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למעלה משלושה עשורים של מובילות
DUN'S 100, דירוג החברות המובילות בישראל, פורסם 
יותר  ידי דן אנד ברדסטריט ישראל לפני  לראשונה על 
את   "DUN'S 100" פרסם  דרכו,  בתחילת  שנה.  מ־30 
רשימת 100 החברות המובילות במשק הישראלי, ומכאן 
הרבים  השינויים  ולאור  השנים,  במרוצת  שמו.  נגזר 
 DUN'S דירוגי  שאפיינו את המשק הישראלי, התרחבו 
100 לכדי למעלה מ־1,500 חברות מדורגות, ביותר מ־150 
דירוגים שונים, המעניקים תמונה רחבה וכוללת של המשק 
הישראלי. עם השנים נעשה DUN'S 100 לדירוג המוביל 

והחשוב ביותר בקרב קהילת העסקים בישראל.

ו"גלובס"  ברדסטריט  אנד  דן  חברו   2013 שנת  במהלך 
לשיתוף פעולה ייחודי, והציגו לראשונה דירוג משותף תחת 
DUN'S 100. שיתוף פעולה זה משלב את יתרונות שני 
הגופים המובילים בתחומם, ונועד לספק לקהילה העסקית 
תמונה עדכנית ומפורטת על החברות והמנהלים המובילים 

בישראל.

ו"גלובס" מביא  דן אנד ברדסטריט ישראל  בין  החיבור 
לידי ביטוי את הניסיון העשיר של שני הגופים, ומייצר 
דירוג מקצועי, אובייקטיבי ומהימן שמבוסס על ידע, ניסיון 
השתייכות  על   DUN'S 100 דירוג  מעיד  כיום  והשפעה. 
לקבוצת החברות המובילות במשק, מהווה הוכחה לאיתנות, 
המסייע  אסטרטגי  כלי  ומשמש  ולמצוינות,  למובילות 

לקידומה של החברה המדורגת בארץ ובעולם.

מפגן הצדעה והערכה

דן אנד ברדסטריט ישראל ו"גלובס", שמלווים את המשק 
והכלכלה הישראליים זה עשרות שנים, ממשיכים במסורת 
DUN'S 100 ומעניקים אותות הוקרה לחברות המובילות על 

פועלן ומצוינותן העסקית. 

הענקת אותות המצוינות של DUN'S 100, שהחלה בשנת 
ולעשייה  למצוינות  והערכה  הצדעה  מפגן  היא   ,2005
העסקית בישראל. גם השנה, קבוצת דן אנד ברדסטריט 
המצטיינות  החברות   10 את  נס  על  מעלים  ו"גלובס" 
השנה  במהלך  קדימה  הישראלי  המשק  את  שהצעידו 
החולפת, הטביעו את חותמן עליו, הציגו תוצאות עסקיות 
על הכלכלה  והיו בעלות השפעה מהותית  דופן  יוצאות 
הישראלית. בנוסף, קבוצת דן אנד ברדסטריט ו"גלובס" 
מעניקים אות מופת כהוקרה על מפעל חיים לדמות עסקית 

מובילה.

החברות הזוכות נבחרו על ידי ועדת השיפוט אשר מורכבת 
מזוכי עבר ומדמויות מפתח בהנהגה העסקית של ישראל. 
החברות נבחרו מבין מדורגות DUN'S 100 בשנה האחרונה, 
תוך התמקדות בחברות שבלטו והציגו תוצאות עסקיות 

מצוינות ומובילות לאורך זמן.

 - האותות  יינתנו  שבהם  הסקטורים  נבחרו  בתחילה 
 - שלהם  תתי־הענפים  על  ושירותים,  מסחר  תעשייה, 
בנייה, נדל"ן ופיננסים. בהמשך, מבין סקטורים אלו נבחרו 
חברות שהצטיינו השנה, שהן מובילות בכל דירוג, נחשבות 
למעסיקות הגדולות ביותר במשק ואלו שהציגו את הצמיחה 

הגדולה ביותר בהכנסות בשנה החולפת.

הבאים:  בקריטריונים  התחשבות  תוך  נבחרו  החברות 
מובילות בתעשייה/ענף לאורך זמן; שדרת ניהול יציבה; 
מהלך אסטרטגי ייחודי; כניסה לתחומים חדשים ופריצה 
לשווקים חדשים בשנה האחרונה; מעסיק גדול/מוביל במשק 
המהווה מודל לחיקוי; אחריות חברתית וסביבתית; ראייה 
אסטרטגית וחזון לטווח ארוך; תוצאות עסקיות מרשימות; 

והשפעה חיובית, תדמיתית וכלכלית על המשק.

החברות שנבחרו הן מובילאיי, צ'ק פוינט, קבוצת שטראוס, 
טבע, שיכון ובינוי, בנק הפועלים, אלביט מערכות, רפאל, 

רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה וקבוצת פוקס.

אורמת,  למייסדי  ניתן  חיים  מפעל  של  מיוחד  פרס 
ותרומתם  פועלם  על  ברוניצקי,  )דיתה(  ויהודית  יהודה 
המשמעותיים לתעשייה, לחברה ולסביבה בישראל, במשך 
יובל שנים, בתחומי המדע והטכנולוגיה, וביסוס דור חדש 

של יזמים פורצי דרך.

אותות המצוינות העסקית של ישראל מוענקים באירוע 
גאלה חגיגי בהשתתפות צמרת המנהלים המובילים את 
עולם העסקים והכלכלה הישראלית, והמנהיגים העסקיים 

לדורותיהם.
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דורון כהן
יו"ר ומנכ"ל דן אנד ברדסטריט 

ישראל

קוראים נכבדים, 
וגלובס ממשיכים את מסורת  דן אנד ברדסטריט ישראל 
DUN'S 100 ומעניקים, זו השנה התשיעית, אותות הוקרה 
לחברות המופת המהוות את עמוד השדרה של הכלכלה 
והעולם העסקי הישראלי. זאת, במטרה לעודד את המצוינות 

העסקית בישראל.

דן אנד ברדסטריט ישראל ו־DUN'S 100 מלווים את המשק 
והכלכלה הישראלית מזה עשרות שנים, משקפים את ההוויה 
העסקית המקומית, מדרגים את החברות המובילות במשק 

ומצדיעים לחברות המצוינות שבמצוינות.

אני מברך את עשר חברות המופת, להן אנו מצדיעים בערב 
מיוחד זה. 

חברות אשר הטביעו את חותמן על המשק הישראלי, הציגו 
תוצאות עסקיות יוצאות דופן והיו בעלות השפעה מהותית 

על הכלכלה הישראלית.
חברות המופת נבחרו על ידי ועדת שיפוט מכובדת, הכוללת 
את בכירי המנהיגים העסקיים של ישראל ומייצגת את מגוון 

ענפי המשק בכלכלה הישראלית.
בהזדמנות זו, אבקש להודות למכובדי, חברי ועדת השיפוט, 
של  העסקית  המצוינות  לפרויקט  הרבה  תרומתם  על 

ישראל.  

ברוניצקי  יהודה  ומר  יהודית  הגב'  את  לברך  מבקש  אני 
על זכייתם באות המופת על מפעל חיים. פועלכם העסקי 
והחברתי יוצא הדופן, והשפעתכם המהותית על החברה, 
הכלכלה והמשק בישראל, מהווים דוגמה למצוינות ולמופת 

לכולנו.  
בשמי ובשם קבוצת דן אנד ברדסטריט ישראל, אני מאחל 
לכם ולכלכלת ישראל המשך שגשוג וצמיחה, ומייחל לכולנו 

שנצלח יחדיו את אתגרי העתיד.

בכבוד רב,

דורון כהן
יו"ר ומנכ"ל

דן אנד ברדסטריט ישראל 

איתן מדמון 
מנכ"ל  גלובס

זה כעשור אנו עדים לשינוי משמעותי באקלים העסקי בישראל 
ובעולם. נכון יותר לומר, שהשינוי הוא רחב הרבה יותר מהאקלים 
העסקי. הוא מקיף את היחס שבין האזרח למדינה, האזרח 

לממשל, האזרח למעסיקו והאזרח כלפי המגזר העסקי.
ועם  הדופק  על  יד  עם  הזמן  כל  להיות  חייב  מוצלח  מנהל 
ערנות מקסימלית לקורה סביבו. המציאות החברתית־כלכלית 
איכותיים  ופתרונות  היום, מחייבת מתן מענה  ־תקשורתית 

ביותר. זאת, תוך זמינות מהירה, יצירתיות, פתרונות בעלי ערך 
מוסף כלכלי, אבל גם ערכי־אתי. כמעט כל מהלך עסקי מחייב 
היום תשומת לב ואחריות מול הרגולטורים, הצרכן, התקשורת, 
הבעלים, העובדים, הספקים והלקוחות. לכל גורם מבין אלה יש 
כוח עצום והוא בעל השפעה מכרעת על התוצאות של כמעט כל 

החלטה או מהלך שהמנהלים בחרו לבצע.
היום, ככל שזירת הפעילות של עסק היא בעלת פוטנציאל עסקי 
וכלכלי גדול יותר, כך מרכיב הלחצים והאיומים מוחשי ומאתגר 
יותר. המרחק בין הצלחה משמעותית לכישלון מהדהד, מתקצר 
מאוד. התועלת הכלכלית ממהלך עסקי, מוצלח ככל שיהיה, 
מאוימת כמעט בכל רגע נתון. הדבר נובע ממודעות צרכנית 
גדולה יותר, מפעילות רגולטורית אקטיבית מאוד, מתקשורת 
חדה ונושכת, מתחרותיות מתעצמת, ומטכנולוגיה שלא מפסיקה 
לחדש, להפתיע, ולשנות את כללי המשחק. ניהול מצריך ידע 
נרחב, אומץ לצד רגישות, ניהול סיכונים לצד מימוש הזדמנויות, 

מבט רוחבי ואופקי, ובעיקר – מחייב מנהיגות.
לנהל היה מאז ומעולם אתגר מורכב ומסובך. אנחנו ב"גלובס", 
בשלל פלטפורמות התוכן שלנו, נמשיך להעניק לכם כלים 
ותובנות שיהוו חומר למחשבה וערך מוסף עבורכם. יחד עם 
קבוצת דן אנד ברדסטריט, נמשיך לתת במה למצוינות בניהול. 
זאת, מתוך תפיסה משותפת, שניהול איכותי הוא ערך משמעותי 

ביותר למגזר העסקי.

הערב אנחנו מצדיעים ומוקירים תודה למנהלים המצוינים, 
ומצפים שיהיו מצפן למגזר העסקי כולו.

בכבוד רב,

איתן מדמון
מנכ"ל גלובס

צילומים בגיליון: סיון פרג', ראובן קפוצ'ינסקי, איל יצהר, יח"צ
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דיטה ויהודה ברוניצקי - אורמת - זוכי פרס מפעל חיים

"מי שרוצה לבנות חברה בת־קיימא בארץ, לא 
יכול להציב לעצמו את האקזיט כמטרה"

ויהודה  )דיתה(  ליהודית  מוענק  חיים  מפעל  פרס 
ברוניצקי, שהקימו לפני יובל שנים את אורמת, המקימה 

ומפעילה תחנות כוח הפועלות על אנרגיה חלופית

ההתחלה הייתה לפני יובל בדיוק ביבנה. מהנדס המכונות 
יהודית )דיתה(, הקימו אז את  ורעייתו  יהודה ברוניצקי 
מפעל "אורמת טורבינות" במטרה לייצר חשמל ממקורות 
על  בעיקר  להסתמך  הייתה  הכוונה  חלופיים.  אנרגיה 
הנפט,  במחירי  תנודות  בשל  אולם  השמש,  אנרגיית 
נחשבת  היא  וכיום  כיוון  החברה  שינתה  השנים  במשך 
כוח  ותחנות  טורבינות  לייצור  בעולם  המובילה  לחברה 

גיאותרמיות.
כיום, ברחבי העולם פרוסים יותר מאלף טורבו גנרטורים 
שייצרה אורמת. תחנות כוח אלו, הידידותיות לסביבה, 
מייצרות חשמל בכוח הקיטור, שמקורו בפעילות וולקנית 

המחממת את מי התהום.
כיום אורמת תעשיות נסחרת בבורסה בתל אביב ומהווה 
חלק ממדד ת"א 100. החברה־הבת, אורמת טכנולוגיות, 
לחודש  נכון  יורק.  בניו  ערך  לניירות  בבורסה  נסחרת 
שקל,  מיליארד   3.1 על  החברה  שווי  עמד   ,2014 יולי 
מכהן  ברוניצקי  יהודה  עובדים.  כ־2,500  והיא העסיקה 
ויהודית, שהייתה  כדירקטור וכמדען הראשי של אורמת, 
מנכ"לית החברה בשנים 2014־1991, מכהנת היום כיו"ר 

הדירקטוריון.
האחריות הסביבתית שעליה אמונים בני הזוג ברוניצקי 
יוצאת מגבולות הייצור של חשמל מאנרגיה חלופית. הם 
הקימו את בית הספר המקצועי "אורמת", השייך לרשת 
ומיועד לתלמידי תיכון שנשרו ממסגרות הלימוד  אורט 
הרגילות. חלק מבוגרי בית הספר נקלטים לעבודה במפעל 
החברה. בנוסף, הקימו השניים בטכניון את "מרכז ברוניצה 

ליזמות וחדשנות". 
על פועלם החשוב והמבורך של בני הזוג לטובת הכלכלה 
פרס  להם השנה  מוענק  והסביבה,  הישראלית, החברה 

מפעל חיים.

מהי מצוינות עסקית בעיניכם? 

"מצוינות עסקית היא ניהול שלוקח בחשבון שיווי משקל 
נכון בין טווח ארוך וטווח קצר; שמבטיח מוכנות לתנאים 
למקרה  עם שתי אפשרויות,  מצב  לכל  משתנים; שמוכן 
שאחת מהן לא תצליח; ששומר על שווי משקל בין דאגה 
להמשכיות עסקית ולחדשנות, ושמקפיד על איכות והוגנות 

בעסקים".

מהו האירוע שהכי השפיע השנה על הכלכלה 
בעולם? 

ירידת מחירי הנפט.  "אירוע השנה בעולם הכלכלה היה 
נראה שעדיין אי אפשר לחזות את מלוא השפעתו על כלכלת 

העולם, לצד השפעות מדיניות משמעותיות".

מיהו מנהל מצוין? תנו קווים לדמותו.

"מנהל מצוין הוא מנהל שמקיים את העקרונות של מצוינות 
עסקית ועושה זאת תוך מתן דוגמה אישית, הן בעבודה והן 
מחוץ לעבודה, ומצליח להניע את העובדים וליצור אווירה 

של יצירתיות ושיתוף".

איזה מהלך שעשיתם היה משמעותי במיוחד 
עבור החברה?

"המהלך המשמעותי ביותר היה הוספת תפעול תחנת כוח 
והקמת  כוח בארץ  יחידות  ייצור  לפעילות הבסיסית של 
תחנות כוח ברחבי העולם, דבר שהוביל לבעלות על תחנות 
החשמל  למכירת  טווח  ארוכי  בחוזים  והתקשרות  כוח 
שמפיקות תחנות אלה. מהלך זה הבטיח את חוזקה, חוסנה 

ויציבותה של החברה לטווח ארוך".

למי מהגורמים הבאים החברה צריכה לדאוג קודם 
כל – ללקוחות, לעובדים או לבעלי המניות?

"לתפיסתנו, החברה צריכה לדאוג לגורמים הבאים לפי הסדר 
הזה: לקוחות, עובדים ובעלי מניות. דרך נכונה לשמירה על 
התייחסות נכונה לעובדים ולבעלי מניות היא חלוקה של 
הרווחים שיועדו לחלוקה באופן שווה בין העובדים )בונוסים( 
לאחר שנעשו  כמובן,  זאת,  )דיבידנדים(.  המניות  ובעלי 
הפעולות הנכונות שנדרשות להבטחת המשכיות וצמיחת 

החברה עצמה".

עד כמה חברה עסקית צריכה להיות מחוברת 
לקהילה במקומות שבהם היא פועלת?

"בנוסף ללקוחות, לעובדים ובעלי למניות, חלק חשוב של 
פעילות החברה הוא דאגה לאיכות הסביבה ולקהילה שבה 
החברה פועלת. בהקשר של תרומה לקהילה, חינוך על כל 
רבדיו הוא צורך חשוב של הקהילה ותרומה משמעותית, לא 

רק לקהילה, אלא גם לחברה עצמה".

אילו טיפים אתם יכולים לתת ליזם המתחיל?

"פעילות עסקית ובעיקר פעילות יזמית היא מהלך שדורש 
הרבה סבלנות, עבודה רבה והתמדה; יש לפעול באורך רוח 
גם לנוכח כישלונות, שבוודאי יהיו בדרך. חשוב לבנות צוות 
מגובש שהוא שותף לרעיון ולמימוש כבר מההתחלה. צריך 
לברור היטב את השותפים הפיננסיים. המחשבה צריכה תמיד 
להיות על החברה ועל המשכיותה. טיפ שעזר לנו לאורך 
הדרך היה שתמיד דאגנו שתהיינה שתי אפשרויות. לדוגמה, 
לא להיות תלוי בשוק אחד או במגזר אחד. במידה שיש 
טכנולוגיה, יש לחשוב מההתחלה על לפחות שני שימושים 
לאותה טכנולוגיה. לדעתנו, מי שרוצה לבנות חברה בת־
קיימא בארץ, לא יכול להציב לעצמו את האקזיט כמטרה". 
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דירוג החברות 
המובילות

בינלאומיות

צוות השופטים

איריס שטרק, רו"ח
 שותפה מנהלת 
שטרק את שטרק

אלפרד אקירוב
יו"ר אל-רוב ישראל

אמיר חייק
מנכ"ל התאחדות 

התעשיינים

בצלאל מכליס
מנכ"ל אלביט מערכות

גיורא אקרשטיין
יו"ר אקרשטיין תעשיות

דורון ספיר
מנכ"ל CAL – כרטיסי 

אשראי לישראל

הראל ויזל
FOX מנכ"ל קבוצת

חגי בדש
 מנכ"ל פסגות 
בית השקעות

יוסי ביינארט
 מנכ"ל הבורסה 

לניירות ערך

יוסי וייס
 מנכ"ל התעשייה 
האוירית לישראל

יוסף שירן
 מנכ"ל אבן קיסר 

שדות-ים

ליאורה עופר
יו"ר מליסרון

מיה ליקוורניק, עו"ד
שותפה מיתר ליקוורניק 

גבע לשם טל ושות', 
עורכי דין

מאיר לינזן, עו"ד
 שותף מנהל

הרצוג פוקס נאמן

מיקי בלומנטל, 
רו"ח

שותף מנהל פאהן קנה

משה לחמני 
יו"ר שיכון ובינוי

נחמה רונן
 יו"ר תאגיד 

המיחזור אל"ה

סתוית נבון
מנכ"לית SAP ישראל

עמיקם כהן
יו"ר אל-על

ציון קינן
מנכ"ל בנק הפועלים

ראם עמינח, רו"ח
שותף מייסד שטיינמץ 

עמינח ושות' רו"ח

רבקה לזובסקי, 
פרופ' 

יו"ר ויצ"ו העולמית

רוית ברניב
יו"ר תנובה

רוני סופר
מנכ"ל גזית גלוב

רמי לוי
 מנכ"ל רמי לוי 
שיווק השקמה
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אובייקטיביות

מהי מצוינות עסקית?

יחד  לטווח ארוך,  היכולת לתכנן  "מצוינות עסקית היא 
גדולים  יכולת להגיב במהירות לשינויים. בארגונים  עם 
כמו שיכון ובינוי תכנון חמש-שנתי מתחייב מאופי תחום 
העיסוק ומהעובדה שאנו עוסקים בפרויקטים לטווח ארוך. 
את  להזיז  היכולת  להיות  חייבת  לארגון  זאת,  עם  יחד 
הכוחות בעקבות שינויים בשוקי הפעילות ולנצל הזדמנויות 

עסקיות שמתעוררות".
 

מה נחשב לדעתך לאירוע השנה בעולם הכלכלה?

"לא כולם יודעים, אבל המדינה עם מספר האנשים הגדול 
בעולם היא פייסבוק, שצפויה לעבור את אוכלוסיית סין 
היא  הכלכלית  המשמעות  איש.  מיליארד  כ־1.4  המונה 
האינטרנט,  של  הכוח  את  ממחיש  שזה  משום  אדירה 
גלוי  הכול  היום  והתקשורת.  החברתיות  הרשתות  של 

- ולכולם".

איזה מהלך משמעותי הובלתם בחברה לאחרונה?

"הובלתי יחד עם הנהלת הקבוצה תוכנית אסטרטגית לשש 
2020'. התוכנית כוללת,  ובינוי  'שיכון   – השנים הבאות 
ליישם  התחלנו  שכבר  גלובלית  התרחבות  היתר,  בין 
- כניסה למדינות פעילות חדשות. רק בשנה האחרונה 
והרחבנו  ובסרביה,  בטוגו  בקולומביה,  לפעילות  נכנסנו 
את הפעילות של החברה באפריקה, באמריקה הלטינית 
ובאירופה. נכון להיום יש לקבוצה פעילות בכ־20 מדינות 

בעולם".    

מהם האתגרים המרכזיים שעומדים היום בפני 
השוק שבו אתם פועלים?

שונים  בתחומים  רבים,  פעילות  בשוקי  פועלים  "אנו 
שונות  וביבשות  ועוד(  מים  אנרגיה,  נדל"ן,  )תשתיות, 
)אפריקה, אסיה, אמריקה ואירופה(. האתגרים בכל תחום 
ובכל מדינה שונים. ברמת המאקרו, האתגר העיקרי הוא 
ולדעת  האחרונות  השנים  של  הצמיחה  בקצב  להמשיך 

להתאים את עצמנו לקראת העתיד".

מהו החזון שלך לשנים 
הבאות?

את  להוביל  הוא  שלי  "החזון 
הקבוצה בהתאם לחזון הקיימות 
עסקיות  לתוצאות  לצמיחה, 
טובות ולחדשנות. כשחושבים  
ובינוי  ועל שיכון  קיימות   על 
ירוקה  בנייה  על  חושבים   -
כשאנחנו  מתחדשת.  ואנרגיה 
אנחנו  הקיימות  את  מגדירים 
עובדים,  טיפוח  גם  רואים 

העצמה של אוכלוסיות מוחלשות, שירות טוב ללקוחות 
ופיתוח של תשתיות ונדל"ן, תוך חשיבה על הדורות הבאים 

ועל הצרכים העתידיים של מדינת ישראל".

נשמח להתייחסותך לאחת מהחברות שראויות 
לציון בעיניך. מה הוביל אותך לבחור דווקא בה?

"אחת מהחברות שבחרתי היא אמדוקס. עבדתי באמדוקס 
כשבע שנים כמנהל כספים וסמנכ"ל תפעול. בעיניי, אמדוקס 
היא בית ספר לניהול מתקדם, חברה גלובלית שיודעת לאורך 
זמן להתמודד עם ענקי תוכנה עולמיים באופן שווה בתחומי 
טיפוח  בעזרת  בעיקר  זאת  עושה  והיא  שלה,  הפעילות 
הד.נ.א, המצוינות וההון האנושי שבה לאורך מספר עשורים 

ובאופן בלתי מתפשר".

 "המדינה עם מספר האנשים הגדול בעולם 
היא פייסבוק"

משה לחמני - יו"ר שיכון ובינוי

משה לחמני 
יו"ר שיכון ובינוי

"כשאנחנו מגדירים את הקיימות 
אנחנו רואים גם טיפוח עובדים, 

העצמה של אוכלוסיות מוחלשות, 
שירות טוב ללקוחות ופיתוח של 

תשתיות ונדל"ן, תוך חשיבה 
על הדורות הבאים ועל הצרכים 
העתידיים של מדינת ישראל"
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"במסגרת המהפכה הדיגיטלית, 
חברות כרטיסי האשראי מנגישות 
את היכולת לתשלום באמצעים 
 דיגיטליים, כמו ארנק סלולרי. 
 שימוש באמצעים אלו יאפשר 

 שליטה בהוצאות, ויסייע למאבק 
בהון השחור"

מהי מצוינות עסקית?

נמצאים  אנחנו  המודרני  בעידן  במעט.  הרבה  "לעשות 
בסביבת עשייה מורכבת, משתנה ודינמית. הדרך להשגת 
מצוינות עסקית בעשייה ובקידום החברה, נעשית באמצעות 
יצירת שיתופי פעולה עסקיים וניהול המשלבים ראייה לטווח 
קצר תוך הסתכלות לטווח ארוך. ברוח התקופה יש לשלב 
תשואה עסקית עם הון אנושי מחויב ומקצועי, לצד פיתוח 
וחיזוק ראייה חברתית. כל זאת מתוך רצון כן ואמיתי לתת 

חזרה לקהילה".

מהו בעיניך "אירוע השנה" שראוי לציון בעולם 
הכלכלה?

"אני בוחר בירידה הדרמטית של מחירי הנפט בעולם. בשנה 
האחרונה אנחנו עדים לתנודתיות גוברת והולכת במספר 
שבאה  תנודתיות  העולמית.  בכלכלה  מהותיים  רכיבים 
לידי ביטוי גם באי ודאות כלכלית, בשינויים חדים בשערי 
החליפין, במחירי סחורות וכיו"ב. בעיה זו מקשה מאוד על 
התכנון הרב שנתי של החברות, ומאלצת את ההנהלות לסגל 
שיטות תכנון ותוכניות עבודה גמישות יותר מאשר בעבר". 

מהו המהלך המשמעותי שהובילה חברתך 
לאחרונה?

"השקת כרטיס דיינרס FlyCard. מהלך פורץ דרך זה הוא 
שילוב ושיתוף פעולה של שלושה גופים מהותיים – אל על, 
ו־Cal - שמעניק ערך אמיתי ללקוח. החיבור  קבוצת אלון 
הלא טריוויאלי הוביל למוצר שאין כדוגמתו בישראל. המהלך 
הזה מקדם באופן משמעותי את Cal ואת המותג דיינרס, תוך 
ביצוע קפיצת מדרגה בערך שרואים לנגד עיניהם מחזיקי 

הכרטיס ובתי העסק". 

מהם האתגרים המרכזיים העומדים היום בפני 
השוק שבו אתם פועלים?

"האתגר המרכזי שלנו הוא יצירת המשכיות בשוקי האשראי 
החוץ בנקאי, ושמירה על הדומיננטיות שלנו כשחקן מוביל 
בשוק זה. ישנן מספר הזדמנויות שעדיין לא פוצחו בגופי 
האשראי, ועלינו לבחון את דרכי הפעולה למקסום העשייה 
באפיק זה. יש לנו נגישות ומעורבות יומיומית עם הלקוחות, 
המדויק  הנכון,  הפתרון  את  להם  להתאים  לדעת  ועלינו 

והמתאים ביותר עבורם בעולם האשראי החוץ בנקאי".

כיצד יכולות החברות 
המובילות בשוק זה לתרום 

למשק ולחברה בישראל?

האשראי  כרטיסי  "חברות 
מנהלות קשר יומיומי עם המגזר 
על  דגש  שימת  עם  העסקי, 
עסקים קטנים ובינוניים. מתוקף 
זה, יש להן הבנה לצרכים של 
יכולת  להן  יש  וגם  זה,  מגזר 
ונגישות עבורם  זמינות  להיות 
חוץ  אשראי  פתרונות  במתן 
בנקאי. זאת, לצורך טיוב ניהול 

תזרים המזומנים השוטף שלהם. חשוב לציין, כי הגברת 
לתרומה  תוביל  והבינוניים  הקטנים  העסקים  חוסנם של 

מהותית למשק. 
הצרכני,  בעולם  הדיגיטלית  המהפכה  במסגרת  "בנוסף, 
לתשלום  היכולת  את  מנגישות  כרטיסי האשראי  חברות 
הסלולרי, שהוא אחד  כמו הארנק  דיגיטליים,  באמצעים 
הנושאים החמים בתחום. הגדלת שימוש באמצעים אלו 
תאפשר שליטה נכונה בהוצאות, ובעקיפין תסייע למאבק 

בהון השחור.
"בראייה חברתית, חברות כרטיסי האשראי צריכות לקחת 
חלק בהטמעת ערכי חינוך פיננסי; לשם כך הקמנו ערוץ 
ייעודי ב־YouTube בשם 'Cal לדעת', המשלב מגוון רחב של 
ומסייע  סרטונים קצרים בתחומי החינוך הפיננסי-כלכלי 

להבנת מושגים בסיסיים". 

ספר על אחת החברות הזוכות שבחרת – מה 
הוביל אותך לבחור דווקא בה?

"שנת 2014 הייתה השנה של חברת מובילאיי; זאת, גם 
הודות להנפקה הישראלית הגדולה ביותר שנעשתה אי פעם 
בוול סטריט. החברה מובילה קו ברור, שעד לפני מספר שנים 
היה בבחינת מדע בדיוני, שכולל בין היתר מחשבות וחזון 
פורץ דרך לפיתוחים של מכונית ללא נהג. מובילאיי יכולה 
להפוך בתוך מספר שנים לחברה שתשנה את חיינו, לא רק 

בישראל, אלא בעולם כולו".

דורון ספיר 
מנכ"ל CAL כרטיסי

אשראי לישראל

"חברות כרטיסי האשראי צריכות לקחת חלק 
בהטמעת ערכי חינוך פיננסי"

דורון ספיר - מנכ"ל CAL כרטיסי אשראי לישראל
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מהי מצוינות עסקית?

"מצוינות עסקית היא כותרת גדולה הכוללת נושאים רבים, 
יצירת סביבת  כמו: פיתוח כוח אדם ושימור עובדי החברה ‒ 
עבודה טובה המספקת תעסוקה לכלל עובדי החברה; יכולת 
התמדה והתפתחות של החברה בתחום שבו היא עוסקת; 
התמקצעות ומומחיות בשוק שבו היא פועלת; ושמירה על 
רווחיות. אני תמיד אומר כי תעשיינים פועלים וחושבים כיזמים 
המאתרים צרכים עכשוויים, צופים צרכים עתידיים ויודעים 
לפתח פתרונות כדי לענות עליהם. תעשייה צריכה תמיד 
לחשוב קדימה ולחפש אפיקי התפתחות חדשים ‒ הם יכולים 
להיות פיתוח פתרונות חדשים, אבל הם גם יכולים להתבסס 

על עדכון והתאמת פתרונות קיימים לצרכים חדשים".
 

מהו המהלך המשמעותי שהובילה חברתך 
לאחרונה?

תיעוש  של  בתחום  לפעול  התחלנו  האחרונה  "בתקופה 
ייצור אלמנטים טרומיים גדולים, מורכבים   ‒ ענף הבנייה 
ו־80 טון, לעבודות  ומתועשים מבטון, שמשקלם הוא 70 
פיתוח, בינוי ותשתיות. אם בעבר נעשתה הבנייה בשטח על 
ידי עובדים, הרי שהיום אנחנו מייצרים במפעל את חלקי 
המבנים בשיטות מתועשות מתקדמות והם מורכבים בשטח. 
התוצאה היא חיסכון גדול בזמן ובכוח אדם, ומתן פתרונות 
מתקדמים יותר. לשם כך הוקמו קווי ייצור חדשים במפעל 
בירוחם. קווי הייצור האלה בנו וסיפקו עשרות מבני מגורים. 

למשל, לקריית ההדרכה בדרום הארץ - עיר הבה"דים". 

מהם האתגרים המרכזיים העומדים היום בפני 
השוק שבו אתם פועלים?

"לאחר 55 שנות פעילות בתעשייה אני יכול להעיד כי לא 
בעיקר בתחום שבו   ‒ קלים הם חייה של תעשייה בישראל 
אך הם גם לא בלתי אפשריים. אנחנו   ‒ אקרשטיין פועלת 
מתמודדים בקביעות עם אתגרים לא פשוטים, כמו: שוק קטן 
ותחרותי; אספקה לא סדירה של חומרי גלם ‒ מציאת מקורות 
לחומרי הגלם הנדרשים לייצור; נושא הביטחון – אתגר שהוא 
לא בשליטתנו, אך השפעתו על התעשייה היא לעתים מכרעת; 
קיצוץ בתקציבי ממשלה לפרויקטים של תשתיות המספקים 
תעסוקה לתעשיות רבות בתחום שלנו )נמלים, רכבות, שדות 

תעופה, פרויקטים לצבא(.
"נוסף לאלה יש חשש למיתון שעלול לעצור את תנופת הבנייה 
השלטון שלנו מאופיין, לפחות בשני  ולאי יציבות פוליטית ‒ 
העשורים האחרונים, בחילופים מהירים ובאי יציבות פוליטית, 
המשפיעים על התעשייה. ממשלה אחת תיצור תכנית אחת 
לעידוד התעשייה, והממשלה הבאה תשנה אותה. קיים ניגוד 
ובין  לטווח ארוך  ופועלת  בין התעשייה החושבת  מתמשך 

הממשלה החושבת ופועלת לטווח קצר".

כיצד יכולות החברות המובילות בשוק זה 
להשפיע על המשק ועל החברה בישראל ולתרום 

להם?

ובתעשייה  בכלל  בתעשייה  גדול  מאמין  אני  "ככלל, 
על  מושתתת  להיות  חייבת  מדינה  בפרט.  הישראלית 
תעשייה. התעשייה היא החוסן הכלכלי, הלאומי והחברתי 

לחיות  ניתן  לא  מדינה.  של 
ולצמוח מיבוא בלבד, והדברים 
אמורים בפרט לתחום פעילות 
אקרשטיין  חברת  של  זה  כמו 
ובתשתיות  בבינוי  העוסק 
המובילות  החברות  לאומיות. 
משפחות  מפרנסות  זה  בשוק 
רבות בישראל באופן ישיר, ואת 
נותני השירותים למיניהם באופן 
השונות  הממשלות  על  עקיף. 
לתמוך בתעשיות הישראליות, 
לעודד אותן ולדאוג שהתשומות 
בפרויקטים ציבוריים, ממשלתיים 

ופרטיים יהיו כחול־לבן ולא מיובאות - גם אם עלותן היא 
לעתים מעט יותר גבוהה".

מהו החזון שלך לשנים הבאות?

"באופן כללי, להמשיך להיות חלק מהתעשייה הישראלית 
ולהתפתח,  לפתח  להמשיך  עוסקים,  אנחנו  שבו  בתחום 
לייצא  נוספים.  תעסוקה  מקומות  וליצור  עובדים  לקלוט 
ולפתח שווקים בחו"ל וליצור שיתופי פעולה עם שכנינו 
להמשיך להיות   ‒ מעבר לגבול. ובתחום שבו אנו עוסקים 
החברה התעשייתית המובילה בשוק בתחומי התשתיות, 
להגיע  נהנה  תמיד  אני  בארץ  בסיוריי  והבינוי.  הפיתוח 
של  יישומים  ולראות  פעילה,  חברתנו  שבהם  למקומות 

אקרשטיין בכל מקום. 

"רק אנשים מעטים יודעים שמתחת לכבישי הארץ, שעליהם 
הם נוסעים, עוברות מערכות של תשתיות שיוצרו על ידי 
ויותר  יותר  לראות  לנו  מאחל  אני  תעשיות.  אקרשטיין 
יישומים של החברה ברחבי המדינה ובחו"ל. אני מתגאה 
לראות  נהנה  ואני  בחברה,  העובדים  בוותק של  במיוחד 
שיותר ויותר משפחות של עובדינו חיות ברווחה, ומאפשרות 
לילדיהן עתיד טוב יותר גם בזכות עבודתם אצלנו. מי ייתן 

ויצטרפו עוד משפחות למשפחת אקרשטיין תעשיות". 

מה מייחד את החברות הזוכות שבחרת בהן?

"כל החברות המופיעות ברשימת החברות הזוכות הן יוצאות 
מהכלל ומצטיינות מעצם היותן ברשימה. עם זאת, ברשימה 
מופיעות מעט מאוד חברות תעשייתיות יצרניות הדומות 
לחברה שלנו – חברה תעשייתית המייצרת מוצרים לצרכים 
שונים, לבינוי, ליצוא – תעשייה המייצרת פתרונות. הייתי 
שמח לראות בשנה הבאה יותר חברות תעשייתיות־יצרניות 

שיתרמו לחוסנה הכלכלי של מדינת ישראל". 

גיורא אקרשטיין 
יו"ר אקרשטיין

תעשיות

"התעשייה היא החוסן הכלכלי, הלאומי 
והחברתי של המדינה"

גיורא אקרשטיין - יו"ר אקרשטיין תעשיות

"החברות המובילות בשוק זה 
מפרנסות משפחות רבות בישראל 
באופן ישיר, ואת נותני השירותים 

למיניהם באופן עקיף"
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מצוינות
והשפעה

ן ו ניסי ו ידע 
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דירוג החברות 
המובילות

בינלאומיות

החברות הזוכות באות מצוינות עסקית

קבוצת שטראוס היא קבוצה ישראלית גלובלית המשמשת כחברת המזון 
והמשקאות הגדולה בישראל, אשר פעילה ב־22 מדינות ברחבי העולם.

הקבוצה, שנוסדה לפני שמונה עשורים, מנהלת פורטפוליו של עסקים 
הכוללים את שטראוס ישראל, חברות הסלטים הבינלאומיות סברה 
ואובלה, חברת שטראוס מים לייצור מטהרי מים וברי מים, שטראוס 
קפה המדורגת בין חמש חברות הקפה הגדולות בעולם, ומקס ברנר 
– רשת ברי השוקולד הגדולה בעולם, המונה כיום 54 סניפים ברחבי 

הגלובוס. 

היקף מכירות הקבוצה נאמד בשנת 2013 ביותר מ־8 מיליארד שקל, 
כאשר רוב המחזור נובע מפעילות מחוץ לישראל. החברה נסחרת 

בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
הקבוצה מעסיקה כ-14 אלף עובדים ברחבי העולם, מפעילה 29 אתרי 
ייצור ב־22 מדינות ומקיימת שיתופי פעולה עם מספר תאגידים רב-

 TPG וקרן ההשקעות Danone, PepsiCo, Haier, Virgin לאומיים, כגון
.Capital

קבוצת שטראוס
יו"ר - עופרה שטראוס  |  נשיא ומנכ"ל - גדי לסין 

מובילאיי היא החברה המובילה בעולם בפיתוח וייצור מערכות למניעת 
תאונות דרכים המבוססות על ראייה מלאכותית. נתונים סטטיסטיים מלמדים 
כי 93% מתאונות הדרכים נובעות מחוסר תשומת לב של הנהג. מובילאיי 

מציעה פתרון טכנולוגי שמסייע לנהג להימנע מתאונה אפשרית. 
הפתרון הייחודי של מובילאיי אומץ על ידי 90% מיצרניות הרכב בעולם, 
וכיום הוא מותקן כבר בשלב הייצור בחברות הרכב המובילות כגון וולוו, 
ב.מ.וו, מאזדה, טסלה, פורד, יונדאי, הונדה, קרייזלר, אופל וג'נרל מוטורס. 
כך שכ־5 מיליון נהגים בעולם כבר נהנים מהטכנולוגיה שפיתחה החברה 

למניעת תאונות. 
מחקרים רבים הוכיחו את יעילותה של המערכת של מובילאיי במניעת 
תאונות דרכים, ואת השפעתה החיובית על הרגלי הנהיגה של הנהג. גם 
מחקרים שנעשו בישראל הוכיחו כי ברכבים שבהם הותקנה המערכת היא 
הצליחה להפחית את שיעור התאונות ב־45%. הפיתוח האחרון של מובילאיי 
מאפשר נהיגה אוטונומית ללא מעורבות הנהג, תוך שמירה על רף בטיחות 
גבוה ובהתאם לתקני הבטיחות בעולם. מרכז הפיתוח של החברה ממוקם 

בהר חוצבים, ירושלים, ומועסקים בו כ־450 עובדים.

צ'ק פוינט, החברה המובילה בעולם בתחום אבטחת האינטרנט, מספקת 
ללקוחותיה הגנה בלתי מתפשרת מפני כל סוגי האיומים. עשיית 
תקשורת באינטרנט למאובטחת, אמינה וזמינה בכל מקום, הייתה 

וממשיכה להיות החזון על פיו היא פועלת.
ולפיתוח  אמיתיים  לקוח  בצורכי  להתמקדות  מחויבת  פוינט  צ'ק 
פתרונות אבטחה חדשים וחדשניים, המגדירים מחדש את נוף אבטחת 

המידע.

בין לקוחותיה ניתן למצוא עשרות אלפי ארגונים בכל הגדלים, כולל 
.Global 100וה־ Fortune 500כל חברות ה־

מובילאיי טכנולוגיות ראייה בע"מ
מנכ"ל - זיו אבירם  

צ'ק פוינט טכנולוגיות תוכנה בע"מ
יו"ר ומנכ"ל - גיל שוויד  

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ היא חברת תרופות גלובלית המספקת 
פתרונות בריאות ממוקדי־מטופל באיכות גבוהה למיליוני מטופלים 

מדי יום. 
החברה, שבסיסה בישראל, היא יצרנית התרופות הגנריות הגדולה 
בעולם, הממנפת את צבר מוצריה הכולל יותר מ־1,000 מולקולות 
לייצור מגוון רחב של מוצרים גנריים ברוב התחומים הטיפוליים. בתחום 
התרופות הייחודיות, טבע היא חברה מובילה בטיפולים חדשניים 
למחלות מערכת העצבים המרכזית, כולל כאב, ומחזיקה גם בצבר 

מוצרים חזק בתחום מחלות הנשימה.
החברה משלבת את כישוריה בתחום התרופות הגנריות ובתחום התרופות 
הייחודיות בחטיבת המחקר והפיתוח הגלובלית שלה, במטרה ליצור דרכים 
חדשות לענות על צורכי המטופלים, וזאת על ידי שילוב יכולות בתחום 

פיתוח תרופות יחד עם פיתוח תכשירים, שירותים וטכנולוגיות.
טבע, אשר נוסדה בירושלים לפני יותר מ־110 שנים, היא החברה הגדולה 
במשק, היצואנית מספר אחת ומהמעסיקות הגדולות בישראל. הכנסות 

טבע בשנת 2014 הסתכמו ב־20.3 מיליארד דולר.

טבע תעשיות פרמצבטיקה בע"מ
יו"ר - פרופ' יצחק פטרבורג  |  נשיא ומנכ"ל - ארז ויגודמן  

מצוינות עסקית בתחום הפרמצבטיקה

מצוינות עסקית בענף המזון

שיכון ובינוי היא קבוצת התשתיות והנדל"ן המובילה בישראל. בישראל 
ובעולם בענפי התשתיות, הבנייה, הנדל"ן, הזכיינות, האנרגיה והמים 

על תחומיהם השונים. 
חזון הקבוצה הוא להוביל ליצירת סביבת חיים בת-קיימא, ולפיכך שיכון 
ובינוי אימצה את גישת הקיימות )Sustainability( ובפעילותה נשקלים, 
לצד השיקולים הכלכליים, גם שיקולים סביבתיים וחברתיים. הקבוצה 
רואה את עצמה כאחראית לפעול לפיתוח סביבת החיים במקומות 

שבהם היא פועלת מבלי לפגוע בצורכי הדורות הבאים. 

בשנת 2014 ציינה שיכון ובינוי 90 שנות פעילות, מאז ייסוד "סולל בונה 
- חברת פועלים עברית שיתופית לעבודות ציבוריות, בניין וחרושת" 
בונה תשתיות"(, הוותיקה בחברות  ובינוי סולל  )לימים: "שיכון 

הקבוצה, בשנת 1924.

שיכון ובינוי בע"מ
יו"ר - משה לחמני   |   מנכ"ל - עפר קוטלר  

מצוינות עסקית בענף הבנייה והנדל"ן

מצוינות עסקית בתחום ההיי־טק

מצוינות עסקית בתחום ההיי־טק
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מהימנות

מנהלים מובילים
בינלאומיות

מוניטין
ם ת ו ח

חשיפה

אובייקטיביות
פוקס היא קבוצת הריטייל המובילה בקמעונאות האופנה בישראל.

הקבוצה היא חברת ציבורית ולה 14 מותגים, מתוכם שמונה בזכיינות. 
מותגי החברה הם פוקס, פוקס הום, אמריקן איגל, ארי, צ'ילדרנ'ס 
פלייס, מנגו, נייקי, ללין, בילבונג, יאנגה, סאקס, דיסני, מרשה בלרינה 

וצ'ארלס אנד קית.
הקבוצה נותנת מענה לקהל רחב ומגוון בתחום הלייף־סטייל, החל 

מאופנה, דרך כלי בית ומוצרי טיפוח, ועד ספורט והנעלה.

לקבוצה כ־400 חנויות בפריסה ארצית, מעל 5,000 עובדים, ופעילות 
בינלאומית באמצעות זכיינים ב־14 מדינות.

קבוצת פוקס
מנכ"ל - הראל ויזל  

אלביט מערכות היא חברה רב־לאומית העוסקת במגוון רחב של 
טכנולוגיות מתקדמות, אלקטרוניות ואלקטרו־אופטיות משולבות, 

עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם. 
אלביט מערכות הוקמה בשנת 1996 כתוצאה מפיצול של חברת אלביט 
לשלוש חברות שונות. כיום היא התעשייה הביטחונית הגדולה בישראל, 
וממוקמת במקום ה־35 בעולם. החברה ציבורית ונסחרת בבורסת 

הנאסד"ק שבארצות הברית ובבורסה לניירות ערך בתל אביב.
לאלביט מערכות 12 אלף עובדים, כאשר בישראל היא מעסיקה 

כ־10,000 איש ומספקת תעסוקה לעוד כ־7,000 עובדים של קבלני 
משנה מקומיים. החברה פועלת בכ־15 אתרים ברחבי הארץ, מקריית 
שמונה, תל חי וכרמיאל שבצפון, ועד לאשדוד, ערד, חצרים ושדרות 

שבדרום.
עד כה זכתה אלביט מערכות ב־10 פרסי ביטחון ישראל.

אלביט מערכות בע"מ
נשיא ומנכ"ל - בצלאל מכליס 

מצוינות עסקית בתעשייה הביטחונית

בחנות   1976 בשנת  לפעול  החלה  השקמה  שיווק  לוי  רמי  רשת 
משפחתית, בבעלותו של רמי לוי, ברחוב השקמה בשוק מחנה יהודה 
בירושלים. מהיום הראשון הנחתה את רמי לוי אותה אסטרטגיה: לתת 

לצרכן הבודד מחיר של חנות סיטונאית. 
את חנות הענק הראשונה שלו פתח לוי ב־1992 בשכונת תלפיות 
בבירה, ובהמשך הרחיב את הפעילות במתכונת זו של חנויות דיסקאונט 

גדולות.
בשנת 2007 הונפקה "רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ" 

בבורסה לניירות ערך בתל אביב, כאשר רמי לוי ממשיך להיות בעל 
השליטה ברשת. 

כיום מפעילה החברה 30 מרכולים בגדלים שונים בפריסה ארצית, ושני 
סניפים נוספים פועלים בזכיינות בקריית חיים ובזיכרון יעקב.

רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 
מנכ"ל ובעלים - רמי לוי  

מצוינות עסקית בענף קמעונאות המזון

קבוצת בנק הפועלים היא הקבוצה הפיננסית המובילה בישראל. במשך 
למעלה מ־90 שנות קיומו, מפתח בנק הפועלים רשת סניפים ענפה 
ודינמית, מתמחה במוצרים מתקדמים בכל תחומי הבנקאות, ומספק 
מגוון רחב של שירותים בנקאיים ופיננסיים. הבנק משרת יותר מ־2 

מיליון לקוחות, ופועל במוקדים הפיננסיים המרכזיים בעולם. 
בנק הפועלים גאה להוביל את הבנקאות בעידן הדיגיטלי. לקוחות הבנק 
נהנים ממוצרים ומשירותים דיגיטליים המסייעים להם בהתנהלותם 
הפיננסית, ביניהם שירותי הסלולר של הבנק, הכוללים אפליקציות 

ויישומים בלעדיים, ואתר אינטרנט שהוא האתר הבנקאי המוביל 
בישראל, וזוכה מדי שנה בפרסים רבים בתחרויות בישראל ובחו"ל.

בנק הפועלים ממשיך לפעול ליצירת חירות פיננסית בקרב לקוחותיו, 
באמצעות מגוון יוזמות ומהלכים המסייעים ללקוחות בהתנהלות 

פיננסית נכונה ביום־יום ובאירועים שונים במהלך חייהם.

בנק הפועלים בע"מ
יו"ר - יאיר סרוסי   |   מנכ"ל - ציון קינן  

מצוינות עסקית בתחום הפיננסים

מצוינות עסקית בענף הקמעונאות 

רפאל – מערכות לחימה מתקדמות בע"מ, מפתחת ומייצרת אמצעי 
לחימה מהמתקדמים ביותר לצה"ל ולמערכת הביטחון, כמו גם ללקוחות 

בינלאומיים ברחבי העולם. 
החברה מציעה ללקוחותיה מגוון רחב ביותר של פתרונות חדשניים 
בחזית הטכנולוגיה העולמית, החל במערכות תת־ימיות, דרך מערכות 

ואמצעים ימיים, יבשתיים ואוויריים, וכלה במערכות בחלל. 
רפאל היא המעסיק התעשייתי הגדול ביותר בצפון הארץ, ועובדיה מקיימים 

פעילות התנדבותית ענפה למען הקהילה באזורי הפעילות שלה. 

רפאל היא החברה הביטחונית הממשלתית השנייה בגודלה בישראל, 
ובשנת 2013 עמדו מכירותיה על 7.4 מיליארד שקל, עם צבר הזמנות 
בהיקף של 15.1 מיליארד שקל. את שנת 2013 סיימה החברה ברווח 

של 366 מיליון שקל.

רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ
יו"ר - יצחק גת   |   מנכ"ל - ידידיה יערי  

מצוינות עסקית בתעשייה הביטחונית
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מצוינות
והשפעה

ן ו ניסי ו ידע 

ת ו י ע ו צ ק מ

דירוג החברות 
המובילות

בינלאומיות

מהי מצוינות עסקית?

"מצוינות מורכבת מכמה דברים: השילוב של איכות ברמה 
ראשוניות,  עם  ושירותים,  מוצרים  של  ביותר  הגבוהה 
נועזות, חדשנות, התמדה, בידול ומובילות. היכולת לשלב 
יכולת  נתון חזון שאפתני, הניתן למימוש עם  בכל רגע 
ביצוע ברמה הגבוהה ביותר, באופן שמאפשר לנצח כל 
וגם לאורך זמן בסביבה תחרותית אתגרית ומשתנה.  יום 
וההבנה שמאחורי כל אלה נמצאים אנשים שהם הנכס 

החשוב ביותר של הארגון".
 

מה מייחד את החברה שהוביל לזכייתכם באות 
המצוינות?

"חדשנות מדעית וטכנולוגית, חזון שאפתני הממומש כל 
יום באמצעות יכולת ביצוע ברמה גבוהה ומצוינות על כל 
היבטיה. מחויבות למורשת של אלי הורביץ ז"ל ומשפחות 
המייסדים של טבע, והמחויבות להמשיך לפעול בישראל 
ללא תנאים, לפעול לקידום המדע בארץ, לקידום ההשקעה 
בחינוך המדעי בכל הרמות, ולחיזוק הכלכלה. האופן שכל 
יומיומי בערך המשמעותי, שאנחנו  אלה מקבלים ביטוי 
לבעלי  העולם,  בכל  מטופלים  מיליוני  למאות  מייצרים 
ולקהיליות שאנחנו  ולמנהלים,  לעובדים  המניות שלנו, 
פועלים בתוכן. וגם האופן שכל אלה קיבלו ביטוי בתהליכי 
המיצוב  את  לחזק  כדי   ,2014 בשנת  שעברנו  השינוי 
הגלובלי הייחודי שלנו, ולבסס את התפקיד החשוב שיש 
לנו בענף התרופות הגלובלי בכלל ובישראל, כבסיס הבית 

שלנו בפרט". 

למי החברה צריכה לדאוג קודם כול - ללקוחות, 
לעובדים או לבעלי המניות?

נתון,  לייצר ערך משמעותי בכל רגע  "טבע פועלת כדי 
למאות מיליוני מטופלים בעולם, ובאותו זמן לייצר ערך 
משמעותי לבעלי המניות שלנו, לעובדים ולמנהלים, ולכל 
בעלי העניין האחרים. אנחנו מאמינים שהצורך לאזן ולשלב 
באופן שוטף ובלתי פוסק בין כל אלה, הוא בבסיס היכולת 

שלנו לייצר ערך משמעותי לכל בעלי העניין שלנו".      

מהו האתגר המרכזי העומד בפני הענף שבו אתם 
פועלים וכיצד תצלחו אותו?

"שילוב של מספר כוחות משנה את כללי המשחק בענף 
בו מהפכה של ממש. מהפכה  ויוצר  הגלובלי,  הפארמה 
כזאת מייצרת מפסידים ומנצחים חדשים בענף, והיא תשנה 
לאורך זמן את מקורות יצירת הערך המרכזי בשרשרת הערך 
של הענף, את מרכיבי הבידול בין החברות המתחרות, ואת 

המודלים העסקיים שלהן.
הזה  בשינוי  רואים  "אנו 
ואנחנו  לטבע,  הזדמנות 
אחד   מצד  במהירות  פועלים 
לבנות  התשתיות,  את  לחזק 
ולבסס מנועי צמיחה אורגנית; 
ומצד שני, להתאים את המודל 
באופן  החברה,  של  העסקי 
הייחודי  המקום  את  שיגדיר 
לטבע  ויאפשר  בענף,  שלנו 
להיות אחת המנצחות במהפכה 
את  יותר  עוד  ולחזק  הזאת, 
שלנו.  הגלובלית  המובילות 
אנחנו מאמינים שנממש באופן 

מלא את היעד הזה".

מה היה האירוע המשמעותי בחברה שלך בשנה 
החולפת?

"הובלת שינוי גדול ויצירת השפעה מהירה על התהליכים 
השוטפים וארוכי הטווח בחברה. זאת, תוך כדי הכניסה 
לתפקיד המנכ"ל, באופן שקיבל ביטוי מיידי הן בחברה 
פנימה, הן אצל מטופלים שלנו, והן אצל המשקיעים שלנו, 
בכל העולם, ותוך כדי כך לבנות מול כל אלה את האמון 

במנהיגות החברה".  

מהו החזון שלך לשנים הבאות?

"טבע תשפיע על כללי המשחק המשתנים בענף התרופות 
הגלובלי, תוך ביסוס וחיזוק מעמדה המוביל בענף, באופן 
שימנף את החוזקות הייחודיות שלה הן בתחום הגנרי, הן 
בתחום האינובטיבי והן בשילוב ביניהם. הדבר ייעשה באופן 
שיבדל אותה בענף ויאפשר לתת מענה לצרכים חיוניים של 
מספר הולך וגדל של מטופלים בכל העולם, לרבות כאלה 
שאין להם היום מענה. זאת, תוך הגדלת נוכחותה בכלכלות 
מתעוררות ויצירת פתרונות המשלבים תרופות, התקנים, 

טכנולוגיות חדשות ושירותים למטופלים".

"שילוב של מספר כוחות משנה 
את כללי המשחק בענף הפארמה 

הגלובלי, ויוצר בו מהפכה של 
ממש. אנו רואים בשינוי הזה 

הזדמנות לטבע"

"יש לנו תפקיד חשוב בענף התרופות הגלובלי 
בכלל ובמדינת ישראל בפרט"

ארז ויגודמן 
נשיא ומנכ"ל 
טבע תעשיות 

פרמצבטיקה בע"מ

ארז ויגודמן - נשיא ומנכ"ל טבע תעשיות פרמצבטיקה בע"מ
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מהימנות

מנהלים מובילים
בינלאומיות

מוניטין
ם ת ו ח

חשיפה

אובייקטיביות

"המומחיות והידע שהתפתחו, יחד 
עם המיקוד והמיידיות של צורכי 

הביטחון של ישראל, מאפשרים לנו 
להוביל את חזית הטכנולוגיה, ולהיות 

ראשונים בפיתוח מענה לאתגרים 
שמציבה המערכת המורכבת של 

המזה"ת חדשות לבקרים"

ידידיה יערי - מנכ"ל רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ

מהי מצוינות עסקית?

טוב  הכי  דבר  כל  לעשות  היא תחושת החובה  "מצוינות 
בפעם  טוב,  יותר  עוד  זאת  ולעשות  ולשוב  שאפשר, 

הבאה".

מה מייחד את רפאל?

"כארגון, רפאל היא שילוב שלא קיים בשום מקום בעולם, 
של נכסי ידע מדעי טכנולוגי ייחודיים, שנוצרו לאורך 50 
שנה כמעבדת פיתוח לאומית, עם גישה עסקית של חברה 
שווה  ומתחרה  כלכליים  בפרמטרים  הפועלת  עצמאית 
בשווה בטובות שבתעשיות הביטחון העולמיות. העומק 
והרוחב של ספקטרום המומחיות והידע שהתפתח - יחד 
ישראל,  צורכי הביטחון של  והמיידיות של  עם המיקוד 
ולהיות  הטכנולוגיה,  חזית  את  להוביל  לנו  מאפשרים 
ראשונים בפיתוח מענה עדכני לאתגרים שמציבה המערכת 
המורכבת של המזה"ת חדשות לבקרים. מרבית המערכות 
והיכולות שמבשילות כאן, נעשות רלבנטיות אחר כך גם 

לשאר העולם.

"מעבר לכך, הסוד האמיתי והחשוב מכול הוא האנשים 
ותחושת השליחות והשותפות בעשייה שלהם, שנשתמרה 
ברפאל מאז היווסדה ועד היום. התחושה שיש דברים שרק 
אנחנו יכולים לעשות, ובלעדינו זה לא היה ולא יהיה. לזה 

אין תחליף".

למי החברה צריכה לדאוג קודם כול - ללקוחות, 
לעובדים או לבעלי המניות?

"מבחינתנו, השאלה למי צריך לדאוג קודם - ללקוחות, 
כי  נכונה.  - היא לא שאלה  לעובדים או לבעלי המניות 
יש לנו מחויבות שווה לכל השלושה. אי אפשר לעמוד בה 
יום,  באמת אם מעדיפים אחד על פני האחר. בסופו של 
ובלי  בלי לקוחות אין עובדים, בלי עובדים אין לקוחות, 
שני אלה אין גם תרומה לבעלי המניות שהם בעצם כל 

השלושה. ובמקרה שלנו - עם ישראל כולו".

מהו האתגר המרכזי העומד בפניכם היום?

"האתגר המרכזי שעומד בפנינו הוא התחרות המחריפה 
ביטחון,  לא ממערכת  הבינלאומי. משם,  בשוק  והולכת 
אנו מביאים את המימון לפיתוח הבא, בראש ובראשונה 
למערכת הביטחון. והמפתח לקידום ולפיתוח טמון ביצוא. 

מה  את  היום  למכור  צריך 
להכין  כדי  אתמול,  שפיתחנו 

את המחר".

מה היה האירוע 
המשמעותי ברפאל בשנה 

האחרונה?

יכולתי  לו  מאוד  שמח  "הייתי 
האירוע  הוא  מה  לספר 
בשנה  ברפאל  המשמעותי 
החולפת. כולנו היינו מתמלאים 
אך  ביטחון,  ותחושת  גאווה 

לצערי זה יצטרך להמתין עוד כמה שנים. בינתיים נסתפק 
בהישגים המרשימים של 'כיפת ברזל' ו'מעיל רוח'".   

ידידיה יערי 
מנכ"ל רפאל מערכות 
לחימה מתקדמות בע"מ

"אין תחליף לתחושה שיש דברים שרק אנחנו 
יכולים לעשות"
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"אנחנו שואפים להתנהל 
בפרויקטים שיישאו ערך לישראל, 

לשוק העסקי ולאזרחים לטווח 
ארוך. נמשיך לקדם פרויקטים 

לאומיים בארץ ובעולם"

מהי מצוינות עסקית?

"מצוינות היא קודם כול הקפדה על כל הפרטים הקטנים 
מתוך הבנה שהחוזק של השרשרת נמדד בחוליה החלשה, 
ולכן יש לתת דוגמה אישית כדי להשיג את התוצאה הכוללת 
הטובה ביותר. כדי להגיע למצוינות עסקית אתה צריך שיהיו 
מהשורה  מקצוע  אנשי  חכמים,  חזקים,  מנהלים  תחתיך 
הראשונה, וביחד, כצוות, לאמץ את המתודולוגיות הטובות 

ביותר בתחום שלנו".
 

מה מייחד את שיכון ובינוי והוביל לבחירתה 
באות המצוינות?

"אני מאמין שמה שמייחד אותנו זה קודם כול האנשים - 
העובדים, המנהלים. חגגנו השנה 90 שנות פעילות ואנחנו 
עוסקים בבניין הארץ והמדינה. בשיכון ובינוי יש עובדים 
שכל חייהם המקצועיים עברו בחברה ומפעלי החיים שלהם 
מורגשים בכל פרויקט בארץ ובעולם ומאפשרים לנו לצמוח 
אנחנו  כך  חדשים.  פעילות  ולתחומי  חדשות  למדינות 

ממשיכים להיות חוד החנית בתחום שלנו".

למי החברה צריכה קודם כול לדאוג - ללקוחות, 
לעובדים או לבעלי המניות?

"כל הקהלים שמוזכרים בשאלה הם אבני יסוד לקיומה של 
כל חברה מצליחה. החברה צריכה לדאוג לתוצאה המיטבית 
עבור כולם יחד ולא לאחד על חשבון האחר. האתגר בניהול 
קבוצה כמו שיכון ובינוי הוא לדאוג שכל הקהלים הללו יקבלו 

מענה למלוא הצרכים שלהם".
     

מהו האתגר המרכזי שעומד בפני הענף שבו אתם 
פועלים וכיצד תצלחו אותו?

הוא  המרכזי  האתגר  רבים.  בפנינו  העומדים  "האתגרים 
כן,  כמו  מחודד.  כעיפרון  ומימושה  אסטרטגיה  התוויית 
בישראל האתגר הוא לפעול בחוסר ודאות רגולטורי שמשליך 
על תחומי פעילותנו המגוונים - החל מנדל"ן וכלה באנרגיה 
בפרויקטים  להתנהל  שואפים  כחברה  אנחנו  מתחדשת. 
שיישאו ערך לישראל, לשוק העסקי ולאזרחים לטווח ארוך. 
פרויקטים  ולקדם  גדולים  מכרזים  על  להתמודד  נמשיך 

לאומיים בארץ ובעולם".

ספר על אירוע משמעותי שהיה בשיכון ובינוי 
בשנה החולפת.

"הייתה לנו שנה עמוסה באירועים משמעותיים. חגגנו 90 
שנות עשייה וזה סיפק לכולנו רגעי נחת אחרי שהתבוננו 

על העשייה הרבה של החברה 
נכנסנו  בנוסף,  השנים.  לאורך 
לפעילות במדינות חדשות. כך 
למשל, זכינו במכרז בקולומביה 
להקמת כביש אגרה בהיקף של 
550 מיליון דולר, ובברלין, חברה 
שלנו בשם ADO ביצעה עסקת 
יחידות   5,800 כשרכשה  ענק 
דיור והכפילה בכך את פורטפוליו 

הנכסים שברשותה". 

מהו החזון שלך לשנים 
הבאות?

"החזון שלי הוא להמשיך ליישם את האסטרטגיה שכוללת 
והתרחבות  ארה"ב  ובראשן  חדשות,  למדינות  כניסה 
בקולומביה. בישראל - להמשיך לזכות ולהקים פרויקטים 
מורכבים כדוגמת אשלים, להמשיך להוביל בתחום הבנייה 
הירוקה, להיכנס לתחומי פעילות חדשים כחלק מהחדשנות 
מקצוע  ולאנשי  למהנדסים  שואבת  אבן  ולהיות  בחברה 

טובים. 
"החזון הוא גם לספק ערך אמיתי ללקוחות, מקום צמיחה 
לעובדים, ולדאוג לכך שגם בעוד 90 שנה קדימה יהיה לנו 

במה להתגאות".

"אנחנו עוסקים 90 שנה בבניין הארץ והמדינה"

עפר קוטלר - מנכ"ל שיכון ובינוי

עפר קוטלר 
מנכ"ל שיכון ובינוי
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מהימנות

מנהלים מובילים
בינלאומיות

מוניטין
ם ת ו ח

חשיפה

אובייקטיביות

"בלי להעז לחלום – לא מגשימים יעדים"

מהי מצוינות עסקית?

להוביל חברה להצלחה  היכולת  היא  "מצוינות עסקית 
ושינויים )חברתיים, כלכליים  בסביבה רבת מורכבויות 
של  העניין  בעלי  לכל  ערך  יצירת  תוך  וטכנולוגיים(, 
נקודות  את  לאתר  היכולת  גם  היא  מצוינות  החברה. 
אתגרים  להגדיר  ואיתן  ואנשיה,  החברה  של  החוזקה 
ולמצוא פתרונות מתאימים, באופן שמספק ערך ותרומה 
גם לראות רחוק,  צוות שיודע  צוות טוב הוא  ממשית. 
לא לפחד להגדיר חזון רחוק, גם אם נראה שהוא קשה 
למימוש, ולפעול לאורו דרך קשיים ומורכבויות החברה 

והסביבה. 
וצוות למצוינים  "אני מאמין כי מה שהופך עסק, מנהל 
הוא היכולת לענות על שאלה מרכזית: איך הייתם רוצים 
ייראו בעוד עשר שנים – ולפעול לאור  שהעסק/החברה 
גם לראות רחוק, לשאוף  התשובה. לטפל בשוטף, אך 

ולהגשים. בלי להעז לחלום – לא מגשימים יעדים". 

מה מייחד את החברה, שהוביל לבחירתכם 
כחברה זוכה באות המצוינות?

זוכים, ומתמקדים  "אנחנו מודים על ההערכה שלה אנו 
בפעילות שבה אנחנו מאמינים: לספק ערך מוסף ממשי 
לצרכנים שלנו, ולעמוד במוטו המוביל של החברה – לייצר 
פלאות מהדברים הבסיסיים ביותר. היכולת של קבוצת 
שטראוס להיות שחקן דומיננטי בישראל, תעשייה צומחת 
ויותר  יותר  זה שמונה עשורים, ולהפוך לשחקן דומיננטי 
גם בזירה הגלובלית – מאפשרת לנו להפגיש את המומחיות 
הנצברת מניסיון רב שנים עם המגמות המובילות בשוקי 

המזון והמשקאות בעולם. 
"נקודות חוזקה חשובות של שטראוס הן יכולתה להתאים 
את עצמה ואת מוצריה לחברות ולשווקים השונים שבהם 
וניהול  בנייה  ויכולת  פועלים, חדשנות מתמדת,  אנחנו 
יחסים עם שותפים מגוונים מובילים בעולם. זאת, תוך 
שמירה על ערכי הבסיס שלנו, על הדרך שמייחדת אותנו 
חיי האנשים באמצעות  גבוהה לשפר את  ועל מחויבות 
המוצרים שלנו. והכול  – בשפות שונות, בתרבויות מגוונות 

ומול צרכנים שונים בתכלית".

למי החברה צריכה לדאוג קודם כול - ללקוחות, 
לעובדים או לבעלי המניות?

זמן  יכולה להצליח לאורך  "אנחנו מאמינים שחברה לא 
ולזכות באמון של בעלי  העניין שלה, אם היא לא תעשה 
ומכוונות  דיאלוג  קיום  דאגה,  תוך  טובה,  בדרך  עסקים 
וכן בעלי המניות שלה.  לצרכים של עובדיה, לקוחותיה 
הלקוחות והצרכנים הם מלכתחילה קהל היעד שעליו אנחנו 

חושבים בפעילותנו, כחברה צרכנית. 

"בחברות ציבוריות גדולות כמו 
שלנו, הציבור הרחב בעצמו הוא 
וחברה  המניות,  מבעלי  חלק 
ציבורית מחויבת לקדם את בעלי 
כך שההפרדה   - המניות שלה 
הזו לא מתקיימת באמת בחיי 
בשטראוס,  אנחנו,  היומיום. 
מאמינים בגישה שרואה את כל 
בעלי העניין שלנו, בלב תהליכי 
וזה  שלנו,  ההחלטות  קבלת 
פוגש אותנו בכל שלב ושלב של 

פעילות".

מה האתגר המרכזי של הענף שבו אתם פועלים, 
וכיצד תצלחו אותו?

"המגזר העסקי בכלל, ושוק המזון בישראל בפרט, עוברים 
טלטלה שנובעת מאי ודאות מקומית לצד אתגרים גלובליים 
שמשפיעים באופן ישיר על שחקנים ישראלים בינלאומיים 
וכן על השוק המקומי. האתגר הזה מחייב יציבות ובהירות 
ביחס לעתיד הקרוב – דירקטיבה שתגיע, אני מניח, ממקבלי 

ההחלטות במשק לאחר הבחירות הקרובות. 
"באשר לשוק המזון – בסופו של דבר כולנו צרכנים של אוכל 
ושתייה, ונזקקים להם למחיה. השוק הזה, על אף השינויים 
שעוברים עליו, נותר ויישאר אחד היציבים והמרכזיים בכל 
חברה ומשק, והסולידיות שלו, בהקשר זה, עומדת לזכותו.

"אנחנו בעיצומו של שיח מתגבר בין הממשלה, המעסיקים 
והעובדים בסוגיות הללו. כל הצדדים בשיח הזה מחויבים לדרך 
ארץ ולאמונה בערכים משותפים – כלכלה חזקה ותחרותית, 
תעשייה חדשנית ומתקדמת, ומשק ישראלי שיישאר חזק 

בהתבסס על חוסנן של החברות המרכיבות אותו. 
"במקביל, גם ברמה הגלובלית יש לא מעט אתגרים, החל 
מניהול חכם של מקורות חומרי הגלם למזון, המשך באיתור 
טכנולוגיות מתקדמות בתחומי המזון והתזונה כולל פיתוח 
שאנחנו  המזון  את  להשביח  מנת  על   food tech חממת 
של  ממצבן  הנובעים  מקומיים  באתגרים  וכלה  מייצרים, 
הכלכלות השונות. הקבוצה משקיעה משאבים רבים כדי 
לצלוח כל אחד מהאתגרים הללו באופן שיבטיח את המשך 

הצמיחה, ואף ייצור לנו יתרון תחרותי. 

מה היה האירוע המשמעותי בחברה שלך במהלך 
השנה החולפת?

"קבוצת שטראוס ממשיכה לבסס את עצמה כחברה ישראלית  
שלנו,  הבינלאומית  הצמיחה  של  יוצא  וכפועל  גלובלית, 
הרחבנו בשנה האחרונה את הפעילות במפעל ייצור הסלטים 
של 'סברה' בצפון אמריקה – שמביאה את היקפי הייצור 
ל־8,000 טון חומוס בחודש. מדובר בהרחבה השלישית של 
החברה, שתוך עשור בלבד הפכה לחברה המובילה בארה"ב 

לייצור מטבלים וממרחים. 
"ההתפתחות הבינלאומית שלנו באה לידי ביטוי גם בחברות 
נוספות שלנו, ובכניסה למדינות חדשות, שהיא המשימה 
המרכזית שלנו גם בשנה הקרובה, לצד ביסוס הפעילות 

הענפה שלנו כאן בישראל". 

גדי לסין 
מנכ"ל קבוצת שטראוס

"אנחנו מתמקדים בפעילות שבה אנו 
מאמינים: לספק ערך מוסף לצרכנים, 
ולעמוד במוטו של החברה – לייצר 
פלאות מהדברים הבסיסיים ביותר"

גדי לסין - מנכ"ל קבוצת שטראוס
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מצוינות
והשפעה

ן ו ניסי ו ידע 

ת ו י ע ו צ ק מ

דירוג החברות 
המובילות

בינלאומיות

מהי מצוינות עסקית?

"מצוינות היא הדרך שאתה מתווה ומגדיר לך ולעובדים - 
שהשמיים הם הגבול, אבל הדרך להשגתה היא דרך ארץ. 
הקווים שמנחים אותי ואת העובדים שלי הם נאמנות, 
ויושר, עבודה קשה וחריצות; ולראות כל הזמן  אמינות 

כיצד מיטיבים עם הלקוח". 

מה מייחד את החברה שהוביל לזכייתה באות 
המצוינות?

יותר מ־37 שנים באותה  "החברה שלנו מחזיקה כבר 
זגזוגים. האסטרטגיה שלנו  אסטרטגיה של שיווק, ללא 
היא למכור הרבה ולהרוויח מעט, ולאפשר גם למי שאין 
להם יכולת לקנות. אנחנו מובילים דרך בענף הקמעונאות, 
בכל  הקניות  סל  עלות  את  ומורידים  תחרות  יוצרים 
מקום חדש שאנחנו מגיעים אליו ב־30%־20%. בנוסף, 
אנחנו חושבים כל הזמן כיצד להיכנס לענפים חדשים, 
ולהורדת מחירים, כפי שעשינו בענף  לגרום לתחרות 

הסלולר".

למי החברה צריכה לדאוג קודם כול - ללקוחות, 
לעובדים או לבעלי המניות?

"ראשית, צריך להבין שהיסודות של העסק הם הלקוחות 
יגיע  והעובדים. כל מי שדואג ליסודות של העסק שלו, 
למצוינות. כשמבינים שהיסודות הם הלקוחות והעובדים 
וגם בעלי המניות, אז יכולים לבנות את העסק,  לצמוח, 
ולתת לכולם - לעובדים, ללקוחות ולבעלי המניות - את 

האפשרות להרוויח".

מהו האתגר המרכזי העומד בפני הענף שבו אתם 
פועלים, וכיצד תצלחו אותו?

ולחיזוק  "האתגר המרכזי הוא להמשיך לדאוג להגדלת 
בעזרת  נפתח,  הבאה  בשנה  שלנו.  העסק  היסודות של 
השם, עשר חנויות נוספות במקומות חדשים בארץ, וכך גם 
ניצור אלפי מקומות עבודה חדשים, ונמשיך לדאוג לצרכן, 
שיקבל את סל המוצרים הזול ביותר, שלא יבוא על חשבון 
הקמעונאות  בשוק  דרך  להוביל  נמשיך  ושירות.  איכות 

הארץ.  בכל  תחרות  וניצור 
תחומים  ונבחן  נמשיך  השנה 
חדשים שייטיבו עם הצרכנים 
על רצפת המכירה שלנו, ובסופו 
ניטיב עם המשקיעים  של דבר 

במניות".  

מה החזון שלך לשנים 
הבאות?

 
לכל  להגיע  הוא  "החזון שלנו 
סניפים,  לפתוח  בארץ,  מקום 

לדאוג  נוספים,  עבודה  מקומות  אלפי  ולייצר  להמשיך 
לפרנסה של אלפי משפחות, ולשרת מיליוני לקוחות בכל 
בארץ. כמו כן, להיכנס לשווקים ולתחומים חדשים, כדי 
שהעסקים יוכלו להתפתח ולהתרחב גם למדינות שכנות. 
ובנוסף, שיהיו אחדות בעם ישראל ושלום עם שכנותיה 

של המדינה".  

"אנחנו מובילים דרך בענף הקמעונאות"

רמי לוי 
מנכ"ל רמי לוי שיווק 

השקמה

רמי לוי - מנכ"ל רמי לוי שיווק השקמה

"אנחנו חושבים כל הזמן כיצד 
להיכנס לענפים חדשים, לגרום 
לתחרות ולהורדת מחירים, כפי 

שעשינו בענף הסלולר"
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מהימנות

מנהלים מובילים
בינלאומיות

מוניטין
ם ת ו ח

חשיפה

אובייקטיביות

מהי מצוינות עסקית?

"מצוינות עסקית היא היכולת לנהל, לפתח ולהרחיב את 
היכולות והמשאבים העומדים לרשותך יום יום. ובנוסף, לא 
לפחד לחלום, להעז, לאתגר את עצמך כל בוקר מחדש, 
כדי להגשים את החלומות. השמיים הם  וכמובן לפעול 

הגבול".

מה מייחד את חברת פוקס, שהוביל לבחירתה 
כזוכה באות המצוינות?

"קבוצת פוקס מונעת מחזון, כוח רצון, מקצוענות ומהון 
אנושי איכותי. השילוב של כל הפרמטרים החשובים הללו 
ואחת  אחת  כל  של   DNAה־ של  עמוקה  הבנה  עם  יחד 
מהחברות שבבעלות הקבוצה, ויכולת הסינרגיה ביניהן, הם 
שמאפשרים לנו לשמור על המובילות והמצוינות בענף שבו 

אנו פועלים".

מה היה האירוע המשמעותי בחיי החברה בשנה 
החולפת?

"בשנה שעברה השקנו את THE CHILDREN'S PLACE, מותג 
אופנת הילדים המוביל בארה"ב, וכעת יש לרשת 25 חנויות; 
בנוסף, יצאנו השנה לדרך משותפת עם מותג הבוטיק לנשים 
 ,KEITH&CHARLES וכמו כן קיבלנו את הזיכיון למותג ,YANGA
רשת חנויות לתיקים, לנעליים ולאקססוריז, שמתחילה את 

דרכה בימים אלו. 
"עוד מותגים שקיבלנו עליהם זיכיון לאחרונה הם המותג 
הבינלאומי MANGO ומותג הספורט NIKE, שבמסגרתו נרכשו 

גם מספר זכיינים מקומיים. 
"אם כן, 2014 הייתה עבורנו שנה רוויה באתגרים ובפעילות, 

ואנחנו מתרגשים מהשנה שהתחילה זה מכבר".

מהו החזון שלך לשנים הבאות?

"החזון שלנו הוא להמשיך להיות קבוצת הריטייל החזקה, 
המובילה והרווחית בישראל; קבוצה שנותנת מענה לקהלים 

רחבים ככל האפשר במגוון תחומים רחב".

מה האתגר המרכזי שלכם 
בענף בו שאתם פועלים, 

וכיצד תצלחו אותו?

הוא  כקבוצה  שלנו  "האתגר 
השחקן  להיות  להמשיך 
בכל  והדומיננטי  המשמעותי 
תחום שבו אנחנו פועלים. זאת, 
ללמוד,  מתמדת  שאיפה  תוך 
למחוזות  ולהמריא  להתחדש 

חדשים". 

הראל ויזל 
מנכ"ל קבוצת פוקס

"יש לנו שאיפה מתמדת ללמוד, להתחדש 
ולהמריא למחוזות חדשים"

הראל ויזל - מנכ"ל קבוצת פוקס

"החזון שלנו הוא להמשיך להיות 
קבוצת הריטייל החזקה, המובילה 
והרווחית בישראל; קבוצה שנותנת 
מענה לקהלים רחבים ככל האפשר 

במגוון תחומים רחב"
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מצוינות
והשפעה

ן ו ניסי ו ידע 

ת ו י ע ו צ ק מ

דירוג החברות 
המובילות

בינלאומיות

בחסות

Examples of how the primary logo deals with the alternative colour 
backgrounds from the suggested scheme.

The only ‘rules’ are that the colours do not clash and that there is a level of 
contrast (or di�erence) between logo, typography and it‘s speci�ed 
backdrop.

This also applies to the logo’s placement  over a photographic background, 
pattern, visual graphics or other media.

Logo Usage


