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עובדים יקרים, 
הימים עוברים, חודש רודף חודש, והנה עוד שנה מסתיימת. 

השנה החולפת הייתה בסימן של מיתון הפעילות בשוק, ירידות 
חדות בשערי המט”ח, מדדים שליליים וצמצום הפעילות בתעשייה. 
בתקופות כאלו ישנה חשיבות רבה אף יותר לשימור ולהעצמת 

הישגי החברה. 

לאחרונה, צפינו בצער ברשת “מגה” אשר קרסה עד מצב של 
חדלות פירעון. התדרדרות כזו אינה מתרחשת ביום אחד. זהו 
תהליך מתמשך של ניהול כושל, שירות לא איכותי, חוסרים ואי 

הצלחה בשימור נאמנות הלקוחות. 

השנה ציינו 30 שנים לקליר בשני אירועים חגיגיים - הראשון לעובדי 
החברה והשני ללקוחותיה. 

זוהי בהחלט כברת דרך ומקור גאווה לכולנו. 

על מנת להמשיך ולחגוג יחד עוד שנים רבות, חשוב להבין כי לכל 
מחלקה ולכל עובד בה, יש תרומה וחשיבות רבה. כל אחד מאיתנו 
הוא חוליה בשרשרת וידוע כי חוזקה של שרשרת נמדד לפי החוליה 
החלשה בה. בשאיפתנו למצוינות ולהצלחה, אין מקום לחוליות 
חלשות. על כל אחד מעובדי קליר ומנהליה מוטלת אחריות, כל אחד 
בתחומו, כשמטרתנו העיקרית היא שימור והרחבת חוג לקוחותינו. 

כמיטב המסורת נפגשנו, נשות קליר, כדי לחגוג את יום האישה, 
הפעם - ביפו העתיקה והמקסימה.

מסענו התחיל בכיכר השעון, שבה ניצב שעון אשר נבנה עוד 
בימי השלטון התורכי. לאחר מכן, הגענו למזרקה הניצבת בכיכר 
קדומים, בה מפוסלים בגיר 12 המזלות. טרם בניית המזרקה 
התבצעו חפירות על ידי רשות העתיקות. הממצאים שהתגלו 
במקום נתנו חיזוק לאגדה, שמתארת באר משאלות קסומה, 
שכל המשליך אליה מטבע ומביע משאלה - משאלתו מתקיימת.

המשכנו לטייל בין סמטאות יפו העתיקה, נהנינו ממראות וריחות 
שונים, מחנויות קטנות ומעניינות ובחלקים מסוימים עושה רושם, 
שביפו הזמן עצר מלכת. יפו, בעברה המפואר הייתה ידועה בגידול 
עצי תפוזים ומכאן המותג Jaffa Gold. מסמל זאת מיצג מרשים 
של עץ תפוז מרחף באוויר, שתלוי בכד חרס ומחובר לקירות 
הסמטה בעזרת כבלי פלדה. הסיור הועבר ע״י מדריך מקצועי 
ומשעשע, שתיבל את הסיור בסיפורים, בחידות ואף בהצגה קצרה.

 

שלך ובשבילך

אין לנו ספק כי בכוחות משותפים נעמוד בהצלחה במטרה ונסיים 
את השנה הבאה עם נתוני צמיחה מרשימים. 

אנו ניצבים נרגשים בפתחה של השנה החדשה, וממקום זה של 
התחלה חדשה, אנו שולחים לכל עובדי קליר ובני משפחותיהם 

איחולי בריאות איתנה, אושר, שפע והצלחה. 

שלכם, 
אלי ואלי

אלופים בחברה טובה
מסתבר שבחברת קליר יש לא מעט כוכבים...

אורן פרץ, מנ”ל איזור ירושלים, 
המשחק טניס כבר מגיל 16, החל 
להשתתף בתחרויות ב- 4 השנים 
תחרות  במסגרת  האחרונות. 
הטניס “מאסטרס ירושלים” אורן 
זכה בגביע זאת השנה השנייה 

ברציפות! 
לניצחון  המפתח  אורן,  לדעת 
מורכב ממספר גורמים: כושר 
גופני, מוטיבציה גבוהה, רצון עז 
להצליח, כושר התמדה, יכולת 
לצאת ממשבר במהלך משחק 

ויכולת “לקרוא” את היריב.

הדור הבא - גאווה לאומית וגאווה מקומית 

רוני )במרכז התמונה(, בתה של 
לקוחות  מחלקת  דדון,  איריס 
אסטרטגיים, הינה מספורטאיות 
נבחרת הנשים הפרא-אולימפית 
של ישראל בכדור-שער. הנבחרת 
הביסה 1:4 את סין בגמר וזכתה 
באליפות העולם בכדור-שער, 
שבדרום- בסיאול  שנערכה 

קוריאה. 
אנו מאחלים הצלחה במשחקים 
הפרא-אולימפיים באולימפיאדת 

ריו דה ז’נרו ב-2016!
כבוד גדול למדינה ולנו!

שלך ובשבילך

ים שוקרון, בן 13, שחולה במחלה קשה זכה להפתעה לכבוד 
חגיגת בר המצווה. כאוהד מושבע של קבוצת הפועל באר שבע, 
הגשימו לו חלום. ים הגיע לאימון הקבוצה מלווה באביו כדי לפגוש 
את השחקנים. במפגש, ים הצטלם עם השחקנים, זכה לחתימה 

על כדורו ואף הוזמן עם משפחתו למשחקים של הקבוצה.

להפתעה הזו אחראי לא אחר מאשר שלום מצרי, מנהל לקוחות 
בקליר, אוהד מושבע של הקבוצה בעצמו, אשר שמע על המקרה 

של ים ופעל להגשמת החלום.

כן ירבו מעשים טובים שכאלה!

אנשים טובים באמצע הדרך

שלום כיתה א’
לקראת השנה החדשה, ילדי העובדים העולים לכיתה א׳ קיבלו 

מתנה, ששמה דגש על ייחודו ושמו של הילד.

כל ילד קיבל סט פריטים הנושאים את שמו: מדבקות לספרים, 
מדבקות להדבקה על עטיפת הכריך, מערכת שעות וספר הכנה 
לכיתה א׳. הכי מרגש היה הספר, שהקנה לילדים הרגשה שהם 
גיבורי הסיפור. אנו כבר מחכים להדביק על הספרים והמחברות 

את המדבקות המהממות.

אני רוצה להודות לקליר באופן אישי על היחס והדגש לקראת 
עלייתם של ילדנו לכיתה א׳. אנו ההורים מתרגשים, אבל זה לא מובן 
מאליו שגם החברה בה אנו עובדים תשתתף בהתרגשות ובהכנות.

קרן מלפוף
ראש צוות לקוחות אסטרטגיים

ביום קיץ חם במיוחד, נפגשנו כולנו עם בני משפחותינו ליום כייף 
מצנן בבריכת קיבוץ גת. השנה, שמנו דגש על מגוון פעילויות לכל 
שכבת גיל: מתחם לקטנטנים אשר כלל מגלשות קצף וג’ימבורי, 
שולחנות משחק ומתקני מים לבני הנוער ומתחם פינוק למבוגרים 
מאובזר בפינות מיסטיקה, שיאצו, רפלקסולוגיה ופדיקור דגים. 
לאורך היום הוגשו ארוחות בוקר וצהריים עשירות ונשנושים צוננים.

 להתראות ביום כייף הבא

שלכם, משאבי אנוש

“זוהי יפו ילדה, זוהי יפו...”יום משפחות 2015 

סיימנו את סיורנו במסעדת “קפה יפו”, מסעדה בעיצוב מיוחד. 
האוכל הטעים הוגש בכלי וינטאג’, שהזכירו לנו את בית סבתא. 
האווירה הייתה נהדרת והשילוב של חברה טובה ואוכל טוב 

גרם לנו לשכוח את הזמן... 

כשנזכרנו שהערב עוד לא תם, יצאנו בריצה מהמסעדה והגענו 
באיחור אופנתי לתיאטרון הקאמרי, לקינוח שהיה מתוק ממש 
- המחזמר “קזבלן” עם השירים האהובים ועם צוות שחקנים 
נפלא, בניצוחו של עמוס תמם. לקראת חצות יצאנו חזרה 
לכיוון דרום, מחויכות ויודעות טוב מאוד “למי למי, תמיד למי, 

יש יותר כבוד”.

תודה לבנות משאבי אנוש על הארגון המופתי ולהתראות 
בשנה הבאה. 

הילה אלמקייס
ראש צוות לקוחות אסטרטגיים

שלך ובשבילךתרומה לקהילה



יום בחיילחשוב לקוח
יום בחיי אוריאל זוננשיין

בשיפור מתמיד

מחלקת החלוקה שואפת להתקדם ולרתום את הטכנולוגיה לשיפור 
תהליכי העבודה ביומיום. על מנת לייעל את האופן בו נעשית 
העמסת המוצרים וחלוקתם, הוחלט להפוך את הטלפונים הניידים 
החכמים הנמצאים ברשות הנהגים לכלי עבודה חשוב. לשם כך, 
פותחה אפליקציה ושמה Proof of Delivery( Pod(. המערכת, כשמה 
“הוכחת דיווח המשלוח”, מיועדת להוות מודל לשקיפות עבודת הנהג. 
האפליקציה תומכת בשני שלבים בעבודת הנהג, בהעמסה ובחלוקה.

שלב ההעמסה
בבואו של כל נהג להעמיס על המשאית את ההזמנות של 
הלקוחות, שהוכנו על ידי המלקטים, הוא מסתייע בחשבוניות וכן 
בדו”ח העמסה. עד כה הדו”ח היה מודפס על דף, והנהג סימן בו 
את המשטחים שהועמסו. לכל לקוח יש מספר זהות )id(, שאותו 
הנהג יודע לשייך ללקוח ולהעמיס על פיו, וכך הנהג מוודא שזו 
אכן הסחורה המתאימה ללקוח. שימוש בדו”ח מודפס הינו בעל 
חסרונות רבים, כגון איטיות בהעמסה וחוסר יכולת לבצע שינויים 

תוך כדי העמסה, ועל כן חיפשנו אלטרנטיבה טובה יותר.

כיום, בעזרת האפליקציה הנהג מקבל פירוט מדויק של הלקוחות, 
מספרי חשבוניות ומספרי זהות של המשטחים שאותם יש 

שינויים במערך החלוקה
להעמיס. הנהג מסמן אישור על כל משטח שהוכנס למשאית 
ומקבל אישור בסיום העמסה. שיטה זו בעלת יתרונות רבים 
שנותנים מענה לבעיות שהיו בעבר, כמו קבלת שינויים תוך כדי 
העמסה, עדכון און-ליין של שינויים שמבוצעים ע”י הנהגים וכן 

בקרה ניהולית ממוחשבת על התהליך. 

שלב החלוקה
עד כה במהלך יום החלוקה הנהג לא דיווח על התקדמות 
החלוקה. היה צורך להתעדכן מולו מספר פעמים לגבי מצב 
החלוקה, למי מהלקוחות סופקה ההזמנה, מה זמן ההגעה ללקוח 
הבא וכו’. בתקופה הקרובה האפליקציה תשמש את הנהגים 
גם לדיווח על מהלך החלוקה. לאחר חלוקת ההזמנה, הלקוח 
יסומן ויעודכן און-ליין. הנהגים יהיו חשופים למידע הרלוונטי על 
הלקוח, למשל, תעודות החזרה פתוחות וניווט ללקוח על פי 

הכתובת המעודכנת.
שימוש בטכנולוגיה זו ישפר את זרימת המידע בין המחלקות 

ויהפוך את המידע לנגיש עבור כולם בזמן אמת.

מוטי הורוביץ
מנהל הפצה וקב”ט החברה

בהמשך לחגיגות ה-30 של קליר, קיימנו בחודש מאי כנס לקוחות 
גדול באולם המפואר Avenue, הממוקם בקריית שדה התעופה. באירוע 
השתתפו כאלף מלקוחותיה הנאמנים של החברה, חלק משותפיה 
העסקיים וכן נציגי חברות בינלאומיות. האורחים קיבלו בכניסה לאירוע 
שי צנוע ובמהלכו נהנו מאוכל טעים, אוירה נעימה ושתייה שזרמה 

ללא הפסקה. 

האירוע לווה באווירת קזינו. ברחבי האולם הוצבו מגוון שולחנות 
משחקים, לכל הלקוחות חולקו “קלירים” איתם יכלו להשתתף 
במשחקים ולזכות במגוון מתנות. ברי המזל מביניהם זכו בהגרלות 
וקיבלו מתנות אטרקטיביות, כגון שדרוג מתקנים והתנסות חודשית 

במותגי החברה.

באולם הוקמו תצוגות מרהיבות של מגוון המותגים המשווקים על ידי 
החברה,  בעזרתן הלקוחות זכו להכיר מחדש את מגוון המוצרים הרחב 
ונהנו מחידושים בתחום הטואלטיקה וחומרי הניקוי. נציגי החברות 
הבינלאומיות TORK ו-ECOLAB העבירו הרצאות מרתקות בנושאי 

חידושים ומגמות בעולם והרחיבו אודות שיתוף הפעולה עם קליר. 

לקינוח, האורחים נהנו מהרצאה חוויתית של ערן שחר “ד”ר התלהבות”, 
שלא השאירה אף אחד אדיש באולם.

אנצל מעמד זה להודות לכל אלו שנגעה ידם בדבר ותרמו להצלחת הכנס.

אסנת בנדה
מנהלת פיתוח עסקי במערך המכירות

TORK חידושים במגוון
במסגרת הרחבת פעילות המותג, לפני מספר חודשים, הושקו 2 

סדרות נוספות של מוצרים:

ג’ל אלכוהול לחיטוי ידיים         תחליב להסרת גריז ושמן

המוצרים תואמים למתקני TORK של תחליב 1000 משתמשים. 
אני בטוח שיחד עם מסירות העובדים, נצליח לקדם את המוצרים 
החדשים ולהגדיל את המכירות במטרה לעמוד ביעדים גם השנה.

בהצלחה,
TORK דני אופטובסקי, מנהל מותג

ECOLAB חידושים במגוון מוצרי
אני שמחה לבשר על כניסתם של שני מוצרים חדשים: 

 Orix soft
גלון של 5 ליטר המשמש לבישום כביסה וחללים. ניתן 
לשימוש במכונות כביסה תעשייתיות או לרסס ישירות 
על הבגד. בעל ריח מרכך חזק ומונע חשמל סטטי. 

Solid clear dry clean
ק”ג של סבון מוצק עטוף בניילון נצמד לעומת מארז 
מתחרה של 35 ליטר. מוצר ידידותי לסביבה שלא 

משאיר פסולת. 
מתחבר ישירות למדיח ע”י מערכת דילול ייחודית 

וחסכוני ביותר במדיחי מסוע גדולים. 

בברכה,
אסנת בנדה, מנהלת פיתוח עסקי במערך המכירות

מי אני?
אוריאל זוננשיין, בן 45, נשוי ליעל. אב לשראל, חייל בן 20, דובב בן 18, 

לומד במכינה קדם צבאית ומתן בן 11, תלמיד כיתה ו׳.
גדלתי והתחנכתי בנתניה, בוגר ישיבה תיכונית בני עקיבא. מנהל 

מכירות ארצי בקליר.

קליר בשבילי:
"חברה מובילה, מאתגרת והישגית, בעטיפה ביתית ומשפחתית". מאז 
ומתמיד קליר הובילה את השוק המוסדי, בזכות אסטרטגיות נכונות 
לאורך השנים ועובדים שיישמו אותן. כיף להיות חלק מחברה מצליחה, 

שמציבה כל הזמן אתגרים חדשים ועניין.
בעוד מספר חודשים אציין 20 שנות עבודה בקליר, אותן התחלתי 
כאיש מכירות באזור השרון. אח"כ התקדמתי למשרות ניהול, מניהול 
סניף דרך ניהול אזור, ניהול מכירות ארצי ובשנה וחצי האחרונות ניהול 

מכירות ארצי של המגזר המוסדי וקלין יחד.

מתחיל את הבוקר:
05:30 בבית הכנסת, אח"כ ממשיך עם קפה טוב תוך קריאת עיתון. 

07:30 יוצא לעבודה. 

לא יכול בלי:
מכור ל- ZERO! שני בקבוקי ליטר וחצי ביום, למרות שמאוד משתדל 
לשמור על הבריאות, על המשקל, לאכול נכון ומקפיד ללכת לחדר 

כושר 4 פעמים בשבוע.  

פריחה מאוחרת:
לאחר הצבא סיימתי לימודי הנדסאי תעשייה וניהול. בגיל 35 חיפשתי 
תחום עניין חדש והחלטתי ללמוד משפטים לאחר שחבר שהתחיל 
ללמוד הצית בי את ההתלהבות. לאורך הקריירה עברתי לא מעט 

הכשרות בתחום המכירות ומשפטים נראה לי תחום משלים.
בסיום הלימודים המשכתי לגישור ואני מיישם את הכלים שלמדתי גם 
בתחום המכירות, בסגירת הסכמים עם לקוחות דרך ניהול קונפליקטים.   

מה לא יודעים עליי:
שאני אבא מעורב! בארבעת השנים האחרונות אני יו"ר וועד ההורים 

בישיבת בני עקיבא נתניה בה למדו ילדיי.

הכי אוהב בעבודה:
את השטח, יציאה ללקוחות וליווי מנ"לים. מאוד נהנה מהשוני שכל 

יום מביא עימו, הצורך להיות יצירתי ולחשוב מחוץ לקופסא. 

"טיפים" להצלחה במכירות:
ליצור מערכת יחסים טובה ואישית עם הלקוח  

"טוב שם טוב משמן טוב" – תהיה אמין וישיר  
סדר וארגון  

ראש פתוח – יצירתי וגמיש  
תמיד לשמור על הרעב!!  

מסיים את היום:
לפחות 3 פעמים בשבוע במפגשים חברתיים, ישן מקסימום 5 
שעות בלילה, בכל זאת אני  ג׳ינג׳י עם קוצים... ומקפיד להשלים 

מנוחה בשבת.

ליאורית שמעון
מנהלת קשרי לקוחות

כנס לקוחות לרגל חגיגות ה-30 לקליר

קליר אקספרס

לאחר עבודת הכנה ולמידת השטח בחודשים האחרונים, יצאנו לדרך 
בגיוס זכיינים לצורך הקמת רשת ההפצה קליר אקספרס. מטרת 
הרשת הינה הנגשת מוצרי קליר/קלין לעסקים קטנים ובינוניים, 
שאינם נגישים למערך ההפצה הקיים או שאינם לקוחות קליר כיום.

במדינת ישראל יש כחצי מיליון עסקים קטנים ובינוניים, אשר מהווים 
כ-55% מהתוצר הגולמי של המדינה. כלומר, רוב המשק בנוי מעסקים 
קטנים, שאינם לקוחותיה של חברת קליר. על מנת להרחיב את 
פעילות החברה לפלח שוק זה, הוחלט על הקמת מספר נקודות 
הפצה בערים שונות בארץ. בכל נקודה כזו, יוקם מחסן קטן )באזור 
תעשייה( שינוהל על ידי זכיין ויפיץ את הסחורה באמצעות רכב 
מסחרי בין בתי העסק השונים. בנוסף, במחסן עצמו תהיה חנות 
קטנה וחדר תצוגה בו נוכל להציג את המוצרים והמתקנים שאנו 

משווקים ובכך לאפשר רכישה על ידי עוברי אורח. 

הזכיין יקבל מחברת קליר מעטפת תמיכה שלמה, הכוללת הכשרה 
והדרכות שוטפות, ליווי במציאת המקום והקמתו, עזרה בפיתוח קו 
לקוחות, מערכת מיחשוב מקיפה, ליווי עסקי ובהמשך תמיכה שיווקית 

רשתית. שיטה זו היא הזדמנות מצויינת לכל אחד שמעוניין להקים 
עסק עצמאי בתחום מעניין ויציב מחד, ומאידך חשוב לו להיות 
“שותף” במותג גדול ומוכר. בכך הוא ייהנה מהתמיכה והניסיון של 
חברת קליר, אך יפעל בצורה עצמאית וידאג ליציבות עתידו הכלכלי.

חברת קליר רואה ברשת קליר אקספרס פרויקט דגל בעל חשיבות 
עליונה, ולכן תעשה כמיטב יכולתה לצורך הצלחת ופיתוח הפרוייקט. 

לא רחוק היום בו תראו רכבים עם מיתוג של קליר אקספרס 
נוסעים ברחבי הארץ, ולעיתים כשתסתובבו באזורי תעשייה שונים 
יקפוץ לעיניכם לוגו מוכר ואהוב. וכשזה יקרה, תדעו שבימים אלו 

המהלך החל...

אני רוצה להודות על ההזדמנות שניתנה לי להוביל פרויקט כה חשוב 
בחברה וכמובן, להודות לכל מי שעוזר ומסייע לי במהלך הדרך.

קובי לופו
מנהל פיתוח עסקי

לחשוב לקוח

לחשוב לקוח


