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עובדים יקרים, 

שלך ובשבילך

תרומה לקהילה

הנה חלפה לה עוד שנה, והשנה האזרחית החדשה שנפתחת, 
מביאה איתה אתגרים בתחומים השונים. 

הסביבה המקצועית משתנה מדי יום, ועלינו להתאים את עצמנו 
לצרכי הלקוחות ולמתחרים הרבים. 

על מנת להצליח יש להבין כי לא ניתן להתאים את המציאות אלינו. 
עלינו להתאים עצמנו למציאות המשתנה.

חשוב שכל אחד ואחת מאיתנו יפנים כי מה שהיה נכון בעבר לא 
בהכרח נכון לעתיד ושלא ניתן להמשיך ולעשות בדיוק את אותו 

הדבר לנצח.

ההתחדשות הינה דרך למצוינות אישית וארגונית. אדם או חברה 
אשר עומדים במקום למעשה צועדים לאחור. 

אז איך בעצם נגרום לעתיד להיות טוב יותר מהעבר? 
יצירתיות, חדשנות ותעוזה הן שמובילות למצוינות והן אלו שיביאו 

להצלחות ולפריחה אישית ומקצועית. 

עלינו לשאול את עצמנו - מה ניתן לעשות בדרך אחרת, טובה יותר, 
כיצד ניתן לשפר את מה שאנחנו עושים עבור לקוחותינו מבית 
ומחוץ ובמקביל ללמוד מאנשים מצויינים, מה הם עושים וכיצד. 

הסתכלות פנימית ושאיפה לשינוי ולצמיחה אינן קלות, אך הן 
משפרות מאוד את שביעות הרצון מעצמנו, מהעבודה ומהסביבה.

בפתחה של השנה החדשה, אנו מאחלים לכולנו שנדע לפרוץ 
גבולות בדרכים חיוביות ויצירתיות, לשבור שיאים אישיים ומקצועיים, 

ושהשנה תהיה טובה, יצירתית ופורה!

שלכם, 
אלי ואלי

גיבוש מחלקת קשרי לקוחות
במהלך חודש דצמבר יצאה מחלקת קשרי לקוחות לגיבוש. תחילתו 
הייתה בארוחת ערב במסעדת הבשרים לאנטריקוט שבתל אביב.

לאחר ששבענו מהארוחה המצויינת נסענו יחד למלון רימונים 
טאואר ששוכן ברמת גן.

הפעילות תרמה מאוד לגיבוש המחלקה והיוותה הזדמנות להיכרות 
חברות הצוות מעבר לשעות העבודה.

האווירה הטובה ששררה והטעם הטוב שנאשר לכולן יישארו 
וישפיעו לתקופה ארוכה. 

מירי ולדשיין
מנהלת מוקד קשרי לקוחות

חלוקת ערכות התנסות
כחלק מהרצון לחשוף את עובדינו למוצרי קליר, חולקו לעובדים 

ערכות מפנקות של מוצרי טואלטיקה מבית קליר.

שלכם,
מחלקת משאבי אנוש

מתנת חנוכה לילדי העובדים
כבכל שנה, גם השנה חילקנו לילדי העובדים הפתעה מתוקה 
לכבוד החנוכה. הילדים קבלו מארז מלא בממתקים ובסממני החג.

שלכם, 
מחלקת משאבי אנוש 

זכיינות
בתחילת חודש דצמבר נפתח הסניף הראשון של קליר אקספרס 
באשדוד. במהלך חודש ינואר נפתח סניף נוסף בנתניה. סניף 

שלישי עתיד להפתח בפתח תקוה.

כל חנויות התצוגה ממוקמות באזורי תעשייה וזאת על מנת לתת 
מענה לבעלי העסקים שנמצאים באזור. 

העסק מבוסס על הפצה באזור טריטוריאלי מוגדר ובנוסף נהנה 
מלקוחות פרטיים מזדמנים שמגיעים לחנות ורוכשים מוצרים 

ייחודיים. 

בשיטת רשת הפצה ייחודית זו – אנו מצליחים לתת מענה ופתרון 
לעסקים רבים, שעד כה לא יכלו להיות לקוחות קליר. 

הזכיין מקבל 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. 

קובי לופו
מנהל פיתוח עסקי

תרומה לעמותת עדי
לכבוד חג האור, חילקנו לעובדים חבילה של נרות חנוכה.

קניתם של הנרות היוותה תרומה לעמותת ״עדי״.

עמותת ״עדי״ שמה לה למטרה למצוא תרופה ל״מחלת דושן״.
״מחלת דושן״ הינה המחלה הנפוצה ביותר מבין מחלות ניוון 

השרירים. 

מי ייתן ותמיד נהיה כולנו בצד הנותן.

באחד מערבי חודש דצמבר נפגשנו לחגוג עם יצחק יפין את יציאתו 
לגמלאות. הנהלת קליר המורחבת התכנסה במסעדת הבשרים 
המשובחת “ספייס” שבמושב אמונים על מנת להוקיר כבוד לאחד 

מעובדי החברה המוערכים והוותיקים.

יצחק החל את דרכו בתחום חומרי הניקוי כבעליו של מפעל 
“מעבדות שכם” שבהמשך התחבר למפעל “ספידי” והמשיך 
בגלגוליו השונים עד למפעל “קלין” שבאופקים. בכל העת יצחק 
מלווה את המפעל בידע ובניסיון הנרחב שלו כמנהל המעבדה 

והפיתוח.

יצחק יפין חתום על הפורמולות והנוסחאות המוכרות לנו כל כך 
הן בשוק המוסדי והן בתחום הקמעונאי. במהלך השנים יצחק 
פיתח וקידם מאות סוגים של חומרי ניקוי למגוון תחומים בהם 

מכבסות, מפעלים, מכוני חליבה, מטבחים, טיפוח הבית ואפילו 
משחת נעליים לחיילי צה”ל.

ארוחת הערב הטעימה שהוגשה ולוותה ביין משובח הרגישה טעימה 
פי כמה עת יצחק הקריא שיר שכתב במיוחד לכבוד האירוע וניכר 

היה כי הוקרא ברגש מיוחד.

יצחק ימשיך ללוות את קליר כיועץ חיצוני וימשיך להדריך ולהסמיך 
את מריה גרנובסקי מחליפתו.

בהזדמנות זו אאחל לשניהם הצלחה בדרכם והמשך עשייה כל 
אחד בדרכו.

אלעד עמיר 
מנהל מפעלי הבית

יציאה לגמלאות - יצחק יפין
לחשוב לקוחשלך ובשבילך

התחלנו שנה אזרחית חדשה עם הפנים קדימה. יצאנו לאחרונה עם 
מוצר נוסף בקטגוריית רצפות 4 ליטר, שמפו רצפות בניחוח גן עדן.

בנוסף, מגבוני ״מנקה הכול״ עברו מתיחת פנים וכעת עיצוב האריזה 
הינו בולט ומושך מבעבר. 

אנו עובדים על פיתוח מוצרים חדשים מתוך תובנה שמי שלא הולך 
קדימה סופו שילך אחורה ויש לחזק את ליין המוצרים של קלין 

כדי להמשיך ולצמוח.

שלומי ארואטה
מנהל תחום קלין

מוצרים חדשים מבית קלין 



יום בחיי
יום בחיי אשר כמיסה

בשיפור מתמיד

בנובמבר 2015 מנהלי לקוחות, טכנאים ויועצים נבחרים עברו הדרכות 
ECOLAB מקיפות אשר הועברו על ידי נציגי ECOLAB העולמית. 
 ECOLAB בבאר שבע הוקדש יום להדרכת מדיחי כלים בנוכחות יועצי
וטכנאים. שבוע ההדרכות התיאורטיות נבחר להתקיים באילת, זאת 
עקב הצורך של העובדים להשאר קשובים וממוקדים בהדרכות 
.ECOLAB אינטנסיביות מקיפות על תחומי הפעילות הרחבים של

לאחר מכן, התקיים לעובדים שבוע הדרכות מעשיות אצל סוגי 
לקוחות שונים כגון: בתי מלון, בתי אבות ומוסדות נוספים ברחבי הארץ.

המנ"לית רבקי וויספיש הסכימה לתת לנו הצצה לחוויה...   
״הדרכת ECOLAB באילת - יומן מסע

 ECOLAB ישיבת סוכנים נובמבר 2015: הנחיתו עלינו, שבוע הדרכות
באילת!

מה עושים? איך עוזבים לשבוע? בית? עבודה? 
 אז מסתבר שהעולם שורד בלעדיי

יצאנו ביום ראשון לפנות בוקר כשעדיין חשוך בחוץ... והגענו למלון 
״על הבוקר״

ארוחת בוקר קצרה ויאללה, כל הטלפונים נערמים אצל אורי. 
כנראה שבאמת הולכים ללמוד פה.

ואז הכרנו את טרי המדריך שהתגלה כאיש מקסים ומקצועי ביותר 
ואיש הצוות שלו מוסטפה.

!ECOLAB למדנו במשך השבוע המון על

ECOLAB הדרכות

התחלנו עם ארגז כלים וטיפים שיאפשרו לנו לשפר את יכולותינו 
כיועצים וכשותפים של הלקוחות שלנו - אנשי מכירות? הס מלהזכיר! 

אנחנו באנו לתת פתרונות!
בכל יום למדנו על המוצרים, הפתרונות והדרך הנכונה להעביר 

.ECOLAB ללקוח את היתרונות של
כל בוקר הייתה השכמה מוקדמת ודרשו מאיתנו ללמוד כמו שצריך 

בלי פשרות או ויתורים.
אבל, קליר לא הזניחה אותנו גם בערב...

בערב הראשון הצטרפנו לקבוצת ״גמלאים ונהנים״ ששהתה במלון 
וצחקנו המון.

בערב השני יצאנו ל״מאנקיז״ לקצת מוזיקה ואלכוהול.
בערב השלישי ECOLAB הוציאה אותנו לארוחת ערב טעימה על 
חשבונה ובערב הרביעי היה לנו ערב חופשי להשלמת השופינג. ביום 
חמישי, לסיום, קיבלנו את החלוקים הלבנים שלנו והצטלמנו למזכרת.

ניתן לסכם את השבוע כחוויה מעשירה ומחכימה ואני מקווה שנשכיל 
להשתמש בכלים שקיבלנו.

בנימה אישית, הרגשתי שאורי ואוריאל באמת התאמצו כדי שנוכל 
גם ליהנות, ובעיקר, כמנ״לית חדשה נהניתי להכיר טוב יותר את 

חברי לעבודה.״

אסנת בנדה
מנהלת פיתוח עסקי במערך המכירות

נעים להכיר 
אשר כמיסה, בן 48 נשוי לאסנת מזה 24 שנים. אבא למשה, עתודאי 

בן 22, לניסן, חייל בן 19 וללירון, תלמיד בן 15.

אשר נהג חלוקה ותיק אשר התנסה כבר בכל קווי החלוקה ועובד 
מזה כ-3 שנים בקו 160 – אזור הדרום. 

 . אני עובד בקליר כבר 18 שנה, הזמן טס כשנהנים"
היום שלי מתחיל ב-5:30 ומסתיים בסביבות השעה 16:00. 

העבודה שלי לא קלה אבל מאוד מספקת. 
במסגרת העבודה אני פוגש לקוחות מסוגים שונים.

יש לקוחות שמבקשים שאפרוק עבורם פיזית את הסחורה ואסדר 
במדפים ויש לקוחות שמקבלים את הסחורה חותמים ומשחררים. 

יש לקוחות שבודקים פריט פריט בעצמם וכאלה שמבקשים ממני 
לעשות זאת עבורם.

חלק מהלקוחות הם כבר חברים שמזמינים לקפה.
בסוף כל אספקה משתדלים שלכולם יהיה חיוך.

במידה ולא משתדלים יותר בפעם הבאה״. 

הוא נולד בצפון וגר במושב דלתון. עם סיום שרותו הצבאי בשריון, החל 
לעבוד בבניית בתי עץ, אז הכיר את אשתו אסנת והחליט להישאר 

בבאר שבע. 

מהם התחביבים שלך?
"אני אוהב לרכב על טרקטורונים עם הבנים, לצאת לחופשות וטיולים 
בצפון. אני אוהב ליצור בגבס, זה משהו שהתחיל כתחביב והתפתח 

למלאכה בשעות הפנאי".

מי שרוצה להתרשם מעבודותיו של אשר בגבס מוזמן לאולם התצוגה 
בבאר שבע ולמחסן קלין.

ספר על האינטראקציה עם שאר המחלקות בחברה:
"נהגי החלוקה עובדים מול המחסן ומול המלקטים וחשוב שהיחסים 

יהיו טובים.

אני עובד מול גדוע תקופה ארוכה וכמעט ואין תקלות בליקוט. במידה 
ויש אני מעדכן ויחד אנו בודקים איך אפשר לשפר ולמנוע את התקלות 

הבאות. הנהגים הם החוליה האחרונה בשרשרת, אנו נמצאים במגע 
עם הלקוח לכן חשוב להיראות ייצוגים ולהיות קשובים.

לא מזמן לקוח שלנו לא היה מרוצה משעות האספקה ואף איים 
לעזוב. בשיתוף פעולה מול המנ"ל התאמנו את עצמנו והיום הוא 

לקוח מרוצה". 

אשר נהג מוערך הן על ידי האנשים איתם הוא עובד והן על ידי הלקוחות, 
יעידו על כך מספר הפעמים בהן קיבל עובד מצטיין ומכתבי הערכה.

לסיום מה אתה מאחל לעצמך ולקליר? 
"במישור האישי, אני מאוד רוצה לעבור לגור במושב ובמישור המקצועי 
להמשיך לעבוד בקליר כי זו חברה שמחבקת את העובדים שלה. 
בעתיד אולי הייתי רוצה לנהל חנות של קליר. ולקליר אני מאחל 

שתמשיך להתפתח ולגדול". 

הילה אלמקייס
מנהלת צוות לקוחות אסטרטגיים

חבר מביא חבר
כל המחקרים מוכיחים כי ״חבר מביא חבר״ הינה אחת השיטות 

האפקטיביות ביותר לגיוס עובדים.

עובדים שנמצאים בתוך המערכת ומכירים את התרבות הארגונית 
יכולים לזהות התאמה פוטנציאלית של חבריהם למשרות השונות.

גם בקליר, גיוס בשיטת חבר מביא חבר מוכיחה את עצמה.

בשנה החולפת נקלטו 9 עובדים חדשים בשיטה זו וכמובן כל העובדים 
אשר המליצו על חבריהם, תוגמלו במענק של 1,000 ₪! 

במבצע גיוס מיוחד, בשיטת ״חבר מביא חבר״, קיבל אשר כמיסה 
בפעם השנייה תוך 3 שנים, שובר סוף שבוע זוגי באחד ממלונות רשת 

קראון פלאזה + 1000 ₪ לבזבוזים.

מנקודת מבטו של מנהל

אמר רבי חנינא: "הרבה למדתי מרבותי. ומחבריי יותר מרבותי. ומתלמידי 
יותר מכל" )תלמוד בבלי, מסכת תענית(

כבר בעבר השכילו חז"ל להבין כי הידע האיכותי ביותר נמצא אצל 
החוליות האחרונות בשרשרת.

בעידן המודרני נדרש המנהל לרתום את עובדיו למטרות הארגון 
לא רק מכוח הסמכות אלא מתוך חיבור העובדים בארגון למטרות 

המשותפות לעובד עצמו ולארגון יחד.

בשל השגרה היום יומית עובדים רבים לעיתים אינם מוצאים את 
העיתוי להעלות הצעות לשיפור וייעול, לעיתים חוששים שדעתם 
לא תשמע או לא תתקבל ולעיתים אף קיים חשש מפני פניה ישירה 

למנהלים.

שיטת השולחן העגול בה יוזמת הנהלת החברה שיחה פתוחה ישירות 
מול העובדים, מאפשרת פתיחת מחסומים ומאפשרת לנו כמנהלים 
לשמוע את הדברים "ישירות מהשטח". השיח מאפשר לנו להגיע אל 
הידע והרעיונות של העובדים המכירים הכי טוב את השטח ולקבל 

מהעובדים עצמם את הרעיונות לפתרון ולייעול.

בסיום מפגש כזה מסוכמים הנושאים שהועלו ומועברים לטיפול 
תוך מעקב שוטף ועדכון כלל העובדים.

עצם קיום המפגש, ההכנה אליו והמשך הטיפול בנושאים שהועלו, 
מחבר את העובדים ורותם אותם למטרות הארגון, שהפכו להיות 

מטרות משותפות לעובדים שהרי הם יצקו בהן תוכן.

כמנהל בחברה זהו כלי מצוין, נוח ונגיש על מנת להשיג בצורה 
יעילה את המטרות.

אלעד עמיר
מנהל מפעלי הבית

מנקודת מבטו של עובד

שמי נתנאל כהן, בן 29. החודש אני חוגג 8 שנים בחברה מתוכן 7 
שנים כנהג. 

בשנה האחרונה אני עובד כמפעיל מכונה במפעל "אופק" שבאופקים.

בחודש אוקטובר התקיים מפגש שולחן עגול של מפעלי הבית, אופק 
וספידי, בנוכחות אלי גבריאל מנכ"ל החברה. 

במפגש הועלו מספר רב של נושאים לשיפור ושינוי בתחומים שונים. 
יצאנו מהמפגש עם תחושה של סיפוק ובהרגשה כי אכן יחול שינוי. 

הדברים שהועלו נפלו על אוזניים קשובות ואכן חל שינוי ושיפור 
משמעותי בהתאם לצרכי המפעל ועובדיו. בין היתר, נוספה הסעה 
בשעה שבע בערב, העובדים מקבלים ארוחת מנחה בשעה ארבע 

ונרכשו מלגזות חדשות.

בשיפור מתמיד

בשיפור מתמיד

שולחן עגול

כחלק משיפור מערך ההפצה של הקבוצה, נרכשו משאיות 
חדשות. המשאיות נרכשו לטובת רענון הצי הקיים והרחבתו.

דודו דדון, מנהל לוגיסטיקה

הנכם מוזמנים להמשיך להמליץ על חבריכם למשרות השונות.

המשרות מפורסמות ע״ג מסכי הפלאזמה, לוחות המודעות, תפוצה 
במייל וכן בעמוד הרשמי של קליר בפייסבוק, תחת השם ״קריירה 

בקליר״.

לא רק המלצה על חברים, אלא גם ה-Like שלכם משתלם לכם. 

במסגרת מבצע ה״לייקים״ הגדול אשר התקיים לקראת סוף השנה, 
Like לעמוד,  תוגמלו עשרים וחמישה העובדים הראשונים שעשו 

במוצרים מבית קליר.

.Like כל מי שעדיין לא ביקר בעמוד, מוזמן להיכנס ולעשות לנו

עירית נובק
רכזת גיוס

לכל עובדי החברה

הנדון: תקנות למניעת הטרדה מינית - עדכון

ברצוני להביא לידיעתכם, כי עודכן מינוי האחראים לטובת יישום 
התקנות בקבוצת קליר בשנת 2016.

טלפון נייד שלוחה פנימית נקודת עבודה שם האחראי/ת
052-5223060 206 קליר ב”ש רונית אבקסיס
052-5223120 140 סניף איירפורט סיטי ליאורית שמעון
052-5223208 5230 ספידי גילה מכלו
052-5223082 5212 אופק יאיר כהן

תפקידם של האחראים כולל: קבלת תלונות, קיום בירור לשם 
מתן המלצות למעביד בדבר הטיפול במקרה של הטרדה מינית, 

מתן ייעוץ, מידע והדרכה לעובדים הפונים אליהם.
תקנון ההטרדה המינית תלוי על גבי לוח המודעות של כל אחד 

מהסניפים.

לידיעתכם ובברכה,  
רעות לוין, רכזת משאבי אנוש  


