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עובדים יקרים, 

שלך ובשבילך

השוק העסקי בו אנחנו מתפקדים, הוא שוק תובעני ותחרותי.

שוק זה מורכב ממפעלים וחברות כמו שלנו, המספקים לשוק מוצרים 
איכותיים במחירים תחרותיים עם מערכות שיווק ומכירה מתקדמות.

אז מה בעצם נותן את הערך המוסף של חברת קליר?

ההצלחה שלנו מבוססת על שחקני הנשמה של החברה - עובדי החברה 
ומנהליה, שמחברים גוף לנשמה וכולם ביחד - קליר.

שחקני הנשמה של קליר מזדהים הזדהות מלאה עם מקום העבודה, עם 
החברה, עם התפקיד, ועם האנשים סביבם. הם האנשים שמגיעים בזמן 
לעבודה, לוקחים אחריות מלאה על איכות המוצרים, הדואגים למלאים 

לחשוב לקוח

דבר המנכ״ל

אתר קליר החדש
לאחר חודשים רבים של עבודה קשה ומאתגרת, אתר קליר החדש עלה 

לאוויר! 

הושקעה מחשבה רבה בבניית אתר מתקדם ועדכני מהיבטים שונים: עיצוב 
ששאב השראה מאתרים בינלאומיים, כתיבת תכנים מקצועיים, אפיון צרכי 

לקוחותינו וכמובן שהאתר מותאם גם לנייד. 

באתר תוכלו לקרוא אודות החברה ופעילותה, לצפות בפריטים בקטלוג 
הדיגיטלי ובסרטונים של TORK, ECOLAB ו-Sea of Spa. כמו כן, פורטל 

TORK חידושים במגוון
במסגרת הרחבת פעילות המותג, במהלך חודש אפריל, תצא לאור 
סדרה נוספת של מוצרים מבית חברת TORK, ובנוסף מוצרים קיימים 

יעברו מתיחת פנים :

אני בטוח שיחד עם מסירות העובדים נצליח לקדם את המוצרים ולהגדיל 
את המכירות במטרה לעמוד ביעדים גם בשנת 2017.

בהצלחה

TORK דני אופטובסקי, מנהל מותג

VECTAIR ריח חדש באוויר
אנו שמחים לבשר כי בזכות יכולותיה הגבוהות וההצלחות המוכחות עם 

.VECTAIR נבחרה קליר לייצג את חברת ECOLAB-ו TORK החברות
מוצרי החברה מהווים קשת רחבה של פתרונות מקצועיים לחדרי שירותים 

ומשרדים.
השילוב בין מוצרי VECTAIR לבין הניסיון של קליר מבטיח ללקוחותינו 

פתרונות ייחודיים. 
במהלך חודש נובמבר הושקו 2 מוצרים.

TORK דני אופטובסקי, מנהל מותג

גיבוש מערך המכירות 2017 
בחודש פברואר יצאנו לסוף שבוע מפנק ומגבש בים המלח. התחלנו בארוחת 
בוקר קלה ביום חמישי בחניון עין תמר, ומשם נסענו באוטובוסים לסיור 
מרתק במפעלי ים המלח. בסיור למדנו על תהליכי הייצור, היסטוריית 
הפקת המינרלים בים המלח, כיצד פעילות המפעלים משתלבת בפיתוח 
וקידום חבל ים המלח והכי חשוב, הכרנו את ההון האנושי המצעיד את 

המפעלים קדימה!

רויאל,  למלון  הגענו  הצהריים  אחר 
התמקמנו בחדרים והתחלנו להנות מפינוקי 
המלון במתחם הספא. לאחר ארוחת הערב 

מתנות יומולדת

ילידי חודשים ינואר – אפריל  כבר שמו לב לשינוי, יש לנו מתנות 
יום הולדת חדשות בשבילכם!

החל מחודש ינואר, התחלנו לעבוד עם מערכת המתנות המקוונת 
.“Buyme״

אין צורך להסתובב עם כרטיס שי בארנק. כל עובד יקבל ביום הולדתו 
הודעה עם קישור לאתר בו יוכל לבחור משלל מתנות ופינוקים 

הכוללים ארוחות בוקר, סכום למימוש ברשתות ביגוד שונות ועוד.

אנו מזמינים אתכם לבחור לכם מתנה ולהנות ממנה.

מאחלים מזל טוב ויום הולדת שמח!
שלכם, מחלקת משאבי אנוש 

התכנסנו למסיבת קריוקי וריקודים עם הרבה אלכוהול ומצב רוח טוב! 

ביום שישי נהננו מזמן חופשי בו יכולנו לבחור אם להתפנק בספא, לטייל 
בטיילת ים המלח, לשחק פוקר או פשוט לנוח ולהירגע.

בארוחת הערב התאספנו לקידוש ליל שבת משותף וקינחנו בעונג שבת של 
שירים ופיצוחים, וכמובן אי אפשר בלי עוד קצת אלכוהול... 

בשבת נפרדנו לדרכנו עם ציפייה לפעם הבאה. תודה ענקית לאוריאל ולכל 
מי שהושיט יד בארגון סוף השבוע המהנה!

מוריה בר אשר, רכזת תשתיות ושיווק

ההזמנות, המאפשר ללקוחותינו לבצע הזמנות באופן עצמאי, ממשיך לפעול 
גם באתר החדש לאחר שעבר שדרוג.

כחלק ממגמת ההתחדשות והדינמיות של האתר אנו עובדים על הוספת 
פונקציות חדשות אשר, בין היתר, יאפשרו ללקוחות נוספים להשתמש 

בפורטל ההזמנות. 

 .www.klir.co.il מוזמנים להיכנס ולהתרשם בכתובת

מוריה בר אשר, רכזת תשתיות ושיווק

לחשוב לקוח

מאוזנים, נותנים שירות ללקוחות מכל הלב, הופכים כל בעיה לאתגר, 
משקיעים ממרצם ומזמנם לחיסכון ולהתייעלות, שוברים שיאי מכירות, 
שומרים על בטיחות בעבודה, משקיעים בתא המשפחתי ושומרים על 

בריאותם הפיזית והנפשית.

שחקני הנשמה של קליר, הם שנותנים היום ויתנו גם בעתיד את הערך 
המוסף של קליר בשוק התחרותי בו אנחנו פועלים.

חג הפסח בפתח, ואנו רואים בו הזדמנות להודות לכל אחד ואחת מכם, 
ולאחל לכם ולבני ביתכם חג שמח, בריאות טובה, אושר, שפע והצלחה. 

שלכם, 
אלי ואלי 

לחשוב לקוח

בפרוס עלינו האביב ולרגל חג החירות
מאחלים לכם מכל הלב, חג שמח!



בשיפור מתמיד יום בחיי

יום בחיי אבי אפללו מנהל מחלקת הפצה
אבי בן 46 נשוי ללימור ואב לירין בת 21, אופיר בת 18 ויאיר בן 9. 

אבי עובד בקליר כחצי שנה והגיע אלינו מחברת תנובה שם עבד כ-8.5 שנים 
במרכז הלוגיסטי בתפקידים שחופפים לעבודתו בקליר. 

מח' ההפצה הינה המחלקה שאמונה על הפצת הסחורה ללקוחות החברה. 
המחלקה מונה כ-40 עובדים ביניהם מנהלי הצוותים, כ-26 נהגים ועוזרי 

נהגים, 5 קבלני משנה, צוות העמסה ומתאמי הפצה.  

יום עבודתו של אבי מתחיל מוקדם בבוקר, בנסיעה לקליר מביתו אשר בשדרות, 
כאשר מקבל טלפונים מנהגים אשר נתקלים בתקלות וצריכים את עזרתו.

"אני מגיע לקליר בסביבות השעה 8:00 בבוקר, עובר על מיילים וסידור 
העבודה של הנהגים. בודק בקשות מיוחדות של עובדי המחלקה ומנסה לתת 
מענה לכולם. מחלקת ההפצה עובדת כמכונה משומנת והתפקיד העיקרי שלי 
הוא לשמור שתמשיך לעבוד כך. במהלך היום אני עובר על התכנון היומי 
ובודק נפחים של משאיות כדי לוודא יעילות לוגיסטית מול הצוות , נותן 
מענה ללקוחות ולנהגים, מטפל בכל הדברים הדחופים והבהולים שצצים 

ומכבה שריפות כשצריך." 

מחלקת ההפצה אחראית לא רק על החלוקה היומית של הסחורה ללקוחות 

אלא גם על איסוף סחורה מספקים ע"פ דרישות של מחלקת הרכש. שינוע 
קווים לרמפות ע"י צוות העמסה תוך צמצום משטחים בעת העמסה למשאיות. 

ביצוע תיאומים מול לקוחות והדפסת תעודות ע"י מתאמי ההפצה.

עם מי יש לך ממשקי עבודה? 
"יש לי אינטראקציה כמעט עם כל המחלקות בקליר. רכש, לגבי איסופי 
סחורה. עבודה שוטפת מול המחסן, שינוי קווי חלוקה ותוספות. מחלקת 
בטיחות בתעבורה, לגבי תקינות הרכבים ואכיפת נהלי העבודה של הנהגים. 
בנוסף, יש לי שני סוגי לקוחות עיקריים איתם אני עובד בממשק עבודה שוטף: 
מבית, יש את מערך המכירות אשר מונה סוכנים ובנות מחלקת קשרי לקוחות, 
ומבחוץ, אלה הם לקוחות הקצה של החברה. במהלך היום אני משתדל לדאוג 
לרצות את שניהם, אספקת הזמנות במלואן לשביעות רצון הלקוחות במגבלות 
הלוגיסטיות שקיימות. האתגר היומי הוא למצוא את האמצע בין בקשות מערך 

המכירות לבין המציאות בשטח". 
                                                     

מה לא יודעים עליך?
"חונכתי וגדלתי בשדרות ,אני ומשפחתי עברנו שם את עופרת יצוקה, עמוד 
ענן וצוק איתן. ימים לא קלים לניהול שגרה,עבודה, בית ולימודים. פעמיים 
פגע קסאם בביתי פגיעה ישירה ונאלצנו לעבור לאשדוד. מציאות לא פשוטה 

לחיות בה." 

 מה מאתגר אותך בעבודה?
"התפקיד לא זר לי, עשיתי דברים דומים בעבר. השוני בקליר הוא במורכבות 
הלוגיסטית. יש בקליר שני מחסנים שנותנים שירות ויש צורך לתמרן ביניהם.  
בנוסף, קליר חרטה על דגלה: אספקה מהירה של סחורה ללקוחות - מתן 
שרות מהמעלה הראשונה.לעיתים, יש התנגשות בין מתן השרות לבין העומס 

הנוצר על עובדי ההפצה. אני בלמידה יום יומית כיצד לתמרן בין השניים."

מהם התחביבים שלך? 
"בעברי הייתי מורה להיסטוריה ואזרחות. אני אוהב מאוד את התקופה של 
המאה ה-20 ומלחמת העולם השנייה, את תקופת השואה במיוחד. השואה 
מבחינתי זוהי נקודת ציון חשובה מאוד בהיסטוריה שלנו ולצערי יש היום המון 
זילות בנושא. בנוסף, אני אוהב לקרוא ולצפות בסרטים."                                         

לסיום, מה אתה מאחל לקליר?
"אני מאחל לקליר שימשיכו להתקדם, לגדול ולהתפתח."

מאחלת המון בהצלחה.

הילה אלמקייס, מנהלת צוות לקוחות אסטרטגיים

בחודש דצמבר האחרון יועצי אקולאב אופיר מגורי, מנשה שולץ ואנוכי 
יצאנו ל-10 ימים של הדרכות תיאורטיות ומעשיות ביוהנסבורג הממוקמת 

בדרום אפריקה. 

ליוהנסבורג הגענו לאחר 9 שעות טיסה ארוכות ומעייפות, שבסופן נחתנו 
ישירות למזג אויר טרופי. 

לאלו שציפו לספארי, לא רוצה לאכזב אתכם אבל  לא היה זכר למראות 
הפראיים מהנשיונל ג'אוגרפיק, לא נתקלתי באריות או פילים...

במהלך השבוע הראשון עברנו ימי הדרכות גדושים במידע וחידושים בתחום 
חומרי הניקוי, הכרנו מקרוב את האסטרטגיה של ECOLAB בתחומי המכבסה, 
המשק והמטבח ולמדנו לפעול על פי האני מאמין ותהליכי העבודה של המותג. 

היינו חלק מקבוצה של נציגי מפיצים מרחבי אפריקה אשר הגיעו גם הם 
לעבור הכשרה מקצועית. בילינו איתם גם מעבר לשעות ההדרכה בפעילות 

קארטינג, בסדנת בישול שכללה ארוחה מפנקת ובערבים מהנים.

לאחר ההדרכות התיאורטיות יצאנו ליומיים של ביקורי לקוחות. במהלך 
ביקור במכבסה התגלתה תקלה בתהליך הכביסה ולהפתעתנו אופיר מגורי 

לימד את אנשי ECOLAB דרכים חדשות לפתרון בעיות.  

בכדי להתחיל את השנה בסימן של אתגר, עניין, רעב וחדשנות החלטנו 
לקיים למערך הסוכנים תחרות במתכונת המרוץ למיליון.

המנ״לים צוותו לזוגות, מנ"ל ותיק מוביל ומנ"ל חדש.

לכל צוות ישנם יעדים משותפים ומשימות משותפות. הצוותים קיבלו 
300 נקודות לעמידה  4 משימות עיקריות במטרה לצבור לפחות 

ביעד המבצע.

הצוותים יוצאים לפגישות משותפות עם הלקוחות, מקיימים פגישות 
תכנון, ועובדים בשיתוף פעולה.  כל חבר צוות תומך בחברו ומסייע 
לו. במידה ובצוות מסוים לא מתקיימת עבודה משותפת, הצוות יקבל 

עצור, וירדו לו נקודות. 

המרוץ התקיים בחודשים ינואר – פברואר, ומטרתנו הינה להמשיך 
עמו עד לסוף השנה. 

בהצלחה

אוריאל זוננשיין, מנהל מכירות ארצי

שולחן עגול
כחלק משיפור מתמיד, עורכת מחלקת משאבי אנוש מפגשי שולחן עגול 
כאחת לחציון, במסגרתם מתקיים קשר ישיר בין מנכ"ל החברה לבין העובדים.

המפגש האחרון, התמקד בשרשרת האספקה והמטרה הייתה לשפר ולייעל את 
תהליכי העבודה מול הממשקים בשרשרת האספקה. המפגש התקיים בבאר 
שבע והיה בנוכחות אלי גבריאל, מחלקת מש"א וכ-10 עובדים מהמחלקות 
הקשורות לשרשרת האספקה: הפצה, חלוקה, לוגיסטיקה, מכירות, קשרי 

לקוחות וגבייה.

רבקי וויספיש )מנ"לית ירושלים(:
"המפגש התקיים באווירה מצוינת, הדיון היה פתוח וענייני וגם כאשר הועלו 
קשיים, זה הגיע ממקום של שיתוף והבנה של שאר השותפים בשרשרת 

האספקה.

המפגש עזר לי לראות נקודת מבט של מחלקות אחרות כמו הפצה ולוגיסטיקה.

ברמה האישית, המפגש תרם לי בכך שכיום אני יכולה להסביר את ההיגיון 
של מה שקורה מאחורי הקלעים ללקוחות ולייצג טוב יותר את החברה.

רואים שאיכפת לארגון לחבר בין העובדים ובין המחלקות. 

לאחר המפגש הופץ סיכום ואני חושבת שחשוב ליישם את המסקנות, על 
מנת לייעל ולהשתפר.

יצאתי עם תחושה מאוד חיובית ואשמח בעתיד לקחת חלק במפגש דומה".

נטלי ג'ינו )נציגת קש"ל(:
"הגעתי לפגישה מוכנה עם מס' נקודות רגישות אשר מפריעות לי ולמחלקתי 

במהלך העבודה וכמובן גם לציין לשבח את המעלות הקיימות.

במהלך המפגש הייתה אווירה מאוד נעימה ומקבלת והרגשתי שמתייחסים 
ברצינות לכל מילה שנאמרה ואשמח לראות שינויים בקרוב בנושאים שהועלו.

שמחתי מאוד לקחת חלק בפגישה, להכיר מקרוב את הנפשות הפועלות 
ולשמוע את הצד שלהם. 

הייתי שמחה אם מפגש שולחן עגול יתקיים לעיתים קרובות יותר וכך יוכלו 
מרבית עובדי החברה לקחת חלק בתהליך משמעותי זה."

תודה רבה לכל העובדים שלקחו חלק במפגש ועזרו לנו להפיק לקחים, 
לשנות, לשפר ולהתייעל. 

עירית נובק, רכזת גיוס

סיכום כנס א.ב.א - ארגון בתי אבות
בין התאריכים 13-16.02.2017 התקיים כנס של הארגון באילת. אירוע שנתי 

של כלל בתי האבות והדיור המוגן בארץ. 

בכנס השתתפו כ-500 מנכ”לים, מנהלי רכש וקניינים. הכנס כלל מגוון 
הרצאות בתחום וכמו כן, הופעות ואירועי כייף. 

זו השנה השנייה ברציפות שקליר משתתפת בכנס זה ומציגה בו את החברות 
TORK ו ECOLAB כשתי חברות בינלאומיות שמביאות חדשנות ופתרונות 

היגיינה , החשובים מאוד בתחום בתי האבות. 

בשנת 2016 השתתפותנו בכנס הובילה לגידול של 19% בתחום ותרמה 
לכניסה של 24  לקוחות חדשים. צירופם של לקוחות אלו היה מאתגר במיוחד 

מכיוון שמדובר בקהל לקוחות שמרני ונאמן. 

השנה השתתפותנו בכנס הובילה לקביעת פגישות עם מספר לקוחות גדולים, 
עם חלקם בוצעו פגישות ואף התחלנו תהליך של עבודה משותפת.

אופיר אלחרר, מנהל מחלקה טכנית ותחום חומרי ניקוי

בשיפור מתמידבשיפור מתמיד

ביומיים החופשיים שהיו לנו סיירנו בכיכר מנדלה המפורסם, הפסדנו כסף 
בקזינו ועשינו טיול שטח ברחבי דרום אפריקה. 

למרות החשש מההתנקות מהמשרד והלקוחות, בסופו של דבר ימי ההדרכות 
היו מוצלחים ותרמו המון לידע ולרמה המקצועית שלנו והכי חשוב לגיבוש 

בין העובדים. 

אז... תודה !  

אסנת בנדה, מנהלת פיתוח עסקי במערך המכירות

הדרכות אקולאב בדרום אפריקה

המרוץ למיליונים


