
עיתון עובדי קבוצת קליר / גיליון מס’ 15 / ספטמבר 2017 

עובדים יקרים, 

שלך ובשבילך

שנה חדשה בפתח, שנה המביאה עמה משב רוח רענן של התחדשות 
וחדשנות.

אנו נמצאים בעידן שבו הקצב מואץ, והשינויים מתרחשים בקצב מהיר. 
התחרות הגלובלית הולכת וגדלה וחדשנות היא הדרך הטובה ביותר 

לנצח. 

חדשנות אינה פעילות נפרדת, אלא משימה המוטלת על כל אחד ואחת 
בחברה, והיא הכח המניע של כל חברה שמטרתה לצמוח. 

חדשנות אמיתית היא אבן היסוד לבניית יתרון תחרותי מתמשך, היא נובעת 
מרעיונות טובים, משפרת תהליכי עבודה, מאפשרת יצירתיות מוצרית 

דבר המנכ״ל

גיבוש מפעלי הבית 
ב-13.06.17 התקיימה סדנת תאוות בשרים אצל השף רודד לעובדי 

המפעלים - ספידי ואופקליר.

הסדנא התקיימה בביתו הפרטי של השף במושב פסטורלי. במהלך 
הסדנה טעמנו מהיין שנעשה ביקב הפרטי של השף, למדנו להבדיל 
בין סוגי הבשרים והתאמתם בצורה הטובה ביותר לתבשילים שונים. 

הכנו קבב טלה, אושפלו, אסדו ולקינוח התפנקנו בסופלה שוקולד.

כל אחד מחברי הקבוצה לקח חלק פעיל בהכנת המנות, החל מחיתוך 
הירקות ועד לבישול/טיגון המנות.

הסדנה הייתה חוויה קבוצתית מעשירה מעניינת ומיוחדת. בזכות 
ההווי הקבוצתי ובזכות שיתוף הפעולה של כולם, היה מושלם.

גילה מכלו, מזכירת מפעלי הבית

ופתרונות ייחודיים, המשמשים פלטפורמה לפיתוח לקוחות חדשים. 

חברה שתשכיל לשלב חדשנות של ממש בפעילותה, תשפיע על הסביבה 
שבה היא פועלת, ותשנה את כללי המשחק. 

כפי שידענו עד היום להוביל את השוק, אנו מצפים מעצמנו להמשיך גם 
בשנה החדשה אשר אנו עומדים בפתחה. 

אנו מאחלים לכם ולבני משפחותיכם שנה טובה, שנה של בריאות איתנה, 
אושר והצלחה. 

שלכם, 
אלי ואלי 

שלום כיתה א׳
ילדי העובדים העולים לכיתה א’ התחדשו בתיק מקסים 

ואיכותי מבית קל- גב. 

בתמונה, טליה סיילרס, אשר התרגשה מאוד בעת קבלת 
התיק וביקשה להודות למשפחת קליר על המתנה המיוחדת. 

אנו מאחלים לעולים לכיתה א’ ולכל התלמידים שנת לימודים 
פוריה, מצמיחה ומוצלחת.

שלכם, משאבי אנוש.

שלך ובשבילך

שנה טובה
וחג שמח

מאחלים לכם ולבני משפחותיכם

יום משפחות 
ביום שישי, בתחילת חודש אוגוסט התכנסנו עובדי החברה ובני המשפחה 
בבריכת קיבוץ בית גוברין ליום שכולו כייף והנאה. הילדים נהנו ממגוון 
הפעלות וסדנאות יצירה, מתנפחים ומתקני ג’ימבורי והיו בעננים. אלו 
מביננו שכבר לא רצים או עדיין לא רצים אחרי זאטוטים, יצאו לסיור 
בעקבות מגשימי חלומות. תחילה ביקרו אצל ניסים לוי, אמן היוצר 
מגרוטאות ושאריות מתכת יצירות מופלאות המלאות בדמיון. ניסים 
סיפר על תהליך היצירה ושיתף בסיפורה המרתק של משפחתו שעלתה 
ארצה מעיראק. בהמשך נפגשו עם אמנית השוקולד - גליה לוי , ביתו 

של ניסים. ממנה למדו על תכונות השוקולד, ראו כיצד להשתמש בו 
לאפיה ובישול ואף זכו לטעום שוקולד בטעמים מפתיעים כגון צ’ילי, 
כוסברה וקינמון. לסיום, נסעה הקבוצה למושב שריגים לבקר במבשלה 
ישראלית שם שמעו את סיפור המבשלה והתפתחות תעשיית הבירה 
הביתית בישראל, וטעמו בירות מיוחדות שמכינים במקום. הסיור היה 

מעניין, מרחיב אופקים ומעורר השראה.

שלכם, משאבי אנוש

פרידה מאסנת בנדה 
לאחר 11 שנות עבודה בחברת קליר החליטה אסנת לפרוש כנפיים 

ולצאת לדרך חדשה.

בתפקידה האחרון היתה מנהלת פיתוח עסקי בחטיבת המכירות 
והתמקדה במבני תעשייה והייטק, זאת בנוסף להיותה אנליסטית במערך.

אסנת הייתה שותפה פעילה בפורום המכירות, במסגרת תפקידה נתנה 
מענה לכלל המנ”לים ומנהלי המחלקות תוך שימת דגש על הפרטים 

הקטנים שהפכו את עבודתה ליוצאת דופן.

קיימנו לאסנת מפגש פרידה אשר התחיל בארמון הנציב לסיור סאג 
ווי מדהים ביופיו הכולל סקירה היסטורית של האזור ולסיום התפנקנו 

במסעדת אנג’ליקה בירושלים.

חברי הפורום, כל אחד בתורו, אמרו מילות פרידה, ציינו את הלויאליות 

שלך ובשבילך

של אסנת לחברה ואת תרומתה הרבה, את מקצועיותה. איחלנו לאסנת 
הצלחה רבה בהמשך הדרך בכל שתיבחר ואנו מצפים לגדולות ממנה.

אוריאל זוננשיין, מנהל מכירות ארצי



יום בחיי

יום בחיי סורין ליפשיץ
מי אני?

סורין ליפשיץ, בן 50, נשוי באושר לאורה ואבא לשתי מתנות יקרות: שי, 
סטודנט, ודורון, חיילת.

נולדתי וגדלתי ברומניה ועליתי לארץ בשנת 1985.
מתחיל במרץ את הבוקר

כל יום בחמש בבוקר אני יוצא להתאמן, לרוב אימון ריצה או אופניים.

קריירה בקליר
בפברואר 1996 התחלתי לעבוד בקליר בתפקיד מנהל הבטחת איכות. 
בהתחלה היו לי הרבה תחומי אחריות: ביטוח, אוכל, הסעות, תחילת 
תהליכי ISO בארגון וכו'. בהמשך עברתי לטפל בנושא המסופונים ואחר 
כך גם בנושא המחשוב החל במערכות מידע ועד לציוד חומרה ותוכנה. 
עם השנים מחלקת הבטחת איכות התרחבה וכיום באחריותי 3 עובדים.

אני מגיע לקליר כל יום ב-08:00. מתחיל בבדיקת שרתים וממשקים, 

במידה ויש תקלות מטפל בהן ואז עונה למיילים. מבקר את עבודת מבקרי 
האיכות בעבודתם השוטפת במחסן, מטפל בתלונות לקוחות ונותן מענה 
שוטף לכ-150 משתמשי מחשב במחלקות השונות, ביניהן רכש, מחסן, 
מכירות וקשרי לקוחות, הן בנושאי הבטחת איכות והן בנושאי מחשוב. 
בנוסף, במהלך השבוע יש שלושה ימים מרוכזים של ניהול משימות 
מחשוב כלל מערכתיות עם יועצי מחשוב: יום  אחד עם מנשה חי ויומיים 

עם שמעון שי. 

קליר היא חברה מאוד משפחתית, כבר בהתחלה כשבאתי להתראיין 
לתפקיד, ציינתי שאני צריך גמישות ויכולת לצאת במיידי מהעבודה 
עקב מחלה במשפחה וקיבלתי את התמיכה המלאה. לשמחתי תחושת 

המשפחתיות מלווה אותי עד היום.

אני מאוד נהנה לעבוד בקליר. זוהי חברה המעניקה לעובדים חופש פעולה 
על מנת להגיע לתוצאות. זוהי חברה דינמית, אשר פועלת להתרחבות 

תמידית לתחומים חדשים. 

המהפכה הבריאותית
בשנת 2005 התחלתי לרכב על אופני שטח אבל רק בשנת 2010 קניתי 
אופני כביש, והתחלתי להשקיע ברכיבה. ב-2011 רכשתי אופניים 
מקצועיים יותר והצטרפתי לקבוצת רכיבת כביש. בשנת 2012, לאחר 
30 שנים כמעשן כבד בהן עישנתי כ-15 סיגריות ביום! החלטתי על תפנית 
בחיים,  התחלתי להתמקד בספורט והפסקתי לעשן. עבורי ספורט הוא 
דרך חיים, לא התחלתי לעסוק בפעילות ספורטיבית בעקבות הפסקת 
העישון אלא רציתי להפסיק לעשן מכיוון שחיים של ספורטאי לא מסתדרים 

עם הסיגריות. 

מאז שהפסקתי לעשן כל חודש אני שם בצד 600 ₪ )עלות הסיגריות( 
ובכסף הזה קניתי שני זוגות אופניים, טסתי לחו"ל ואני מתכנן להחליף 

זוג אופניים נוסף. 

בשנת 2013 יצאתי ללימודי קורס מאמני חדר כושר והדרכת ספינינג.  
העלתי הילוך בתחום הריצה והתחלתי להשתתף במרוצים כמו מרוץ 
באר שבע והתקדמתי להשתתפות במרתונים כל שנה. השתתפתי במרתון 
ירושלים ובמרתון טבריה, ובחו"ל השתתפתי במרתונים בפריז וברומא. 

אני מתאמן 6 ימים בשבוע. בשנה האחרונה אני רוכב לבד 150-160 
ק"מ בשבוע ורץ 40-50 ק"מ בשבוע.  אני מגדיר את עצמי כ "מכור" וחי 
בשביל הספורט ומוכן לעזור לכל מי שירצה לעשות ספורט. אני חושב 
שספורט מאוד תורם לאדם עצמו אבל גם למשפחה ולעבודה. ההשפעה 
שלו ניכרת הן בגוף והן בנפש, רמת האנרגיה עולה וההתנהלות היומ- 

יומית נהיית יותר אפקטיבית. 

וכשנשאר עוד קצת זמן בין ספורט לעוד קצת ספורט...

אני מאוד אוהב לטייל! נסעתי ל-8 טיולי קראוונים: ארבעה באירופה 
וארבעה בארה"ב. 

מסיים את היום
איך אפשר בלי עוד קצת ספורט, לרוב אני מסיים את היום באימון ריצה.

ליאורית שמעון, מנהלת קשרי לקוחות

לחשוב לקוח

- שירותי בריאות  כנס מנהלות משק 
כללית 

במסגרת יום הדרכות חווייתי למנהלות המשק אשר אורגן על ידי הנהלת 
מחוז מרכז, הגיעו כ-60 מנהלות משק מהסניפים השונים ליום ביקור בקליר. 

במהלך הביקור הוצגו למנהלות מוצרי החברה והוסבר להן על מערך 
הלוגיסטיקה.

הדובדבן שבקצפת היה הרצאתו הסוחפת של הרב לסרי, אשר נגע 
בסיטואציות מחיי היום יום בצורה הומוריסטית. הבנות התחברו וצחקו 

צחוק משחרר, אשר סחף את כולם.

הביקור היה מקצועי וחוויתי כאחד. לאור ההכרות והחיבור ללקוח ידענו 
להתאים עבורו הן את המוצרים והן את החוויות והביקור נחל הצלחה רבה.

תמונה אחת שווה אלף מילים...

מחלקת לקוחות אסטרטגיים 

TORK חידושים במגוון
כחלק ממגמת התחדשות התמידית שאנו מקדמים במותג TORK בצענו 
סקרי שוק בתחום אולמות האירועים על מנת לתת מענה לחוג לקוחות זה.

החלטנו להוסיף לסדרת מתקני TORK מתקנים חדשים עם חיישני תנועה 
.TORK MATIC

 מתקן חיישני לניגוב ידיים
 TORK MATIC

מופעל ע"י עין אלקטרונית, מעניק הגיינה 
מושלמת ללא מגע במתקן, מכיל מגבות 
פרימיום נשלפות אחת אחת ללא צורך 
ייחודי לקביעת אורך  ומנגנון  במשיכה 

המגבת.

 TORK MATIC מתקן חיישני לסבון קצף
מופעל ע"י עין אלקטרונית, מעניק הגיינה מושלמת 
ללא מגע במתקן ומאפשר מינון מבוקר לחסכון ניכר.

TORK דני אופטובסקי, מנהל מותג

בשיפור מתמיד

שדרוג צי המשאיות של קליר 
כחלק ממגמת השיפור המתמיד בחברה נחתם הסכם עם חברת כלמוביל 

להחלפת צי המשאיות בחברה.

מערך הלוגיסטיקה התחדש ב-18 משאיות מסוג מרצדס שהחליפו את 
המשאיות הקיימות.

כל המשאיות מאובזרות ומצוידות ברמפה הידראולית, עגלה חשמלית 
וגיר אוטומטי. 2 משאיות אף מאובזרות בתא שינה לרווחת הנהגים.

המשאיות כוללות מערכת בטיחות חכמה למניעת תאונות דרכים כחלק 
מסטנדרט הבטיחות הגבוה של חברת מרצדס.

נסיעה בטוחה 

דודו דדון, מנהל לוגיסטיקה

אופקליר -  הפעלת  קו ייצור נייר הטואלט 
בחודש יוני הופעל מחדש באופקליר קו ייצור נייר טואלט )פריני(. קו זה, 
החדיש ביותר במפעל, הינו בעל טכנולוגיה מתקדמת. והוא נכלל בין קווי 

הייצור המשוכללים של החברות המובילות בישראל.

הפעלתו המחודשת של קו הייצור העמידה בפנינו מספר אתגרים:
הכנה טכנולוגית של קו הייצור לעבודה רציפה אשר כללה החלפת חלקים   

מתכלים ותיקון תקלות תוך כדי הרצת המכונה.
הכנת תוכנית עבודה ותחזוקה.  

והחשוב מכל, קליטה והכשרה של צוות עובדים חדש. זוהי  למעשה המשימה   
המורכבת ביותר הכוללת בניית צוות, הכשרת העובדים והטמעת הידע 

הנדרש להפעלה תקינה ויעילה של הקו.

בחודש יוני תפוקות הקו הגיעו ל-140 משטחים ובחודש יולי תפוקות הקו 
גדלו ואף הגיעו לכמות אשר סיפקה מענה ללקוחות החברה ומעבר לכך, כל 

. שנותר הוא להמשיך ולמכור

עובדי קו הפריני, אלקסיס ברנגלר, ולדיסלב גלקוב ונתנאל כהן, קבלו תעודות 
מפעיל מוסמך, המאשרות שהידע הנצבר על ידם מאפשר להם להפעיל את 
הקו. כעת,המטרה העומדת בפני הצוות היא צבירת ניסיון והפגנת נחישות על 

מנת להגדיל את תפוקות הקו בהתאם למגבלות המכונות.

לקו זה פוטנציאל להגדלת רווחיות המפעל בעתיד.

אבנר דומני, מנהל מפעלי הבית 

עלייה לארץ - התחלה חדשה בארץ חדשה
במקום בו גרתי לא היו חיי קהילה פעילים. היו רק שני מפגשים של 

יהודים 

בבית הכנסת בחנוכה ובפסח ובפעם האחרונה שהגעתי למפגש בפסח 
הבנתי שכל הצעירים היו רשומים לעלייה לארץ.  

בנובמבר 1985, בגיל 18.5, החלטתי לעלות לארץ לבד על מנת להתחיל 
בחיים חדשים. כשהגעתי למרכז הקליטה הפנו אותי למרכז הקליטה 

בבאר שבע. שם גרתי בדירת שני חדרים עם שותף. 

למדתי עברית באולפן כחצי שנה והלכתי לעבוד בנאות מדבר, שם 
הכרתי את אורה אשתי. עבדתי שם כשנתיים וחצי כמלצר וברמן וכך 
למדתי את השפה. אחרי שנה וחצי עברתי לגור בהוסטל לעולים חדשים. 

בשנת 88' התגייסתי לחיל האוויר, בהתחלה שירתי בעובדה ואחר כך 
בחצרים. בשנת 89' לקחתי רגילה וטסתי לביקור ברומניה וכשחזרתי 
התחתנתי עם אורה בגיל 22. לאחר הצבא המשכתי לעבוד כאזרח 

בתעשייה האווירית.

וניהול ועבדתי כשנה  92' הלכתי ללמוד הנדסאי תעשייה  בשנת 
במשרדים של מפעלי ים המלח.  

בשיפור מתמיד

במהלך חודש יולי התכנסו עובדי החברה ומיטב לקוחותיה מתחום בתי 
האבות, מרכזים גריאטריים ומוסדות רפואיים נבחרים, במתחם ״אטורה״, 
מיני ישראל על מנת להתרשם ממוצרי המותג החדש קומפורטק - מבית 

קבוצת קליר.

במהלך ההשקה הוצגו דגמים נבחרים ונעשו הדרכות מקצועיות לעובדי 
החברה וללקוחות והנושא עורר עניין רב. קבוצת קליר השיקה מוצרים 
אלו תוך חשיבה לטווח ארוך ובמטרה להעניק את הערך המוסף עבור 

הלקוחות הרלוונטיים. אנו בקליר כבר שוקדים על העמקת מגוון המוצרים 
ומאמינים כי המותג החדש יעזור בהגדלת חוג הלקוחות שלנו בעתיד.

בסיום ההשקה שמענו הרצאה מרתקת של ד"ר אייל דורון בנושא "תבונה 
יצירתית בחיים ובעבודה". במפגש אינטראקטיבי וחווייתי תרגלנו את 
עקרונות החשיבה היצירתית וקיבלנו כלים שניתן ליישם בבית ובעבודה. 

גיא בן בסט, מנהל תחום ציוד רפואי

קבוצת קליר גאה להציג: קומפורטק ציוד רפואי וסיעודי


