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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“.

דבר המערכת

גליל אקספורט

לראשונה :אשכוליות אדומות מהגליל מיוצאות לשווקים בסין
דרור אייגרמן מנכ”ל גליל אקספורט:
שנת  2015הסתכמה כשנה טובה
שבמהלכה נפתחו בפניה גם
שעריו של השוק הסיני
העצום

חג האילנות לנוטעים
באופן טבעי  -תרתי משמע  -המקום
המיועד והמיוחד למלים הפותחות ,מוקדש
לטבע ,לאדמה המצמיחה ירקות ופירות.
זה הזמן שבו מייחדים כלי התקשורת
בכלל ו”מילאות אחרונות” בפרט מקום
לחברות ומפעלי התשלובת העוסקות
בתנובה החקלאית החל מ :בתי האריזה
של מילופרי ופרי הרי הגליל ,חברות השיווק
גליל אקספורט וגליל שוק מקומי וחברת
מאגרי אשר ,הנמצאת כיום בעין הסערה
בגין “מט”ש מעלות“ המזין את שטחי
החקלאות של געתון ויחיעם .הנהלת
מילואות כגוף כלכלי מלוכד ובתמיכת כל
המשקים השותפים בתשלובת שותפים
באינטרס ובמטרה לשמר את ענפי המטע
של הקיבוצים געתון ויחיעם ,העלולים
להינזק קשות אם חלק הארי של המים
ינותב במקום למת”ש געתון ממאגרי אשר
לנהריה על פי הסכם חתום בנדון משכבר
הימים .המערכה על המים שלנו החלה.
תשלובת מילואות ,נחושה ואיתנה ,מעניקה
את תמיכתה הגורפת בשני הקיבוצים .נאחל
ונייחל ,שהמו”מ והמאבק ,אשר אין צודק
ומוצדק ממנו ,יסתיים לשביעות הרצון כל
הצדדים הנוגעים בעניין!
בימים אלה ,כאשר “וכל שפעת המים
נוהרת לרווחה” ,כמאמר השיר של נעמי
שמר ז”ל ,נברך את הטבע הממלא מאגרים
ונתברך במים ,המשאב החשוב והחיוני
ביותר עבור כולנו בכלל ועבור החקלאים,
המוציאים הודות להם לחם מהאדמה,
בפרט.
אהרון כפיר -עורך

זה הזמן להצטרף לרשימת התפוצה של מילואות
אחרונות החדש  -מגזין אינטרנטי המביא את
פעילויות תשלובת מילואות ישירות אליכם במייל,

להרשמה:

milouot-news@milouot.co.il

המערכת
עורכים :רמי רז ואהרון כפיר
ארכיון ומח’ מנויים :אילנה ליבנה-קלין
מזכירת מערכת :מיכל נוה
עיצוב :סיגי לנדאו  -סיגסטאר עיצוב גרפי
מיילmilouot-news@milouot.co.il :

מילופרי

הכל בגלל האס -אבוקדו :

מילופרי משדרגת את מערך קווי הייצור ,המיון
והאריזה
לאחר העונה הקודמת שהיתה עונת שיא במילופרי,
בעונת  2016 - 2015יש ירידה של כ 20% -בכמות
האבוקדו ,כתוצאה מהחמסינים שפגעו קשות בחנטים
בחודש מאי ,אבל בימים אלה מצויה חברת מילופרי
בעיצומו של מהלך ,שבו מתווספים חדרי קירור לאחסון
הפרי ובסוף העונה הנוכחית ישודרג מערך הייצור ,אשר
במסגרתו יוחלפו מערך המיון וקווי האריזה ,שיתבססו
על אוטומציה ,המיון יתבצע ע”י מצלמות ויחליף את
המיון הידני וגם חלק מהאריזה תתבצע אוטומטית.
השדרוג אמור לתת מענה לגידול בכמויות הפרי באזור
גליל מערבי ,תוך הגברת הקצב ועלייה בתפוקה .לדברי
מנכ”ל מילופרי ,תמיר פורת ,הטמעת מערך האוטומציה
בתהליך הייצור מיועד ,בין השאר ,ליצירת אחידות באיכות
בתהליך המיון והאריזה של פרי האבוקדו.
פורת אומר ,כי החברה נערכת לגידול הצפוי בכמות
הפרי בעונה הבאה כתוצאה מתוספת שטחים חדשים
שנכנסים לניבה ותוספת מוגברת של נטיעות .לדבריו,
אמנם העונה יהיה פחות פרי אבל המחירים
”
גבוהים בשל המחסור בפרי”.
יצוין ,כי בעונה שעברה רשמה חברת מילופרי הישג
שיא ושיווקה כ 26,320 -טון אבוקדו בעזרת חברות

השיווק“ :גליל אקספורט”
ו”גליל שוק מקומי” (חברות
בנות מתשלובת מילואות)
הצליחה החברה להשיג
תשואת מחירים גבוהים לפרי,
בעיקר ביצוא ,בשל המחסור
בפרי באירופה ,שאפיין את
המחצית השנייה של העונה.
שיתוף הפעולה ההדוק בין
המגדלים ,צוות ההדרכה,
תמיר פורת
מנכ”ל מילופרי
בית האריזה וחברות השיווק
ממשיך להוכיח את כדאיותו ויעילותו של הגוף המשותף
שבא לידי ביטוי בתוצאות הטובות שמשיגים המגדלים.
צילום :חגית מאיר

קוראים המעוניינים לספר לנו סיפורים
וחוויות אם או בלי תמונות על מילואות
מתקופת היווסדה ועד היום מוזמנים
לשלוח מייל למערכת:
milouot-news@milouot.co.il

על אף נזקי הקרה
שפגעו בחלק
בלתי מבוטל
מהיבול ,מסכם
מנכ”ל חברת השיווק “גליל אקספורט” ,דרור
איגרמן ,את שנת  2015כשנה טובה“ .אנחנו מסכמים
את שנת  2015כשנה טובה לחברה .עמדנו יפה בתחזיות
וביעדים שהצבנו לעצמנו ובעוד ימים אחדים נחלק רווחים
למגדלים” ,אומר איגרמן .בעונה הנוכחית ,לדבריו ,יש
עלייה מתמדת בביקוש לאבוקדו בשווקים בחו”ל בכלל
ובאנגליה ובצרפת בפרט ועל הירידה בכ 20% -בכמות
הפרי מפצה המחיר הגבוה שמשולם עבורו .ביקוש
נאה יש גם לאשכוליות אדומות(סנרייז) ולקלמנטינות
קליפות מזן אור .ביקוש ער יש גם לרימונים ,אשר השנה
היא שנת שיא בכמות אותה מייצאת החברה ,ולתמרים
מסוג מג’הול ,המצטיינים בחיי מדף ארוכים ומבוקשים
במדינות רבות ובהן ברזיל ,סין ,אוסטרליה ,מלזיה ועוד.
שנת  2015עשויה להיזכר בחברה בעיקר כשנה שבה
החל ,בראשונה ,ייצוא פירות לשוק הסיני:
חברת גליל אקספורט שולחת מזה חודשים אחדים
ישירות לסין אשכוליות אדומות .מדובר בפרי שנקטף
במספר פרדסים שקיבלו אישורים מיוחדים לאחר
שעמדו בתקנים הסינים המחמירים ביותר של גידול הפרי,
אריזתו ,טיפול קור נגד מזיקים ועוד .המשלוח הראשון
כלל שלוש מכולות (כ 60 -טון) .בחודשים האחרונים

נשלחות מדי שבוע
כשתי מכולות (כ-
 40טון) .ההסכם
ליצוא ישיר לסין
נחתם בעקבות
השתתפותם של
ראשי חברת גליל
אקספורט בתערוכת
דרור איגרמן
Asia Fruit Logustica
מנכ”ל גליל אקספורט
שהתקיימה בספטמבר האחרון
בהונג קונג ,שבמהלכה נקשרו קשרי
מסחר עם יבואנים גדולים מסין .לדברי דרור איגרמן
ורפי צורי מנהל ההדרים בחברה ,מדובר בפריצת דרך
לשוק הגדול ביותר במזרח הרחוק“ .זו תחילת הדרך,
שהיא מבטיחה ומעודדת ,מאחר שהשוק הסיני הוא
שוק שקיים בו פוטנציאל רב עבור גליל אקספורט
כמי שמיצאת סוגים רבים של פירות וירקות ובראשם
אבוקדו וקלמנטינות” מציין צורי.
גליל אקספורט ,חברת בת מתשלובת מילואות בגליל
המערבי ,הוקמה בשנת  2011בעקבות קריסת חברת
אגרקסקו .החברה משווקת תמהיל מגוון של ירקות ופירות
לשווקים באירופה ,בארצות הברית ,בדרום אפריקה
ובאחרונה גם למזרח הרחוק .גליל אקספורט הנו ארגון
מגדלים ההולם את המגמה הגלובאלית שמעצבת
קשר מסחרי ישיר ובלתי אמצעי בין המגדלים-לשווקים
הבינלאומיים .חברת הייצוא ובית האריזה שלה פועלים
על פי תקני איכות מחמירים המתאימים לסטנדרטים
הגבוהים ביותר של שווקי היעד במקומות שונים בעולם.
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גליל שוק מקומי

מיתוג  -גיל הדחליל
גליל שוק מקומי הוקמה בתור גוף משלים לגליל אקספורט
מילואות כארגון איזורי מרכזי רצתה שלמגדלים שעובדים עם מילואות,
תהיה חליפה תפורה מלאה ,כלומר שכלל הפרי ששולח המגדל דרך בית
האריזה ,יקבל את מעטפת השיווק המלאה ,אם זה ליצוא או לשוק המקומי.
החברה הוקמה לפני כ 3 -שנים ולמנהלה נבחר יפתח אורטל .יפתח ,בן
 41תושב תל עדשים ,נשוי  ,3 +בוגר הנדסה תעשיה וניהול מערכות מידע
מהטכניון בתחום של שיווק תוצרת חקלאית.
על פי דברי יפתח ,שנה או שנה וחצי לאחר שהוקם גליל שוק מקומי,
החלטנו שכדי להיות חברה גדולה ומובילה בשוק הירקות והפירות ,חברה
שרואה קדימה ,צריך להיכנס לתהליך של מיתוג .ראשית הוחלט על הערך
הכספי של מהלך המיתוג ,הוחלט על השקעה  1מיליון  ₪בשנה במשך 5
שנים השקעה שלא ניתנת לעצירה באמצע ,ומשם בעצם התקדמנו.
מה זה מיתוג בכלל ,אנחנו ממתגים  3מוצרים עיקריים :בננות ,אבוקדו
וקלמנטינות אור .התחלנו את התהליך עם האבוקדו ,השנה נכנסים למיתוג
האור .אנחנו ממתגים את החברה ,ולא את המוצר הספציפי ,המוצרים הם
“הקרונות בתוך הרכבת” .המשרד שנבחר לעשות את המיתוג היה רגב-קביצקי,
בין שלל הצעותיהם היה גם הדמות של “גיל הדחליל” מהגליל כפרזנטור של
המותג והוא שנבחר לבסוף.
התחלנו בפריסת שלטים מסודרים עם הלוגו והדחליל בכניסות למטעים
של הישובים שלנו ,מעמק זבולון ועד אדמית ,כל המוצרים
יוצאים מבית האריזה בקרטונים עם המותג ,או עם
פתק הדחליל עליהם .המותג נתמך בקמפיין ברדיו
וכעת עובדים על החלפת הכתובת על המשאיות
שגם עליהן יהיה הלוגו והדחליל.
העקרון הוא שהמיתוג מכוון לצרכן הסופי -
לעקרת הבית שעושה את הקניות .הדחליל
נבחר כי הוא דמות שמתכתבת עם חקלאות,
שמירה על הטבע ,על הפרי ,על איכות הסביבה
ואיכות המוצר .הרעיון הוא שהצרכן הסופי יגיע
לסופרמרקט יקנה פירות וירקות באיכות
מעולה ,עם התווית של הדחליל
ובמשך הזמן יחפש את המוצרים
עם הדחליל כי הם יהיו מזוהים
עם תוצרת באיכות מעולה ,ששווה
לשלם עליה יותר.

המטרות הסופיות של המיתוג הן:
א .להגדיל את המכר ,לגרום ליותר
ביקוש.
ב .להביא רווח יותר גדול מהמכירה.
המותג אמור להביא לזיהוי הפרי
עם איכות מעולה גם אם יותר יקרה.
כיום אנחנו נמצאים בשנה השניה
של תהליך המיתוג .כעת כבר כל
הסביבה החקלאית המשווקת פירות
מודעת היטב למותג גיל הדחליל
מהגליל .אנחנו רואים כיום שכל
מי שמתעסק בשוק החקלאי מכיר
אותנו היטב ,יודע מאיפה אנחנו באים,
והציפיה היא שעד תום  5השנים ,עם
השיטות המקצועיות בהן אנו נוקטים.,
גם הצרכן הסופי יכיר את המותג ויחפש
אותו במרכולים.
אילנה ליבנה קליין

יפתח אורטל  -מנכ”ל גליל שוק מקומי

גליל שוק מקומי

לקראת ט”ו בשבט
סמל הדחליל נבחר בשל דימויו כשומר
חברת גליל שוק מקומי יוצאת בקמפיין פרסומי של קלמנטינות “אור”
על היבולים החקלאיים בגינות ,בשדות
ממותגות ואבוקדו מסוג “אס” באריזות ייחודיות
ובשאר אזורי הגידול .מיתוג החברה הוא
שלב נוסף בתהליך בידולה ויצירת זהות
בימים אלה יוצאת חברת גליל שוק מקומי בקמפיין תקשורתי שבמסגרתו
עסקית ברורה .מטרתו היא להקל על
היא משווקת קלמנטינות אור (טעימות ,קליפות
הצרכן הסופי של המוצרים לזהות את
וכמעט ללא גרעינים) ממותגות ואבוקדו
התוצרת שהחברה משווקת .גם כאשר
מסוג ‘האס’ באריזות ייחודיות ,ממותגות אף
הפירות והירקות יהיו בתפזורת ,מדבקה
הן .תחת המותג ‘גיל הדחליל מגליל’ ,תשווק
עם לוגו החברה וסמלו של גיל הדחליל
החברה את מוצריה הממותגים גם בשתיים
יימצאו על כל אחד מהם.
מרשתות שיווק נוספות ,יוחננוף ופוליצר,
גליל שוק מקומי משווקת בשנה  60.000טון של  25סוגי פירות וירקות,
שעמן היא חתמה באחרונה חוזי התקשרות,
לרבות נשירים ,פירות הדר ופירות אקזוטיים כגון אנונה וליצ’י ,במחזור
במקביל לשיווקם ברשתות השיווק הגדולות
מכירות שנתי הנאמד ב 140 -מיליון  .₪האסטרטגיה של החברה מכוונת
ובהן שופרסל ,הריבוע הכחול וחצי חינם .בימים
בעיקר לרשתות הקמעונאיות הגדולות .החברה נחשבת לספקית מובילה
אלה ניתן ‘פוש’ שיווקי חזק גם לבננות .גליל
לשלוש רשתות השיווק הגדולות ביותר בארץ :שופרסל ,הריבוע הכחול
שוק מקומי משווקת מגוון פירות וירקות ובהם,
וחצי חינם ,ומשווקת במכירה ישירה גם לרשת רמי לוי ,וזאת באמצעות צי
בין השאר ,בננות ,אבוקדו ,דלעת ,פלפל ,פרי הדר ועוד.
מיתוג החברה ,שהוקמה בשנת  ,2012החל בחודש מאי  2015עם השמעת משאיות של החברה.
תשדיר “גיל הדחליל מהגליל” ברדיו .מנכ”ל החברה ,יפתח אורטל ,אומר ,כי
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פרי הרי גליל

פירות נשירים
עמוס כהן“ ,שינוי שיטות העבודה והקפדה יתרה על איכות הביאה לתוצאות טובות מאוד לשביעות רצונם
של המגדלים המקבלים תמורה מלאה לעבודתם ולתוצרתם”
מזה עשרה חודשים משמש עמוס כהן
מנהל בפועל של בית האריזה “פרי הרי
הגליל” (לשעבר שובל) במושב רמות
נפתלי שבגליל העליון ,אשר הבעלות
עליו מתחלקת בין מילואות ( 74%שאותם
רכשה במאי  2014תמורת כשישה
מיליון  )₪לבין הבעלים הקודמים (שובל)
המחזיקים ב  26%ממנה.
בבית האריזה “פרי הרי הגליל” אורזים
מדי שנה כ 5,000 -טון פרי .בימים אלה
הסתיימה אריזת הרימונים והחל מיון
קלמנטינות קליפות מזן אור .בית
האריזה מתווסף לבית האריזה “מילופרי”
שבבעלות תשלובת מילואות ובא לתת
מענה לביקוש הגובר לפירות קיץ נשירים
כגון אגסים ותפוחים ,אפרסקים ,אפרסמון
ועוד .בית האריזה כולל שלושה קווי
ייצור ,המסוגלים למיין עד כ 15 -אלף
טון ושמונה חדרי קירור ,שמשתרעים
על שטח של כ 2,000 -מ”ר.
כהן ,55 ,נשוי ואב לשלושה ,תושב
כרמיאל (לשעבר חבר קיבוץ תובל)
מכיר את תשלובת מילואות לפני ולפנים.
עמוס כהן  -מנכ”ל פרי הרי גליל
הוא החל את דרכו בחברה בשנת 1989
כמשווק ומאוחר יותר כמנהל תחום
הנשירים במילופרי 13 .שנה שימש כסמנכ”ל מפעל “מילוז” שבבעלות
התשלובת .חצי שנה יצא ל”גיחה” במפעל לקרמיקה ושב לתפקיד מנהל

פרי הרי גליל

תפעול במפעל “מילועוף” ,שאותו
מילא במשך שש שנים .במשך שנה
וחצי הוא משמש כמנהל חברת “יציר
כפיים” ,המספקת עובדים למשחטה של
מילואות וכאמור ,מזה עשרה חודשים,
במקביל ,הוא משמש גם בתפקיד המנהל
בפועל של בית האריזה “פרי הרי הגליל”.
כניסתו של עמוס לתפקיד מקבילה לתהליך
שינוי מקיף שהתבצע בבית האריזה ,אשר במסגרתו
שונו שיטות העבודה ,מתבצעת הקפדה יתרה על האיכות ,הכוללת מבדקי
שער קפדניים ,מידע הנמסר למגדלים און ליין ועוד“ .התוצאות נראות בעין”,
אומר כהן“ ,והמגדלים מאוד מרוצים .הם מקבלים תמורה לעמלם”.
כמחצית מהפירות הנארזים בבית האריזה ,היום תנובת השדה של מגדלים
מ 12-קיבוצים ועוד כמה מגדלים פרטיים הינם ,כמחצית מהתוצרת משווקים
בתוך הארץ וכמחציתם מחוץ לה .כהן צופה גידול בפוטנציאל הביקוש
לרימונים ולזני אור.
לשאלה האם התפקיד קשה הוא משיב“ :שני התפקידים שאני ממלא הם
מאוד תובעניים אבל קושי הוא עניין של החלטה”.
יצוין ,כי עם רכישת בית האריזה אמר תמיר פורת ,מנכ”ל חברת מילופרי,
בראיה כוללת ,בית האריזה “פרי הרי הגליל” תגדיל ותמנף את כושר הייצור
של החברה“ .מעכשיו נוכל להציע למגדלים פתרון גם לפירות אותם נאלצו
לארוז מחוץ לאזור בשל אי-התאמת המערכים של מילופרי לאותם הפירות,
פרי הרי הגליל נותן מענה לפירות הללו .שני בתי האריזה יתנו מענה לא רק
לחקלאי הגליל המערבי ,אלא גם לחקלאים הרבים מרחבי הארץ בכלל ומאזור
הצפון בפרט .השילוב של בתי האריזה מילופרי ופרי הרי הגליל יאפשר סל
מוצרים רחב יותר לשתי חברות השיווק של תשלובת מילואות“ ,גליל” בשוק
המקומי ו”גליל אקספורט” ליצוא ,לאורך כל השנה”.

מכופף הבננות

הבננה נחשבת פרי של חורף ויש לה מקום של כבוד בגידולי החקלאות
באזורנו.
עם בוא החורף הלכנו לבקר בבית האריזה לבננות בכברי לשיחה עם עפר
אריאל על איך עוברת העונה .מגדלי בננות גליל מערבי ,הינו אגודה שיתופית
שבעליה הם הקיבוצים המגדלים :אילון ,בית העמק ,געתון ,גשר הזיו ,חניתה,
יחיעם ,כברי ,מצובה ,סער וראש הנקרה .אז מה הקשר אלינו ? הקשר למילואות
הוא ,שכל הקיבוצים המגדלים בננות הם שותפים בתשלובת ,והפרי משווק
על ידי חברת השיווק  -גליל שוק מקומי.
עפר אריאל ,בן וחבר בית העמק ,נשוי ואב לשלושה (שתי בנות ובן) ,מנהל
את האגודה ובתוך כך גם את בית האריזה  -חי ונושם בננות לאורך כל חייו
הבוגרים .בגיל  22קיבל את ריכוז ענף הבננות בקיבוצו ,ובשנת  94נכנס לבית
האריזה .לאחרונה נבחר ליו”ר שולחן הבננות בישראל ,השולחן מייצג את כל
מגדלי הבננות בארץ .כידוע הבננה היא ‘עשב’ ולא עץ ,מחזור חייה הוא כ14 -
חודשים .העץ (הגיזעול) נותן פרי וקומל .היבול הבא מגיע מהנצרים (הבנות)
שגדלות בריבוי וגטטיבי .באנו לספר על פרי של חורף ...ולמדנו שעונת הבננות
השנתית היא מיולי ועד יוני ,קוטפים ,משווקים ואוכלים בננות כל השנה .דבר
זה גורם לכך שכל שנה היא סיפור חדש מבחינת כמויות הפרי ואיכותו .תכנון
הגידול נעשה באופן אזורי ,בסה”כ כ 4600-דונם 100% ,מהשטחים מכוסים
בבתי רשת .עפר מספר כי השנתיים האחרונות היו קשות בגלל אירועי
קרה קשים .חלק מהמטעים היה צריך לחסל ולנטוע מחדש .למרות
זאת בעונה הקודמת נמכרו כ 17,500-טון בפדיון של כ 36-מיליון .₪
חלק מההכנסה החסרה הגיע מהקרן לנזקי טבע בה מבוטחים
כל המגדלים.
הבננה מתחלקת ל 3-רמות איכות :אא; א; ב; .כאשר ההבדלים
הם באיכות הפרי ומן הסתם גם במחיר.
הבננות משווקות בשתי צורות :ירוקות וצהובות .הירוקות
הם האשכולות השלמים שנשלחים לבית האריזה שלנו
ולבתי אריזה אחרים וגם לרצועת עזה והרשות הפלסטינית
בגדה .קשרי העבודה עם הרשות הם מצוינים ,רמת האמינות
הדדית וגבוהה ויש ביקוש רב לבננות כל הזמן .בית האריזה
משווק בשנה כ 12000-טון בננות מתוך כ  30אלף טון (בעונה

רגילה) ומתוך כ 25 -אלף טון בשנתיים האחרונות.
בית האריזה מקבל בננות ירוקות ומייצר בננות צהובות .הבננות הצהובות,
הן בננות שעברו הבחלה והן משווקות בכפות מופרדות בתוך קרטונים ,עם
הלוגו של גליל על הקרטון ,לרשתות המזון והחנויות בישראל.
בפועל בית האריזה מטפל בכ 40% -מהפרי המיוצר במשקים.
האתגר הגדול של עפר ,הוא לתכנן את השיווק באופן אחיד פחות או יותר
בכל חודש ,כדי לאפשר למלא את הביקושים ,דבר שמשפיע על הנטיעות,
על הגידול ועל הקטיפים.
העונה הזו ,שכאמור התחילה ביולי,
נראית מאוד מבטיחה ,הפרי גדול ,יפה,
ומתקבל מצויין בשווקים.
התקווה היא שעונה זו תימשך כפי
שהתחילה ,והתפילה הגדולה היא
“שרק לא תהיה קרה”.
אילנה ליבנה קליין

עופר אריאל  -מנהל מגדלי בננות
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מילואות

הושק מועדון המנהלים של תשלובת מילואות

מועדון המנהלים אמור לחזק את הקשר ואת המחויבות ההדדית בין
תשלובת מילואות ובין הקיבוצים החברים בה
יו”ר מילואות ,יהודה בכר” :מבחן ההצלחה להפוך פורום זה למוסד של קבע
שצידוקו יבוא מעצם קיומו”.
בכנס יסוד שנערך באחרונה (חמישי ה )21/1-הושק מועדון המנהלים של
תשלובת מילואות .בדברי ברכה שנשא יו”ר מילואות ,יהודה בכר ,בפני עשרות
המשתתפים ,מנהלי חברות בתשלבות ונציגות מרשימה של מנהלי קהילות
ועסקים מקיבוצי הגליל המערבי ,ציין כי הרצון והכוונה מאחורי ייסוד הפורום
הם “ליצור במה איכותית ומושקעת שתאפשר תנאים נאותים להביא נושאים
מעניינים ורלוונטיים ושאפשר יהיה לשלב בהם גורמי חוץ שהם מובילי דעה או
בעלי סמכא מוכרים ויכולת הצגת תכנים ברמה גבוהה” .בכר אמר ,בין השאר,
כי הכוונה היא לתכנן כשלושה  -ארבעה מפגשים
של חצי יום ,אשר באמצעות התכנים שאליהם
ייחשפו המנהלים במהלכו תהווה עצם התכנסותם
הזדמנות לקיום מפגש בלתי אמצעי ומפרה
ותשמש גורם מלכד שיגביר את המעורבות
והמחויבות ההדדית בין קיבוצי האזור והתשלובת.
“מבחן ההצלחה שלנו יהיה בהשתתפותכם בכנסים
און ברזילי

הבאים וביכולתנו להפוך פורום זה למוסד של קבע שצידוקו יבוא מעצם
קיומו” ,אמר בכר .און ברזילי מנכ”ל מילואות נתן סקירה מקיפה על פעילות
התשלובת ובין השאר ציין שעל המדוכה כעת ,שני נושאים שידרשו לאחדות
דעים של כל השותפים במאבק העלול להתפתח מול המוא”ז ולפרשנות
ההסכם הקשור למט”ש געתון .נושא נוסף ,ההסכם לשיווק וייצוא ירקות
ופירות של הארגונים הצפוניים.
עדי קויצקי ,מומחה באסטרטגיה שיווקית ,נשא הרצאה מאלפת תחת
הכותרת “איך לוקחים עסק וממציאים אותו מחדש” .הוא שילב בהרצאתו
דוגמאות של חברות בינלאומיות שהיו על סף קריסה והצמיחו את עצמן
מחדש הודות להעלאת רעיונות יצירתיים ומימושם .דורית עוזיאל ריתקה את
המנהלים בהרצאה בנושא מיומנויות בתקשורת ,שפת גוף ועוד.

רמי רז
יהודה בכר

אורלי גביש סוטו מחניתה
ואביב יניבסקי מעברון

דורית עוזיאל

מילואות

הנהלות מילואות
במילואות ומשקי המפרץ  9הנהלות הנבחרות מדי שנה באסיפה השנתית.
בהנהלות אלה מכהנים  83דירקטורים:
•  4דמ”צים חיצוניים
•  7נציגי שותפים
•  11נציגי מילואות
•  61נציגי יישובי הבעלים  8 +משקיפים (נשים  /צעירים).

ל
ת

ל

הדירקטורים נבחרים בעיקרון לכהונה בת  3שנים ,מדי שנה מתחלפים
כ 1/3 -מחברי ההנהלה.

ועדת מינויים  -נבחרת מדי שנה במועצת מנהלים מילואות
השנה חברי הוועדה:
			
רמי רז  -יו”ר (מילואות)
(יחיעם)
מרב הספל
דפנה סוקול (מילואות)
(כפר מסריק)
		
חן פלור
(לוחמי הגטאות)
אורי כובס
אשרת זהבי (גשר הזיו)
(אדמית)
גבי טריינין
תפקידה של ועדת המינויים לאתר ולהציע מועמדים מתאימים להנהלות
המפעלים עפ”י החלטות והנחיות האסיפה ,ולמיטב שיפוטם של חברי
הוועדה.
במסגרת פעולות הבקרה וההכנה של ועדת המנויים לקראת הצעת
השיבוץ ל ,2016-ביצענו משובי הערכה של תפקוד הדירקטורים והתנהלות
ההנהלות ביחד עם יושבי הראש והמנכ”לים של המפעלים בתשלובת.
מתוך המפגשים עם היו”רים והמנכ”לים (כולל המשובים שקיבלנו על
מבנה ופעולת הדירקטוריונים) של תאגידי ומפעלי מילואות ,ברור לנו
שהדירקטורים משמשים לייצוג ושיתוף בעלים ,ברצוננו לכוון גם לחיזוקם
כאורגן משמעותי בפעילות ובקביעת המדיניות והדרך של הארגונים
והתאגידים השונים ולהפכם למקצועיים ,משפיעים ורלוונטיים יותר
לפעילות והבקרה על הארגונים עצמם ,זאת לטובת הארגונים ,מילואות
והבעלים לאורך זמן.

מדיניות והנחיות עבודה
חברות בהנהלות תתאפשר רק לנציגי משקים חברי האגודה .זאת עפ”י
הנחיות נציג רשם האגודות.
חשוב לאתר מועמדים בעלי ניסיון והשכלה ,יכולת מקצועית בתחומי
הכלכלה ,תעשיה ,ניהול וחקלאות .זאת תוך העדפת נשים וצעירים ומאמץ
לייצוג כל משקי הבעלים.
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לשבץ משקיף בכל הנהלה על מנת לקדם נשים וצעירים למעורבות
במילואות ויצירת “מסלול הרצה”.
בחירת חברים למועצות המנהלים לפי קריטריונים של יכולת ,מקצועיות
מרבית וזמינות לישיבות.
שמירה על רמה של מקצועיות בכל אחת מהועדות וההנהלות תוך שמירת
הידע והעברתו מדור לדור .יש לשמור על רעננות ההנהלות על ידי החלפה
של שליש מחבריהן מידי שנה.
הסכמה לחברות ב הנהלה מחייבת השתתפות בכל הישיבות .אי הופעה
ל 2 -ישיבות רצופות תגרום להחלפת הנבחר.
מינוי המועמדים הוא אישי בשאיפה לכהונה בת  3שנים .הבחירה נעשית
כל שנה באסיפה השנתית עפ”י המלצת ועדת מינויים ומסתייעת במשוב
המנהלים מדי שנה.
לא תתאפשר בחירת יותר מנציג ממשק אחד באותה הנהלה ,להוציא
בעלי תפקיד מכהנים ,תוך מתן שיקול דעת בנושא לועדת מינויים.
כל נבחר להנהלה יחויב בחתימה על טופס סודיות והתחייבות לפעילות
עפ”י ההנחיות בחוק החברות (חובת נאמנות וחובת זהירות) וההנחיות
בנושא ניגוד אינטרסים.
בחירת דירקטורים חיצוניים תבוצע עפ”י המלצת יו”ר  +מנכ”ל ,ואישור
מועצת מנהלים ,ובחירתם באספה כמקובל.
עובד מילואות ותאגידיה אינו יכול לכהן כדירקטור בהנהלת מילואות
ומשקי המפרץ ובהנהלת המפעל בו הוא עובד .מנהלי מפעלים לא יכהנו
כדירקטורים אלא יוזמנו כשמשקיפים קבועים.

אסיפה שנתית
האסיפה השנתית השנה תתקיים ב 14.4.16 -במילואות וועדת המינויים
שוקדת על קבלת הצעות המשקים להרכב ההנהלות ופועלת לגיוס
מועמדים נוספים על סמך המלצות ,קריאת קו”ח וידע חברי הוועדה.
אנו מאמינים כי פעילות תקינה של ההנהלות מביאה להחלטות טובות
יותר ,לבקרה של פעילות מנהלים ,התווית מדיניות מעורבות בעלים ובמה
לקידום אישי.
רמי רז

מילו‡ו˙אחרונות
ניוזלטר ע„כני

מחלקת מידע

שיחה עם איריס בן ישי  -אדריכלית

בשעה טובה אנחנו חונכים את משכנה החדש של
מחלקת מידע.
כידוע ,מח’ מידע הינה יחידת מטה חדשה האחראית
לפיתוח ואחזקת מע’ המידע של כל מפעלי מילואות
(במקום תדיעד ומילועד) .את המחלקה מרכזת
לילך שחר ועובדים במחלקה  9עובדים.
איריס בן ישי ( ,)44נשואה ואם לארבעה ,עוסקת בתחום
האדריכלות מעל  20שנה .במקור מירושלים ולפני  18שנה הגיעה לקיבוץ
שריד שבעמק יזרעאל ומיד התאהבה בעמק.
במסגרת תכנית אב של מילואות לשפץ את המבנה המרכזי במהלך של
כמה שנים ,התחלתי לפני שנתיים בשדרוג ושיפוץ מח’ משאבי אנוש בקומה
 ,3מקום שהיה בעבר אולפן הווידאו של מילואות .לאחר מכן הפכתי את
משרדי האינטגרציה מ 2-משרדים קיימים ושירותים למח’ משאבי אנוש
המכילה חדר כניסה ,חדר ישיבות ו 3 -משרדים.
לפני כשנה וחצי חנכתי את שיפוץ אולם הכינוסים של מילואות (200
מושבים) שמשמשים לאולם כנסים ,חדר ישיבות ומופעים ,התכנון הותאם
לכל שימוש על פי דרישותיו .חוות הדעת שהתקבלו על מראה האולם
המחודש ,היו טובות מאוד ומחממות את הלב.
הפרויקט שזה עתה נסתיים ,תכנון ושיפוץ מח’ מידע שבה לקחנו את אולם
המחשב המרכזי בקומת הקרקע והפכנו אותו למשכנה של מח’ מידע ,בה
עובדים  9אנשים ,תוכננו  8משרדים בחלל פתוח ,חדר ישיבות סגור ועוד 4
משרדים סגורים.
בימים אלה נכנסו האנשים למשרדיהם וב 8/2 -נעשה חנוכת בית.

אני מאמינה שהמבנה שאני מתכננת ,חייב לענות לצרכים של המשתמשים
בו .אני מתייחסת ולוקחת בחשבון את כל האלמנטים שמרכיבים את המראה
הסופי ,ממיקום השולחן שמשפיע על נק’ החשמל עד למערכת ההגברה,
תמונות ,תכנון מיקום לאלמנטים חדשים והיסטוריים ושילובם בתכנון מודרני.
בזמן תכנון של עמדות העבודה ,נלקח בתכנון הנדסה האנוש ,כדי ליצור
נוחיות בעבודה .אני אוהבת ורואה שתכנון שיפוץ מבנה קיים ,זה אתגר גדול
יותר מלבנות מבנה חדש מהיסוד .ההתמודדות עם האלמנטים הקיימים
שלא ניתנים לשינוי והשימוש בהם בתוך המבנה המחודש הם אתגר מקצועי,
והתוצאה הסופית גורמת לי סיפוק מהצלחה.
אני שותפה בכל ההחלטות מההתחלה עד לשלב המסירה ,כל עבודה
קטנה כגדולה ,היא בשבילי כמו לידה מחדש.
הקשר הטוב ושיתוף הפעולה שנוצר בין מילואות (המזמין) לביני ,הוא אחד
הגורמים להצלחת כל פרויקט.
רמי רז ומיכל נוה

תחבורה

נסיעה מחשמלת

כתבינו לעניני תחבורה יצא לארה”ב (במסגרת בקור משפחתי) לנסיעת מבחן במכונית
חשמלית אמריקאית מסוג “טסלה” .מכונית שהמטען החשמלי שלה מאפשר לגמוע
מרחקים של עד  500ק”מ ,מאובזרת ,מרווחת ,גדולה ,חזקה ויפיפיה .ומבחן התוצאה
קבלה ציון בטיחות מעולה .חבל רק שעלותה  100אלף דולר.
חשוב לציין כי אין עלויות תדלוק וכל צריכת החשמל על חשבון החברה כמו גם חבור
אינטרנט ווייז ,בנוסף מקבל רוכש הרכב החזר של  10אלפיים דולר ממשרד אכ”ס
האמריקאי על תרומתו לנקיון האוויר .בונוס נוסף ,הרכב רשאי לנוע חופשי בנתיבי
תחבורה צבורית (קאר-פול) גם כשיש נהג בודד.
רמי רז

מילואות בקהילה

“קול קורא”  : 2016 -צוות מעורבות בקהילה
של מילואות  -פרויקטים לפיתוח האזור
צוות מעורבות בקהילה במילואות ,יוצא בקול קורא לקבלת בקשות והצעות לפרויקטים
קהילתיים אזוריים לשנת .2016

“

קו
ל
ק
ו
רא”

כללי:
מעורבות בקהילה האזורית מוגדרת במדיניותה של תשלובת מילואות כחלק חשוב של פעילותה והיא
מייצגת את כל מפעלי התשלובת.
תקציב הפעילות השנתי נקבע במסגרת תקציב התשלובת מדי שנה והוא מנוהל ע”י צוות מעורבות בקהילה.
צוות מעורבות בקהילה יורכב מנציגי התשלובת ונציגי ציבור וימונה במוסדות מילואות.
הצוות יוודא כי הנהנים מתמיכה ותרומה יסיעו ביח”צנות למילואות.

מדיניות:
המעורבות תתמקד בעיקרה באזור ,ככתוב “עניי עירך קודמים” ותתבסס על  5עוגנים מרכזיים:
חינוך ,מצוינות ,סיוע ותמיכה מוסדות אזוריים ,חיבור לשכבת חברים צעירים.
לא תהא מעורבות בהנצחות אישיות ,חגי קיבוץ.
נהיה מעורבים בפרויקט עד ל 3 -שנים.
מלגות  -כל שנה יוגדרו מקצועות מועדפים .ימונה צוות מלגות ציבורי מתמחה שיטפל מדי שנה בחלוקת המלגות.
גוף מתמחה  -נבצע המעורבות דרך גוף מתמחה קיים ומוכר ככל שניתן.
שילוב  -נשאף ליצירת שילוב אזורי שימשיך בפרויקט לאחר צאתנו.
נתמוך בגופים מוכרים לצרכי תרומה.
בשאיפה לעבודה מול הקיבוצים ולא מול החבר הבודד.
תתמקד בפעילות או ציוד ייעודי לפיתוח תהליכים חינוכיים.

נוהל ולוח זמנים:
בקשות לפרויקטים יוגשו על “טופס בקשה לתמיכת מילואות” (ניתן להוריד מאתר מילואות).
בסיום הפרויקט ובסיומה של כל שנה ,יוגש “דוח ביצוע שנתי” (ניתן להוריד מאתר מילואות).

את ההצעות יש להעביר
אל מיכל בכתובת:
michaln@milouot.co.il

מועד אחרון לקבלת בקשות לפרויקטים .15.3.16 -
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