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מילואות מינתה לאחרונה את שוקי בשן, אשר סיים לפני שבועות אחדים 
חמש שנים בתפקיד מנכ”ל “מילועוף” לעמוד בראש צוות פיתוח עסקי, 
שירכז את הטיפול בכל הרעיונות שעולים בדיונים במפעלים ובמרכז מילואות 
במטרה ליישם את אלה מהם שיתברר כי יש להם היתכנות וכדאיות כלכלית. 
התפקיד יכלול גם מענה לפניות שונות שמגיעות למילואות לגבי פרוייקטים 
שקשורים לתחומי העיסוק של המפעלים, אשר בשל העומס שמוטל על 
ממלאי התפקידים הבכירים בתשלובת והעדר גוף שירכז את הטיפול, ימיין 

את הרעיונות, ויבדוק את היתכנותם הכלכלית, הנושאים מתמוססים.
צוות פיתוח עסקי הכולל את שוקי בשן כיו”ר, רמי רז, מזכ”ל מילואות, 
צור שמיר, סמנכ”ל הכספים של מילואות, דנה שלזינגר, סמנכל”ת משקי 
המפרץ, איתן שפר, מרכז תחום הנדל”ן, 
אלון חגי מקיבוץ בית העמק ועומר 
הררי, אסטרטג. הצוות ירכז את 
כל הנושאים שיוחלט ששווים 
בדיקה, יבצע מיון ראשוני ובדיקות 
היתכנות ראשונות. בנוסף, הצוות 
יזום בחשיבה משותפת נושאים 
חדשים לבדיקה שיתאימו לתחומי 
הפעילות החקלאית של מילואות 

והפיתוח הנדל”ני.
נושאים נבחרים יועברו לבחינה, 
לדיון ולהחלטה למועצת 
המנהלים או להנהלת 

המפעל הרלבנטי. 

בין הנושאים שיועלו לבדיקה בפועל: ייצור מחית אבוקדו, יצור מזון לבעלי 
חיים במפעל המוצרים של מילועוף, בחינת הקמת מפעל לטיפול בפסדים, 
פיטום עגלים, שחיטה ושיווק בשר דרך מילועוף, כניסה לתחום ביצי מאכל, 
התארגנות הרפתות בקיבוצי מילואות למקרה שיבוטלו המכסות, גידול מרוכז 

של הודים במילובר ועוד.
לדברי שוקי בשן, למנהלי המפעלים ולהנהלת מילואות מגיעים כל העת 
הצעות ורעיונות למיזמים רבים שלא מטופלים בגלל העומס של המנהלים 
להתעסק בנושאים שוטפים, ואלה פשוט מתמוססים. מטרת הצוות הוא 
לטפל ברעיונות בשלב ההיתכנות ה”פיילוט” ובמידה שיתברר כי יש בהם 

פוטנציאל עסקי, הנושא יועבר למפעל הרלוונטי.
שני נושאים נמצאים כבר כיום בשלבי בדיקה: יצור מזון “חטיפי בשר” 
)רטוב( לחתולים וכלבים, במפעל המוצרים. מדובר בבחינת ניצולת שאריות 
הבשר “פסדים” שנפסלים בקווי היצור ומהווים- פחת, שלמעשה הם מוצרים 
אייכותים בטיבם אך מבחינת הנראות הויזואלית פסולים לשיווק לבני האדם. 
מיזם נוסף שנבדק כעת הוא הקמת פילוט משותף לטיפול בפסדים עם גורם 
כלכלי חיצוני. מילועוף תספק את הפסדים -חומר הגלם, את מתחם השטח, 
והשותף יעמיד לטובת המיזם את מכונות היצור. במידה והנושא ירקום “עור 
וגידים” לכדאיות כלכלית להקמת מפעל יצרני, תעמוד למילועוף אופציה 

עתידית להחזיק באופן מלא בבעלות המפעל.
יצוין, כי לצוות הפיתוח, שיפעל במתכונת של חממה עסקית, אין צורך 
בתשתית פיזית ובמשאבים טכנולוגיים: פעילותו מושתתת ומבוססת על 
ההון האנושי של בכירי התשלובת בכלל ועל הידע המעמיק, הניסיון העשיר 

והיצירתיות המוכחת של כל אחד מחבריה בפרט. 
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מילואות הקימה צוות לפיתוח עסקי לבחינת היתכנות 
כלכלית של רעיונות ומייזמים בתחומי החקלאות

מילואות
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מילופרי השקיעה 15 מיליון ₪ בבניית חדרי 
קירור איכותיים לאחסון פרי לתקופות ארוכות 

חברת מילופרי מתשלובת מילואות שבגליל המערבי השלימה באחרונה 
בנייה של ארבעה חדרי קירור דו-תכליתיים לקירור בטמפרטורות אפס 
מעלות ומעלה ומינוס 18 מעלות. שלושה מהחדרים הם בעלי תכולה של 
220 משטחים וחדר אחד בעל תכולה של 350 משטחים. בנוסף נבנו עוד 
ארבעה חדרים המיועדים לצינון מהיר להורדת הטמפרטורה של משטחי 
האבוקדו ואזור הכנת משלוחים בטמפרטורה של אפס מעלות לשמירה 
על טמפרטורה מפוקחת ומבוקרת בכל שרשרת הייצור לאבטחת איכות 

המוצרים.
לדברי תמיר פורת, מנכ”ל מילופרי, חלק מחדרי הקירור ישמשו את החברה 
במהלך העונה השוטפת וחלק יושכרו למשתמשים חיצוניים. לדבריו, מוצרים 
המאוחסנים בטמפרטורות של 0-7 מעלות יכולים להחזיק בקירור במשך 
שבועות אחדים, ואילו מוצרים שמאוחסנים במינוס 18 מעלות, יכולים להחזיק 
בקירור שנה ויותר. החדרים צוידו במערכות קירור מתקדמות, המאפשרות 

תפוקות קירור גדולות וחסכון בצריכת החשמל בהפעלה.
פורת: “ חדרי הקירור החדשים יאפשרו למילופרי טיפול רציף בפרי מקבלתו 
מהמגדלים, דרך הטיפול במיון ובאריזה, אחסון בקירור ומשלוח במכולות 
לחו”ל, כאשר כל התהליך מתבצע תחת קורת גג אחת. זאת לאחר שנים 
של שימוש באחסון חיצוני למשטחי הפרי לפני משלוחם לחו”ל בעלויות 
גבוהות”. היקף ההשקעה בהקמת קומפלקס חדרי הקירור כ- 15 מיליון ₪.

בתוך כך, לפני שבועות אחדים השלימה מילופרי 
בניית מערך מיון אופטי לפירות שמוטמעות בו 
טכנולוגיה חדשנית ואוטומציה מתקדמת בעלות 

של כ- 15 מיליון ₪. 
פורת, שהתמנה באחרונה כראש חטיבת הפירות 

והירקות החדשה של מילואות, אומר כי “לאחר 
כ-40 שנה של מיון ידני, המעבר למיון אופטי, 

ישכלל וייעל את המיון, ישפר את האיכות, 
יסייע בהוזלת העלות לכל טון פרי ויאפשר 
קליטת כמות גדולה יותר של פרי, בהתאם 
לתחזיות הגידול של כמויות הפרי של 
מגדלי גליל מערבי ומגדלים חיצוניים. 
האתגר שלנו הוא להפעיל בהצלחה 
ציוד מתקדם, לצד שדרוג חלקים מקווי 
הייצור הקודמים, לשפר את האוטומציה 
של המשטוח והאריזה ובכך להפחית 
עומס מהעובדים, תוך הגברת התפוקה”. 
בחטיבת הפירות והירקות ירוכזו כל 
מערך הגידולים, בתי האריזה שבבעלות 
מילואות, ובתי אריזה העובדים עם החטיבה 
בשיתוף פעולה, כדי למקסם את פוטנציאל 

המכירות של חטיבת הפירות והירקות בארץ 
ובחו”ל. 
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נדל”ן הנהלת מילואות

מהמיטב בחקלאות

דירקטורים
בהנהלות מילואות

שתי מגמות חדשות מתרחשות בשנים האחרונות במינוי הדירקטורים 
בהנהלות מפעלי מילואות. אם פעם השתתפות בהנהלות היו שמורות 
לבעלי תפקידים מכהנים בלבד, לאחרונה נפתח הסכר, וכל חבר/ת קיבוץ 
מהשותפים יכול להגיש מועמדותו אם הוא עונה על הדרישות הבסיסיות. 
פתיחות זו הביאה למגוון רחב של חברות וחברים בהנהלות השונות, וכדי 
להרחיב עוד ולהגדיל את הקשר עם הקיבוצים, נוספה הפונקציה של 
“משקיף”, אשר משתתף בכל הישיבות, רשאי לשאול, להביע דעתו, אך 

לא מצביע.
הלכנו לשמוע מכמה חברי הנהלות שהתחילו בתור משקיפים וכיום 

בעלי זכות הצבעה, את התרשמותם.

גיל קורן - כפר המכבי - הנהלת מילועוף
גיל פרש משרות קבע ארוך כאיש חיל האויר, 
בתחום כיפת ברזל, בוגר תאר ראשון באונ’ 
חיפה במנהל עסקים. עם חזרתו לקיבוץ הוצע 
לו להצטרף להנהלה במילואות והגיע למילועוף. 
לפני כן ההכירות עם מילואות היתה “בכותרות 
בלבד”. נכנס להנהלה בתור משקיף, לדבריו 
“בהתחלה זה היה מוזר, לקחתי את זה כתקופה 
של התלמדות והכרת התחום, הרגשתי פער 
במינוחים המקצועיים שבדיוני ההנהלה. לא התביישתי לשאול, קיבלתי 
עזרה ושת”פ מלא משוקי בשן, שהעביר אלי מידעים וחומרים נלווים על 
פי הצורך. במבט לאחור, זהו מסלול האצה לא מלחיץ והוא נכון מבחינה 
ארגונית ואישית”. גיל סבור שתרומתם העיקרית של חברי הקיבוצים 
בהנהלות, הוא הכנסת עוד זויות ראייה והעמקה של תהליך קבלת 
ההחלטות בהנהלה, אם כי לעיתים יש הרגשה שתרומתם מועטה מדי.

אורלי גבישי סוטו - חניתה - משקי 
המפרץ

הגשתי מועמדות להנהלת משקי 
המפרץ על פי פניה של נציגי הקיבוץ 
בו אני עובדת. בנוסף, היתה לי היכרות 
קודמת עם מילואות מעבודתי הקודמת. 
התחלתי כמקובל כ”משקיפה” אני 
חושבת שזו יוזמה מבורכת שמאפשרת 
כניסה מקצועית להנהלה ומאפשרת 
מעורבות גדולה יותר של נציגי המשקים. 
לאחר שנה המשכתי כחברת הנהלה.

אורלי סוטו, מכהנת כמנהלת העסקים 
ויו”ר האגודה הקהילתית בקיבוץ חניתה.

בהנהלה בה אני משתתפת, מעורבות חברי הקיבוצים, בהחלט ניכרת, הם 
אנשים מקצועיים, מגיעים מוכנים לישיבות, לאחר שקראו את החומרים 

שנשלחו ושותפים מלאים בהחלטות.

איתן עציון - כברי - הנהלת מאגרי אשר
“נכנסתי להנהלת מאגרי אשר על פי 
בקשתו של מנהל העסקים של כברי. אני 
מנהל את ענף המים והקרקעות בכברי 
כבר שנים רבות נמצא בקשר הדוק עם 
מאגרי אשר והיה לי עניין רב להשתתף 

בהנהלתה.
בתקופה הראשונה כיהנתי כמשקיף, 
ראיתי זאת כתקופה של בחינה הדדית לגבי 
התאמת האדם להנהלה והפוך, האם הוא 
מוצא עניין בתחום, עם אפשרות להפסיק 
את ההתקשרות במידת הצורך בצורה חברית”. במקרה שלו ההמשך הוא 

חברות מלאה בהנהלה. 
איתן סבור שחברותם של אנשים שהם גם צרכנים של מאגרי אשר 
חשובה ביותר. לתחושתו מידת השפעתם מועטה במקצת, והוא פועל 
בהנהלה להגביר את הפניה לכיוון המשתמשים, כי זו בעצם מהותו של 

התאגיד, לספק מים מושבים לחקלאים בדרך היעילה והזולה ביותר.

מבני מפעל “נעמן פורצלן” ההיסטורי, מאושיות התעשייה בגליל המערבי, 
שטבעו את חותמם על המשק הביתי במוצרי נוי לסוגיהם בהם כלי אוכל 
והגשה מקרמיקה, שעמד בשיממונם, כאבן שאין לה הופכין בשנים האחרונות, 
עוברים מהפך עיצובי חדש מן היסוד. לאחרונה החלה תשלובת מילואות 
בשיפוץ מאסיבי של המבנים הישנים שחלקם צפוי להריסה והתאמתם 
לביקושי השוק תוך מתן ביטוי עיצובי הייטקיסטי למבנים המתחדשים. בימים 
אלה השלימה מילואות שיפוץ יסודי של מבנה המפעל שאכלס את תנורי 
השריפה של מוצרי הקרמיקה. המבנה שמשתרע על 1,000 מ”ר חולק ל-4 

אולמות והוכשרה בו קומת משרדים עליונה על שטח של 120 מ”ר.
יצוין, כי רכישת חטיבת הקרקע של מפעל “נעמן פורצלן” ע”י מילואות 
נועדה לשמש כעתודת קרקע להרחבת מפעלי התשלובת הצמודים למתחם 
מילואות. בשנתיים האחרונות החליטה הנהלת מילואות להרחיב את פעילותה 
לתחום פיתוח הנדל”ן שבבעלותה והשקיעה כ- 5.5 מיליון ₪ בשדרוג מבני 

התעשייה, התשתיות, ותיחום הפארק ושירותי השמירה. 
לדברי איתן שפר, מנהל תחום הנדל”ן במילואות: “מיקומו האסטרטגי של 
מתחם פארק נעמן היושב על עורק התחבורה הראשי המקשר בין חיפה 
והקריות, לגליל המערבי ולצפון, הוא בעל ערך ופוטנציאלי כלכלי רב. אין לי 

ספק כי אל 14 החברות 
והמפעלים הפועלים כיום 
יצטרפו רבים נוספים, בשל 
היתרונות הרבים הגלומים 
במיקום המתחם ואפשרויות 
הפיתוח הרבות הקיימות בו”. 

אלכס רובינשטיין מקיבוץ אילון בין זוכי תואר “חקלאי מצטיין” של מועצת 
הצמחים.

מדי שנה מעניקה מועצת הצמחים בטקס חגיגי אותות לחקלאים מצטיינים. 
בין מקבלי התואר “חקלאי מצטיין” נמנה השנה אלכס רובינשטיין מקיבוץ אילון.

אלכס, יליד הקיבוץ המתגורר בו עד היום. כבר בגיל צעיר החל לעבוד בענף 
הבננות, והיה מראשוני המגדלים. במשך שנים מילא אלכס תפקידים מרכזיים 
בקיבוץ, בחינוך ובתעשייה. לפני עשרים שנה חזר לענף הבננות ומנהל אותו. 
לאילון כאלף דונם בננות. הענף שותף לניסויים רבים בארץ ובעולם, יחד עם 
מפעל התרביות של קיבוץ ראש הנקרה, וחותר ללא הרף למצוינות ולאיכות.
על פי ההישגים והתוצאות, בגידול, אילון הוא בפועל משק מצטיין, לאורך 

שנים, הן באיכות והן ביבול.
בענף הבננות מועסקים חברי קיבוץ, עובדים תאילנדים 
ועובדי ערבים מהכפרים בגליל- כולם פועלים בשתוף ומגלים 

חבותאמיתית ומסירות, הן לדרך והן למטרות. 
מתוך עיתון הקיבוץ 

למבנה מפעל נעמן פורצלן 
ההיסטורי 

מתיחת פנים הייטקיסטית

תמונה עליונה: לפני השיפוץ 
תמונה תחתונה - אחרי השיפוץ

צילום: בועז רבינוביץ
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מילואות בקהילה

סיורים

בטיחות לפני ומעל לכל:

בתשלובת 
מילואות 

שמים 
דגש חזק 

על נושאי 
בטיחות

ועדת הבטיחות יצאה לסיור לימודים וגיבוש, בדגש על עבודה בתנאי 
גובה, בחללים סגורים, סכנות פיצוץ ועבודה עם גז טבעי

ועדת הבטיחות של תשלובת מילואות קיימה יום לימודים משולב בסיורים 
במתקני תעשייה וגיבוש, בהובלתו של ברק הרמתי, ממונה הבטיחות של 
מילואות. בסיור המקצועי הודגשו במיוחד הנושאים: עבודה בתנאי גובה, 

עבודה בחללים סגורים, סכנות פיצוץ ועבודה עם גז טבעי.
הוועדה ערכה סיור בממגורות “דגון” בחיפה ולמדה מניסיונם רב השנים 
של העובדים בשינוע חומרי גלם, אחסונם ושילוחם במשאיות ורכבת 

בדומה לנעשה במילובר.
לאחר מכן נסעו חברי הוועדה לאתר “חגית” של חח”י, אתר שיש בו 
חמש טורבינות משולבות להפקת חשמל )בהיקף כ- 15% מצריכת מדינת 
ישראל( מגז ומקיטור וזאת כהכנה לחיבור מכון האנרגיה של מילואות 

לרשת הגז הטבעי בסוף 2016.
משם המשיכו חברי הוועדה למסעדת “טנדוקה” במושבה יקנעם, ובה 
נפרדו חבריה מאמציה, המסיים 28 שנות פעילות בוועדה. את הסיור 
חתמה הוועדה בשיעור מורשת בקיבוץ משמר העמק, שכלל גם ביקור 

במערת הפלמ”ח.
ברק רמתי, ממונה הבטיחות של מילואות אמר בסיכום הביקור: “אין 
ספק שסיורים שכאלה הם בעלי ערך מוסף גבוה המטעין את הבטריות 

ומוסיף נדבך בטיחותי נוסף”.

מילועוף תרמה לעמותת 
סא”ל סאלח פלאח ז”ל מלגות 
לסטודנטים מהעדה הדרוזית 

בכנס חגיגי שהתקיים 
בכפר  ביוני  ב-29 
ג’וליס, תרם מפעל 
מילועוף )בשיתוף עם 
בנק הפועלים וקרן 
עתיד בישראל( מלגות 
למאות סטודנטים 
דרוזים בוגרי צה”ל, 
הארץ,  רחבי  מכל 
הלומדים במסלולי 
החקלאות השונים. 
הרביעית  שנה  זו 
שכמה  שמילועוף, 

מעובדיו הם תושבי הכפרים הדרוזים בצפון, 
תורם מלגות לאגודה למען החייל הדרוזי, 

ולעמותת סא”ל סאלח פאלח, ז”ל. 
“התרומה הזאת היא אחד הביטויים להוקרת 
המפעל את תרומתם של הדרוזים לביטחון 
המדינה”, אומר ניר וולמן, מנכ”ל מילועוף, 
“זה שנים אנחנו מקפידים לאפשר לעובדינו 
הדרוזים לחגוג את חגיהם המסורתיים, 
ומכבדים אותם בימי חגם. אנחנו מאמינים 
ומקווים, כי המלגות שתרמנו יסייעו לסטודנטים 
במסלולי החקלאות, שהם ליבת העשייה של 
מילועוף ושל חברת האם מילואות, לסיים 

את לימודיהם, ולהשתלב בעבודה יצרנית
מפרנסת ומכובדת, בכלל, ובמילועוף בפרט”.

ועדת הבטיחות

סיורים

ביקור מזכירות מילואות בחווה
רמי בר זיו - מנהל החווה

חווה אזורית לניסיונות בעכו

לא כולם יודעים, אבל באזורינו מקום קטן 
ומקסים, המשמר את ערכי החקלאות, 

המחקר בעבודה עצמית.
אני משתפת אתכם בריאיון שערכתי עם 
רמי בר זיו, חבר עין המפרץ, המנהל את 
חווה האזורית לניסיונות שעל בסיסו כתבתי 

כתבה קצרה זו.

1923 - ממשלת המנדט הבריטי מקימה חווה חקלאית להדגמה וניסויים 
בגידולי שדה, כאשר הבריטים רצו לעזור לתושבים, ערבים ויהודים לקדם 

את החקלאות באזור לצורך פרנסה.
1948 - עם קום המדינה, עוברת החווה לאחריות משרד החקלאות.

1963 - הוקמה חווה אזורית לניסיונות בעכו בבעלות מוא”ז מטה אשר, 
מוא”ז זבולון ומפעלי מילואות. 

בחווה יש כ- 800 דונם, מתוכם 200 דונם גידולי שדה וירקות וכ- 600 
דונם גידולי מטע בעיקר אבוקדו.

צוות החווה מונה כ- 8 אנשים קבועים בשטח ו- 2 טכנאים שאחראים 
על ביצוע הניסיונות מול החוקרים.

מחזור הפעילות בשנה - 4.2 מיליון ₪, כאשר הכנסות החווה מתקציבים 
לביצוע ניסיונות וממכירת יבול )בעיקר אבוקדו( - השתתפות המשקים 

והבעלים.
החווה מכוונת לפעילות שמעניינת את האזור, כל שאלה בהיבט המקצועי, 

מקדמים אותה לשאלת חקר ומוצאים תקציב.
בחווה מבצעים ניסיונות בתחומים שונים: 17 ניסיונות בתחום המטעים - 
בוחנים זנים חדשים של אבוקדו שיאריכו את את העונה )כיום מספטמבר 
- מאי(, גידולי שדה - כותנה )זנים חדשים, צפיפות(, תירס מתוק ותירס 
תחמיץ )מבחני זנים חדשים(, אבטיח )מבחן זנים(, טיפולי הדברה שונים 
וירקות, משקיעים הרבה מאמץ בלקדם גידולים שיתאימו לגד”ש כתחמיץ 

ומספוא לרפת, ומצד שני תחליף )חומרים( שיכול להיכנס למזון גס. 
מדי שנה הצוות המקצועי של ענף האבוקדו יחד עם מילופרי מקדם 
רעיונות שרוצים לבחון ומעלים אותם לדיון בהנהלת ענף האבוקדו הארצי. 
חלק מהעבודות מעלים לגורמים ארציים או חוקרים אחרים ממוסדות / 
אוניברסיטאות, ומנסים לנסח ניסוי שעושים לו תכנים ואותו מתקצבים.

הקשר של החקלאים עם האזור הוא יומיומי, החקלאים עצמם מוזמנים 
ומגיעים לראות את הניסיונות שעושים בחווה, מלווים ומקבלים את 
התוצאות. קיים קשר עם המפעלים האזוריים, מילופרי בתחום המטעים, 
מאגרי אשר בתחום המים ומרכז מזון מילובר בתחום גידולים למספוא.

חזון החווה:
• חיבור מוסדות החינוך	
• החווה תעודד קשרים בין התלמידים לבין גופים אזוריים בעלי נגיעה 	

לחקלאות ולסביבה.
• חיזוק הקשר בין האוכלוסיות השונות החיות בגליל המערבי.	
• חיזוק הקשר עם האדמה והסביבה וחיזוק האופי הכפרי / ההתיישבותי.	
• טיפוח עתודה צעירה להשתלבות בענפי החקלאות.	
• הצמחת חקלאות מתקדמת וחדשנית.	

החווה ממוצבת כאתר שמוביל את המחקר של ענף האבוקדו בארץ, 
החווה חייבת להתחדש מבחינת התאמת המטע לעבודות חדשות - עכשיו 

בתנופה של מהלך בחידוש המטע.
מיכל נוה

יאיר סרוסי יו”ר בנק הפועלים 
וניר וולמן מנכ”ל מילועוף
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תולדות הבית השני של אמציה ירון

לאמציה עם סיום עבודתו
לקט ברכות

בשם החברים 
נמרוד

מילואות

אמציה שלנו בחור כארז
יודע את מיקומו של כל ברז

הוא זוכר איפה היה פיצוץ ב- 48’
ומי תיקן אותו ב- 88’    

אם היו מבקשים ממנו היום לנהל
את המטבח הוא היה מראה לכולם
שאפשר לעשות אוכל טוב גם בלי

להיות טבח הוא תמיד נמצא בעניינים
וכולם מתייעצים איתו כשבונים בניינים

בשבתות הוא לוקח את הרכב, וגומע מרחקים
כי הוא יודע שאם לא יסע, יבואו אורחים

ואז הוא צריך אותם להאכיל
לכן הוא מזמין מקום במסעדה, ונוסע לגליל

אמציה הוא ארכיון מהלך

הוא זוכר מי עבד כאן והסתבך
הוא יודע מי בגד כאן ועם מי

אין ספק שהוא נכס לאומי

וגם היום כשיש לו מחליף
בסתר לבך אתה יודע שאין לו תחליף

מי ידליק בבוקר את המיזוג והחשמל  
 

ומי בערב יסגור הכל וינעל את הבניין

יהיה קשה לכולנו מחר בבוקר בחצר
לא לפגוש אותך יותר

אני מקווה שלט”ו בשבט יזכרו להזמינך
כי מי שמזמין, בקרוב, הולך בעקבותיך

יותר מדור שלם עבדת במילואות

וסוף סוף אתה יוצא לגמלאות
נצל כל רגע כמה שתוכל לנוח

כי כמו שאני מכיר אותך, לשבת
בלי לעשות כלום פשוט, אין לך כח

היה לנו כייףףף גדול לעבוד במחיצתך
ואין ספק שלא במהרה נשכח אותך

פשוט תודה על הכל
שמור על הבריאות, להפעם זה הכל

במשך 28 שנים היתה מילואות הבית השני של 
אמציה ירון, איש אחזקה, בינוי ופרויקטים רבים, 
וסביר להניח כי היא תישאר כזאת גם בשנים 
הבאות. הוא מסיים בתחושת מיצוי וסיפוק, 
אהוד ומוערך על ידי כול - החל מבכירי 
המערכת וכלה בעובדיה הזוטרים. מעתה 
תהיה עדנה לגינה הגדולה שהוזנחה 
והיא תשוב לפרוח, להרהיב את העין 

ולהרוות את הנשמה ביופיה

אמציה ירון, חבר קיבוץ אפק, שסיים 
באחרונה את עבודתו במילואות לאחר 
28 שנות עבודה, התחיל את הקריירה 
המקצועית שלו בתשלובת, כאיש שאחראי 
על התשתיות, התחזוקה והבינוי, 
ניהול פרויקטים שונים ומעין ‘אב 
הבית’. הוא הגיע באחד מ”שיאי” 
השפל- אם לא העמוק בהם - 
בשנת 1988, בשנה שבה נדרש מאמץ עילאי של הנהלת התשלובת כדי לגייס 
מימון לתשלום החובות הכבדים שהכבידו וכמעט שיתקו את פעילותה. הוא 
פגש מתחם מוזנח. משטחי הדשא הצהובים היו הביטוי החזותי של המצב. 

פיצוצי מים והצפות אירעו לעתים תכופות. המצב הראה והרגיש בכי רע.
המצב התייצב באמצע שנות התשעים, לאחר הסדר עם הבנקים. הוקצה 
תקציב לבינוי ולשיפור חזות המתחם. התקבלו אישורי בנייה והחל תהליך בינוי 
מסודר. משנת 2012, עם מינויו של און ברזילי לתפקיד מנכ”ל התשלובת, 
חל שיפור ניכר בפיתוח הפיזי. ניהול מושכל ומקצועי של משאבי הקרקע 
והמבנים האיץ את הכניסה של מילואות לתחום הנדל”ן כזרוע עסקית בלתי 
נפרדת ממכלול הפעילויות. גולת הכותרת של פעילותו היא שיפוץ ושדרוג 
בית המנהלה, לרבות אולם אירועים המכיל כ- 200 מקומות ישיבה, ובניית 
שלושה חדרי ישיבות מצוידים ומאובזרים השייכים למחלקת מערכת המידע 

החדשה, שאף היא נוספה זה מכבר.
אמציה ירון, 71, נשוי, אב לארבעה וסב לחמישה, נכדים מסכם את 
שלושה העשורים, בקירוב, שבהם עבד במילואות בסיפוק רב. “מילואות 
היא הבית השני שלי. יש לי המון חברים שם. אני אוהב את כולם. אין לי 
אף שונא. הגעתי בשנות השמונים של המאה שעברה, שהיו שנות השפל 
של מילואות. תשתיות המים והביוב היו הרוסות ונוזלות. נאלצתי להתמודד 
עם בעיות תחזוקה קשות בתקציב זעום ולכן היה הכרח לאלתר פתרונות. 
עבדתי בשיטת הסלמי- פרוסה פרוסה. במשך 10 שנים החלפנו את כל 
התשתיות מ א’ עד ת’. השנים האלה היו שלב הבלימה. לאחר מכן התחילו 
השנים של ההתייצבות ואחריהן- הניצחון. אני מקביל את התהליך שעברה 
מילואות למלחמת היום הכיפורים. בשלב מסוים, לפני 15 שנים, התחלתי 
להרגיש את החופש לא רק לתחזק את התשתיות אלא לפתח. שיפצנו 

אולם אירועים, חדרי ישיבות ועדיין יש הרבה עבודה”.
מהיכרותך את המערכת מבפנים, מה מאפיין את תשלובת מילואות? 

“שני דברים מאפיינים במיוחד את מילואות. האחד, רמות ניהול גבוהות 
מאוד שהביאו להישגים רבים והיחס לעובד הפשוט שחש שמילואות היא 

בית ומשפחה. מילואות נותנת המון לעובדיה ולאזור שבו היא פועלת”
ירון, שהחל לעבוד בשלב שבו נדרש ממנו לאסוף את השברים ובהדרגה 
קיבל אחריות על ביצוע מכרזים ופרויקטים רבים, נושא תעודה של טכנאי 
מים מטעם מכללת רופין. במשך שנים רבות שימש כמרכז בניין בקיבוצו, 
אפק, ומספר שנים בלתי מבוטל עבד כאקונום. “בשלב מסוים”, הוא אומר, 
“רציתי להתאוורר במילואות פיטרו באותה תקופה אנשים ועל כל שניים 
שפוטרו נקלט עובד אחד. היה שם כוח אדם בלתי מנוצל. די מהר לאחר 
שנכנסתי שאל אותי מי שהיה אז מנהל החטיבה התעשייתית, יונתן מלמד, 
מה דעתי בקשר ל- 14 עובדי הבניין מטעם מחלקת הבנייה של הקיבוץ 
הארצי שהועסקו במילואות. חשתי שהוא צודק כי יש צורך בפיטוריהם אבל 
כמי שרק הגיע לא היה הוגן ואחראי מצדי להגיד כי צריך לפטר אותם. הם 
פוטרו ובמקומם מי שביצע את עבודות הבינוי הוא קבלן משנה שעובד עם 

מילואות עד היום.”
בשנות עבודתו במילואות “החליף” ירון ארבעה יושבי- ראש ושלושה 
מנכ”לים. בימים אלה הוא מבצע חפיפה וחניכה למחליפו, אורי דרסלר 

ומעמיד עצמו לרשותו ככל שיתבקש.
זכורה לך חוויה מיוחדת מכל שנות עבודתך?

“אני זוכר טראומה, לא חוויה. בשנת 1991 ישבתי עם אחד העובדים, עמי 
גורדון, לארוחת בוקר. פתאום נשמע פיצוץ אדיר ורסיסים עפו לכל עבר. 
התברר כי הפיצוץ אירע באסם תבואות. בעוד עמי רץ למקור הרעש כדי 

לבדוק מה קרה הוא נהרג”.
איך מתרגלים לחיים של גמלאי?

“זה לא קל. העבודה היא כלי להמשך החיים שאין לו תחליף. ללא עבודה 
אדם עלול למצוא עצמו לעתים תכופות במרפאה”.

כיום, לאחר שפרש אמציה ירון מ- 28 שנות עבודה כמנהל אחזקה )זו 
הגדרה מצמצמת של תפקידו הרחב(, משתרע מולו הים הגדול של הזמן, 
אוקיאנוס של פנאי. עכשיו יש לו זמן לטפח את הגינה הגדולה, המוזנחת, 
שליד ביתו. עכשיו יש לו זמן להשכים מדי בוקר לשעה וחצי של ריצה 

משולבת בהליכה, לקרוא ספרים, לבלות, לחיות חיים של פנסיונר פעיל. 
 לכן אתה כבר מצוי בעיצומו של מיון הצעות עבודה?

“זורמות עליי הצעות ואני שוקל אותן. יש הצעות בתחום מחסנאות טכנית, 
פיקוח בנייה ועוד. זה לא פשוט כי כל אחת מההצעות כרוכה באחריות כבדת 
משקל ובגילי צריך למיין את ההצעות טוב טוב ובעיקר למצוא משהו שיעניין 
אותי. אני עדיין נחשב לעובד מילואות ומדי פעם קוראים לי ואני בא ברצון”

שורה תחתונה
“נהניתי מכל רגע במהלך 28 שנות עבודתי במילואות, שהפכה לבית שני 

שלי”.
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חידת החודש

המדור מופיע מעת לעת ומפרסם כתבי חידה למשוטטים בצפון הארץ.

קוראינו מוזמנים לשלוח תמונות וכתבי חידה למערכת.

לפותר הראשון בכל כתב החידה ישלח פרס צנוע מתנת מערכת העתון.
 

כתב חידת החודש מס’ 2:

היכן מוצבת מחרשה זו? איזו מחרשה אני?
מהו הסיפור מאחורי פסל סביבתי זה?

פתרון חידה מס’ 1
מקריות או תזמון מיוחד ובלתי מוסבר?

בגיליון האחרון של עלון מילואות הוצגה חידה. בתמונה שבחידה הופיע פסל של כובע גרב ואנו, 
הקוראים התבקשנו לענות על השאלה היכן נמצא הפסל. נכתב רק שהוא נמצא בגליל העליון. ניסינו 

בבית לפענח את החידה ולא עלה בידינו. 
יומיים לאחר מכן יצאנו, הגימלאים הצעירים של כפר מסריק, לטיול ב... גליל העליון, ובמסגרתו 

ביקרנו בקיבוץ מלכיה, באתר הזיכרון ללוחמים שנפלו במלחמת השחרור במאבק על שחרור מלכיה. 
בעודנו מסיירים באתר ושומעים את סיפורי גבורת הלוחמים מפיה של חברת הקיבוץ - אורה ערמוני, 

לכד את עיניי, למרבה פליאתי ובהפתעה מוחלטת - הפסל. הבנתי שמצאתי את התשובה לחידה. 
הפסל עוצב ע”י גד פרנק מקיבוץ יפתח לזכר חבריו הלוחמים. 

חוה גירש, כפר מסריק

milouot-news@milouot.co.il :מייל

חוה מזרחי מקיבוץ סער האמנית שחונכת לראשונה את גלריית המבואה תערוכת  
ציורים בחודשי יולי - אוגוסט.

חוה חברת קיבוץ סער, בעיסוקה יועצת ביוגרפית ותרפיסטית באמנות.
עלתה לארץ ממרוקו בגיל תשע. לאחר נשואיה, השתקעה בקבוץ סער בו נולדו וגדלו ילדיה. 

לאחר מותו של בנה אסי ז”ל, פנתה לדרך רוחנית בה היא צועדת מאז 2005.
מחברת  הספר “מאות פרחים סגולים”, הספר מביא פירותיה של התנסות אנושית ומתאים 
לכל אדם באשר הוא עם מתן כלים  לבחירה בחיים ומיצר הזדמנות לתקווה והתחדשות.

”מכל מלמדיי השכלתי”
סיור מערכת מילואות אחרונות בכפר מסריק

מערכת העיתון )רמי רז, דפנה סוקול, אילנה ליבנה, מיכל נוה( 
קיימה סיור במרכז מבקרים כפר מסריק, בהדרכתם של אפרת 

פלד, מנהלת מרכז מבקרים ורון כהן, מזכיר הקיבוץ והמדריך.
כזכור, קיבוץ כפר מסריק הוקם בשנת 1933 בשם משמר 

זבולון, על המקום בו נמצא מאוחר יותר מפעל “נעמן”.
המפעל הוא הקשר בין מילואות לכפר מסריק, היות וכיום 

מילואות הוא הבעלים של קרקעות ומבנים נעמן )ראה כתבה בעמוד 
2(, ובנוסף, היה זה אחד ממפעלי התעשייה הראשונים בתנועה 

הקיבוצית.
נבחנת האפשרות להקמת מוזיאון התעשייה הקיבוצית בכפר 

מסריק, תוך שימור הרכבל מנעמן למסריק.
בסיור חווינו סיפורים ומיצגים של הקיבוץ של פעם, כולל ביקור 

בסנדלרייה שהזכיר לוותיקים בינינו עולמות שנעלמו.

רמי רז

תערוכות מתחלפותבמילואות

 תערוכה במבואה

סיורים
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