מחלבת תנובה ירושלים
 80שנות עשייה

1927
2007

ספר המחלבה ,תנובה ירושלים
© כל הזכויות שמורות לתנובה
צוות היגוי ותחקיר :שמוליק רוזנפלד ,אפרת שנן ,ניסים ביטון,
יחיאל נזרי ,יחזקאל גריסריו ,יוסי כהן ,יעקב אייל ,דבורה נהרי,
רבקה חיים ,מיכל דוידוביץ ,גלית מנור ,קרן אשל ,עדי שמאי,
שאול אלקולומברה ,שרון בן שמעון ,דלית גבזה ,עליזה שמש.
כתיבה ועריכה :מיכל אלכסנדר
עיצוב גרפי :אורית לוי לידר לסטודיו "מילי ורחל"
הפקה :סטודיו "מילי ורחל" כפר סבא
דפוס :רבגון דפוס ואריזות בע"מ
ישראל תשס"ח2007 ,
תודה מיוחדת לכל הגורמים שהעמידו לרשות תנובה ירושלים
תצלומים ,מסמכים וסיפורים ,וסייעו בהוצאת ספר המחלבה.

תוכן העניינים
ברכות��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	4
תנובה ירושלים  80 - 1927-2007שנה של אהבה �����������������	9
שנים ראשונות ��������������������������������������������������������������������������������������������	11
איפה היינו? אתרי המחלבה ���������������������������������������������������������������������	14
מחלבה במלחמה �������������������������������������������������������������������������������������	20
נזכור �����������������������������������������������������������������������������������������������������������	29
צועדים עם הזמן  -ההתפתחות הטכנולוגית �������������������������������������������	31
אמנות הקוטג' �����������������������������������������������������������������������������������������	43
הקשר עם הבד"צ �����������������������������������������������������������������������������������	47

עובדים

��������������������������������������������������������������������������������������������������������	55

אני ירושלמי������������������������������������������������������������������������������������������������	56
מצעד האופנה �������������������������������������������������������������������������������������������	57
משפחות בתוך משפחה  -אבות ובנים במחלבה��������������������������������������	58
כולנו למען המחלבה  -ועד העובדים ��������������������������������������������������������	61
לומדים את רזי החלב  -הכשרה ���������������������������������������������������������������	62
קבוצה מנצחת  -ספורט במחלבת ירושלים ���������������������������������������������	64
שכר ותנאים �����������������������������������������������������������������������������������������������	66
ילדים במחלבה ������������������������������������������������������������������������������������������	67
אורות בלילה ����������������������������������������������������������������������������������������������	68

שלג
תנובה בקהילה ����������������������������������������������������������������������������������������	73
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������	69

ילדי תנובה��������������������������������������������������������������������������������������������������	74
פרוייקט מוריה �������������������������������������������������������������������������������������������	76
הוסטל חברותא �����������������������������������������������������������������������������������������	77
חג החלב�����������������������������������������������������������������������������������������������������	78
מיחזור למען הסביבה��������������������������������������������������������������������������������	79
מסע הפילים����������������������������������������������������������������������������������������������	80
העמותה של בירו ���������������������������������������������������������������������������������������	81
דורון מתנדב מהלב������������������������������������������������������������������������������������	82

מחלקות תנובה ירושלים
ימי פרידה  113. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�����������������������������������������������������������������	83

סיפור מחלבת ירושלים היא סיפורה של"תנובה".
סיפור מחלבת ירושלים היא סיפורה של מדינת ישראל.
מחלבת ירושלים היא מהמפעלים הראשונים שהוקמו ע"י "תנובה" .היא קמה כתשובה
תעשייתית לייצור החלב ע"י רפתני ההתיישבות העובדת .זו ההתיישבות שקבעה במעשיה
את גבולות מדינת ישראל ,מאז אותם ימים רחוקים לא פסקה המחלבה ברציפות של
שמונים שנה להעניק את מוצרי החלב המשובחים שלה לתושבי ירושלים.
המחלבה התאימה את עצמה לשינויי העתים והייתה מהכלים החשובים להשגת מטרותיה
של "תנובה".
עם ההתכנסות של שבע מחלבות אזוריות שהפכו לארבע מחלבות מתמחות ,נגזר גורלה
של המחלבה להיות בין המתכנסות .וכך לא מפני שפיגרה אחרי המחלבות האחרות ,אלא
מפני שהיינו צריכים לאחד את שלוש המחלבות העירוניות -חיפה ,ת"א וירושלים למחלבה
אחת שנמצאת במקום שאינו מוגבל בשטחו ,ובאזור ירוק מחוץ למרחב העירוני.
זאת ההזדמנות להודות לעובדי תנובת ירושלים ומנהליה לדורותיהם על הצטיינות בעשייה,
ובפרט אני מבקש להודות לעובדי הדור הנוכחי על התוצאות הטובות שהשיגו במחלבה
ועל האחריות מעוררת הכבוד שקיבלו על עצמם את דין הסגירה מבלי ששום דבר יפגע.
בידידות שלכם,
אריק רייכמן
מנכ"ל "תנובה"

צביטה בלב  -זו היתה תחושתי הראשונה ,כאשר התבקשתי לכתוב
מספר מילים לספר זה ,שעניינו פרידה מאתר ,שהיה לעובדיו
הרבה יותר ממקום עבודה או מקור פרנסה.
פרידה בכלל אינה דבר קל ,לא כל שכן ממקום שהיה חלק בלתי
נפרד מחייהם של מאות עובדים במשך עשרות שנים.
עבורי ,באופן אישי ,הפרידה ממחלבת ירושלים  -אולי יותר מכל
אתר אחר  -קשה שבעתיים.
במחלבה זו ,עשיתי את צעדיי הראשונים ,עת התקבלתי לעבוד
בתנובה ככלכלן צעיר ,לפני  13שנים .מחלבת ירושלים היתה זו
אשר פתחה בפני צוהר לעולם המופלא ששמו תנובה  -ובעצם
לאנשים הנפלאים שעשו אותה כזו.
כבר בימים הראשונים שלי בה ,עת עסקתי בתמחיר ובקרה,
התרשמתי מאוד מהמקצועיות ,מהאכפתיות ,מהרצינות ובמיוחד מהרוח המיוחדת
ששררה באתר  -חברות ,עזרה הדדית ,כבוד לזולת וחום אנושי נדיר .את הרוח הזו ,ניתן
היה לחוש בכל פינה.
יותר מדי פעמים משתמשים במילה "משפחה" ,כדי לתאר מערכות יחסים במקום
העבודה .אולם ,אין מילה אחרת לתאר תחושותיי כלפי עובדי מחלבת ירושלים ,להם
שמרתי מקום בלב לאורך כל תפקידיי הנוספים בתנובה .בכל עת שהגעתי לביקור
במחלבה ,ידעתי שאתקבל בשמחה ובאהבה  -כפי שאכן מתקבלים אצל בני משפחה.
שלוש השנים האחרונות ,היו עבורכם קשות ביותר .גם לי ,כמי שהוביל את מהלך כינוס
המחלבות ,ובעצם היה שותף להחלטה על סגירת המחלבה  -היתה זו תקופה קשה ביותר.
לא אחת נדדה שנתי וחזרתי והפכתי שוב ושוב בהחלטה  -האם אי אפשר היה אחרת,
האם אמנם נגזר גורלה של המחלבה להיסגר ,האם ניאלץ אכן להגיע לרגע שבו אנו
מפרקים את היצירה הנפלאה הזאת  ,של אדם ומכונה ,ששמה מחלבת ירושלים? ואיך
אוכל להביט בעיניהם של אנשים טובים ולומר בכנות  -לא היתה דרך אחרת.
בצער ובהזדהות עמוקה עם ההתמודדות של כל אחת ואחד מכם ,אומר :לא היתה
דרך אחרת.
את גדולתכם ,את אצילות הנפש ואת ההוכחה לכך שאכן אנשים מיוחדים הינכם ,הפגנתם
בשלוש השנים האחרונות .למרות שידעתם כי הינכם עובדים על זמן שאול ,למרות שידעתם
כי רבים מכם לא יוסיפו לשרת בחברה ,למרות המועקה בלב וענן הסגירה המרחף מעל
 המשכתם במלאכה .פעילות מחלבת ירושלים לא נפגעה ולו לרגע ,פסי הייצור פעלוכסדרם ,לא היה חסר ולו גרגר אחד ,בקוטג' הירושלמי הנפלא שלכם.
יותר מכך :בלב שלם דאגתם להמשך שגשוגה של תנובה גם מעבר לים ,כאשר אירחתם
את עמיתיכם מרומניה ולימדתם אותם את מלאכת תנובה .חשפתם בפניהם את רזי
העבודה ועטפתם אותם ברוח המיוחדת שלכם ,אשר הותירה בהם חותם עמוק.
אם יש נכס יקר ערך ,אותו אנו רוצים לשמר בתנובה ,הרי זה אותו שאר רוח שנחתם
בכל מעשיכם ,שאר הרוח אשר הופך את תנובה לאחרת מכל החברות הפועלות בתחום
 בארץ ,וכנראה גם בעולם.אני מוקיר את פועלכם המיוחד ומודה לכם על שנים של עשייה מבורכת ורבת הישגים .אני
מצדיע לכל אחד ואחד מכם ,אנשים מופלאים ,ובטוח כי עוד נכונו לכם ימים טובים.
אני נפרד מכם בחיבוק חם ,ועם צביטה בלב.
שלכם
ליעד כהן
מנכ"ל תשלובת החלב

מחלבה עם נשמה
איך מצאתי לב רחב והרבה נשמה במחלבת ירושלים
הגעתי למחלבת ירושלים בערב פסח תשס"ה .כה סמלי היה
להגיע למחלבה בחג המהווה את אחד הרגלים בהם היו בני ישראל
עולים לירושלים .בערב החג אנו נאספים לארוחת החג ,מקריאים
את ההגדה ושואלים " :מה נשתנה?"
ובכן ,במה שונה מחלבת ירושלים משאר המחלבות ,ומה עושה
אותה למיוחדת במינה? אחרי שלוש שנים במחלבת ירושלים ,אני
יכול לומר בפה מלא :אכן שונה היא.
שבכל המחלבות יש עובדים טובים יותר או פחות  -במחלבה
הזאת עובדים עם נשמה .שבכל המחלבות מדברים על משפחה
 במחלבה הזאת כולם משפחה אחת .שבכל המחלבות מייצריםקוטג' איכותי  -במחלבת ירושלים יש קוטג "שמימי".
כמעט שלוש שנים עברו מאז הגעתי לנהל את מחלבת תנובה ירושלים .כבר אז היה ברור
שתהליך ההיערכות מחדש של תשלובת החלב בתנובה גורר עימו מעבר מחלבות ממרכזי
הערים ,ותהליך הסגירה של מחלבת ירושלים הינו רק עניין של זמן ,למרות ההכנה ,לא פשוט
היה לקבל את ההחלטה .ידעתי ,כי ברמה המקומית לא נוכל להשפיע על ההחלטה הסופית,
אבל הייתה לנו השפעה על הדרך ,והדרך הייתה לעשות זאת בכבוד ובראש מורם.
נעשה תהליך של לימוד והפקת לקחים מתהליכים דומים ,ונבנתה תוכנית תלת שנתית.
זאת במטרה לתכנן את התהליך בצורה הטובה ביותר ,תוך שמירה על עקרונות של
שקיפות ושותפות בתהליך ,והקפדה שכל המידע יגיע לעובדים מהנהלת המחלבה.
מחלבת ירושלים נתברכה בעובדים חמים ,מסורים ואחראים ,אשר ידעו במשך שנים לפתח
תרבות ארגונית של ערכים כמו משפחתיות ,מחויבות ואהבה למקום העבודה .בזכות ועד
עובדים אחראי ,שראה לנגד עיניו את טובת העובדים ,והנהלה מחויבת ,שהובילה את התהליך
עד הרגע האחרון ,הוצבו מטרות משותפות .החיבור הזה גרם לכך שכולנו נשנס מותניים
ונתמודד ביחד ,ותמיד על מנת לתת לעובדים את הכלים לעתיד .הדרך הזאת כללה סדנאות,
קורסים ,הכשרות ,ראיונות עבודה ויריד תעסוקה מיוחד במינו ,כהכנה ליום שאחרי.
אחת הפעילויות הייתה כתיבת ספר מחלבה ,המתעד שמונים שנות עשייה של תנובה
בירושלים  -החל משנת  1927במחלבה קטנה ליד שוק מחנה יהודה ,דרך המחלבה שכונת
גאולה ,ועד למקום הנוכחי ברוממה .מסעה המופלא של תנובה ירושלים ,השזור לאורך
כל הדרך בהיסטוריה של מדינת ישראל כולה ,הוליד סיפור מרתק ומרגש ,שבא לידי
ביטוי בספר זה.
בתהליך העשייה התעשייתית וההתרחבות של "תנובה" ,לא תמיד ידענו לשמר את
ההיסטוריה ,שאין לה אח ורע בתולדות מדינת ישראל ,ואולי בכלל ,וכעת ניתנה לנו
ההזדמנות לעשות מעשה .בהכנת הספר השתתפו עובדים ועובדים לשעבר ,שנרתמו
למלאכת התחקיר ,על חשבון זמנם החופשי .ברצוני להודות מקרב לב לכל העובדים
שנטלו חלק בהתנדבות בהכנת הספר.
ולבסוף ,כל סיום הוא התחלה חדשה ,ודלתות חדשות נפתחות כשדלתות אחרות נסגרות.
בתפילת "נעילה" של יום כיפור נאמר" :פתח לנו שער בעת נעילת שער כי פנה יום".
אני מאחל לכל העובדים כי תיפתח להם דרך יפה וטובה יותר ,דלתות חדשות והזדמנויות
נפלאות.
תודה לכולכם ,ובהצלחה!

שמואליק רוזנפלד
מנהל מחלבת ירושלים

עובדים ועובדות יקרים,
בימים אלה מסתיימת לה תקופה ארוכה של תעשיית מוצרי חלב
בירושלים .דורות רבים של עובדים זכו לעבוד ,להתפרנס בכבוד,
ולפרוש לגמלאות ,לאורך עשרות שנים של פעילות מבורכת
ומפוארת של מחלבת תנובה בירושלים .אנו העובדים המשכנו
וטיפחנו את מורשת המחלבה ,מתוך אמונה ותקווה שדרכנו תהיה
דומה לזו של קודמינו.
במהלך שנות עבודתנו ,שינתה המחלבה את פניה לבלי הכר.
בזכות המאמצים הרבים שהשקענו בכל פרמטר אפשרי ,העפלנו
להישגים והצלחות עסקיות רבות .הפכנו להיות מחלבה מובילה,
מודל לחיקוי .האמנו וקיווינו שלאור שגשוגה של המחלבה ,נזכה
גם אנו לפרוש לגמלאות בבוא העת ,אך לצערנו ,דווקא בשיא
ההצלחה נגזר גורלנו לסיים את עבודתנו בטרם עת ,ולסגור את
שערי המחלבה לתמיד.
קשה לתאר במילים את העצב ,הכאב והתחושות שבליבנו .קשה להיפרד מבית ,והפרידה
קשה שבעתיים כשהבית כל כך חם ועוטף ,כמו מחלבת תנובה ירושלים .מסירות ,נאמנות
ומקצועיות הם מתכון להצלחה .אצלנו החום ,האהבה ,הפרגון והכבוד איש לרעהו יצרו
תרבות מיוחדת ,תרבות שהובילה אותנו להישגים ותחושת גאווה.
אני גאה בכם ומודה על הזכות שנפלה בחלקי ,להיות לכם ליו"ר ועד העובדים לאורך
שבע עשרה השנים האחרונות  -שנים של פעילות ענפה ,חברות אמיתית וחוויות נפלאות.
אצילות נפשכם בלטה במיוחד בתקופה האחרונה ,עת המשכתם לעבוד במלוא החריצות
תחת צל הסגירה הממשמשת ובאה ,ועל כך מגיעות לכם כל המחמאות שבעולם .גם לבני
ובנות זוגכם ,ולבני משפחותיכם המלווים אתכם ,מגיעות מילות תודה על התמיכה והפרגון
לאורך כל הדרך .
עובדים ועובדות יקרים ,רגע האמת הגיע ,וכולנו יוצאים לדרך חדשה .בשמי ובשם חברי
ועד העובדים ,אני רוצה לברך אתכם באופן אישי בברכת הדרך ,שתהא זו דרך רצופה
ומבורכת בבריאות ,אושר ,פרנסה טובה ,שגשוג ,הצלחה ואריכות ימים.
אי אפשר לסיים פרק מפואר כל כך מבלי לברך ולהודות :למנכ"ל תנובה אריק רייכמן,
למנכ"ל תשלובת החלב ליעד כהן ולחברי ההנהלה ,על היחס החם שהעניקו לנו ,על האמון
והמשאבים הרבים שהשקיעו בנו; למנהל משאבי אנוש הארצי צביקה אברמוביץ וליו"ר
ועד העובדים הארצי אחיאב שמחי ,על העזרה ,התמיכה ,הפרגון והעידוד.
תודה מיוחדת למנהלי ועובדי מחלבת ירושלים לדורותיהם .למנהל המחלבה שמואליק
רוזנפלד ,למנהלת משאבי אנוש אפרת שנן ולצוות הניהולי ,תודה על הדרך המסורה
והאנושית ,על הדאגה לכל פרט ופרט ,על הסבלנות וההתחשבות בכל אחד באופן אישי.
דעו כי תהליך הסגירה ,שאין לו אח ורע במקומות העבודה בארצנו ,רק חיזק אצלנו
את התחושה כי תנובה תחסר לנו מאוד .וחשוב מכול ,קיבלנו הכול באהבה .גרמתם לנו
להיפרד בראש מורם.
עובדים ,זיכרו :מחלבת ירושלים היא "מחלבה עם נשמה" .המחלבה לעולמה הולכת ,אך
הנשמה לעולם נשארת.
אני נפרד מכם ברגשות מעורבים ,עם כאב בלב ,והמון אהבה .בידידות עמוקה ,בהערכה
רבה ,ואיחולי הצלחה בהמשך,
שלכם תמיד,
ניסים ביטון
יו"ר ועד העובדים

בהליך המורכב של סגירת המחלבה הייתי עדה למצב בו פתאום
"נפל האסימון" לעובד כשהבין שאכן המחלבה עומדת להסגר.
זה קרה בסדנאות ,ביריד התעסוקה ,בסוף השבוע האחרון ובעוד
הזדמנויות רבות .אני חייבת להתוודות שרק בימים האחרונים,
לקראת הורדת הספר שאנו אוחזים בידינו לדפוס ,רק אז ,ולא
דקה לפני ,האסימון הזה נפל גם אצלי .התחושה קשה ועצובה,
ההרגשה כי התמהיל האנושי המיוחד הזה,שנקרא "מחלבת
ירושלים" ,מתמוסס.
בשנתיים וחצי האחרונות עסקנו כולנו יחד ,עובדים ,מנהלים וועד
עובדים בעבודה אינטנסיבית .להמשיך ולעמוד ביעדים העסקיים
של המחלבה ,ומצד שני להכין אתכם ליום שלאחר הסגירה .כל
עובד הוא עולם ומלואו ,עם רצונות ,חלומות ,חששות ,ומעל הכל הוא
בעל משפחה ,אשר לה הוא צריך לדאוג גם ביום לאחר הסגירה.
משימתי הגדולה הייתה לעזור לכל אחת ואחד מכם למצוא את
מקומו לאחר סגירת המחלבה .החזון שהנחה אותי לאורך כל התקופה היה :עובד המעוניין
להמשיך ולעבוד יוכל לעשות זאת ,וימשיך לפרנס בכבוד את משפחתו.
כולנו יחד ,וכל אחד לחוד ,עברנו תהליך קשה ומורכב .תהליך בו כל אחד מאיתנו התבונן
פנימה אל נבכי נפשו .תהליך הדורש כוחות רבים ומוציא אמת צרובה אשר לעיתים קשה
לעיכול ולהכלה .ראיתי אתכם לאורך התהליך ,כואבים ,כועסים ,אך בעיקר פתוחים
ומוכנים להתמודד עם הלבטים והקשיים .אני מברכת אתכם על ההחלטה להתמודד
עם הקשיים ולצלוח אותם .אני מאמינה כי האנשים העוזבים את מחלבת ירושלים יכולים
להתמודד על כל תפקיד ולזכות בו .בעיקר אני חשה כי הנכם יוצאים מתנובה עם גאווה
גדולה בלב ובראש מורם.
התודות רבות :תודה ראשונה :לכם  -העובדים והעובדות של המחלבה ,על שצעדתם את
הדרך הקשה והמפותלת הזו והצלחתם לעמוד ביעדי המחלבה עד לסיום מבלי לוותר על
דבר .תודה שנייה לשמוליק רוזנפלד ,אשר בחר בי לתפקיד הזה ,והעניק תמיכה לאורך כל
הדרך .תודה שלישית לוועד עובדי המחלבה בראשות ניסים ביטון ,שהשכיל לנהל מו"מ ישר
והגון עבור העובדים ,תוך עמידה על זכויות אחרון העובדים ושיתוף פעולה .תודה רביעית
להנהלת תנובה ,שעזרה ותמכה ונתנה את כל המשאבים על מנת לעזור לנו לעזור לכם.
ותודה אחרונה ,אישית ,לאישה מיוחדת במינה ,אשר תמיד נקראה לדגל בעבורכם :רחל
צמח ,מנהלת שירותי הרווחה של תנובה ,אשר הייתה משענת לכולנו בימים הללו.
תשעה קבין של מעלות נטלה ירושלים ,ואתם התברכתם בכולם :יופי ואיכות המוצרים,
חוכמת החיים ואהבת חינם .לאורך כל התקופה המורכבת הזו מצאתי אצלכם את אהבת
החינם לתנובה ,אהבת החינם למחלבה ומעל הכל אהבת החינם זה לזה .לא אחת שוחחתי
עם עובד אשר היה ברצוננו לעזור לו ,ולהפתעתי שמעתי אותו אומר :אולי במקום לעזור
לי ,תעזרו לעובד אחר ,מצבו יותר קשה משלי .ראיתי עובדים לוקחים את חבילות השי
שקיבלו באחד החגים ,נותנים אותן לעובד אחר ,ואומרים" :הוא זקוק לזה יותר ממני".
ההירתמות שלכם כאיש אחד ,לעזור לתנובה בחג השבועות ולהתנדב בסופרים ,בשעה
ששעון העצר מופעל ,והזמן במחלבה נספר לאחור ,חיממה את הלב וגרמה לי להרגיש
גאווה ותודה עמוקה ,על כי זכיתי להיות חלק מהתמהיל האנושי המיוחד הזה ולהוביל
כמנהלת משאבי אנוש ,במחלבה הזו ,בשעות הללו.
אהבת החינם הזו אפיינה אתכם תמיד ,והפכה את המחלבה הזו למה שהיא :מחלבה עם
נשמה .שמרו על אהבת החינם בין אדם לאדם ועל הסולידאריות המאפיינת אתכם בכל
מקום אליו תפנו .כך ,תמשיכו לראות כי אדם המעניק את האהבה והאכפתיות ללא רצון
בתמורה מקבל אותן חזרה.
בהוקרה,
אפרת שנן
מנהלת משאבי אנוש

תנובה ירושלים 1927-2007
 80שנה של אהבה

בדיקות חלב גולמי במשק ( 1942מכון לבון  -אוסף עיתון דבר)

הזמנים שלפני...
עד שנות ה 20-של המאה ה 20-רכשו יהודי ארץ ישראל את החלב ומוצריו ממספר
מקורות עיקריים :מהכפרים הערביים שבסביבת הערים; ממשקי החלב המתקדמים
של הגרמנים הטמפלרים ,שהוקמו בסמוך לשלוש הערים הגדולות ,ונודעו בתוצרתם
האיכותית; וכן באמצעות ייבוא מארצות ערב וממדינות אחרות שמעבר לים.
כאשר כבשו הבריטים את הארץ מידי התורכים בשנת  ,1917הם הביאו עמם את הקידמה:
גישה כלכלית מודרנית ותורות תזונה עדכניות ,שיצרו שינוי בהרגלי צריכת המזון של
התושבים .כתוצאה מכך עלה במידה ניכרת הביקוש לחלב לשתיה  -וגם מחירי החלב עלו
בהתאם .למעשה ,מחירי החלב בא"י של שנת  1924היו גבוהים פי שניים ויותר מהמחירים
במצרים ,סוריה ,קליפורניה ,אוסטרליה ,ורוב מדינות מרכז אירופה!
קריית ענבים ,אז קיבוץ צעיר בהרי ירושלים ,נענה לאתגר החלב ,והחליט לבסס את
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שנים ראשונות

תשתיתו הכלכלית על הקמת רפת .הפרה
הראשונה נרכשה בפברואר  .1921כעבור
שנה היו ברפת  20ראשי בקר ,אשר  -כיאה
לענף העיקרי והמכניס ביותר של המשק
 שכנו בבניין האבן היחיד בקיבוץ כולו.הרפת המשיכה להתפתח :בקיץ 1923
הגיעו  45פרות משובחות מהולנד ,במימון
קרן היסוד ,ובסתיו  1924כבר עלתה הרפת
בקריית ענבים בתפוקתה על כל רפת אחרת של ההתיישבות הציונית המאורגנת בא"י.
בקיץ  1927היו לקיבוץ  60בהמות חלב בעלות תפוקת שיא ,ותנובת ההולנדיות שביניהן אף
עלתה על תנובתן בחו"ל .התמורה על החלב היוותה שני שלישים מהכנסות המשק ,ובשנת
הכספים  1926-1927עברה קריית ענבים ,בזכות הרפת ,מהפסד לרווח נקי .היה זה הישג
מרשים ביותר ,הן בקנה מידה ארצי ,והן במונחים של ענף החלב העולמי.
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בתחילת דרכם שיווקו קריית ענבים
ומשקי חלב עבריים אחרים את תוצרתם
באמצעות "המשביר" ,שהפעיל נקודת
איסוף ברחוב אגריפס ,ואחר כך
מחלבה ברחוב בן יהודה .בסתיו 1924
חברו  7מחברי הקיבוץ למשקי חלב
במושבה מוצא ובמושב עטרות ,והקימו
את "המחלבה המשותפת של משקי
העובדים"  -קואופרטיב של יצרני חלב
במחוז ירושלים.
סיפר יוסף בן-אברהם ,ממייסדי קריית
ענבים ,וממנהלי תנובה במשך שנים רבות:
"ב 1925-סיפקו קריית ענבים ועטרות
חלב ותוצרת חלב לירושלים באמצעות המשביר .כיוון שלא היינו מרוצים מאופן השיווק
של המשביר החלטנו להקים שותפות משלנו ,לייסד מחלבה משותפת ולהפעילה".
מחלבת "המשביר" שברחוב בן יהודה הועברה לרשותם ,על ציודה ,והועתקה למחסן שכור
בשוק מחנה יהודה .בסתיו  1926עברה המחלבה למחסן גדול יותר ,במלון "באבד" ברחוב
יהודית מול משטרת מחנה יהודה ,עם חדר קירור וציוד חדיש במושגי אותם זמנים.
רוב עובדי המחלבה בתקופה זו לא היו שכירים ,אלא החקלאים עצמם ,מעטרות ,קריית
ענבים ויישובים נוספים ,שביקשו לשווק את תוצרת החלב של משקיהם .הם עצמם עסקו
גם בחלוקת החלב ,וסבבו בשכונות העיר ,מדלת לדלת ,כדי לשכנע את התושבים לרכוש
תוצרת עברית.
"בשעות אחר הצהריים היינו משוטטים בשכונות העבריות של ירושלים .ביקרנו בבתים
וביקשנו מהמשפחות היהודיות שיקנו ויצרכו חלב שלנו ",מתאר יוסף בן-אברהם" .מחלקי
החלב היהודים קשורים היו עם בעלי רפתות ערבים וגרמנים .הם קנו את החלב שהובא
לעיר על חמורים ,ומכרו אותו בשכונות .משפחות נקשרו למחלקים ולא אבו להמירם.
החלב הערבי לא היה נקי ,המחלקים נהגו למהלו במים ויכלו למכרו במחיר זול .תושבי
השכונות הדתיות לא העריכו את המפעל ההתיישבותי וחשדו בכשרות התוצרת .הם
העדיפו חלב ערבי ממחלק שומר מצוות על פני חלב שלנו .נכנסנו למשפחות של ראשי
היישוב ,של ציונים ידועים ,של מורים .חשבנו לתומנו כי הם ,בודאי ,יעברו מיד לקנות חלב
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שלנו .היינו יושבים כחצי שעה ומסבירים' :אנחנו עובדים קשה ,חשוב שתהיה התיישבות
סביב ירושלים ,תקנו חלב ותסייעו לבניין הארץ '.זוכר אני שנכנסתי לבית מנחם אוסישקין
ופגשנוהו .הוא כיהן כיושב ראש הנהלת הקרן הקיימת לישראל והיה אחד מראש המנהיגים
הציונים .ביקשנו שיקנה חלב שלנו ועל כך השיב' :בעבורי כל היהודים שווים .גם מחלק
החלב הוא יהודי '.רק מאוחר יותר שינה את דעתו ומשפחתו החלה לצרוך חלב שלנו".
יוזמה שיווקית נוספת של המשקים החקלאיים באותם ימים היו המזנונים שנפתחו ברחבי
ירושלים החל מ,1924-
בשיטת הזכיינות ,תחת השם
"תנובתנו" או "תנובה".
ב 1927-הצטרפה המחלבה
לתאגיד תנובה הארצי
שהוקם שנה קודם לכן,
והפכה לתנובה ירושלים.

עובדי תנובה ירושלים בצעדת האחד במאי,
שנות ה .50-בין הצועדים :חיים מונס ז"ל,
סילבן ז"ל ,נעים אביזוילי ז"ל ,חיים שפירא
ז"ל ,מרדכי שרייבר ז"ל

13

איפה היינו?
במשך  80שנות פעילותה
בירושלים נדדה מחלבת
תנובה בין שלושה אתרים:
מחנה יהודה ,גאולה ורוממה

מחנה
יהודה
בתחילת הדרך שווקה תוצרת החלב
של המשקים באמצעות "המשביר"
שהפעיל נקודת איסוף בשוק
אגריפס ,ואחר כך מחלבה ברחוב בן
יהודה.
באמצע שנות ה 20-הקימו המשקים
קואופרטיב חלב משלהם ,שכרו מחסן
גדול בשוק מחנה יהודה ,מול בניין
המשטרה ,העמידו בו ציוד ככל שהשיגה
ידם ,וקראו למקום מחלבה .מבחינתם,
הייתה זו מחלבה מודרנית ומתקדמת,
ועליה הייתה גאוותם .אך דעתו של
המהנדס פ' קניגספלד ,שעלה מהולנד
ב ,1933-והחל לעבוד כמומחה לתעשיית
חלב במחלבת ירושלים ,הייתה שונה:
"מצאתי שם מחלבה שלא הייתה ראויה
לשם זה .קיבלו חלב בכדים וקבעו בעזרת
מקל את הכמויות .את הכדים היו רוחצים ביד ,וקשה לומר שהיו נקיים.
בדיקת האיכות נעשתה כך :מישהו טעם את החלב .אם היה מתוק לחיכו
 העבירו למחלקים; כשנראה לו חמוץ  -החזירו למשקים .המחלק שפך אתהחלב מכד בן  15ליטר ,לסיר של עקרת הבית .היה הכרח ,כמובן ,להרתיחו,
כדי להימנע מאי נעימויות בריאותיות .מצאתי במחלבה מפסטר ישן מאוד,
ומקרר פתוח".
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בתמונה הגדולה :המחלבה ברח' יהודית בשוק מחנה
יהודה ,מאחורי מלון בבאד .בתמונה הקטנה :רמפת קבלת
החלב כפי שהיא נראית כיום

גאולה
בשנת  1935עברה המחלבה לרחוב יחזקאל שבשכונת
גאולה ,והשתכנה במבנה בן שלוש קומות :בקומה
התחתונה שכנו מחסן החומרים ומקלחת; בקומה השניה
בוצע חלק ניכר מפעילות המחלבה :קבלת חלב ,שקילה,
העברה לפסטור ,רחיצת כדים ,מילוי כדים ,רחיצת
בקבוקים ,מילוי בקבוקים ,אריזה ,חדרי קירור לתוצרת
מוכנה ,ומשרד; ובקומה העליונה :פסטור ,הגבנה והפרדת
המים מהגבינה .מעלית חשמלית הורידה את הסחורה
המוכנה מהקומה העליונה ,ומעלית נוספת ,שהופעלה
ידנית בעזרת חבל ,שימשה לשינוע חומרים מהמחסן.
ומעל כל אלה התנשא מגדל המים של המחלבה,
שהשקיף על שכונת שייך ג'ראח.
מאחר שלא היו במחלבה טלפונים ,התנהלו השיחות בין הקומות דרך צינורות צול וחצי
מנחושת מצופה" :הלבן מוכן! מוכנים לקבל?" "שלח את החלב!" "השמנת מוכנה!"  -והכל
בצעקות .כשכולם היו מוכנים חובר הברז ,והתוצרת הוזרמה ליעדה.
בנוסף למערכות הייצור ,היו במחלבה בית מלאכה ,מוסך ונגריה .עבודות החשמל
והתיקונים השונים ,אפילו תיקון תבניות ,התבצעו באופן עצמאי ,בתוך המחלבה .גם מרבית
ההובלות בוצעו על ידי כלי רכב של המחלבה .נהגים שסיימו לחלק כדי חלב ,נסעו למחסן
ברחוב מאה שערים ,ושם העמיסו בעצמם חומרים אחרים ,כמו למשל שקים של מלח,
והובילו אותם למחלבה.
שמעון שושן" :הגעתי למחלבה ב .1951-הייתי בן  .28איך שנכנסתי ,הבנתי שזו
עבודת פרך .הכל בידיים .הייתי למעשה סבל .הרמנו משאות כבדים :כד חלב ריק
שקל  20קילו .הייתה עבודה פיזית קשה ,והייתה משמעת .אם מישהו העז לשתות
כוס חלב ,הוא התחבא מאחורי
המיכל .עבדנו בקור ובחום ,יחפים
ורטובים .לא סיפקו לנו בגדי
עבודה ומגפיים .לא היו מקררים
וגז ,רק פתיליה .רוב העובדים היו
יקים .הס ,שעשה גבינה ,אף פעם
לא למד עברית כראוי .והייתה גם
יונה ,שכיבסה את בדי הגבינות.
היה לנו חדר אוכל :הבאנו פרו-
סות מהבית ,ישבנו ליד השולחן,
ושתינו תה בלי סוכר ,כי לא היה
סוכר .אחרי רבע שעה האחראית
תחיה הייתה מסלקת אותנו:
קדימה לעבודה! עבודת פרך,
אבל מורל גבוה.

קטע מתוך "כימים אחדים" /
מאיר שלו  /הוצאת עם עובד
"לקחת אותה לירושלים זה היה כמו לתלוש
פרח מהאדמה ולזרוק אותו על הכביש,
שיידרס ",אמר לי עודד.
הזמן שעבר מאז נישאה אחותו למאיר לא
הקהה את כעסו.
פעמים רבות ,מאז שהייתי ילד קטן הסיע
אותי במשאית של הכפר לבקר אותם
בירושלים.
מנומנם ונרגש הייתי רץ בחושך אל המחלבה.
עודד הרשה לי לטפס על המכל ולבדוק
את המכסים ,וכשיצאנו מהכפר למשוך
בכבל הצופר שמעל לכתפו השמאלית.
אחר כך הייתי נרדם ומתעורר רק עם שחר,
כשעודד היה מתמרן את המכלית בכניסה
לחצר של "תנובה ירושלים".
נעמי כבר עמדה שם ונופפה בידה ,עודד
השיב בצפירה גדולה של ברכה ,והמפקח
חש מתאו וצעק" :סקט בבקסה! תסתקו,
חצופים! בסעה חמס אנסים עוד יוסנים
בירושלים!" ועזריאל ,הנהג של כפר ויתקין,
קרא :סמסון ,סמסון ,תסתוק אתה בעצמך!"
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מחלבת תנובה ירושלים ברחוב יחזקאל,
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שכונת גאולה( 1946 ,הארכיון הציוני)

הגבינה של בן גוריון
"בשנות החמישים ,כשעבדתי במחלבה
הישנה בגאולה ,ייצרתי גבינה במיוחד
בשביל בן גוריון ",נזכר הגימלאי שמעון
שושן" .פולה הייתה באה לחצר המחלבה,
וכל העובדים פחדו ממנה .הם באו אליי:
תכין גבינה לפולה .הכנתי במחמצת גבינה
לבנה בלי שומן ,הגבינה הכי טובה .שקלתי
קילו ,והעובדים הביאו לה בידיים רועדות.
זה מה שבן גוריון אכל כל בוקר".

מנהלי מחלבת ירושלים
לאורך השנים:
יוסף בן אברהם  -המנהל הראשון ,מ1927-
משה חקלאי  -עד 1960
יהודה כהן  1960 -עד 1973
יעקב בארי (ברבש)  1973 -עד 1980
צבי ורשביאק 1980 -
אמנון אביטוב  1980 -עד תחילת 1997
דורון זילצר  ( 1997 -במקביל לניהול חיפה)
גדעון סחר  1997 -עד 2000
אורלי אלון  2000 -עד 2005
שמואל רוזנפלד  2005 -עד סגירת
המחלבה ב2008-
* הנתונים מסתמכים על תיעוד חלקי ועל
זיכרונם של ותיקי המחלבה

מימין ,למעלה :מחלקת קבלת חלב;
למטה :מחלקת גבינות ,המחלבה
בגאולה( 1946 ,הארכיון הציוני
המרכזי ,אנה ריבקין בריק)
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רוממה
בתחילת שנות ה 50-נבחר אתר להקמת מחלבה
חדשה ומשוכללת ,באזור שהיה אז שכונת קומונה
וחורשת שנלר ,על רח' ירמיהו ,שהיה לא יותר משביל
לחמורים בסמוך לגן החיות התנכי הישן.
בניית המחלבה החדשה ברחוב ירמיהו נמשכה
 5שנים .הייתה זו מחלבה תעשייתית ,גדולה
ומתקדמת ,שלא נפלה ממחלבות מובילות בעולם
באותה עת .ממון וידע רב הושקעו בציוד יקר
וטכנולוגיה חדישה ,קוויי ייצור גדולים ,ואמצעים
משוכללים לעיבוד החלב למוצרים שונים.
מספר אחד העובדים" :כשבנו את המחלבה החדשה,
מאוד התרגשנו .מדי
פעם ניגשנו לראות
איך הבניה מתקדמת.
המעבר לרח' ירמיהו
היה מהפך גדול
עבורנו .פתאום ,במקום
עבודה פיזית קשה ,היו
מכונות .במקום כדים,
בקבוקים".

מכתב משנת  :1954רכישת השטח ברוממה בסכום של
 36,352לירות
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הקמת המחלבה ברוממה.1960 ,
אריאלה יחיאל ,שכנה מרח' שמגר ,על
רקע חדר הדוודים

העברת המחלבה מרח'
יחזקאל לרח' ירמיהו
החלה בשנת .1964
בתחילה הועבר ייצור
החלב ,ובהמשך כל
יתר המחלקות .המעבר
הושלם במלואו תוך
כשנה.

פגישה עם נציג ההסתדרות .מימין :ניסן הרפז,
אברהם הופלט ,רחל כרמון ,יצחק אברהמי

לבניה לדובים
המחוז
עד שנת  1990השתייכה מחלבת ירושלים למחוז ירושלים של תנובה .משרדי המחוז שכנו
בתחילה בבניין "הג'רוזלם פוסט" ,ובשנות ה 70-הועברו לשטח המחלבה .המחוז כלל
מרכז הפצה בגבעת שאול ,שוק סיטונאי ,ומחלקות לשיווק ירקות ופירות ,בשר ,עופות,
דגים .כל הנהלת החשבונות של כל האגפים בוצעה במחוז ,ומחלקת משאבי אנוש ,תחת
השם ההסתדרותי "מנגנון" ,פעלה אף היא במסגרת המחוז .מנהלי המחוז היו על פי רוב
קיבוצניקים או מושבניקים.

עד תחילת שנות ה 90-גבלה
מחלבת ירושלים בגן החיות התנכי,
ששכן באתרו הישן .יחסי שכנות
טובים שררו בין המחלבה לשכניה
המיוחדים ,והסדר מיוחד התקיים
ביניהם:
מספר מיכה שולוב ,המטפל הראשי של
החיות בגן החיות עד שנת :1978

דבורה נהרי" :בשנות ה 70-80-עבדתי בהנהלת החשבונות של המחוז .לא היה אז מחשב.
ישבנו  8אנשים בחדר אחד ,עם טלפון אחד ,וכל העבודה הייתה ידנית .כשחיפשנו משהו,
היינו צריכים להפוך הכל .כדי לערוך חשבון חודשי של מחסן הביצים השתמשתי במכונת
חישוב גדולה ורעשנית  -ואסור היה לי לטעות".

"המחלבה העבירה אלינו עודפים של
מוצרי חלב .פעם בשבוע נסענו אליהם,
והעמסנו על הרכב את הכמות הדרושה
לנו :גבינות ,לבניות ,אשל ,המוצרים
המקובלים של אותם ימים .זו הייתה
תוספת תזונתית מבורכת בשביל בעלי
החיים שלנו .הקופים והדובים אהבו
במיוחד את מוצרי תנובה".

דלית גבזה" :המנגנון היה אחראי על כל העובדים .למשל :אז קיבלו קביעות אחרי 9
חודשים 3 .חודשים אחרי שעובד התחיל לעבוד שלחנו מכתב למנהל שלו ,ואחרי חצי שנה
שלחנו מכתב נוסף .אחרי  9חודשים המנהל התבקש להחליט :קביעות או פיטורין .הייתה
לי מחברת עם שמות העובדים X :התחיל לעבוד ב ...הכל ידני ,אבל מאוד מסודר".

יחיאל נזרי נזכר בחיוך" :היה שלט לגן
החיות ,ויום אחד עובד הזיז אותו ,כך
שיכוון למחלבה .שנים השלט עמד כך,
כאילו שאנחנו גן החיות"...

בשנת  1990בוצע בתנובה שינוי מבני נרחב ,והיא הפכה מארגון המבוסס על מחוזות,
לקונצרן הבנוי על תשלובות .מחוז ירושלים נסגר ,מחלבת ירושלים הפכה לסניף של תנובה
רחובות ,והנהלת החשבונות עברה לרחובות ולגלילות.
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מחלבה במלחמה
ימי המנדט הבריטי

תולדותיה של מחלבת
ירושלים ארוגים בתוך סיפורה
של העיר ירושלים עצמה.
ביחד עם ירושלים עברה גם
המחלבה ימים של מאבק,
מלחמות וקרבות  -החל
במאורעות  ,1936-1939ימי
המחתרות והמנדט הבריטי,
דרך המצור על העיר במלחמת
העצמאות ,ההפגזות
במלחמת ששת הימים
והתדהמה של מלחמת יום
כיפור ,ועד לפיגועים הקשים
של תקופת האינתיפאדה .בכל
אלה עמדה המחלבה בקומה
זקופה .אפילו תחת אש ,תוך
סכנת חיים של ממש ,המשיכו
עובדי מחלבת ירושלים למלא
את תפקידם ,ולספק מוצרים
חיוניים לתושבי העיר.

בשנות ה 30-וה 40-התמודדו תנובה בכלל ,ומחלבת ירושלים הצעירה בפרט ,עם הזעזועים
הקשים שפקדו אז את ארץ ישראל והעולם כולו .באביב  1936פרצו "המאורעות" של 36-
 :39במשך שלוש שנים הותקף היישוב היהודי ללא הרף על ידי תושבי הארץ הערבים.
הערבים תקפו יישובים מבודדים ,הציתו יבולים ,וחסמו עורקי תחבורה .תנובה ,שהייתה
כבר אז המקור העיקרי לתוצרת חקלאית עבור היישוב היהודי ,מילאה תפקיד מרכזי
במאבק נגד האויב.
על אף הקשיים ,הבינו אנשי תנובה שהובלת המזון לערים וליישובים ,אסור לה לחדול ולו
ליום אחד .וכך ,למרות שההובלה שובשה והתעכבה ,ותוצרת החלב הרגישה התקלקלה
לעתים בטרם הגיעה למחלבה ,המשיכו המשאיות לנוע בכבישים ,תוך סכנת נפשות.
הובלת התוצרת לירושלים נתקלה בקשיים מיוחדים .תנובה חדלה לחלוטין לשלוח חלב
ישירות ממשקי עמק יזרעאל לירושלים ,ושלחה אותו דרך חיפה .בשלב מסוים ,כשהנסיעה
בכבישים הראשיים הייתה מסוכנת מדי ,נשלחה התוצרת ברכבת מחיפה לראש העין,
ומשם במשאיות לירושלים .נהגי תנובה חירפו נפשם ,חלקם נפגעו בדרך ,אך האספקה
לא פסקה אפילו ליום .כך הכשילו תנובה ועובדיה את מאמצי האויב להרעיב את היישוב
היהודי בירושלים ובארץ כולה.
מספר אברמל'ה יהלום" :הרכב הממוגן היחיד של תנובה בשנות ה 30-40-היה הרכב
של יענקלה גולדברגר ,שהוביל כדי חלב .הערבים נורא רצו להרוג אותו ,אבל הוא לא
פחד מהם .היה לו אקדח מאוזר עם קת מעץ .בסופו של דבר הוא נהרג בדרכו לעטרות
במלחמת העצמאות" (ראו מסגרת יזכור).

החלבן השכונתי( 1952 ,מכון לבון  -אוסף עיתון דבר)
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חיילים בריטים בצומת גאולה .ברקע מחלבת גאולה

מספר עזריה חכם ,ממחלקי החלב בירושלים באותה עת (מתוך "משמר העם בירושלים"):
"אחרי זריקת הפצצות במלון המלך דוד ובבניין גולדשמיט ,ששכן ברחוב המלך ג'ורג',
ניצלתי יום אחד בנס .נכנסתי לבניין הקונסול האמריקאי כמו תמיד ,למזוג את החלב לתוך
הסיר .הטבחית הערבייה הרימה סכין גדול ,ואמרה לי בערבית" :אתה גם אחד מהם"...
רק הצלחתי לפייס אותה בשתי מלים ,ובמהרה יצאתי ...בזמן האחרון הזהירו אותי יהודים
הגרים בממילא לא לבוא יותר ,אנחנו נסתדר איכשהו ,ירחם השם ,לנו יש שמירה
מטעם ההגנה ,אבל אותך שלא יהרגו הערבים .ביום שהתנפלו הערבים
מהעיר העתיקה על המרכז המסחרי ברחוב ממילא ,ושרפו את האוטו-
לחם של ברמן ,אז הייתי אני גם-כן במקום"...
באירועים הקשים של תקופת המנדט איבדה תנובה שניים מעובדיה
הנאמנים:
אברהם בן יהודה (בורנשטיין) ,בן  ,41מומחה לתוצרת חלב ,נפגע ונהרג ביוני
 ,1936בהתקפה על האוטובוס בו נסע בדרכו מעבודתו במחלבת ירושלים לביתו
בעטרות; והמכונאי דן גול ,בן  ,23נפל בעת מילוי תפקידו כנוטר באבו גוש ,ב-
( 21.3.1943ראו מסגרת יזכור).

רשיו

ן מע

בר ל

בנוסף לתפקידה המרכזי בהובלת וחלוקת התוצרת ,תרמה תנובה למאמץ המלחמתי גם
בדרכים אחרות ,גלויות פחות:
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עובד

תנוב

ה ,ש

מואל

טסט

ה ז"ל

אברמל'ה יהלום" :בתקופת המנדט
היו לעובדי המחלבה רשיונות מעבר,
שאיפשרו להם להגיע למחלבה וממנה
גם בשעות העוצר .הם ניצלו את הרשיונות
כדי להעביר גם דברים אחרים ,מלבד
חלב .נשק ,למשל"...
שמואל יפה (מתוך הספר "ההגנה
בירושלים" ,מאורעות תרצ"ו -תרצ"ח):
"יום אחד לפני יום הכיפורים קיבלתי
הוראה להכין כמות מסוימת של נשק
בשביל העיר העתיקה .הוטל עליי
להעבירו ל"טיפת חלב" שם .השעה הייתה
שעת הליכה לבית הכנסת .התחלנו לנוע
מ"תנובה" לעיר העתיקה .ליד הקישלה
חסמו בפנינו שוטרים את הכניסה.
הסברתי לשוטרים שאנו מביאים חלב
לבתי חולים וכי השעה כבר מאוחרת,
אך הרשיון לא ניתן ...נסענו דרך שער
ציון ונכנסנו לעיר העתיקה בשקט בדיוק
בשעה שאנשים כבר הלכו לבית הכנסת
לתפילת כל נדרי .ההרפתקה נסתיימה
בכי טוב ...במוצאי אותו יום הכיפורים
הבהילוני בחצות הלילה להוציא את הנשק
מהעיר העתיקה ...העברתי נשק על ידי
מחלק חלב באופנוע ,והסתרתיו באחד
מבתי כנסת"...

מספרת הדסה ברלינסקי בספר ההגנה
על ירושלים" :עבודתנו היומיומית הייתה
טיול פטרולים של זוגות בכל רחובות ירושלים ,כשהחברה נושאת נשק ב"בטנה" ...נשק
שהיינו בשעתו מעבירים במזוודה או בתיק הוצרכנו עתה להעבירו כשהוא דבוק לגופנו.
יוכבד דוסטרובסקי שהייתה אז מפקדת פלוגת הבנות ,הלבישה אותי במעיל חורף עבה
( יש לציין שהיה אז קיץ והמעיל עצמו יכול היה לעורר תשומת לב) ,ובמשמר של שני
בחורים צעדתי ל"תנובה" המרכזית".
כדי חלב ששימשו להסתרת נשק ונתגלו
ע"י הבריטים במרתף בירושלים
(ארכיון ההגנה ,אלן בריגס)

"(...העובדים) קיבלו רשיונות להיכנס למחלבה על מנת להפעילה .רשיונות אלה נוצלו
למעבר יהודים שלא השתייכו אל עובדי "תנובה" ,ביניהם גם חברי ההגנה .מפעם לפעם
הוסר העוצר ,והתושבים הורשו להצטייד במזון .בשעות אלו נוצרה הצטופפות משני עברי
גדר התיל ,והחיילים עזרו להעביר חבילות מצד אל צד .יוסף אבני מספר שלשם הכנת
ההתקפה על מחנה "שנלר" היה צורך להעביר נשק מתוך אזור הסגר .לכן ביקש מאחד
המחסנאים להכניס רימונים ואקדחים לתוך השק ,ואחד החיילים שעמד על המשמר,
העביר את השק מעבר לגדר התיל ומסרו לאבני שעמד בצידה השני של הגדר( ".מתוך
"בלהב המרד" ,יהודה לפידות).
"...סמוך לצומת ,ברחוב יחזקאל ,שכנה באותו זמן מחלבת תנובה (במקום שוכן כיום בניין
מסחרי וסניף של בנק דיסקונט) .בתקופת המלחמה מוקמה באותו מבנה גם מפקדת
"משמר העם"( .מתוך מאמר של מנחם פרידמן)
אפילו בעת ההתקפה המפורסמת על השיירה להר הצופים ,ב 13-באפריל  ,1948נועד
תפקיד למחלבת ירושלים .מספר אברמל'ה" :בניין המחלבה הגבוה בשכונת גאולה שימש
כעמדה של ההגנה ב 13-אפריל  ,1948בעת ההתקפה הקטלנית על השיירה להר הצופים.
לוחמי ההגנה העלו אל מגדל המים ,במקום הגבוה במחלבה ,מקלע כבד מסוג "מגלד",
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וניסו לירות ולסייע .אבל זה לא עזר .זה
היה רחוק מדי ,והיו בתים שהסתירו".
בסופו של דבר נרצחו בהתקפה 79
יהודים ,ביניהם עובדי בית החולים הדסה
והאוניברסיטה העברית ,חולים ,מבקרים,
אזרחים ואנשי ההגנה שניסו להגן עליהם.
ועם כל זאת ,בתוך סערת האירועים ,לא
שכחו אנשי תנובה לרגע אחד את תפקידם
העיקרי :אספקה סדירה ומספקת של
מזון לתושבי העיר .כאשר ,ב 1-מרס
 ,1947החליט הנציב העליון הבריטי להטיל
משטר צבאי על השכונות היהודיות
בצפון ירושלים ,וכל סמכויות השלטון
האזרחי הועברו לידי הצבא ,הייתה תנובה
ערוכה ומוכנה :כבר בתחילת השנה הונחו
המשקים איך ולאן לשלוח את החלב
במקרה של משטר צבאי ,ורשימות של
מספרי הרכבים ושמות הנהגים הועברו
לשלטונות .וכך ,גם כאשר אזורים בערים
נסגרו ,ונדרשו אישורים מיוחדים לכניסה
ויציאה ,פעילותה של תנובה לא פסקה.
המחלבה בגאולה ,ששכנה באזור צבאי
סגור ,קיבלה רשיון לפעול ,והודעה מטעם
לשכת המודיעים הממשלתית פורסמה
בעיתונות:

ביקור הנציב העליון ווקופ במחלבת גאולה( 1937 ,הארכיון הציוני המרכזי ,צבי אורון)

"הבריגדיר דייויס ,המושל הצבאי ,הודיע
אתמול כי באזור מאה שערים חל שיפור
ניכר במצב האדמיניסטרטיבי .החל
מהיום תופעל במלואה אספקת החלב
ע"י תנובה".
עיתון "הארץ" כתב באותם ימים " :נעשו
סידורים עם תנובה ...כדי לספק מזונות
לאזורים הנצורים ,בייחוד לאזור הנצור
בירושלים .עם קבלת רשיון תוכל תנובה
לספק חלב ותוצרת חלב לכל האזור
הירושלמי הנתון במצור".
חלוקת החלב בירושלים התנהלה בשעות
הבוקר המאוחרות ,כי הנהגים חששו
לנסוע בלילה ,אך בשורה התחתונה,
נמשכה חלוקת המזון בעיר ללא הפסקה.
כתב "המשקיף" דיווח מן השטח" :בעברי
ברחובות ירושלים בעודם מלאים אלפי
אדם ואשה ,נראו לי רבים בנשאם את
מנת החלב שקיבלו במרכז תנובה ,אשר
חילק חלב בלי הגבלה .עד גמר שלוש
שעות ההפוגה אזל מלאי החלב ואנשי
תנובה היו חסרי אונים ,בלי לדעת מה
יעשו למחרת היום".

תעודת חבר ההגנה,
"משמר העם" ,של
עובד המחלבה
שמואל טסטה ז"ל
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מלחמת השחרור  -המצור על ירושלים
בימי מלחמת השחרור נשאה תנובה בעול העיקרי של אספקת תוצרת חקלאית
לבירתה הנצורה של המדינה שאך זה נולדה .גם בימים הקשים ביותר אורגנו
משלוחים ,ונהגי תנובה הצטרפו לשיירות המשוריינים הנודעות שניסו להבקיע
את דרכן לירושלים .נהגים רבים נפגעו ,ומשאיות רבות נשרפו .עד היום
מספרים שלדי המכוניות השרופות בצד כביש ת"א-ירושלים את סיפור הגבורה
של מאמץ על-אנושי ועמידה אמיצה במערכה.
בחודשים האחרונים של המנדט הבריטי ,מהחלטת
האו"ם על הקמת מדינה יהודית בכ"ט בנובמבר ,1947
ועד הכרזת המדינה ב 15-במאי  ,1948בערה הארץ
כולה .העבודה במחלבות ,במחסנים ובתחנות ריכוז
החלב של תנובה בכל הארץ הייתה כרוכה בסכנה
גדולה .בתחילת דצמבר  1947הכריזו הערבים על
שביתה כללית .שיירה שהובילה חלב מהעמק למחלבה
בחיפה הותקפה ,והנהג נהרג .ממשלת המנדט הפקירה
לחלוטין את הכביש הראשי מתל אביב לירושלים ,ונהג
ומלווים של שיירה שניסתה להגיע לעיר בדרך עוקפת
נפצעו בהתקפה .משאיות עמוסות בתוצרת חקלאית
הובערו ,נשרפו ונשדדו .אך תנובה ואנשיה לא ויתרו:
בשבועיים הראשונים של דצמבר נשלחו לירושלים מדי
יום  9-12משאיות עמוסות חלב ותוצרת חקלאית.
כך כתב דוד בן גוריון ב"יומן מלחמה" .1.4.48" :הזמנתי
את ורלינסקי ודרשתי ממנו שיתמכר במשך השבוע
("השבוע" יכול להימשך יותר משבעה ימים) לריכוז
וסידור אספקה בשביל ירושלים  -שקורבנותינו ומאמצינו
להשתלט על דרך ירושלים לא יעלו בתוהו ,או לא ימנע
ניצולם המלא .הוא קיבל על עצמו".
מספר נחום ורלינסקי (בספרו "בלבטי התנובה"):
"בתחילת יולי  1948הגשתי דין וחשבון ביניים לראש
הממשלה ד .בן-גוריון ,של הפעולה בשלושת החודשים
הקריטיים אפריל-יוני ,שכללו גם את רוב ימי ההפוגה
הראשונה ,בהספקת תוצרת חקלאית ומזון אחר
לירושלים ,עם נתונים על מספר מכוניות המשא
שהשתתפו בהובלה ,מיני המזון והכמויות שהועברו .לפי
הסיכום נשלחו לירושלים אלפי טונות תוצרת חקלאית
ומזון אחר".

ירושלים במצור .1948 ,שיירת מזון מגיעה
לעיר ,בדרכה למחסני תנובה
(הארכיון הציוני המרכזי)

במבצע נחשון ,באפריל  ,1948הגיעו לעיר  3שיירות
גדולות עם תוצרת של תנובה .שיירות נוספות הגיעו
מאוחר יותר בדרך בורמה ,לאחר פריצתה .בעת ההפוגה
בקרבות ,מה 12-עד ה 24-ביוני  ,1948שלחה תנובה כ-
 2800טון תוצרת חקלאית ומזון לירושלים .ויותר מכך:
תוצרת תנובה הייתה היחידה שהגיע לרובע היהודי בעיר
העתיקה בימים שנאבק על חייו.
מספר אברמל'ה יהלום" :שיירות הביאו לירושלים מוצרים של תנובה ,אבל לא ברכב של
תנובה אלא רק ברכבים משוריינים .רק רכבי שטח יכלו לעבור בדרך הזאת .בנוסף ,כל
המשקים  -קריית ענבים ,עטרות ,נווה יעקב  -ריכזו את הפרות שלהן על יד בית החולים
שערי צדק ,ברחוב יפו .כך הם מנעו סיכון חיי אדם בהובלת החלב לירושלים ,וגם הבטיחו
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לתושבי
סדירה".

העיר

אספקת

חלב

אלא שהמשקים העבריים נפגעו
קשה במהלך המל-חמה .משקי
גוש עציון ורוב המשקים בסביבת
ירושלים נהרסו כליל ,והפרות
הושמדו או הועברו למקומות
אחרים .מכיוון שהחלב הטרי,
שהגיע רק מהמשקים הקרובים,
לא הספיק לכלל האוכלוסייה
בעיר ,קבעה תנובה סדרי חלוקה
מיוחדים :חלקו הגדול של החלב
סופק למוסדות חיוניים כמו בתי
חולים ,וכל כמות שנותרה חולקה
לילדים בגיל הרך .גם חמאה ,גבינה
וביצים ,כאשר הגיעו לעיר ,הוקצו
קודם כל לילדים עד גיל .12
כמו הנהגים בדרך אל העיר,
כך גם מחלקי החלב שבתוכה
חירפו את נפשם בימי המלחמה.
שריונית עם ארגזי תנובה בכניסה לירושלים (אוצר תמונות הפלמ"ח ,מוזיאון הפלמ"ח)
מספר עזריה חכם( :משמר
"בימים
בירושלים):
העם
הקשים ,בהפגזות ,הייתי מוביל חלב למקלטים ומחלק לילדים ,לחולים ולבעלי
משפחות ילדים מרובים ,לפי פקודת תנובה .הייתי מחלק חלב בסביבות הרחובות
הנסיכה מרי ,ממילא ,סנט-פאול ומרכז מסחרי ,עד הקונסול האמריקאי".
המלחמה וההפגזות על ירושלים גבו קורבנות בנפש מבין עובדי תנובה :שלמה קלפהולץ,
בן  ,29תושב כפר עציון שהוביל תוצרת בין המחלבה לקבוצה ,נהרג בהתקפה על שיירת
גוש עציון ב ;11.12.1947-יהושע בקמן ,בן  ,45תושב עטרות שהוביל תוצרת מהמושב
לתנובה בימי הקרבות ,נהרג מפגז שנפל בחצר המחלבה ב ;1.6.1948-מחלק החלב מאיר
שמעון צנוירט ,בן  ,38נהרג מפגז במרכז העיר ב ;9.7.1948-עובד המחלבה דוד בושם,
בן  ,47נהרג מפגיעת פגז בדרכו לעבודתו במחלבה ,ב ;18.7.1948-מחלק החלב יעקב
קראום ,בן  ,32נהרג מפגיעת פגז לאחר שסיים את חלוקת החלב לתושבים במקלטים,
ב ;18.7.1948-ומחלק החלב אהרון-שמואל שפיגל ,בן  ,38נורה ונהרג סמוך לשכונת שייח'
ג'ראח ב ,3.8.1948-במסגרת שירותו בחיל ההנדסה (ראו מסגרת יזכור).
בסיום מלחמת השחרור הביע בן-גוריון את הערכתו לתנובה במכתב לנחום ורלינסקי:
"אני רואה חובה לעצמי ,כראש הממשלה וכשר הבטחון ,להביע לך הוקרה ותודה על
הפעולה החרוצה והנאמנה שעשית בזמן להבטיח מזון לירושלים ועל ידי כך להבטיח את
כושר עמידתה של ירושלים בימי מבחן קשים אלה .בעבודתך זו הגשת עזרה רבה לא רק
לירושלים היהודית עם מאה אלף תושביה  -אלא היה בזה חיזוק רב למאמץ הצבאי שלנו
לא רק בירושלים אלא בארץ כולה .כל אלה שעזרו לך בפעולה חיונית זו ...עשו שרות
לאומי ממדרגה ראשונה וראויים להכרת התודה של האומה".

מבצע קדש
באוקטובר  ,1956לקראת מבצע קדש ,נקראו רבים מעובדי מחלבת ירושלים לשירות
מילואים .חלק ניכר מכלי הרכב ,המשאיות והמיכליות גויסו אף הם .למרות כל הקשיים,
נמשכה העבודה במחלבה כסדרה .העובדים שנשארו הכפילו והשלישו את מאמציהם,
ותושבי ירושלים קיבלו את כל המוצרים הדרושים להם.
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1964-1967
בשנת  1964עברה מחלבת ירושלים למשכנה החדש ברחוב ירמיהו שבשכונת רוממה,
ומאז ועד מלחמת ששת הימים ,בשנת  ,1967היא הייתה סמוכה לגבול הירדני .כמו כל

תושבי הסביבה באותה עת ,סבלה גם המחלבה מאש הלגיון .יעיד על כך הקיר המזרחי
של המחלבה ,הפונה אל הגבול לשעבר ,שנבנה מבטון בעובי  70-80ס"מ ,לשם הגנה

אות ששת הימים
בזכות השירות שנתנה המחלבה
לתושבים גם תחת מטר הפגזים,
קיבלה תנובה את אות מלחמת
ששת הימים מידי שר הביטחון
משה דיין .וכך נכתב בתעודה:
"הענקת אות ששת הימים היא
ציון שירותה הנאמן של תנובה
ומפעליה ,על מנהליה ועובדיה ,ושל
היישובים החקלאיים חבריה ,את
כלל האוכלוסייה ,את צה"ל ואת
המדינה בימי הכוננות והמלחמה".

מלחמת ששת הימים
במהלך מלחמת ששת הימים סבלה המחלבה ,ביחד עם תושבי ירושלים ,מהפגזות
הירדנים :פגז אחד נפל על בית המלאכה של המחלבה ,ופגז נוסף פגע ברכב המחלבה,
סמוך לשערי המחלבה ברחוב ירמיהו .אך בירושלים כמו בירושלים ,כוח עליון השגיח עלינו
מלמעלה ,והנהג ,צבי חוגה שמו ,לא נפגע.
אל מול שריקות הפגזים ומוראות המלחמה ,חירפו עובדי מחלבת תנובה את נפשם
כדי לייצר ולחלק חלב לתושבי ירושלים היושבים במקלטים .המחלק היה נוסע לשכונת
מוסררה ,וחוזר עם משאית מנוקבת בכדורים.
שמעון שושן" :כל המלחמה עבדנו יומם ולילה ,כדי לספק חלב לתושבים .אנשים במאה
שערים בכו ,רצו חלב לתינוקות .פגזים נפלו ,כדורים שרקו ,ואנחנו לא שמנו לב לשום דבר,
רק עבדנו .לא הלכנו הביתה ,עד שהסתיימה המלחמה .באחד הימים נכנסתי להתרחץ,
וכדור נכנס דרך הקיר ,ישר לתוך ארון הבגדים של אחד העובדים .ביום אחר יצאתי לחלק
חלב במעברת תלפיות ,עם הנהג שמעון אביטן .צעקנו :מי רוצה חלב?" ,ואנשים יצאו
מהמקלטים ובאו לקנות את התוצרת".
יחיאל נזרי" :במלחמת ששת הימים עוד הייתי ילד ,ואני זוכר את עובדי תנובה מחלקים
חלב בירושלים ,אפילו על אופניים .החלבנים הגיעו עם קסדה ,והורידו את החלב לתושבים
במקלטים".
כך פורסם ב ידיעות אחרונות ביום השני למלחמה ,יום ד'" :7.6.1967 ,חרף הסבל וההפגזות
קיים הבדל עצום בין מצבה של ירושלים דאתמול ,ובין הימים המרים של מצור ירושלים
בתש"ח :אין כיום מצור ,אין רעב ,אין צמא .בשעות הבוקר היו מרבית חנויות המכולת
פתוחות ,כשהן מלאות מכל טוב ,אשר הובא אך אתמול מן המחסנים ...תנובה התקשתה
אתמול במקצת בהובלת תוצרת החלב ,אך הובטח שהיום ניתן יהיה להשיג תוצרת זו בכל
החנויות ואצל המחלקים".
ואכן ,הפעילות של תנובה ירושלים בתקופת ההמתנה ,במלחמה ולאחריה מנעה בהלת
מזון בירושלים .המשקים העבירו את תוצרתם בכל שעות היממה ,ובכל אמצעי ההובלה
שנשארו לאחר גיוס כלי רכב ,אפילו בעגלות יד ...והעובדים ,שנענו לצורך ,עבדו בשעות
בלתי רגילות ,וללא הגבלת זמן.
התפיסה שהנחתה את המחלבה ועובדיה בימי המלחמה ,ומנחה אותם עד היום ,היא כי
תנובה ירושלים הינה חלק בלתי נפרד מהעיר ירושלים ותושביה ,והיא מחויבת להיות שם
עבורם תמיד ,בכל זמן ובכל מצב .בזכות השירות שנתנה המחלבה לתושבים גם תחת
מטר הפגזים ,קיבלה תנובה את אות מלחמת ששת הימים מידי שר הביטחון משה דיין
(ראו מסגרת).
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משאית תנובה בתעלת סואץ במלחמת יום הכיפורים (לשכת העיתונות הממשלתית ,אוסף התצלומים הלאומי)

מלחמת יום הכיפורים
במלחמת יום הכיפורים גויסו רבים מעובדי המחלבה ,ונשלחו לחזית למשך חודשים
ארוכים .למרות זאת המשיכה המחלבה לעבוד ולייצר ,ונערכה לתקופה ארוכה של
פעילות ללא חלק ניכר מהעובדים.
דלית גבזה" :במלחמת יום הכיפורים גויסו עובדים רבים למילואים .כל הנהגים היו בצבא.
הדאגה במחלבה הייתה רבה ,והרדיו דלק ללא הרף .ישבתי על הטלפון ,והתקשרתי
לעובדים ולמשפחות .מספיק ששמעתי את קולו של העובד ,או אמרתי לאשתו שגם אני
חושבת עליו ,וזה הקל .בסוף ,לשמחתנו העצומה ,כולם חזרו בשלום".
אסתר שימשילשוילי" :במלחמת יום הכיפורים רוב העובדים היו מגויסים .אני עבדתי ימים
שלמים ,כי באותה עת לא היו מספיק חדרי קירור ,והיינו חייבים לשווק את כל התוצרת
ממש ביום הייצור".
יחזקאל גריסריו" :עליתי ארצה מרומניה ממש במלחמת יום הכיפורים ,באוקטובר .1973
כעבור חודשיים ,ב 1-בינואר  1974כבר התחלתי לעבוד כמהנדס מחלבה במחלבת
ירושלים .זו הייתה "טבילת האש" הפרטית שלי .אמנם הייתי מהנדס מחלבה  18שנה
ברומניה ,אבל לא היה זמן להכשיר אותי לצורת העבודה בישראל .גם לא ידעתי עברית.
כולם היו בצבא ,ומחלבת ירושלים הייתה זקוקה לי ,אז הגעתי .עם כל בעיה אנשים באו
אליי ,כי לא היו טכנאים ופועלים .לא הבנתי עברית ,אז באתי לראות את התקלות בעצמי.
לא היו אנשים ,אז נאלצתי גם לתקן את המכונות בעצמי .זה היה בית ספר מצוין בשבילי.
כך התחלתי את עבודתי במחלבה".
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מלחמת המפרץ
בימי מלחמת המפרץ התקשו עובדים רבים להגיע לעבודה ,מאחר והגנים ובתי הספר
היו סגורים ,והורים העדיפו להישאר בבית ,לצד ילדיהם .כדי לאפשר לעובדים להמשיך
בעבודתם ,פתחה המחלבה קייטנה לילדים ,והחלב המשיך לזרום כסדרו...

האינתיפאדה
שניים מעובדי המחלבה ,פיני כהן ואצ'נפה בקלה ,עולה חדש מאתיופיה ,נפצעו במהלך
האינתיפאדה .תנובה תמכה בהם ומשפחותיהם עד שהחלימו ושבו לעבודה ,ואף סיפקה
מזון למשפחתו של בקלה .עובד אחר ,גדעון רגב שכל את בנו בפיגוע ירי ,וכל חבריו
במחלבה התגייסו לתמוך בו באבלו.
מספר פיני כהן על הרגעים הנוראים בחייו" :זה היה בחצות הלילה ,בחול המועד סוכות
 .2001נסעתי עם בני התינוק אליה ואשתי מלי ,שהייתה בהריון ,בדרך לגבעה הצרפתית.
היינו בדרכנו הביתה מביקור בסוכה של חברים ,אחרי ערב נפלא של שמחת חג אמיתית.
מלי ישבה מאחור ,ולידה אליה בסלקל שלו .הגעתי לרמזור .בנתיב מולי הבחנתי במאזדה
חדישה .פניתי שמאלה ,נסעתי בנתיב השמאלי ,וראיתי שהמאזדה נוסעת במהירות אחריי
ומאותתת שהיא רוצה לעקוף .הוא לא הפסיק לצפור ,אז עברתי לנתיב הימני .חששתי
שאולי מדובר במחבלים .כשהמכונית עקפה ,כופפתי את הראש .שלושה צרורות נורו
מהמאזדה 13 ,קליעים בסך הכל ,תוך כדי נסיעה ,והיא נמלטה לכיוון הגבעה הצרפתית.
הרגשתי כאב חזק באזור המותניים .הייתי בהלם .לא יכולתי להסתובב כדי לראות מה
קרה לאשתי ובני .בשארית כוחותיי בלמתי ויצאתי .הצלחתי לעמוד והצצתי פנימה .מלי
נשענה קדימה וראשה שמוט .קראתי לה ושמחתי כשהיא ענתה :כואב לי הראש .לפחות
ידעתי שהיא חיה .אליה ישב בנחת בסלקל וחייך אליי ...מכוניות מעטות עברו בכביש ,ואיש
לא עצר ,עד שרכב הצלה ובו שתי אחיות בדרכן להר הצופים עצר לעזרה ".המשפחה
הועברה לחדר הטראומה בהדסה עין כרם ,וכאן התברר לפיני ששני קליעים פגעו בו באזור
המותן .מלי נפצעה בראשה ,אך ניצלה בנס מפגיעה חמורה ,וקליע אחד פגע בסלקל ,אך
התינוק אליה לא נפגע .שלושה חודשים אחר כך ילדה מלי את בנם השני ,אוריאל.

מלחמת לבנון השנייה
אפרת שנן" :במלחמת לבנון השנייה גויסו
עובדים מהמחלבה ללחימה בגבול הצפוני
ובלבנון .כמו בכל המלחמות ,הדאגה
לעובדים הייתה רבה .מחלקת משאבי
אנוש שמרה על קשר עם העובדים ועם
בני משפחתם שנשארו בעורף .חבילות
נשלחו ,וכולנו נשאנו תפילה לחזרתם
בשלום הביתה .לשמחתנו הרבה כל
עובדי המחלבה חזרו אלינו בתום הלחימה
שלמים ובריאים.
מחלק של תנובה בצפון.
מלחמת לבנון השנייה2006 ,

לירון קוטר ,מהנדס המחלבה ,גויס עם
תחילת המלחמה כפאראמדיק במד"א
בחיפה" :במהלך המלחמה נסענו באמבולנסים בין הטילים שהתפוצצו להושיט עזרה
לתושבי חיפה והצפון .בתוך האנדרלמוסיה ששררה בשבועות הראשונים ,לא סופק לנו
מזון .כעובד תנובה ,פניתי בבקשה למרכז הפצה צפון לקבל מהם מוצרי תנובה להזנת
המתנדבים והמגויסים ,וכמובן שנעניתי בחיוב ובנכונות רבה".
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מתוך אתר יזכור של משרד הבטחון -

"נזכור את כולם"
יהושע בקמן נולד ב ,3.1.1903-בקמיניץ-פודולסק שברוסיה ,ועלה לארץ ישראל
בשנת  ,1921במסגרת העלייה השלישית .היה חבר בגדוד העבודה ,ואחר כך בקבוצת
הובלה במשאיות שהתארגנה בירושלים .בהמשך התיישב עם משפחתו במושב עטרות,
והקים שם משק חקלאי .בימי המצור של מלחמת השחרור לקח על עצמו להוביל את
תוצרת עטרות למחלבה בירושלים ,ולשוב עם אספקה למושב ,תוך סכנת נפשות.
ב ,1.6.48-בשעה שעבד בחצר מחלבת תנובה בירושלים ,נפגע מפגז ונהרג.
הוא נקבר בשייח'-באדר א' ,וב 10.9.1950-הועבר למנוחת עולמים בבית
הקברות הצבאי בהר הרצל בירושלים.

יזכור

אברהם בן יהודה (בורנשטיין) נולד בשנת  1895בזארקי
שבפולין ,עלה לארץ ישראל ב ,1910-ועבד כפועל חקלאי .במלחמת
העולם הראשונה התגייס לגדוד העברי במסגרת הצבא הבריטי,
ולאחר המלחמה התיישב בעטרות ,כאחד ממייסדי המושב .במקביל
עבד כמומחה לתוצרת חלב בתנובה ירושלים .בראשית מאורעות תרצ"ו,
כאשר שב באוטובוס מהעבודה לביתו שבעטרות ,הותקף האוטובוס ,ואברהם
נפצע באגן הירכיים .הוא נותח בביה"ח הדסה ,אך נפטר כעבור  5ימים ,ב.18.6.1936-
הוא נקבר בעטרות ,והניח אחריו אישה ,בן ובת.
אהרון-שמואל שפיגל נולד ב 23.6.1910-בקרקוב שבגליציה .בצעירותו עלה
לארץ ישראל ,הקים משפחה בירושלים ,ופרנס את אשתו וששת ילדיו מעבודתו כחלבן
של תנובה .הוא היה אדם דתי ובקי בלימודי הקודש ,וסופר עליו כי לעתים היה מעמיד
את כדי החלב בפינת רחוב ,ונכנס לבית המדרש הסמוך...
במלחמת השחרור הצטרף לחיל ההנדסה ,והקים מחסומים .ב ,3.8.1948-כאשר הקים
מחסום סמוך לשכונת שייח' ג'ראח ,והעמיס על גבו אבן גדולה ,התגלה על ידי האויב,
נורה ונהרג .הוא נקבר בשייח' באדר א' ,וב 30.8.1950-הועבר למנוחת עולמים בבית
הקברות הצבאי בהר הרצל שבירושלים .ארבעת אחיו ושתי אחיותיו נספו באושוויץ.
דן גול נולד בשנת  1920באפגניסטן ,עלה ארצה עם משפחתו ב ,1926-וגדל בירושלים.
הוא עבד כמכונאי בתנובה ,והיה ספורטאי מוכשר ,שוער בקבוצת הפועל ירושלים ואף
בחור נאה במיוחד ,שרבים צפו לו עתיד כשחקן קולנוע בהוליווד ...בגיל  18התנדב לחיל
הנוטרים ,ושימש כנוטר באזור אבו-גוש .ב 21.3.1943-נפל בעת מילוי תפקידו ,והובא
למנוחות בבית העלמין בהר הזיתים .הניח אב ,שלושה אחים וחמש אחיות.

דוד בושם (בזם) נולד בשנת  1901בלודג' שבפולין ,ועלה לארץ ישראל ב-
 .1919כאן סלל כבישים ,ייבש ביצות ,והתיישב בגן-שמואל .בסוף שנות ה 30-עזב את
הקבוצה ,החל לעבוד כפועל בתנובה בתל אביב ,ואחר כך בירושלים ,והיה חבר בהגנה
ובמשמר העם .ב ,18.7.1948-בהיותו בדרכו לעבודה במחלבת ירושלים ,נהרג מפגיעת
פגז ברחוב צ'נסלור .הוא נקבר בשייח-באדר א' ,וב 10.9.1950-הועבר למנוחת עולמים
בבית הקברות הצבאי בהר הרצל בירושלים .הניח אישה ,בן ובת.
שלמה קלפהולץ נולד ב 2.9.1918-בביאלה-ביילסקו שבפולין ,היה פעיל מאוד
בתנועת השומר הדתי ,והציל פליטים בליטא בימי מלחמת העולם השניה .ב1941-
עלה לארץ ישראל דרך רוסיה ותורכיה ,התיישב בכפר פינס ,ואחר כך בכפר עציון,
ועבד כנהג הקבוצה בתנובה ירושלים .ב 11.12.1947-נסע בשיירת כפר עציון שהותקפה
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בכביש בית לחם ,ונהרג בשבתו בתא הנהג .ב 17.11.1949-הובא למנוחת עולמים עם כל
חללי גוש עציון בבית הקברות הצבאי בהר הרצל בירושלים .הניח אישה ובן.

אברהם יעקב (יענקלה)
גולדברגר נולד בירושלים בשנת
 ,1896והיה מראשוני המתיישבים
בנווה יעקב .הוא עסק בהובלת נוסעים
ותוצרת חקלאית בקו ירושלים  -נווה
יעקב  -עטרות ,שמר על צינור המים
לעטרות ,ונודע באומץ לבו .בימי
הפרעות של  1929ומאורעות 1936-
 1939ארגן את הגנת נווה יעקב ,המשיך
לקיים את התחבורה בין העיר לבין נווה
יעקב ועטרות ,ואף הזעיק עזרה והציל
את שני היישובים מכליה .גם במלחמת
העצמאות הגן על היישובים ,הוסיף
לנסוע במשאיתו בדרך המסוכנת
לירושלים ,הותקף כמה פעמים ,ואף
נפצע פעמיים .ב ,24.3.1948-ליד
שועפט ,הותקפה שיירת תגבורת
שהוביל לעטרות ,והוא לחם בחירוף
נפש ונהרג .הוא הובא למנוחת עולמים
בבית העלמין בסנהדריה .שמונה ילדים
היו ליענקלה גולדברגר .אחד מהם ,זלמן ,נהרג במלחמת העולם השנייה ,ואחר ,חיים,
נפל בהגנת עטרות שבועיים לאחר מות אביו.

יעקב גולדברגר ז"ל (מימין)
באוטובוס מעטרות לירושלים

מאיר שמעון צנוירט נולד בירושלים ב .16.4.1910-הוא היה חסיד גור ,התגורר
עם משפחתו בשכונת בית ישראל ,ועבד כמחלק חלב בתנובה .ב ,9.7.1948-יום לאחר
תום ההפוגה הראשונה במלחמת השחרור ,נפגע ונהרג מפגז במרכז העיר ,בדרך
למשמרתו במשמר העם .הוא נקבר בבית העלמין הארעי בשייח' באדר ,וכעבור שנים
אחדות הועבר למנוחת עולמים בהר המנוחות בירושלים .הותיר אחריו אישה ועשרה
ילדים.
יעקב קראום נולד בשנת  1916בווילקומיר שבליטא ,ועלה לארץ ישראל ב.1933-
הוא עבד במשק באזור בירושלים ,סיפק חלב מהמשק ללקוחות בעיר ,ואחר כך עבד
כמחלק חלב בתנובה .יעקב ייסד סניף של תנובה בשכונת מגוריו שעל יד סנהדריה,
ובמלחמת השחרור הצטרף למגיני השכונה .בלילות עמד על משמרתו ,ובימים עבר
ממקלט למקלט ,תחת אש ,וסיפק חלב ולבן לתושבים .ב ,18.7.1948-לאחר שסיים את
החלוקה במקלטים ,נפגע מפגז ונהרג .הוא נקבר בשייח' באדר א' ,וב 10.9.1950-הועבר
למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בהר הרצל בירושלים .הניח אישה ושני ילדים.
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צועדים עם הזמן
התפתחות הטכנולוגיה במחלבת ירושלים

סיפורה של מחלבת ירושלים הוא סיפורה של טכנולוגיית החלב
והתפתחותה ב 80-השנים האחרונות .רבות משיטות העבודה
ששימשו את המחלבה בעשורים הראשונים לפעילותה נראות
למתבונן בן המאה ה 21-מיושנות ואף משונות .ועם זאת,
חשוב לזכור ,שבכל עת שאפו אנשי המחלבה לקידמה המירבית
של זמנם ,והמחלבה יישמה  -ככל שאיפשרו לה העיתים
והתקציבים  -את הטכנולוגיות החדישות ביותר של תעשיית
החלב הארצית והעולמית בכל תקופה.

מחלקת אריזת גבינה ,המחלבה בגאולה,
 .1945בתמונה תחיה ליברזון (ארכיון
קק"ל ,יעקב רוזנר)
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אז...
פיסטור וקירור חלב
במחלבת גאולה
(הארכיון הציוני המרכזי)

סיפורי בראשית
בתחילת שנות ה ,20-עוד לפני ייסודה של המחלבה ,נהגו החקלאים להביא את החלב
ממשקי קריית ענבים ועטרות על גבי חמורים ,אל מקום הריכוז של המשביר ברחוב
אגריפס ,ולאחר מכן ברחוב בן יהודה .אברמל'ה יהלום מציין" :אחר כך הם התקדמו ורכשו
רכב פורד"...
אל המחלבה הראשונה של תנובה בשוק מחנה יהודה הובא החלב
בכדים ,שהורדו מהרכב והוכנסו פנימה באמצעות רמפה.
בפנים התבצעה בדיקת איכות בשיטה העתיקה ביותר" :מישהו
טעם את החלב .אם היה מתוק לחיכו  -העבירו למחלקים;
כשנראה לו חמוץ  -החזירו למשקים ",מתאר המהנדס
ההולנדי פ.קניגספלד .כשהחלב נמצא מתוק ,מדדו את
כמותו בעזרת מדיד ידני שהוכנס לכד ,ולפי זה שילמו
לספק .התוצרת חוממה בפרימוסים ,והקירור שלאחר
ההבחלה התבצע בעזרת קרח.
המחלבה החדשה שהוקמה ברחוב יחזקאל קלטה
משאיות עם כדים ,שחלקן הובילו עד  3קומות של
כדים .הכדים נדחפו לתוך המחלבה באופן ידני,
בעזרת שינוע לא חשמלי של גלגלות צמודות .כאן הם נמסרו
לידיו של עובד ,שפתח את המכסה ,שפך את החלב לאמבטיה ,ושקל אותו
באמצעות ה"שעון" שמעל האמבטיה .לאחר השקילה פתח העובד שסתום באמבטיה,
והחלב זרם לתוך משאבות ועלה למחלקת הפסטור.
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המחלבה השקיעה מאמץ ניכר בתהליך פסטור החלב ,שהיווה אז חידוש טכנולוגי .במחלקת
הפסטור הותקנו תנורים שחיממו את החלב ,והקירור התבצע בשיטה הבאה :החלב החם
הוזרם לתוך מיכל גבוה עם חרירים בקרקעיתו ,נזל ממנו על גבי צינורות חלולים שבתוכם
מים קרים ממגדל הקירור של המחלבה ,והתנקז לתעלה שעברה מתחת למיכל.
ואכן ,ההשקעה נשאה תוצאות ברוכות ,והפסטור של מחלבת ירושלים נודע באיכותו
הגבוהה :חלק ניכר מהחיידקים הושמדו ,חיי המדף של החלב הוארכו ,והחלב המפוסטר,
שנחשב למוצר חדשני ,זכה להצלחה רבה בשוק .בעקבות זאת ביקשה תנובה להקים
מערכות פסטור מתקדמות בכל מחלבותיה ,והמנכ"ל הראשון של תנובה ,אליעזר יפה,
תמך מאוד במהלך זה.

הייצור בחיתוליו
מגוון המוצרים של המחלבה הצעירה היה מצומצם למדי :זבדה (לבן) ,קפיר ,שמנת ,גבינה
שמנה ,גבינה כחושה וחמאה.
איך ייצרו גבינה? ב"חיתולים" ...אברמל'ה זוכר היטב" :מחמיצים את החלב ומקבלים גבן
ראשון .עוטפים אותו בבד ,מסדרים  5או  6שורות ,ומעבירים למכונה שלוחצת ומוציאה
את המים .בהתחלה השתמשו לשם כך באבנים ,ואחר כך בפלטות מתכת ,אבל המתכת
החלידה ,ועברו לשיטה חדשה :מגבה שיורד על הגבינה ולוחץ.
זו הייתה עבודה פיזית קשה .כשסיימו ללחוץ ,פתחו את הבד -
שהועבר למכבסת המחלבה  -והכניסו את הגבינה לאמבטיה.
כך התקבלה גבינה כחושה .כדי לקבל גבינה שמנה שפכו שמנת
לפי כמות ,וערבבו בידיים .וזהו .היו רק שני סוגי גבינה  -כחושה
ושמנה".

תהליך הכנת גבינה ,מחלבת גאולה1941 ,
(ארכיון קק"ל ,אברהם מלבסקי)

לימים נרכשה מכונה שמדדה ודחסה שמנת לתוך הגבינה
הכחושה לפי האחוזים שנדרשו  ,9% ,5% ,3% -ואפילו ,12%
וכך נוצר מגוון מסוים של גבינות .לכך נוספו הגבינות המלוחות,
צפתית ובולגרית ,ומאוחר יותר גם חמד וחרמון .כדי להכין
גבינה מלוחה היו הופכים וממליחים את הגבינה כל יומיים,
והמלח גרם לה להתקשות .הגבינות המוצקות שווקו בסלסלות
קטנות ,והיה להן ביקוש גדול אצל תושבי השכונות ,כמו מחנה
יהודה ונחלאות ,שנהגו להכין מהן את מאכלי העדות.
וחמאה? אברמל'ה מספר" :המחבצה הייתה חבית עץ עגולה,
עם פתח בדופן .שפכו לתוכה שמנת מכדים ,וסובבו  -בהתחלה
ביד ,ומאוחר יותר בעזרת מנוע חשמלי .דרך חלון זכוכית ניתן
היה לראות מה קורה בפנים .לאחר שהמחבצה הסתובבה
זמן מה ,פתחו ברז בדופן ,והחובצה  -השמנת שנותרת לאחר
שנוצרה החמאה  -זרמה החוצה והועברה דרך מסננת ,כדי
לשמור על כל פירור .אחר כך החזירו את חתיכות החמאה
הקטנות מהמסננת למיכל ,שפכו פנימה מים קרים ,והמשיכו
לסובב ,עד שהחומר הפך לגוש שלם .החובצה נמכרה אף היא:
היא נחשבה לחומר מרפא ,למשל לאולקוס".
נעבור לייצור הלבן .המהנדס קניגספלד מתאר" :ייצור הלבן נעשה כך :מילאו ביד צנצנות
זכוכית נמוכות ,וכיסו אותן בדיסקים של נייר או קרטון .העבירו את הצנצנות לחדר מחומם
בפרימוס או בתנור נפט ,ומשם הועבר הלבן לחדר קירור ולמחרת הוצא למכירה .בתנאים
דומים היה גם הייצור של גבינה לבנה".
הניקיון ,שזכה כבר אז לתשומת לב רבה ,דרש עבודה קשה :הכדים נשטפו ביד ,מיד לאחר
שרוקנו מחלב ,עם כלור ,סבון ,ולעיתים גם חומצה ,בעזרת מברשת שדמתה למטאטא.
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לאחר הרחצה הפך העובד את הכד כדי לשפוך את המים ,והחזיר אותו למשאית .מאוחר
יותר נרכשה מכונה לרחיצת כדים.
גם צנצנות שהוחזרו למחלבה נרחצו בתחילה ידנית .עובד עמד ליד אמבטיה מלאה במים
וחומרי ניקוי ,הכניס את הצנצנות ,ניקה כל צנצנת עם מברשת ,והעביר אותה לאמבטיית
מים קרים .הצנצנות הנקיות סודרו בתבניות פח ,והועברו למילוי מחדש .בשלב מאוחר
יותר נבנתה במחלבה מכונה מיוחדת לרחיצת צנצנות :מכסה מעוגל שבמרכזו מנוע עם
ציר ,ועליו מברשת.

מחמורים למשאיות
בראשית ימי המחלבה חולק החלב לתושבים באמצעות חמורים ,ששכנו באורווה מאחורי
משטרת מחנה יהודה .החמורים נשאו את תוצרת החלב בערסלים משני הצדדים ,ובימי
הקיץ החמים קוררה התוצרת בעזרת שקים רטובים שהונחו על הערסלים .מחמורים
התקדמה החלוקה לאופניים עם ארגז מלפנים...
עם חלוף השנים ,עברה המחלבה לחלוקה בכלי
רכב של ממש :מכוניות פרטיות שהותקן בהן ארגז
מבודד .הארגז ,שנבנה בבית המלאכה של המחלבה
עצמה ,היה עשוי מעץ או פח ,עם ציפוי פנימי של
חומר מבודד עשוי מפקק גרוס מודבק בזפת.
בשנת  1948הגיעו למחלבה רכבים "מודרניים":
משאיות פתוחות ,דומות לרכבים המשמשים היום
לחלוקת בלוני גז .הכדים מולאו במכונה עם שני
מיכלים ומנגנון ידני שמדד  30ליטר ,והועמסו על
המשאית בשתי קומות ,שביניהן קרשים הניתנים
לשליפה .מוצרי החלב ,כמו גבינה ,חמאה ולבן ,חולקו
במכונית בעלת ארגז מבודד ,עם מחיצות ומדפים,
שתי דלתות בכל צד ושתי דלתות מאחור.
משה חקלאי ז"ל ,מנהל המחלבה בגאולה
כדי החלב של תנובה היו למראה אהוב ומוכר בנוף
של ארץ ישראל שלפני קום המדינה .היו אלה כדים מברזל קשיח ,עם ציפוי נגד חלודה
ומכסה בעל ידית לסגירה הרמטית .למעשה ,הסגירה הייתה כה הרמטית ,עד שלוחמי
המחתרות נהגו להטמין בכדים כלי נשק ,ולקבור אותם עמוק באדמה ,בביטחון מלא
שהמטמון היקר מוגן היטב בפני רטיבות.

מוקדם בבוקר הגיעו החלבנים לנקודות האיסוף ומזגו את החלב הטרי מכדי הברזל לכדי
פח קטנים יותר ,עם מכסים ששימשו גם ככלי מדידה .מכאן הם יצאו  -על עגלה רתומה
לסוס ,אופניים או אופנוע ,אל שכונות העיר ,שם כבר המתינו להם עקרות הבית עם סיריהן.
בכל בית מזג החלבן מן הכד לסיר את כמות החלב המבוקשת  -שנמדדה ביחידות של
אונסה/אונקיה.

מכדים לבקבוקים
גם בימי הצנע של ראשית המדינה הוסיפה תנובה לחתור קדימה .מצד אחד ,היא עשתה
ככל יכולתה כדי למלא את המחסור ולספק מוצרים לצרכנים :חלב וגבינה רזה יוצרו ממים
ואבקת חלב ,שיובאה מחו"ל בחביות של  100ק"ג .כדי לקבל גבינה שמנה ,הוסיפו לגבינה
הרזה שמנת תעשייתית ,וערבבו .החלב חולק לתושבי העיר בכדים ,שלוש פעמים בשבוע.
מצד שני ,לא חדלה תנובה ירושלים לחפש וליישם שיטות עבודה מודרניות .בשנת 1952
אימצה המחלבה את המילה האחרונה בטכנולוגיה של משק חלב מתקדם ,והחלה להוביל
חלב מהמשקים במיכליות במקום כדים .המיכליות סבבו בין כל משקי האזור :קריית
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ענבים ,רמת רחל ,מעלה החמישה ,צובה ,צרעה ,הראל ,נתיב הל"ה ,בית גוברין ,משמר
דוד ועוד .מיכליהן ,העשויים פלדת אל-חלד ,היו מבודדים ,ושמרו על טריות החלב ואיכותו
לאורך כל הדרך.
ב 1951-הציע ארגון העזרה הבינלאומי לילדים יוניצ"ף לסייע לתנובה למלא חלב מפוסטר
בבקבוקי זכוכית ,על מנת לספק לילדים חלב היגייני יותר .ההסכם נחתם ,ובעקבותיו
נבנו מחלקות גדולות ,עם ציוד חדיש ,במחלבות שבשלוש הערים הגדולות .תוך שנים
מעטות השתפרה איכות החלב ללא הכר ,והעמידה את ישראל על רמה דומה לזו של
ארה"ב ומערב אירופה .ב ,1954-לאחר
שביקרו במחלבות ,דיווחו מומחי יוניצ"ף:
"מחלבות תנובה בירושלים ,חיפה ותל
אביב הן מהמפעלים היעילים ביותר ,אשר
עומדים ברמת הטכניקה החדישה במדעי
החלב ".ב 1955-החלה תנובה למלא חלב
מפוסטר בבקבוקים.
לכבוד המעבר מכדים לבקבוקים ,רכשה
מחלבת ירושלים "מפלצת" מודרנית
חדשה :מכונה אוטומטית ,באורך  5מטר,
לרחיצת בקבוקים .שני עובדים הוציאו
בקבוקים מהארגזים והניחו אותם הפוכים
בתוך תאים עגולים על פס השינוע
החשמלי .כל בקבוק סבב בתוך המכונה
במשך  20דקות מלאות ,ונרחץ במיטב
חומרי ניקוי .ואם לא די בכך ,הועברו
בקבוקי הזכוכית הרחוצים לבדיקה
בעזרת זכוכית מגדלת ,כדי לוודא שלא
נשברו חלילה ,ואין בהם שריד של לכלוך.
מכאן הועברו הבקבוקים אוטומטית
למכונת המילוי.
לתהליך מילוי החלב נדרשו אז חמישה
עובדים .בקבוקי החלב הגיעו אוטומטית
ממכונת הרחצה למכונת המילוי ,שמילאה
כל בקבוק בכמות מוגדרת .הבקבוק המלא
"נסע" לתחנה הבאה ,שבה הונח על ראשו
פקק  -בתחילה מקרטון ואחר כך מאלו-
מיניום ,ואז לתחנה נוספת ,שהידקה את
הפקק .משם הועברו הבקבוקים לארגזי עץ,
ואוחסנו בחדר הקירור .כשלא היה מקום
מחלקת מילוי חלב בבקבוקים ,מחלבת גאולה (ארכיון קק"ל ,אברהם מלבסקי)
במחסן ,הועמסו הארגזים על משאיות
בעלות יחידת קירור חשמלית ,ששימשו
כחדרי קירור משלימים .כשהנהג הגיע ,הוא ניתק את החיבור לחשמל ,ויצא לדרך.
כדי לשמור על טריות החלב בבקבוקים גם בשעת החלוקה ,השתמשה המחלבה בקרח.
רכב שהיה בעבר אמבולנס נרכש כדי להוביל בלוקים של קרח מבתי הקרח בשכונת
סנהדריה ,והבלוקים נגרסו במחלבה ,במגרסה בעלת מסוע מסתובב ושיניים ,שגרסה את
הקרח לתוך ארגזי הבקבוקים .הייתה זו מלאכה תובענית במיוחד :עובדים ונהגים נרטבו
עד לשד עצמותיהם מן הקרח ,ארגזי העץ התפרקו לא פעם בגלל הרטיבות  -ולעתים
מצא עצמו הנהג תחת ערימה של בקבוקים ,שצנחו לפתע מתוך ארגז שהתפרק.
ברחובות העיר הופיעו ארגזי הקרח של החלבנים ,ארגזי עץ גדולים בעלי דפנות מבודדות,
שאליהם פרקו המשאיות את בקבוקי החלב בשעות הלילה .השכם בבוקר הגיעו לכאן
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החלבנים ,הציבו את הבקבוקים במנשאי פח ידניים 10 ,בכל מנשא ,מנשא בכל יד ,ויצאו
לחלק אותם לבתי השכונה .ליד כל דלת הם אספו את הבקבוקים של יום אתמול ,ובתוכם
התשלום עבור החלב.
עד כאן החלב ובקבוקיו .אך המחלבה הוסיפה כמובן לייצר ,לארוז ולשווק גם מוצרים
אחרים:
תוצרת ניגרת נמזגה לגביעי קרטון עם שעווה ,או לצנצנות .הצנצנות המלאות כוסו במכסים
מקרטון ,והועברו הבחלה  -תהליך של חימום ואחר כך קירור .כדי לדעת אם התוצרת
מוכנה נענעו את הצנצנת :כשהמוצר נקרש והפך למוצק ,הוא היה מוכן לשיווק.
הגבינה נארזה בעזרת כלי מיוחד :מעין מלקחיים עם כריות וחורים ,שמדדו את הכמות
הרצויה  -כאשר העודף נדחק החוצה דרך החורים .האורז הרחיק את הכמות העודפת,
ואחר כך עטף את הגבינה בנייר פרגמנט .חבילות הגבינה הונחו בארגזי עץ.
חמאה מוכנה הוצאה מהמחבצה אל מיכל עם גלגיליות ,הוסעה למכונת האריזה ,והועברה
אליה באופן ידני .מחלבת ירושלים הייתה הראשונה שארזה חמאה באריזות קטנות לבתי
מלון .עודף החמאה נארז בקרטונים של  25ק"ג ונמכר בחלקו לתימנים וערבים ,שהכינו
ממנה סמנה.

גידול ופיתוח
בשנת  1964נחנכה המחלבה החדשה ברחוב ירמיהו ,מחלבה תעשייתית ומתקדמת ביותר
בשעתה .היא נבנתה להיקפי ייצור של  60,000ליטר חלב ביום ,שענו בהחלט על צורכיהם
של תושבי ירושלים באותם ימים .אלא שתוצאות מלחמת ששת הימים והריבוי הטבעי
הגדילו מאוד את אוכלוסיית העיר וסביבותיה בתוך שנים מעטות ,והאזור שתחת אחריות
המחלבה התרחב באופן ניכר.
אזור החלוקה של מחלבת ירושלים שלאחר  1967הגיע עד מצדה ,עין גדי ,מצפה שלם,
ויישובי כביש אלון ובקעת הירדן  -נערן ,ארגמן ועד מחולה ,וכלל גם ערים ערביות בגדה
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המערבית  -בית לחם ,רמאללה ,חברון ,וכמובן מזרח
ירושלים .בהמשך נוספו היישובים היהודיים שעלו על
הקרקע ביהודה ושומרון ,כמו קריית ארבע ,אפרת,
אלעזר ,תקוע ,מעלה עמוס ,כרמל ,סוסיא ועוד.
החלוקה באזור הרי יהודה ,בבית שמש ובמושבי וקיבוצי
הסביבה ,עד בית גוברין ,נמשכה אף היא ,בעזרת מחסן
בבית שמש.
באמצעים שעמדו לרשותה באותם ימים ,נערכה
המחלבה כדי לענות על הביקוש הגובר ,והעבודה
הייתה רבה וקשה .במחלקת הפסטור עבדו  7אנשים
במשמרת ,שפסטרו  3,000-5,000ליטר לשעה .הפסטור
בוצע בשיטה מיוחדת ,שדרשה מיומנות רבה  -ממש
מקצוע בפני עצמו.

מספר אחד המומחים של אותה עת ,שמעון שושן:
"אני הייתי אחראי על הפסטור  5,000 -ליטר במיכל
"ויזרט" .ממלאים חלב ,ו"נחש" (ספירלה) מסתובב
בפנים עם קיטור ,ומחמם את החלב ל 90-מעלות .אחר
כך מזרימים מים לקירור החלב .העבודה הקשה ביותר
הייתה בהומוגנייזר ששובר את כדוריות השומן ,כדי
שהחלב יהיה הומוגני .הוא מרעיש יותר מהליקופטר.
איזה כאב ראש ,ובלי מיזוג אוויר .זמן רב עבדנו בפסטור
בשעות הלילה ".יעקב אייל ,בן דור אחר במחלבה ,מביע
את דעתו" :היום לא מוצאים מפסטרים כאלה אפילו
במוזיאון!"
צינורות החלב וברזיהם הידניים היו במוקד תשומת הלב:
העובדים נדרשו לעקוב כל העת אחר כיווני הידיות ,כדי
לוודא שהחלב אכן זורם בכיוון הנכון ,למקום הנכון .כל
טעות יכולה הייתה לעלות ביוקר :לחצים מנוגדים בתוך
צינור עלולים ,למשל ,לפוצץ את המשאבה.
הצינורות והמיכלים דרשו תחזוקה רבה וניקיון שוטף:
נזכר אלי גרומי" :העבודה בייצור הייתה ביחס של שעתיים ייצור וארבע שעות ניקיון.
אני זוכר ,עוד במחלבה הישנה ברחוב יחזקאל ,ייצרנו לבן ולבניה במכונת ייצור
אחת .בין מוצר למוצר צריך היה לפרק את כל הצנרת ,שהייתה עשויה
מנחושת ,להכניס לאמבטיה ולנקות עם מברשות".
גם במחלבה החדשה התבצע הניקיון בצורה ידנית .בצנרת היו
מחברים ידניים ,הניתנים לפתיחה ,ומדי פעם פירקו את הצינורות,
שמו אותם באמבטיית נירוסטה עם מים וחומר ניקוי ,וניקו בעזרת חוטר
שהועבר בכל צינור .על גג המחלבה הוחזקו מיכלים של סודה קאוסטית
ששימשה לניקיון ,והעובדים עלו למעלה עם דליים ,מילאו אותם בסודה
באמצעות ברז ,ודיללו במים.
עובדי הייצור עבדו במגפיים ,וחלק ניכר מהעבודה עוד התבצע באופן ידני .אך
הטכנולוגיה הוסיפה להתקדם .בתחילת שנות ה 70-החליטה תנובה לעבור משיווק
החלב בבקבוקים לשקיות חלב ,ועוררה עליה את זעם החלבנים ,שחששו לפרנסתם .לאחר
מאבק עיקש ניצחה בכל זאת הקידמה ,והמכונה למילוי שקיות החלה לפעול במחלבה.
ב 1973-עברה תנובה סופית למילוי חלב בשקיות ,החלוקה מדלת לדלת נפסקה ,ומקצוע
החלבן פס מן העולם .רבים מהחלבנים נקלטו לעבודה במחלבה עצמה.
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התוצרת הניגרת זכתה אף היא לאריזה חדשה :לא עוד צנצנות ,אלא גביעי פלסטיק ,שכוסו
במכסי אלומיניום .הגביעים הובאו בקרטונים והונחו ידנית על קרוסלת המילוי ,המכסים
נחתכו מתוך גלילי אלומיניום גדולים ,ובסוף התהליך סודרו הגביעים המלאים בארגזים
באופן ידני .גם הגבינה נארזה מעתה בגביעים :עובד אחד הניח גביעים על המסוע ,פטמות
המכונה מילאו אותם בגבינה ,תחנה נוספת הוסיפה מכסה ,ועובד שני הכניס את גביעי
הגבינה המלאים לארגזים.

על תנופת הצמיחה הגוברת העיד ריח החלב ,שמילא תמיד את אוויר המחלבה :דבורה
נהרי ,שהחלה לעבוד במחוז ירושלים בשנת  ,1974נזכרת" :יותר מכל אני זוכרת את הריח!
כל בוקר הייתי עולה במדרגות למשרדי המחוז ,ושואפת עמוק את ריח החלב .הריח מילא
את כל האזור .הייתי עוברת דרך המחלקות לייצור חמאה וגבינה ,ורואה איך חותכים את
החמאה לגושים גדולים ואורזים אותה ידנית .גם את הגבינה המלוחה חתכו וארזו ביד.
אפשר היה לעבור שם ,ולקבל חתיכת גבינה! עובדים היו מביאים חלה לעבודה ,לוקחים
טעימה ישר מפס הייצור ,וסועדים את לבם בהנאה".

מקצוענות
בהדרגה התפתחה במחלבה גישה מקצוענית לעילא ,בנוסח התעשייה המודרנית .אנשי
מקצוע בעלי הכשרה מתאימה מונו לתפקידים מובילים ,צעירים מבטיחים נשלחו לקורסים
מקצועיים מיוחדים שיזמה תנובה ,ושיטות עבודה מתקדמות הוכנסו לשימוש.
יחזקאל ,שהגיע למחלבת ירושלים בתחילת  ,1974מספר" :הצוות בבית המלאכה היה
מבוגר ,והחלטתי להביא אנשים צעירים ,טכנאים והנדסאים
מקצועיים .חילקתי את האחזקה לתחומי התמחות ,שנקראו
מוקדים :שלושה טכנאים נמצאים בכל מחלקה ,ומהווים כתובת
זמינה ומיידית לכל תקלה .כך כל טכנאי מכיר היטב את המכונה
שהוא מטפל בה ,וגם יודע מה נעשה בה אתמול .השיטה שיפרה
מאוד את האחזקה במחלבה ,ובהמשך כל מחלבות תנובה אימצו
אותה".
הטכנולוג הראשי של המחלבה היה אחראי על כל המוצרים,
ומתחתיו עבדו טכנאי חלב מקצועיים ,שהוכשרו בקורסים של
תנובה .והתוצאות לא אחרו לבוא .נזכר יחזקאל" :הטכנולוג משה
פרידגנט מרומניה הציע לשפר את הגבינה על ידי הוספת האלבומין
ממי הגבינה ,ושינה לשם כך את התהליך .במרכז תנובה חשבו שזה
לא הגיוני ,ושלחו אלינו ביקורת ,לברר מה קרה .היום השיטה הזאת
מקובלת בכל הארץ ,ויש מכשיר מיוחד שעושה באופן מכני את מה
שפרידגנט עשה אז בצורה פרימיטיבית".
בנוסף ,עקבו מומחי המחלבה אחר המתרחש בשוק החלב העולמי ,והביאו את המיטב
לירושלים .מספר יחזקאל" :כדי לפתח את תהליכי הייצור נסענו פעמים רבות לחו"ל,
ביקרנו במחלבות ומפעלים שמייצרים ציוד ,בפינלנד ,גרמניה ,אוסטריה ,ורכשנו ציוד
חדש".
אמנון אביטוב מוסיף" :החלטנו לשדרג את מערך הפסטור ,ויצרנו קשר עם מומחה מחו"ל
בשם דולה ,שכתב ספר שלם בנושא .הזמנתי אותו למחלבה ,וביחד פיתחנו תהליכי פסטור
מיוחדים .זו תורה שלמה".
גם סל המוצרים התרחב :בשנות ה 70-הפכה מחלבה ירושלים לספקית ארצית בלעדית
של גבינת חמד וריוויון ,ושל כל התוצרת הכשרה למהדרין ,שיועדה לציבור החרדי:
חלב לשתייה ,גבינות רכות ,גבינה מלוחה ,אשל ,ריוויון ,שמנת חמוצה וחמאה .בשנות
ה 80-הייתה מחלבת ירושלים למחלבה הראשונה בישראל ששיווקה חלב בקרטונים.
שני הטכנולוגים הראשיים ,ינוש שיין ופרידה אברהמי ,יזמו פיתוח של מוצרים חדשים,
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כמו גבינה עם בצל וסלט ,גבינה עם צימוקים ,פודינג ,וגולת הכותרת :מעדני וניל ושוקולד
בגביעי פלסטיק של  170גרם ,שהיו לפינוק של ילדי הציבור החרדי.

בהדרגה חדרה הקידמה גם למשרדים ולעבודה האדמיניסטרטיבית .מספרת עליזה
שמש ,שעבדה במחסן בשנות ה" :80-בהתחלה עבדנו בשיטת הכרטסת הידנית .לכל
פריט במחסן היה כרטיס ,והכרטיסים סודרו בקבוצות ,בתוך ארגז עם חוצצים :חומרי

ועכשיו
ניקוי ,חשמל ,אריזה ,ביגוד ,כלים ,חומרים ,מכונות ,אינסטלציה .דיברנו בשפת מק"טים
(מספר קטלוגי) .היו לנו גיליונות עבודה ,עם נייר קופי ,סרגל ויומן ,רשמנו כניסות ויציאות
מהמחסן ,והרישומים הפיננסיים ביומן הועברו להנהלת חשבונות שבמשרדי המחוז .זו
הייתה האסמכתא ,ולפי זה המחוז שילם לספקים .עבדנו קשה מאוד :רישומים ,סיכומים,
הכל היה ידני ,עד שנכנס המחשב .היום זה נראה כמו משחק ילדים".
גם דבורה זוכרת" :כשהייתי מזכירת מנהל המחלבה ,הדפסתי על מכונת כתיבה .כשטעיתי,
נאלצתי להדפיס הכל מחדש .אחר כך הגיע המחשב".
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משנות ה 90-ועד ליום סגירתה בסוף  ,2007הוסיפה המחלבה להתקדם ולהשתבח .היקפי
הייצור הגיעו למאות אלפי ליטר ביום ,וכל המערכות ,מהמשרדים והמחסנים ,ועד לפסטור
ולייצור ,היו למערכות חדישות וממוחשבות.
כל מערך הפסטור שודרג במסגרת פרוייקט הפסטור שבוצע בשנות ה .90-מאז שנת
 2000פועל כל חדר הפסטור באוטומציה מלאה ,והמערך החדיש מפסטר 15,000-20,000
ליטר בשעה .הכל ממוחשב ,ועובד יחיד שולט בתהליך כולו מחדר הבקרה ,באמצעות
מערכת תוכנה ידידותית שמציגה בפניו את כל המידע :סוג החלב ,מצבו של כל מיכל וכל
מפסטר ,בדיקות ואישורים מהמעבדה ,וכו' .החלב מגיע מהמשקים במיכליות חדישות,
בטמפרטורה של  4מעלות ,והבקר הממוחשב מנתב את זרימת החלב ממיכל למיכל
ומתחנה לתחנה באופן אוטומטי ,באמצעות ברזים פנאומטיים .החלב הגולמי מוזרם
למפסטרים ,וגם למפרדה  -צנטריפוגה שמסתובבת במהירות של  4,500סיבובים לדקה,
ומפרידה בין השמנת לחלב הרזה ,ולמהמגן ששובר את כדוריות השומן בחלב.
מערך הייצור מנוהל אף הוא על ידי בקר ממוחשב ,ש"מדבר" עם בקר הפסטור ,ושולט
בכל הפרמטרים בבריכות הגבינה והקוטג' :טמפרטורה ,זמן בחישה pH ,וכו' .במקרה של
תקלה או טעות אנוש ,מנחה המחשב את המפעיל בקול" :עצור .בדוק .עשה כך וכך" ...
באולם המילוי של המחלבה פועלות  10מכונות מילוי מתקדמות ואוטומטיות.
המכונות למילוי חלב ממלאות מדי יום עשרות ומאות אלפי שקיות של ליטר ,שמהוות חלק
נכבד מהייצור היומי הכולל של המחלבה .מכונה מיוחדת משמשת למילוי רוויון ,והמכונות
למילוי לבן ויוגורט מייצרות בעצמן את גביע הפלסטיק ,ותורמות בכך לחסכון ולניקיון.
"שוטרי תנועה" אוטומטיים מכוונים את תנועת הגביעים על המסועים ,כך ששני גביעים לא
יתנגשו לעולם ,גם כאשר המסועים מתמזגים.
בנושא הניקיון אין פשרות" .היום הניקיון בא לפני
הייצור ",מצהיר יחיאל" .קודם לומדים איך
לנקות ,ורק אחר כך איך לייצר .מוצר לא נקי
לא ייצא לשוק ".ויובל גנדלר ,טכנולוג המחלבה
בשנות ה ,90-מאשר את דבריו" :במפעל חלב,
הבסיס הוא ניקיון ,אחרת החלב מיד מתקלקל.
לכן דרושות טכנולוגיה ומתודולוגיה של ניקוי".
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ואכן ,כל אדם שנכנס לאולמות הייצור חייב קודם כל לרחוץ את ידיו ולחטא אותן בחומר
חיטוי ,ללבוש חלוק נקי ,ולכסות את ראשו בכובע מיוחד .כל מיכל חלב שמתרוקן עובר
רחיצה יסודית בטמפרטורה של  90מעלות ,ורק לאחר מכן ניתן למלא אותו שוב.
מערכת ) CIP (Cleaning in Placeממוחשבת מנקה את הצנרת ,שכולה מרותכת,
ללא מחברים ,ואין עוד צורך לפרק את הצינורות .במרתף המחלבה מותקנים ארבעה
מיכלי ניקיון ,שמשגרים אוטומטית את החומרים הדרושים לשטיפת הצנרת והמיכלים.
כל התהליכים המורכבים הללו מתבצעים אוטומטית ,באמצעות מחשב השולט בכל
המתקנים והפרמטרים :זמנים ,טמפרטורות ,ריכוזי החומרים ,הידראוליקה ופנאומטיקה,
המשאבות לשליחה והחזרה ,והברזים המנתבים את המים וחומרי הניקוי.
בנוסף לניקיון ,מושם היום דגש רב על הבטיחות לצרכן ,באמצעות תקן HACCP
) (Hazard Analysis Critical Control Pointsלבטיחות המוצר ,המאפשר לאתר
נקודות סיכון ולטפל בהן מיידית .כך ,כאשר מתגלה בעיה ,כמו למשל גוף זר במוצר ,או
תקלה במערך הקירור ,המוצרים הבעייתיים אינם יוצאים כלל לשווקים.
מחסני המחלבה עברו מהפך אדיר .מספר ניסים ביטון ,מנהל מחלקת רכש ומחסנים
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מתחילת שנות ה" :90-כשהגעתי עבדו פה עם כרטסת ידנית .בהדרגה העברנו את
הכרטסת למערכת ממוחשבת שנקראה "תפנית" .בתחילה לא כל כך סמכנו על המחשב,
ועבדנו כפול ,גם במחשב וגם ידנית ,ובהמשך עברנו למערכת מתקדמת יותר בשם
 ,MOVEXשמשמשת אותנו עד היום .המחסן מנוהל היטב ,הכל און-ליין ,בלחיצת כפתור,
עם הנחיות ממחלקת הרכש המרכזית .היום זהו מחסן מוביל בתנובה ,ונציגים ממחלבות
אחרות באים אלינו כדי ללמוד".
ועם כל זאת ,עדיין נותרו כמה דברים שמחשב ומכונות חדישות אינם מסוגלים
לעשות :לטעום קוטג' ,למשל .מלאכת פיתוח המוצרים וקביעת תהליכי
הייצור המיטביים נותרה בידי הטכנולוגים ,שמיומנותם המקצועית התקדמה
עם המחלבה .כיום עובד טכנולוג מומחה בכל מחלקת ייצור ,וכל הטכנולוגים
במחלבה הם בוגרי הטכניון בחיפה או הפקולטה לחקלאות ברחובות .ועל
כולם מנצחת טכנולוגית המחלבה ,גלית מנור.
אומרת גלית" :כשהגעתי ,לפני  5שנים ,קיבלתי תפקיד שהיה אז חדש
במחלבה :טכנולוגית קו מיכלים-מעדנים .במקביל אליי עבדה טכנולוגית
נוספת ,שהייתה צמודה לקווי הגבינות ,הקוטג' והחמאה .עד אז היה רק
טכנולוג ראשי ,אדם אחד שהיה אחראי על כל תהליכי הייצור במחלבה,
ועצם התפקיד של טכנולוג קו היה חלק ממהפך תפיסתי באותה עת:
בתנובה הבינו שעם התקדמות המערכות ,דרוש טכנולוג מקצועי שיעקוב
באופן מעמיק אחר תהליכי הייצור בכל קו ,יחקור ,ינתח ,וייתן הנחיות
מתאימות .היום ,כטכנולוגית ראשית ,אני כבר לא לבד .יש לי צוות מקצועי
שכולל שתי טכנולוגיות קווים ,עובד האחראי על מערכת הניקיון ( ,)CIPעובד
חדר אבקות שאחראי על הכנת הפורמולציות לייצור ,וגם המעבדה נמצאת
תחת אחריותי".
מספר יובל גנדלר" :טכנולוג המחלבה בונה תהליכי ייצור :איך וכמה לערבב,
לבחוש ,להזרים ,לחמם ,לקרר ...הוא אחראי לעמוד בתקנים ,למנוע זיהומים,
לדאוג לניקיון ,לשמור על אחידות המוצרים מיום ליום .אבל כל הטכנולוגיה
המורכבת הזאת מכוונת למטרה אחת :במבחן הסופי המוצר צריך להיכנס
לגביע ,ולהיות בריא וטעים".
לפיכך היו הטכנולוגים של תנובה ירושלים מעורבים בסדרה ארוכה של תהליכי
שדרוג ופיתוח בשנים האחרונות .יובל ,למשל ,היה אחראי ,בין היתר ,על פיתוח
קוטג' ירושלים המפורסם; הטכנולוג אילן חאודסמיד סיפק תמיכה מקיפה
לפרוייקט הפסטור הגדול; וגלית מספרת" :במסגרת תפקידי כטכנולוגית קו
הייתי מעורבת בסדרת חידושים חשובים :שדרוג מערך התוצרת הניגרת ,עם
ציוד חדש ואוטומציה; הכנסת מערך היוגורט; ופיתוח של מוצר חדש ,יופלה
מהדרין ,כמוצר איכותי לציבור החרדי ".גם מעדנים ,שוקו לשתיה ,ריוויון,
פריוויון ובאדי וניל ושוקו נוספו בעזרת הטכנולוגים לסל מוצרי המהדרין ,אפילו יופלה
כשר לפסח עלה על המדפים בפסח  .2007שיטה חדשה הונהגה לשיפור מרקם הגבינה.
כראוי לשנות ה ,2000-מתבצעת כל עבודת המחלבה בהתאם לתוכנית עבודה שנתית
מסודרת ,המתואמת עם ההנהלה .מנהלי המחלקות השונות מדווחים מה דרוש להם :ציוד,
מכונות ,חומרי גלם או כוח אדם ,ובסיומו של כל רבעון מסכמים :מה עשינו ,לאן הגענו,
ואיפה צריך להתייעל כדי להגיע ליעדים .גם יצרני החלב זוכים לייעוץ ותמיכה ,על מנת
שיוכלו לשפר את ביצועיהם .רק כך יכולה מחלבה מודרנית לתת מענה לביקוש הגדל
ולדרישות המשתנות.
רק דבר אחד אבד למחלבה עם הקידמה :ריח החלב ...העובר היום במחלקות הייצור אינו
מריח  -ואף אינו רואה  -את המוצרים ...שכן מוצרי החלב הרגישים ספונים בתוך מיכליהם,
בריכותיהם וצינורותיהם האטומים והממוחשבים ,שמורים ומוגנים היטב מפני האויב
העיקרי של החלב לדורותיו ,זה שלא השתנה מאז נבראו הפרה ועטיניה  -החיידקים.
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אמנות הקוטג'

שנו חכמים :מי שלא טעם
קוטג' של תנובה ירושלים,
לא טעם קוטג' נפלא מימיו!
גרגרי הגבינה המלאים
והעסיסיים ,המרקם
המתמוסס בפה ,הטעם
שאין שני לו  -כל אלה
הופכים את קוטג' ירושלים
למעשה אמנות של ממש,
ואולי אף מעשה של אמונה:
שכן רבים מאוהביו של
קוטג' ירושלים טוענים כי
רוח הקודש של עיר הקודש,
בכבודה ובעצמה ,היא
המעניקה לו נשמה יתרה...

סיפורו של קוטג' ירושלים החל בתחילת שנות ה ,90-כאשר מנהל המחלבה דאז ,אמנון
אביטוב ,ביקש להעניק תנופה לתנובה ירושלים באמצעות מוצר מחלבתי חדש ,ובחר
בקוטג' .מספר אמנון" :רצינו לבנות מערך קוטג' מודרני ,עם בריכה סגורה CIP ,מובנה,
ומערכת שחותכת את הגבינה לגרגירים אחידים ,לאורך ולרוחב .עשינו תחקיר ,חיפשנו
ציוד מתאים ,וכשהיינו מוכנים ערכנו יום עיון לכל הנוגעים בדבר בתנובה ,כולל המנכ"ל
דאז יצחק לנדסמן ,מנהל אגף חלב יוסל'ה יודוביץ' ,ומנהל מחלבת תל אביב ,סגל שמו.
רבים התנגדו ,הייתה מלחמה גדולה ,אבל ניצחנו ".מרכז תנובה העניק למחלבה תקציב
לבניית מחלקת קוטג' ,יחזקאל גרסריו מונה למנהל הפרוייקט ,ופרוייקט קוטג' ירושלים
יצא לדרך .וכל השאר היסטוריה...
הצוות הירושלמי חיפש וחקר בארץ ובעולם כדי למצוא ציוד מתאים ,ובחר גם יועץ
בינלאומי" .התמסרתי לנושא במשך שנתיים ",נזכר אמנון" ,והאנשים הלכו איתי .ישבנו
ימים ולילות בחדר מלא תוכניות ,שרטוטים על גבי שרטוטים של כל ברז וברז"...
מערך הקוטג' היה אז מערך הייצור הממוחשב המתקדם ביותר במחלבה – הראשון שהופעל
במלואו מחדר בקרה מרכזי ,דרך מסך מחשב .עבור עובדי תנובה ירושלים של אותה עת
הייתה זו פסגת הטכנולוגיה ,ההיי-טק בהתגלמותו ,וכולם רצו לעבוד בקוטג' ...טכנולוגית

המחלבה באותה עת הייתה חביבה שוקת ,ואחריה הגיע יובל גנדלר ,היישר מלימודי הנדסת
מזון וביוטכנולוגיה בטכניון .אנשים צעירים ,נמרצים ומלאי חלומות ואמונה.
יובל ,שהתמנה ב 1992-למנהל מחלקת גבינות וקוטג' ,מסביר את האני מאמין המקצועי
שלו" :המטרה שלי הייתה ליצור מוצר  ,standaloneגבינת קוטג' שהיא טעימה בפני עצמה,
וכיף לאכול אותה לבד ,בכפית  -גם בלי לחם ,חביתה או סלט .מבחינתי ,הקוטג' עצמו
צריך להיות מרכז הארוחה! למרות שמדובר במוצר בסיסי ועממי ,אני כטכנולוג צריך
להתייחס אליו כמוצר פרימיום .כך אני מאמין".
יובל וצוות הקוטג' ,סשה ,ולרי ועבד (שעובדים במחלקה עד היום ,וצברו כבר ותק של
למעלה ממיליון בריכות קוטג' כל אחד!) ,השקיעו ימים ולילות בשיפור ושדרוג המוצר
המורכב .תהליך הייצור נותח לפרטיו ,עד רמת האטומים הבודדים .הטמפרטורות והזמנים
שונו שוב ושוב ,רמות החלבון נמדדו והותאמו ,וכל רחש שהשמיע קו הייצור זכה לתשומת

44

לב מיידית.
"אני עוד זוכר איך בילינו לילה שלם בחיפוש אחר מחבר בצנרת בשם  ,5D8שהופיע
בשרטוטים שלנו" מספר הטכנולוג אילן חאודסמיד ,שעבד לצדו של יובל" .חשבנו שאם
נשנה את הזווית של המחבר המסוים הזה ,הקוטג' ישתפר".
אחד הנושאים המרכזיים ,שזכה לדיונים ארוכים ומעמיקים ,היה גרגר הקוטג' :גודלו ,רכותו,
מבנהו ,גמישותו ,האלסטיות ,המלאות ורמת הספיגות שלו ,שלא לדבר על הטעם ...אומר
יחזקאל" :הציבור היה מורגל לקוטג' של מחלבת תל אביב ,עם מרקם דייסתי וגרגרים
קטנים .אנחנו התלבטנו אם ללכת על בטוח ולייצר קוטג' דומה ,או להסתכן ולנסות ליצור
מוצר שונה .בסופו של דבר החלטנו על גרגרים בקוטר ייחודי משלנו ,ואנשים אוהבים את
זה עד היום".
"בשורה התחתונה ,העבודה הזאת מסתמכת במידה רבה על תחושות ",טוען יובל" .נכון
שיש לתהליך צד מדעי ,אבל יש גם המון טעימות ואינטואיציה .טעמנו ,שינינו ,ויסתנו ,כיוונו,
מדדנו ,החלפנו ,ושוב טעמנו .הגיע שלב שיכולתי להביט בגרגר קוטג' ,ולקרוא בדיוק מה
עבר עליו ,כאילו אני קורא ספר .עד שבסוף יכולתי להכניס את הקוטג' לפה ,ולהגיד :זהו!
זה היה פשוט טעים"...

ביקור סגן רה"מ ושר התמ"ת אלי ישי2006 ,

יחזקאל נזכר ש"אפילו יצרני הציוד
הגרמנים שהגיעו למחלבה כדי להריץ את
המערכת ,לא האמינו שהציוד שהם עצמם
ייצרו מפיק קוטג' משובח כל כך!"
מאז ועד היום ,במשך  15שנה ,קוטג'
ירושלים לא השתנה .ויתרה מזו ,כפי
שמציין אמנון" :עד היום אף אחד לא
מצליח לייצר את אותו הקוטג' ,אפילו עם
אותו ציוד".
קוטג' ירושלים התחבב מיד על הצרכנים,
ומערך הייצור התרחב .מבריכה אחת
בשנה הראשונה ,הוגדל המערך עד מהרה

למספר בריכות .גלית מנור ,טכנולוגית המחלבה ,מסבירה" :עלינו הטכנולוגים מוטלת
האחריות לשמירת המוניטין שנבנה לאורך השנים ,וזו אינה מלאכה פשוטה .בכל בוקר
הטכנולוגים טועמים את הקוטג' ,ובודקים כל פרמטר בתהליך הייצור ,על מנת שנוכל
לספק ללקוח את הקוטג' הירושלמי האהוב".
הצלחת פרוייקט הקוטג' העלתה את קרנה של מחלבת ירושלים ,והנהלת תנובה החליטה
להפקיד בידיה פרוייקטים חשובים נוספים :ייצור פריוויון ,מעדנים ,מעדנים חמוצים ,יופלה
ושוקו ,תוך מעבר לאוטומציה מלאה .במבט לאחור מסתבר כי פרוייקט הקוטג' היווה
נקודת מפנה בתולדות מחלבת ירושלים :נקודת זינוק משמעותית אל תוך המאה ה.21-
אז מה הסוד של קוטג' ירושלים? רבים ,מומחים וטובים ניסו להסביר ולנחש :אילן תוהה
אם זו הזווית בה הוצבו הבריכות באולם הייצור; יחזקאל סבור שזה תהליך שטיפת הגרגרים;
יחיאל מזכיר מרכיבים טבעיים ,ללא תוספות וחומרים משמרים; יובל מאמין באינטואיציה;
אמנון מדבר על טכנולוגיה; וכאמור ,יש הסבורים שרוח הקודש של עיר הנצח היא
שמעניקה לקוטג' את טעמו .אבל דבר אחד ברור לכולם :כל מי שהסכין לטעמו המשובח
ומרקמו הנימוח ,לנצח יתגעגע לקוטג' ירושלים ,ויתקשה מאוד להסתפק בתחליפים...
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הקשר עם הבד"צ

הקשר עם הבד"צ
הקשר המיוחד בין מחלבת ירושלים לציבור החרדי

קשר מיוחד במינו
מחלבת תנובה ירושלים מזוהה כמחלבה של הציבור החרדי בישראל  -מחלבה כשרה
למהדרין ,שכל מוצריה זוכים לחותמת בד"ץ העדה החרדית ורבנות מהדרין ירושלים.
ואף על פי שרבים ממנהלי המחלבה ועובדיה הם חילונים ,או חובשי כיפה סרוגה ,נוצר עם
השנים קשר מיוחד במינו בין המחלבה לבין ועד הכשרות של העדה החרדית ונציגיה.
"המגזר החרדי מעריך מאוד את הנהלת תנובה על מאמציה ללכת לקראתנו ",אומר
הרב אברהם חיים שרייבמן ,האחראי על קשרי לקוחות ויחסי ציבור של ועד הכשרות של
בד"ץ העדה החרדית ירושלים" .מחלבת ירושלים משקיעה משאבים רבים כדי לספק
לציבור שלנו את כל צרכיו ,ברמת הכשרות שאנחנו דורשים .אנחנו עובדים בשיתוף פעולה
הדוק עם כל הצוותים והמחלקות במחלבה ,וכשמתעוררות בעיות ,אנחנו פועלים יחד כדי
למצוא פתרונות".
"במהלך השנים נרקמה מסכת מיוחדת במינה של שיתוף פעולה ,פעילות היכולה להוות
דוגמה ומופת ",מוסיף הרב חיים משה וייסברג ,משגיח הכשרות במחלבה מטעם רבנות
ירושלים" .קודם כל כי זו מחלבה קטנה ,וזה שהיא קטנה  -זו הגדולה שלה .כולם מכירים.
כולם רוצים לעזור .ההנהלה הייתה קשובה לנו בכל מה שביקשנו .כשהגעתי הנה ב,1994-
לא כל כך ידעו איך "לאכול" אותי .היום כולם פה חברים שלי".
"המוטו של מחלבת ירושלים הוא' :כל מוצר שיש לתנובה ,ואפשר לייצר אותו בשביל
העדה החרדית  -אנחנו רוצים לייצר' .לא מספיק חלב וקוטג' וגבינה ושוקו ,כמו פעם.
הם רוצים לתת גם לציבור שלנו את כל מגוון המוצרים ",אומר הרב חיים סרנה ,משגיח
הכשרות במחלבה מטעם בד"ץ העדה החרדית" .אני מלווה את המחלבה  20שנה,
וזו ממש משפחה .יש כאן שיתוף פעולה נפלא ,עם המחלבה וגם עם רבנות ירושלים.
כשביקשנו ,הקצו לנו חדר מיוחד כבית כנסת ,עם כסאות ,ספרי קודש ,וכל מה שצריך.
קראנו לו בית כנסת "חלב ודבש" .בסוכות אנשי המחלבה בונים סוכה על יד חדר האוכל,
ומי שמעונין יכול לאכול בסוכה .מחלקת משאבי אנוש מקשיבה לנו ודואגת לצרכים של
עובדים דתיים ,מספקת אוכל בכשרות מהדרין למי שמקפיד ,ומארגנת להם ימי כיף
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נפרדים ,שמתאימים להם .כשמישהו בקשיים ,החברים תורמים לו.
כשמישהו חולה ,מתארגנים ומתפללים בשבילו .חבל ,חבל ,חבל על
סגירת המחלבה".

קצת היסטוריה
לא תמיד זה היה כך .לא תמיד שררו הערכה וידידות חמה בין תנובה
לבין העדה החרדית .היו זמנים ששני הגופים התייחסו זה אל זה
בחשדנות ,כעס ואפילו איבה.
בשנות ה ,30-שנים לפני קום המדינה ,החרימה העדה החרדית את
תנובה .זאת מאחר שמחלבת ירושלים ,ששכנה אז בשכונת גאולה
החרדית ,פתחה בשבת את שעריה לתוצרת שהגיעה ממשקים
חקלאיים בסביבה .היו לכך שתי סיבות עיקריות :ראשית ,מכיוון שלא
היו אז אמצעי קירור הולמים ,לא ניתן היה לעכב את החלב שנחלב
בשבת  -בייחוד בחודשי הקיץ החמים; ושנית ,משקים רבים שכנו
באותם ימים בלב סביבה ערבית עוינת ,והנסיעה בשעות החשיכה
הייתה מסוכנת ביותר .לפיכך עברו כלי רכב עמוסי כדים בלב השכונות
החרדיות בעיצומה של שבת קודש ,ועוררו את זעם תושביהן.
במיוחד זכור מקרה אחד :באחת השבתות של שנת  1938עבר ברחוב
מאה שערים אוטובוס יהודי ובו נוסעים וכדי חלב מהמושב עטרות
שמצפון לירושלים ,בדרכו למחלבת תנובה שבגאולה .הימים היו ימי
המרד הערבי ,ובשל התקפות הערבים ,הפך רחוב מאה שערים לציר
תנועה מרכזי אל שכונת גאולה .האוטובוס מחלל השבת חולל סערה
בקרב החרדים ,וחלקם טענו כי אין לבוא בהסכמים עם מחללי שבת
בפרהסיה ,כמו תנובה ועובדיה.
בשנים הראשונות שלאחר קום המדינה נמשכו המתחים .בשעות
אחר הצהרים של שבתות הקיץ הארוכות ,נאלצו כלי הרכב שהובילו
חלב למחלבה לפלס את דרכם בתוך המון רב של חרדים  -גברים
ונשים ,ילדים וקשישים  -שטיילו ברחוב גאולה לאחר מנוחת השבת.
היה זה מתכון בטוח לעימותים .נערים חרדים קראו "שאבעס" לעבר
המשאיות ,והשליכו עליהן אבנים ,וחברי הקיבוצים התגייסו להגן
על תוצרתם .הפגנות ותגרות התחוללו בכיכר השבת המפורסמת,
הסמוכה למחלבה דאז .גם מאוחר יותר ,כשהמחלבה עברה למשכנה
הנוכחי ,המשיכו החרדים להחרים את מוצריה.

פשקוויל של העדה החרדית משנת ת"ש ()1940

"תנובה הייתה אסורה .תנובה חיללה את השבת ",מספר הרב שרייבמן" .המחלבות עבדו
בשבת ,והיו גם חלבנים שעבדו בשבת .לתנובה אסור היה לבוא בקהל ,בפירוש .העדה
החרדית השתמשה במוצרים של מחלבות אחרות ,ביניהן מחלבת רענן .ואז מחלבת רענן
נסגרה ,ולציבור שלנו לא היה מספיק חלב .אז לקחו מחלבנים פרטיים ,שמכרו בכדים
באופן עצמאי .אבל החלב הזה לא היה מפוסטר .השינוי התחיל מבתי החולים בירושלים.
ב 1973-שערי צדק ,שהיה תחת פיקוח בד"ץ ,טען שבית חולים צריך חלב מפוסטר ,וחלב
מפוסטר היה רק בתנובה .העדה החרדית החליטה להתיר לתנובה לייצר ייצור מוגבל,
במיוחד בשביל שערי צדק".
"לקראת פסח ,התקבלה בקשה מהרב של בית החולים שערי צדק לייצר עבורם מוצרי
חלב למהדרין לחג ",נזכר הגמלאי דוד צרפתי ,שהיה אז העוזר האדמיניסטרטיבי למנהל
המחלבה ,ואחר כך כיהן כמנהל משאבי אנוש במחוז ירושלים" .בהתייעצות עם הנהלת
המחלבה ומנהל המחוז דוד ברומברגר ,הוחלט להיענות לבקשתם .אחראי מטעמם סיפק
למחלבה כ 10,000-ליטר חלב כשר למהדרין ,ממשקים דתיים ושומרי שבת ,ואנחנו ייצרנו
את המוצרים שביקשו :חלב ,אשל וגבינה .לאחר חג הפסח הגיעו נציגי העדה החרדית
להודות לנו על המבצע המוצלח".
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"אחרי ההצלחה הזאת ,גם בי"ח ביקור חולים ביקש ,ואישרו לו ",מוסיף הרב שרייבמן" .וכך
זה התגלגל .גם אנשים פרטיים ביקשו ,ותנובה ביקשה אישור לשווק לציבור החרדי".
"תנובה הייתה מעונינת מאוד לחדור לשוק החרדי ,וראתה בו שוק ענק ומבטיח,
אך בלתי מנוצל ",מספר אמנון אביטוב" .מכיוון שאני יודע אידיש ,מרכז תנובה
ביקש ממני לערוך מחקר בנושא .הגעתי למסקנות חיוביות ,ואז שלחו אותי
לנהל את מחלבת ירושלים ,ולממש אותן".
בד"ץ העדה החרדית נענה לבקשתה של תנובה מצד אחד ,ולצורך של הציבור
החרדי מצד שני .הרבנים אישרו את השימוש במוצרי תנובה ,אך במשך שנים
אחדות סירבו להעניק להם חותמת רשמית ,כי מבחינתם ,המפעל עדיין חילל
שבת .וכך ,מחלבת ירושלים פתחה קווים מיוחדים ,עם חלב ממשקים שומרי
שבת ,המוצרים לא הוחתמו בחותמת בד"ץ ,אלא בחותמת של רבנות ירושלים
מהדרין  -וכולם ידעו שזה כולל גם את העדה החרדית .תקופה מסוימת ייצרה
המחלבה מוצרי מהדרין לצד מוצרים רגילים ,ואחר כך עברה לייצר מוצרי
מהדרין בלבד.
בשלהי  2003החלה להופיע חותמת הכשרות המוכרת של בד"צ העדה החרדית
על מוצרי החלב של מחלבת ירושלים .הדבר צוין במפגש יוצא דופן ,משותף
לבד"צ העדה החרדית ולתנובה ירושלים ,שהתקיים בחנוכה תשס"ג ( .)2003את
המעמד כיבדו בנוכחותם חברי בד"צ וראשי ועד הכשרות של העדה החרדית,
רבנים ,נציגי תנובה ומנהלי מחלבת ירושלים.

"במהלך הזמן ,הרבה הודות למאמצים הבלתי נלאים של רבני תנובה ,הרב דאום
ז"ל והרב זאב וייטמן ,הפכה כל תנובה לקונצרן שומר שבת .לכן היום חותמת
הבד"ץ מתנוססת על כל המוצרים של מחלבת ירושלים .בד"ץ מאוד מעריך את
תנובה על כך".

מה ,אם כן ,כל כך מיוחד במחלבת ירושלים?
משקים שומרי שבת
העדה החרדית מתירה להשתמש אך ורק בחלב של משקים שומרי שבת .הרב שרייבמן
מסביר את הסוגיה ההלכתית" :בעיקרון החליבה בשבת אסורה ,אך מכיוון שמדובר בצער
בעלי חיים ,התורה מתירה לחלוב ,אך אוסרת ליהנות מחלב שנחלב בשבת .כלומר ,צריך
לשפוך אותו  -אלא אם החליבה מבוצעת על ידי גוי .מצד שני ,אם גוי חולב ,יש חשש
לחלב עכו"ם ,שגם אותו אסור לשתות .בד"ץ פתר את הבעיה בכך שהסיר את החשש
לחלב עכו"ם במשק השייך ליהודי דתי .כלומר גוי חולב ,ומותר להשתמש בחלב .אלה
הרפתות שאנחנו מאשרים לעבודה עם מחלבת
ירושלים".

מנהל הייצור יחיאל ניזרי
מבקר ברפת של רוז'ני

מכיוון שלא ניתן להציב משגיח כשרות בכל
רפת ,מקיימת המחלבה קשר הדוק עם העדה
החרדית ,עם רבנות ירושלים ,ועם רב היישוב
בכל מקום .משגיחים מטעם העדה החרדית
נמצאים במחלבה ביום ובלילה ,ומוודאים
שכל החלב הנקלט בה אכן מגיע ממשקים
שומרי שבת.
מסביר הרב סרנה" :משגיח כשרות נמצא
באולם קבלת החלב כל לילה .תפקידו הוא
לוודא שכל החלב המגיע במשאיות אכן בא
ממשקים מאושרים .אנחנו עובדים עם משקים
שומרי שבת בכל הארץ ,מעצמונה וסעד שעל
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גבול רצועת עזה ,ועד יונתן וקשת בצפון .הנהגים יודעים בדיוק ממי לקחת חלב למחלבת
ירושלים ,ואם יש שאלה ,אני תמיד זמין בנייד .לכל משק יש תעודת משלוח ,ויש משאיות
המצוידות בדוגם ו .GPS-לפי זה המשגיח יודע בדיוק איפה נמצא כל משק ,ובאילו תאים
נמצא החלב שנשלח מאותו משק".

מימין  -מכירת חמץ לפני פסח תשס"ז.
בתמונה :חבר הבד"צ הגאון הרב יעקב בלוי
שליט"א ,יו"ר ועדת הכשרות הרב נפתלי
אלברשטם שליט"א ,המשגיח חיים סרנה
ומנהל המחלבה שמואל רוזנפלד

"בעבר ,כשקלטו כאן גם חלב ממשקים
רגילים ,והעבודה במחלבה הייתה ידנית,
עבודת המשגיח הייתה הרבה יותר
מורכבת ",מספר הרב וייסברג" .כל טעות
של עובד עלולה הייתה לגרום לערבוב בין
חלב מהדרין לחלב רגיל .היום יש רק חלב
מהדרין ,הכל ממוחשב ,יש סטריליזציה
אוטומטית .אז זה הרבה יותר פשוט".
"הבעיה הגדולה היא ",אומר המשגיח
סרנה" ,שאין מספיק משקים שומרי
שבת ,וכמות החלב הכשר למהדרין תמיד
מוגבלת .דווקא בקיץ ,בחום ,כשהצריכה
גדולה ,הפרות מייצרות פחות חלב.
זאת בשעה שהציבור החרדי גדל בקצב
מהיר מאוד ,הריבוי הטבעי גדול ,ומובן
שגם צריכת החלב ומוצריו גוברת .אנחנו
מנצלים את כל המלאי הקיים ,עד תומו".
תנובה מעודדת יצרנים שומרי שבת,
ומשקיעה בהם משאבים רבים ,במטרה להגדיל את כמות החלב המיועד לעדה החרדית.
כמות גדולה יותר מאפשרת לתשלובת לפתח ולייצר יותר מוצרים כשרים למהדרין,
ולהרחיב הן את מגוון המוצרים והן את כמותם ,עבור הציבור המיוחד הזה.

מנהל הייצור יחיאל ניזרי עורך סיור לרב
אדלר ולפמליית הרבנות במחלקת קבלת
חלב ופיסטור

"כשהגעתי למחלבה לפני  26שנה ,ראיתי שאין כמעט פיתוח .מייצרים רק לבן בד"ץ ,וזהו",
מספר יחיאל נזרי" .שאלתי למה ,והסבירו לי שאין מספיק חלב ברמת הכשרות הנדרשת.
אז ישבתי עם הבד"ץ ,ונכנסתי לעומק הסוגיה :מהו חלב בד"ץ? מהו קיבוץ או מושב שומר

51

שבת? מה צריך לעשות כדי שבד"ץ יאשר את הרפת? ביקרתי במשקים ,בדקתי ,וראיתי
שניתן להכפיל את כמות החלב .לקחתי איתי נציג של בד"ץ העדה החרדית ,ובהדרגה
אישרנו משק אחרי משק .הגענו לתפוקת חלב נאה מאוד ,והתחלנו לפתח מוצרים נוספים
לציבור החרדי".

ניתוחי פרות
האם ידעתם שניתוח עלול להטריף פרה? לא במובן של "פרה משוגעת" ,אלא במובן
של טריפה ,חיה בלתי כשרה ,שגם חלבה אסור לשימוש .לכן לכל ניתוח של פרה ברפת
העובדת עם מחלבת ירושלים ,מוזמן גם משגיח מטעם העדה החרדית ,שמפקח על
הווטרינר המבצע את הניתוח.
מסביר המשגיח סרנה" :ניתוחים בעייתיים יכולים להטריף פרה ,והרפתן חייב להזמין
משגיח כשרות שיפקח על הניתוח .הבעיה מתעוררת כשהפרה במצוקה ,הניתוח דחוף,

והרפתן לא מספיק לקרוא למשגיח .אז אנחנו עלולים לפסול את הפרה ,והרפתן נאלץ
להרחיק אותה מהמשק".

חומרי גלם
מחלבת ירושלים עושה שימוש בעשרות חומרי גלם ותוספים ,המתווספים לחלב במהלך
ייצורם של המוצרים השונים .כל חומרי הגלם הללו חייבים ,כמובן ,להיות כשרים למהדרין.
לשם כך עובדת מחלקת המחקר בשיתוף פעולה הדוק עם העדה החרדית ,ומשגיחי
כשרות מפקחים באופן צמוד על כל שלבי הייצור.
"יש הרבה חומרי גלם שמגיעים מחו"ל ,וחשוב לבדוק בדיוק ממה הם עשויים ,ומאיפה
בא כל מרכיב ",מסביר הרב וייסברג" .למשל ,בעבר השתמשו במחמצת שהגיעה בצורת
אבקה ,והכילה חלב עכו"ם .המחלבה הקצתה חדר מיוחד לתהליך של שלושה ביטולים ,עד
שחלב עכו"ם בטל במיליונים ,והמחמצת כשרה .היום כל המחמצת עשויה מחלב ישראל".
"המשגיחים בודקים כל חומר שמוסיפים למוצרים ,והעובדים קוראים למשגיח
בכל שעה ,כדי שיבדוק ",אומר המשגיח סרנה" .יש הרבה חומרי גלם שמיובאים
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מחו"ל ,מדנמרק ,גרמניה ,שווייץ ,ארה"ב ,ויש לנו משגיחים שגרים בחו"ל .כלומר,
יש חומרי גלם שכבר מגיעים מאירופה עם חותמת של בד"ץ העדה החרדית.
גם חומרי הניקוי של המיכלים והצינורות עוברים בדיקת כשרות".

פסח
חג הפסח הוא האתגר הגדול ביותר של מחלבת ירושלים ,בכל הנוגע לכשרות .ההכנות
להזמנת חומרי גלם מתחילות כחצי שנה לפני החג ,ודורשות תאום ולוגיסטיקה רבה .כאן
המקום לציין את עזרתו ותמיכתו של משרד רב תנובה הרב זאב וייטמן ועוזרו הרב יעקב
בורו בהכנות לפסח ,ובכל ימות השנה.
ההכנות בשטח מתחילות כבר בפורים .משגיחי כשרות מגיעים לרפתות ומכשירים אותן
לפסח .כעשרה ימים לפני החג מוחלף המזון הניתן לפרות במספוא נטול חמץ .המגזר
החרדי מקפיד לרכוש את כל מוצרי החלב לפני הפסח ,מחשש שייפול גרגר חמץ לתוך

חלב הנחלב בחול המועד .וכך ,במשך כחודש ,מייצרת מחלבת ירושלים בקצב מואץ ,וכל
טיפת חלב כשל"פ יקרה מפז.
מסביר המשגיח סרנה" :זו בעיה גדולה שהצרכנים קונים לפני פסח לשבוע שלם ,והפרות
לא יודעות את זה .הן נותנות רק כמות חלב יומית ,לא שבועית ...זה יוצר לחץ אדיר
במחלבה.
"אני עוד זוכר שהביאו חלב למחמצת לפסח בכדים של  30ליטר ,מרפת אחת במוצא.
היינו מכשירים את הרפת עצמה  -זה הכי קל ,כי זה מקום קטן .ואז החלב הגיע בכדים,
בהתחלה עם סוס ועגלה ,ואחר כך ברכב בעל שלושה גלגלים .זו הייתה כמות קטנה של
חלב כשל"פ ,בסיס למחמצת .בלי זה אי אפשר אפילו להתחיל לייצר .היום החלב מגיע
במשאיות של  30,000-45,000ליטר.
"אנחנו מכשירים רפתות של  8,000-10,000ליטר .מנקים ,מחליפים את המספוא ,ומרכיבים
פילטרים מיוחדים על המסננות ,כדי שלא ייכנס שום לכלוך למערכת .אחר כך אוספים את
החלב תחת פיקוחו של משגיח ,שמגיע עם המשאית .ממלאים את התא במיכלית ,והמשגיח

שם פלומבה על פתח התא ,ומלווה את המשאית עד המחלבה .יש רפתות שלא עומדות
בקריטריונים ,ואז אנחנו לא משתמשים בחלב שלהן ,למרות שאנחנו זקוקים לכל ליטר.
"גם את המחלבה מכשירים לפסח ,כמובן .יש עשרות קילומטרים של צנרת ,וכל ס"מ
עובר ניקיון יסודי ,בחומרי ניקוי עם הכשר של העדה החרדית .בעבר ניקו את המיכלים
באופן ידני .עובד היה נכנס עם מגפיים ,ומשפשף ומקרצף .אחרי שמנקים ,כחודש לפני
פסח ,יוצאת הוראה שאסור בתכלית להכניס חמץ לשטח המחלבה .אנחנו מפרסמים
את ההודעה בעברית ,ערבית ,אמהרית ורוסית ,כולל תאריכים לועזיים ,עבריים ,ערביים
ואתיופיים ,כדי שכולם יידעו בדיוק מה ואיך וממתי עד מתי".
"בגלל המגבלות ,יש מעט מאוד מוצרי מהדרין כשרים לפסח ",אומר הרב שרייבמן.
"רבים מהתוספים וצבעי המאכל אינם מאושרים לשימוש .במשך שלוש שנים עבדנו על
פיתוח יופלה כשר לפסח ,עד שהגענו לנוסחה מוסכמת.
רק בפסח האחרון הצלחנו לייצר מוצרי יופלה לבנים ,ללא
צבעי מאכל".

בידול
העדה החרדית דורשת בידול של המוצרים
הכשרים למהדרין ,ולפיכך קיבלו המוצרים שמות
מותג שונים ונבדלים מאלה של המוצרים הרגילים:
האשל נקרא אשד ,הגיל הפך לגילה ,השמנת היא
שמנית ,וגם עיצוב האריזות אחר ומבודל.
מספר הרב וייסברג" :במשפחות חרדיות יש הרבה ילדים,
ולעתים קרובות הילדים הם אלה שנשלחים למכולת על
ידי האם העסוקה ,כדי לקנות חלב או גבינה .הילדים
הקטנים לא יודעים לקרוא ,ובוודאי שאינם יכולים לחפש
את החותמת של העדה החרדית על כל מוצר .לכן העיצוב
השונה חשוב כל כך .ואכן ,על כל האריזות המיועדות
לציבור הזה מוטבע פס ירוק ,או כיתובים בירוק ,או פס
מוזהב סביב הקופסה .לילד המצויר על באדי כשר למהדרין יש פאות וכובע .כך שאפילו
ילד לא יכול לטעות".
מוסיף המשגיח סרנה" :מדובר גם במסר חינוכי .יש תמונות מסוימות שלא מקובלות
עלינו ,שאי אפשר לשים על המוצרים שלנו".
והרב שרייבמן מחייך" :בזכות תנובה ,בעלי המכולת בירושלים למדו אידיש .הילדים
הקטנים לא יודעים עברית .הם מבקשים "צווי מילך" (שני חלב) ,ובעל המכולת חייב להבין
מה הם רוצים".

פיתוח
לבקשת העדה החרדית ,שוקדת תנובה על פיתוח מגוון רחב ככל האפשר של מוצרים
כשרים למהדרין .כך התווספו לשולחן החרדי שוקו ,באדי שוקו ווניל ,יוגורט בשלושה
טעמים ,ואפילו יופלה כשר לפסח.
"הקמנו מחלקת מעדנים מהדרין ,עם כל הציוד ,חומרי הגלם ,תוספים ,רצפטים ,תהליכי
ייצור ,מא' ועד ת' ",אומר בגאווה אמנון אביטוב.
"הייתי מעורב בפיתוח של כמה מוצרים ",נזכר הרב וייסברג" .תנובה הציגה לנו מוצר,
ובדקנו את כל המרכיבים .היו בעיות כשרות ,וחיפשנו תחליפים .עברנו שלב של ניסיונות
וטעימות ,עד שיצא המוצר .כמו תינוק שנולד .זה תהליך ארוך ,ומאוד מרגש כשזה מצליח,
והמוצר יוצא לשוק".
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עובדים
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אני
ירושלמי
יש הסבורים שייחודה של מחלבת
ירושלים נובע בדיוק מהעובדה הזאת
 שזוהי מחלבה של ירושלמים...אומר אמנון אביטוב :בירושלים
האנשים שונים .יותר רגועים .פחות
תוקפניים .מאוד נאמנים ,מתייחסים
ברצינות למקום עבודתם .הגישה
אחרת .לכן גם ההידברות בין ההנהלה
לעובדים בירושלים יותר נינוחה
ושקטה.
נסים ביטון :בירושלמים יש משהו
אמיתי ,אפילו קצת נאיבי .נותנים
הרגשה שהם לא יאכזבו ,שיש על מי
לסמוך .מפרגנים ועוזרים זה לזה .יש
פה חברות אמיתית.
שמוליק רוזנפלד :כתל אביבי
שהגיע לירושלים ,למדתי מהר מאד
שירושלמים הם אנשים מיוחדים
וחמים ,וכשמגיעים מוקדם בבקר קר
וחורפי לירושלים ,האנשים מחממים
מהר את הלב.
אפרת שנן :ביום החתונה שלי הבנתי
עד הסוף מה זה להיות ירושלמי .בעודי
יוצאת מפתח ביתי יחד עם בעלי
המיועד איציק ,בדרכנו אל החתונה,
רצה אלינו בעלת “מפגש הזיגמונים”,
הקיוסק שתחת ביתנו .אוחזת בידה כד
חלב ובתוכו שקית חלב תנובה ,ושתי
כוסות ,מוזגת את החלב ואומרת לנו:
"תשתו ,זה לפריון .כל זוג לפני החופה
חייב לשתות חלב ".ואנחנו ...כמובן
ששתינו .זאת ירושלים.
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מצעד
האופנה

כל הנכנס בשערי מחלבת ירושלים נתקל מיד במראה אחיד ומכובד :כל עובדי המחלבה,
מהמחסנים ועד מחלקות הייצור ,מהמלגזנים ועד למנהל המחלבה ,עוטים בגאווה את
החלוק הלבן שעליו סמל תנובה ומחלבת ירושלים .הלבוש האחיד והנקי מגבש את רוח
הצוות ,וגם שומר על ההיגיינה במגע עם מוצרי החלב הרגישים.

אבל לא תמיד זה היה כך...
מתאר המהנדס פ .קניגספלד ,שעלה לארץ מהולנד בשנת  ,1933והחל לעבוד כמומחה
לתעשיית חלב במחלבה שבשוק מחנה יהודה" :הגעתי לירושלים בספטמבר ,1933
ולמחרת הלכתי לעבוד לבוש בחלוק לבן ,כפי שמקובל בהולנד .פועלי המחלבה ,שעבדו
בבגדי עבודה מהרפת והשדה ,שהיו מלוכלכים למדי ,התבוננו בפליאה ולחשו איש
לרעהו :המומחה מהולנד בא לעבודה לבוש בפיג'מה( ".מתוך הספר "בלבטי תנובה"
של נחום ורלינסקי).
שמעון שושן :הגעתי מצרפת ב ,1951-ישר למחלבת ירושלים .ביום הראשון באתי עם
נעלי קרפ  -עוד לא היה דבר כזה בישראל .ירדתי למקלחת ,וכולם צחקו עליי :יש לו
גופיה ותחתונים לבנים .לכולם היה חקי.
וכשהתלבשתי בסוף היום ,גנבו לי את
הנעליים.
נסים ביטון :בערך בסוף שנות ה 80-הגיעה
לכאן קבוצה של עובדים מתל אביב .לפני
שהם יצאו הם אמרו שהם לא מאמינים
איך עובדים ככה ,בג'ינס וחולצות .כל
אחד לובש מה שבא לו .ההערה הזאת
הטרידה אותי ,פניתי להנהלה ,והייתה
היענות .רכשנו ביגוד כחול בהיר ,ממש
יפה ,וכחול כהה לעובדי האחזקה .תוך יום
נראינו אחרת! הלבוש האחיד יצר אווירה
שונה לגמרי .מאז השתנה הלבוש כבר
פעמים אחדות ,אבל נותר לבוש אחיד.
יש הרבה יותר מודעות להבטחת איכות,
והביגוד הוא חלק משמעותי מההיגיינה
האישית .היום אי אפשר להיכנס למחלקה
בלי כובע וחלוק מתאים.
אברמל'ה :במחלבה ברחוב יחזקאל הייתה
מכבסה .כיבסו גם את בגדי העובדים,
וגם את הבדים ששימשו לייצור גבינה.
האחראית הייתה מלכה גולדשטיין.
דבורה נהרי :פעם עבדו עם חלוקים רק
בשביל לא ללכלך את הבגדים .היום
החלוקים נועדו לשמור על המוצרים.
כשנכנסים למחלקה חייבים ללבוש
חלוק ,לחבוש כובע ,ומי שצריך  -גם
מגן זקן .מסירים את כל התכשיטים,
ושוטפים ידיים.
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שמואל ואברמל'ה יהלום
שמואל יהלום ז"ל היה ממקימי תנובה  -אחד מאנשי קריית ענבים שהקימו את המחלבה
הראשונה בירושלים.
בנו ,אברמל'ה יהלום היה נהג בתנובה משנת  .1950בשנת  1992יצא לגמלאות.
מספר אברמל'ה " :אני מכיר את תנובה מגיל  .4נולדתי בקריית ענבים ,ואחר כך עברנו
לירושלים ,וגרנו מאחורי המחלבה .באותה תקופה ,רוב עובדי תנובה לא היו עובדים
שכירים ,אלא החקלאים עצמם ,מעטרות ,קריית ענבים ויישובים אחרים .הם גם חילקו את
החלב ,ושכנעו אנשים לקנות.

משפחות בתוך משפחה

אבות ובנים במחלבת ירושלים
מחלבת ירושלים היא משפחה גדולה ומחבקת,
ואין זה מפליא שעובדים לא מעטים ביקשו
לצרף למשפחה את בניהם ובנותיהם .כך נוצרה
במחלבה מעין "אצולה" של בנים ובני בנים,
ממשיכי שושלות ,אשר החלב של תנובה זורם
בעורקיהם מיום היוולדם.

"ב 1933-גרנו מאחורי המחלבה ,שהייתה במלון "בבאד" ברחוב
יהודית  ,4מול משטרת מחנה יהודה .אני זוכר שהביאו את
החלב בכדים ,והכניסו דרך הרמפה למחלבה .בפנים מדדו
את כמות החלב עם מדיד ידני ,כמו במיכל דלק ,שמראה את
מספר הליטרים .כך חישבו את הכמות ושילמו לספק .אחר כך
חיממו את התוצרת בפרימוסים ,ואחרי ההבחלה קיררו בעזרת
קרח .הכדים נרחצו ביד עם מברשת וסבון ,והוחזרו למשאית.
"תנובה ייצרה אז גלידה בשם גילגל .אני זוכר איך כשבאתי
לבקר את אבא ,הייתי "גונב" ליקוקים עם האצבע ,וקניגספלד,
המהנדס ההולנדי ,עשה לי נו-נו-נו עם האצבע ואמר :קח עם
כפית ,לא עם האצבע"...
אברהמלה יהלום

שמואל יהלום ז"ל
"הדוד שלי חילק חלב על חמור ,עם ערסלים משני הצדדים.
בקיץ ,הערסלים היו מכוסים בשקים רטובים .כדי לעלות על
החמור ,הוא עמד על שרפרף .כשסיים את העבודה ,הוא החזיר את החמור לאורווה
שמאחורי משטרת מחנה יהודה .בשלב מאוחר יותר הוא חילק על אופניים עם עגלה
מלפנים ,ובהמשך נהג במכונית ,דגם "פיאט בלילה" ,שהותקנה במיוחד :חתכו מאחורי
כיסא הנהג ,ובנו שם ארגז מבודד ,בחוץ פח ובפנים פקק גרוס מודבק בזפת.

"בשנות ה ,40-כשהמחלבה עברה לרחוב יחזקאל ,גם המשפחה שלי עברה .שוב גרנו
בסמוך למחלבה ,ברחוב הושע".
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אשר אייזנמן ,אליעזר אייזנמן ויעקב אייל
אשר אייזנמן ז"ל היה בשנות ה 20-חקלאי בכפר נווה יעקב הסמוך לעטרות ,ושיווק את
תוצרתו לתנובה ירושלים בראשית דרכה.
בנו ,אליעזר אייזנמן ,היה חלבן שחילק את תוצרת תנובה בירושלים .בשנת  1973החל
לעבוד במחלבה ,במחלקת פסטור ,עד שיצא לגמלאות בשנת .1986
הנכד ,יעקב אייל החל לעבוד לצד אביו ,במחלקת פסטור ב .20.8.78-בשנת  1981התמנה
למנהל מחלקת גבינה ,וכיום הוא מנהל מחלקות גבינה וקוטג' ,מיכלים ומעדנים.
מספר יעקב" :אבא שלי עוד זוכר איך כילד ,הוא עזר לאבא שלו בחליבה ברפת בנווה
יעקב .כשהוא גדל והחל לעבוד לפרנסתו,
הוא נשאר בענף החלב .במשך שנים רבות
הוא היה חלבן ,עד שב 1973-תנובה עברה
לשיווק בשקיות ,ומקצוע החלבן התחסל
למעשה .תנובה קלטה אז רבים מהחלבנים,
ואבא נקלט במחלקת פסטור ,שם הוא
נשאר  13שנה ,עד הפנסיה.
"אני זוכר מהבית את כדי החלב .לאבא
שלי היה אזור חלוקה ברחביה ,וכל לילה
ב 2-הוא יצא לעבודה .הוא היה אוסף את
הסחורה מעמדה בשכונה ,ויוצא לדרך על
אופניים עם ארגז מלפנים .זו הייתה עבודה
פיזית קשה ,עבודת רגליים ,לעלות ולרדת
במדרגות ,כי לא היו אז מעליות .בערך ב-
 12בצהריים אבא היה חוזר הביתה ,והולך
מיד לישון .כשחזרתי מביה"ס ,אבא תמיד
ישן .בערב הוא קם .הרבה שנים הוא חי
חיים הפוכים.
"בחופשות מביה"ס ,אחי ואני היינו עוזרים
לאבא .קמים בבוקר ,ויוצאים לחפש אותו
באזור החלוקה .הוא הכיר את כל הלקוחות.
נתן לנו מינשאים עם בקבוקים ,ואמר לנו
בדיוק לאן ללכת .עלינו במדרגות בבניינים,
וליד כל דלת מצאנו בקבוקים ריקים,
עם כסף בפנים .הנחנו בקבוקים מלאים
כמספר הבקבוקים הריקים.
"העבודה הייתה כל חייו של אבא .הוא
התייחס לעבודה בכבוד ,ואף פעם לא
התלונן .הכסף הספיק לפרנסה ,והוא אף
יעקב אייל ואביו אליעזר אייזנמן
פעם לא חיפש עבודה אחרת .הוא תמיד
עבד :גם כשיצאנו לפעמים לחופשות ,נסענו
רק עם אמא .אבא נשאר בבית לעבוד .ואז תנובה עברה לשקיות חלב ,הבקבוקים נעלמו
מהשטח ,ועמם החלבנים העוברים מדלת לדלת ,ואבא עבר לעבוד במחלבה .כנער שמחתי
שסוף סוף אבא שלי לא צריך לקום באמצע הלילה".
"כשהגיע זמני ,אבא שלי הביא אותי לתנובה ,לעבוד אתו במחלקת פסטור .אני עוד זוכר
היטב את מעמד קבלתי לעבודה .היה לי קשה מאוד לעבוד עם אבא .הוא כל הזמן פיקח
עליי והעיר לי ,כנראה דאג שאני לא אעשה לו בושות .כעבור זמן קצר הבינו במחלבה שיש
קושי ,והעבירו אותי למחלקת גבינות".
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אהרון ודלית גבזה
אהרון גבזה ז"ל עבד בתנובה ירושלים  18שנה ,מ 1944-ועד שעזב בשנת  .1962הוא שימש
בתפקידים מגוונים ובמחלקות שונות  -מנהג ונגר ועד מפקח ,ממחלקת שימורים ועד
מחלקת ביצים.
בתו ,דלית גבזה החלה לעבוד בתנובה ירושלים ביולי  .1973בתחילה עבדה במנגנון (משאבי
אנוש) של המחוז ,ועם סגירת המחוז המשיכה במחלקת משאבי אנוש של המחלבה ,עד
היום.
מספרת דלית" :הוריי הכירו והתחתנו במושב באר טוביה ,וגם לאחר שהם עברו לירושלים,
סבא וסבתא נשארו במושב .כל יום יצאה משאית חלב של תנובה מבאר טוביה לירושלים,
וסבתא שלי נהגה לשלוח מצרכים מהמשק לאבא בתנובה ,עם
הנהג ששמו היה בידה .זה עזר מאוד למשפחה ,בעיקר בימי
המצור במלחמת השחרור .בשנים מאוחרות יותר אנחנו הילדים
היינו מצטרפים לאבא בימי החופש הגדול .אחי ואחותי הגדולים
נהנו לנסוע איתו למושבים לפני פסח ,לבדוק אם הרפתות כשרות
לפסח .כשבנו את בניין המחלבה הנוכחי ,בתחילת שנות ה 60-אחי
עבד כאן בבניין ,בחופש הגדול.

דלית גבזה ואביה אהרון גבזה ז"ל

מי הזיז את...
בקבוקי החלב שלי
ב 14-במרץ  ,1972ערכו "הפנתרים
השחורים" מבצע מחאה מיוחד
במינו בירושלים  -מבצע החלב.
במבצע לילי נוסח רובין הוד,
העבירו צ'רלי ביטון ופעילי התנועה
בקבוקי חלב שהיו מיועדים לשכונת
רחביה ,לשכונת האסבסטונים
בקרית היובל .בכרוז שהוצמד
לבקבוקי החלב נאמר" :מבצע חלב
לילדי שכונות העוני .ילדים אלה
אינם מוצאים מדי בוקר מאחורי
הדלת את החלב לו הם זקוקים.
לעומתם יש כלבים וחתולים
בשכונות העשירות שלהם יש חלב
כל יום ובשפע ".ואין זה מפתיע
שצ'רלי ביטון בחר דווקא בבקבוקי
החלב כדי להביע את מחאתו :אמו,
עליזה ביטון ז"ל ,הייתה עובדת
תנובה ירושלים עד שנת !1983
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"אבא ידע לעשות הכל .עבד בכל מקום שצריכים אותו ,ולא בחל
בשום עבודה .הוא התחיל בתנובה כנגר .מאוחר יותר הוא עבד
במחלקת הפיקוח ,ותפקידו היה לפקח על החנויות ,ולאסוף מהן
כספים .בתקופה אחרת שימש כמנהל מחסן השימורים ,שהיה
אז בבניין הג'רוזלם פוסט .במחסני ביע"ף (בשר ,ירקות ,עופות
ופירות) ,ששכנו באותם ימים בגבעת שאול ,אבא עשה הכל ,ועבד בכל המחלקות .היה
קופאי ,מחסנאי ,והחליף את כל המנהלים ,ואחר כך עבד בהיפרשוק בגבעת שאול .הוא
היה מנהל קשוח ,אבל עבד קשה ביחד עם העובדים שלו ,והיה מאוד מקורב אליהם .הם
מאוד אהבו אותו.
"כילדה ,נהגתי לבוא עם אבא לעבודה 11 .שנים אחרי שהוא עזב ,ב 1-ביולי  ,1973הגעתי
גם אני לעבוד בתנובה .הרגשתי בבית .חזרתי למקום מוכר ,כמו משפחה .יש פנסיונר שעד
היום מביא לי מתנות קטנות ,ומספר איך היה לוקח אותי מהגן"...

אלי דניאל ומיכל דוידוביץ
אלי דניאל עובד במרכז ההפצה של תנובה ירושלים כבר  30שנה .בתחילה עבד כמקדם
מכירות ואחר כך כאחראי על הזמנת סחורה מהמחלבות.
בתו ,מיכל דוידוביץ ,עובדת במעבדה של המחלבה מאז שנת .2002
מספרת מיכל" :כל הילדות שלי מלאה בזכרונות מתנובה .אני זוכרת איך ,כשהייתי ילדה
קטנה ,אבא שלי נהג להביא שוקו לכל ילדי הגן .נסענו לימי כיף משפחתיים מטעם
המחלבה ,לחפץ חיים ולבריכה בנס הרים ,וגם להצגות שהיו הלהיטים של הילדים באותו
זמן ,כמו ד"ר דוליטל ,הופה היי והפסטיגל .בחגים קיבלנו מתנובה חבילות ממתקים.
בחופש הגדול הייתי מבקרת במרכז ההפצה ,רואה איך מייצרים את המוצרים ,ובעיקר
יושבת במשרד של אבא שלי ,ומציירת ציורים .עד היום ,כשאני כבר נשואה בעצמי ,אנחנו
אוכלים בבית רק תנובה ,הרגל מילדות .אני מכירה את מחלבת ירושלים מיום שנולדתי,
ומאוד קשה לי לראות איך המקום נסגר".

כולנו למען המחלבה

ועד העובדים במחלבת ירושלים

לוועד העובדים של מחלבת
ירושלים יש גישה מיוחדת:
לשמור על זכויות העובדים
מתוך הידברות עניינית
ורגועה עם הנהלת המחלבה
והתשלובת .הבנה הדדית
ופעילות משותפת למען
העובדים והמחלבה משרתת
את ענייניהם של כל הצדדים -
כך מאמין ואף פועל ניסים ביטון,
יו"ר ועד העובדים במחלבה
מאז  .1992וכך הוא מספר:

חברי הוועד:
ניסים ביטון  -יו"ר
מוטי דבורצין  -אקדמאים
אבנר רחמים
שמעון בוזגלו
מרק ביגון

חתימת הסכם ירושלים ,ינואר 2007

"תפקידי הוא לנהל את כל ענייני העובדים ,ולייצג אותם מול ההנהלה ובוועד הארצי
של תנובה .עברנו תקופות טובות יותר ופחות ,אבל דבר אחד תמיד עמד לנגד
עינינו :הצלחת המחלבה .את דרכי בוועד העובדים התחלתי בהשראתו ובתמיכתו
של מנהלי הישיר ,יו"ר הוועד המיתולוגי ,מוטק'ה שרייבר ז"ל.
"עד שנת  1999הובלתי מאבק עיקש על זכויות העובדים ,וכמעט שילמתי על
כך בפיטורים .מנהלת המחלבה לשעבר אורלי אלון ,שהגיעה בשנת  ,2000יצרה
אווירה נפלאה ומערכת יחסים מצוינת בין ההנהלה לעובדים ,שנמשכים עד היום.
שני הצדדים מבינים שגם אם יש חילוקי דעות ,אפשר למצוא את שביל הזהב
בדרך מכובדת .אנחנו מוצאים בהנהלה אוזן קשבת ,ואף יזמנו פרוייקטים רבים
לרווחת העובדים :חדרי מנוחה ,חדר אוכל ברמה גבוהה,
ופעילויות חברתיות רבות ומגוונות .והתוצאות מדברות
בעד עצמן :הייצור גדל ,והמחלבה שגשגה.
"הפכנו למודל עבור כל האתרים האחרים של תנובה,
בכל הנוגע ליחסי עבודה .היצגנו גישה האומרת שלנו,
כעובדים ,אכפת מהמחלבה  -לא פחות מאשר למנהלים.
זהו בסיס מצוין להידברות בכל עניין.

סילמן ,יו"ר ועד עובדי
המחלבה הראשון,
חבר הסתדרות
ושמעון שושן

"הדוגמה הטובה ביותר של האווירה המיוחדת במחלבה
היא ,לצערי ,דווקא תהליך הסגירה .כמה שהוא כואב,
הוא מהווה דוגמה לכל מקום עבודה בארץ .אנחנו עורכים
הידברות עניינית ושקטה בנוגע לעתידו של כל עובד,
שמוליק רוזנפלד ,אפרת שנן וההנהלה משקיעה משאבים
עצומים כדי שהעובדים ימצאו את דרכם ביום שאחרי.
הכל מתוך גישה של כבוד והערכה עמוקה והדדית ".
גם אמנון אביטוב ,מנהל המחלבה מ 1980-עד  ,1996זוכר לטובה את יחסי העבודה
במחלבת ירושלים" :מעולם לא הייתה אצלנו שביתה .במקום סכסוכי עבודה ,מצאנו
פתרונות .אם צריך ,העברנו עובד למחלקה אחרת .אחרים יצאו לפנסיה .ברגע שיש סכסוך
עבודה ,הטעם המר נשאר .וחבל .אנחנו הרי עובדים עם בני אדם".

לומדים את רזי החלב
פיתוח העובדים היה תמיד בראש מעייניה של תנובה .בכל דור נבחרו המתאימים
והמבטיחים ,ונשלחו לקורסים והשתלמויות ,על מנת להשכיל וללמוד את רזי החלב ומוצריו.
הידע המתרחב סייע למחלבה לצמוח ,ולצעוד קדימה עם הטכנולוגיה המתפתחת.
שמעון שושן :עליתי מצרפת ב,1951-
ומיד הגעתי לתנובה ירושלים .כמה
חודשים אחר כך הציעו לי עבודה
אחרת ,ורציתי לעזוב .המנהל אמר,
לא .אמרתי שאשאר אם אקבל
קביעות .אז הוא שלח אותי לקורס
במכון וייצמן ,ולמדתי להיות גבן.
אמנון אביטוב (מנהל המחלבה 1980-
 :)1996בשנות ה ,60-כשהשתחררתי
מהצבא ,תנובה פתחה קורס לטכנאי
חלב בבית דגן ,לחבר'ה צעירים כמוני.
היינו  20חיילים משוחררים .למדנו,
נסענו לחו"ל לראות מה קורה שם,
ועם הידע שרכשנו כל אחד החל
לפלס את דרכו.
יעקב אייל :בין השנים  1979ו1981-
השתתפתי בקורס טכנאי חלב,
שנחשב יוקרתי במיוחד .איזו תקופה
זו הייתה! גם קיבלנו משכורת ,וגם
לא שילמנו שכר לימוד .למדנו יומיים
בשבוע ,במקווה ישראל :כל יום
שלישי בבוקר יצאנו לשם בהסעה,
וביום רביעי בערב חזרנו לירושלים.
הלינה הייתה בכפר המכבייה .למדנו
את כל מקצועות החלב ,ברמה הכי
מתקדמת של אותם ימים :החל
בחציר שהפרה אוכלת ,ועד לכימיה
ומיקרוביולוגיה של החלב .המורים היו
טכנולוגים ומנהלי מעבדות בתנובה.
תנובה השקיעה את המיטב בקורס
הזה ,מכל הבחינות .אנחנו עברנו
את הבחינות וקיבלנו תעודת "טכנאי
כימיה של מזון  -עם התמחות בחלב,
וזה קידם את מעמדנו במחלבה .מיד כשסיימתי התמניתי למנהל מחלקת גבינה.
יחיאל נזרי :הגעתי למחלבה ב .1981-הייתי ילד .אמנון "שלף" אותי ,זיהה פוטנציאל ,והת-
חיל לטפח אותי .הוא ראה שאני מוצא כל מיני פתרונות בשטח ,ושלח אותי למחזור השני
של קורס טכנאי החלב .זה נתן לי בסיס מוצק של ידע ,ומשם רק התקדמתי ,עד היום.
הקורסים לא היו בתחומים טכנולוגיים בלבד .גם נושאים אחרים המקדמים את כישורי
העובדים ותהליכי העבודה זכו להתייחסות מעמיקה .כך למשל ,בשנת  1987התקיים
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במחלבה קורס ניהול לצוות המוביל  -ביוזמת מנהל המחוז קובי לי-אור ,ובהנחיית הפסיכולוג
הארגוני טוביה רינדה מחברת ייטב .בקורס השתתפו כל בכירי המחלבה דאז ,ביניהם
הטכנולוגית הראשית פרידה אברהמי ,מנהל מחלקת מחשב סורין אוטיס ,מנהל מחלקת
גבינה יעקב אייל ,מנהל השיווק המחוזי שלום מאיר ,ומנהל העבודה הראשי אלברט טובול.
סיכמה פרידה אברהמי" :בקורס זה ניתנה למשתתפים פתיחת אופקים חדשים באמצעי
ניהול ,אפקטיביות בעבודה והיכרות הדדית טובה יותר של העובדים".

הכשרה

עד היום מארגנת המחלבה מארגנת קורסים לעובדים ולמנהלים בתחומים רבים :עזרה
ראשונה ,כיבוי אש ,נוהלי עבודה ISO ,ועוד...
מספרת אפרת שנן" :הדרכה ,הכשרה ופיתוח עובדים היו מעמודי התווך של המחלבה
בכלל ,ובמשאבי אנוש בפרט ,מאז ומעולם .אך במהלך השנתיים האחרונות ,עם תהליך
הסגירה של המחלבה ,גדל משקלם
של נושאים אלה ,והם קיבלו משמעות
מיוחדת.
"הליך הסגירה חייב אותנו לחשיבה חדשה
בנוגע להכשרה הדרושה לצוות המחלבה.
בנינו תוכנית הדרכה מיוחדת ,שמטרתה
להכין את העובדים והמנהלים כאחד
לאתגרים ולהתמודדויות שמעמידה בפ-
ניהם הסגירה.
המנהלים קיבלו הדרכות בנושאים קריטיים
כמו ניהול קונפליקטים ,הנעת עובדים,
סגנונות מנהיגות ועוד; והעובדים צוידו
בכלים מעשיים להתמודדות עם תהליכי
חיפוש עבודה ביום שאחרי ,כמו כתיבת
קורות חיים והכנה לראיונות עבודה .רבים
מהעובדים אף השתתפו בקורסים להסבה
מקצועית ,כחלק מהסכם הסגירה.
"בנוסף ,חולקו העובדים והמנהלים ל-
קבוצות עבודה ,שנפגשו תחת הנחייתו
של עובד סוציאלי .כאן הם קיבלו
הזדמנות להעלות נושאים כואבים ,לדבר
על הקשיים המרובים ,ולקבל מענה הולם
והכנה ליום שאחרי סגירת המחלבה.
"הגיעו הדברים לידי כך שמנהלים אפילו
כעסו עליי ,וטענו שבמקום לעסוק
בעבודת המחלבה ,הם עסוקים כל היום
בלשלוח עובדים להדרכות...

סדנה למנהלי ביניים במערות לוזית

"אבל התוצאות מדברות בעד עצמן :העובדים מרוצים מהכלים שקיבלו ,ובשורה התחתונה,
התוצאות העסקיות של המחלבה נותרו מצוינות ,עד היום האחרון".
מסכם יחיאל ניזרי" :זו ממש אוניברסיטת תנובה! ומי כמוני יודע כמה זה חשוב .בשביל
הדרכה אני מאשר אפילו לסגור קו ייצור ,ומי שמכיר אותי ,יודע כמה זה קשה בשבילי"...
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קבוצה מנצחת

ספורט במחלבת ירושלים
מחלבת ירושלים היא קבוצה מנצחת ,ולא רק בעבודה .גם הספורט הוא חלק בלתי נפרד
מאורח החיים הבריא של עובדי המחלבה .הקבוצות שהוקמו בענפי הספורט השונים
נהנו מרוח הצוות המאפיינת את
מחלבת ירושלים בכל התחומים,
ויעיד על כך ארון הגביעים העמוס
בזיכרונות מוזהבים.

קטרגל

קבוצת הקטרגל ,נבחרת החלומות,
מחזיקת גביע מנכ"ל תנובה .מימין,
עומדים :ניסים ביטון ,חזי יאיר ,נחום
מזרחי ,שמעון מזרחי ,שמעון בוזגלו,
שי חמו ,אלון זדה ,יעקב מליחי .יושבים:
עודד שאבי ,איציק מזרחי ,שלומי אבלס,
שלום מלול ,יוסי מזור

נסים ביטון" :ב 1997-החליטה
מזכירות ועד העובדים הארצי של
תנובה לקיים פעם בשנה טורניר
קטרגל ארצי .כיו"ר ועד העובדים
של המחלבה הקמתי מיד קבוצת
קטרגל .בטורניר הראשון חטפנו.
בשנת  ,2000אחרי שהדרג הניהולי
במחלבה התחלף והאווירה
השתנתה ,התחלנו להשקיע
בקבוצה .החלטנו ללכת עד הסוף.
חיפשנו עובדים שיודעים לשחק
כדורגל .והתוצאות הגיעו :בטורניר
של שנת  2000זכינו במקום
הראשון ,ועד היום אנחנו מובילים במספר הזכיות 3 :פעמים מקום ראשון ,פעם אחת מקום
שני .במקביל הקבוצה משחקת בליגה למקומות עבודה בירושלים.
"עד היום מדברים על הקבוצה המצוינת שהקמנו ,על המשחקים המלהיבים שלנו .אף פעם
לא תוצאות של  .1:0תמיד תוצאות גבוהות ומשחק מלהיב ,שזכה לתשואות הקהל".
שי חמו" :אני גויסתי לעבוד בתנובה במיוחד כדי לשחק בקבוצת הקטרגל .מליחי הכין
אותי לראיון אצל משה אזרד ,ואמר לי לא להגיד לו שאני שחקן קטרגל .בראיון משה
שאל אותי אם אני יודע לשחק ,ואם באתי בגלל הכדורגל .אמרתי לו :כן .באתי להפוך את
מחלבת ירושלים לאימפריה!
"חודשיים אחר כך הגיעה אורלי אלון לנהל את המחלבה ,ונתנה דחיפה לקבוצת הכדורגל.
ב 18-19-בנובמבר ,שנת  ,2000נסענו להשתתף בטורניר גביע המנכ"ל .לפני שיצאנו,
התכנסנו בחדר הישיבות .אנשים דיברו בשם ההנהלה והוועד ,ומליחי דיבר אחרון .הוא
אמר" :תעשו לי טובה .אם בכל שנה אנחנו חוטפים  13-14גולים ,תורידו את זה ,שנקבל
רק  5גולים ".ואז אמרתי לכולם" :אנחנו נוסעים להביא את הגביע!" כולם גיחכו .הרגשתי
שחובת ההוכחה מוטלת עליי .נסענו ,ואז...
"במשחק הראשון ניצחנו .במשחק השני שוב ניצחנו .כולם התחילו לדבר על מחלבת
ירושלים .ברבע הגמר ניצחנו .וגם בחצי הגמר ניצחנו.
"עלינו לגמר! כל המנהלים הגיעו למשחק .אנחנו משחקים מול תל יוסף ,כשהשחקן המבוגר
ביותר שלהם בן  ,20והצעיר ביותר שלנו בן  .24המשחק מתחיל .פאול לטובת תל יוסף.
אני עומד בחומה לבד .השחקן שלהם רץ ובועט לכיוון השער .אני דורך על הכדור .הוא רץ
לקראתי ,אני עובר אותו ,עובר שחקן נוסף ,וממרחק  20מטר בועט ברגל שמאל למשולש
השמאלי של השוער 0:1 .לטובתנו 4 .דקות לסיום המשחק ,שחקן שלהם בועט שפיץ :גול לתל
יוסף .באותה שניה כמעט התמוטטנו! אבל ברוח הירושלמית השורה עלינו התעשתנו מיד ו...
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"הארכה ,ולבסוף בעיטות הכרעה מ 11-מטר .המתח בשיאו .פנדל ראשון לירושלים
 נחום מזרחי בועט  -בפנים .0:1 ,פנדל ראשון לתל יוסף  -פרץ בועט  .1:1 -פנדל שנילירושלים  -איציק מזרחי בועט  .1:2 -פנדל שני לתל יוסף  -ליאור לוי מחמיץ .פנדל
שלישי לירושלים  -מגיע תורי:
"השוער עומד דרוך על הקו .אני מסדר את הכדור על הנקודה הלבנה ,כולי מתוח
ושופע אדרנלין .אני יודע שאם הכדור הזה יגיע לרשת ,מה שהבטחתי בחדר ישיבות
יתגשם .אני בועט ,השוער תופס את הכדור .אבל מעצמת הבעיטה ,הוא מתגלגל עם
הכדור לתוך השער .מיד פרצו החגיגות .אורלי אלון פתחה בקבוק שמפניה במרכז
המגרש ,וכל ההנהלה והשחקנים רקדו".
קבוצת הקטרגל המצליחה של מחלבת ירושלים זכתה לאהדתם של אנשי מפתח
בנוף הכדורגל הירושלמי .איציק קורנפיין ,הקפטן והשוער של בית"ר ירושלים ,ומישל
דיין ,שחקן עבר ומאמן של הפועל ירושלים ,נהגו להגיע למחלבה כדי להרצות לפני
השחקנים ולעודד אותם לקראת טורנירים חשובים ,כמו המחוזיאדה וגביע מנכ"ל
תנובה.

טניס שולחן
נסים ביטון :הייתה לנו קבוצת טניס שולחן ,שהביאה הרבה כבוד למחלבה .כל שנה
זכתה במקום ראשון או שני,
ומילאה את ארון הגביעים .עד
היום משחק בקבוצה אפילו
עובד שכבר פרש לגמלאות,
אלי גרומי.

כדורסל
כמענה לבקשתם של עובדים
רבים "לחלץ עצמות ולשפר
את הכושר הגופני" ,הוקמה
קבוצת כדורסל במחלבת
ירושלים בקיץ  .1988הקבוצה
הצטרפה לליגה למקומות עבודה ,ומיד גילתה כשרון ויכולת :כבר במשחקים
הראשונים ניצחה המחלבה את הקבוצות של כתר ובנק דיסקונט.
במשחקי הליגה בכדורסל שיחקו מנהלים לצד עובדים .בלטו במיוחד מנהל משאבי
אנוש יגאל להב ,מהנדס המחלבה איציק אנגל ,ושמוליק רוזנפלד ,מנהל המפעל היחיד
בליגה שהשתתף כשחקן פעיל לאורך כל העונה.
ה"תנובתון" מתאר מפגש ידידותי בין קבוצות הכדורסל של מחלבות חיפה וירושלים,
בפסח :1989
"הימים ימי חג .חול המועד פסח ,האווירה חגיגית ,אביבית .מחיפה הגיע אוטובוס ובו
 16שחקני חיפה ,ועימם מנהלים ...חברי ועד והרבה ילדים ...הקבוצה החיפאית ...זכתה
אשתקד במקום ראשון בליגת מקומות עבודה בצפון ...מולם ניצבה קבוצה חדשה
שהתארגנה בירושלים ...המשחק התחיל  -במרץ ,בהתלהבות ,כשאוהדים משני
הצדדים ממלאים את האולם בקריאות עידוד .תוצאות המשחק היו צפויות56:37 :
לטובת הקבוצה החיפאית הוותיקה .אבל הקבוצה החדשה בירושלים עמדה בכבוד
במערכה ,ולפי רוח הלחימה והתוצאות יש לה סיכויים טובים בעתיד"...
נסים ביטון :קבוצת הכדורסל של המחלבה ידעה עליות ומורדות במהלך השנים.
השיא היה בשנה האחרונה שהיינו בצמרת הליגה למקומות עבודה ,ובמחוזיאדה
האחרונה באילת ,כשזכינו במקום השני.
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שכר ותנאים
בתחילת דרכה עבדו במחלבת ירושלים רק החקלאים מהמשקים השותפים בה.
הם עצמם גידלו וחלבו את הפרות ,הם הובילו את החלב לעיר והפעילו את הציוד
במחלבה ,והם גם חילקו ושיווקו את תוצרתם בשכונות העיר.
משהתרחב היקף העבודה ,התקבלו למחלבה גם עובדים שכירים חיצוניים  -שנדרשו
להוכיח ,קודם כל ,שהם חברי הסתדרות .תחילה ,ברוח הסוציאליזם העברי ,חושב
שכרם של העובדים על פי מצבם המשפחתי :פועל שהיה אב ל 3-הרוויח יותר
ממנהל המחוז ,שהיה לו רק ילד אחד .לימים שונתה שיטת התשלום ,והשכר חושב
לפי דירוג מקצועי.
מספר הגימלאי שמעון שושן ,שהחל לעבוד במחלבה בשנת " :1951בהתחלה קיבלתי
 20לירות ,אחר כך  .30כשקיבלתי  100לירות עשיתי חגיגה ובירכתי שהחיינו".
אלי גרומי ,שהתקבל לעבודה בתחילת
שנות ה ,60-נזכר" :כל בוקר כשהגענו
לעבודה ,התייצבנו אצל אחד מעובדי
המשכורת כדי לרשום נוכחות .בסוף
כל חודש עובד ממחלקת משכורות היה
מגיע לחדר אוכל ומשלם לעובדים שכר
של חודש ".בימי המחוז נהגה הנהלת
החשבונות לאסוף את נתוני הנוכחות
באמצעות כרטיסים מנוקבים ,ולשלם
לעובדים בכסף מזומן בכל יום שישי.
ברוח אותם זמנים ,נהגו מנהלי המחלבה
והמחוז להגיע לעבודה באוטובוס ,או
ברכב שהוביל כדי חלב מהמשק .רק
כאשר יוסי בן אברהם היה למנהל המחוז
הוחלט להסיע אותו לעבודה ברכב פרטי.
מספר אלי גרומי" :למחלבה היה טנדר,
ששימש לסירוגין את מנהל המחלבה
ומנהל האחזקה ,כל אחד שבועיים".
המחלבה דאגה לעובדיה ,וגילתה אחריות חברתית .בימי מלחמת השחרור והצנע
נפתחה במחלבה צרכנייה ,שהכינה לעובדים שקיות עם מוצרי מזון בסיסיים,
ביניהם רבע חבילה חמאה ביום  -כארבע חבילות בחודש לעובד  -אוצר של ממש
באותם זמנים.
לאחר המעבר לרחוב ירמיהו ,נפתח במחלבה חדר אוכל ששיפר את תנאי העובדים.
בתחילה לא היה במקום מטבח ,והעובדים היו מתכנסים ,פורסים מזון שהביאו מן
הבית ומעשירים את ארוחתם במוצרים טריים מן המחלבה שהוגשו במקום .מאוחר
יותר נשכרו שירותיו של קבלן ,אשר חילק ארוחות חמות תמורת תלושים ,ובסוף כל
חודש הגיש את כל התלושים למחלקת הנהלת חשבונות .בסוף שנות ה 90-נבנה גם
מטבח בצמוד לחדר האוכל ,ומאז נהנים עובדי המחלבה מארוחות צהריים איכותיות
מדי יום .בנוסף נבנו במחלקות הייצור חדרי מנוחה מרווחים עם ריהוט נוח ,בהם יכולים
העובדים לנוח בהפסקות שבמהלך יום העבודה ,להכין קפה ,ללגום שתייה קרה ,או
סתם לשוחח עם חברים.

ילדים
במחלבה

ילדי עטרות בביקור חג שבועות במחלבת תנובה ירושלים

חלוקת שי חנוכה לילדי העובדים

סיור במחלבה לילדי העובדים העולים לכיתה א'
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אורות
בלילה

העבודה במחלבה נמשכת מסביב לשעון ,והאורות דולקים מרדת החשיכה עד הנץ
החמה .בכל שעות הלילה יש עובדים במחלקת קבלה ,שקולטים את החלב המגיע
במשאיות מהמשקים ,יש משגיח כשרות שמפקח על המלאכה ומשמרות לילה
באולמות .גם המנהלים תמיד בכוננות .לא פעם מתקשרים עובדים למנהל באמצע
הלילה ,בגלל שאלה או תקלה ,והמנהל העייף קם ממיטתו ונוסע למחלבה.
יחיאל נזרי :אנשים מתקשרים אליי ב 2-בלילה ,ואומרים :מה ,אתה ישן? ואני עונה:
אם כבר הפרעת ,גש לעניין .לפעמים בלילות היינו מארגנים ארוחות שחיתות.
מביאים לחם טרי ממאפיית אנג'ל ,פותחים שולחן עם חמאה טרייה ,קוטג' טרי ונס
קפה מחלב רתוח .תענוג!
המשגיח חיים סרנה :במחלקות מסוימות האור דולק בלילה ,כמו ביום .בחוץ דממה,
אבל בפנים רעש ,מכונות עובדות בלי הפסקה .באולם הקבלה מתחילים לקבל חלב
כבר במוצאי שבת .שלוש שאחרי צאת השבת ,המיכליות כבר כאן .לא קל לעבוד
בלילה .הלילה נברא לשינה .אבל כשאתה יודע שעליך לבצע תפקיד ,האדרנלין
עובד ,ואתה ער.

שלג על עירי

כשהפתיתים הרכים מכסים את ירושלים
בשמיכה לבנה ודוממת; כשעיר הבירה
כולה מנמנמת ,לא נעה ,ממצמצת
מול הלובן הזוהר; כשילדים
נשארים בבית ,והורים לא
מגיעים לעבודה ,חנויות
אינן נפתחות ,והתנועה
ברחובות משתתקת;
אז מתגייסת מחלבת
ירושלים כולה לעבודה
מסביב לשעון ,כי הנוזל
הלבן השוצף בעורקיה
חייב להמשיך לזרום אל
השווקים ,גם כשהלבן הלבן הזה
משבש את סדרי החיים.

מחלבה
בשלג

שמוליק רוזנפלד" :האווירה של עבודה
בשלג היא משהו שלא ניתן לתארו ,צריך
להרגיש אותו .עובדי המחלבה מגיעים
מכל קצוות העיר הדוממת ,בשקט של
נפילת הפתיתים ,כדי להכין את פתיתי
הקוטג' המפורסמים ,ושאר המוצרים
החיוניים .אך לפני שהם נכנסים לאולמות
הייצור ,הם עוצרים ופשוט נהנים.
האימרה כי בכל מבוגר שוכנת נפש של
ילד מקבלת מקום של כבוד .העובדים
משתעשעים בשלג ,משחקים ,בונים
בובות שלג ,ואף זורקים כדורי שלג .רק
לאחר שהם "נרגעים" מהיופי הצחור הזה,
הם נכנסים לעבודתם במחלבה".
דלית גבזה" :כשיורד שלג ,אנחנו מגיעים
לעבודה  ,מצטלמים ,זורקים כדורי שלג,
בונים בובת שלג .כיף גדול".
אך עם כל האווירה הפסטורלית ,יש
לזכור כי השלג דורש היערכות מיוחדת,
ואף יוצר קשיים הן בעבודה והן בדרך
אליה .וכך ,בימי השלג בולטים עוד יותר
המסירות וחוש האחריות של העובדים.
ניסים ביטון" :בשנת  1983או  1984ירד
שלג בגובה חצי מטר .עם שרשראות על
הגלגלים נסענו להביא עובדים מהבתים.
העיקר לספק לתושבי ירושלים את
המוצרים הבסיסיים".
אברמל'ה יהלום" :היינו עושים שרשראות
שלג משרשראות לקשירת אופניים...
והעובדים הגיעו ברגל ,אבל הגיעו.
"...פעם בשלג ראש העיר טדי קולק הגיע

70

למחלבה ברכב  .4x4המשאיות עמדו
עמוסות ,אבל לא יכלו לצאת לרחובות
המושלגים כדי לחלק את החלב .טדי
פתח את השער ואמר לתושבים :קחו
חלב! והם לקחו ,בטח שלקחו .כמובן
שאחר כך העירייה שילמה".
אבי מורדוב" :אחת לכמה שנים ,ירושלים
מתכסה בלבן ,מראה מרהיב ביותר .אני
זוכר איך באחד מימי השלג של שנת
 ,2000מוקדם בבוקר ,כשרוב הכבישים
עוד לא היו עבירים ,הרכבים של תנובה,
שצוידו מבעוד מועד בשרשראות
לצמיגים ,התחילו אט-אט להסיע עובדים
מהשכונות למפעל .וכל העובדים ,מנהלים
כפועלים ,התחילו להפעיל את מכונות
האריזה ואת שרשרת הייצור ,כדי שלא
יחסרו מוצרי תנובה על המדפים בחנויות.
עד היום ,בכל פעם ששלג מכסה את
ירושלים ,אני נזכר בעבודת הצוות ובעזרה
ההדדית של ימי מחלבת ירושלים".
דני דובלון :בשנת  2000ירד שלג כבד
בירושלים .יהודה גלעד ואני גרנו בפסגת
זאב .יחיאל ,שהיה אז מנהל מחלקת
פסטור ,התקשר אלינו :תגיעו דחוף
למחלבה! אף עובד לא הגיע .אז יהודה
ואני הלכנו ברגל בשלג עד הגבעה
הצרפתית .שם ראינו מפלסת שלג ,והנהג

עצר ולקח אותנו עד המחלבה .יחיאל כל
כך שמח לראות אותנו! מיד לבשנו בגדי
עבודה ,והתחלנו להכין את כל התוצרת
והחלב לשתיה בשביל התושבים.
אסתר שימשילשוילי :עבדתי במחלקת
גבינות ,אבל בימי שלג ,כשחסרו עובדים
במחלקת חמאה ,הצלחתי להפעיל גם
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את מכונת החמאה ,למרות שלא הייתה
לי הכשרה".
המשגיח חיים סרנה" :כשירד שלג ,העיר
הייתה חסומה .אבל אנשים צריכים חלב.
עובדים מגיעים ברגל .כל רכב בתנובה
מקבל שרשראות ,ומביאים מפלסת
לתוך המחלבה עצמה .משאיות מגיעות
בשעות לא שעות ,ופעם משאית החליקה,
ונתקעה בשער  -אין יוצא ואין בא .משגיח
כשרות שגר מחוץ לעיר ,לא יכול להגיע,
ואז אני נשאר .כבר קרה שבשלג נשארתי
במחלבה  24שעות".
ההיערכות לשלג היא משימה מורכבת.
לא תמיד ברור מראש כמה עבודה
נוספת תידרש כדי שהמחלבה תמשיך
לתת לציבור את שירותיה החשובים:
ייצור ואספקת מוצרי מזון חיוניים .מספר
מנהל המחלבה שמוליק רוזנפלד:
"בחורף מקיימת המחלבה קשר רציף עם
העירייה ,התאחדות התעשיינים והשירות
המטאורולוגי ,על מנת להיערך לשלג
במקרה הצורך .וכך ,כאשר יש צפי ל"שלג
נערם" בירושלים ,מוקם מעין "חמ"ל"
במשרדו של מנהל המחלבה ,והמחלבה
נערכת ל"מבצע" :מזמינים מפלסת
לחצר המחלבה ,מציידים את כל רכבי
תנובה בשרשראות ,שוכרים ג'יפ ,מבצעים
טיפולים נגד קיפאון למערכות ,מתאימים
את תוכנית הייצור ,מכינים מראש מנות
במטבח ,עורכים רשימות להסעת עובדים
חיוניים ברכבי המחלבה ,ועוד"...
אמנון אביטוב :כשירד שלג ,הייתה
לנו אחריות על הכביש משער הגיא
עד ירושלים .היינו חייבים להבטיח
שהמשאיות ,הסמיטריילרים ,כלי רכב של
 50טון שמובילים חלב ,יוכלו להגיע לעיר
 אבל גם לצאת ממנה ולחזור לשפלה.לשם כך היו לנו כלים מיוחדים לפינוי שלג
וגרירה ,והיינו שוכרים ציוד כבד".
והכל הכל כדי שתושבי העיר ,הספונים
בבתיהם החמימים ,לא יידעו מחסור,
וימשיכו ליהנות ממוצרי המחלבה גם
בימים לבנים.
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תנובה בקהילה

ילדי
תנובה
מיום הקמתה
הייתה תנובה חלק
בלתי נפרד מהמפעל
ההתיישבותי
בארץ ישראל.
מעצם מהותה,
היא הייתה מעורה
תמיד בחיי הקהילה
והתושבים ,וגילתה
רגישות לצורכיהם
הבסיסיים
והחיוניים .וכך ,כבר
בשנות ה,30-
הגו קברניטי תנובה
רעיון ייחודי:
אספקת כוס חלב
יומית לתלמידי
הגנים ובתי הספר.
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משאית חלוקת חלב לבתי הספר (הארכיון הציוני המרכזי ,אנה ריבקין בריק)1946 ,

בשנת  ,1938בעקבות פנייתה של תנובה למנהיגי היישוב ,הקים הוועד הלאומי ועדה מיוחדת
לבדיקת הנושא ,בראשותו של ברל כצנלסון .הוועדה המליצה ,והפרוייקט יצא לדרך .בשנה
הראשונה חולק חלב לילדי ירושלים ,ובשנה השנייה הצטרפה גם חיפה למפעל.
"הבאנו את החלב בכדים ",נזכר אברמל’ה ,שלקח חלק בפרוייקט" .מזגנו לתוך קנקני
נירוסטה שהיו במקום ,ואז הגננת או המורה מזגו לכוסות של הילדים .והייתה גם כפית
עם סמל מיוחד".
מספר נחום ורלינסקי בספרו בלבטי תנובה" :תנובה ראתה במפעל החלב לבתי הספר לא
רק עסק מסחרי ,כי אם גם פעילות חינוכית וסוציאלית בעלת חשיבות .לכן קבעה לחלב
זה מחיר מוזל במיוחד ,ואף רכשה על
חשבונה את הכלים המתאימים לחלוקתו
בבית הספר .כבר בשנתו הראשונה הקיף
המפעל חמישים ואחד בתי ספר ,בהם
למדו כשנים עשר אלף תלמידים .בשנות
מלחמת העולם השניה התרחב המפעל,
ושימש צינור לספק לילדים רבים מצרך
מזון בסיסי ,שלא היה מגיע אליהם בבתי
הוריהם ,מחמת מצבם הכלכלי הירוד.

בשנות ה 40-וה" 50-אימצה" המחלבה נערים משכונת הבוכרים הסמוכה ,כדי שיוכלו לסייע
בפרנסה הדחוקה של משפחותיהם .הנערים עבדו במחלבה ,ושכרם חושב לפי פרוק או
העמסה של יחידה :מיל אחד לכד או ארגז .לימים ,לאחר שירותם הצבאי ,השתלבו חלקם
במחלבה כעובדי תנובה מן המניין ,וכיום הם גימלאי תנובה.
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מחלבת ירושלים -
מחלבה בלב הקהילה
פרוייקט
מוריה

מחלבת ירושלים ,בהובלתו וביוזמתו של סגן מנהלת המחלבה אבי זלץ,
השתתפה בפרוייקט מוריה :פרוייקט חינוכי ייחודי ,שסיפק מקומות עבודה
בשעות אחר הצהריים לתלמידים מהתיכון הטכנולוגי מוריה .הפרוייקט,
שהחל בשנת תשס"ב ונמשך  3שנים ,היה יוזמה משותפת של תיכון
מוריה ,עיריית ירושלים ,המחלקה למדע וטכנולוגיה במנח"י ,התאחדות
התעשיינים ותנובה .מטרתו הייתה לספק לתלמידים אפשרויות פרנסה,
להקנות להם בטחון עצמי ,הרגלי עבודה וידע מקצועי ,ולצמצם פערים
לימודיים וחברתיים.
אומר דניאל זכריה ,מנהל בי"ס מוריה באותה עת 15" :תלמידים ,רובם ממגמת
מחשבים ,השתלבו בעבודה
בתנובה לאורך  3שנות הפרוייקט.
הם עבדו בעיקר במחלקת בקרת
איכות ,במעבדה ובחשמליה,
ועזרו מאוד לעובדים בתהליך
המחשוב .כולם אהבו אותם.
המחלבה ממש אימצה את
הנערים .הם קיבלו משכורת
חודשית ,השתתפו במסיבות,
קיבלו מתנות ,והיו ממש חלק
מהצוות .הם היו מאוד גאים שהם
עובדים בתנובה .לכן הפרוייקט
היה הצלחה גדולה".
מספרת רבקה פלנר מהמחלקה
למדע וטכנולוגיה ,מנח"י (מנהלת
חינוך ירושלים):

תעודות הוקרה מראש עיריית ירושלים מר אהוד אולמרט

"בבי"ס מוריה למדו תלמי-
דים משכבות סוציו-אקונומיות
נמוכות ,והעובדה שקיבלו ע-
בודה בתנובה ואף השתכרו,
הייתה עבורם הזדמנות יוצאת
מן הכלל.

מנהלת המפעל אורלי אלון ומנהל משאבי אנוש יגאל להב ראו בפרויקט שליחות ,וכך גם
התייחסו אליו .הילדים השתלבו בעבודות מקצועיות ,והתקדמו בצורה יוצאת מן הכלל .הם
שיפרו את הדימוי העצמי שלהם ,למדו מקצוע והפכו לאנשים אחראיים ורציניים .כמו כן
הם שיפרו מאד את הישגיהם הלימודיים והוסיפו יחידות לימוד לבגרות .על כל אלה מגיע
ל"תנובה" יישר כוח גדול!"
ודניאל זכריה מסכם בהערכה:
"צריך הרבה מסירות ,סבלנות ומוטיבציה כדי שפרוייקט כזה יצליח .צריך להתמודד עם
הנערים ,עד שהם לומדים לעמוד בזמנים ,להישמע להוראות ,להתנהל בתוך מקום עבודה
מסודר .למחלבה ,למנהלת ולעובדים היו רצון ונכונות ,התמדה ויכולת לעשות זאת .בשורה
התחתונה ,אין לי ספק שמחלבת ירושלים סייעה לשגר אל החברה אזרחים טובים יותר!"
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נשמה יתרה:
מעורבות בקהילה
מחלבת תנובה ירושלים היא מחלבה עם נשמה ,ויש לה גם
נשמה יתרה :מעורבות ועזרה בקהילה .המחלבה ועובדיה
מושיטים יד בשמחה לאנשים הזקוקים לסיוע ,ותורמים
להם ברצון מזמנם ומלבם .כי האהבה טיבה להתפשט,
להתרחב ולהרחיב את הלבבות ,והחיבוק של תנובה ירושלים
קורן על סביבותיה ,עוטף קרובים ונוגע גם ברחוקים.
בקיץ  2005קלטה מחלבת ירושלים שלושה נערים מ"חברותא" ,הוסטל
שיקומי בקהילה לנערים מבתים דתיים וחרדיים שנשלחו לשם בצו בית
המשפט .הנערים שנבחרו לפרויקט השתלבו היטב בעבודה ,שטפו
ארגזים במחלקת אריזה ריקה ,ניילנו מארזי שוקו באולם מילוי ,ואחד
מהם אף הצטרף למחלקת התחזוקה ,וסייע בתיקון תקלות.
מספר שמוליק בניטה ,מנהל "חברותא":

הוסטל
חברותא

"בהוסטל שלנו שוהים כ 12-נערים צעירים ,בני  ,13-18שנשפטו על
עבירות שונות .תפקידנו בהוסטל הוא לפקח עליהם ,להעניק להם טיפול,
ולסייע להם להשתלב מחדש בקהילה.
"לפני כשלוש שנים ,לקראת החופש הגדול ,חיפשנו עבור הנערים תעסוקה לחודשי
הקיץ .רובם אינם יכולים לחזור הביתה ,בגלל הגבלות שונות .לכן הם נשארים בהוסטל,
ללא מסגרת לימודים וללא פעילות מאורגנת.
"בדרך כלל קשה לנו למצוא מקומות עבודה לנערים שלנו .מקומות רבים אינם ששים
לקלוט נערים מהוסטל .אבל במחלבת ירושלים קיבלו אותנו בשמחה ובמאור פנים.
נפגשנו עם שמוליק רוזנפלד ,מנהל המחלבה ,ועם אפרת שנן ,מנהלת משאבי אנוש,
ולשמחתנו הם פתחו את הלב ושיתפו איתנו פעולה לאורך כל הדרך.
"מחלבת ירושלים התאימה במיוחד לצרכים של הנערים שלנו .מדובר בנערים
מבתים חרדיים ,והמשפחות שלהם רגועות כשהם עובדים במקום שמייצר מוצרים
כשרים למהדרין.
"שלושה נערים מ"חברותא" נמצאו מתאימים לעבוד במחלבה ,ולאחר הכנה ובדיקות,
הם קיבלו כרטיס עובד ,והחלו לעבוד .במהלך החופש הגדול הם הגיעו לעבודה מדי
יום ,ולאור ההצלחה ,המשיכו לעבוד במחלבה גם בזמן שנת הלימודים ,בשעות אחר
הצהרים ,לאורך השנתיים הבאות .המחלבה התייחסה אליהם כאל עובדים מן המניין.
הם השתתפו במסיבות וטיולים ,ויצרו קשר חם עם העובדים שעבדו לצדם.
"העבודה בתנובה תרמה המון לנערים שלנו .הם השתלבו בקהילה ,רכשו הרגלי
עבודה ,והרגישו כמו נערים נורמטיביים שעובדים במקום עבודה רגיל ,ומרוויחים את
שכרם בכבוד .הם חשו שמקבלים אותם ,סומכים עליהם ,וצריכים אותם .הם פשוט
היו מאושרים!
"ועכשיו ,כשהמחלבה נסגרת ,נשאר לנו רק לומר לכם תודה גדולה מקרב לב .מחלבת
ירושלים תחסר לנו מאוד .מי ייתן וירבו כמותכם בישראל!"
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חג החלב
שבועות הוא החג של מוצרי החלב .מדוע? לדברי משגיח
הכשרות של המחלבה חיים סרנה ,חלב בגימטריה הוא ,40
ועם ישראל קיבל את התורה ב 40-יום.
אם כך ,הרי ששבועות הוא גם יום חגה של מחלבת ירושלים
הכשרה למהדרין ,המחלבה של הציבור החרדי .אך זהו חג
המציב אתגרים גדולים :כדי לעמוד בדרישה הרבה למוצריה
לקראת החג ,אוספת המחלבה חלב מהרפתות המאושרות
במשך זמן רב קודם לכן ,ונערכת לייצור מוגבר.
פרוייקט “יורדים לשטח”
כלל העובדים נערכים לעבודה במשמרות עם אכפתיות רבה וברק בעיניים .המכונות
עובדות בשצף קצף .בימים האחרונים שלפני החג ,פושטים העובדים את בגדי העבודה,
לובשים את החולצה הירוקה ומיד יוצאים
לרשתות השיווק להתנדבות בפרוייקט
"יורדים לשטח ,שנערך מדי שנה ב9-
השנים האחרונות.
לקראת יום חגה השנתי של התשלובת
מוזמנים כל עובדי תנובה להתנדב
בנקודות המכירה השונות ,ולסייע למערך
המכירות.
מחלבת ירושלים ,הידועה באווירת
הביתיות והמשפחתיות שלה ,מתגייסת
כולה ומתייצבת ברשתות השווק ,מגובה
בבני משפחה .הגאווה שחשים העובדים,
והמפגש עם הלקוחות ,היא חוויה שאין
כדוגמתה" .למכור ללקוח קוטג' שאתה
ייצרת ,זו גאווה גדולה".
מספר יוסי כהן ,ראש מוקד באחזקה:
"אנחנו מחפשים את הלקוחות בסופר.
לקוח שלא מכניס מוצר תנובה לעגלה -
אנו פונים אליו ומיד ממליצים לו לקנות
את מוצרי תנובה ולא עוזבים אותו עד
שהוא מסכים".
בשלוש השנים האחרונות הצטיינה המח-
לבה באחוזי ההתנדבות הגבוהים ביותר
בתשלובת ,ואף זכתה בפרס בתחרות
התשלובתית .זכייה זו מוכיחה שוב כי
מחלבת ירושלים היא אכן מחלבה עם
נשמה גדולה.

משה כהן ומשפחתו
"יורדים לשטח" לקראת
חג השבועות
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מיחזור למען הסביבה
תהליכי העבודה במחלבת ירושלים ,כמו בכל מפעל תעשייתי ,מייצרים גם פסולת
 בעיקר חתיכות מיותרות של החומר פוליסטרן ,שמכונות המילוי והאריזה מרחיקותמהיריעות לייצור גביעים .במשך שנים הושלכה הפסולת לאתרי אשפה  -עד שאוריאל
כהן ,האחראי על אריזות וחומרי גלם במחלקת אבטחת איכות ,החליט
לעשות מעשה.

אוריאל כהן

"ראיתי שזה בזבוז ענק ",מספר אוריאל כהן" ,והחלטתי לקחת יוזמה.
במקום לזרוק את השיירים ולזהם את הסביבה ,נמחזר את החומרים
ונרוויח שני דברים :נשמור על הסביבה ,וגם נקבל תמורה כספית עבור
הפסולת שנמכור.
יצרתי קשר עם כמה חברות העוסקות במיחזור חומרים ואיכות
הסביבה ,עד שהגעתי לבסוף לחברה הבלגית "סובקה" .כשהם באו
לקחת דוגמאות מהחומר ,ביקשתי רשות מיחיאל נזרי ,מנהל הייצור.
הוא אישר בשמחה ,וגם הוסיף לי טפיחה על השכם על היוזמה.
אחר כך הוא מינה את עודד שאבי ,סגן מנהל אולם מילוי ,על ההיבט
התפעולי של פרוייקט המיחזור".
הבדיקות של "סובקה" הראו על התאמה ,ואז נערכה פגישה עם
שמוליק רוזנפלד ,מנהל המחלבה .ההנהלה אישרה ,החוזה נחתם ,ומאז
התרחב הפרוייקט גם למחלבת אלון תבור .הפסולת נאספת במיכלים
מיוחדים של "סובקה" ,ונציגי החברה מגיעים למחלבה ,לוקחים את
הפסולת ,וממחזרים אותה למגוון רחב של שימושים תעשייתיים
נוספים .תנובה יוצאת נשכרת ,ומעל הכל הסביבה מרוויחה ,ובגדול.

תעודת הוקרה על פעילות למען הקהילה ושמירה על
איכות הסביבה		2005 ,
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מסעה של הפילה מיכאלה מתאילנד27.1.97 ,

מסען של הפילות תמר וסוזן מתאילנד ,בחסות תנובה27.12.97 ,

מסע
הפילים
במסגרת פעילותה למען הקהילה,
תורמת תנובה גם לקהילת ...הפילים.
בשנת  1997לקחה תנובה תחת חסותה
את מסען המורכב והיקר של ארבע
פילות אסיאתיות מתאילנד לגן החיות
התנ”כי בירושלים ,וזאת מתוך הכרה
בחשיבות העצומה של שימור זן זה של
פילים ,המצוי בסכנת הכחדה .המסע
המתוקשר החל בדרכים עקלקלות אי
שם בתאילנד ,והסתיים בשלום בארץ
הקודש .יצורי הענק ,עטופים בדגלי באדי
שוקו של תנובה ,התקבלו בנמל התעופה
בן גוריון על ידי ראש עיריית ירושלים דאז,
טדי קולק ז"ל ,ונציגי תנובה ,והוסעו ישירות
לביתם החדש בבירה .כאן זכו הפילות
בשמות עבריים נאים  -תמר ,מיכאלה,
אביגיל ,וגם סוזן ,בתנאי מחיה מפנקים,
ובאהבתם של צוות הגן ומבקריו.
הפילים מתאילנד הגיעו לביתם החדש בגן החיות התנכ"י (באדיבות גן החיות התנכ"י ,צילומים :תו אור)
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העמותה של בירו
בירו מולואם ,מפעיל בכיר במחלקת פסטור במחלבת ירושלים ,הוא איש רב פעלים .בכל
יום ,כשהוא מסיים את עבודתו במחלבה ,הוא מתפנה למשימתו האחרת ,שאותה הוא
מבצע בהתנדבות מלאה :יו"ר ומייסד של עמותה ייחודית ,המסייעת לעולים חדשים בבית
שמש ,עיר מגוריו .כיום חברות בעמותה כ 400-משפחות ,וכל הסיוע ניתן ברוח העדה
האתיופית ומנהגיה.
מספר בירו בחיוך:
"אני עליתי מאתיופיה ב ,1991-בגיל  ,26והתאקלמתי בישראל .אחריי עלו הוריי וכל אחיי
ואחיותיי 9 ,בסך הכל ,ועזרתי לכל המשפחה להיקלט בארץ .כך שהיום יש לי המון ניסיון,
כדי לעזור גם לאחרים .אני מכיר את החברה הישראלית ,וגם
את החברה האתיופית .כשעולים חדשים מגיעים משם ,אני
יודע מה הם מרגישים ,מה הם צריכים .אני מבין את המשברים
שמתעוררים בסביבה החדשה .אנחנו רוצים להיות חלק מהחברה
הישראלית ,ומצד שני לשמור על התרבות ועל העדה .בשביל זה
הקמנו את העמותה.
"כדי לעזור לתהליך הקליטה ,אנחנו יוצרים קשרים בין עולים
חדשים לוותיקים .אנחנו מזמינים אנשי מקצוע שנותנים הרצאות
בהתנדבות על נושאים שקשורים לחיים בישראל ,כמו למשל
היחסים בין בני זוג ,או איך ליצור שפה משותפת בין הורים
לילדים .כל זה נותן לעולים כלים להסתגל למצב החדש.
"הקמנו בקהילה מוסד של "זקני העדה" ,כמו באתיופיה ,כדי
שאנשים ירגישו נוח לפנות אליהם .הם הוכשרו בשיתוף עם
מחלקת הרווחה של בית שמש ,והיום הם מייעצים לבני העדה,
ומייצגים אותם בפני הרשויות .זקני העדה ,שחלקם קייסים,
מעבירים את המסורות ,המנהגים והחוקים של העדה גם לדור
הבא ,ממש כמו שנהגו באתיופיה.
"בעדה שלנו נהוג למשל לחגוג את ליל הסדר יחד ,כל הקהילה.
העמותה מארגנת את האירוע בערב ,וגם תפילה למחרת
במתנ"ס .אנחנו מקיימים את הטקס המסורתי של העדה,
והקייסים מברכים .העמותה קנתה מקררים ו 400-כיסאות לשימוש החברים בהלוויות
וחתונות ,וכשמישהו נפטר ,אנחנו נותנים למשפחה  ₪ 1000לימי השבעה .היום אנחנו
מגייסים כסף כדי לבנות בית כנסת ומועדון קהילתי משלנו.
"המודל של העמותה שלנו זוכה להצלחה רבה ,וגורמים מחוץ לבית שמש כבר מתעניינים
ורוצים לאמץ אותו .התקווה הגדולה שלי היא שהעמותה שלנו תתרחב ,ותסייע לעולים
חדשים בכל הארץ".
כל הכבוד ,בירו! מחלבת ירושלים מצדיעה לך על יוזמתך ופעילותך הברוכה!
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דורון מתנדב מהלב
ההתנדבות היא חלק בלתי נפרד מחייו של דורון
סמו ממחלקת אחזקה ,כבר שנים רבות" .עזר
מציון"" ,עלם"" ,אתגרים" ,בכל העמותות האלה
מכירים אותו ,ולכולן הוא עוזר בלב חפץ .ואם
השלים את משימתו במקום אחד ,הוא ימצא מיד
מטרה חשובה אחרת הזקוקה לו וללבו הרחב.
כך הוא מספר" :כל שנה לקראת החגים ,אני מסייע בחלוקת מזון למשפחות נזקקות .אני
מחבר עגלה לרכב שלי ,ומוביל חבילות ,כדי שיהיה לאנשים מה לאכול בחג .כשעבדתי
במחלבת תל אביב ,אספתי מזון מתנובה עבור עמותת "עזר מציון" .השנה אני מחלק
חבילות מזון במודיעין ,עיר מגוריי ,באמצעות ארגון שנקרא "יוזמה" .זו הפעם הראשונה
שאני מתנדב בעיר שלי .מסתבר שגם אצלנו יש אנשים שזקוקים לסיוע.
"אני מתנדב גם בארגון "עלם" ,שעוזר לנוער בסיכון .אנחנו מגיעים בלילה לשכונות ,בניידות
של העמותה ,מגישים קפה ועוגיות ,ויוצרים קשר עם נערים ונערות שמסתובבים ברחובות.
בשביל רבים מהם ,אנחנו האוזן הקשבת היחידה .הם מנותקים מההורים ,הם לא לומדים
בבית ספר .במקרים הקשים ,אנחנו יוצרים קשר עם גורמי הרווחה ,והנערים מקבלים את
התמיכה שהם צריכים.
"בערך פעם בחודש ,בסופשבוע ,אני יוצא לטיול ג'יפים עם "אתגרים" ,עמותה של ספורט
אתגרי לנכים .בג'יפ הפרטי שלי אני לוקח נכים לטיולים .עבורם זה חלום שמתגשם ,לנסוע
בטבע ,לראות נופים ,דברים שהם לא יכולים לעשות בדרך כלל .אני גם מטפל בהם במהלך
הטיול ,ולפעמים זה די מורכב .חלקם בכיסאות גלגלים ,או זקוקים לתמיכה בהליכה.
"למה אני עושה את כל זה? אני כנראה אוהב לעזור לאנשים .זה עושה לי טוב .פשוט טוב
לי שטוב להם .זה די פשוט ,לא?"
כה לחי ,דורון!
מחלבת ירושלים מוקירה את נדיבותך ,ואת הנשמה היתרה המלווה אותך
בכל מעשיך!
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מחלקות
תנובה ירושלים

העבודה שלנו
מחלקת אריזה ריקה נותנת שירות מסור למחלקות הייצור ,למחלקים ממרכז ההפצה
בירושלים ,ולסניפים ברחבי הארץ 6 .העובדים ומנהל המחלקה ,אבנר רחמים ,מקבלים את
כל המחלקים באזור ירושלים המסיימים את יום עבודתם .המחלקים באים אל המחלקה,
והעובדים פורקים את ארגזי תנובה ומכניסים אותם למחלקת מילוי .שם הארגזים עוברים
שטיפה ,וחוזרים לאולמות המילוי ,על מנת לקלוט תוצרת חדשה ,אשר תישלח ללקוחות
למחרת היום  .עובדי המחלקה מטפלים בכ 25,000-ארגזים ליום ,והרישום המדויק
מתבצע בעזרת מסופונים ומערכות ממוחשבות.
האחריות הרבה מחייבת את העובדים לעבוד בכל התנאים ,ובכל שעה שיידרשו  -בקיץ
ובחורף ,בשמש ובגשם ,וגם בשלג וברוח הירושלמית העזה .העבודה היא עבודת כפיים
קשה ,אך עובדי המחלקה מבצעים אותה בשמחה ובנאמנות" ,מכיוון שאנו עובדים כמו
משפחה ,ושייכים למשפחת תנובה ",מסכם עובד ותיק.

כך היינו...

אריזה
ריקה

עובדים מספרים
"לפני  21שנה עבדו במחלקה רק  4אנשי צוות :המנהל מאיר גרנירר ,סגנו דני שטרית ,ושני
עובדים ,אבנר רחמים ויעקב מליחי .הם טיפלו בכ 10,000-ארגזים ביום".
"המחלקים היו מחזירים אריזות למנהל המחסן ,והוא היה רושם בפנקס ידני גדול אילו
סוגי אריזות קיבל מכל מחלק .בסוף היום הוא היה מסכם ,ומדווח להנהלה .והכל באופן
ידני לחלוטין".

מי אנחנו?

אבנר רחמים  -מנהל המחלקה
מטקו גזט ,שמואל אברלה,
יוסף שלמה ,ראובן יצחקי ,טקלה
(דוד) מוללין ,נתנאל חודדה

עובדי מחלקת אריזה ריקה מגלים אחריות רבה בכל ימות השבוע" .לצערנו ,במקרים רבים
לא יכולנו להשתתף בפעילויות חברתיות ,כי אנחנו צריכים לתת שירות לגורמים רבים כל
כך ,ולדאוג שהמחלבה תוכל לעבוד ללא עצירות ועיכובים ",מסביר אחד העובדים.
"בזכות האווירה והמשפחתיות הייתה במחלקה תחלופת עובדים נמוכה .לאורך
השנים כולנו נהנינו לתת לנהגים שירות מעולה ,תמיד בסבלנות וברצון לעזור ,והחשוב
מכל  -בחיוך".
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אריזת
גבינה
מי אנחנו?

העבודה שלנו
כל הגבינה המיוצרת במחלבת ירושלים מגיעה לאריזה במחלקת אריזת גבינה.
במחלקה שלוש מכונות:
מכונת האמפק האורזת את סוגי הגבינות השונים ואת קוטג' ירושלים המפורסם
בגביעים המתאימים ,במשקל  250ו 300-גרם.
מכונת מילוי האורזת שקיות של  2ו 8-ק"ג עבור השוק המוסדי :מסעדות ,בתי מלון,
ישיבות ,בתי אבות וכיוב'.

יוסי אוחיון  -מנהל המחלקה
גדעון רגב  26 -שנה בתנובה
אבו תומוס חוסיין  -מפעיל אמפק,
 24וחצי שנים בתנובה
שלמה אסרף  -מפעיל מכונת שקיות
 21שנים בתנובה
אלי אטלי  -מפעיל מכונת ארגזים,
 21שנים בתנובה
עמי הלימי  -מפעיל מכונת שקיות,
 18שנה בתנובה
שאול בלמש  -מפעיל מכונת
האמפק 12 ,שנה בתנובה
בני זכאי  -מפעיל מכונת גביעים,
 8שנים בתנובה
איתן אפרה  -מפעיל מכונת גביעים,
 11שנים בתנובה
שלמה יוסף  -מפעיל מכונת שטיפת
ארגזים ,שנה אחת בתנובה
יוסף אבו סנין  -עגלון ,חצי שנה
בתנובה

מכונת גביעים האורזת גבינה לבנה בגביעים של  50גרם וקוטג' בגביעי  80גרם,
המיועדים לשוק המוסדי :ארוחות בוקר באל-על ,נתב"ג ,בתי מלון ,בתי אבות ועוד...

כך היינו...
עובדים מספרים
ותיקי המחלקה עוד זוכרים תהליכי עבודה אחרים לחלוטין:
"בעבר הרחוק כאשר היינו מייצרים את גבינות החמד ,האריזה הייתה מתבצעת כולה
באופן ידני .העובדים עצמם היו חותכים את הגבינה ,ואורזים אותה .כששיווקנו שקיות
לשוק המוסדי ,העובדים היו קושרים את השקיות ביד .ולפני שהיה משטוח ממוכן ,היינו
אורזים ארגזים ומכינים משטחים בעבודה פיזית קשה".
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העבודה שלנו
מחלקת הבטיחות והבטחון במחלבה היא
מחלקה של אדם אחד :רפי דר .בתחום
זה ידו של רפי בכל .כקצין הבטחון הוא
אחראי על אישור כניסת אנשים למחלבה,
הוצאת חומרים מהמחלבה ,שמירה ועוד
ועוד .בתוקף תפקידו כממונה בטיחות,
הוא פועל ללא הרף כדי לצמצם למינימום
את מספר תאונות העבודה במחלבה.

כך היינו...
עובדים מספרים

בטיחות
ובטחון
בנוסף לעבודתו במחלקת הבטיחות
והבטחון ,ממלא רפי דר עוד מספר
תפקידים חשובים :נאמן ניקיון של
איכות הסביבה ,שופט בתחרות של
המועצה לישראל יפה ,ומנהל קבוצת
טניס השולחן ,שמביאה למחלבה
הרבה כבוד וגביעים.

מספר רפי דר" :התחלתי לעבוד בתנובה
כסגן מנהל מחלקת הפיקוח של מחוז
ירושלים .בשנת  ,1990עם השינוי הארגוני
בתנובה ,התמניתי לקב"ט המחלבה
ומרכז ההפצה בירושלים .ב 1997-עברתי
קורס ממוני בטיחות ,והתחלתי לעבוד גם
כממונה בטיחות מפעלי .מרגע שהתמנה
ממונה בטיחות ,ירד השיעור השנתי של
תאונות העבודה במחלבה בעשרות
אחוזים.
"בשנת  2004יזמתי ביחד עם מנהל משאבי
אנוש יגאל להב תחרות בטיחות מחלקתית,
שהתפרסה על פני שנה שלמה ,ולוותה
בפרסים .מטרת התוכנית המיוחדת הייתה
להעלות את המודעות לבטיחות העובד,
ולתמרץ את העובדים .ואכן ,התוכנית
הצליחה מאוד ,והורידה משמעותית את
מספר תאונות העבודה .בעקבות ההצלחה
היא הונהגה גם במחלבות אחרות.
"העבודה שלי לא תמיד נוחה ,ואני
צריך לדעת כיצד לנווט בין כל הקשיים
והאנשים .אבל אני שומר על מקצועיות,
ואומר תמיד :חברים חברים ,עבודה
עבודה".
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העבודה שלנו
מחלקת גבינה וקוטג' הוקמה בשנת  ,1990והיא מייצרת כמה סוגי גבינה :גבינות רכות
למוסדות ולקוחות פרטיים ,גבינה לאפייה ,וגבינת קוטג' שהיא מוצר הדגל של המחלבה.
במחלקה עובדים שלושה גבנים במשמרת ,המייצרים מאות טונות גבינה בחודש .הייצור
בבריכת הקוטג' ובבריכות הגבינה הרכה נמשך ללא הפסקה  24שעות ביממה ,למעט
שבתות וחגים .התהליך כולו נשלט על ידי הבקר הממוחשב.
גאוות המחלקה היא ייצורו של "קוטג' ירושלים" ,שהיה לשם דבר באיכותו .כל המאמצים
נעשו על מנת להעביר את הידע על ייצור הקוטג' למחלבה החדשה באלון תבור.

ייצור גבינה
וקוטג’

כך היינו...
עובדים מספרים
"לפני שהוקמה המחלקה ,היה במחלבה מערך ייצור של חמד-חרמון .כל העבודה הייתה
ידנית".
"אסתר הייתה חותכת ידנית את הגבינה ,בול  250גרם".
"עבדו כאן  13איש ,שעבדו עם מגפיים .היו מעבירים למיכלים להבחלה ,ומנקים עם
מברשות".
"גם הפירוק וההרכבה היו ידניים .זה לקח  4שעות ,ומשמרת שלמה לניקיון .אבי פטל היה
מנקה את המפרדה במשמרת הצהריים".
"היו במחלקה הרבה אנשים מגרוזיה ,והם עשו גבינה גרוזינית .לקחו את גבינת החמד ועשו
ממנה גבינה גרוזינית".
"פעם עבדו פה  6גבנים ,והם ייצרו פחות ממה שמייצרים היום  3גבנים".

מי אנחנו?

יעקב אייל  -מנהל המחלקה
והדן עבדל רחים ,אלכסנדר שניידר,
שי חמו ,אמנון מזרחי ,ולרי ביגון
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מי אנחנו?

קרן אשל  -מנהלת המחלקה ,קרצייה
מקצועית 6 ,שנים בתנובה
דבורה נהרי  -אחראית
תיעוד ,חברה נכבדת
בוועדת תרבות
מחלבתית 33 .שנים
בתנובה
אוריאל כהן  -אחראי
ביקורת חומרי גלם
ואריזות" ,ה"מומחה
מס'  1לאריזות,
אופטימיסט שדואג תמיד לחזק
לנו את האמונה 8.5 ,שנים בתנובה
מרק ביגון  -מבקר איכות" ,רוח
סערה"  -אומרים עליו שאם תעמוד
בכל מקום במחלבה יותר מדקה ,הוא
בטוח יעבור שם 15 .שנים בתנובה
אדיה פלדמן  -טכנולוגית איכות,
מהנדסת מזון ,פלפל חריף
בתחפושת של ילדה טובה.
הכי צעירה בתנובה (שנה)
שלמה אבלס  -אחראי
תברואה ,ער לכל לכלוך,
שם לב לכל פרט אז לא
כדאי להרגיז אותו11 ,
שנים בתנובה.

הבטחת
איכות
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העבודה שלנו
מחלקת הבטחת איכות של מחלבת
ירושלים הוקמה בשנת  ,1995לאחר
"אירוע הסיליקון" המפורסם .עד לאותה
עת טופל נושא האיכות במחלבות
תנובה בידי טכנולוגים ומבקרי טיב.
המחלקה אחראית על איכותו של
כל מוצר ומוצר היוצא משערי
המחלבה .היא מטמיעה נהלי עבודה
במחלקות השונות ,על מנת ליצור
סטנדרטיזציה בעבודה ,ולשמור
על אחידות המוצרים.
בשנים האחרונות מופקדת
קרן אשל על ניהול האיכות במחלבה .היא תורמת לקידום נושא האיכות
בסטנדרט גבוה ,תוך התמודדות עם המורכבות של תהליך העברת הייצור
למחלבות אחרות ותחלופת העובדים.

כך היינו...
עובדים מספרים
"החשיבות של תחום הבטחת האיכות במחלבה עלתה עם השנים .מנהלת המחלבה לשעבר
אורלי אלון יזמה פרוייקט מיוחד בשם "עולים בירושלים" ,שמחזק את מודעות העובדים
לאיכות .ביום הזה נפסקת כל עבודת הייצור במחלבה ,והעובדים מקבלים הדרכות בנושא
האיכות ,מנקים את המחלקות ביסודיות ,ומשפרים את רמת האיכות .מחלבת ירושלים
הייתה החלוצה בפרוייקט הזה ,ואחר כך אימצו אותו גם מחלבות אחרות".
אומר יובל הדר ,מי שהיה מנהל מחלקת הבטחת איכות במשך  3שנים" :כשהגעתי ,מצאתי
מחלקה מיושנת .העבודה התנהלה באופן ידני .הכנסנו מערכות ממוחשבות ומתקדמות,
וכל העבודה השתנתה".
"היו לנו טיולי גיבוש .בימי שלג הוכחנו משפחתיות .גם אירועי טרור שפגעו במשפחות של
עובדי מחלבה הוכיחו עד כמה העובדים מתפקדים כמשפחה".
מספרת מנהלת המחלקה קרן אשל" :בשנים האחרונות גדל נפח המחלקה .קלטנו
תפקידים חדשים שלא היו קודם ,כמו אחראי תברואה .תמיד שמרנו על משפחתיות
וחברות בין כולם .זהו ערך עליון במחלקה .טיפחנו עובדים טובים ,שהשתלבו לאחר מכן
בתפקידים ניהוליים שונים .אני מאחלת לכולם שיעבדו בעתיד באווירה כל כך טובה.
"במחלקה התנהל פרויקט נוסף של טיפוח עובדים :במסגרת פרוייקט מחלבתי קלטנו
תלמידים מרקע קשה ,על מנת לעזור להם להשתלב במקום עבודה מסודר ולקבל
אחריות .התייחסנו אליהם כאל חלק מהמשפחה .הם שומרים איתנו קשר חם עד היום,
ומאוד מעריכים את ההזדמנות שניתנה להם".
מרק ביגון" :בעבר בוצעו במחלבה פחות בדיקות כימיה ובקטריולוגיה מאשר היום.
הבדיקות והדרישות החמירו עם השנים .כששקלתי מוצרים ,נדרשתי לבדוק כל משטח.
עברתי ממחלקה למחלקה ,ושוב חזרתי .זה לקח הרבה זמן .לפעמים חסמנו סחורה
במשך ימים שלמים".
מוסיף אוריאל כהן " :פעם היינו מעבירים למעבדה דוגמיות של מוצרים .היינו
מגיעים למחלקות ועושים שקילות מדגמיות .כיום עובדי מחלקות הייצור עושים
את כל זה בעצמם".

יום מבריק
בשנת  2001יזמה ההנהלה פרוייקט
חדש :מבצע ניקיון לשיפור איכות
החיים במחלבה .כל העובדים נענו
בהתלהבות ,חולקו לקבוצות ,וקיבלו
משימות .במשך יום שלם הם ניקו,
קרצפו ,צבעו ,פינו גרוטאות ושינו
את פני המחלבה לחלוטין .בעקבות
ההצלחה נערכו עוד מספר מבצעי
ניקיון ,ומחלבות אחרות בתנובה הלכו
בעקבות מחלבת ירושלים ,ואימצו את
הנוהג המבורך.
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העבודה שלנו

הנדסה
ואחזקה

תפקידיה המרכזיים של מחלקת הנדסה ואחזקה ,לאורך כל שנות פעילותה של המחלבה,
היו שמירה על תקינותם וזמינותם של הציוד והמכונות בכל מחלקות הייצור ,הכנסת ציוד
חדש וביצוע פרויקטים הנדסיים.
כיום ,בתקופת סגירת המחלבה ,מוטלת על המחלקה ,בניצוחו של לירון קוטר ,משימה
נכבדה ומורכבת שבעתיים :פירוק הציוד והעברתו למחלבות הקולטות ,מבלי לפגוע
במהלך השוטף של הייצור" .לפעמים נדמה שזו מעין החלפת פנצ'ר תוך כדי נסיעה",
אומר אחד העובדים בחיוך .מאחר שעובדי המחלקה מכירים היטב את הציוד המועבר,
הם נוטלים חלק גם בהרצת המכונות במחלבות הקולטות .כך לדוגמא ,כשמכונת HASSIA
לייצור חמאה  10גרם הועברה למחלבת תל-יוסף ,היא הורצה שם ע"י יוסי כהן ,שלמה לוי,
איציק בנימין ושמעון זמיר .גם מכונה לייצור תוצרת ניגרת ,שהועברה לאלון תבור ,הורצה
בעזרת עובדי המחלקה מירושלים .שתי דמויות מרכזיות ,שהיו חלק מהנוף במחלקה הן
יעקב חובב ,האחראי על הבינוי ,ודורון כהן ,שתמך בהנדסה.
בנוסף ,סייעו העובדים רבות בהכשרת הצוות הטכני ועובדים נוספים של מחלבת רומניה ,ואף
הכינו ,בשיתוף עם צוות מחברת  ,E-LEARNINGערכת הדרכה מצולמת למפעילי מכונת
מילוי תוצרת .עובדי המחלקה הם שותפים פעילים בכל צוותי השיפור וצוותי הHACCP-
הפועלים במחלבה ,ושמחים תמיד לתרום מניסיונם ומהידע המקצועי העשיר שצברו.

כך היינו...
עובדים מספרים:
"בשנות ה 70-האחזקה דרשה עבודה פיזית קשה .האוטומציה לא הייתה מפותחת ,ורוב
העבודה הייתה מכאנית וידנית .רוב הציוד במחלבה היה ישן ,והועבר לכאן ממחלבות
אחרות בתנובה.
"צוות האחזקה בבית המלאכה נתן שירות מכאני לכל הציוד והמכונות במחלבה .מנהל
בית המלאכה היה אלי גרומי ,והעובדים היו אליעזר שנייזיק ,שלום גפינוביץ' ,ברוך רוטברד,
שלום אילוק וציון ארמוזה .מספרים על אליעזר שנייזיק ,שכאשר הוא נקרא לטפל בתקלה
כלשהי ,הוא היה מצטייד בכלי העבודה העיקרי שלו -פטיש  5ק"ג .שלום גפינוביץ' היה
גם חבר בוועד העובדים.
"בדוד הקיטור עבד דוד ששון .כשהרמת אליו טלפון ,היית מקבל
תשובה בזו הלשון" :כאן דוד ששון הגאון" אם ענית "זה נכון" ,קיבלת
שירות טוב יותר.

"בחשמלייה עבדו ישראל גרינברג ,חיים מינס וגדליה .ישראל גרינברג
עבד ללא הגבלת שעות ,ואהב במיוחד את הימים שלפני החגים ,עת
נדרש לדאוג לקישוטים מוארים שניתלו על גג המחלבה .גם חיים
מינס אהב לעבוד .מספרים שכשהיה חשמלאי תורן ,היו מזעיקים
אותו הרבה פעמים בחזרה למחלבה ,והוא היה מאושר.
"צוות האחזקה היה מיומן מאוד ,וטיפל כהלכה בציוד המיושן .עובדה
היא שמעולם לא חסרו מוצרים בשוק .אך כאשר ,בתחילת שנות ה,80-
החל להגיע למחלבה ציוד חדש ואוטומטי ,התקשו אנשי הצוות לתת מענה לתקלות .אז
התקבלו שתי החלטות חשובות :לקלוט עובדים נוספים ,מיומנים יותר בתחום האוטומציה,
ולחלק את מחלקת האחזקה למוקדים.

"ואכן ,באותה תקופה נקלטו במחלקה לא מעט עובדים חדשים :מוטי דבורצ'ין ,יצחק
מרגלית ,נתן מדינה ,שמעון זמיר ,בועז תג'ר ,מרדכי תורג'מן ומאוחר יותר ,יוסי כהן ואבי
שלזינגר .האחזקה חולקה למוקדים ,וכתוצאה מכך השתפרו רמת השירות ומיומנות
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העובדים .יש לציין שאנו היינו המחלבה הראשונה שהחלה לעבוד בשיטה זו ,ואחרינו יושמה
השיטה בכל מחלבות תנובה.
"הצוות החדש קיבל לידיו את הציוד החדש :מפסטרים ,מהמגנים ומפרדות בספיקה
גבוהה יותר; מכונות מילוי חלב חדישות יותר (ברטופק ולאחר מכן פריפק); ומכונות למילוי
תוצרת ניגרת :ממכונת גסטי (הבעייתית) עברנו להמבה ומאוחר יותר לאיליג .בזכות
הציוד החדש גדל כושר הייצור של המחלבה ,ואיכות המוצרים השתפרה .עם השנים
היו העובדים שנקלטו באותה עת לגרעין המרכזי במחלקת האחזקה ,וחלקם אף מילאו
תפקידים ניהוליים.

"משנת  1974ניצח על כל הצוותים הללו יחזקאל גריסריו ,מעמודי התווך של מחלבת
ירושלים עד עצם היום הזה".
יחזקאל גריסריו" :עליתי לארץ מרומניה בזמן מלחמת יום הכיפורים .ברומניה הייתי
מהנדס מחלבה ,וכאן התקבלתי לעבודה כמהנדס מחלבת ירושלים .אחרי הכשרה
קצרה בתל אביב ,הגעתי לירושלים .קיבלתי מקום במשרד של פרידה ,שהייתה
הטכנולוגית הראשית ,ושן שהיה מנהל הייצור .שלושתנו חלקנו שולחן אחד .מאוחר
יותר קיבלתי משרד בחדר תיקון העגלות ,ומשם בניתי את מערך האחזקה .ליקטתי
ספרות מקצועית ,שלא הייתה עד אז ,על הציוד והמכונות .למרות קשיי השפה
הקפדתי לגשת לכל בעיה ,עד שעובדי הייצור התרגלו לדווח לי על כל תקלה .עד
 1994שימשתי למעשה בשני תפקידים ,מהנדס המחלבה ומהנדס האחזקה .אז
הגיע למחלבה מהנדס אחזקה בשם יגאל ורדי ,שעזר לי מאוד .בינואר  1997יצאתי
לגמלאות ,אך כעבור שנה ,בדצמבר  ,1997נקראתי שוב לדגל .מאז ועד היום אני
משמש כיועץ של מחלקת האחזקה".

מי אנחנו?

לירון קוטר  -מהנדס המחלבה
שאול אלקולומברה  -מנהל אחזקה
מוטי דבורצ'ין  -ראש מוקד מכונאים
יוסי כהן  -ראש מוקד מכונאים
איציק מרגלית  -ראש מוקד קירור
אבי שלזינגר  -ראש מוקד חשמל ובקרה
אשר אביטל  -מכונאי
איציק בנימין  -מכונאי
איגור ברנוב  -חשמלאי
מיכאל גורלוב  -עובד קירור
יחזקאל גריסריו  -מהנדס
דני דובלון  -פקיד
פליקס ווזווי  -מכונאי
שמעון זמיר  -חשמלאי
איציק טואטי  -פקיד טכני
מרדכי טורזמן  -מסיק דוודים
שלמה לוי  -מכונאי
טל ליפשיץ  -חשמלאי
יצחק לסקר  -מכונאי
מגהאד וואהייל  -חשמלאי
אברהם מורדוב  -מכונאי
נחמיה נחום  -חשמלאי
ולדימיר נפריאחיאן  -מכונאי
ראובן סופר  -חשמלאי
דורון סמו  -מכונאי
דוד עוזר  -מכונאי עגלות ומלגזות
אלכסנדר קשבין  -חשמלאי

"איציק טואטי ,שנקלט אף הוא באחזקה בשנת  ,1994משמש עד היום כפקיד הטכני ,והוא
אחד מעמודי התווך של מערך האחזקה/הנדסה במחלבה .איציק הוא האיש שהעביר
את מהלך החפיפה עם רבים ממנהלי האחזקה ומהנדסי המחלבה החדשים ,שהגיעו
משום שקודמיהם עזבו .איציק גם קלט את תוכנת ניהול האחזקה "תחזוקנית" והטמיע
אותה במערכת ,ומאוחר יותר ,כאשר הוחלפה התוכנה ל ,MOVEX -הוא למד גם אותה
במקצועיות ראויה לציון".

מ 1997-עד היום שימשו ארבעה מהנדסים בתפקיד מהנדס המחלבה :אופיר עינן ,שמעון
שטקלר ,איציק אנג'ל ולירון קוטר .מנהלי האחזקה אחרי יגאל ורדי היו :ניר פינקלשטיין,
מיכאל שקד ,ברוך אליאב ,דב רק ,מיכאל קלומפוס ושאול אלקולומברה.
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כך היינו...
עובדים מספרים
יחיאל" :היו תקופות שבהן לא הייתה הרבה שמנת ,והביאו ממחלבת תל יוסף משטחים
קפואים של חמאה בקרטונים של  25ק"ג .אנחנו הפשרנו את החמאה ,גרסנו אותה
במגרסה ,וארזנו באריזות של  100גרם ו  10 -גרם".

חמאה

"במשך הרבה שנים העבודה הייתה ידנית ,ללא אוטומציה .בסוף שנות ה 90-התייעלה
העבודה :הבאנו למחלקת חמאה מתקן אוטומטי ליצירת קרטונים ,ואחר כך גם מתקן
אריזה בצורת רובוט ,שלקח את חפיסות החמאה מהמסוע והניח אותן בתוך הקרטון".
"גולת הכותרת של עבודת המחלקה הייתה בהכנות לפסח .חמאה  100גרם מהדרין כשר
לפסח הינה המוצר הנדרש ביותר בקרב הציבור החרדי לקראת חג הפסח .כבר בפורים
היינו מתחילים להכין מלאי חמאה כשרה לפסח ,ומחלקת חמאה עבדה סביב השעון ממש
עד ערב ליל הסדר ,כדי לספק את הביקוש הרב .למעשה ,התפוקה בתקופה שלפני החג
הייתה כמו תפוקה של חודשיים בזמנים רגילים!"
דניס גדז'" :אני עובד בתנובה  31שנה .פעם לא הייתה
פה מעבדה כמו היום .הייתי מקבל שמנת ,ומכניס
ל"פריץ"  -מכונה שהופכת שמנת לחמאה וחובצה.
ידעתי בעצמי ,בלי למדוד ,מה אחוז השומן בחמאה.
רק הסתכלתי וידעתי .ראיתי אם החמאה קשה או
רכה ,מה טמפרטורת השמנת ,אם זה ישן או חדש.
ולפעמים ידעתי שאין טעם להפעיל את המכונה ,כי
השמנת לא טובה.
"עבדנו עם כל סוגי המכונות .לפני  20-25שנה הייתה
פה מכונת "קוסטנר" פרימיטיבית משווייץ .קיבלנו
בלוקים מתל יוסף ,העברנו למיקסר וארזנו 200 .גרם
חמאה מלוחה 100 .גרם חמאה .עבדנו במשמרות .כל
עובד עומד או יושב  9שעות ,אורז ,תופס  6חפיסות
ושם בקרטון ,בעיניים עצומות.
"ב 1989-הגיעה מכונה חדשה ,שארזה חמאה בצורת
נקניק .הצרכנים לא אהבו את זה .אחרי  3שנים פירקנו את המכונה וחזרנו לריבועים.

מי אנחנו?

"היו תקופות שארזנו גם את החמאה של חברות אחרות .למעשה זו הייתה בדיוק אותה
חמאה .כל החמאה בארץ נארזה בתנובה ירושלים".

יעקב אייל -מנהל
דניס גדז
איתן אפרה
עמי הלימי

"עד שנת  1992עבדנו עם שני סוגי שמנת :שמנת רגילה ושמנת למהדרין.
ב 1992-התחלנו לעבוד עם שמנת למהדרין בלבד ,לפי נוהל כתוב".
"כשלא הייתה שמנת ,ולדניס לא הייתה עבודה בחמאה ,הוא נכנס לדיכאון .עם דמעות
בעיניים הוא היה יורד לפסטור ומתחנן שייתנו לו קצת .וכמה שתיתן לו ,הוא יחבוץ .אלוף.
הוא מסוגל לתפעל את כל מחלקת חמאה לבד ,והכל רק מהניסיון בעבודה ,בלי השכלה
רשמית בתחום".
"כשסגרו את מחלקת חמאה ,דניס עבר תקופה קשה .יום ,ועוד יום 7 ,ימי אבל .בסוף הוא
שם את המגפיים בארון ,וירד לעזור במחלקות אחרות".
"לעובדים היה קשר עמוק למחלקה .גם כשהיו בחופשה ,הם היו מצלצלים לבדוק מה
קורה ,ואם הכל מתנהל כשורה .וכשהיה צריך לבחור עובד מצטיין ,הם היו ממליצים אחד
על השני".
דניס :שמחנו לעבוד במחלקה הזאת .התפרנסנו מהעבודה ואהבנו אותה ,עד שסגרו את
המחלקה .אני מודה לכל החברים ולצוות .תודה לתנובה  -הבית השני שלנו".
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העבודה שלנו

מחלקת החמאה הוקמה בשנות ה-
 ,60וייצרה חמאה כשרה למהדרין,
שנארזה לשיווק בארבעה סוגי
אריזות 100 :גרם 200 ,גרם ,ו 10-ו-
 15גרם לבתי מלון .המחלקה נסגרה
בסוף שנת .2006
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העבודה שלנו

חשבות
וכלכלה

מחלקת חשבות וכלכלה משמשת כמוניטור אשר בודק ומציג את התוצאות העסקיות של
המחלבה בכל זמן נתון .מחלקה זו היא למעשה האצבע המונחת על הדופק ,שדואגת להתריע
בפני ההנהלה על סכנות האורבות בדרך ,או נקודות קונקרטיות שדורשות שיפור וייעול.
עבודת מחלקת חשבות וכלכלה במחלבת ירושלים מורכבת משלושה חלקים:
הנדסת ייצור .תפקיד זה כולל מעקב ובקרה של הפעילות השוטפת במחסן תוצ"ג ,הפקת
נתוני ייצור יומיים וחודשיים ,בניית דו"חות חוסר/עודף תקופתיים ,ניהול מערכת מנגנון,
ותשלומי פרמיה חודשית לעובדי המחלבה.

מי אנחנו?
רן קופל  -מנהל המחלקה
רבקה חיים  -הנדסת ייצור
עליזה שמש  -מנהלת חשבונות
לריסה קרמרנקו  -כלכלנית

הנהלת חשבונות .כל הפעילות החשבונאית במחלבה מתבצעת אצלנו :קליטת חשבוניות
מספקים ואישורן לתשלום ,קליטת זיכויים מספקים וטיפול בתביעות ,מעקב ובקרה של
כרטיסי הנהלת החשבונות של המחלבה ,העברת ממשקים לוגיסטיים ופיננסיים למרכז
תנובה ,מעקב אחר ספירות מלאי במחסני הרכש ,וניהול הקופה הקטנה של המחלבה.
כלכלה . עבודת הכלכלן במחלבה היא מורכבת ומסובכת .עליו להכיר היטב את כל קווי
הייצור ומוקדי העבודה ,מקבלת החלב ועד מחסן תוצ"ג .הכרת
והבנת תהליכי הייצור ותהליכי הזרימה חיונית לצורך ניתוחים
כלכליים שונים ,כגון חישובי פחת מחלבתי ,פחת בקווים ,תפוקות
וניצולת חלבון ,פריון ועלויות עבודה.

כך היינו...
עובדים מספרים
רן קופל" :בעבר שימשה המחלקה כמחלקת תכנון וניהול ,ובראשה
עמד אמרכל .בשנת  1997חל שינוי מבני בתשלובת החלב :כל
מחלבה הפכה למרכז רווח ,כלומר ליחידה עצמאית מבחינה
כלכלית ,דבר שחייב איזון בין הוצאות להכנסות .השינוי יצר ראייה
פיננסית חדשה במחלבות .הן נדרשו לאיסוף נתונים ,עיבודם ,ביצוע
חישובים כלכליים והצגת דו"חות ניהוליים בפני מקבלי ההחלטות.
כך הפכה מחלקתנו למחלקת חשבות וכלכלה ,כפי שהינה עד
היום .לראשונה צורף לצוות כלכלן ,ובמקום אמרכל ,מונה חשב
למנהל המחלקה .מנהלות המחלקה לפניי היו שולה דהאן ,נאוה
כהן ותמי שניר.
"תפקידי כמנהל מחלקת חשבות וכלכלה הוא לוודא שכל הפעולות המורכבות במחלקה
מתנהלות בזמן ובדייקנות ,בשילוב הנכון ובסדר העדיפויות הנכון ,לקשר בין תפקידי
המחלקה ,ולנהל באופן יומיומי את העובדים ,תוך מתן פתרונות לבעיות בעבודה השוטפת.
כל זאת ,על מנת ליצור תמונה פיננסית מלאה ונכונה עבור הנהלת המחלבה והנהלת
תשלובת החלב.
"לשמחתי ,זכיתי לעבוד עם צוות נפלא" :רבקה חיים ,האחראית על בקרת מחסנים
ותמריצי עובדים ,מכהנת בתפקידה  24שנים באהבה רבה ובמסירות אין קץ .רבקה היא
דמות תוססת ומלאת חיים במחלקה .אליה באים חברים ועובדים מכל רחבי המחלבה
להתייעץ ולשפוך את הלב ,והיא תמיד שם כדי לעזור ולחזק.
"מנהלת החשבונות עליזה שמש מכהנת בתפקידה  31שנים ,במקצוענות מדהימה .עליזה
היא דמות אימהית ואכפתית ,תמיד דואגת ושומרת .כשמה כן היא ,עליזה ושמחה .אם
עברת במסדרון ושמעת צחוק מתגלגל ,זו בוודאי עליזה.
"הכלכלנית לריסה קרמרנקו וכל קודמיה בתפקיד ,גילאת ,רן וחגי ,מילאו באמונה את
תפקידם המורכב ,הדורש דייקנות ,קפדנות ויכולת אנליטית".
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העבודה שלנו
מחלקת המשק אחראית על אחזקת המבנה והחצר במחלבה ,ועל אספקת כל הדרוש
לרווחת העובדים ולתמיכה בייצור :העברת חומרי גלם ואריזות מהמחסנים למחלקות
הייצור ,בגדי עבודה ,ארוחות ,ארוחות מהדרין ,כיבוד ,ניקיון המשרדים והחצר,
שליחויות שונות ,פינוי אשפה ,שליחת חומר לארכיון וכיוב'....

כך היינו...
עובדים מספרים
"בעבר יעקב מליחי ניהל את המחלקה במשך מספר שנים .אחד הדברים
החשובים לו ביותר הייתה קבוצת הקטרגל של המחלבה .כך יצא שמשרד
המשק היה בעצם משרד הקטרגל של המחלבה .יעקב היה יוצא בשבתות
למגרשי כדורגל בירושלים ,ומאתר כדורגלנים צעירים שיכולים גם לעבוד
בתנובה ,וכך הוא בנה את קבוצת הקטרגל של המחלבה".

מחלקת
המשק

מי אנחנו?

נתן קיוויתי  -מנהל המשק
רפי אהרוני ,אבי פטל ,דוד רויימי
ושמעון פרץ.

רפי אהרוני" :עבדתי בחצר ,על המלגזה ,גם בשמש ובחמסין וגם בקור המקפיא של
החורף בירושלים .התפקיד שלי היה לפנות משטחים ולהעביר סחורה".
דוד רויימי" :עברתי לירושלים מחיפה ,אחרי שהתחזקתי ,וקיבלו אותי יפה במחלבה .אני
אוהב לעזור ולתת שירות טוב למי שצריך .אני כל הזמן מסתכל מסביב ומפעיל את
הראש ,ולפעמים יש לי רעיונות ,איך לייעל את העבודה שלנו".
שמעון פרץ" :אני אחראי על הבאת הדואר והכביסה .אי אפשר בלעדיי!"
נתן קיוויתי" :הגעתי למחלקה אחרי שניהלתי את אולם המילוי במשך שנים רבות ,והכנסתי
סטנדרטים חדשים לייעול העבודה .בתפקידי במשק אני נמצא בקשר עם ספקים ,ודואג
לעובדים שלי במחלקה ,וגם לשאר עובדי המחלבה .וכשיש בעיה ,אני אעשה הכל כדי
למצוא פתרון.

אבי פטל" :כשרוצים יצירת אמנות
במחלבה ,פונים אליי .אני מצייר על
קירות המחלבה ,כותב שירים ,עושה
עבודות יצירה ומוכן להתייצב לכל
אירוע עם שיר חדש שכתבתי .אפילו
לכבוד סגירת המחלבה כתבתי שיר:
היכן הבית?
והיכן העבודה?
היכן החברים שאיתם אעבוד?
הוא לי כבית ,כמו תנובה
מקומי פה אבל לא שם
אבל כעת אני בעבודה
לי חברים בכל מחלקה.

95

טכנולוגיה

העבודה שלנו
מחלקת טכנולוגיה אחראית על כל הקשור בתהליכי המוצר ,מרמת חומר הגלם ועד
הפיכתו למוצר הסופי .המחלקה עומדת בקשר הדוק עם כל מחלקות הייצור במחלבה,
ומלווה את כל תהליכי הייצור :החל בקבלת חלב ופסטור ,דרך הגבנה ,החמצה ,הכנת
המוצר הסופי ומזיגתו ,וכלה בהבחלה.
בשנים האחרונות ,התפתחה המחלקה ותחום אחריותה גדל והתרחב בקצב מואץ .כיום
היא אחראית על:
תמיכה בתהליכי היצור.

הטכנולוגים
הראשיים:

פיתוח מוצרים חדשים והכנסתם להליך הייצור ,וכן שיפור מוצרים קיימים ,בשיתוף עם
מרכז המו"פ.

פרידה אברהמי ,חביבה שוקת ,יובל
גנדלר ,גלי ירום ,גלית מנור

הגדרת רצפטורות המוצר ,והכנת הרכבי אבקות ותוספים על פיהן.
פיקוח על מערכות ה CIP-וניקיון הציוד.
הקמת והובלת צוותי שיפור וייעול מקצועיים של עובדי מחלבה מכל התחומים.

אנשי המחלקה
המסורים
לדורותיהם:

כך היינו…
עובדים מספרים

יאנוש שיין ,משה פרידגנט ז"ל ,אילן
חאודסמיד ,רויטל כהן ,אילנית דרעי,
לימור חושן ,לילי דיין ,שרון מזרחי,
אלכס וולפנזון ,שלי ביטון ,חגית
גליקסמן ,נלי שליט ,נעמה אלמוג,
אפרת רוסט וכמובן יחזקאל גריסריו,
תומך ההכשרה הטכנולוגית לדורותיה.

"בתחילת הדרך המחלקה הייתה מצומצמת .טכנולוגי המחלבה ,בסיוע עוזר אחד לכל
היותר ,חלשו על כלל קווי ומוצרי המחלבה .העבודה השוטפת התבצעה במערכות ידניות,
ללא בקרות אוטומטיות ,שדרשו עבודת פיקוח רבה.
"בתחילת שנות ה 90-החלה התפתחות מואצת של טכנולוגיות מורכבות ,עם הכנסת
מערך הקוטג' לירושלים .הטכנולוגים נדרשו לאתגרים חדשים .הימים החלו להתארך,
והלילות התקצרו:
"החלו ישיבות תכנון ארוכות ואחריהן הרצת מערכות ,תוכנה ,שטח ,ארוחות צהריים במפגש
האש ,וחזרה לסבב ב' אל תוך הלילה ,עם סחלב חם במטבחון לשמירת ערנות .שעות של
חיפוש אחר גשש נעלם שלא מאפשר הפעלת תהליך .עוד רגע השתלט הייאוש וכמעט
שפנו למדור חיפוש קרובים בעיתון המקומי ...ריח חלב חמוץ דבק בבגדים ,בשיער ובעור,
העיניים טרוטות והבדיחות כבר עמדו להזיל דמעה .אבל ברגע שהמערכת החלה עובדת,
זורמת ,מתקתקת ,הפכה העייפות למרץ בלתי נלאה ,והריחות כמוהם כבושם משכר".
"התפתח תחום 'הריפוי בעיסוק' :צפייה בת שעות בגלגוליו המרתקים של גרגר קוטג'.
האתגר הפך לכפול :מצד אחד ,ייצוב המערך החדש של קוטג' ירושלים שיהיה בעל ייצור
אחיד ,הדור ,איכותי ויעיל .ומצד שני ,פיתוח גאוות יחידה והתמקצעות אל מול 'המתחרים
הפנימיים'  -מחלבות ת"א ,חיפה ואלון תבור .קוטג' ירושלים הפך להיות מותג שצריך
לשמור עליו".
"במקביל גדלה והתעצמה תנופת הפיתוח של מוצרים צבעוניים משובבי עין ופה .הושק
מערך המעדנים ,הוכנסו הפריוויונים .חדשות לבקרים התווספו טעמים :מלון ,אפרסק,
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דובדבן ,עד כי חדוות היצירה פשטה גם מעבר למתוכנן  -ולעיתים נוצרו טעמים יצירתיים
מדי"...
"הכנסת האוטומציה לוותה במסע מפרך להטמעת הנהלים הנדרשים לתפקוד המערכת,
על פי תקנים הולכים ומחמירים :הכנסת 'טופסולוגיה' למחלקות הייצור,
הטמעת נהלי  ,ISOמדריך האיכות ,כתיבת הוראות עבודה  -איך לייצר ,איך
לנקות ,מתי וכמה ולמה ,ולתעד ,לתעד ,לתעד" ...
"הטכנולוגים נדרשו לזמינות גבוהה ואינטנסיביות .הם הסתובבו בשטח
המפעל בשעות היום עם ביפרים ,ועם הזמן צוידו במכשירים ניידים ,כך
שהקשר ההדוק עם המחלקות התאפשר לאורך כל שעות היממה .היו
שליחויות חוץ :להרגיע בעל מכולת שחשד בבעיה בחלב ,והייתה פעילות
פנים :הפכנו ל'מוסיפי אנזים'' ,מפעילי בוחש'' ,מאשרי החמצה'  -ואלה רק
חלק מהכינויים"...
"אך למרות השתכללות המערכות ,לא הוקל ולא חדל מאבקם של
הטכנולוגים בשמירה על הבית מפני הסכנות בהליך הייצור .ביום הדין ,יידע
כל קוליפורם כי נגזר דינו למיתה .ובמלחמה כמו במלחמה  -כל האמצעים
כשרים:
שליחת מרגלים לבדיקת השטח  -בדיקות הציוד; מארבים  -מלכודות
תוכנה; שימוש בנשק חם  -טיפול במערכות  ;CIPפיתוח טקטיקה  -הידבקות
למפעילים ולמנהלים  -כי לא ינום ולא יישן טכנולוג על מיטתו כל עוד לא
חוסל אחרון המפגעים...
המחלקה ידעה איכויות משני המינים ,אך לא ניתן להתעלם בכל זאת
מהיותה לאורך השנים בעלת אפיון נשי לרוב ,המתמודד עם סביבה גברית.
"הנה עוד מיידלע חדשה שחושבת שהיא ממציאה את הגלגל ...אבל לפחות
היא חמודה ,חיננית ,חייכנית ומוסיפה צבע "...ועובדה שבמערכות הבקרה
נכתבה הכותרת 'מסך טכנולוגית '...לעומת זאת ,אם היית גבר במחלקה ,ידעת
ימים של עדנה וחסד בטיפוח נשי.
"ולא שכחנו את הטעימות .כן ,אלו שמתרחשות ממש באקראי :בקווים כי רק
צריך לוודא שאין הרס של המרקם ,ובמקרה כשעוברים במעבדה ,כי צריך
לאמת שהטעם תקין ולא מתוק/חמוץ מדי לפי חשש הלבורנט ,ועל הדרך
למשרד ,כי המפעיל רוצה עוד חוות דעת ,ובישיבת הבוקר ,ובמעבר בין מנות,
ועד שמגיעים לארוחת הצהריים כבר לא נשאר מקום לכלום ....שלא לדבר על
המשקל .אז נאכל רק יוגורט לבן לקינוח ,כי זה כבר באמת לא משמין"...
אז נאמר תודה מעומק הלב לכל השותפות והשותפים בעשייה הבלתי
פוסקת ,בבנייה ובפיתוח ,בנתינה ובמסירות ,בהצבת הרף הגבוה לביצוע איכותי ,בתרומת
הרעיונות לשיפור ולשכלול מתמידים ,ביום ובליל ,בחיבור לכלל האנשים העובדים ,באהבה
ובאכפתיות.
מי ייתן ונדע עוד ימים רבים של אנרגיות טובות וצבירת זיכרונות יפים ,כמו במקום האהוב
הזה ,מחלבת ירושלים.
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העבודה שלנו
ממחסן תוצרת יוצאים כל מוצרי מחלבת ירושלים ,עם הכשר הבד"ץ ,לכל רחבי הארץ.
המחסן קולט את כל הסחורה המיוצרת במחלקות הייצור ,ואחראי על שיווקה לסניפים
בצורה מדויקת ,ובאיכות הטובה ביותר .תהליך העבודה מסודר וממוחשב ,וכולל :איסוף
מוצרים מהמחלקות ,סידור משטחים במחסן ,רישום ,מילוי טפסים ,הכנת תעודות
משלוח ,והעמסת הסחורה על משאיות .במחסן  10עובדים ,המשנעים כאלף משטחי
סחורה ביום.

מחסן
תוצרת

כך היינו...
עובדים מספרים
שמעון מזרחי ,מנהל המחסן" :בעבר העבודה במחסן הייתה ידנית ,עבודה פיזית קשה
מאוד .המחלקים היו מגיעים ,כל אחד עם ההזמנה שלו ,ומבקשים מהמחסנאים שיעמיסו
להם את הסחורה לרכבים .העובדים היו מעמיסים בעזרת עגלות ידניות ,רושמים ידנית
בתעודה את כמות הסחורה שהועמסה למשאית ,ומחתימים את הנהג על התעודה.
מאז השתנו דברים רבים ,ורק לטובה :עברנו לשיטת עבודה ממוחשבת ויעילה ,והתלונות
והחריגות פחתו באופן משמעותי .הכנסנו מלגזות שמקלות מאוד את העבודה .המחסן
הורחב ,וגויסו עוד עובדים ,כדי לעמוד בקצב הגובר של הייצור.

מי אנחנו?

שמעון מזרחי  -מנהל המחסן
יעקב מלכה  -סגן מנהל המחסן
שמעון בוזגלו  -ראש צוות
אמיר חיים  -עובד מחסן
מנשה מיכאלי  -עובד מחסן
אסף רדה  -עובד מחסן
בני מזרחי  -עובד מחסן
אלכס וולפנזון  -עובד מחסן
זכריה שרפא  -עובד מחסן
יוסי פלולי  -עובד מחסן

"המחסן עובד בתנאי קירור של  4מעלות ,וכולנו באים לעבודה עם מעילים וחרמוניות
אפילו כשבחוץ  30מעלות".
שמעון בוזגלו" :הגעתי למחסן תוצרת ב ,1992-והכל היה שונה :שיטת העבודה ,המשמרות
והגישה .במהלך השנים התגבשנו והפכנו לחברי אמת .תומכים ומפרגנים אחד לשני
בעבודה ,וגם בחיים האישיים".
"המחלבה הלכה וגדלה ,והמחסן הלך והתמלא .הגיעו יותר ויותר משאיות .בהתחלה הייתה
רק רמפה אחת ,אחר כך שתיים ,כדי שנוכל להוציא סחורה בבוקר ולפנות מקום .כל
הזמן היו לחצים מהייצור .היה הרבה לחץ .היינו מניחים משטח על משטח במחסן ,ואם
המלגזן היה מקצועי ,זה עבר בשלום .אם לא ,משטחים נפלו .איזה בלגן! התחלנו לאחסן
גם במחסן חיצוני בפתח תקווה ,אבל זה היה פתרון יקר .בסופו של דבר ,בגלל מצוקת
המקום ,בנינו פה גלריה ,קומה שניה בתוך המחסן ,שמספיקה ל 70-משטחים .עכשיו יש
מקום ,והכל הרבה יותר רגוע .אבל גם כך יש תקופות שהכל מלא :המחסן ,הגלריה ,וגם
המחסן בפתח תקווה".
"תמיד בתקופות של חגים אנחנו עובדים בכל המרץ והכיף ,למרות העבודה הרבה .אנחנו
העובדים אוהבים לתת יד ולעזור .כשאנחנו מפרגנים ,אין דבר שיוכל לעמוד בדרכנו".
שמעון" :אני מנהל את המחסן שלוש שנים .כשהתחלתי הייתה פה משמרת שהתחילה
ב 3-בבוקר ,והעבודה נגמרה ב 10-בלילה .זה לא היה יעיל .החלטתי לשנות :נתחיל לעבוד
בצורה מסודרת 8 ,שעות כל משמרת ,מתחילים ב 6-בבוקר ומסיימים ב 8-בערב .הייתה
התנגדות ,כי אנשים היו רגילים למצב הקודם .אבל בסופו של דבר זה התקבל".
יחיאל" :במחסן תוצרת היו הרבה תקופות קשות .העבודה הייתה לחוצה ,אנשים התחלפו
כל הזמן .בשנים האחרונות המצב התייצב ,והיום זו מחלקה שמחה ומגובשת".
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מנשה מיכאלי" :הגעתי למחסן תוצרת בשנת  ,2000אחרי שהייתי נהג משאית .התפעלתי
למצוא צוות עובדים טוב ,שהכניס אותי למשפחת המחסן .העבודה במחסן מורכבת
מאוד ,אבל עם צוות כזה אי אפשר להרגיש שיש הרבה עבודה".
אמיר חיים" :הגעתי למחסן תוצרת ב ,2002-במחסן יש אווירה חמה ומשפחתית ,למרות
העבודה הדינמית .למדתי איך לתת שירות אדיב ויעיל לגורמים חיצוניים ופנימיים ,לנהגים
ולסניפים".
יעקב מלכה" :אני התחלתי לעבוד במחלבה בשנת  ,1987במחסן חומרים .אחרי שנה

העבירו אותי למחסן תוצרת .האווירה הייתה טובה ,וכולם עזרו לי להשתלב .מאז אני פה,
כבר  20שנה".
אלכס וולפנזון" :ב 1995-התחלתי לעבוד במחלבת תל אביב .כשהודיעו שסוגרים את
המחלבה ,חששתי לגבי העתיד .אבל ידעתי ושמעתי שמחלבת ירושלים היא כמו משפחה
קטנה ,ושם יקבלו אותי בזרועות פתוחות .לשמחתי זה באמת קרה ,ולא הייתי מופתע,
כי על מחלבת ירושלים תמיד אמרו :מחלבה קטנה עם נשמה גדולה .כשהגעתי למחסן
תוצרת הרגשתי מיד שאני אחד מהחבר'ה .לא נתנו לי להרגיש שאני חדש ,ושבאתי
ממחלבה אחרת .לצערי הרב אני צריך לעבור את כל החוויה הזאת בפעם השניה ,אבל אני
סמוך ובטוח שתנובה לא שוכחת אף אחד".
"כשלאחד החברים יש אירוע משפחתי ,כולנו באים .כבר שבוע לפני האירוע אנחנו לוחצים
על כל הגורמים הרלוונטיים ,שיאפשרו לכולם להשתתף".
"אנחנו נפגשים אחרי העבודה ,עושים על האש ,חוגגים ימי הולדת .וכל יום ד' שקשוקה
אצל אמיר".
"מדי פעם אנחנו מקיימים יום גיבוש פרטי בבית של אחד העובדים .כולם משתתפים
בהוצאה הכספית ,וכשנפגשים המנגל בוער ,האוכל מתבשל ,האלכוהול זורם ,ומדברים
על הכל :על העבודה ,על החיים האישיים ,וגם על המשך החיים ללא המשפחה של מחלבת
ירושלים .אנחנו בטוחים שתמיד נישאר בקשר ,ויהי מה! אנחנו אוהבים מהלב!"

העבודה שלנו

מיכלים
ומעדנים

מחלקת מיכלים ומעדנים אחראית על ייצור התוצרת הניגרת של המחלבה .מוצריה הם:
יופלה ויוגורט לסוגיו ,שמנת חמוצה ,גילה ,אשד ,ריוויון ,פריוויון ובאדי.

כך היינו...
עובדים מספרים
דוד חמיאש" :על מחלקת מיכלים אפשר לומר שכל המנהלים של הדור החדש יצאו
ממנה" :נחום ,רמי ,שלומי אבלס ,שלומי נבון ,עודד ,ועוד היד נטויה".
זכריה" :בהתחלה היה כאן מערך קטן של  300ליטר .הייתי מכין מנה בשעה ,כל יום  6מנות
של  300ליטר כל אחת ,שוקו ווניל .הייתי שופך בידיים שק קקאו ושק סוכר .היה מוט

מי אנחנו?

יעקב אייל  -מנהל המחלקה
שלומי נבון  -סגן מנהל המחלקה
דוד חמיאש
שמעון בן סעדון
זכריה אבדר
אלון זדה
אדי רוזנוב

ארוך עם צלחות נירוסטה עם חורים .הייתי מערבב ומעביר למיכל קטן ומפסטר .היינו
סוחבים בידיים דליים למחלקת פסטור עם סודה וחומצה ,בשביל לעשות  .CIPאת המיכל
הייתי משפשף עם מים חמים ומגב שבקצה שלו היה סקוטשברייט .במכונת האריזה של
הבאדי היו גביעים של  125מ"ל .היה שם שולחן מסתובב ,והיינו אורזים בידיים .לריוויון היינו
מוסיפים מלח ,פשוט שופכים באופן ידני  2קילו מלח".
זכריה" :היו רפתות בירושלים ,אחת בכפר שאול ואחת במוצא .הם הביאו חלב בכדים,
והייתי לוקח מהחלב שלהם לעשות את המחמצת .זה היה חלב טרי! היינו עושים חשבון
בכדים :ל 12,000-ליטר תשים  10כדים .אחראי המחמצת היה אומר :שימו  5כדים6 ,
כדים .אחרי שהפסיקו להביא את החלב בכדים ,הייתי לוקח חלב לדלי מרוז'ני ,אחד
מוותיקי מוצא ,וכך עושה את המחמצת .בתחילת שנות ה 90-הוא הפסיק להביא חלב,
ומאז לקחתי חלב מכפר עציון .הייתי מכין  2ליטר מחמצת בשקיות".
"לתקשורת בינינו היה לנו שופר .מה זאת אומרת שופר? לאמנון מנהל המחלבה הייתה
יאכטה ,וביאכטה דיברו מקומה לקומה בעזרת צינור .הוא התקין דבר דומה במחלבה ,בין
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מיכלים למילוי ומיכלים לפסטור .ככה היינו מדברים בתוך המחלבה".
"תקופה מסוימת היה מאגר סודה פתוח ,איפה שהעגורן היום ,וכל חודש היה צריך להביא
משם סודה בג'ריקנים .פעם אחת שלחנו שני עובדים חדשים ,נחום לנגר וברוך וגן .הם ירדו
עם שני ג'ריקנים ,מילאו ,ועלו במדרגות של המחוז .זה היה בדיוק כשהעובדים מתחילים
להגיע .ידית אחת נתלשה ,וכל הסודה נשפכה .איש מבוגר עלה במדרגות והחליק ,והם
לקחו אותו למקלחת ורחצו אותו .פרידה ,הטכנולוגית הראשית ,התקשרה אליי :מי אמר
לך לשלוח את החדשים האלה להביא סודה?"
"במחלקה היה לנו מלצר :כל יום ב 4-ברוך וגן היה מכין תה ,ועובר עם מגש בין כולם".
"היו ימים שבחדר בקרה היה מותר לעשן".
"בתקופה ההיא היה כבוד! היה גבן בשם לאון גרינברג ז"ל ,שהיה קם כשמנהל נכנס לחדר.
היה טכנולוג רומני ,שבא לעבודה עם עניבה".
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מעבדה
העבודה שלנו
המעבדה של מחלבת ירושלים מבצעת בדיקות מגוונות בחלב ובמוצריו
בכל שלבי הייצור ,החל בקבלה ופסטור וכלה במוצר הסופי:
בדיקות בעת קבלת החלב :תכולת מים ושומן ,טעם ,ונוכחות של
אנטיביוטיקה וחומרי ניקוי.
בדיקות כימיות :תכולת שומן ,מים ,חומר יבש וחמיצות.
בדיקות מיקרוסקופיות :נוכחות של חיידקי קולי ,עובשים ושמרים ,וספירה
כללית.
הבטחת איכות :בדיקת והארכת חיי מדף של מוצרים קיימים וחדשים.
מספרת מיכל דוידוביץ'" :המעבדה חיונית תמיד ,והעבודה מתבצעת תחת
לחץ :אנשים מהמחלקות רוצים לקבל תוצאות ,בהבטחת איכות שואלים
מתי המוצר משתחרר ,וממחלקת טכנולוגיה מביאים כל מיני ניסיונות
לבדיקה".
מנהלת המעבדה ,נלי שליט ,מוסיפה" :המעבדה אף פעם לא נסגרת .גם
כשאנחנו יוצאים ליום כיף או סוף שבוע מחלבתי ,מישהו חייב להישאר
ולתת את השירות למחלקות".

כך היינו...
עובדים מספרים
"מנהל המעבדה הראשון היה ישראל וינברג ,ואחריו בא דורון בראונשטיין,
שניהל את המעבדה במשך  25שנה .אחר כך מונתה זויה גרוז שניהלה את
המעבדה  10שנים ,והוחלפה על ידי נלי שליט ,שמנהלת את המעבדה היום".
"לפני  30שנה המעבדה שכנה בתנאי צפיפות ,בחדר שהוא היום חדר
החשמל .אחר כך עברה למקומה הנוכחי ,ומאז רק המשיכה להתרחב
ולהשתכלל .כשזויה הגיעה לנהל את המעבדה ,עברנו למיכשור משוכלל,
בשיטה אוטומטית ומהירה .לפני ארבע שנים המעבדה עברה שיפוץ".
"היינו חוגגים חגיגות ימי הולדת וקבלת קביעות באווירה משפחתית
ושמחה ,עם משקאות חריפים וכל מה שצריך".
"בשנים האחרונות יצאנו לביקורים במחלבות ומפעלים בכל רחבי הארץ:
טנא נגה ,מחלבת תל אביב ,אלון תבור ,תל יוסף ,אדום אדום וטירת צבי.
והיו לנו גם ימי כיף  -במיני ישראל ולטרון ,ובמוזיאון ישראל בירושלים".
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מי אנחנו?

נלי שליט  -מנהלת המעבדה
ראובן שישמשילשווילי
אלינה סטוליארצ'וק
סרגיי אוברזצוב
מוניקה זליג
זאנה פודולסקי
אלה קפלניקוב
אנג'לה אנטוסייב
אלה שוגולוב
מיכל דוידוביץ'
דני שטרית

מיכל דוידוביץ'" :פעם אנחנו היינו מביאים את הבדיקות מהמחלקות .בלילה ,בחושך ,וזה
היה ממש מפחיד .היום העובדים מביאים לנו את הבדיקות".
"המעבדה השתתפה בפרוייקט קהילתי לתלמידי תיכון מבית ספר מוריה .שלושה
תלמידים ,עזרא ,ליאור ונחמיה ,היו מגיעים בשעות אחה"צ ,ולימדנו אותם נהלי עבודה,
ואיך לעבוד .תמכנו בהם בכניסה לעולם העבודה".
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העבודה שלנו
כל טיפת חלב שמגיעה למחלבת ירושלים מתחילה את דרכה במחלקת קבלת חלב
ופסטור .זהו לב לבה של המחלבה ,כאן נקלט כל החלב ,ועובר בדיקות ופסטור ,ומכאן
הוא מוזרם הלאה ,למחלקות האחרות .התהליך כולו מתבצע באמצעות ציוד מתקדם,
ללא מגע יד אדם ,ונשלט מחדר הבקרה בעזרת תוכנה מיוחדת וידידותית ,שמציגה
למפעיל את כל המידע הדרוש.

קבלת
חלב
ופסטור

החלב הגולמי מגיע למחלבה במיכליות מהמשקים ,בטמפרטורה של  4מעלות .כאן הוא
נבדק בקפדנות במעבדה ,ולאחר קבלת אישור ,נשאב לתוך  4מיכלי חלב גולמי ,בעלי
קיבולת כוללת של  625,000ליטר .כל מיכל שמתרוקן עובר תהליך ניקוי יסודי ,באמצעות
מים חמים וחומרי ניקוי.

מי אנחנו?

פיני כהן  -מנהל המחלקה
יהודה גלעד  -מפעיל חדר פסטור
אבנר נהרי ,נסים עמר  -קבלת חלב
יוסי אדרי ,שי ביבי ,בירו מולואם,
ולדימיר רובן  -מפעילי חדר פסטור
וקבלת חלב

מהמיכל מגיע החלב לחדר הפסטור ,הכולל  6מפסטרים .תהליך הפסטור מנקה את
החלב מחיידקים מסוכנים ,ואחר כך הוא מועבר למפרדה שמסובבת אותו במהירות
של  4,500סיבובים לדקה ,כדי להפריד את השמנת ,ולמהמגן ששובר את כדוריות
השומן .עכשיו החלב מוכן לעבור לאולמות הייצור.

כך היינו...
עובדים מספרים
ותיקי המחלקה עוד זוכרים תהליכי עבודה אחרים לחלוטין :בלי מחשבים ,עם הרבה
טפסים ,ועם משאבות וברזים ידניים.
"כשהגעתי לכאן ,לפני  26שנה ,הכל היה ידני ומיושן ",מספר מנהל הייצור יחיאל נזרי,
שהחל את דרכו במחלבה במחלקת הפסטור" .בכל משמרת עבדו  7אנשים ,אחד על כל
מפסטר ,והיינו צריכים לקפוץ ולדלג בין המיכלים .היום דרוש רק מפעיל אחד במשמרת,
והוא יושב מול הצג בחדר הבקרה".

"היינו צריכים להסתכל על המיכל ולעצור את השאיבה כשהוא היה מתמלא ",נזכר יהודה
גלעד ,מפעיל חדר הפסטור" .אני זוכר איך פעם ,כשמילאתי מיכל חלב ,שכחתי לסגור
את הברז .פתאום דני דובלון ,שעבד כאן ,אמר לי' :יהודה ,מה ,יום שישי היום? אתה עושה
קידוש?' הסתכלתי וראיתי שכל החלב גולש מהמיכל .רצתי מהר וסגרתי אותו".
גם תהליך הניקוי היה ידני .לפעמים זה לא היה פשוט" .לפני
הרבה שנים היינו צריכים לנקות ידנית סילו של 200,000
ליטר ",מספר פיני כהן ,מנהל המחלקה" .אחד העובדים
היה נכנס פנימה ואני הייתי עומד בחוץ ואומר לו איפה יש
אבנית ,והוא היה מנקה עם החומצה .פעם דני הפעיל את
תהליך הניקוי ( )CIPכשהעובד עוד היה במיכל .למזלו היו לו
עוד  7דקות לברוח לפני שהגיעה הסודה".
"בתחילת שנות האלפיים עברה מחלקת פסטור שידרוג
ב"פרויקט פסטור" עם  .GEAצוות הפסטור עבד אז
לילות וימים ,בניצוחו של מנהל המחלקה באותה עת,
אילן חאודסמיד".
אבנר נהרי נזכר" :בעבר הייתי הטבח של המחלקה .הייתי
מכין סלט משובח ,עם שמן זית וסחוג ,ומחלק לכולם
בגביעי גבינה .כל יום שישי עשינו קבלת שבת .הזמנו חלות,
פתחנו שמנת וזיתים ,לקחנו חמאה רכה ,ישר מהמכונה.
תענוג .כולם היו באים .אבל מאז שיש במפעל חדר אוכל,
כולם אוכלים שם ,וכל זה נגמר".
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העבודה שלנו
מחלקת מערכות מידע אחראית על הניהול הממוחשב של העבודה
במרבית המחלקות במחלבה ,כ 120-תחנות עבודה בסך הכל .העבודה
נעשית באמצעות מספר מערכות תוכנה :מערכת WORKSTREAM
לניהול רצפת הייצור ,המערכת העיקרית במחלבה ,הפועלת במחלקות
הייצור ובמחסן תוצרת; מערכות  - ERPמובקס ,דואר אלקטרוני וMS-
 OFFICEלניהול משרדי LIMS ,הפועלת במעבדה ועוד...

מערכות
מידע

כך היינו...
עובדים מספרים
ולדימיר רובינוב :התחלתי לעבוד במחלבה ככלכלן ,באפריל  .1996אני עוד זוכר את ראיון
הקבלה שעברתי אצל ליעד כהן ודליה רוזנברג .
עד שנת  1997לא הייתה במחלבה מחלקת מערכות מידע .מרכז ההפצה סיפק למחלבה
את שירותי המחשוב הנדרשים .ב 1997-עלה הצורך במערכת ממוחשבת לניהול רצפת
הייצור במחלבה ,והוחלט להקים מחלקת מערכות מידע פנימית .אז עברתי לתפקיד
מנהל מערכות מידע ראשי.

מי אנחנו?

ולדימיר רובינוב  -מנהל
שלמה שטיינברג

בתחילה טיפלה המחלקה בכ 20-תחנות עבודה פשוטות ומיושנות ,רובן על מערכת
ההפעלה  .DOSהמערכת המרכזית הראשונה הייתה  WORKSTREAMלניהול רצפת
הייצור ,הפועלת במחלבה עד היום .בסוף שנות ה 90-התחוללה מהפכת מיחשוב בכל
תנובה .מחלבת ירושלים גם שידרגה את פעילותה והכניסה לשימוש מערכות מידע רבות
ומורכבות.
בשנת  1998הצטרף אליי שלמה שטיינברג.
בתקופת הצמיחה הגדולה אהבתי מאוד להגיע למחלבה ,וחיכיתי לזה בכל יום ,למרות
 -ואולי בגלל -העבודה הרבה.

105

העבודה שלנו
מחלקת משאבי אנוש אחראית על רווחת עובדי המחלבה ,על כל רבדיה :הדרכות ,פיתוח
מנהלים ,רווחה ,שכר ,וכיוב'...

משאבי
אנוש
כאשר התקבלה בחורף
 2005ההודעה על סגירת
המחלבה ,נערכה מחלקת
משאבי אנוש לאחת
המשימות החשובות
ביותר בתולדותיה :יצירת
הליך פרישה מכובד עבור
כל עובד ועובד במחלבה.
הליכי הפרישה המאורגנים
כללו העצמה במסגרת
קבוצתית לעובדים
ומנהלים ,ייעוץ אישי,
ייעוץ פנסיוני ,קורסים
להסבה מקצועית ,סיוע
בחיפוש עבודה ,והרבה ,הרבה
הרבה תמיכה ואהבה ,כראוי
למשפחה חמה ומחבקת -
משפחת תנובה ירושלים.

מי אנחנו?

אפרת שנן  -מנהלת המחלקה,
שנתיים וחצי במחלבה
דלית גבזה  -רכזת משאבי אנוש34 ,
וחצי שנים במחלבה
עדי שמאי  -רכזת משאבי אנוש ,שנה
וחצי במחלבה

בכל שנה עורכת מחלקת משאבי אנוש סקר צרכים בקרב המנהלים והעובדים ,ובונה
תוכנית עבודה שנתית ,המתאימה לצורכי העבודה במחלבה .המחלקה דואגת לרווחת
העובד  -הן ברמה האישית ,כאשר עובד נקלע למצוקה וזקוק לליווי פרטני ,והן בהקשר
הכללי ,בארגון פעילויות גיבוש מחלקתיות ומחלבתיות .כמו כן שוקדות עובדות המחלקה
על פיתוח המנהלים והעובדים במחלבה ,ומארגנות הכשרות ופעילויות רבות ומגוונות,
שמסייעות להם לשפר את
כישוריהם בתחומים שונים.

כך היינו...
עובדים מספרים
"מחלקת
דלית גבזה:
משאבי אנוש עברה גלגולים
רבים .בהתחלה היא נקראה
מנגנון .בשנת  1987שונה
שמה לכוח אדם ,ומשנת
 1996היא נקראת מחלקת
משאבי אנוש .אני כאן מעל
 34שנים ,ואני עוד זוכרת
שהשתתפתי בישיבות של
המנגנון .בתחילת הדרך היה
המנגנון שייך למחוז ירושלים ,וישב במקום שבו נמצאת היום המעבדה .במחלקה היו 2
עובדים ,ומחלקת משכורת מנתה  5עובדים  -בסה"כ  7עובדים .בתוך המחלקה הייתה
אווירה מאוד משפחתית.
"עד שנת  1987כל המשכורות נעשו ידנית .לפני עידן המחשוב 5 ,אנשים היו יושבים ומכינים
משכורות במשך שבוע שלם 10-12 ,שעות בכל יום .המחשוב שינה את כל התהליך .היום
אני מכינה משכורות לבדי ,וכל התהליך לוקח לי יום וחצי בלבד.
"בשנת  ,1990כשרחל כרמון הייתה מנהלת משאבי אנוש ,נסגר המחוז והפך לסניף
של רחובות .מחלקת משכורת הצטמצמה ,ונשארנו רק שתינו ,רחל כרמון ואני .הליך
הסגירה היה מלווה בהרבה פרידות ,קשיים ,הסתגלויות וחששות .ממש כמו היום .גם
אנחנו ,העובדים שנשארו במחלבה ,עברנו תקופה לא קלה .ביטחוננו ביציבותה של תנובה
בירושלים התערער ,והיו לנו חששות רבים בנוגע לעתיד ולהווה .נאלצנו להתרגל לעבוד
באווירה שלאחר צמצומים רבים.
"ובכל זאת ,קיים הבדל אחד חשוב בין אז להיום! בתקופה ההיא לא ערכו תהליכי סיום
עבודה כפי שהמחלקה שלנו יוזמת ומנהלת בתהליך הסגירה הנוכחי.
"בתחילת שנות ה 90-מוחשבה המחלקה כולה .גם הליך זה דרש הסתגלות ,אך לאחר
תקופת ההטמעה העבודה התייעלה ,ונפתחה אפשרות לעסוק בתחומים נוספים.
"ביוזמתו של מנהל משאבי אנוש הקודם יגאל להב נרתמה המחלבה לפרוייקט קהילתי,
וקלטה חניכים מהוסטל חרדי של חסות הנוער .נערים מההוסטל עדיין עובדים במחלבה,
ואנו מסייעים להם להשתלב בחזרה בקהילה".
במהלך השנים נוהלה המחלקה על ידי מספר מנהלים ,שהובילו אותה מהמנגנון למשאבי
אנוש :מתי שחם ,שלמה ברעלי ,דוד צרפתי ,רחל כרמון ,משה אזרד ,יגאל להב ואפרת שנן.
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משרדי
ההנהלה
העבודה שלנו
משרדי ההנהלה מהווים את מרכז
העצבים של המחלבה ,ורוב פעילויות
המחלבה עוברות דרכם.

אומרת מנהלת הלשכה שרון בן שמעון:
"המוטו שלנו במשרד הוא לעולם לא
לומר לא לעובדים .לכל סוגי הבקשות,
גם המוזרות שבהן ,אני עונה קודם כל כן,
ומנסה לעזור ככל יכולתי ,גם אם העניין
אינו קשור ישירות לתחום האחריות שלי".

כך היינו...
עובדים מספרים
מספרת דבורה נהרי" :ב 1974-התחלתי
את עבודתי במחוז תנובה .עם סגירת
המחוז עברתי לעבוד במשרד מחסן
תוצרת ,ולאחר מכן בניהול משרד מנהל
המחלבה .עד תחילת שנות ה 90-שכנו
משרדי ההנהלה בקרוונים ,באזור שבו
נמצא היום מרכז ההפצה .ואז ,מעט
לאחר שינוי המבנה הארגוני בתנובה ,עברו
המשרדים למשכנם הנוכחי .בכל השינויים
שעברו עלינו ,המשרד שימש תמיד 'כותל' ,אליו יכלו עובדים ומנהלים להביא את הקשיים
והמועקות .בשנת  2003עברתי לעבוד במחלקת הבטחת איכות".
נזכרת שרון בן שמעון" :התחלתי לעבוד בתנובה בשנת  .1997דורון זילצר ,שהיה אז מנהל
המחלבה ,ביקש ממני להדפיס במעבד תמלילים .לא שלטתי בהקלדה ,ושמחתי שלמרות
הכל הוא החליט לקבל אותי לעבודה ,בתפקיד עוזרת מזכירה .בהמשך עברתי להבטחת
איכות ,וסייעתי להקים את מערך ה ISO-במפעל ,ובשנת  2003נקראתי שוב למשרדי
ההנהלה לתפקיד מנהלת הלשכה.
שרון בן שמעון היא בוגרת פרוייקט עתודות היוקרתי של תנובה .בנוסף לעבודתה במשרדי
המחלבה ,היא פעילה במספר פרוייקטים חשובים :ועדת תרבות ,ספר המחלבה ,צוות
ערבי מחלבה ועוד.

בנוסף לשרון ,דבורה ותמי שניר עבדו במשרדים במהלך השנים עוזרות רבות :שלומית
קרסנטי ,שרית משה ,דגנית בונדי ועוד.
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העבודה שלנו

רכש
ומחסנים

מחלקת רכש ומחסנים אחראית להזמנה ,אחסון וניפוק של כל הפריטים והחומרים
הדרושים לפעילותה של המחלבה .תחת אחריות המחלקה נמצאים שני מחסנים :מחסן
טכני המשרת את המערך הטכני ,ומחסן אריזות וחומרי גלם ,המשרת את מחלקות הייצור
של המחלבה .בסך הכל מוחזקים במחסנים כ 7,000-פריטים :חלפים ,חומרי גלם ,חומרי
ניקוי ואריזות.
העבודה במחלקת רכש ומחסנים כרוכה באחריות רבה ,וכוללת תחומים מגוונים :הכנת
הזמנות ,קבלת ואחסון הציוד ,קטלוג פריטים ,ספירות מלאי ,וניפוק פריטים ושירות
למחלקות השונות.

כך היינו…

מי אנחנו?

ניסים ביטון  -מנהל המחלקה29 .
שנים בתנובה ירושלים .החל לעבוד
בשנת  1978בתפקיד קניין מחוז
ירושלים .מנהל את מחלקת הרכש
והמחסנים משנת .1988
משה כהן  -אחראי מחסן טכני32 .
שנים במחלבה .החל לעבוד במחסן
עם שחרורו מצה"ל בשנת .1975
יוסי מזור  -אחראי מחסן אריזות
וחומרי גלם 25 .שנים במחלבה .החל
לעבוד במחלקת גבינות בשנת .1982
עבר למחסן בשנת .1991
עזרא כהן  -מחסנאי טכני 19 .שנים
בתנובה .החל לעבוד במחלבת תנובה
בחיפה בשנת  ,1988ניהל את מחלקת
הפסטור בירושלים מ ,1992-ועבר
למחסן ב.1998-
אידה קפלן  -פקידת המחסן27 .
שנים בתנובה ירושלים .החלה לעבוד
בשנת  1980כמנהלת חשבונות במחוז
ירושלים .עברה למחסן עם סגירת
המחוז בשנת .1990

עובדים מספרים
"מחסן החומרים עבר לא מעט שינויים
לאורך השנים .אנחנו הוותיקים עוד זוכרים
את המחסן במיקומו הראשון במרתף
המחלבה ,את מדפי העץ עליהם אוחסנו
כל החלפים למערך הטכני ,ואת צורת
האחסון של החומרים והאריזות .ב1980-
עברנו לבניין ההפצה הישן ,ועם בניית
מרכז ההפצה ב ,1997-עבר המחסן
למשכנו הנוכחי .כשבנו את המקום החדש,
שיתפו אותנו בתכנון ,והתקינו צורת
אחסון מתקדמת ,עם מדפים ומגירות
ממתכת".
"שיטת העבודה השתנתה .בעבר נוהל מלאי הפריטים בכרטסת באופן ידני ,וההתמצאות
במחסן ,למציאת חלפים וחומרים ,הייתה נחלתם של מעטים .אפילו חלק מעובדי המחסן
התקשו באיתור הפריטים .בשנת  1985הוכנס לראשונה מחשב לניהול מלאי .עם הכשרה
מתאימה החלו העובדים לעבוד מול המחשב ,ולהעביר את הפריטים לרישום מלאי
ממוחשב".
ניסים ביטון" :בשנת  1988הגעתי לנהל את המחסן ,תפקיד בו נכשלו לא מעט מנהלים
לפניי .הכרתי מקרוב את עובדי המחסן דאז ,וידעתי שכדי להצליח עליי לשתפם בדרכי
ובאמונתי ,שאפשר לשנות סדרי עולם.
העובדים די סבלו מתחלופת המנהלים ,והבינו מיד ששיתוף פעולה הוא הדרך הנכונה
לעבודה ,וכך יצאנו לדרך חדשה .הצבנו לעצמנו מספר מטרות ,ובראשן להפוך למשפחה
קטנה ,תומכת ומפרגנת ,כדי להתמודד בהצלחה עם המהפכה שבדרך.
"ואכן כך היה .השקענו עבודה רבה בסידור הפריטים והחומרים השונים במחסנים נפרדים,
קטלגנו אותם על פי קבוצות קטלוגיות ,והעברנו אותם למערכת המחשוב .תוך תקופה
קצרה הצלחנו להעביר כ 6000-פריטים מהכרטסת המיושנת למחשב .ניהול המלאי
הממוחשב ,ואחר כך גם ההזמנות הממוחשבות ,גרמו להתקדמות רבה ברמת התפקוד
של המחסן ,לסיפוק רב בקרב עובדי המחסן והערכה רבה מצד ההנהלה.
"באותה תקופה השתלבו עובדי המחסן בקורסים שונים ,וגילו יכולות גבוהות בהפעלת
מערכות המחשוב שהשתנו עם הזמן .התחלנו לחוש גאוות יחידה .עובדי המחסן החלו
לשרת את עובדי המחלקות השונות בנאמנות ,ביעילות ובאדיבות רבה .המחסן שלנו,
שקודם פיגר אחרי כל המחסנים בתשלובת ,הפך עם הזמן למודל לחיקוי ,על כל המשתמע
מכך ,ועל כך יעידו עובדים ומנהלים מתחומים שונים בתשלובת ,שביקרו אצלנו".
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"אי אפשר לתאר במילים את מה שעובר
עלינו בימים אלו ,שחולפים כה מהר ,מהר
מדי .אט אט אנו מבינים שעלינו להיפרד
ממפעל חיים .הרי פה היה ביתנו ,פה
בילינו את רוב חיינו .מיותר לציין כי אנו
נפרדים רק מהמחסן ומהמחלבה .הקשר
בינינו יישמר לעד .אני סמוך ובטוח כי
כל אחד מעובדי המחסן יוצא מכאן עם
מטען רב של איכויות ,וימצא את דרכו
החדשה במהרה ובהצלחה מרובה.
"זה הרגע לאחל לכל עובדי המחלבה,
בשמי ובשם עובדי המחסן ,הצלחה בדרכם
החדשה ,בריאות ,אושר ואריכות ימים".
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העבודה שלנו
מחלקת המילוי כשמה כן היא :ממונה על מילוי גביעים ,שקיות וקרטונים במוצרים
הסופיים של כל התוצרת במחלבה ,למעט גבינות .תהליך המילוי הוא אוטומטי לחלוטין,
ומתבצע על ידי מספר מכונות :מכונות למילוי גביעים המיועדות לאשד ,גילה ,שמנית,
יופלה ומעדנים; מכונת קרטונים לריוויון; מכונות שקיות לחלב ושוקו; מכונה חדשה של
בקבוקונים למשקאות; ומכונת כדיות לשמנת מתוקה .מנהל המחלקה הוא רמי לוי ,וסגנו
הוא איליה נתנוב .קודמיהם בתפקיד היו נחום מזרחי וסגנו עודד שאבי ,ולפניהם נוהל אולם
המילוי במשך  9שנים על ידי נתן קיוויתי.

אולם
מילוי

כך היינו...
עובדים מספרים
רמי לוי ,מנהל המחלקה" :אני מנהל חדש במחלקה ,רק כמה חודשים .חששתי שיהיה לי
קשה לרכוש את האמון של האנשים ,אבל הופתעתי לטובה .יש לי כאן אנשים מצוינים.
רוב האנשים במחלקה צעירים ,עם ראש טוב .קל לדבר איתם .לא משנה מאיזה מגזר:
רוסים ,ערבים ,נוצרים".
"אולם המילוי הוא המחלקה הכי גדולה במחלבה ,וכל מה שקורה
במחלבה ,משליך על אולם המילוי .אם ייצרו כמות קטנה או גדולה יותר
של מוצר מסוים ,זה משליך עלינו .אם יש תקלה בפסטור או במיכלים,
היא משפיעה מיד גם על העבודה שלנו .המזיגה מתעכבת .מצד שני,

אם יש תקלה באולם מילוי ,היא משליכה על המחסן .יש מחסור בסחורה שצריכה לצאת
לצרכנים .הטלפון שלי לא מפסיק לצלצל  24שעות ביממה .אני חי את המחלקה עד
הסוף .הכל חייב לדפוק כמו שצריך .שלא יהיו עיכובים.
"חבל לנו מאוד שסוגרים את המחלבה ,למרות הביצועים הטובים".

מילוי חלב
יחיאל" :בעבר מילאו חלב בבקבוקי זכוכית ,וחלבנים חילקו חלב ואספו בקבוקים ריקים
מהבתים .בתקופה ההיא כולם רצו לעבוד באולם המילוי .מדוע? כי היה נהוג שהלקוחות
השאירו את התשלום עבור החלב בבקבוק הריק ,ולפעמים ,הכסף נשאר בבקבוק .ממש
מכרה זהב!"
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זכריא (המכונה גם ד"ר חלב) :אנחנו עובדים תמיד .בגשם ,בשלג ,במלחמה ,חלב חייב
להיות .לפעמים ,כשצריך ,אפילו יחיאל עולה על מלגזה .אני זוכר שפעם ,בשלג ,חיכינו
לאוכל ויחיאל הלך להביא".
"בחלב שתייה העבודה מתחילה ב 6-בבוקר .מפעיל מגיע ,שוטף את הקווים ,מוריד חלב,
שולח למעבדה לבדיקה .כשמקבלים אישור ,מתחילים למזוג .כל שאר העובדים באים
ב .7-ואם ב 7:15-עוד אין שקיות ,יחיאל צועק' :מה קורה?'"
"ביום שישי יחיאל מגיע ב 6-בבוקר ,נכנס למחשב .וכולם מחכים לראות מה הוא יגיד:
כמה צריך להכין היום .לפי מה שהוא אומר ,אנחנו יודעים מתי הולכים הביתה".
"טוב לנו ביחד .מהבוקר שרים ,מספרים בדיחות ,צוחקים .זו עבודה פיזית קשה ,ומוכרחים
לעזור .אנחנו כמו משפחה .דואגים אחד לשני .רדה למשל התחתן מהר רק בגלל שלחצנו
עליו .כל הזמן בלבלנו לו את המוח ,עד שבסוף הוא התחתן".
"המלחמה היחידה שלנו היא מלחמת מים .כל יום בחילופי משמרת מתיזים מים עם
המזרקים הגדולים לדגימה .אליאס דואג להרטיב את כולם עם הצינור ,ולא יעזוב עד
שהרצפה מבריקה".
יחיאל" :החבר'ה במחלקה מאוד מגובשים .כולם יחד :ערבים ,יהודים ,אתיופים .כיף לראות
אותם בימי כיף וגיבוש .הולכים יחד בטיולים .ותמיד הם מגבים אחד את השני .כואב שזה
נגמר .זה כמו להפריד בין אחים".
"לפני שבוע הוציאו לנו מכונה לאריזת חלב IS 7 ,חדשה יחסית .העבירו אותה לרחובות .זה
היה קשה .משה בכה .הוא אפילו בנה לה אנדרטה".

מי אנחנו?
רמי לוי  -מנהל אולם מילוי
איליה נתנוב  -סגן מנהל אולם מילוי
עובדי אולם מילוי ומפעילי מכונות:
חמד מחמוד ,דניס גדז ,יוסף נחום,
מיכאל רוזן ,משה פרסי ,בוריס קפלן,
יוני עדני ,רומן לבד ,ליאוניד וקסלר,
פרדו יהייס ,רדה אישטו ,זכריה שרפא,
אצ'נפה בקלה ,מנשה נגה ,גלעד
לוי ,ניר אפרה ,מולה אסצ'אלו ,אולג
שלוחובסקי ,אלעזר מלול ,סלאח
מוגהאד ,אליאס תמימי ,אלי שמש,
אלכסנדר בלכר ,ישראל צצאשוילי,
שלמה משיח ,מג’די מוג’האד,
אלכסנדר טבקוב.

"השיא בכמויות החלב שייך לסלאח 199 :משטחים במשמרת אחת של  11שעות".

מילוי תוצרת ניגרת
"אנחנו עובדים עד שנגמר .אי אפשר להשאיר תוצרת ניגרת במיכלים ,כי אי אפשר לקרר
אותה ,והיא מתקלקלת .חייבים למזוג עד הסוף".
"עבדנו עם שתי מכונות אמבה ,שלא ייצרו את הגביע .היום יש לנו שתי מכונות משוכללות,
שמייצרות כמות כפולה ,וגם מייצרות את הגביע .כל זה עם חצי מכוח האדם".
"בוריס ורומן תמיד ביחד .מכירים את המכונות בעיניים עצומות .כשהם נמצאים ,העסק
דופק .לא צריך לפקח עליהם .כשיש תקלה ,הם מנדנדים ליחיאל .נשאר לעשות בקרה
רק על הכמות שצריך למזוג".

מילוי ריוויון
"אנחנו אוהבים לעבוד בריוויון .שלום מלול הגדיר את הריוויון כמכרה זהב".
"מחלבת ירושלים היא היחידה בתנובה שמייצרת ריוויון .הייתה לנו מכונה ישנה ,שעבדה
לאט ,על גז ,עם פיית מילוי אחת .הכל היה מסורבל .קרטונים היו נשרפים .היו המון בעיות,
ולאנשים לא הייתה מוטיבציה .ואז הביאו לנו את מכונת האברגרין ,והכל השתנה .זו מכונה
טובה ,עם שתי פיות ושני מסלולים ,ויש נחת".
אלי" :כשאני מפעיל בריוויון ,ורואה את הכמויות שאני מייצר ,עוברת לי בראש המחשבה:
כמה כבר אנשים שותים? לחלב יש כל מיני שימושים ,אבל ריוויון זה נטו לשתייה .אנחנו
מייצרים עשרות משטחים ביום .זו כמות אדירה".
יוסי" :אנחנו עובדים בקבלנות ,לא במשמרות .מסיימים את החומר ,הולכים .אבל לפעמים
רוצים שנעשה עבודה של  12שעות ב 8-שעות .הוויכוח המרכזי בין המפעילים למנהל הוא
תמיד :כמה אפשר להשאיר למחר? תמיד יש מיקוח".
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יחיאל" :לפעמים אני עושה להם תרגילים .נותן להם תוכנית גבוהה ,ויודע שהם יבקשו
להוריד .אז אני מוריד  10,000ליטר וכולם מרוצים".
"מכונת הריוויון היא מכונה עם קריזות .ביום שמייצרים כמות גדולה ,היא עובדת מצוין.
אבל כשיש כמות קטנה ,פתאום מופיעות התקלות".
"היה פה מכונאי שהיה מאוהב במכונה .היא הייתה יותר מאישה בשבילו .היה מגרז ,מחליף,
בודק ,עם ברק בעיניים .תמיד כשהייתה תקלה במכונה ,היו קוראים לו .אם מכונאי אחר
היה נוגע בה ,הוא קינא וכעס".

מילוי שוקו
"המכונה שלנו כבר הייתה בכיוון מגרש הגרוטאות ,והוציאו אותה עם מלגזה ,לשבוע ניסיון.
זה היה ב ,2001-והיא עובדת עד היום ,בלי הפסקה".
"במכונה הזאת הכל אלתורים וקומבינות .לפי מצב הרוח שלה .רוצה ,עובדת .לא רוצה,
כלום לא יעזור .כשטכנאי בא לתקן ,הוא קודם כל מתפלל .אבל היא אוהבת את ניר.
מהיום שהוא הגיע ,הוא עובד רק בשוקו ,מכיר רק את המכונה הזאת .הוא נאמן לה ,מתקן
אותה ,ואצלו היא תמיד עובדת".

"מפעיל חייב לדבר עם המכונה .להכיר את הקריזות שלה .כשאני רגוע ,המכונה רגועה.
כשאני עצבני ,העבודה לא הולכת .זה קשר מיוחד .היא יותר מאשתי בשבילי".
יוסי" :אני מזהה מה קרה לפי הרעש .זה עניין של ניסיון".
יחיאל :אני משקיף כל הזמן על אולם המילוי וחדר הפסטור .יש רעש קבוע .כשהרעש
משתנה ,אני יודע שיש תקלה באחת המכונות .אז אני יורד למטה".

ימי פרידה

ימי פרידה

תהליך הסגירה במחלבת ירושלים

מחלבת ירושלים מגיעה לסוף דרכה ,אחרי  80שנה של אחווה ורעות ,עבודה קשה ושירות
מסור לציבור .היא אינה נסגרת בשל כשל כלשהו ,הפסדים כספיים או ירידה בביקוש
למוצריה .להפך .מחלבת ירושלים סוגרת את שעריה בעיצומה של תנופת צמיחה והצלחה
גדולה ,אך ורק בשל מיקומה כמחלבה בלב העיר .לכן קשה עוד יותר לעכל ,קשה לקבל
והכאב גדול .בעיקר כאבם של העובדים ,שנתנו למחלבה את לבם ונשמתם .מחלבת
ירושלים הייתה ביתם ומשפחתם.
"אך גם בעתות פרידה וסיום ,מחלבת ירושלים היא מחלבה עם נשמה ",אומר שמוליק
רוזנפלד מנהל המחלבה" .גם עם הסיום הקשה מתמודדת המחלבה הזאת כמו מה שהיא,
מה שהייתה לאורך כל השנים :משפחה חמה ומלוכדת .כולנו בהנהלה התגייסנו כדי להכין
תוכנית סגירה תומכת ,לסייע לכל עובד להיפרד בכבוד ,ולהמשיך בדרכו .כדי שיכאב ,כן,
זה בלתי נמנע  -אבל פחות" .
"אנחנו מרגישים כמו הורים ששולחים את הילדים אל העולם ,כי הגיעה העת ",אומרת אפרת
שנן ,מנהלת מחלקת משאבי אנוש ,שהובילה את מהלכי הסגירה מול העובדים" .וכמובן
אנחנו מחויבים לצייד אותם בכל הכלים שרק אפשר ,כדי שימצאו את דרכם שם בחוץ".
ואחד העובדים מסכם" :זה קשה ,כואב ,אבל אם חייבים לעזוב  -עדיף שיהיה בתנובה"...

סגירה עם נשמה
תחילת הסוף :מהפנמה לפעולה

"הגעתי למחלבה בתחילת  ",2005מספר מנהל המחלבה שמוליק רוזנפלד" ,ואחרי
חודשיים התקבלה ההחלטה הסופית שמחלבת ירושלים תיסגר ,והייצור יועבר בעיקרו
למחלבה החדשה באלון תבור ולמחלבת רחובות .עד היום אני זוכר את ההרגשה הקשה
שלי ,כמנהל שרק הגיע למחלבה ,לאסוף את כל העובדים בחדר האוכל ,ולהודיע להם
שמחלבת ירושלים תיסגר תוך שלוש שנים .למרות שרובם ידעו מראש שזו רק שאלה של
זמן ,בכל זאת לא קל היה לעובדים לקבל את ההחלטה".
"כשהודיעו על הסגירה ,כולם היו בהלם ",מספרת אפרת שנן " .אני הייתי חדשה במחלבה.
רק הגעתי ,וכבר אמרו לי' :תכיני תוכנית עבודה לסגירה '.פרוייקט הסגירה היה הפרוייקט
המרכזי בעבודתי במחלבה .אין ספק שזה הדבר הכי חשוב שעשיתי כאן".
"בהתחלה הרגשתי שאני מגששת באפלה ,מחפשת אור שיאיר לי את הדרך ",נזכרת
אפרת" .חיפשתי בספרות המקצועית ,וגיליתי שקיים חומר מועט ביותר על תהליכי סגירה.
אך מאחר שכבר היו תקדימים בתוך תנובה עצמה ,החלטנו להיעזר בלקחים שהופקו
מסגירת מחלבת תל אביב והעברת מחלבת חיפה".
שמוליק רוזנפלד מוסיף" :המשימה הייתה לקחת את כל הטוב שנעשה שם  -ונעשה הרבה
 וגם לשנות ולהוסיף".לפיכך ערכו שמוליק ואפרת פגישות רבות עם איציק אילון ,אייקי סטולר ויצחק מניאן
מתל אביב ,עם צביקה אברמוביץ ושלמה יהודאי מחיפה ,וגם עם רחל צמח ,מנהלת שירותי
הרווחה של תנובה ,ורונית קמרון ,מנהלת הדרכה ופיתוח ארגוני בתנובה .בסופו של התהליך
נכתבה תוכנית סגירה מפורטת לשנים .2005-2007

פרידה עם כבוד
"מעל לכל ,חשוב לנו שהעובדים ייצאו מכאן בראש מורם .שימצאו את דרכם בחוץ,
וימשיכו לפרנס את משפחותיהם בכבוד ",מסבירה אפרת שנן" ,אלה אנשים מאוד
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מסורים ונאמנים ,שמאוד אוהבים את תנובה ,ומובן שיש תחושות קשות ,של כעס ונטישה.
אפילו יתמות .חיפשנו דרכים להקל ,לעזור לאנשים לבנות את העתיד שאחרי ,להבטיח
פרידה מכובדת".

בונים מנהיגות
קודם כל ,כך הוחלט ,חשוב לגבש ולחזק את ההנהלה  -כדי שיהיה למחלבה עמוד תווך
חזק ,משענת איתנה לעובדים בזמן של משבר וקושי .כמעט כל בכירי המחלבה היו
אז חדשים בתפקידם ,חלקם היו בתפקיד הניהולי הראשון ,והיה צורך להכשיר אותם
לאתגרים המורכבים שלפניהם.
מספר שמוליק רוזנפלד" :גייסנו את אבנר יציב ,יועץ ארגוני חיצוני ,כדי שילווה ויחזק את
הצוות המוביל .מנהלי הדרג הבכיר ודרגי הביניים השתתפו בסדנאות מקצועיות שעסקו
בסגנונות מנהיגות ,ניהול קונפליקטים והנעת עובדים ,נושאים חשובים במיוחד לניהול
תהליך הסגירה .חלקם קיבלו גם ייעוץ אישי ,לפי הצורך".

קוטג'
שיר פרידה לבריכה
אנחנו ביחד כבר שנים
ומאז את לא יוצאת מליבי.
כשראיתי אותך לראשונה
נולדתי בפעם השנייה
וכל מה שהיה לפניך כאילו לא היה.
בבוקר את הראשונה שאני רואה
ובערב את האחרונה שממנה אני נפרד
וגם כשאת לא לידי
את נמצאת בדמיוני.
והריח ,הריח המשכר שיוצא ממך.
כבר שנים חלפו שמהן למדתי להכיר הכל
כל תוואי בגוף הפלדה שלך…
יואו איזה ארוכה את נראית מפה.
לא ידעתי שאפשר להרגיש
דברים כל כך מדהימים
אחרי שלמדתי אותך
כל כך הרבה שנים
תכננו את העתיד ביחד
אפילו לא חשבנו על האפשרות להיפרד.
למדנו להסדיר דברים ביחד
ולפתור את הבעיות בינינו.
רק דבר אחד אני יודע
את לא תשכחי אותי לעולמים
את רגילה אלי ,לחיים איתי
את זקוקה למישהו שמכיר אותך
ובינתיים תשמרי על עצמך
כשאני לא איתך.
ותודה שנשארתי עם עוד שלושה.
שלמה לוי ,מוקד אחזקה
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לעובדי מחלבת תנובה ירושלים היקרים!
הימים חלפו עברו השנים
ובמשך הזמן נעשינו חברים
למדנו להכיר אחד את חברו
עזרנו כולנו איש איש כיכולתו.
עברנו שעות קשות והיו גם יפות
אך בליבנו הן יישמרו כחוויות.
הנה הגיע הרגע להיפרד
וכל אחד מאיתנו לדרכו ילך
בליבנו נחרטו המון חוויות
שעברנו כולנו בכל המחלקות.
יש מחלקה שבלעדיה המחלבה אינה
מתקיימת

וזוהי מחלקת המשק שאת המפעל כולו
מתחזקת.
אנו עובדי המשק את עבודתנו עשינו
באהבה ,מעומק הלב.
ועכשיו ברגע האמת שהחגיגה נגמרת
והפרידה על סף הדלת
רצינו לומר לכולכם הרבה תודה
על שזכינו להיות חלק מהמשפחה.
תזכרו תמיד :לאורך השנים
תנובה איחדה אותנו לעולמים..
באהבה מעובדי מחלקת המשק
נתן קייותי ,אבי פטל ,דוד רוימי,
שמעון פרץ ,רפי אהרוני

"ואכן ",מוסיפה בהערכה אפרת שנן" ,איש מהמנהלים הבכירים לא נטש את המערכה.
כולם נשארו במחלבה עד הסוף ,ורכשו את אמונם של העובדים.
העובדים מרגישים שיש על מי לסמוך ,שהקברניטים אינם נוטשים את הספינה ,אלא
ממשיכים להוביל אותה ,וזה נותן להם הרבה כוח".

העצמה ותמיכה
רבים מעובדי המחלבה חשו אובדן דרך בעקבות הודעת הסגירה .מדובר בעובדים בני
 40 ,30או  50פלוס ,שהחלו לעבוד כאן בגיל  ,21התמחו בעבודתם ,וזכו ליציבות והערכה,
פרנסה טובה ותחושת משפחה .כעת הם חשו שהקרקע נשמטת מתחת לרגליהם ,פשוטו
כמשמעו .ומי נרתם לסייע להם במצוקתם? משפחת תנובה ומחלבת ירושלים ,כמובן.
עובדי המחלבה והמנהלים בדרגי הביניים חולקו לקבוצות ,וערכו מפגשים קבועים עם אייל
סומך ,עובד סוציאלי המתמחה בעבודה עם גברים במצוקה .כאן הם חלקו את חששותיהם,
קיבלו מענה רגשי לצער ולחרדה ,ובעיקר הבינו שלמרות הכל ,הם לא לבד...
"ידענו שמחובתנו להכין את העובדים לשוק העבודה המחכה להם בחוץ ",אומרת אפרת.
"העובד הסוציאלי סייע לכל אחד מהעובדים למצוא בתוך עצמו כוחות פנימיים ,ולגלות

תחומים נוספים שהוא מסוגל לעסוק בהם .תחביבים אהובים .חלומות נשכחים .כך עובד
אחד נזכר שהוא אוהב צילום ,והחליט להפוך לצלם חתונות .אחר יהיה מאמן כדורגל.
שישה החליטו לקחת קורס לחשמלאים מוסמכים שהצענו להם .וכך הלאה".
בנוסף ,השתתפו העובדים בסדנאות ממוקדות לכתיבת קורות חיים והכנה לראיונות
עבודה ,שהקנו להם מיומנויות חיוניות להתמודדות המצפה להם בעתיד .כל עובד נפגש
עם יועץ כלכלי מטעם המחלבה ,ומצגת שהוכנה במיוחד הציגה בפני העובדים את הסכם
הסגירה בשפה ברורה ,כולל הזכויות והפיצויים המגיעים להם.

מכינים את העתיד
ואם לא די בכל אלה ,הצוות המוביל של מחלבת ירושלים דואג אישית למצוא מקומות
עבודה לעובדים ביום שאחרי .מנהל המחלבה שמוליק רוזנפלד ומנהלת משאבי אנוש אפרת
שנן משקיעים מאמצים רבים בהשמת העובדים  -בתוך תנובה ומחוצה לה.
"אנחנו מנסים לשמר את העובדים בתוך התשלובת ",אומרת אפרת" .אלה עובדים מצוינים,
מסורים מאוד ,ותנובה יכולה רק ליהנות מהעבודה שלהם בעתיד .ואכן ,עובד אחד עבר
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למטה התשלובת ,אחר לטנא-נגה ,ושניים ,בעלי רשיון נהיגה במשאית ,יהיו מחלקים במרכז
הלוגיסטי החדש .מהנדס מכונות שלנו עבר למפעל הסויה ,וטכנולוגית עברה לאלון תבור.
עובדים רבים ניגשים לריאיונות עבודה במחלבת רחובות".
מספר שמוליק רוזנפלד" :הצענו לעובדים לעבור למחלבה החדשה בצפון ,אבל מהר
מאד למדתי שירושלמים קשורים מאד לעירם ,ואינם מעוניינים לעבור למקום מגורים
חדש .אז נוצר שיתוף פעולה עם התאחדות התעשיינים בירושלים ,על מנת לקיים יריד
תעסוקה במחלבה .ליריד ,שנערך באוקטובר  2007בחצר המחלבה ,הגיעו  21מעסיקים,
ביניהם אביק ,טבע ,מאפיות ברמן ואנג'ל ,ומפעלים מהר חוצבים והסביבה".

יחד גם בסגירה
עובדי מחלבת ירושלים מעריכים מאוד את המאמץ שעושה הנהלת המחלבה ,להקל עד
כמה שניתן את תהליך הפרידה הכואב .אומר בשמם ניסים ביטון ,מנהל מחלקת רכש
ומחסנים ויו"ר ועד העובדים:
"תהליך הסגירה כאן יכול להוות דוגמה לכל מקום עבודה בישראל .ההנהלה לא חסכה
במשאבים ,ויודעת להוקיר את תרומת העובדים לאורך השנים .אנחנו מצדנו לא הנפנו

דגלים ,לא צעקנו ולא מחינו ,אלא פנינו לדרך של הידברות ,דרך עניינית שמטרתה למצוא
פתרונות לעובדים .ואני בטוח שבשורה התחתונה העובדים קיבלו יותר.
"כשנודע על הסגירה ,לפני כשנתיים ,רבים מהעובדים היו בהלם .הוותיקים שביניהם ציפו לזה,
כי ראו את השכונות צומחות מסביב ,והבינו שהמחלבה לא תוכל להמשיך לפעול כאן לאורך
זמן ,בלב אזור מגורים .אבל תמיד קיווינו שהיא תועתק כמו שהיא ,למקום סמוך לירושלים.
כשזה לא קרה ,נרתמנו לפעול ביחד עם ההנהלה ,כדי שעם כל הכאב ,העובדים ייפגעו כמה
שפחות .פעלנו יחד ,מתוך כבוד הדדי :ההנהלה מעריכה את הגישה שלנו ,והעובדים מעריכים
את ההנהלה על מאמציה הרבים והכנים בתהליך המורכב של הסגירה".

כיף והרגשה טובה
גם בימי הפרידה הכואבים ,לא נשכחו הכיף וההנאה שבמשפחת המחלבה .להפך ,בשנה
האחרונה הושקעו מאמצים ומשאבים רבים בפעילויות שמעלות את המורל של העובדים
המודאגים :סופי שבוע לעובדים ובני משפחותיהם ,כדי לחזק את תמיכת המשפחות
בתהליך; טיול לרמת הגולן ,כולל תצפית מרהיבה וטיול רגלי מלהיב; משחק "רצים
לאיכות" על משקל "רצים לדירה"; ארוחות חגיגיות; יום משפחות; ועוד.
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מילות סיום
"עם כל הקושי ,הכאב וההתמודדות ,החוויה הזאת הייתה מתנה בשבילי ",מסכמת
אפרת שנן" .היכולת לתת לעובדים ,להכין אותם ,לספק להם אמצעים להעצמה אישית,
התפתחות וחיזוק הכוח הפנימי ,זו בלי ספק זכות גדולה שנפלה בחלקי .לא שיערתי שכך
יהיה .זו אחריות עצומה ,מבחינה ארגונית ואנושית .בשורה התחתונה ,למדתי המון .קיבלתי
המון.
"תודה לכל עובדי מחלבת ירושלים ,על שזכיתי להכיר אתכם ,לעבוד אתכם ,לתת לכם
ולקבל מכם כל כך הרבה".
ושמוליק ,מנהל המחלבה ,נפרד מעובדיו" :עברנו דרך ארוכה ביחד ,ואני מאחל לכל מנהל
בתהליך דומה ,שיבורך במשפחת עובדים כמו זו שאני זכיתי לנהל .בסיום פרק חיים זה,
ברצוני להודות ממעמקי ליבי למנהלים במחלבה שהיו איתי לאורך התהליך :יחיאל ניזרי,
לירון קוטר ,רן קופל ,קרן אשל ,גלית מנור ואפרת שנן .בהליך זה זכיתי לשתף פעולה עם
ועד עובדים אחראי ומסור ,בראשותו של ניסים ביטון .הערכה עמוקה יש בליבי לשותפיו
לדרך :מוטי דבורצ'ין ,אבנר רחמים ,שמעון בוזגלו ומרק ביגון .כל אלה ,בתמיכתה של
הנהלת תשלובת חזקה ותומכת ,איפשרו לנו לתת לכם ,העובדים ,את התמיכה והכלים
הדרושים לדרככם החדשה.
"עובדי מחלבת ירושלים ,אני מאחל לכל מנהל עובדים שכמותכם! בהצלחה בכל
אשר תפנו!"

ביבליוגרפיה
ספרים וחוברות:
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•
•

•
•
•
•
•

בלבטי התנובה ,נחום ורלינסקי ,הוצאת מרכז תנובה1973 ,
חוברת תנובה לתרצ"א ,הוצאת המרכז לאגודות "תנובה"
בארץ-ישראל
ספר החיים של קריית-ענבים ,ענת ויילר ,קתדרה לתולדות
ארץ ישראל ויישובה ,הוצאת יד יצחק בן-צבי ,חוברת ,114
טבת תשס"ה
ההגנה בירושלים ,ארגון חברי ההגנה בירושלים ,הוצאת חברי
ההגנה סניף ירושלים1971 ,
משמר העם בירושלים ,ארגון חברי ההגנה ,הוצאת פעילי
משמר העם
בלהב המרד ,יהודה לפידות ,בהוצאת דעת ,מרכז לימודי
יהדות ורוח
תנובה ,הישגיה ובעיותיה ,בהוצאת מרכז תנובה ,מאי 1958
נטורי קרתא והפגנות השבת בירושלים ב ,1948-1950-רקע
ותהליכים ,מנחם פרידמן ,הוצאת יד יצחק בן צבי

אתרי אינטרנט:
• מוזיאון תנובה ,בני עטרות ,קריית ענבים,
יזכור משרד הביטחון
קטעי עיתונות:
•
•
•
•
•
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תנובתון  -נובמבר  ,1979מאי  ,1986מרץ ,1987
דצמבר  ,1988יוני 1989
תנובה מגיעה גם בשלג ,אריה נחמני31.5.1992 ,
ידיעות אחרונות7.6.1967 ,
מעריב4.1.1998 ,1964 ,
עת לחשוב ,אלול תשס"ז-תשרי תשס"ח

לאחר  80שנות עשייה ,עם סגירת שערי המחלבה
והעברת מערך הייצור מן העיר למחוזות אחרים,
מוגש לכם סיפורה של מחלבת ירושלים  -על מנת
שריחותיה ,תרבותה ,טעמיה וניחוחה המיוחד יישארו
חקוקים בליבנו לעד.
זהו סיפורה של מחלבה עם נשמה...

מחלבת תנובה ירושלים  80 -שנות עשייה

מחלבת תנובה ירושלים הוקמה בשנת  1927על ידי
חברי משקים מאזור ירושלים ,שביקשו לספק תוצרת
"משק עברי" לאוכלוסיית העיר .אותם חלוצים הקימו
מחלבה במחסן בשוק מחנה יהודה ,התמודדו עם
התחלה מורכבת וגברו על מכשולים רבים .עם השנים
צמחה המחלבה ,פיתחה מוצרים חדשים והרחיבה את
קהל לקוחותיה .לאחר שגדלה והשתכללה ,הועתקה
לשכונת גאולה ,ולבסוף קבעה את משכנה בלב
שכונת רוממה .תולדות המחלבה ארוגות בסיפורה
של ירושלים ,ומלוות אותה מראשית ימי המנדט
הבריטי בארץ ישראל ,ועד שנת .2007
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