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 מפעל החיים של יאיר ברקאי

 

 

 

 

'לוג' לפני כשבועיים נתן -מכתב שהתקבל ב
גושפנקה רשמית לעובדה שועדת השיפוט 

העליונה של מבצע 'העובד המצטיין' מטעם 
'ידיעות אחרונות' מצאה את יאיר ברקאי 

ראוי לקבל את פרס העובד המצטיין לשנת 
על מפעל חיים בתעשייה. ההחלטה  2009

נקבעה פה אחד, נכתב בהודעה, ובכך ניתנה 
הערכה עמוקה לפועלו רב השנים והצטיינותו 

של יאיר כטכנולוג ראשי. את יאיר ברקאי 
קשה כידוע להוציא משלוותו אבל אפילו 

 אותו הצליח המעמד הזה לרגש במעט. 

 

 איך נולד הרעיון?

יאיר:  לא יודע,  אולי במוחו היצירתי  של 
שאול אלתר, שפנה אלי בכמה הזדמנויות 

מועמדותי למפעל  וביקש רשות להציג את
חיים. אמרתי לשאול: 'עזוב, אני לא בנוי 

לזה', אבל הוא המשיך בשלו. רוב העבודה 
נעשתה שלא בידיעתי וע"י מספר אנשי  לוג  

שנרתמו למשימה. הייתי  מודע למהלכים אך 
לא מעורב. כאשר נודע שאני בין ארבעת 

המועמדים הסופיים הגיעה ללוג ועדה 
תי,  ועל  סמך  שופטת אשר ראיינה  או

התרשמותם, היו צריכים  להחליט  מי 
 הזוכה. 

 

 זה ריגש אותך? 

התהליך עצמו בכלל לא, מה שכן גרם לי 
להתרגשות, התרחש בישיבת הנהלה של לוג  
שבה אני חבר ואליה  הוזמנו אנשי הפיתוח. 

במהלך הישיבה הוציאו את מכתב הזכייה 
 וקראו אותו בפניי, וזה אכן ריגש אותי. 

בשישי לינואר יתייצב יאיר בפני נשיא 
המדינה שמעון פרס לקבלת הפרס היוקרתי. 

 הרגע הגדול עוד לפניו. 

 

בראשית שנות השבעים, כאשר לוג עשה את 
צעדיו הראשונים, שהה יאיר בשנת חופש 

בתל אביב. כשעמדתי לחזור לאשדות, הוא 
נזכר, פנה אלי משה אריאלי )המנהל הראשון 

אם אני מעוניין להצטרף של לוג(, ושאל 
, רווק, שלא רוצה 26לצוות. הייתי אז בן 

לקחת שום מחוייבות. התחום הטכני אמנם 
לא היה זר לי, אומר יאיר, הייתי אפילו טוב 

בו, אבל הכיוון שלי באותה תקופה היה 
אומנות. למדתי צילום, ועבדתי עבור עיתונות 

של רשת תקשורת אמריקנית ידועה וגם  
ן 'הארץ'. תקופה מסויימת גם עבור עיתו

עסקתי באומנות. העיסוק באומנות נתן לי 
המון סיפוק וזה נראה כיוון התפתחות 
מבטיח. מה שהביא בסופו של דבר לכך 

שנתתי לאריאלי תשובה חיובית, היא 
המחשבה שאוכל לשלב בין תעשייה 

לאומנות. בהזדמנות זו, אני רוצה להביע 
הולם הערכה לכל אלה שהייתי תחת ני

 ואיפשרו לי לבטא את הָאמנות ואומנות. 

 

 הסבר את פשר החריגּות שבהיותך אומן

יאיר: אומנים בדרך כלל אינם חושבים 
במסלול הרגיל, כלומר יש להם חשיבה 

אחרת ורואים  את  הדברים  אחרת. העבודה 
בלוג אפשרה לי לחשוב  אחרת, וזה היה מאד 

יה משמעותי לגביי. למזלי נקלעתי לסיטואצ
שהסיפוק האישי וגם הסיפוק בעבודה 

התחברו וסגרו שני קצוות שהיו לי מאד 
חשובים, והחיבור הזה לאורך שנים הביא 

 לתוצאות.

 

יאיר הוא היחיד מבין עובדי לוג שעובד 
במפעל ברציפות למן הקמתו ועד היום. הוא 

העדיף תמיד את הצד הטכני והתוצאות 
אני מדברות בעד עצמן. ידעתי בדיוק במה 

טוב, אומר יאיר, והיה לי ברור שאני צריך 
להתרכז בתחום שאני יודע שאני טוב בו 

באמת, ולא רק בגלל שאני חושב כך, אלא 
בשל פידבקים שקיבלתי מאנשים בעלי שיעור 

קומה מחוץ ללוג, שאיתם עבדתי במהלך 
 דרכי. מעמד נרכש בזכות ולא בכוח.

  

 בעמוד הבא המשך                                



 אשדות יעקב איחוד 4/12/09 – 1342עלון מס'                                

  

 המשך... -מפעל החיים של יאיר ברקאי 
 

 
 

בזמנו של רונן זקצר, וזה יאמר לזכותו, 
הרגשתי שאני מוכרח לצאת להתאוורר. 

באתי וביקשתי ממנו פסק זמן, ולאחר דין 
ודברים, הגעתי יחד איתו להסכם שאני הולך 

לעבוד בחצי  משרה במקום אחר. עבדתי 
 יסוףבאלביט קרוב לשנה ועבורי זה היה א

ום בשבוע חמצן להמשך. לאחר מכן עבדתי י
כיועץ במפעל אחר. אני חייב לציין שכל 

הפניות שלי להנהלת לוג נענו ברצון והבנה, 
 ובזכות הנתינה באה הקבלה.

 

ניתן לומר שאתה מומחה עולמי בתחום 
 הפלסטיקה? 

יאיר: לא מומחה עולמי, אל  תגזים, אבל 
בוא נאמר שאני יודע טוב טוב מה זה 
יותר  פלסטיקה. יש אנשים שיודעים הרבה 

טוב ממני את מבנה הפלסטיק, אבל החכמה 
זה לדעת לקשר בין חומר, למכונה, לתבנית, 

לתהליך, ולדעת לגשר ולראות תמונה כוללת, 
ואני חושב שבזה יש לי יתרון גדול מאד; מי 
שיש לו נטיות של איש  יצירה, יכול לראות 

את הדברים אחרת מאשר כולם, והחיבורים 
ועושה, הם אלה  הלא שגרתיים שאני רואה

 הם  שהביאו אותי לאן שהגעתי היום. 

 

לוג לאורך שנים  מצטיין ביציבות, ממשיך 
יאיר. המפעל יושב תמיד 'בקצה הבעייתי' של 

התעשייה, שמי שמגיע לשם, צריך תנאים 
מסוימים שלא לכל המפעלים יש. החוסן 

הגדול ביותר של לוג, הוא ממשיך, הוא 
למשוך לקצוות. יכולתו לסטות מדרך הישר ו

בקצוות, שהם  משתנים  כל  הזמן,  יש  חוסן  
רגעי  מאוד  חזק, ובשביל לשבת שם לאורך 
זמן, נדרש להיות ייחודיים בכל  התחומים, 

וזה מה שמאפיין את לוג, שמצטיינת בין 
 היתר בניהול אחראי.

 

כיצד ניתן לאפיין את התקופה הנוכחית 
 מבחינת הפיתוח ?

ה גם היום לעסוק בכיוונים יאיר: לוג ממשיכ
שהותוו בתחילת הדרך, ואלה לטעמי כיוונים 

נכונים שמתפתחים בצורה אינטנסיבית 
 ובתחומים מאד מאד מעניינים. 

אני מבקש מיאיר דוגמה או שתים, אלא 
שהוא מעדיף לשמור על זכות השתיקה: 'יש 

דברים שהם בהתהוותם ויפה להם 
תעשיה השתיקה', הוא אומר ולא מפרש. בין 

לחקלאות יש הבדל יסודי, ממשיך יאיר. 
החקלאי רץ לספר לחבר'ה מה  הוא חושב  
ומה  הוא עושה בעוד התעשיין צריך מאד 

להיזהר, כי יש אוזניים שרק מחכות למוצא 
 פיו, בפרט אם  אתה  מוביל בתחומי עיסוקך.  

 

 מדובר במהפכה?

יאיר: בוא נאמר שהולכים למקומות 
בילו את לוג למקום אחר שבמידה ויתגשמו יו

לגמרי. אין מדובר בחלום רחוק, אלא 
בדברים שעובדים עליהם כאן ועכשיו, דברים 

 שנוגעים בהם. יש תוכניות מרחיקות לכת.

 

אתה נמצא בשפיץ של הידע, למרות שכמעט 
 ולא רכשת השכלה פורמאלית. כיצד זה?

כנרתית, אומר יאיר, -יש לי השכלה ים
לא רכש השכלה שמצטער במידת מה על ש

אקדמאית. בשנים הראשונות שלי בלוג 
לקחתי קורסים רבים בתחומים כמו: 

פניאומטיקה, חשמל, פלסטיקה, תבניות. 
ביליתי שנים טובות בקורסים והשתלמויות 

אבל לימודי תואר לא עשיתי, כי באותן שנים 
חשתי שאני לא בשל לכך. היום, כשאני נדרש 

מר יאיר, לבחון התאמת אנשים לתפקיד, או
אני מפריד בין לשבת בבית ספר וללמוד, לבין 

לעבוד וללמוד. ללמוד ולעבוד זה לדעתי 
ה  הדרך הטובה  ביותר ללמוד, כי אתה עוש

את שעורי  הבית  האמיתיים. היום, כשאני 
יותר עמוק בעסק, ונוגע בדברים שיותר 

בשפיצים, אני כן מרגיש את החוסר 
בהשכלה, יחד עם זה אני  עובד עם צוות, 
 שאם יש לי בעיה בתחום כלשהו, אני לא 

 

 המשך בעמוד הבא                           
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מתבייש לשאול בעצתם ולקבל מהם את 
ההשלמה שחסרה לי. אלה דברים שמגיעים 

בגיל מאוחר, גיל שאתה כבר לא צריך 
להוכיח את עצמך, ואני  מציע לצעירים  

לזנוח  את  הפחד  להתייעץ ולשאול,  לשאול  
 ולהתייעץ.  

 

אתה נחשב בעיני רבים לאדם קשה. מה 
 הופך אותך לכזה? 

בתקופה הראשונה  שלי בלוג אמרו עליי 
שמתבטא בבוטות, אולי שאני איש קשה 

מפני שנהגתי לומר לסובבים אותי שברגע 
שאני ניצב מול בעיה טכנית מתמשכת, אל 

תבואו לי עם שאלות, כי אני יכול להעיף אחד 
כזה לא יודע לאן... אבל כשהבעיה נפתרה, 
נהגתי להסביר ולפרט מה ואיך היה. מצד 

שני, אני יודע לבקש סליחה וזה  לא  מפחית 
את הבעיה שלי, החולשה שלי. מה, מכבודי. ז

 כולם מלאכים? 

 

 אנשים אמורים להבין אותך במצבים כאלה? 

אני ממוקד מטרה ואני אומר את זה לכל 
אל  -אלה שעובדים סביבי, וכשאני ממוקד

תעמוד לי בדרך.  גם היום הדעה שלי מאד 
כאשר מטילים עליך  -נחרצת בעניין זה

בשלב משימה אתה צריך להיות מרוכז בה. 
מסוים של חיי, וזה אולי זה גם עניין של גיל, 
הפכתי להיות יותר רך, ואם פגעתי במישהו 

 אז אני מתנצל.

בעבר היו לי הרבה מאד ויכוחים עם 
המנהלים שלי, מוסיף יאיר,  אבל הויכוחים 
לעולם היו ענייניים ולעולם לא ירדו לפסים 

אישיים. באחד מאותם ויכוחים אמרתי 
חשוב כמו חקלאי'. הוא שאל למנהל: 'אל ת

מדוע, והשבתי לו שראש של חקלאי אומר לו 
שיש ארבע עונות בשנה ואם בחורף לא 

הצלחתי בגידול, יש את העונה הבאה, ואילו 
לעולם הוא לא  -אם הפסדנו יום -בתעשייה

יחזור. חקלאי שזרע, יושב מחכה לגשם, ואם 
אחרי עשרה ימים אין גשם, הוא הולך 

מטרות. בתעשייה אתה  לא ומוציא את המ
יכול לשבת בחיבוק ידיים ולחכות. צריך כל 

הזמן לרוץ וללחוץ, ואם משהו לא זז בקצב 
שאתה חושב, לך תבדוק מה הסיבה. אז 
אחרי כמה ימים הוא משיב  לי: 'עכשיו 

 הבנתי'...  

 

בניגוד מסויים לאופיו הקשה והתובעני, 
הצליח יאיר לשמש חונך של לא מעט נערים 

ית ירח, שבעזרתו האישית והצמודה מב
הגשימו את עבודות הגמר שלהם. חלקם 

תלמידים שנחשבו 'בעיתיים' והגיעו בזכותו 
 להישגים מרשימים ביותר.  

יאיר: לוג קיבל בזמנו בקשה מבית ירח 
לחנוך ילדים בחינוך הטכנולוגי, ואז לקחתי 

מספר חבר'ה וחנכתי אותם בעבודות גמר. 
בחשיבה משותפת מה  החניכה שלי התבטאה

ולאן רוצים להגיע, ואיך להגיע ליעד בצורה 
שתמצה את מכסימום האפשרויות. היו לנו 

כללים מאד ברורים: באים בשעה היעודה 
ומסיימים ברגע שמסתיימת העבודה. היום 
לרובם יש עבודה מסודרת, הם אנשים מאד 

חביבים ואני שמח על כך שהתרומה שלי 
דד מול בעיות נתנה להם אפשרות להתמו

טכנולוגיות מורכבות ולהגיע לעבודות מאד 
 יפות.. 

 

 הקיבוץ היה גורם מעכב בהתפתחות לוג?

ממש לא. צריך להבין שהמערכת של לוג 
התנהלה קצת  אחרת מאשר ענפים  

חקלאים. באופן אישי, לי לא הפריע הקיבוץ, 
וגם את מה שהציעו לי לא תמיד הסכמתי 

שלי לחו"ל  לקחת. לקראת אחת הנסיעות
ביקש הקיבוץ שאתחייב שאני נשאר בלוג 
מספר שנים. בו במקום הודעתי שאני לא 

 אז שלא ישלחו אותי.  -חותם ואם זהו תנאי

 

 

 

 המשך בעמוד הבא                             
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 כמה זמן עוד תישאר בלוג?

אני אדם מאד ריאלי, אומר יאיר, שבעוד 
ה, ולכן חמישה חודשים יגיע לגיל פנסי

הודעתי להנהלת לוג, שבמידה וירצו בי, 
אהיה מוכן להמשיך לעבוד, ואם לא, לא 

 יקרה לי שום דבר. 

 

אתה רואה מישהו בלוג שיכול להכנס 
 לנעלייך?

הקברות  -יאיר: צ'רצ'יל אמר פעם שבתי
מלאים בכאלה שאי אפשר להחליף אותם... 

כשהקמתי את מחלקת הפיתוח התברר לי 
ל, שם דגש על הניהול, ולא שאני בתור מנה

נתנו לי להיות אני. באתי למנכ"ל ואמרתי לו  
שאני רוצה להפסיק לנהל. הא היה די בשוק, 

ושאל את מי אני מציע. אמרתי לו את אחד 
מצעירי  המחלקה. הוספתי ואמרתי שאני 

ממשיך לעבוד במחלקה אך לא אפריע לנהל  
ואקבל את מרות המנהל, ובמידה ותהיה לי 

רת, אגיד לו אותה בארבע עיניים. כך זה ביקו
מתנהל, ולפי מיטב ידיעתי  כל  הצדדים  

 מרוצים.   

 

 מתעתד לחזור לאומנות?

זו אחת המחשבות שעולות לי בראש. היצר 
נשאר ולא ניתן לכבות אותו. מאד אהבתי 

צילום  ועבודה בברזל, ואפשר בהחלט 
 שאחזור לזה.

 

 ראיין: אבנר         

 

 ךציוני דר
יאיר החל את עבודתו בלוג עם הקמת 

המפעל והיה שותף להכנסת מכונת 
ניפוח ראשונה מסוגה בארץ   -הזרקה

לייצור בקבוקי יניקה מחומר הגלם   -
  פוליקרבונט .

 

יאיר ייעל בצורה ניכרת  את ייצור 
הבקבוקים, כחלק ממהלך של כניסה 

לטכנולוגיה ייחודית של ייצור  
 ניפוח.בקבוקי תרופות בהזרקה 

בתחילת שנות השמונים עמד בראש 
צוות שעסק בהסבת קווי מילוי 

מבקבוקי זכוכית לבקבוקי פלסטיק, 
מהלך שהזניק את לוג לפיסגת יצרני 

 אריזות לתרופות בארץ. 

הוקמה בלוג 'מחלקת פיתוח'   1982-ב
בראשותו של יאיר, ששמה דגש על 

מוצרים ייחודיים, שירות ללקוח 
כן,  הוקמה והנדסת מוצר. כמו 

המסייעת  -מחלקה לעיצוב  המוצר 
 ללקוחות  החברה בבחירת מוצר חדש.

בתחילת שנות התשעים נכנסה לוג, 
בניצוחו של יאיר, לפרוייקט ייחודי 

הקרוי "מילוי חם"  עם מפעל המזון 
של גן שמואל. ייצור בשיטה זו, 

מאפשר מילוי בקבוקים במיץ טבעי 
ללא חומרים משמרים. הודות 

ה, הקימה לוג מפעל לניפוח לשיט
בקבוקים על אדמת גרמניה  אותו 

 מלווה יאיר .

יאיר היה בין היוזמים בארץ לייצור 
לשימוש בשוק  מוצרי  PETבקבוקי 

 -בשיתוף עם מחלבת יטבתה -החלב  
 שטראוס.

בשנתיים האחרונות עוסק יאיר 
בפיתוח טכנולוגיה של מילוי חם 

והורדת משקל לבקבוק ע"י 
ה של טפטוף טיפת חנקן טכנולוגי

 לבקבוק בעת מילוי הנוזל. 

 

למרות שאין לו תארים אקדמיים 
ובתפקידים   -'ממציא' -יאיר נחשב ל

השונים שמילא מראשית המפעל ועד 
הוא מטביע את חותמו  על כל   -היום

מחלקות המפעל. ומעורבות זו 
מאפשרת ללוג לעמוד בחזית  

הטכנולוגית של יצרניות הפלסטיק 
 ובעולם. בארץ


