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שיפור הבריאות ואיכות החיים של אנשים.

 טלפלקס היא חברה גלובלית המספקת מכשור רפואי המסייע

בשיפור הבריאות ואיכות החיים. 

 החדשנות שלנו מכוונת מטרה: חיפוש בלתי פוסק אחר צרכים

 רפואיים שטרם ניתן להם מענה, על מנת לסייע למטופלים,

לנותני טיפול ולחברה כולה. אנו חברה המצויה בתהליכי צמיחה 

ומצליחה לחולל שינוי.

 אנו חולקים תחושת שליחות ומערכת ערכים משותפת,

המחברות בין כל הפרטים בחברה. בלי קשר למיקום הגיאוגרפי, 

 התפקיד בחברה או שפת האם, העובדים שלנו מאוחדים בהבנה

שמה שאנו עושים מדי יום משפיע על חייהם של אחרים.

צמיחה, תרבות ארגונית, אנשים וקריירה: אלו יתרונותיה של טלפלקס.  
https://vimeo.com/248216765/03cc783ef0

הודעת וידאו מאת בנסון סמית ', יו"ר 

אם אינכם מצליחים לצפות בסרטון אנא פנו לקישור זה:
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צמיחה היא המורשת שלנו
 • תעשייה גלובלית ודינמית של מכשור רפואי

• מותגים מצוינים ומוכרים הזוכים לאמון הקלינאים

  אנשים נמצאים במרכז של כל מה שאנחנו עושים
 • עמיתים מוכשרים המחויבים למצוינות

• שותפים של הקלינאים הרפואיים ושל המטופלים שלהם, אשר זוכים לאמונם המלא

הקריירה יכולה להגיע רחוק בטלפלקס
 • עבודה מעניינת ומאתגרת שבה אפשר לחולל שינוי

• הזדמנויות להתפתח ולהצטיין

  תרבות ארגונית משגשגת בזכות
חזון וערכים משותפים

• שיפור איכות החיים והבריאות של אנשים ברחבי העולם
 • אימוץ של אמון, הרוח היזמית וכיף לתרבות הארגונית



 
 

Παρακαταθήκη μας η ανάπτυξη 3

 "הבנתי לפני זמן רב שכאשר המוצרים שלנו  מגיעים לידיים המקצועיות של  
   הלקוחות שלנו, חל שינוי מהותי בטיפול הרפואי שהמטופלים שלהם מקבלים. 

   מוצרי טלפלקס מסייעים להצלת חייהם של אלפי אנשים בכל יום, והעובדה 
  הזאת מתגמלת מאוד" — אנריקה גרנדה, מכירות, ספרד.

צמיחה היא המורשת שלנו



 

צמיחה היא המורשת שלנו4

מתקן תפעול גלובלי בקולים, מלזיה 

כבל הדחיפה- משיכה המקורי של טלפלקס 

מי אנחנו?
טלפלקס התחילה את פעילותה לפני יותר משבעים שנה עם מוצר 

פשוט אחד: כבל סלילי רב-סיבי המשולב בגלגל הממיר תנועות 
דחיפה-משיכה לתנועות סיבוביות.

בעבר סיפקה החברה שירותים ומוצרים מגוונים וקיימה פעילות גלובלית בענפי תעשייה 

שונים, בשוק המוצרי הרפואיים ובתעשיית התעופה והחלל. 

בשני העשורים האחרונים מיקדנו את פעילותנו וכיום מתרכזת החברה אך ורק 

בטכנולוגיה רפואית. רכישות היו חלק חשוב ומשמעותי מצמיחתנו. האופי והתרבות של 

החברה משקפים את האנשים המצוינים ואת הרעיונות החדשניים שהגיעו מהחברות 

הנרכשות, אשר מאופיינים ביוזמה ובשיתוף הפעולה המניעים את הצלחתנו.



צמיחה היא המורשת שלנו5

טלפלקס כיום: 
 • מעמד מוביל בשוק ומותגים גלובליים מבוססים

 • מיצוב מצוין המאפשר לנצל את הגדילה של 
שווקי שירותי הבריאות ברחבי העולם   

 • מטה החברה: ויין, פנסילבניה
 • יותר מ-11,000 עובדים ברחבי העולם

 • יותר מ-70 מתקני מכירה וייצור
• תמיכה בספקי שירותי בריאות ב-150 מדינות 
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 )מתקן תפעול גלובלי של טלפלקס בסולט לייק סיטי, יוטה:
משמאל: זונג בוי, פואונג קאו, לוסי דין(

  תרבות ארגונית משגשגת בזכות
חזון וערכים משותפים

 "הרוח היזמית מוטמעת בכל מה שאנו עושים. הרופאים שייסדו את המותגים
   שלנו ייצרו מוצרים שנשארו בשוק במשך 100 שנים — להם הייתה אותה

  רוח יזמית" — חורחה פרז, מחקר ופיתוח, ארה"ב



 

7
  תרבות ארגונית משגשגת בזכות

חזון וערכים משותפים

 "הצוות שלנו באיטליה מגוון מאוד,

ומייצג פונקציות רבות של החברה.   

כאשר נדרש שיתוף פעולה בין אנשי   

הצוות אני יודע שכולם יעשו את   

המקסימום כדי לסייע זה לזה, כי כולנו   

עובדים יחד לקידום אותן מטרות"   

— סרג'ו דל רוסו, שיווק, איטליה  

 החזון של טלפלקס:
 להיות ספק עולמי חדשני ואמין ביותר של מכשור

רפואי קליני. 

 עובדי טלפלקס מחויבים למצוינות. אנו שותפים של הקלינאים והמטופלים

שלהם אנו מספקים שירות, וזוכים לאמונם. אנו עובדים בצוות, וכל אחד ואחד 

מהתפקידים שלנו חיוני להצלחתנו.

 מנהיגי החברה פעילים ונראים במקום העבודה. הם תומכים בתקשורת

פתוחה ובשיתוף פעולה כדי לשתף את הרעיונות הטובים ביותר לרווחת הכלל.

 עובדי החברה במגוון תפקידים, תחומי פעילות ואזורים גיאוגרפיים זוכרים תמיד

 שבקצה שרשרת הייצור יש מטופל המקבל את תוצר העבודה שלנו, ועובדה

זו מניעה אותנו לפעולה.
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  תרבות ארגונית משגשגת בזכות

חזון וערכים משותפים

ערכי ליבה:
החברה שלנו משגשגת בזכות הערכים המשותפים שלנו, 

המציבים את אנשים במרכז כל מה שאנו עושים. העבודה 
המשותפת שלנו לאור ערכים אלו מאפשרת לנו לייצר מוצרים 
ושירותים באיכות גבוהה המחוללים שינוי ממשי בחייהם של 

אנשים ברחבי העולם.

רוח יזמית 
 • היה יצירתי, אל תחשוש להסתכן ולנקוט יוזמה 

 • יזום שינוי וחדשנות
 • קח בעלות על הנעת תהליכים ושא

  באחריות על פעולותיך

בניית אמון 
 • היה כן ואותנטי  

 • יידע, שאל והקשב לזולת
• היה תומך ואמין

מוסיפים כיף לעבודה
 • היה ידידותי ושתף פעולה  

 • הפגן הערכה
 • הפוך את מקום העבודה שלך למקום

  טוב יותר



 

  אנשים נמצאים במרכז של כל מה שאנחנו עושים9

 "האנשים ידידותיים מאוד, קבלת הפנים שלי כעובד חדש הייתה חמה
   והרגשתי רצויה. עמיתיי לעבודה גם חולקים את הידע שלהם בנדיבות. 

   אם אחד מאיתנו שולט טוב יותר בתוכנה מסוימת הוא שמח לעזור לאחר
  בתפעולה" — קריסן סים, שירות לקוחות, סינגפור



  אנשים נמצאים במרכז של כל מה שאנחנו עושים10

  יותר מ-11,000
עובדים ברחבי
 העולם, מהם 

43% גברים  נשים 57%

5.76% 7.70% 12.72% 28.59% 29.49%

החברות המובילות בעולם
מבחינת מספר מועסקים 

 אחת מחמש
גרמניהמלזיהצכיהארה"במקסיקו

ארה”ב
קו

סי
מק

צכיה

מלזיה

ה
ני

מ
גר

אירלנד

יוון

קנדה

אורוגוואי
אוסטרליה

סינגפור

דרום אפריקה

סיןיפן

הודו

סלובקיה

אוסטריה
בלגיה
צרפת

גל
טו

ור
פ

רד
פ
ס יץ
שוו

ה
לי

ט
אי

נד
ול

ה

ה
לכ

מ
מ

ה
ת 

חד
או

מ
ה

 

ישראל



 

הקריירה יכולה להגיע רחוק בטלפלקס11

 "מבחינת הקריירה שלי, כשאני מביט קדימה, נפח ההזדמנויות פה הוא אדיר. 
  אני מרגיש שזכיתי להחזיק בתפקיד כמו שלי כי אני יכול לחולל שינוי. ההרגשה  

  הזאת ממלאת אותי בסיפוק אדיר" — אופוואן נאראנג, שיווק, ארה"ב



הקריירה יכולה להגיע רחוק בטלפלקס12

נור אדלינה בינת עבדאללה, מנהלת תפעול 

מקולים, מלזיה, עובדת בתעשיית המכשור הרפואי 

כבר יותר מ-25 שנים. היא עבדה במשך שלוש שנים 

בחברת LMA לפני שזו הצטרפה לטלפלקס.

תפקידיה הראשונים היו בהנהלת חשבונות ובמדור 

שכר, ואתגרי הקריירה בחברה הניעו אותה לעבור 

לתחום טכנולוגיות המידע ומשם לתפקידים שונים 

בתפעול: ייצור, תכנון, רכש, לוגיסטיקה ושירות לקוחות.

אדלינה ממשיכה להרחיב את גבולות הפוטנציאל 

שלה. השנה היא השלימה תואר MBA והיא פתוחה 

לאפשרויות חדשות. 

"אני אף פעם לא חושבת שהתפקיד הנוכחי שלי הוא 

פסגת הקריירה שלי... אם נותנים לי הזדמנות לעשות 

משהו חדש אני מנצלת אותה", היא אומרת. 

ניקו וולגאראקיס, מנהל מכירות ושיווק בבנלוקס, 

צ'כיה וסלובקיה, הצטרף למשפחת טלפלקס בשנת 

1999. הקריירה שלו היא עדות ליכולת הלמידה וליוזמה 

האישית שלו.

תפקידו הראשון היה בתחום הרכש, ומשם עבר 

למכירות ושיווק והתקדם לתפקיד ראש המכירות 

והשיווק באזור בנלוקס )בלגיה, הולנד ולוקסמבורג(.

במהלך המסלול שעשה הוא גם למד לתואר בשיווק, 

בעזרת חברת טלפלקס, ועמד בהצלחה בדרישות 

לקבלת התואר.

ניקו מעיד כי הוא אינו היחיד שהתקדם באופן כה 

מרשים בקריירה שלו, וכי הזדמנויות כאלה נקרות 

בדרכם של עמיתים אשר מוכנים לנסות תפקידים 

חדשים.

"טלפלקס מספקת לנו את ההזדמנות, אבל בסופו של 

דבר מימוש ההזדמנות הזו תלוי רק בך", הוא אומר.

פרנסיסקו קאמאצ'ו, מנהל מחלקת הנדסה בנואבו 

לארדו, מקסיקו, היה אחד מהעובדים הראשונים 

שהמפעל שכר בשנת 2004. במשך השנים גדל היקף 

התפקיד שלו וכיום הוא מנהל את מחלקת ההנדסה 

של המפעל.

"בזכות המנהלים שלי הצלחתי בכל פעם ללמוד 

את הדרוש למילוי התפקידים החדשים שאליהם 

קודמתי. לאורך השנים עברתי הכשרות שגם הן סייעו 

לי להצליח, בייחוד החגורה השחורה של -6סיגמא 

והכשרה בניהול", הוא אומר.

 כיום פרנסיסקו לומד לתואר MBA בניהול פיננסי 

ומקווה להמשיך לתרום מכישוריו לטלפלקס: "אני שמח 

במה שאני עושה ואני מקווה להמשיך להתפתח".



הקריירה יכולה להגיע רחוק בטלפלקס13

הארי גרין, מנהל לקוחות בכיר מראלי, ארה"ב, 

מילא כמה תפקידים במשך שש שנותיו בטלפלקס 

ומנהליו בוחרים בו בעקביות למילוי משימות מיוחדות.

החל משירות לקוחות דרך תחום הליסינג ועד לתפקידו 

האחרון בניהול מערכות יחסים עם המפיצים הגדולים 

של טלפקס, הארי למד רבות על החברה שלנו ועל 

תחומי העיסוק שלה ויישם ידע זה בכל תפקיד חדש.

"היו לי התנסויות רבות ומגוונות בתפקידים שמילאתי 

בטלפלקס והן תרמו רבות להצלחה שלי", הוא אומר. 

"החוויות שעברתי סייעו לי בהתפתחותי המקצועית 

והאישית".

ארין בורבולס, מנהלת חשבונות בכירה מויין, 

ארה"ב, מביאה נקודת מבט רעננה לצוות שלה, 

שאליו הצטרפה השנה כשנשכרה לעבוד בחברה. היא 

מספרת שהצטרפה לצוות מחלקת הכספים משום 

שלדעתה "טלפלקס היא חברה גדולה מספיק כדי 

לסייע לי לצמוח ולהתפתח אבל קטנה מספיק כדי 

שאוכל ממש להרגיש את התרומה היומיומית שלי".

ארין חוללה שינוי במקום העבודה שלה מן הרגע 

הראשון, כחלק מצוות שעליו הוטל להטמיע תוכנה 

חדשה לניהול חשבונות.

היא תרמה גם לאווירה הנעימה במטה החברה בכך 

שהקימה קבוצה של עובדים המתכננת פעילויות 

קהילתיות ואירועים חברתיים. 

רשיד אנג'ום, איש מכירות לתחום הכירורגי מאזור 

ניו אינגלנד, ארה"ב, היגר לארה"ב מפקיסטן ב-1994. 

הוא עבד בתחנת דלק, למד אנגלית והתוודע לתרבות 

האמריקנית. כדי לממן את לימודיו האקדמיים הוא 

עבד בשתי עבודות, ולאחר שהשלים את התואר בחר 

בקריירה בתעשיית המכשור הרפואי.

רשיד הצטרף לטלפלקס ב-2009 כנציג מכירות של 

מוצרים כירורגיים, הצליח מאוד בתפקידו וזכה בפרסים 

רבים על הישגיו במכירות. הוא התקדם לתפקידים 

בכירים יותר ושואף להמשיך בהתקדמותו.

"נמרצות, כבוד ללקוחות, להט להצליח, תשוקה ללמוד 

ואתיקה בעבודה הפכו אותי למה שאני כיום", הוא 

אומר. "יש לי חזון ברור לגבי הכיוון שאליו מתקדמת 

החברה ומאוד מספק עבורי לדעת שיש לי יותר 

מעבודה בטלפלקס — יש לי קריירה".



 תודתנו לעובדים אלו )ולרבים אחרים( 
שתרמו כאן מתובנותיהם.

אליס פאן, 
שיווק ארה"ב

לוקה פורמיגלי, 
משאבי אנוש איטליה

 דנטי סילבר,
תפעול מכירות ארה"ב

 סינטיה נייל,
הנה"ח ותשלומים ארה"ב

  בקג'ון סאנג,
 שיווק ומכירות דרום-קוריאה

 אמנדה ווב,
רגולציה ארה"ב

  ביל סצ'אל,
מכירות ארה"ב

  שארלוט נורווד,
 שיווק, אנגליה
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 "המוצרים שלנו באמת מחוללים שינוי. הם מצילים חיים. וכחברה,
   כל עובד גם הוא מחולל שינוי. עוצמתה של טלפלקס קשורה ישירות

   להתפתחותם ולצמיחתם של האנשים שלה"
  — קאם היקס, סגן נשיא, משאבי אנוש גלובליים.

Teleflex is a registered trademark of Teleflex Incorporated or its affiliates. 
©2018 Teleflex Incorporated. All rights reserved.

550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, USA
teleflex.com

כתובת משרדי הקורפורייט:

למידע נוסף, אנא בקרו ב:

http://www.teleflex.com
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