבוקדו  בננות,  לול,  )רפת,  חקלאות  הם  הקיבוץ  של  הפרנסה  מקורות 
ופרדס( תפעול אתר התיירות של ראש הנקרה ו”תרביות רה”ן” - מפעל 

ביו-טכנולוגי לריבוי צמחים.
וכניסת תושבי ההרחבה, הורחבו מקורות המחיה  לאחר הפרטת הקיבוץ 
והתגוונו: מקצועות חופשיים ושירות ציבורי, חינוך, בריאות, משטרה, רווחה, 

תעשייה, ועסקים פרטיים שונים.

מדברים בתאילנדית:
חברת מילופרי ערכה כנס 

בטיחות והתנהגות בשפה 
התאית לעובדי החקלאות 

התאילנדים מהקיבוצים 
והמושבים שבגליל המערבי. 

מנכ"ל מילופרי, תמיר פורת: "זו השנה ה- 13 
שהחברה עורכת את הכנס והפעם בהשתתפות של 
כ-150 עובדים תאילנדים, המעיד על חשיבותו, איכותו 

ועל תרומתו לחיזוק תחושתם של העובדים התאילנדים כי 
מעסיקיהם דואגים לבטיחותם ולרווחתם"

בקיבוצים  התאילנדים  לעובדים  התאית  בשפה  והתנהגות  בטיחות  כנס 
ובמושבים בחקלאות התקיים ביום שישי )22.12.17( במתחם תשלובת מילואות 
שבגליל המערבי. בכנס השתתפו כ 150 תאילנדים העובדים בענפי החקלאות 
מילופרי  חברת  מקיימת  שנה,   13 מזה  שנה,  מדי  המערבי.  הגליל  בקיבוצי 

היא  מטרתו  אשר  בטיחות,  כנס  מילואות  מתשלובת 
העלאת מודעות בקרב העובדים התאילנדים לשורה 
של נושאים בתחום הבטיחות וההיגיינה. בכנס, אשר 
מספר המשתתפים בו היה הגבוה ביותר מכל הכנסים 
יוני  מפי  הדרכה  העובדים  קיבלו  כה,  עד  שנערכו 
אברמסקו בנושאי בטיחות בעבודה )עבודה עם כלים 
חקלאיים, חומרי הדברה, ציוד מגן אישי וכו'(, הוראות 
ו/או  אדמה  רעידת  בזדון,  חבלה  בעת  חירום 
אירוע בטחוני. ברק הרמתי נתן הדרכה בכיבוי 

אש, חשיבות המודעות לסיכונים שונים כגון: חשמל, גז, עבודה 
שימוש  איסור  לשמש,  וחשיפה  ברעש  עבודה  נהלי  בגובה, 
במים מושבים במטע, הוראות התנהלות במקרה פציעה, כללי 
היגיינה בקטיף )רחיצת ידיים, עישון, מזון ושתייה(, כללי היגיינה 

במגורי עובדים, מניעת הטרדה מינית, נוהל תלונות ושימוש בתיבת תלונות, 
ואלכוהול, איסור אלימות פיזית, איסור צייד בעלי חיים  איסור צריכת סמים 

ורכיבה בטיחותית על אופניים.
חברת מילופרי בכלל ומגדלי האזור בפרט שמו להם למטרה להעלות את 
המודעות של העובדים לחשיבות השמירה על כללי זהירות ובטיחות בעבודה 
ומחוץ לה ועל כללי התנהגות נורמטיביים ונאותים בקהילה שבה הם עובדים 
וגם ביציאתם ממנה לבילויים ולסידורים בעיר הסמוכה. השתתפות עובדים 

רבים בכנס מעידה על חשיבות הנושא ועל שיתוף הפעולה מצד העובדים.
שגית חיים, מנהלת האיכות בחברת מילופרי, שארגנה את הכנס, אמרה כי 
באחרונה בדקו לקוחות החברה מחו"ל אצל מגדלי הפרי בקיבוצים את תנאי 
ההעסקה של העובדים ודאגת מעסיקיהם לרווחתם ולשמירה על בטיחותם 
השנה  זאת  הנערך  והכנס  ביותר  חיוביות  היו  "התגובות  העבודה.  במהלך 
13 ברציפות חיזק בהם את ההרגשה שהפעילות למען העובדים היא חלק 

מהתרבות הארגונית שלנו", ציינה שגית חיים. 
ל-150  קרוב  עם  "אירוע  פורת:  תמיר  מילופרי,  מנכ"ל 
שנה  מדי  מאליו.  מובן  דבר  לא  זה  תאילנדים,  עובדים 
כמות המשתתפים בכנס עולה וזה, כשלעצמו, מעיד על 
חשיבותו, על איכותו ועל תרומתו לחיזוק תחושתם של 
העובדים התאילנדים כי מעסיקיהם דואגים לבטיחותם 

ולרווחתם".
לתאית  מעברית  תרגמה  בכנס  המדריכים  דברי  את 

המתורגמנית נוי נבו מכפר יהושע.

אודות קיבוץ ראש הנקרה
מהקיבוצים

יאיר בר, חבר קיבוץ סער, מנהל "גד"ש אכזיב" המשותף לקיבוצים 
סער וגשר הזיו:

"איך נוכל להישאר בחקלאות ולהתאים 
את עצמנו למצב המשתנה"

שאותו  גשם  מאוד.  סערה  והרוח  אוזניים  החרשת  כדי  עד  רעמו  הרעמים 
הגדיר יאיר "מטורף" ירד בגליל המערבי בצהרי הארבעה בינואר. גשמי ברכה 
לחקלאות, סיוט לכל היתר. מגיל 14 נמצא יאיר בר בשדות. יאיר הוא חבר קיבוץ 
סער, מנהל גד"ש אכזיב, המשותף לקיבוצים סער וגשר הזיו. מזה 21 שנים 
הוא מנהל את השותפות. הוא הנדסאי בהכשרתו, בוגר מגמת ביוטכנולוגיה 
במכללת אורט בראודה. תקופה קצרה לאחר סיום לימודיו, במסגרת פרוייקט 
הסיום בנושא טיפוח זני תירס שאותו ביצע בחוות נווה יער, נשאר לעבוד שם 

עד שנקרא לחזור לקיבוץ ולרכז את ענף גידולי השדה בו. 
ועל עוד כ- 600 דונם  ובגשר הזיו  השותפות חולשת על 2000 דונם בסער 
ותירס לתחמיץ, כותנה  השייכים לקיבוצי האזור. הגידולים מסורתיים: חיטה 
ובשנים האחרונות גם ירקות ובהם בצל, מלונים ואבטיחים. השותפות- רזה 
עובדים קבועים,  כוללת בסך הכל שני  והיעילות-  ושרירית מבחינת המבנה 
יחיד. "השותפות שלנו שונה  ובימי החורף הגשומים מוצא עצמו בר כעובד 
מהמתכונות של שותפויות אחרות. משלמים לנו על פעולות שאנחנו מבצעים 
ועל ניהול. אני כמו ענף של גידולי שדה שמספק שירותים. ההוצאות וההכנסות 
ועל  מינימאליים  ניהול  דמי  מרוויחים  אנחנו  הקיבוצים.  של  אלא  שלנו  אינן 

עבודה קבלנית שאנחנו מבצעים ואפילו רווחיים אומר יאיר.
האם אתם לא אמורים להיות רווחיים?

"לא בהכרח. המטרה הראשונית של השותפות היא שהקיבוצים ירוויחו כמה 
שיותר מהגידולים. השותפות באה לשרת את הקיבוצים כך שהעבודה תעשה 

במקצועיות ויעילות מקסימלית. 
בכלל ענף גידולי השדה בכל הארץ סובל ממחירים נמוכים ושותפות קטנה 
לא יכולה למצות את יתרון הגודל שיש לשותפויות הרבה יותר גדולות משלנו. 
אנחנו משאירים רווח בגלל שהעלויות שלנו נמוכות. יש לנו שני טרקטורים 
ושני עובדים. בנוסף, בשנים האחרונות אנחנו גם זורעים גידולי כיסוי במטעים 

וזה עוד אפיק לפרנסה".
יאיר מזהה תהליך של גריעה הדרגתית של שטחי גד"ש על ידי התפשטותן 
של שכונות מגורים חדשות שנבנות בנהריה, על נגיסתם לטובת מיזמי נדל"ן 

ועל הגדלת שטחי גידול של אבוקדו, שנחשב לגידול רווחי, על 
הוספת תשתיות שונות בכלל וכבישים בפרט.

מה דעתך על מעמדה ועל מצבה ההולך ורע של החקלאות 
בישראל?

לפני שהוא מחווה את דעתו, יאיר אומר "פוליטיקה גבוהה היא לא בשבילי". 
הוא אוהב לקום השכם בבוקר ולצאת לשדה, לעשות את מה שהוא אוהב 
ויודע." אבל אני רואה מה שקורה מסביבי ומנסה להתאים את עצמי באופן 
הטוב ביותר האפשרי. בעבר המדינה תמכה בחקלאות והיום כואב לי ומעציב 

אותי לראות שהחקלאות לא באמת חשובה בעיני מקבלי ההחלטות" 
 במה בא לידי ביטוי הקשר שלכם עם מילואות?

"אני תמיד דוגל בשיתופי פעולה ומחפש שיתופים כאלה. רכז התארגנות גד"ש 
העובד דרך מילואות עושה את העבודה שלו על הצד הטוב ביותר. במציאות 
שבה יש תהליך השתלטות על השטחים שלנו נראה לי שיצטרך לקום ארגון 
וכלים כדי להתמודד  וליצור איגום משאבים  של כל חקלאי הגליל המערבי 
עם האתגרים. אין לנו ברירה אם אנחנו רוצים להיות בחזית הטכנולוגיה אנחנו 

צריכים להיות מאוחדים.
בר, 52, נשוי ליעל )מורה למדעים שהסבה את מקצועה לחינוך מיוחד( 

ואב ליובל )24( ולנוגה )21.5( משיב לשאלה מה הוא ירצה להיות 
כשיהיה גדול ללא היסוס: "אני כבר די גדול. טוב לי במקום שאני 
להישאר  אוכל  איך  היא  אותי  המעסיקה  השאלה  בו.  נמצא 
במקום הזה ולהתאים את עצמנו למצב המשתנה. אני אוהב 
את העבודה.. גידולי שדה הם תחום מאוד דינאמי. בתקופות 
יש  אחרות  ובתקופות  אינטנסיבית  מאוד  העבודה  מסוימות 
רגיעה. עכשיו, למשל, בא הגשם והכול נרגע. יש זמן לחשוב 

ולתכנן. 
בשעות הפנאי הוא אוהב לרכוב על אופניים ולצלם. 

ביום שבו ירד מבול כבד על שטחי הגד"ש בפרט 
בר  יאיר  הודה  בכלל,  המערבי  הגליל  אזור  ועל 
לו שאחרי  לאחל  רציתי  גשם".  אוהב  לא  "אני 
תפציע  השמש  לפני  ויירגע,  ייחלש  שהגשם 
יצמיחו  צילום,  של  יופי  לו  ותזמן  בענן  קשת 

גשמי הברכה יבולים טובים.

מהקיבוצים

מתוך אתר הקיבוץ
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