
בראש חודש אלול, חודש לפני הימים הנוראים, אנו מוסיפים 
לתפילת שחרית מזמור מספר תהילים בשם "לדוד ה' אורי 
וישעי". במזמור זה מבקש דוד המלך מהקב"ה: "אחת שאלתי 
מאת ה' אותה אבקש, שבתי בבית ה' כל ימי חיי, לחזות בנועם 

ה' ולבקר בהיכלו".

מקשים המפרשים - הרי יש סתירה בפסוק. בתחילת הפסוק 
מבקש דוד המלך "שבתי בבית ה'" כלומר הוא מעוניין לגור 
 בבית ה' בדרך קבע ואילו בסוף הפסוק מבקש דוד המלך
"...ולבקר בהיכלו" כלומר הוא מעוניין להיות אורח בבית ה'. 

איך ניתן ליישב את הסתירה?

אלא, מסבירים המפרשים, זה בדיוק מה שמבקש דוד המלך - 
מצד אחד הוא מבקש לשבת בבית ה', כלומר לגור שם בדרך 
קבע, להיות בן בית אצל הקב"ה ולעסוק בקיום תורה ומצוות. 
מצד שני, מבקש דוד המלך, שההתרגשות שלו בעבודת ה' 
תהיה התרגשות של אורח שמגיע לביקור אחרי שלא ראה 

את חברו או משפחתו זמן רב.

גם אנחנו, במקום העבודה שלנו, מצד אחד - זה הבית השני 
שלנו. כמות השעות שאנו נמצאים במקום העבודה היא לעיתים 
יותר מכמות השעות שאנו נמצאים בבית והחברים מהעבודה 
הם ממש כמו משפחה. מצד שני - עלינו לשאוף ולהשתדל לכך 
שההתלהבות וההתרגשות שלנו יהיו כשל אורח המגיע לביקור.
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עיתון עובדי קבוצת קליר / גיליון מס’ 13 / אוקטובר 2016 

עובדים יקרים, 

שלך ובשבילך

אנו ניצבים בפתחה של שנה חדשה וכתמיד, שאיפתנו לשנה 
הבאה היא שמירה על הטוב, שיפור מתמיד ופיתוח בתחומים 

חדשים. 

כידוע, קליר בנויה משני מעגלים, ובמרכזם – הלקוח.

אנו רואים חשיבות רבה בפיתוח מערכת היחסים של כל עובדי 
המעגל הפנימי עם הלקוחות איתם הם באים במגע. 

כל עובד ועובדת בקליר, הן במעגל הפנימי והן בחיצוני, הם 
שגרירים של החברה ושל מטרותיה. 

עובדי המעגל החיצוני אינם באים במגע עם הלקוחות, אולם 
בדרך עקיפה אמונים על תדמית, יחסי הציבור והמיצוב של 

החברה. 

לעומת זאת, לעובדי המעגל הפנימי ישנם ממשקים עם 
הלקוחות, כל אחד בתחומו - אספקה, תמיכה טכנית, ייעוץ, 

הדרכה ועוד. 

אנו מאמינים שעובדי המעגל הפנימי, כשגרירים, יכולים מצד 
אחד לחזק את תדמית החברה במתן שירות מעולה, ומצד 
שני להגביר מכירות באיתור צרכים שאינם בהכרח ברורים 
למערך המכירות, ועדכון מנהל הלקוח הרלוונטי אשר ישלים 

את המשימה. 

ברבעון הקרוב נשים דגש על הדרכות מקצועיות למחלקות 

הרלוונטיות ונצייד אתכם בכלים לאיתור צרכים, לתקשורת בין 
מחלקתית ולהשגת המטרות המשותפות. 

אין לנו ספק כי שיתוף פעולה בין חוליות שרשרת השירות יביא 
לתוצאות מרשימות בזמן קצר. 

אנו מאחלים לכם ולבני משפחותיכם שנה טובה, שנת בריאות, 
אושר, שפע והצלחה!

שלכם, 
אלי ואלי

מחקרים מוכיחים כי השגרה שוחקת את העובדים ולכן 
חברות וארגונים רבים מבינים את חשיבותם של ימי הגיבוש 
לעובדים, היציאה מהמשרד, והפגת הלחץ ושגרת העבודה. 
מחלקת כספים יצאה ליום חוויתי ומגבש שסיפק להם 

אנרגיות חדשות.

התחלנו את הבוקר בכנסת ישראל בהשתתפות בדיון מרתק של 
ועדת הכלכלה של הכנסת בנושא מצוקת הדיור הציבורי. הדיון 

היה מעניין וסוער מאוד ולאחריו ערכנו סיור ברחבי הכנסת. 

המשכנו לארוחת בוקר במסעדת "איתמר", מסעדה ייחודית 
אשר נמצאת בליבה של משתלה באווירה פסטורלית ונעימה. 

האמת, אנחנו ממליצים! 

לאחר הארוחה, הגיע הזמן להפעיל קצת את הראש, אז 
נכנסנו ל"חדר בריחה", אשר היווה הזדמנות מצוינת לשיפור 
שיתוף הפעולה, החשיבה היצירתית ועבודת הצוות באמצעות 

חידות אשר מטרתן לשחרר אותנו מבית הסוהר.

את יום הכיף סיימנו בצעד תימני בהופעה של "הפרוייקט של 
רביבו - להיטים מכל הזמנים". 

מחכים ליום הגיבוש הבא :(

הילה כהן 
כספים

יש כמה רגעים בחיי ילד והורה שהם מרגשים מהרגיל. 

הצעד הראשון, התספורת הראשונה, היום הראשון בגן. הזמן 
חולף כל כך מהר והנה הגיע עוד רגע מרגש, מעבר לכיתה א'!

עד היום הילדים למדו תוך כדי משחק וכעת כללי המשחק 
משתנים, הם הופכים לילדים גדולים. 

כעת הם יוצאים למסע חינוכי מרתק ומופלא, לעולם חדש של 
לימודים ויצירה שבו יכירו חברים חדשים ואת צוות המורים. 

השנה הבן הבכור שלי עלה לכיתה א' וכמובן שאני מתרגשת, 
אפילו יותר ממנו.

חברת קליר, כמו תמיד יודעת לפנק והפעם, הפתיעו את ילדי 
הגן שעולים לכיתה א' עם תיק מהמם ואיכותי של חברת קל 

גב. בקליר על איכות לא מתפשרים :(. 

אין אושר יותר גדול מאשר לראות את החיוך על פניו של בני 
ולעבור חוויה שכזו עם מתנה מפנקת. 

קליר המשיכו בעבודתכם הנאמנה לרגש ולהפתיע. 

לסיום אני רוצה לאחל לכל ילדי הגן שעלו לכיתה א': בהצלחה 
בדרכיכם החדשה! שתהיה שנה מופלאה ומרגשת, שתלמדו 
ותחכימו, שתצמחו ותתפתחו, תרכשו ערכים ותגיעו להישגים.

קרן שמרלק
כספים

שלום כיתה א'  יום גיבוש מחלקת כספים

כיצד מתחילים לכתוב ולתאר ערב פרידה מארגון שבו עבדתי 
שנים רבות? מקום שהיה הבית השני שלי, פרידה מאנשים 

מיוחדים, חברים ומנהלים.

המושג פרידה בדרך כלל מעלה קונוטציה עצובה, אך יש גם 
ערבי פרידה משמחים ומהנים וזאת אני הולך לתאר.

הכל התחיל בשיחה מהילה, מנהלת משאבי אנוש:
"לא שכחנו את אירוע הפרידה. ב-26 למאי, ניפגש בנמל יפו, 

נא להגיע עם נעליים סגורות". 
הודעה לאקונית שהכילה בתוכה נסתר יותר מאשר נגלה.

הגענו למקום המפגש בנמל יפו, ממש על הים.
בליבי הרהרתי, איזה מקום פסטורלי, ידעו היכן לעשות אירוע 

פרידה! 

שמחתי לפגוש את החברים והמנהלים ובראשם המנכ"ל אלי 
גבריאל, שהגיעו. אלי זנה המנכ"ל, הודיע שיתעכב מעט ויצטרף 

בהמשך, "עסקים קודמים להנאה".

התחנה הראשונה, הייתה טיול Segway, רכינוע בעברית. בתחילת 
הטיול צמד מדריכים חינני ומסביר פנים ערכו לנו היכרות קצרה 
עם הכלי ותרגלו איתנו באזור המרכזי של הנמל. לאחר דקות 
ספורות הבנו שלתפעל את הכלי זה לא כל כך מסובך ויצאנו 
לדרך. הנסיעה היתה מהנה והחזירה אותנו לתקופת הילדות. 

רכבנו במסלול לאורך הטיילת אחד אחרי השני, מרחק של 
כ-10 ק"מ. סיור לעת ערביים, מנמל יפו צפונה לכיוון נמל תל 
אביב, מסע היסטורי, של אירועים מתולדותיה של המדינה בכלל 
ושל העיר בפרט, הצבוע בצבעים המרהיבים של השקיעה התל 
אביבית. טיול לאורך הטיילת בתל אביב הוא חוויה אורבאנית 
נהדרת אשר לוקחת אותנו אל אחת מרצועות החוף התוססות 

והיפהפיות ביותר בישראל. ממש תענוג.

התחנה השנייה, ארוחת ערב במסעדת "גֹשן" אשר שוכנת בנחלת 
בנימין. המסעדה מעוצבת באופן מוקפד. התאורה עמומה 
ומשרה אוירה נעימה. חלל המסעדה יפה ומרשים, נברשות 

שלך ובשבילך
מסיבת פרידה מדני לוי ואסף יצחק

תלויות מהתקרות הגבוהות וברקע מתנגן שנסון צרפתי קלאסי. 

זה התחיל בהשקת כוסות היין האדום, לחיים, לחיי קליר ולחיי 
החברים שעוזבים. והמשיך אל תוך הלילה בארוחה בשרית 

מענגת שענתה על כל הציפיות.

ברכות ותשורות נאות חתמו את ערב הפרידה הנפלא הזה.

לסיום, תודה לכם אנשים יקרים על אירוע פרידה מרגש, מהנה 
ומגבש. לא קל לסיים את העבודה בקליר, לעזוב ולהגיד תודה. 
אבל כנראה הגיע הזמן לצאת לדרך חדשה במקום אחר 
 עם אנשים אחרים, אבל עם המון זיכרונות טובים ונעימים.
אני רוצה להודות במיוחד להילה, מנהלת משאבי אנוש, על 

הפקת אירוע שילווה אותנו שנים ארוכות.

אני רוצה להודות לכם, שאתם עושים את חברת קליר למקום 
כזה חם, תוסס ומצליח, שמעורר בי גאווה על כך ששימשתי 

כעובד וכמנהל בחברה.

תשמרו על עצמכם. 
אסף יצחק

קצין בטיחות בין השנים 2002-2016

דבר המנכ״ל

חלוקת מוצרים לעובדים
כחלק ממאמצנו לקידום רווחת העובדים, הוחלט להעניק 
לכל העובדים שי ממיטב מוצרי החברה, אחת לחודשיים.

תיהנו  :(  משאבי אנוש

הלקוח

שנמשיך כולנו לשלב בין תחושת הבית שיש לנו בקליר לבין 
המשך עשייה מתוך התלהבות ומתוך התחדשות, הן בתקופה 
זו של תחילת השנה, שהינה תקופה של התחדשות, והן 

במהלך כל השנה.

שנה טובה,
מוטי פניגשטיין
מנהל לקוחות

ברוח החג



יום בחיי

יום בחיי הילה כהן
בשיפור מתמיד

השנה זכינו לצרף למעגל לקוחותינו את רשת קלאב הוטל, 
שהינה מרשתות בתי המלון הגדולות ביותר בישראל. 

חתמנו עם הרשת הסכם לתקופה של 3 שנים לאספקת חומרי 
ניקוי לכל בתי המלון של הרשת. 

לאחר סקר נרחב של צרכי הרשת, התאמנו את סל חומרי הניקוי 
המתאים לה מתוך מגוון מוצרי החברה, כאשר רוב המוצרים 

 .ECOLAB שנבחרו היו ממוצרי

במכבסת מלון קלאב הוטל הותקנה מערכת מינון מתקדמת 
שמזינה למכונות הכביסה חומר ניקוי מרוכז מדולל במים. 
טכנולוגיה זו מביאה לתוצאות כביסה טובות יותר ומונעת הכתמת 

טקסטיל וערבוב בין חומרים.

 ברשת קלאב הוטל 

נתבקשתי לכתוב קצת על הילה שלנו, רכזת הנהלת חשבונות, אז 
נפגשנו לראיון קצר:

קצת על הילה
"למי שלא מכיר אותי, אז.. נעים מאוד! שמי הילה סויד כהן, בת 

30 מבאר שבע.
נשואה לנתי אשר עובד במפעל אופק באופקים ואמא לדניאל 

בת שנה.
אוהבת לבלות עם חברות, לקנות בגדים, לעשות ספורט )בעיקר 

ריצה( ולטייל- רק לא לישון בטבע!"

עבודתי בקליר
"הגעתי לקליר לפני כ-3.5 שנים לתפקיד מרכזנית, בידיעה 
ברורה שמדובר בעבודה זמנית עד שאקבל החלטה לגבי עיסוק 

עתידי או לימודים.

לקוחות  שירות  נציגת  לתפקיד  קודמתי  וחצי  כשנה  אחרי 
אסטרטגיים לעבודה מול יחידות צה"ל השונות. העבודה במחלקת 
קשרי הלקוחות הינה עבודה אינטנסיבית מאוד ששאבה ממני 
המון כוחות, אנרגיה וסבלנות, וכבר כמעט "הרמתי ידיים" וחשבתי 

לעזוב.  

פניתי למשאבי אנוש והודות לפתיחות, לראייה הרחבה ולאפיק 
הקידום הנהוג בחברה הוצעה לי משרה במחלקת כספים 

ובשנתיים האחרונות אני עובדת בהנהלת חשבונות ספקים.

במחשבה לאחור הכל זרם, אופי החברה, האנשים, בראשם רונית 
דמרי המנהלת האישית שלי, האווירה והכי חשוב ההיכרות עם 
נתי שלי )שתפקד באותה תקופה כנהג בקליר(. כל אלו עשו את 

שלהם ונשארתי לעבוד בקליר."

הילה "הרעיה"
"עוד בימים הראשונים שלי כמרכזנית התחברתי מאוד לעובדים, 
יום אחד לאחר סיום העבודה ביקשתי טרמפ מאחד הנהגים, 
בדרכנו התחלנו לדבר, השיחה קלחה ומאותו היום מצאנו את 

עצמנו מדברים יותר ויותר ומאז... זה סיפור אהבה!

בוקר אחד, כשנתי היה בדרכו עם המשאית של קליר לאספקת 
מוצרים ללקוחות, הוא היה מעורב בתאונת דרכים קשה בה נפגעו 

מספר כלי רכב, היו פצועים ולצערנו הרב גם הרוג. 

התאונה שהתרחשה שבוע ימים לפני החתונה תפסה אותנו 
בשיא ההתרגשות וההכנות לאירוע הגדול של חיינו. 

במקום להתעסק בחתונה מצאנו את עצמנו מתעסקים בהחלמה 
של נתי שנפצע קלות באירוע, בפגישות עם עו"ד ובחקירות 

במשטרה, פשוט חלום בלהות.

היינו שבורים לגמרי, לקח לי מספר ימים לאסוף את עצמי ולצאת 
ל"קרב" של חיינו. החלטתי שאני חייבת להיות חזקה ובעמדה 

המעודדת, המחזקת, החושבת והפועלת."

הילה "האמא" 
"היום שלי מתחיל עם צפצוף השעון בשעה 6:15 ואז אני "גונבת" 
במיטה עוד 5 דקות ואז עוד 3 דקות ומתחילה את התארגנות 

הבוקר כשברקע שירים מקפיצים.

אני מארגנת את דניאל ואנחנו יוצאות מהבית לכיוון הגן בשעה 
7:20, משם אני ממשיכה לעבודה.

ב-16:00 אני יוצאת מקליר וממהרת לאסוף את דניאל מהגן. 
בבית אני מקפידה על לו"ז קבוע, אנחנו מגיעות לקראת השעה 

16:20 משחקות ביחד, ב-17:00 ארוחת ערב, ב-18:30 מקלחת 
וב-19:00 דייסה ודניאל הולכת לישון.

דניאל שלי רגישה לחלב וביצים דבר שמצריך ממני להיות מאוד 
יצירתית בארוחות הערב, אני ממציאה לה מתכונים ונמצאת 
בקבוצה בפייסבוק של אמהות לילדים עם רגישויות משם אני 

שואבת רעיונות יצירתיים."

קליר עבורך
"קליר היא משפחה!

הכרתי בקליר את נתי בעלי ועברנו פה המון: זוגיות, אירוסין, 
השתתפותו של נתי במבצע צוק איתן, תאונת הדרכים הקשה, 

החתונה ולידת דניאל הנסיכה שלנו.

אני מרגישה שאני מגיעה הביתה כל יום כאשר אני בעבודה.

התמיכה בזמנים קשים, העזרה, ההתחשבות, הנתינה והחיבוק 
החם שאני מקבלת פה מכולם זה דבר שאינו מובן מאליו וזו 

ההזדמנות שלי להודות לכולם.

כייף לדעת שמקום העבודה הוא אינו רק מקום של עבודה אלא 
הוא הרבה מעבר לזה!"

התוכניות לעתיד
"בגלל הדרך שעברתי מאז שהגעתי לכאן, אני בהחלט רואה 

אפיק להתקדם וללמוד עוד ועוד דברים בקליר.

נתי ואני מרגישים שהעבודה פה היא ממש חלק מההווי של 
הזוגיות והמשפחה הפרטית שלנו ומקווים שכך זה יישאר."

בנימה אישית, אני חייבת לומר שכל יום אני נפעמת מהילה שתמיד 
מגיעה בבוקר עם חיוך, אנרגטית, מאורגנת וקורנת. הילה עובדת 
ביעילות, במסירות ובזריזות וכל שנותר לי הוא לאחל לה ולנתי 

המשך זוגיות נפלאה ונחת מדניאל הקטנה.

נועה רחמני
מזכירת מנכ"לים

בשיפור מתמיד

קריירה בקליר
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זוהי הפעם הראשונה בה אנו מתקינים מערכת מסוג זה. בסיועו 
המסור של אופיר מגורי ההתקנה עברה בהצלחה. 

נזקקנו לתקופת הסתגלות ללקוח, לשיטות העבודה שלו וכן 
למערכת החדשה שהותקנה. התגברנו על תקלות בדרך, ונכון 
להיום, תוצאות הניקיון במלונות טובות מאלה שהיו מול הספק 

הקודם.

אנו מצפים  הפרויקט.  את  רב שצלחנו  בסיפוק  לומר  ניתן 
לפרויקטים נוספים שנכונים לנו.

יאיר נתן
יועץ תחום חומרי ניקוי

אחד מסודות ההצלחה של קבוצת קליר הוא תהליך של שיפור 
מתמיד.

מאז הקמת החברה ועד לפני כמה חודשים, התקבלו הזמנות 
על כל מגוון המוצרים והובטחה ללקוחות אספקה תוך 48 שעות 

עבודה ללא התייחסות למלאי הקיים.

מידי בוקר, ההזמנות היו מתוכננות על ידי ההפצה ובעזרת הממשק 
היו יורדות לליקוט. מכיוון שלא לכל ההזמנות היה מלאי במדפים, 
נוצר מצב שבו חלק גדול מההזמנות היה נכנס לתהליך של המתנה 
מפני שלא ניתן היה ללקט את כל המוצרים אשר הלקוח הזמין. 

הבעיה השפיעה על מערך המכירות ומערך הלוגיסטיקה. הטיפול 
בחוסרים גרם לבזבוז אנרגיה של עובדים רבים בחברה ובנוסף 
לחוסר שביעות רצון אצל הלקוחות שהזמינו, הובטח להם שיקבלו, 
אולם בפועל לא קיבלו את המוצר או שקיבלו מוצר חלופי ללא 

ידיעתם.

הטיפול בחוסרים גרם לתסכול בקרב ההנהלה והעובדים ולחוסר 
יעילות של המערכת כולה. לקוחות החברה גילו חוסר שביעות 
רצון עקב כך שלא קיבלו את הפריט שהזמינו במועד הרצוי. 
מחלקת קשרי לקוחות עסקו רבות בטיפול בחוסרים. מחלקת 
ההפצה אשר ביצעה תכנון הפצה עם משאיות מלאות ופעמים 
רבות משאיות היו יוצאות ריקות או מתבטלות. עבודת הליקוט 
נמשכה שעות רבות בעקבות החריגים הרבים. הנהגים נאלצו 
להמתין זמן ממושך בקליר עד להשלמת החוסרים והעמסתם. 

כל זאת הביא לבזבוז רב של משאבים.

לאור זאת, הושקעו שעות עבודה רבות במחלקת המחשוב על 
מנת לחפש פתרונות למזעור התופעה.

לפני כחצי שנה התקבלה החלטה לבצע שינוי של-180 מעלות 
ולהפוך לחברה שמוכרת את המוצרים שקיימים על המדף ולא 

את המוצרים שמוצגים בקטלוג.

השינוי בוצע לפי כל הכללים בקליר וכלל: אפיון, התאמות מחשוב, 
פיילוט, הדרכות, ישיבות סטאטוס ובסוף חודש מאי התהליך עלה 

לאוויר בכל החברה.

המשמעויות של השינוי הינן רבות ונגעו במחלקות רבות בחברה. 
בעקבות השינוי, נציגות קשרי הלקוחות מציעות ללקוחות את 
המוצרים לפי הכמות שקיימת במלאי. במידה ואין מספיק מלאי 
מבוצעת הזמנה של פריט חלופי אשר הלקוח מודע אליו. הליקוט 
מתבצע בצורה יעילה, מהירה וללא חריגים ומועמס למשאיות 
בסוף היום בהתאם לתכנון ההפצה. הנהגים מקבלים את הסחורה 
כאשר הם מגיעים לקליר ולא ממתינים להשלמות. הלקוחות 
מרוצים משום שהם מקבלים את המוצרים שהובטחו להם. 
ולבסוף, ההנהלה מרוצה כיוון שהמערכת עובדת בצורה יעילה 

הזמנה מהמדף
ונחסכים משאבים רבים.

הפתרון של "הזמנה מהמדף" נוגע בכל אחד מאיתנו ותורם רבות 
להשגת מטרות החברה.

בעקבות התהליך הנ"ל, בוצע שינוי בשיטת המדידה של החוסרים 
בקליר. הוחלט להפיק דו"ח יומי להנהלת החברה שבו מפרטים את 
כל הפריטים A+M )הפריטים המבוקשים ביותר לקליר וללקוחותיה( 
שהמלאי הזמין שלהם נמוך מ50% מלאי הביטחון המוגדר. בנוסף, 
מופק מדי בוקר דו"ח המציג את כל הפריטים שהמלאי הזמין 

שלהם נמוך ממלאי הביטחון לטובת טיפול מחלקת הרכש.

"הזמנה מהמדף" הוא פרויקט הצלחה חוצה ארגון ובהזדמנות זו 
ברצוני להודות לשמעון שי ממחלקת המחשוב שבזכות עבודתו 

הצליח לגרום לחברה שלמה לשנות את צורת עבודתה.

סורין ליפשיץ
מנהל הבטחת איכות ומחשוב

קליר רכשה את פעילות קומפי 
בשנים האחרונות חברת קליר היא מובילת השוק בתחום מוצרי הנוחות 

לבתי המלון )הנקראים בעגה המקצועית – אמניטיס( 

עם 70% נתח שוק, ופעילות מול מרבית המלונות והרשתות בארץ, אנו 
רואים את התחום כאחד ממנועי הצמיחה בחברה, ושואפים להמשך 

התפתחות בתחום. 

הבסיס לקפיצת המדרגה שעשתה קליר בתחום האמניטיס הייתה 
עם רכישת הפעילות של חברת "שוגון". 

אחת החברות שהתחרתה בקליר בתחום היא "קומפי", אשר נוסדה 
לפני 25 שנה, ובמשך שנים שלטה על תחום האמניטיס בישראל. 

לפני מספר חודשים עמדה בפנינו הזדמנות לרכישת הפעילות של 
חברת "קומפי", אשר מלבד חוג לקוחות מכובד, כגון מלון וולדורף 
אסטוריה ורשת הילטון, כללה גם ספקים איכותיים ונציגות מקומית 

של מותגי יוקרה בינלאומיים. 

לאחר עבודת הכנה מקיפה, קליר רכשה את הפעילות של קומפי, 
וכעת אנו מצויידים בכלים הטובים ביותר להרחבת הפעילות בקרב 

לקוחותנו הקיימים ולחדירה ללקוחות פוטנציאליים. 

בהצלחה! 
שי מגן

מנהל תחום אמניטיס

בשיפור מתמיד

בשיפור מתמיד


