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עובדים יקרים, 

שלך ובשבילך

חג האביב בפתח, ואיתו מגיעה תקופת הצמיחה והלבלוב בטבע. כמו 
בטבע, גם אנו בקליר צומחים ומתפתחים בתחומים השונים. 

הפעם ברצוננו לשתף אתכם בתהליך הפיכת קליר ממובילה בשוק 
המקומי לפורצת דרך במגרש הבינלאומי. לפני כעשור הקמנו את 
חטיבת האמניטיס - מוצרי נוחות לאורח, אשר בעבודה קשה ויסודית 

הלכה והתבססה בישראל. 

שיתוף הפעולה עם חברת הקוסמטיקה היוקרתית sea of spa הביא 
לקפיצת מדרגה, ואיפשר לנו להרחיב את חוג לקוחותינו, כמו גם 

את מגוון המוצרים. 

 sea לפני כשלוש שנים עשינו את הצעד הראשון באירופה, ומוצרי
of spa אשר הינם היחידים באירופה המבטיחים פורמולה קוסמטית 
בשילוב עם מינרלים טהורים מים המלח, השתלבו במגוון של חברת 
Igefa -  חברת השיווק וההפצה המובילה לתחום המוסדי בגרמניה. 

את שנת 2018 פתחנו עם רוח של צמיחה ושינוי. גידול של 17% 
בין השנים איפשר הגדלת היעד השנתי, אשר נקבע ל 750,000 

אירו לשנה הנוכחית. 

ניהול מכירות האמניטיס חולק למקומי ובינלאומי, ולצד שי מגן 
המנהל את חטיבת האמניטיס בארץ, מונתה אנה צ׳רניאבסקי 

כמנהלת המכירות בחו״ל. 

דבר המנכ״ל

במהלך חודש נובמבר הגיע לסיומו מסע מרתק ומיוחד  - קורס 
העצמה אישית.

הקורס שילב סדרה של עשרה מפגשים בהדרכתו של שרון רצבי 
מחברת "לוטם" ולקחו בו חלק 12 עובדים מכלל מחלקות קליר. 
מהות הקורס הייתה הקניית מיומנויות וכלים בשלל תחומים אשר 
יועידו אותנו להעצמה אישית ומקצועית כאחת – תקשורת בין 

אישית, ניהול זמן, ניהול משימות, מנהיגות ועוד.
כבר במפגש הראשון ניתן היה להבין כי נוצרה קבוצה מיוחדת 
ומגוונת שכל חבריה תורמים, משלימים ומפרים אחד את השני 
בניצוחו המצוין של שרון – אדם בעל ידע אינסופי, גישה נעימה 

ומעניינת וחוש הומור שסחף את כולנו.

לצד תפקידה כמנהלת תקשורת שיווקית מונתה שרה ספיר כמנהלת 
מוצר, ומאיה חיטי מונתה כמנהלת שרשרת האספקה. 

הפעילות שהחלה בגרמניה התרחבה למדינות נוספות באירופה, בהן 
ספרד, איטליה, צ׳כיה וסלובקיה. מכולה ראשונה הוזמנה מרוסיה, 

וזוהי רק סנונית ראשונה.  

לטובת קידום המכירות עבר ארגז הכלים השיווקיים מתיחת פנים - 
קטלוג מוצרים וסרטון תדמית חדשים מציגים בגאווה את 9 הסדרות 

 .sea of spa תחת המותג
כחלק מתכנית הפעילות השיווקית אנו מציגים בכנסים ותערוכות 
Gastro vision בהמבורג,  בישראל ובחו”ל, בהם גם תערוכת 
הנחשבת לאירוע היוקרתי ביותר בגרמניה לבכירים בתעשיית 

המלונאות. 
אין לנו ספק כי השילוב של מוצרי איכות, מותג חזק וצוות מקצועי, 
הינם המפתח להצלחתנו בארץ ומעבר לים, ואנו מאחלים הצלחה 

רבה לצוות כולו.  
בהזדמנות זו אנו מבקשים לברך אתכם ואת בני ביתכם בחג שמח, 

חג של צמיחה והתחדשות, ומאחלים לכם רוב בריאות ואושר. 

שלכם, 
אלי ואלי 

ליגה למקומות עבודה בכדורגל – קליר
שלך ובשבילך

יום גיבוש מפעלי הבית

קבוצת הכדורגל של מקסים, בנו של ברוך, שיחקה עם מדי קליר וכיבדה את זכרו של ברוך בדקת דומיה לפני המשחק. יהי זכרו ברוך

פרידה מברוך
ברוך עבד וחי את קליר משנת 1998. במהלך השנים שימש כנהג 
חלוקה בעיקר באזור השרון. כל עובד חדש היה מיד מצטרף אליו 
ליום שטח לראות וללמוד מהי עבודת נהג חלוקה אמיתית. כולם 

אהבו אותו ועם כולם הוא מצא מיד מכנה משותף.
הלקוחות, שהפכו לחברים בקו החלוקה שלו, היו איתו בקשר יומיומי 

גם אחרי שעות העבודה וגם בימים בהם לא היה מגיע לאזור.
אהבתו למשפחתו הייתה תמיד במקום הראשון, כל משחק  כדורגל 
עם הבנים, כל מפגש משפחתי וטיולי סוף שבוע היו ממלאים אותו 
באושר אמיתי. במקום השני אהבתו להפועל באר שבע...אהבה של 

אוהד אמיתי  שרק בשנים האחרונות זכה להצלחות ספורטיביות.

ברוך,
אנחנו עדיין לא קולטים ומתקשים להאמין.

היית אדם מיוחד, קשה היה לפספס אותך, כשחזרת לקליר כולם 
הרגישו ושמעו אותך.

היית אהוב על כולם, איש עבודה חרוץ, אדם טוב לב, אנושי, איש 
משפחה דואג חם אוהב ומכבד.

כך נזכור אותך וכך תישאר בליבנו תמיד.
יהי זכרך ברוך.

מוטי הורוביץ, קב"ט, רכז מנהל מערכות מידע

לזכרו

החל מהשנה קליר הצטרפה לליגה למקומות עבודה בכדורגל 
באזור הדרום , ומסתבר שיש לא מעט שחקנים מוכשרים בחברתנו.

הקבוצה מורכבת מעשרה שחקנים עובדי קליר בניצוחו של המאמן 
האגדי גיא חג'בי .

הליגה מורכבת מ-10 קבוצות המייצגות חברות גדולות באזור הדרום, 
ביניהן: מפעלי ים המלח, ברום, רכבת ישראל ועוד.

עד כה שוחקו 14 משחקים והמאזן שלנו עומד על 11 נצחונות, תיקו 
ושני הפסדים כאשר המטרה לעלות לליגה הבאה.

כולכם מוזמנים להגיע למשחקים, כיבוד על חשבון המאמן גיא 
J חג’בי

מאור נגר,  רכז הבטחת איכות

בתאריך 28.1.2018 יצאנו ליום גיבוש באזור השפלה.
קצת על האזור: שפלת יהודה, חבל ארץ קסום. ממש מתחת לאף, 
מרחק נגיעה, בין עדרי בקר ועמקי כרמים, בין מערות ומחילות 

מסתור לבין משקים פורחים ומלבלבים.
את הסיור התחלנו בביקור מודרך  במערת הנטיפים. הכניסה לבטן 
האדמה אפשרה ביקור בעולם אגדות קסום ומופלא של פסלי אבן 

מעשה ידי הטבע. נטיפים וזקיפים בשלל צורות ,  חוויה מרהיבה.
המשכנו למרכז המבקרים של מבשלת שריגים. בסיור המודרך 
ראינו את המבשלה ומתקני ייצור הבירה, טעמנו 8 סוגי בירות שונות, 

קיבלנו הסבר על הסביבה, חמרי הגלם ותהליך הייצור.
המשכנו אל "בית המורשת של המשטרה", המציג את סיפור המשטרה 
לאורך השנים, מהקמתה ועד היום. דרך מורשת המשטרה מוצגים 

גם תולדות מדינת ישראל.
סיימנו את הטיול במסעדת "אלגריה" הנמצאת בבית שמש, מסעדת 

בשרים,אוכל ביתי וטעים.
. לבסוף חזרנו שבעים ומרוצים. מחכים ליום כיף הבא 

מיכל חדד, רכזת מפעלי הבית.

במפגש השלישי התקבצה הקבוצה לפעילות outdoor בעין חמד- 
יום מלא אתגרים פיזיים ומחשבתיים שבסיומו לא היה ספק- מדובר 
בקבוצת אלופים בכל קנה מידה. הדינמיקה המיוחדת , רוח הצוות 
והתקשורת המצוינת שנוצרו בין חברי הקבוצה יצרו קסם מיוחד 
של אווירה חמימה ומשפחתית ולא פחות חשוב הצלחות באתגרים 

הרבה מעל הממוצע. 
אותה אווירה ליוותה את המפגשים קדימה ונותרה בעינה אף לאחר 
סיום הקורס. זכינו להכיר, להתחבר , ללמוד, להשתפר –הועצמנו!
תודה לחברת "קליר" על ההשקעה במשאב האנושי ועל חוויה 

מיוחדת במינה.

מאיה חיטבשוילי, קניינית

 קורס העצמה אישית

יום האישה 2018
כמדי שנה יצאו נשות קליר לחגוג ולציין את יום האישה הבנילאומי. 
אתי טלקר מסכמת את החוויה: ״רציתי להודות לכן, צוות משאבי 
אנוש, על היום המקסים והמענג. שוק "מחנה יהודה" השוקק, 
לטייל בו ולחוות את הירושלמיות האמיתית, מהמראות, הריחות 

והטעמים המופלאים.
"הפרשת החלה" בביתה של רותי המקסימה והגיבורה, בנועם 
וביכולת מדהימה, העבירה לנו סדנא ומסר לנשמה , לברך על 

הקיים תמיד״.

חבריו של ברוך למחלקה קיימו מפגש חברים לזכרו בנוכחות בני 
משפחתו.

המפגש היה מרגש מאוד, במהלכו חלקו החברים ובני המשפחה 
חוויות וזיכרונות משותפים.



יום בחיי

יום בחיי רמי סאנאנס
מנהל מפעלי הבית ספידי ואופק קליר

נעים  להכיר
בן 47 , נולד וגדל באשקלון, אביו איש שב”ס בעברו, כיום פנסיונר  ואמו 
עובדת סוציאלית בתפקידה. נשוי לבלה ואבא לירדן בת 20 ,מתן בן 
17, עדי בת 15, אושרי בן 8 וליהיא בת 7. כיום גר במעלה מבועים, 

מושב ליד אופקים . 

לפני קליר
רמי הגיע  לקליר מחברת “סוגת” שם עבד כ-8 שנים  וניהל בית זיקוק 
לסוכר. “העבודה שם כללה קבלת סוכר גולמי -  חום וזיקוקו לסוכר 
לבן אותו כולם מכירים״.                                                                                                       

כיום מנהל את מפעלי הבית של הקבוצה: 
אופק קליר – מפעל לגילול נייר. קיימים בו 7 קווי ייצור, מייצר כ-250 

טון מוצרי נייר בחודש.

ספידי תעשיות - מפעל לייצור חומרי ניקוי,  קיימים בו 6 קווי ייצור, 
מייצר כ-1,200 טון חומרי ניקוי כל חודש.

תאר לנו סדר יום שגרתי 
“אני  מגיע ב7:00 בבוקר, מתחיל את היום  בסיבוב במפעלים, בודק 
שכולם הגיעו ולא צצו בעיות מיוחדות. לאחר מכן מתפנה לטיפול 

במשימות שוטפות. 

יום בשעה 9:30 אני מכנס מפגש עם: ראשי הצוותים, תפ”י,  כל 
לוגיסטיקה, רכש, מנהלי ייצור ואחראי הבטחת ייצור. בודק ומבצע 
תיאומים בין מחלקות הייצור, מבצעים תחקירים אם  צריך, בודקים 

מלאי עומד, מלאי ספקים ומלאי לקוחות. 

לאחר הישיבה יוצא שוב למשימות השוטפות ונמצא בהמון הדרכות 
של גורמי פנים בעיקר.

מאחר ואני  מנהל  חדש אז כרגע יש גם  הרבה פגישות הכרות הכרחיות 
מול לקוחות,ספקים וכדומה. אני  משקיע את רוב זמני  בלמידה, בניית 
נהלים, בקרות ודו”חות חדשים . יש לי הרבה ידע ואני  מעוניין להעביר 
אותו הלאה. יום העבודה מסתיים  בסביבות השעה 18:00-19:00 “.  

ובשעות הפנאי?
 .אני  מאוד הורי ומאוד מעורב בגידול הילדים, עוזר בשיעורי הבית“
מאוד אוהב אופנועי שטח וכביש, באגי ולהתאמן בחדר הכושר. אוהד 

מושבע של “הפועל באר שבע”.

קליר מנקודת מבטו של מנהל המפעלים החדש 
לתחושתי הראשונית, זו חברה עם עוצמות! חברה מאוד מסורתית 
ולראייתי עם פוטנציאל להגדלת היקפי הייצור. המטרות העיקריות שאני 
רואה לנגד עיני הן בראש ובראשונה, שיפור רמת השירות מהמפעלים 
החוצה, הידוק הקשר בין קליר לבין המפעלים, שיפור מערך הנהלים 

ובקרת הייצור.

מטרה נוספת חשובה לא פחות היא טיפוח ההון האנושי במפעלים 
והקטנת אחוזי תחלופת העובדים באמצעות מתן דגש על פעולות 

שימור עובדים, נהלים מסודרים, גיבוי ועזרה.

עם כניסתי לתפקיד זיהיתי חברה עם נשמה. התפקיד טומן בחובו 
אתגרים רבים, ועם הזמן אני מתחיל להבין את גודל ההשפעה, האחריות 
והעוצמות הקיימות בו. אני שמח שמצאתי את עצמי בחברה המדהימה, 

ואני מבטיח שאעשה את הכול להצליח.  

רמי סאנאנס, מנהל מפעלי הבית

כנס תיירות בצפון
בתאריך 13/2/18 קיים פורום קנייני הצפון כנס בקיבוץ לביא, 

הכנס בוצע בחסות חברת קליר.

חברי הפורום פעילים מאוד בעיקר בקבוצת וואטסאפ שהקימו, 
הפעילות מתמקדת בהעברה ושיתוף מידע רלוונטי והצעת עזרה 

הדדית.

יאיר מנהל הרכש של קיבוץ לביא יזם את הכנס והזמין את חברי 
הפורום למפגש. חברי הפורום נהנו מהרצאה עם ערן שחר “דוקטור 
התלהבות”, “זריקת אנרגיה לחיים”, מופע של צחוק, מדע וטיפים 

לחיים.

חברת קליר הציגה את פעילות החברה, היתרון בשימוש במוצרים 
במיתוג בינלאומי אשר ייתנו ללקוחות ערך מוסף רב.

SEA OF SPA תוך התמקדות  הוצגו מוצרי טורק ומגוון מוצרי 
בדגמים חדשים ובמוצרי פרימיום אקסקלוסיביים.

חברת קליר רואה יתרון גדול בהשתתפות בכנסים אזוריים ובכך 
מגיעה ללקוחות “הביתה”, באווירה נעימה, אינטימית ואישית. 

הכנס והפורום הוגדרו כהצלחה גדולה על ידי הלקוחות.

אוריאל זוננשיין, מנהל מכירות ארצי

לאחרונה החליטה חברת קליר להשתדרג בתוכנת ERP  מתקדמת 
ולעבור מתוכנת מעלה NX לתוכנת - ONE1VIEW, זוהי גרסה חדשה 

של תוכנת ה-ERP מבית ONE1 בעלת השקפת עולם חדשנית.

המערכת החדשה היא פרי פיתוח ישראלי ומותאמת לחוקים, מבנה 
כלכלי ושיטות העבודה הנהוגות בישראל. 

מערכת ONE1VIEW הינה פתרון מובנה המבוסס על מערכות ליבה 
ארגוניות מרכזיות כגון מערכת פיננסית, תקציב ובקרה ומערכת 
ניהולית. המערכת כוללת גם ניהול לוגיסטי של רכש, תפעול ורצפת ייצור 
המקושרים במידת הצורך גם למערך חיצוני של פתורנות משלימים. 
מודולריות זו מאפשרת גמישות אולטימטיבית בגישה, ניהול וניתוח 

המידע בארגון.

הצלחתה של המערכת מתאפיינת בכך שהיא מתאימה את עצמה 
בגמישות לתהליכי הארגון שלא כמו מערכות בינלאומיות אחרות, בהן 

הארגון מתאים עצמו ליכולות המערכת.

בשיפור מתמיד

לחשוב לקוח

בתאריך 25/1/18 התקיים ביקור בקליר של כ-24 נציגי מנה"ר ממשרד 
הביטחון.

הביקור התחיל בקבלת פנים חמה במרכז הלוגיסטי בב"ש, סיור והצגת 
תהליכי העבודה והפעילות הנרחבת של חברת קליר בתחומים השונים.

בהמשך היום האורחים הגיעו לסיור במפעלי הבית באופקים וקיבלו 
הסברים על תהליכי הייצור.

בצהריים האורחים התכנסו במרכז הצעירים באופקים ופונקו בארוחת 
צהריים עשירה מעשה ידיהן של "נשות אופקים" פרויקט ייחודי של 

נשים מאופקים המבשלות אוכל מזרחי, ביתי וטעים.

במטרה לחבר את האורחים לדרום ולקשר אותם לעיסוקם הצבאי, 
הפתענו אותם עם הרצאתו המרתקת וסיפורו של סרן זיו שילון. זיו 

שילון, יליד העיר ב"ש, התגייס בשנת 2006 לחטיבת גבעתי.

ב-23.10.12 במהלך פעילות כוחותיו בעזה נפצע סרן זיו ממטען 
שהתפוצץ ישירות על גופו ונפגע קשות בשתי ידיו. הוא הצליח להתעשת 

SEA OF SPA השקת מוצרי
 ,SEA OF SPA במסגרת הרחבת מגוון מוצרי האמנטיס מבית
 Floral, 9-Benefits, Magic :פיתחנו לאחרונה 3 סדרות חדשות

מועשרות  קוסמטיות,  פורמולות  על  מבוססות  הסדרות  שלושת 
במינרלים טהורים מים המלח, ובסדרת Floral נוספה גם תמצית 

של צמח הרוזמרין. 
קווי המוצר החדשים משלימים את 6 הסדרות הקיימות, ומרחיבים את 
יכולתנו להשתלב קונספטואלית בבתי המלון בשוק המקומי והבינלאומי. 
בחודש נובמבר ערכנו אירוע השקה למנכ"לים ומנהלי רכש מאזור המרכז. 
האירוע התקיים בבית אנדרומדה, ביפו העתיקה, ולקחו בו חלק כ-70 

מקבלי החלטות בכירים מתחום התיירות. 

 LA SEA OF SPA, הוצגו מוצרי הפרימיום של  לצד השקת מוצרי 
 Etro, :בהם סדרות יוקרה של בתי האופנה הידועים ,BOTTEGA

Roberto Cavalli, Trussardi ועוד.

מר Gianluca Lagana סגן נשיא LA BOTTEGA ליווה את האירוע, 
והציג את החברה ואת פעילותה ברחבי העולם.  

במצגת מרתקת תחת הכותרת "סיפורו של מותג" הציג שי מגן, מנהל 
חטיבת האמנטיס, את תהליך הפיתוח של המוצרים, מרעיון למוצר. 

הנוף המרשים של נמל יפו היווה רקע מושלם למוצרים היפהפיים, 
והאירוע כולו הוגדר כהצלחה. 

שרה ספיר, מנהלת תקשורת שיווקית

ידו  ופינה את עצמו אל הצוות כאשר הוא נושא עמו את שארית 
הימנית.  הוא פונה במסוק לבית חולים סורוקה במצב קשה.

לאחר שאיבד את ידו השמאלית נאבקו הרופאים על הצלתה של היד 
השנייה, בתקווה שיתאפשר תפקוד מסוים שלה. 

בחור בן 23.5 שפיקד על 135 חיילים, היה בשיא כושרו ויכולותיו 
המבצעיות והמקצועיות, יועד לתפקידי מטה ופיקוד מובחרים בצבא 

מוצא את עצמו ללא ידיים, ללא יכולת לעשות שום פעילות לבד.

מאז הפציעה הוא נישא ונולדו לו 2 ילדים, הקים 2 חברות סטארטאפ, 
עבר בהצלחה מס' מרתונים, מתאמן בנחישות רבה לתחרות איש 
הברזל וממש בימים אלה מסיים לימודי עריכת דין בהצטיינות. מסע 
ההתמודדות שלו בדרך לשיקום, האמונה והדבקות במשימה למרות 

הכול מעוררים התפעלות והשראה. 

נועה רחמני, ע.מנכ"לים
הילה אלמקייס, מנהלת צוות לקוחות אסטרטגיים

 ביקור נציגי משרד הביטחון 

כנסים אזוריים ללקוחות

כנס מפיצים 
בחודש ינואר התקיים כנס לצוות הזכיינים ולמערך המפיצים המובילים 

של חברת קליר.  

אנו רואים בהם שותפים לדרך ולהשגת המטרות של קליר לשנים 
הבאות בכלל ולשנת 2018 בפרט.

יחד איתם אנו מצליחים להנגיש את מוצרי קליר וקלין לעסקים קטנים 
ובינוניים שאינם נגישים למערך ההפצה הישיר שלנו. 

הכנס כלל ארוחת צהריים עשירה , סיור באולמות התצוגה שבמשרדי 
מערך המכירות בו קיבלו הדרכות על מוצרי אמנטיס, TORK, ציוד טכני 
של אקולאב ומוצרי קלין. לכל קבוצה היתה תצוגת מוצרים מרשימה.

לאחר מכן, הועברו מצגות שיווקיות שכללו כלים מקצועיים ומבצעים 
שיעזרו בקידום המכירות ללקוחות הקצה.

הוצג המערך הלוגיסטי ומדיניות השירות של קליר לשנת 2018. 

חולקו קטלוגים רלוונטיים לקידום המכירות ושי צנוע. הכנס נחל 
הצלחה !!! הייתה היענות מרשימה והמוזמנים – רובם ככולם הגיעו.

שנת עבודה פוריה לכולנו
יאיר בנדור, אחראי זכיינים ופיתוח חומרי ניקוי

ERP שדרוג מערכת
ONE1VIEW מכניסה את משתמשיה לעידן חדש ומעניקה  גרסת 
חווית משתמש עדכנית, ידידותית ומהירה. למערכת מספר רב של 
יתרונות ביניהם - ממשק משתמש זמין, ידידותי וגמיש, סביבת עבודה 
קלה ואינטואיטיבית, מערכת רב חלונאית אשר מאפשרת עבודה על 
מספר תוכניות במקביל וכמו כן אופציה למחוללי דוחות דינאמיים 

לניתוח מידע.

יתרונות נוספים שמשפרים את תהליכי העבודה כוללים אופציה 
להצגת נתונים בהתאמה למשתמש, קישורים לכלי  OFFICE, ניווט 
מתקדם, המקל על התמצאות ומסך עבודה גדול להצגה רחבה 

של נתונים.

עליה לאוויר והטמעה יתבצעו ברבעון השני של שנת 2018.

רן גליקסמן, מנהל מערכות מידע

תערוכת בתי אבות באילת 
בתאריכים 19-22.02.2018 חל כנס של א.ב.א )ארגון בתי אבות(. 
בכנס השתתפו כ400 מנהלים ובעלים של בתי אבות ודיור מוגן. 
.Ecolab ו Tork קליר הציגה בכנס את המותגים המובילים שלה

בנוסף, קליר חשפה לראשונה את חברת “קומפורטק”, המתמחה 
בריהוט רפואי וסיעודי. 

החברה הינה חדשנית, בעלת איכות מרעננת במחירים תחרותיים. 
התגובות שקיבלנו היו מאוד חיוביות עם עניין גדול כשנקבעו 
פגישות להמשך. נאחל בהצלחה לחברה ולגיא בן בסט, מנהל 

ומוביל התחום בחברה.  

אופיר אלחרר, מנהל תחום בתי אבות ודיור מוגן

לחשוב לקוח

מסיבת פרידה מאבנר
אבנר דומני ניהל את מפעלי הבית לאורך שתי קדנציות.

יצא לי הכבוד לעבוד עימו בקדנציה האחרונה.

ניתן היה לראות כי העבודה והעמל הינם דרך חיים עבורו. יום יום 
נחשפתי לרצונו לתרום ולהקדיש את עצמו לטובת קליר, לשפר, 
לייעל תהליכים, ואפילו אם נדרש לתקן את המכונה בעצמו, כך עשה.

אבנר אף העתיק את חייו מהצפון הרחוק לאופקים, וזאת ע”מ להיות 
זמין בכל עת לכל בעיה בנושא מפעלי הבית.

הידע הנרחב בנושא הנייר וניהול הייצור נתנו השראה לעובדי המפעלים 
לייצר ביעילות ולהגיע ליעדים שהוצבו להם.

נפרדנו באופן רשמי במסיבת פרידה שאורגנה במפעלי הבית לכבודו, 
נאחל לו הצלחה בכל אשר יפנה.

טלי ארץ קדושה, מנהלת תפ”י

שלך ובשבילך


