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מחשבות מנכ"ל
עובדי חוליות היקרים,

התחושה  גם  ואיתו  האביב  את  להרגיש  מתחילים  כבר  אנחנו 
הזדמנות  הוא  הזה  העלון  עימה.  מביאה  זו  שעונה  האופטימית 
בשבילי לכוון זרקור אל תחום משמעותי אותו החלטנו לקדם השנה 
העונה לשם "טרנספורמציה דיגיטלית". ארחיב מעט על ההתקדמות 

שעשינו וזו שעל הפרק לשנת התקציב הנוכחית.
אימוץ  היא   (Digital Transformation (באנגלית:  דיגיטלית  טרנספורמציה 

שינויים טכנולוגיים חדשים על מנת לפתור בעיות וליצור הזדמנויות עסקיות 

הטכנולוגיות  בהתפתחויות  שעושים  בשימוש  מדובר  תחרותי.  ובידול 

הפתרונות  ולארגונים.  ללקוחות  משמעותי  עסקי  ערך  להעניק  מנת  על 

פתרונות  של  שונים  וסוגים  אוטומציה  יעילות,  עימם  מביאים  הטכנולוגיים 

יצירתיים וחדשנות, מעבר לתמיכה והרחבה של שיטות מסורתיות.

במטרה  ניהוליות  תוכנות  של  מואץ  יישום  על  מדובר  בחוליות  אצלנו 
להיות טובים יותר, לשפר את המחוברות של כל עובדי החברה זו לזה 
וליעדים העיסקיים שלנו. לשפר את קבלת ההחלטות ע"י יכולת להביא 

מידע מהיר ורלוונטי בזמן אמת ולקדם התייעלות וחסכון.
המהפכה הדיגיטלית שלנו מורכבת בעיקר מהחוליות הבאות:

המרכזי  השדרה  עמוד  את  המהווה   ERP ה  תוכנת   – פריוריטי 
רבה  בהצלחה  משנה  יותר  מתנהלת  כבר  ישראל  חוליות  בחברה. 
היישום  את  נרחיב  תוכנית,  עפ"י   .2021 בתחילת  הצטרפה  וחופית 

גם לחברות האחרות שבקבוצה.
אפליקציות  תוכנת  זוהי   Soft Solutions  – נוספים  פריוריטי  יישומי 
את  וביעילות  בקלות  להרחיב  ומאפשרת  לפריוריטי  המתממשקת 
היישומים לתחומים נוספים, כמו: שיווק ומכירות, שרות לקוחות, אחזקה, 

איכות ועוד. התוכנה קלה ונוחה להפעלה והיא ידידותית מאד ליישום.
כוללת  והמלאי.  המחסנים  של  מתקדם  לניהול   –  WMS מערכת 
בימים  מיושמת  מתקדמים,  קוד  בר  וסורקי  מסופונים  עם  עבודה 

אלה במחלקת הלוגיסטיקה. 
סלקטיביים  ויישום  הפעלה  משימות.  לניהול   –  Monday תוכנת 

לפי הצורך.
Hi bobפלטפורמת Hi bobפלטפורמת Hi bob – כפורטל אירגוני ומדורת השבט להעברת מידע, 

עדכונים וחדשות על מה שקורה אצלנו. מאפשרת חיבור ישיר בין כלל 
של  אוטומציה  וגם  דיגיטאלית.  תוכן  פלטפורמת  על  החברה  עובדי 

תהליכי משאבי אנוש רבים הנוגעים לכל אחת ואחד מאיתנו.

וסנכרון  הלקוחות  קשרי  לניהול  איפיון,  בשלב   –  CRM תוכנת 
המהלכים השיווקיים של הקבוצה.

השימוש  את  להרחיב  היא  המטרה   –  Qlik Sense מסוג   BI תוכנת 
טכנולוגיית  ויישום  לגלובאלי  הפיכתו  נוספות,  למחלקות  בכלי 
N-Print המתקדמת שמטרתה שליחת מייל אוטומטי עם דו"חות ה 

BI. יישום ראשוני כבר מבוצע לשליחת מידע יומי על מכירות ועוד.

ניהולית  תפיסה  של  בבסיסה  עומדת  הזו  המכובדת  הרשימה 
המיישמת  תפיסה  לאוטומטיות.  ידניות  פעילויות  המעבירה 
והניסיון שנצבר בארגונים  הידע  תוכנות מתקדמות את  באמצעות 

Best שלהם. Practice מובילים בעולם ומאפשרת לנו ליהנות מה
את כל העשייה החשובה הזו מובילים יריב מדר וצוות מערכות מידע 
גם  לצוות  הצטרפה  לאחרונה  סאסי.  ותום  רונד  דוד  של  בניצוחם 
עידית ואנונו המביאה איתה ניסיון רב שנים וכבר משתלבת בפעילות 

הענפה שמתרחשת בתחום. 
תחום דיגיטלי נוסף המתחייב מהתקופה הוא הפרסום והשיווק ובעיקר 
ISH השתתפות בכנסים ובתערוכות וירטואליים. כידוע לכם, תערוכת ה
בגרמניה היא התערוכה הראשית בה חוליות משתתפת אחת לשנתיים. 
התערוכה תתקיים בסוף חודש מרץ במתכונת דיגיטלית. אנחנו החלטנו 

להפוך את האילוץ להזדמנות ולשדרג את החומר הפרסומי שלנו ע"י: 
וכן הבנת הצורך  שדרוג אתר האינטרנט, הפקת סרט חברה חדש 
השיווקית  מהתשתית  כחלק  אותנו  שישמש  וירטואלי  ביתן  ביצירת 
שבוודאי  מרעננת  שיווקית  התחדשות  של  סוג  זו  וגם  והדיגיטלית. 

תוסיף לחזק את המותג "חוליות" באירופה, בהודו ובישראל. 
אורלי בחנוף – מנהלת המרקום, מנצחת על התזמורת ומפעילה את 

כל מי שצריך ע"מ לעמוד בלוחות הזמנים ההדוקים של התערוכה.
ונקווה שכך  לסיכום, הרבעון הראשון של שנת 2021 התחיל מצויין 

תמשך גם השנה כולה!
מבקש לאחל חג פסח שמח לכם עובדי קבוצת חוליות ולמשפחות 

שלכם.
מקווה שהאביב הזה יביא עימו התחדשות ויציאה ממגבלות הקורונה 

לחרות המיוחלת.
ושהגזע  וחדשים  ירוקים  וענפים  לנו בחוליות שנצמיח עלים  מאחל 

האיתן שלנו יתחזק ויעמיק שורשים.
ניצן כהן | מנכ"ל קבוצת חוליות חג שמח,



חוליות ישראל
פלג זמיר 
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ובניתוח  בסיכום  עסקנו  השנה  של  האחרון  ברבעון 
הייתה  זו  שנה  הקורונה,  ולמרות   2020 תוצאות  של 

מהטובות של חברת חוליות בישראל.
זו הייתה שנה בה עסקנו רבות בקשר ובחיזוק השרשראות המרכיבות 
השיווק  ועד  הלוגיסטיקה,  הייצור,  ההנדסה,  משלב  החברה,  את 
והמכירות. בנוסף קלטנו לתוכנו את המכירות של חברת חופית ויצרנו 
מנוף שיווקי חזק מול הלקוחות ושיתוף פעולה הדוק וחזק בין אנשי 

השיווק והמכירות של חופית וחוליות.
במבט מסכם אני מאוד מרוצה מהתוצאות וכמובן גם מהעמידה 

ביעדים בשתי החברות.
התחלנו את 2021 בסערה בינואר, שברנו שיא ומכירות והתוצאות היו 
בהתאם, כל זאת קורה כאשר אנחנו נמצאים בשיאו של משבר עולמי. 

עליות המחיר בחומרי גלם, שהתחילו באוקטובר ב־פי וי סי ונמשכו 
מאז  זוכר  לא  שאני  בממדים  הן  ופוליאתילן,  פוליפרופילן  עם 

שהתחלתי את הקרירה שלי בתחום.
חודשית,  ברמה  מחיר  מעלים  וודאות,  בחוסר  מתנהלים  אנחנו 
לצפות  ניסיון  כדיי  תוך  ודיונים  ישיבות  מאוד  הרבה  מתקיימות 
את העתיד, קיים עומס רב על הצוות השיווקי, שירות הלקוחות 

וכל שרשרת האספקה.
בתקופה כזו נבחנת לעומק מערכת היחסים שיש לנו עם הספקים 
ועם הלקוחות. אני בהחלט מרגיש רוח גבית והבנה משני הצדדים, 

כחברה שמאמינה שהספקים הם שותפים שלה.
שנים,  ארוכי  ויחסים  בזמן  התשלומים  מוסר  שלנו,  הלויאליות 
מקנים לנו יתרון מול צרכנים נוספים, עניין שהוא כל כך חשוב 

בתקופה כזו משוגעת.
אנחנו   SLה־ מערכת  עם  שנה  חצי  של  השקה  תקופת  לאחר 
מתחילים להרגיש רגיעה מהשוק. השיפורים, שביצענו כתוצאה 
מהפידבק שקיבלנו מהשטח, נעשו במהירות מרשימה, והצליחו 
זו  שכיום  להגיד  יכול  אני  שרצינו.  החיובי  השינוי  את  זו לחולל  שכיום  להגיד  יכול  אני  שרצינו.  החיובי  השינוי  את  לחולל 
ואני מאוד אופטימי שנוכל להתחיל  המערכת המובילה בעולם 

ולייצא מערכת זו בחצי השני של השנה.
230 מחוסנים מתוך 230 מחוסנים מתוך 230 עובדים ולמרות זו  160בחוליות ישראל ישנם כיום 160בחוליות ישראל ישנם כיום 160

אנחנו עדיין סובלים מבעיות של חוסר עובדים עקב קורונה ובידודים.
בתקופה הקרובה אנחנו הולכים להשיק מספר מוצרים חדשים 

בשוק הישראלי ונשמח להציגם לכל חברות הבת בהמשך.
אני מאחל לכולנו שנמשיך לצמוח ולעמוד ביעדים.

פלג זמיר | מנכ"ל חוליות ישראל

מהטובות של חברת חוליות בישראל.

תכנית -2021
שיווק ומכירות

דניאל גלצר 

היה  אפשר  אי  הקרובה.  לשנה  התוכניות  על  לכתוב  התבקשתי 
שלא לחשוב על השנה החולפת, כשכל התוכניות שהיו לנו השתנו 
והירתמות מכל  רגע בפרוץ הקורונה. השינויים הצריכו מאמץ  בן 
חסרי  להישגים  להגיע  הצלחנו  ביחד  כאשר  מאתנו,  ואחת  אחד 

תקדים, עם התוצאות הטובות ביותר שהיו לחוליות בכל הזמנים.
בשנה שעברה, ימים בודדים לפני חג הפסח, התחיל הסגר הראשון 
והבנו שלא נוכל להגיע ולברך את לקוחותינו. התארגנו במהירות 
והכנו סרטון ברכה וחבילת שי, שהגיעה עם שליח לביתם. עברה 
בדיוק שנה וחג האביב שוב בפתח, סמל ההתחדשות, והתרגשות 
הרמות  בדמות  נראים  לשגרה  החזרה  ניצני  בנו.  אוחזת  גדולה 
כוסית עם המפיצים, הקבלנים ומתכנני האינסטלציה וביחד נאחל 

חג פסח שמח, בריאות איתנה ופרנסה טובה.
התוכנית לשנת 2021 הינה תוכנית שאפתנית המאפשרת לחוליות 
המשך גידול וצמיחה, תוך ביסוס חיזוק איתנות השורשים והיסודות 

הערכיים של חוליות. 
להלן מספר פרויקטים חדשים בהם נתמקד השנה:

עבדים היינו לטבלאות האקסל ולסריקות... בימים אילו אנחנו 
עובדים על איפיון מערכת מידע, בה ירוכזו וינוהלו כל ההזדמנויות 
היעד  קהלי  מול  והשיווקיות  המכירתיות  הפעילויות  העסקיות, 
יעיל,  באופן  לפעול  לחוליות  תאפשר  המערכת  הקשר.  ואנשי 

מדויק ומפולח עם לקוחותינו ושותפינו העסקיים.
האחרונה  בשנה  הדיגיטלית?  המדיה  בתחום  נשתנה  מה 
התחלנו לראשונה בפעילות במדיה הדיגיטלית עם העלאת תכנים 
המידע  את  להנגיש  לחוליות  מאפשרת  זו  פעילות  מקצועיים. 
להעמיק  נמשיך  השנה  יעד.  קהלי  מגוון  עם  קרוב  בקשר  ולהיות 

ולחזק את הקשרים.
מזל   – המזלות  ובגלגל  ביהדות  החודשים  ראש  הוא  ניסן  חודש 
טלה מתאפיין בפריצות דרך וביכולת הובלה ומנהיגות, אני מאחל 
בפתיחתה של השנה העברית החדשה שתהיה זו שנה של פריצת בפתיחתה של השנה העברית החדשה שתהיה זו שנה של פריצת 
חוליות  ולמשפחת  האישית,  ברמה  מאתנו  ואחת  אחד  לכל  חוליות דרך  ולמשפחת  האישית,  ברמה  מאתנו  ואחת  אחד  לכל  דרך 

שתהיה שנה של שגשוג וצמיחה!
דניאל גלצר | סמנכ"ל שיווק ומכירות, חוליות ישראל
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קשר  התקיים  בה  ומוזרה  משוגעת  שנה   .2020 לה  עברה  חלפה 
היקף  ובין  שלה  ההיבטים  ומורכבות  הקורונה  קשיי  בין  הפוך 

הפעילות וההצלחה העסקית של חברת חוליות.
בפתחה של 2021 אנו יוצאים לתוכנית עבודה שאפתנית ועמוסה, 
שתביא אותנו לחברה עם היקפי יצור גדולים יותר, פחות עובדים 

זמניים וביעילות גבוהה יותר.
כמו כל דבר בצה"ל יש לתוכנית העבודה שלנו 3 רגליים:

הגדלת קיבולת יצור: קו חדש ופורץ דרך בשיחול, התאמות .1
היפקס להכפלת כושר גלילה והוספת מכונת הזרקה נוספת 

גדולה בהזרקה.
טכנולוגיה פורצת דרך: סיום ההקמה של מערכי ההרכבה .2

הרובוטיים, אריזה רובוטית של צנרת, מעבר לתבניות מרובות 
.IFW שקעים בקוטר 160 בטכנולוגיה החדשנית של

שימוש במידע וסנסורים לשיפור תהליכים ומניעת תקלות: .3
מעבר  המפעל,  תשתיות  כלל  למיפוי   Industry 4.0 פרויקט 

ללידר בענן, יישום ליקוט העמסה עם מסופונים ועוד.
והכי חשוב - המימד האנושי: סיום מהלך ריענון והתחדשות .4

שהחל ב־2020: קליטת מנהל הנדסה חדש, מהנדס תהליך 
חיזוק  מיוחדות,  בעבודות  צ'רלי  במחסן,  צח  בשיחול,  חדש 

הצוות הניהולי בהזרקה, ובהיפקס.
כיף  הצלחה,  שנדע  ולהגשים.  לחלום  שנמשיך  לכולנו  מאחל 

וסיפוק בעבודה.
אורן וולוסקי | מנהל תפעול

תכנית -2021 תפעול
אורן וולוסקי

כנס סופשנה 2020
מורן אוחנה 

סופשנה  לכנס  ההכנות  חוליות  בחברת  עבודתי  שנות   5 במהלך 
מתחילות כבר בחודש נובמבר כאשר שלושה נושאים על הפרק:

חשיבה לוגיסטית- מקום, כיבוד, שעות ותאריך..1
בחירת מצטיינים בשולחן עגול. .2
(אתגר לא .3 לכולם  נושא מעניין  בחירת הרצאה/ סדנא, הנחייה/ 

פשוט).
השנה הכנס התקיים במתכונת שונה מהשנים שקדמו לה, כולנו צפינו 
גדול, כך למדנו  ולא התכנסנו באולם אחד  בפרצופים מבעד למסך 
לחיות בשנה האחרונה. יחד עם זאת חשוב היה לנו לשמר את המסורת 

2020ונפגשנו, כולנו לסכם את שנת 2020ונפגשנו, כולנו לסכם את שנת 2020 ולקדם את שנת 2021. 
בתרבות הארגונית של חוליות וכחלק מהמחוברות של כלל העובדים 
חשוב ליידע את כולם על מה היה, מה הווה ופנינו לאן. הכינוס השנתי 
הוא חלק מה-DNA של הארגון, הציפייה לראות את האנשים מאחורי 
הטלפון, שיחות אישיות ועבודה כאחד, הכרזה על מצטיינים של השנה 
וותיקים שאתנו לאורך השנים וכמובן הפורשים שמצטרפים לאזרחות. 

כול זאת ועוד מאחד אותנו למשפחה אחת גדולה ומלוכדת. 
80%גם השנה, למרות מגבלות הטכנולוגיה והמשמרות, 80%גם השנה, למרות מגבלות הטכנולוגיה והמשמרות, 80% צפינו יחד!!!!

שנת 2020 הייתה שנה מיוחדת- מצד אחד בידודים, מאומתים, ריחוק 
חברתי, קפסולות וסגרים ומהצד השני חווינו יותר זמן משפחה, הקדשנו 
ויותר מכול למדנו להעריך את הדברים  והנאות אחרות  זמן לספורט 

המובנים מאליהם כמו- בריאות ושיגרת עבודה. 
את  לחנך  והסבתות,  הסבים  ההורים,  על  לשמור  למדנו  במשפחה 
או  בזום  חברים  עם  להיפגש  מסגרות,  ללא  בבית  שנותרו  הילדים 
כשהכול  ברחוב  ללכת  מסיכות,  עוטים  אנו  כאשר  הפתוח  במרחב 

סביבנו דלתות סגורות. 
בחוליות למדנו לעבוד בקפסולות, לשבת בהפסקות לבד במשרד או 
נשלח  או  מאומת  אחד  חבר  כאשר  בצוות  לתמוך  בשולחנות,  שניים 

לבידוד ולמרות האתגרים, לשבור שיאים ולעמוד במשימות!
גאה בכול אחד ואחת מכם, על ההירתמות, הנכונות לשמור על השגרה, 
על החיוך, על החריצות, על היוזמה ומעל הכול על כך שאתם נשמרים 

ושומרים על בריאות כולנו ובריאות משפחתנו.
מקווה שהחיסון אכן יחזיר אותנו לקירוב חברתי ונשוב לחגוג מקרוב.

מורן אוחנה | מנהלת מש"א
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אסטרטגיה וסינרגיה בקבוצת חוליות | רותם יצחק 
בכותרת של הכתבה שלי מונחות שתי מילים גדולות שכל אחת מהן 

היא עולם בפני עצמו. 
בשנה החולפת אנחנו מגלגלים אותן על הלשון לא מעט, והן מהוות 
זאת  וכל  בקבוצה,  שמתרחשות  ישיבות  סוף  לאין  ועיסוק  כותרת 
את  גם  איתה  הביאה  קורונה  מלבד   2020 ש  הפשוטה  מהסיבה 

אתגרי הסינרגיה והאסטרטגיה לקבוצת חוליות. 
אז הגיע הזמן שאספר לכם בקצרה מהנעשה בתחומים אלו:

סינרגיה פרושה המילולי הינו:
ה  ּמָ ּכַ ל  ׁשֶ ּגֹוְמִלין  ת  ֻעּלַ ּפְ בֹות  ִעּקְ ּבְ ֶלת  ְתַקּבֶ ַהּמִ ִעילוּת  ְּ ַהי אֹו  "ָהָעְצָמה 
ל ָהָעְצמֹות  ְך ּכָ דֹוָלה יֹוֵתר ִמּסַ ִהיא ְלעֹוָלם ּגְ ֵתאוּם, ׁשֶ ּגֹוְרִמים ַהּפֹוֲעִלים ּבְ

ִנְפָרד". ֵהם ּפֹוֲעִלים ּבְ ׁשֶ ל אֹוָתם ּגֹוְרִמים ּכְ ׁשֶ
בסלובניה  שנערך  בכנס  למעשה  נולד  בחוליות  הסינרגיה  נושא 
המנועים  את  לזהות  הייתה  שמטרתו   ,2019 דצמבר  בחודש 

האסטרטגיים והעסקיים לקבוצה לשנים הקרובות.
הסינרגיה  היה  מהם  שאחד  עיקריים,  יעדים   3 עם  יצאנו  מהכנס 

המוצרית בין החברות בקבוצה. 
חברתית.  בין  מכירה  באמצעות  המכירות  הגדלת  הייתה  המטרה 
את  גם  למכור  בקבוצה  חברה  לכל  לאפשר  אחרות,  במילים  או 
מוצרי החברות האחרות ובכך להציע ללקוחות מגוון רחב יותר של 
פתרונות. מהר מאד הסתבר לנו, שלמרות שהמטרה הגיונית ומהווה 
תהליכים  ישנם  המכירות,  להגדלת  ומתבקש  פשוט  צמיחה  מנוע 

רבים ואתגרים שחייבים לצלוח בדרך למימוש. 
על  מקפידה  חוליות  קבוצת  יודעים  שהנכם  כפי  תקינה,   - ראשית 
האיכות והעמידה בתקנים השונים שיש בכל מדינה. כדי לקבל תקן 
יש צורך בזמן, נחישות וסבלנות. אלו לא בהכרח תחומים בהם כולנו 
מצטיינים ולכן לא תמיד היה קל ועדיין לא פשוט, להמתין לקבל תקן 

.( כדי להתחיל למכור (אפילו שהלקוח כבר ממש מעוניין ומחכה 

שנית - אנשים, עבודה בצוותים מעורבים, בזום, בלי הכרות אישית 
אמון  ויצירת  תרבויות  של  הבנה  מהפעמים.  ניכר  בחלק  מקדימה 

הדדי כדי לנסות יחד לעמוד ביעדים.
שלישית - קורונה, תקופה מאתגרת, המון אי וודאות, סגרים, שינויים 
ולחצים רבים. תקופה מיוחדת בה  תכופים, עליית מחירי ההובלה, 
קשה יותר למשוך את תשומת הלב של הלקוחות למוצרים חדשים. 

ובכל זאת ולמרות הכל, אני חושבת שניתן לומר בגאווה שהקבוצה 
הוכיחה שגם בזמנים מאתגרים אנחנו יודעים לשלב כוחות, לשתף 
פעולה ועם קצת ויכוחים ועם הרבה אמונה אנחנו מצליחים לכבוש 

את היעדים שהצבנו לעצמנו.
מאתגרת  מכירות  ותוכנית  אופטימיות  עם  סיימנו   2020 שנת  את 

ויפה לשנת 2021.
ועכשיו למילה השנייה בכתבה – אסטרטגיה שפירושה המילולי הינו:

"תוכנית פעולה הקובעת מטרות או יעדים רצויים בהיקפים או בטווחי 
זמן משמעותיים, ואת עקרונות הפעולה להשגתם". (מתוך ויקיפדיה).

אסטרטגי  תהליך  להוביל   BDO בחברת  בחרנו   2020 באוגוסט 
תהליך   - האחת  אלטרנטיבות.  שתי  בין  התלבטנו  חוליות.  לקבוצת 
ללא הגדרה של גאוגרפיה ובחינה של כל הגלובוס. השניה - תהליך 
לנו  שיש  הבנו  בשנייה.  בחרנו  וארה"ב,  באירופה  רק  המתמקד 

משאבי זמן ותקציב מוגבלים וחשוב לדייק את המאמצים שלנו.
עם  שיחד  חוליות,  מקבוצת  מפתח  ואנשי  מנהלים  כלל  התהליך 
שהוצג  המידע  ההחלטות.  וקבלת  להובלה  שותפים  היו  ההנהלה 
לנו כלל הרבה מאוד נתונים על המערכות המובילות בתחום שלנו 
ובשווקי היעד, המגמות לעתיד, ההוצאות בתחום, המתחרים ועוד... 
מידע שסייע לנו לקבל החלטות על המדינות בהם נרצה להתמקד.

את  הצגנו  דצמבר  בסוף  וכבר  ומרתק,  אינטנסיבי  מאמץ  זה  היה 
התוצאות וההמלצות לדירקטוריון של חוליות, בישיבה חגיגית שקיימנו 
שונים,  תרחישים  ובחינת  מעמיק  דיון  אחרי  התקופה).  (כרוח  בזום 

נבחרו 3 מדינות יעד בהן אנחנו נתמקד: ספרד, גרמניה, ארה"ב. 
מנהל  בתפקיד  לצוות,  שלף  שריג  אלי  הצטרף  פברואר  בתחילת 
ניסיון  של  שנים  איתו  מביא  שריג  חוליות.  קבוצת  של  עסקי  פיתוח 
את  מדייקים  אנו  אלה  ובימים  אישיים  וקשרים  ידע  והמון  בתחום 

תוכניות הפעולה למימוש התוכנית. 
של  שאפתניות  תוכניות  עם   2021 לשנת  נכנסנו  אנחנו   – לסיכום 
אסטרטגיה ופיתוח עיסקי שיחזקו את המותג "חוליות" וימשיכו את 

מגמת הצמיחה המרשימה של השנים האחרונות.
רותם יצחק | סמנכ"ל אסטרטגיה ופיתוח עסקי
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המהפכה הדיגיטלית מערכת 
כניסת  על  האחרונות  בשנים  נכתבו  מילים  של  תילים  תילי 
אתרי  הדיגיטלית.  המדיה   – ובעקבותיה  לחיינו,  הטכנולוגיה 
שהפכו  הסלולריים  הטלפונים  החברתיות,  הרשתות  האינטרנט, 
והמידע  – כל אלה הפכו את הרגלי צריכת הידע  יד  למחשבי כף 

שלנו לשונים בתכלית.
לדור הוותיק קשה תמיד לשמוע את זה, אבל לבני הדור הצעיר אין 
יותר  שמכיל  משהו  "כתבה",  ולקרוא  לשבת  רצון  לא  וגם  סבלנות 

מידי מילים ופחות מידי ויז'ואל.
ובנוסף – העולם מסביבנו משתנה בקצב כל כך מהיר, שמחייב את 

המידע לעבור קצר ומהר כדי להישאר רלבנטי.
ואם המציאות שלנו לא הייתה מספיק כאוטית – הגיע הווירוס הידוע...

אחד היעדים של חוליות לשנת 2021 הוא:
Huliot" כתאגיד בינלאומי מלוכד על תשתית  GROUP" בניית

מחשוב חיה ודינמית
תהליך הדיגיטציה נוגע בכל תהליכי העבודה בחוליות – מערכות 
לקוחות),  קשרי  (ניהול   CRM מערכת  פרויקטים,  ניהול   ,ERP ,BI

וכמובן – ניהול תהליכי האנשים בארגון.
:HIbob הרשו לי להציג בפניכם את פלטפורמת

כניסה  סיסמת  תהיה  חוליות  בקבוצת  ועובדת  עובד  לכל  בקרוב 
ל"מדורת  מסביב  כולנו  את  שתכנס  חדשה,  למערכת  אישית 
שבט" ארגונית אחת. המערכת תושק גם כאפליקציה בסלולר וגם 

באמצעות המחשב.
 לכל עובד יהיה אזור אישי, בו יוכל לראות הודעות ומידע שקשורים 
וכן מידע והודעות כלל ארגוניות. מה  רק אליו ואל המחלקה שלו, 
יום  חוגג  מי  לאחרונה?  קודם  מי  עכשיו?  קורה  מה  בארגון?  חדש 

הולדת היום? איזו מחלקה השלימה בהצלחה פרויקט חשוב? 
תרשים  המחלקה,  עם  שלי  האחרון  הכיף  מיום  תמונות  ובנוסף: 
אלפון  תמונות),  (עם  הארגוני  בעץ  ממוקם  אני  איפה  לי  שמראה 

עובדים עם הגדרות תפקיד ועוד. 
לכם  שונים  סקרים  פעם  מידי  לפרסם  לנו  תאפשר  המערכת 
העובדים, כמו: איזה יום כייף אני מעדיפ/ה, איזו מתנת יום הולדת 

הכי פופולרית, או באופן כללי עד כמה טוב לי בארגון.
- מי  וגם: הצצה אל קבוצות תחביבים משותפות בארגון, לדוגמה 

כמוני אוהב כדורגל או בישול?
המון  החברתיות:  הרשתות  בשפת  וצבעוני,  ודינאמי  "חי"  הכל 
תמונות, מסרים קצרים שמתעדכנים כל הזמן, עם אפשרות ל"לייק" 
ושאר תגובות מצדכם העובדים, ובעיקר: קל מאד להבנה ולתפעול.

 + (חוליות  ישראל  בחוליות  המערכת  את  נשיק  אפריל  בתחילת 
חופית) ונזמין את העובדים להצטרף ל"מדורה".

במהלך החציון השני של השנה נתרחב גם לחוליות הודו, חוליות 
סלובניה והלירומה.

כרגע אנחנו בשלבי בניה – הזנת הנתונים ובניית התהליכים, אבל 
בקרוב נתראה גם דרך ה"בוב"

ובינתיים הרשו לי לאחל חג פסח שמח לכולכם.– מאחלת לכולנו 
שהן  שלנו,  המורחבות  המשפחות  בחיק  השנה  לחגוג  שנזכה 

ה"שבט" הטבעי והחשוב באמת שלנו.
בברכה,

טל סגל | סמנכ"ל מש"א

המהפכה הדיגיטלית מערכת Hibob | טל סגל
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אסטרטגיה וסינרגיה בקבוצת חוליות | רותם יצחק 
בכותרת של הכתבה שלי מונחות שתי מילים גדולות שכל אחת מהן 

היא עולם בפני עצמו. 
בשנה החולפת אנחנו מגלגלים אותן על הלשון לא מעט, והן מהוות 
זאת  וכל  בקבוצה,  שמתרחשות  ישיבות  סוף  לאין  ועיסוק  כותרת 
את  גם  איתה  הביאה  קורונה  מלבד   2020 ש  הפשוטה  מהסיבה 

אתגרי הסינרגיה והאסטרטגיה לקבוצת חוליות. 
אז הגיע הזמן שאספר לכם בקצרה מהנעשה בתחומים אלו:

סינרגיה פרושה המילולי הינו:
ה  ּמָ ּכַ ל  ׁשֶ ּגֹוְמִלין  ת  ֻעּלַ ּפְ בֹות  ִעּקְ ּבְ ֶלת  ְתַקּבֶ ַהּמִ ִעילוּת  ְּ ַהי אֹו  "ָהָעְצָמה 
ל ָהָעְצמֹות  ְך ּכָ דֹוָלה יֹוֵתר ִמּסַ ִהיא ְלעֹוָלם ּגְ ֵתאוּם, ׁשֶ ּגֹוְרִמים ַהּפֹוֲעִלים ּבְ

ִנְפָרד". ֵהם ּפֹוֲעִלים ּבְ ׁשֶ ל אֹוָתם ּגֹוְרִמים ּכְ ׁשֶ
בסלובניה  שנערך  בכנס  למעשה  נולד  בחוליות  הסינרגיה  נושא 
המנועים  את  לזהות  הייתה  שמטרתו   ,2019 דצמבר  בחודש 

האסטרטגיים והעסקיים לקבוצה לשנים הקרובות.
הסינרגיה  היה  מהם  שאחד  עיקריים,  יעדים   3 עם  יצאנו  מהכנס 

המוצרית בין החברות בקבוצה. 
חברתית.  בין  מכירה  באמצעות  המכירות  הגדלת  הייתה  המטרה 
את  גם  למכור  בקבוצה  חברה  לכל  לאפשר  אחרות,  במילים  או 
מוצרי החברות האחרות ובכך להציע ללקוחות מגוון רחב יותר של 
פתרונות. מהר מאד הסתבר לנו, שלמרות שהמטרה הגיונית ומהווה 
תהליכים  ישנם  המכירות,  להגדלת  ומתבקש  פשוט  צמיחה  מנוע 

רבים ואתגרים שחייבים לצלוח בדרך למימוש. 
על  מקפידה  חוליות  קבוצת  יודעים  שהנכם  כפי  תקינה,   - ראשית 
האיכות והעמידה בתקנים השונים שיש בכל מדינה. כדי לקבל תקן 
יש צורך בזמן, נחישות וסבלנות. אלו לא בהכרח תחומים בהם כולנו 
מצטיינים ולכן לא תמיד היה קל ועדיין לא פשוט, להמתין לקבל תקן 

.( כדי להתחיל למכור (אפילו שהלקוח כבר ממש מעוניין ומחכה 

שנית - אנשים, עבודה בצוותים מעורבים, בזום, בלי הכרות אישית 
אמון  ויצירת  תרבויות  של  הבנה  מהפעמים.  ניכר  בחלק  מקדימה 

הדדי כדי לנסות יחד לעמוד ביעדים.
שלישית - קורונה, תקופה מאתגרת, המון אי וודאות, סגרים, שינויים 
ולחצים רבים. תקופה מיוחדת בה  תכופים, עליית מחירי ההובלה, 
קשה יותר למשוך את תשומת הלב של הלקוחות למוצרים חדשים. 

ובכל זאת ולמרות הכל, אני חושבת שניתן לומר בגאווה שהקבוצה 
הוכיחה שגם בזמנים מאתגרים אנחנו יודעים לשלב כוחות, לשתף 
פעולה ועם קצת ויכוחים ועם הרבה אמונה אנחנו מצליחים לכבוש 

את היעדים שהצבנו לעצמנו.
מאתגרת  מכירות  ותוכנית  אופטימיות  עם  סיימנו   2020 שנת  את 

ויפה לשנת 2021.
ועכשיו למילה השנייה בכתבה – אסטרטגיה שפירושה המילולי הינו:

"תוכנית פעולה הקובעת מטרות או יעדים רצויים בהיקפים או בטווחי 
זמן משמעותיים, ואת עקרונות הפעולה להשגתם". (מתוך ויקיפדיה).

אסטרטגי  תהליך  להוביל   BDO בחברת  בחרנו   2020 באוגוסט 
תהליך   - האחת  אלטרנטיבות.  שתי  בין  התלבטנו  חוליות.  לקבוצת 
ללא הגדרה של גאוגרפיה ובחינה של כל הגלובוס. השניה - תהליך 
לנו  שיש  הבנו  בשנייה.  בחרנו  וארה"ב,  באירופה  רק  המתמקד 

משאבי זמן ותקציב מוגבלים וחשוב לדייק את המאמצים שלנו.
עם  שיחד  חוליות,  מקבוצת  מפתח  ואנשי  מנהלים  כלל  התהליך 
שהוצג  המידע  ההחלטות.  וקבלת  להובלה  שותפים  היו  ההנהלה 
לנו כלל הרבה מאוד נתונים על המערכות המובילות בתחום שלנו 
ובשווקי היעד, המגמות לעתיד, ההוצאות בתחום, המתחרים ועוד... 
מידע שסייע לנו לקבל החלטות על המדינות בהם נרצה להתמקד.

את  הצגנו  דצמבר  בסוף  וכבר  ומרתק,  אינטנסיבי  מאמץ  זה  היה 
התוצאות וההמלצות לדירקטוריון של חוליות, בישיבה חגיגית שקיימנו 
שונים,  תרחישים  ובחינת  מעמיק  דיון  אחרי  התקופה).  (כרוח  בזום 

נבחרו 3 מדינות יעד בהן אנחנו נתמקד: ספרד, גרמניה, ארה"ב. 
מנהל  בתפקיד  לצוות,  שלף  שריג  אלי  הצטרף  פברואר  בתחילת 
ניסיון  של  שנים  איתו  מביא  שריג  חוליות.  קבוצת  של  עסקי  פיתוח 
את  מדייקים  אנו  אלה  ובימים  אישיים  וקשרים  ידע  והמון  בתחום 

תוכניות הפעולה למימוש התוכנית. 
של  שאפתניות  תוכניות  עם   2021 לשנת  נכנסנו  אנחנו   – לסיכום 
אסטרטגיה ופיתוח עיסקי שיחזקו את המותג "חוליות" וימשיכו את 

מגמת הצמיחה המרשימה של השנים האחרונות.
רותם יצחק | סמנכ"ל אסטרטגיה ופיתוח עסקי
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Huliot Global Quality Team (HGQT

בסוף חודש ינואר קיימנו מפגש ראשון של צוות האיכות הגלובאלי.
אני רוצה להציג את חברי הצוות:

ישראל - גדי דוברוביץ' -מנהל האיכות של חוליות ישראל, טטיאנה 
גנטמן - מנהלת האיכות של חופית.

בושטיין   ,QA האיכות  אבטחת  מנהלת   - בזק  מויצה   – סלובניה 
פרסין - מנהל בקרת האיכות QC, סבסטיאן סוטלר - צוות האיכות.

-מנהל  ורמה  דיפאק  התפעול,  מנהל   - שאטי  פראשנה   – הודו 
האיכות.

מנהל   - פררה  טיאגו  האיכות  מנהלת   - פרננדז  דינה   - פורטוגל 
התפעול.

צוות  להיות  ובראשונה  בראש  היא  הגלובלי  האיכות  צוות  מטרת 
ועובד ביחד, בשיתוף פעולה פורה, למען קידום החברה  שפועל 
ומטרותיה. מפגשי הצוות יאפשרו יצירת פלטפורמה לשיתוף בידע, 
דילמות  פתרון  שוטף,  עדכון  המקצוענות,  (שיפור  וניסיון  מידע 
ובעיות איכות רוחביות). כמו כן, פיתוח תרבות האיכות ותפיסתה 

בארגון וקידום פרויקטים בנושא האיכות ברמה הגלובאלית.
צוות האיכות הגלובלי ייפגש אחת לחודש ויעסוק בין היתר בנושאים 
מדדי  הגדרת  הגלובאלית,  ברמה  והזדמנויות  סיכונים   - הבאים 
איכות גלובליים שיאפשרו השוואה ושיפור, שיתוף בהצלחות, ניהול 

משברי איכות ואופן ניהול הרגולציה בראייה גלובלית.
הראשונה  בפעם  לכולם  ואפשר  בזום  התקיים  הראשון  המפגש 
העשייה,  מאחורי  שעומדים  אלו  את  השני,  את  אחד  לראות 
ראשונית  הכרות  שערכנו  לאחר  הטלפון.  ושיחות  ההתכתבויות 
דיברנו על נושא האחריות והמשמעות שלה עבור כל אחד מאתנו. 
יותר  וגם ללמוד להכיר אחד את השני קצת  היה מרגש להיפגש 

ברמה האישית.
בהמשך המפגש סקרנו את מערכת הסמכות ה-ISO הרחבה של 
כלל החברות ומערכת המבדקים של גופי התקינה השונים אשר 

סוקרים את כלל החברות.
מאנשים  המורכב  צוות  עם  דרך  של  בתחילתה  אנחנו  לסיכום, 
מוכשרים בעלי מוטיבציה, ידע וניסיון בתחומים רבים ומגוונים. אני 
בטוח שעם רצון טוב ועבודה משותפת נתרום להתפתחות החברה 
וצרכיה. אני בטוח שנמשיך ונלמד לשתף פעולה, ברמת החברה 

ולא פחות חשוב גם ברמה האישית.
שיהיה בהצלחה לכולנו

גיל רונן | סמנכ"ל האיכות, קבוצת חוליות

מה עושים כשמופיעה ההודעה "אין מקום פנוי למקם את שדה …
בלשונית ..."

הבעיה נגרמת לרוב מכך שנוספו במערכת שדות חדשים למסך 
זה.

וכך  המסך,  עיצוב  ידי  על  בשימוש  שאינם  שדות  להסתיר  ניתן 
לפנות מקום לשדה הרצוי: 

B+Ctrl כשנמצאים במסך שרוצים לעצב, יש ללחוץ על
להיעזר  (ניתן  המיותרים  השדות  את  לאתר  יש  שנפתח,  במסך 

בתיבת החיפוש שדה).
שלוש  אייקון על  וללחוץ  המיותר  השדה  על  לעמוד 

שמופיע.  הנקודות
הסתרה. לאחר מכן, יש ללחוץ

שלאחר  היא  הזאת  להודעה  שכיחה  ופחות  נוספת  אפשרות 
יוצגו על גבי המסך. הגופן, ייתכן שלא כל השדות הגדלת

פתרון במקרה כזה הוא להקטין את הגופן במסך בממשק הוובי: 
שינוי גודל גופן. עיצוב, יש לבחור באפשרות מתפריט

נשמח לעזור בכל שאלה, 
מחלקת מערכות מידע

פריוריטיפ
דוד רונד
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חוליות לוקחת פניה דיגיטלית
אורלי בחנוף 

SHK הכל התחיל בדיוק לפני שנה, כשעמדנו להשתתף בתערוכת 
מרחפת  כשהקורונה  הפתיחה,  לפני  יומיים  גרמניה.  באסן  אשר 
שהתערוכה  הודעה  קבלנו  יגמר,  רגע  שעוד  זמני  כמשהו  באוויר 
מבוטלת. מאותו רגע ריחף ענן מעל ה-ISH - תערוכת האינסטלציה 
בשנתיים  פעם  שמתקיימת  זו,  תערוכה  בעולם.  גדולה  הכי 
גדולה  חשיפה  מהווה  קבוע,  באופן  נכבד  חלק  בה  לוקחת  וחוליות 
ניסיון  עוד  היה  האחרון  בספטמבר  האירופאי.  בשוק  ומשמעותית 
ותקווה אחרונה, שהתערוכה אכן תתקיים פיזית תחת מגבלות של 
כמות אנשים, תקנות מרחק, כיווני תנועה וכו', אך הקורונה הכריעה 
וקבלנו הודעה ש-ISH לא תתקיים באופן המוכר והיא הופכת להיות 
לבסוף  החלטנו  חלופות  מספר  שבחנו  לאחר  דיגיטלית.  תערוכה 
שיהיה נכון לקבוצת חוליות להשתתף, למרות החשש שהחשיפה לא 

תהיה בקנה מידה דומה למה שאנחנו רגילים.
חוליות עוברת בשנה האחרונה תהליך של מיקוד וסינרגיה. לקראת 
הקבוצה  את  להציג  נכון  יהיה  וכיצד  יעדים,  הגדרנו  התערוכה 
מושבעת  דד־ליינים  וכחובבת  לדרך,  יצאנו  אירופאי.  יעד  לקהל 
קפצנו למים בכמה חזיתות במקביל. אחד הפרויקטים היה הקמת 
ניתן  חוליות.  קבוצת  אתרי  לכלל  כניסה  שער  שמטרתו  סייט,  מיני 

www.huliotgroup.com :להתרשם ממנו בלינק
פרוייקט אחר היה כניסה לתהליך של הכנת סרטון תדמית. היה ברור 
גישה והפעם לדבר בשפה של חברות הפרסום עם  שעלינו לשנות 
דגש על מסר ורגש ופחות דגש על מוצרים וייצור. עברנו תהליך קצר, 
בו התמקדנו ביצירת מסר שיווקי, אשר מתאים ומייחד את חוליות. 
המסר אותו החלטנו להעביר הנו: חוליות - שלא ירגישו אותנו, חוליות 
בשביל השקט הנפשי שלך. מסר זה מדבר על חשיבותה של צנרת 
איכותית, כזו שלא עושה בעיות ושאינה מורגשת. אם אתה לא זוכר 
שיש לך צנרת בבית ולא יודע של מי היא, זה הסימן שיש לך צנרת 
של חוליות. עבדנו על שני תסריטים במקביל: האחד, מאוד מתקשר 
עם התקופה והשני יצא ממש בקרוב (יש למה לחכות!) ניתן לצפות 

https://youtu.be/4hbGGhyCmoo :בסרטון בלינק
של  משבצות  שלוש  קבלנו  שקנינו,  התערוכה  מחבילת  כחלק 
מספר  היו  זום.  הדרכות  ושתי  התערוכה  בפלטפורמת  הרצאות 

ולהשאיר  מראש  סרטון  להקליט  בחרנו  שם  לפרזנטציה,  אופציות 
כמה דקות לשאלות בסוף. את ההרצאות חילקנו לשפכים/דלוחין - 
חוליות, אספקת מים - הלירומה ושוחות ביוב לחופית. את הרצאות 
ליאור  של  ומופע  בלייב  מוצרים  הדרכת  לשתיים:  חילקנו  הזום 
סושרד, מופע שיהיה פתוח ללקוחות חוליות. אני משוכנעת שחוליות 
תהיה החברה היחידה שתזמין מופע בידור כחלק מתוכן התערוכה, 
אירוע שימתג אותנו כחברה חדשנית פורצת דרך וכזאת שחושבת 

מחוץ לקופסה.
בתערוכה נשיק שתי מערכות פטנט של חוליות: הראשונה, מערכת 
ZENWELD, שמתחילה להיות משווקת באירופה, כחלק ממערך  ה- 

אספקת המים, באמצעות הלירומה. 
השנייה מערכת ה-SMARTLOCK, עבורה חידדנו והתאמנו את המסר 

השיווקי למכירה באירופה.
שיווקית  שפה  ולהכין  המותגים  את  לבנות  הייתה  המרקום  עבודת 
למכירה באירופה עבור שתי המערכות: אתר, סרטון, קטלוג, הוראות 
התקנה וכו'. אנו בטוחים בהצלחתן של שתי מערכות אלו, ותערוכת 

ה- ISH מהווה הזדמנות מצוינת לחשיפה.
תקופתית  התבוננות  היא  בשבילי   ISH תערוכת  אישית,  בנימה 
ללכת.  רוצים  אנחנו  ולאן  היום  אנחנו  איפה  היינו,  איפה  מלמעלה: 
שנה  חצי  רק  הייתי  כאשר  הפקתי  הראשונה   ISH-ה תערוכת  את 
ניסיון בהפקות,  בתפקיד מנהלת המרקום, אמנם הגעתי אליה עם 
אבל לא הכרתי כלל את תחום האינסטלציה. כיום, שש שנים לאחר 
חלק,  לוקחת  אני  בה  הרביעית  התערוכה  בפתח  כשאנחנו  מכן, 
של  קבוצה  בשם  לחשוב  מרגש  בגדול.  יותר  הרבה  חושבים  אנחנו 
מוצרים  סל  של  במימד  לחשוב  אחת,  חברה  רק  ולא  חברות  חמש 
הוליסטי ולא רק בערוץ השפכים. אנו מבינים שחוליות שואפת להיות 
עבור אירופה, כפי שחוליות ישראל עבור השוק הישראלי. אנו ניזונים 
החברות  כל  של  הפרסומית  הפעילות  את  יומי  יום  באופן  ורואים 

הגדולות בעולם ויודעים לתת פייט מיתוגי ברמות הגבוהות ביותר.
התערוכה תחל ב-22.3 ותתקיים לאורך כל השבוע, בהצלחה לכולנו!!

חג אביב שמח לכולם, 
אורלי בחנוף | מנהלת מרקום ופרסום חוליות
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בחופית ממשיכים לצעוד קדימה וליישם את תוכניות העבודה עליהן 
החלטנו.

את שנת 2020 סיימנו עם השקעות רבות בתשתית, מתוך מחשבה 
שיש להעלות את הרמה ואת היכולות בתוך החברה, כדי להתמודד 

עם האתגרים הרבים שעומדים לפנינו. 
שני פרוייקטים שהתחלנו על קצה שנת 2020 וגולשים לסיום בשנת 
2021 הם העברת המסגרייה לתוך המפעל ושיפוץ אולם ההרכבות.
הקמת מסגריה חדשה: בחופית יש 3 תחומי פעילות של מסגרים:

בניית תבניות• 
טיפול בתבניות לאחר ייצור• 
מסגרות כללית• 

פעילות הבנייה והתיקון של התבניות מתקיימת במבנה אשר נמצא 
עובד  שלנו,  המסגר  איתן,  הקיבוץ.  בשטח  המפעל,  לגדר  מחוץ 
במסגרייה לבד וזוהי סכנה בטיחותית. בנוסף, המבנה הוא רעוע ולא 

הולם את תנאי העבודה שאנו רוצים לייצר לעובדי החברה.
ההרכבות  אולם  מתוך  פעלו  האחרים,  המסגרות  תחומי  שני 
בתבניות.  שמטפל  ולמסגר  הכללית  למסגרות  שהוקצו  במתחמים 
והגנה  בטוחה  בצורה  עבודה  אפשרו  לא  והתנאים  המקום  כאן  גם 
המסגרים  שכל  ראייה  מתוך  שינוי.  וחייבו  העובדים  על  בריאותית 
בטיחות  אמצעי  עם  ומוסדר,  מותאם  אחד  במקום  לעבוד  צריכים 
והגנה טובה על בריאותם, לקחנו סככה גדולה, שבה היו מאוחסנות 
בימים  לתפארת!  מסגריה  והקמנו  משימוש  שיצאו  ישנות  תבניות 
העברת  שלנו.  מסגרים  ארבעה  בה  לעבוד  להתחיל  צפויים  אלה 
הבטיחותי  למימד  בנוסף  אחת,  גג  קורת  תחת  לעבודה  המסגרים 
שיוכל  הצוות,  וגיבוש  ליצירה  גם  יביאו  כך,  כל  החשוב  והבריאותי 
לעבוד יחד ולקדם פרוייקטים במשותף. ככה בונים קבוצה נבחרת, 

ככה מקדמים פרויקטים חשובים.
אולם ההרכבות: חלק גדול ממוצרי חופית הנם מוצרים שמורכבים 
מיחידות קבועות. על יחידות אלה מרכיבים, בעיקר בריתוך, חלקים 
שונים ותופרים פתרון יעודי לצורכי הלקוחות. העבודה כוללת הרכבת 
ייצור בורות הפרדה שונים, הוספת  ויציאות למיכלים שונים,  ברזים 
וקטנים. לכל תחום מוצרים הוגדרה  גדולים  פירזולים לפחי אשפה 
פינה באולמות השונים ברחבי המפעל. במחשבה שיש לאגם כוחות, 
כדי להגדיל את התפוקה והמקצוענות של העובדים בתחומים אלה, 
החלטנו לרכז במקום אחד את כל הפונקציות. למחלקה מונה מנהל 
מקצועי עם יידע רב, יכולות טובות והיכרות עם דרישות הייצור של 
שחצה  קיר  הורדנו  המסגריות,  את  הוצאנו  עצמו  באולם  המוצרים. 

אותו ונפתח לנו אולם גדול ומרווח.
המוצרים  מכלול  כל  על  לעבוד  ידע  האולם  בתוך  שהתלכד  הצוות 
ישפרו את  וגם  זה לזה  יוכלו לעזור  שהמחלקה צריכה להוציא, הם 

התפוקה ואת המקצועיות שלהם. 
כבר היום אנחנו רואים ברכה גדולה בשינוי שעשינו, עם שיפור ניכר 

ביכולות המחלקה ותפוקה מעולה של המוצרים שיוצאים לשוק.
בימים אלה מסיימים את שלב השיפוץ ואנו מקווים עד אמצע החודש 
להעמיד מחלקה מדוגמת במפעל. אין לי ספק שהפעולות שבוצעו 
במחלקה זו, שבראשן הוא מינוי של ישראל עמוס למנהל המחלקה, 
כדי  תוך  רבים,  פרוייקטים  של  מאוד  מרשים  לביצוע  אותנו  הובילו 

שיפור בתהליכים ומיצוי היכולות של העובדים.
במחלקה הזו יש עוד המון מה לעשות ועם הצוות הקיים זהו אתגר 

מעניין ומלהיב.
כמו שנאמר בפתגם האפריקאי הידוע: אם אתה רוצה למהר לך 

לבד, אם אתה רוצה להגיע רחוק בוא נלך יחד.
בשתי המחלקות הללו אנו מיישמים את הפתגם ואני מאמינה שהוא 
נכון לכל המפעל ולכל צוותי העבודה שלנו. מחלקת ההרכבות של 

חופית הוכיחה לנו כמה שהפתגם הזה הוא נכון.
בהצלחה 

אורית שלזינגר | מנהלת מפעל חופית
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חדשים  ואתגרים  תכניות  עמה  מביאה   2021 שנת 
לעמוד  מנת  על  גדולה.  בהתרגשות  אותה  והתחלנו 
המפעל.  של  מחדש  לארגון  נדרשים  אנו  המכירות  בתכנית 
חוליות  הנהלת  לחברי  שלנו  התכנית  את  הצגנו   2020 בנובמבר 

והם הביעו את תמיכתם בחזון שלנו. 
מ"ר,   14.000 של  שטח  על  פועלת  סלובניה  חוליות  חברת  כיום 
אשר מנוצל במלואו. בשנה זו נשקיע גם בקו שיחול ונעבור מקו חד 
שכבתי לקו רב שכבתי. השקעה זו תגדיל את קיבולת הייצור, אשר 
ייקח  הוא  הקיים,  מזה  יותר  ארוך  יהיה  והקו  היות  מאוד.  נדרשת 
מהשטח בו אנו מאחסנים חומרי אריזה. ע"מ להחליף את מרחב 
קטן,  אוהל  הייצור  לאולם  מחוץ  להציב  נידרש  אנו  הזה  האחסון 
ייצור  בגודל של 10X20 מ', בו נמקם מחדש את חומרי האריזה. 
הצינורות.  עבור  יותר  גדול  חיצוני  אחסון  מקום  גם  ידרוש  מוגבר 
ע"כ הספקנו לחתום כבר בסוף ינואר 2021 על חוזה רכישה של 
מגרש שכן ועליו בית שאינו מאוכלס. ברכישה זו נשיג עוד 2000
בתחילת  הבית  את  נהרוס  אנו  התכנית,  ע"פ  אדמה.  של  מ"ר 
זו  ואז נעשה התאמה לאחסון חיצוני. באמצעות השקעה  אפריל 

יהיה לנו מספיק שטח לעבודה נורמלית. 
אך לא סיימנו בזאת ואנו כבר מתכוננים לקראת השנים הבאות, 
בהן יידרש שטח נוסף. אנו מתכננים להשתמש במרחב של אזור 
קווי שיחול במהלך השנים  עוד  בו  ולשים  אולם מכונות ההזרקה 
הקרובות. עבור מכונות ההזרקה אנו מתכננים לבנות אולם קטן 
יותר. כמו כן, בשטח, שנמצא ממש מעבר לרחוב, נבנה אוהל גדול 

יותר לאחסון מוצרי קצה וסחורה. 
באמצעות כל ההשקעות הללו נצליח לפתח את החברה בהתאם 

לתכנית האסטרטגית. 
בברכה,

נטשה אוסרדקר | מנכ”לית חוליות סלובניה 

סיכום 2020
הלירומה פורטוגל

ג́וזה אסטימה 

התרחבות המפעל 
בסלובניה

נטשה אוסרדקר

"טכנולוגיית ריתוך אולטימטיבית" מגיעה לעולם.
לרגע ההשקה הרשמית של מוצר חדש,  אנו מתקרבים 
עליו ניתן לומר בגאווה שהוא לגמרי שלנו ברמת הקונספט והרעיון. 
מדובר בתוצאה של שנים של מחקר, פיתוח והשקעה, שמביאים 
בתחום  אלה,  לימים  ביותר  חדשני  הנחשב  מוצר  להשקת  כעת 

מערכות הצנרת הרב־שכבתית למים חמים וקרים.
אתגרים  עדיין  בפנינו  עומדים  ולהצליח,  לדרך  לצאת  מנת  על 
שמטרתה  תכנית,  נבנה  עליהם  להתגבר  שנצליח  כדי  רבים. 
"בעלי  ליצירת  קמפיינים  באמצעות  בשוק  עניין  תחילה  לעורר 
השפעה"- אנשים שנרצה להפוך לשגרירים בקידום הפתרון שלנו. 
יופץ לקבוצה בלעדית של אנשי  במהלך קמפיין ההשקה, המוצר 
מקצוע בעלי מוניטין גבוה בשוק, אשר יעריכו את המוצר שלנו, בין 
אנשים  כי  שואפים  אנו  התקנה.  או  תכנון  מפרט/  באמצעות  אם 
ברמת  שלנו  החדשני  המוצר  של  אמיתיים  לשגרירים  יהפכו  אלו 

האמינות וההפצה שלו. 
החדש,  הקונספט  סביב  הדרכה  קמפיין  יתקיים  זה,  תהליך  לצד 
שתאפשר  לחלוטין,  פשוטה  התקנה  מתודולוגיית  עמו  מביא  אשר 
להיפרד משיטות ההתקנה הקיימות. במובן זה, הכשרת השוק תהיה 
חלק חיוני מהתהליך, על מנת שהמשתמשים יבינו את המוצר וכדי 

שנצליח לייצר אליו נאמנות של כמה שיותר אנשי מקצוע.
כיום, יש בידינו גם כלים לתקשורת מאסיבית, רשתות חברתיות, שם 
נשקיע באופן מיוחד. השקעה זו תוביל לכך, שמחד נגיע ללקוחותינו 

מהר יותר ומאידך נגיע גם ליותר בעלי עניין פוטנציאליים.
זה היה המקום לשתף מעט לגבי האסטרטגיה שלנו שמתמודדת 
חדשה  תפיסה  יוצר  זה  שבמקרה  חדש,  מוצר  השקת  אתגרי  עם 
הגבוהה  ברמה  לטכנולוגיה  מסורתית  מערכת  ומשדרג  לגמרי 
החדשניות  יכולותיה  בזכות  תוכר  שלנו  הקבוצה  במקביל  ביותר. 

ותהווה מקור גאה לכולנו.
בקרוב נביא חדשות נוספות על ה- ZENWELD שלנו.

ג'וזה אסטימה | מנכ”ל, הלירומה
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בחופית ממשיכים לצעוד קדימה וליישם את תוכניות העבודה עליהן 
החלטנו.

את שנת 2020 סיימנו עם השקעות רבות בתשתית, מתוך מחשבה 
שיש להעלות את הרמה ואת היכולות בתוך החברה, כדי להתמודד 

עם האתגרים הרבים שעומדים לפנינו. 
שני פרוייקטים שהתחלנו על קצה שנת 2020 וגולשים לסיום בשנת 
2021 הם העברת המסגרייה לתוך המפעל ושיפוץ אולם ההרכבות.
הקמת מסגריה חדשה: בחופית יש 3 תחומי פעילות של מסגרים:

בניית תבניות• 
טיפול בתבניות לאחר ייצור• 
מסגרות כללית• 

פעילות הבנייה והתיקון של התבניות מתקיימת במבנה אשר נמצא 
עובד  שלנו,  המסגר  איתן,  הקיבוץ.  בשטח  המפעל,  לגדר  מחוץ 
במסגרייה לבד וזוהי סכנה בטיחותית. בנוסף, המבנה הוא רעוע ולא 

הולם את תנאי העבודה שאנו רוצים לייצר לעובדי החברה.
ההרכבות  אולם  מתוך  פעלו  האחרים,  המסגרות  תחומי  שני 
בתבניות.  שמטפל  ולמסגר  הכללית  למסגרות  שהוקצו  במתחמים 
והגנה  בטוחה  בצורה  עבודה  אפשרו  לא  והתנאים  המקום  כאן  גם 
המסגרים  שכל  ראייה  מתוך  שינוי.  וחייבו  העובדים  על  בריאותית 
בטיחות  אמצעי  עם  ומוסדר,  מותאם  אחד  במקום  לעבוד  צריכים 
והגנה טובה על בריאותם, לקחנו סככה גדולה, שבה היו מאוחסנות 
בימים  לתפארת!  מסגריה  והקמנו  משימוש  שיצאו  ישנות  תבניות 
העברת  שלנו.  מסגרים  ארבעה  בה  לעבוד  להתחיל  צפויים  אלה 
הבטיחותי  למימד  בנוסף  אחת,  גג  קורת  תחת  לעבודה  המסגרים 
שיוכל  הצוות,  וגיבוש  ליצירה  גם  יביאו  כך,  כל  החשוב  והבריאותי 
לעבוד יחד ולקדם פרוייקטים במשותף. ככה בונים קבוצה נבחרת, 

ככה מקדמים פרויקטים חשובים.
אולם ההרכבות: חלק גדול ממוצרי חופית הנם מוצרים שמורכבים 
מיחידות קבועות. על יחידות אלה מרכיבים, בעיקר בריתוך, חלקים 
שונים ותופרים פתרון יעודי לצורכי הלקוחות. העבודה כוללת הרכבת 
ייצור בורות הפרדה שונים, הוספת  ויציאות למיכלים שונים,  ברזים 
וקטנים. לכל תחום מוצרים הוגדרה  גדולים  פירזולים לפחי אשפה 
פינה באולמות השונים ברחבי המפעל. במחשבה שיש לאגם כוחות, 
כדי להגדיל את התפוקה והמקצוענות של העובדים בתחומים אלה, 
החלטנו לרכז במקום אחד את כל הפונקציות. למחלקה מונה מנהל 
מקצועי עם יידע רב, יכולות טובות והיכרות עם דרישות הייצור של 
שחצה  קיר  הורדנו  המסגריות,  את  הוצאנו  עצמו  באולם  המוצרים. 

אותו ונפתח לנו אולם גדול ומרווח.
המוצרים  מכלול  כל  על  לעבוד  ידע  האולם  בתוך  שהתלכד  הצוות 
ישפרו את  וגם  זה לזה  יוכלו לעזור  שהמחלקה צריכה להוציא, הם 

התפוקה ואת המקצועיות שלהם. 
כבר היום אנחנו רואים ברכה גדולה בשינוי שעשינו, עם שיפור ניכר 

ביכולות המחלקה ותפוקה מעולה של המוצרים שיוצאים לשוק.
בימים אלה מסיימים את שלב השיפוץ ואנו מקווים עד אמצע החודש 
להעמיד מחלקה מדוגמת במפעל. אין לי ספק שהפעולות שבוצעו 
במחלקה זו, שבראשן הוא מינוי של ישראל עמוס למנהל המחלקה, 
כדי  תוך  רבים,  פרוייקטים  של  מאוד  מרשים  לביצוע  אותנו  הובילו 

שיפור בתהליכים ומיצוי היכולות של העובדים.
במחלקה הזו יש עוד המון מה לעשות ועם הצוות הקיים זהו אתגר 

מעניין ומלהיב.
כמו שנאמר בפתגם האפריקאי הידוע: אם אתה רוצה למהר לך 

לבד, אם אתה רוצה להגיע רחוק בוא נלך יחד.
בשתי המחלקות הללו אנו מיישמים את הפתגם ואני מאמינה שהוא 
נכון לכל המפעל ולכל צוותי העבודה שלנו. מחלקת ההרכבות של 

חופית הוכיחה לנו כמה שהפתגם הזה הוא נכון.
בהצלחה 

אורית שלזינגר | מנהלת מפעל חופית



הצוות האחד והיחיד: אוסנת ארבל, דודו וייצמן, רן ירמיהו, 
אוחנונה  אושרי  הייב,  מוחמד  נאסר,  מחמוד  פרץ,   גולן 

ואלי אפרים.

הענקת תעודות הוקרה למשתתפי פרויקט 
שיפוץ ביתה של קשישה מקרית שמונה

מיקי קדם תערוכה בימי קורונה |

2 0 2 1 ץ  ר מ  |  5 1 ן  ו י ל ג

12

את  קוראים  כאשר  לראש,  שקופץ  הראשון  הדבר 
עוד  על  לעדכן  שבכוונתי  הוא  זה,  מאמר  כותרת 
החולפת.  בשנה  שהתרחשו  רבות,  מתוך  אחת  מקוונת,  תערוכה 
בין  שהתקיימה  ממש",  של  ב"תערוכה  השתתפנו  הפעם  אולם 

התאריכים 12-14/2/2021. 
בתחום  בעולם  בגודלה  השלישית  התערוכה  שהיא   ,ACETECH
במרכז  השנה  התרחשה  והארכיטקטורה,  העיצוב  הבניין,  חומרי 

התערוכות בומביי והייתה פתוחה לציבור.
הנחשבים  המותגים  את  שמארחת  כמי  נחשבת   ,ACETECH
מוצרים  שמציגה  וכמי  והארכיטקטורה  העיצוב  בתעשיית  ביותר 
ופתרונות פורצי דרך. ההשתתפות בתערוכה נתנה לחוליות הודו 
הנטוורקינג,  ברמת  יותר  ונועזת  טובה  גדולה,  להיות  הזדמנות 

בימים אלה של קורונה. 
נראה כי הודו, עם צניחה חמורה של התמ"ג, החליטה להוציא את 

ולנסות  הפעילויות  כלל  את  לפתוח  הקורונה",  מ"תרבות  עצמה 
ברחבי  אחרים  למקומות  בניגוד  שלה.  הכלכלה  את  להחיות 
מענקים  מסובסד,  חל"ת  כספי,  לסיוע  חבילות  היו  לא  העולם, 
או כל עסק אחר  וגם לא החזרים לעסקים עצמאיים  למעסיקים 
להתחיל  היא  מהמשבר  לצאת  היחידה  הדרך  העניין.  לצורך 

בפעילויות בזהירות. 
על אף שהמציגים נדרשו להוכיח שהם שליליים לקורונה, בהצגת 
"נורמלית".  לפעילות  רעב  הראה  הציבור  בתוקף,  בדיקות 
התוצאה של כל זה הייתה התעניינות חסרת תקדים, שבאה לידי 

ביטוי באינספור לקוחות פוטנציאליים. 
לזנק  מצפים  ואנו  האוכלוסייה  את  לחסן  החלו  מרץ  בתחילת 

חזרה אל השוק ההודי ולתוך צמיחה כוללת. 
בברכה,

מיקי קדם | מנכ"ל חוליות הודו

החולפת.  בשנה  שהתרחשו  רבות,  מתוך  אחת  מקוונת,  תערוכה 
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תרומה לקהילה
נורית אבני 

 - אני נרגשת ומלאת גאווה להוביל את הפרויקט בחברת חוליות 
לקהילה  ותרומה  המעורבות  ערכי  את  דגלה  על  שנושאת  חברה 

ובכך נותנת לעובדיה את ההזדמנות לעשות טוב.
נוספים בפרויקט הבא שלנו,  עובדים  אשמח לשיתוף פעולה של 

כך שיהיו שותפים לעשיה המבורכת הזו.
נורית אבני | מחלקת משאבי אנוש חוליות

הצוות האחד והיחיד: אוסנת ארבל, דודו וייצמן, רן ירמיהו, 
אוחנונה  אושרי  הייב,  מוחמד  נאסר,  מחמוד  פרץ,   גולן 

ואלי אפרים.

הענקת תעודות הוקרה למשתתפי פרויקט 
שיפוץ ביתה של קשישה מקרית שמונה

בתחילת מרץ ערכנו לשלום סוויסה מסיבת פרידה לאחר סיום 50
שנות עבודה בחוליות. 

לחמישים  גם  אותו  וברכנו  השנים  בכל  פועלו  על  לשלום  הודנו 
שנים הבאות.

חוליות  נציגי  של  מצומצם  מספר  נוכחו  הקורונה  מגבלות  בשל 
ומשפחתו של שלום.

היה אירוע מרגש, שמח מיוחד ומכובד. 
תודה רבה לשקמה על ארגון האירוע ולכל צוות האיכות.

בברכה,
גיל רונן | סמנכ"ל הבטחת איכות

13

פרידה משלום סויסה
גיל רונן 
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ברוכים הבאים

אני רונה איפרגן , נשואה+1 אקדמאית בעלת תואר ראשון 
בכלכלה ומנהלת עסק עצמאי.

מנהלת  בתפקיד  בחוליות  לעבוד  התקבלתי 
אדמיניסטרטיבית במחלקת אחזקה. 

קבלת הפנים הייתה חמה, הצוות גרם לי לתחושת בית. 
מקווה  ומשפחתי  יציב  עבודה  במקום  להשתלב  כיף 

להתפתח ולצמוח.

רונה איפרגן

שלום, שמי איתן נשוי לטל, אבא לתאומות וסבא לשניים.
הזדמנות  זוהי  מבחינתי  ו-׳חוליות׳  בהזדמנויות  גדול  מאמין 
מערכות  בתחום  וניסיוני  ידיעותיי  כל  את  ליישם  נפלאה 

הזרימה (אינסטלציה).
מאמין בעבודת צוות, בשיווק מדויק ואמונה מוחלטת במוצר.

מבקש להודות בהזדמנות זו על קבלת פנים חמה, נעימה 
ותומכת. 

גילוי נאות: לומד דרככם את רזי ה׳וואצאפ׳-מבטיח ללמוד 
לצרף מדבקות.

איתן סירור | מנהל תחום 
קבלנים ויזמים - ירושלים והשפלה

מגיעה מאזור משגב, מישוב בשם צורית. 
נשואה לעמית ואמא לעדן, דניאל ואלין.

Bscבעלת תואר Bscבעלת תואר Bsc בהנדסת מערכות מידע וניסיון של 13 שנה 

ניהול פרויקטים  בעולם מערכות המידע בתחומי הפיתוח, 
Priority חוצי ארגון והטמעות מערכות מידע מובילות כגון: 

BI , CRM, ועוד.. בחברות גלובאליות.
טכנולוגית  ראייה  עם  משפחתית  לחברה  להיכנס  שמחה 

גדולה בה אקח חלק פעיל בהשגת יעדי החברה.
והליווי אותו  זו, מודה על קבלת הפנים החמה  בהזדמנות 

מקבלת מרגע תחילת העבודה בחוליות.
מצפה ומתרגשת לצעידה משותפת.

עידית ואנונו

נשוי  אל־אסד,  עין  בכפר  גר   ,35 בן  עזמי  אני  כולם,  שלום 
לזהרה.

חברה  רב־דור,  בחברת  עבדתי  האחרונות  השנים  בתשע 
לייצור דלתות כניסה, דלתות ממ"ד ומוצרי מרחב מוגן.

עולם  אך  הנדסה  במשרד  מתכנן  בתור  עבדתי  תחילה 
המכונות משך אותי מאוד והפכתי להיות מהנדס התהליך 

של המפעל.
אני שמח להצטרף למשפחת חוליות ולהיות חלק מחברה 

מתקדמת ובינלאומית.

עזמי אבו סלאח
מהנדס תהליך
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10 שנות וותקשנות וותק
ענת אלמדווי ענת אלמדווי ענת אלמדווי 

מצטיין מטהמצטיין מטה
לשנת 20202020

עופר רפפורט 

מצטיין שנתי 
ישראל

נאג'י חאג' 

מצטיין מנכ"ל 
ישראל

מאיר איפרגן

מצטיין מנכ"ל מצטיין מנכ"ל מצטיין מנכ"ל 
קבוצת חוליותקבוצת חוליותקבוצת חוליות

מוטי הספלד

20 שנות וותקשנות וותק
פלג זמיר פלג זמיר 

20 שנות וותקשנות וותק
דוד אבוטבול דוד אבוטבול 

30 שנות וותקשנות וותק
מאיר איפרגן מאיר איפרגן 

כנס סופשנה כנס סופשנה כנס סופשנה 2020
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זה סופו של כל עלון | דנית ספלטר 
הגיליון הראשון של "הזרם של חוליות" יצא בספטמבר 2008. הלוגו 
של חוליות היה אז אדום, העיצוב היה, איך אומרים בעדינות, "של 
של  תחילתה  על  לראשונה  הכריזה  חוליות  עלון,  באותו  פעם"... 

מסורת- עובד מצטיין תקופתי. 
מאז עברו הרבה מים בבניאס, נוספו המון חוליות בשרשרת, נולדו 
אין  נכתבו  וגם  העולם  ברחבי  חברות  כמה  נרכשו  חדשים,  מוצרים 
יום  עמדה  שלא  וצומחת,  מתפתחת  חברה  שתיארו  כתבות,  ספור 

אחד במקום.
ב-2012,  לחוליות  כניסתי  מאז  העלון  את  לערוך  הזכות  לי  הייתה 

כמעט עשור, וכעת- עידן חדש מתחיל:
 כפי שפירטה טל בכתבתה, כיאה לחברה חדשנית ומעודכנת, אנו 
לידי  תבוא  העובדים  עם  התקשורת  בו  דיגיטלי  לעולם  מתקדמים 

מעדכונים  ליהנות  נוכל  מעתה   .Hibob בשם  ארגוני  בפורטל  ביטוי 
נגישים, קצרים ומהירים, המותאמים לקצב של העולם בו אנו חיים 

כיום. 
רגע דרמטי זה מחייב לסיים בקלישאה (אחת מני רבות במאמר קצר 

זה): 
"זהו אינו הסוף. זהו אפילו לא תחילתו של הסוף. אבל אולי זהו סופה 

של ההתחלה" (ווינסטון צ'רצ'יל)
Hibob -נתראה ב 

בברכה,
2012-2021דנית ספלטר | מנהלת הדרכה ועורכת הזרם של חוליות 2012-2021דנית ספלטר | מנהלת הדרכה ועורכת הזרם של חוליות 2012-2021

לידי  תבוא  העובדים  עם  התקשורת  בו  דיגיטלי  לעולם  מתקדמים 




