


 חזון החברה

 

 

 החברה חרטה על דגלה להיות החברה המובילה והמתקדמת בישראל בתחום  

 השירותים אותם היא מעניקה תוך שמירת זכויות העובדים שלנו בעזרת מערך

 ,  בקרה פנימי אנושי שדואג למשכורות העובדים והתנאים בהם מועסקים

 .ח ויועצים ומשפטיים מובילים"תחת פיקוח רו

 

 



 אודותינו

 

 

 . 1994הון אנושי נוסדה בשנת  -חברת משאב סוגה 

כיום הינה אחת החברות הוותיקות והמובילות  , מ"הון אנושי בע -משאב סוגה 
אחזקת  , מיקור חוץ, אדם כחבישראל בתחום מתן שירותי גיוס והשמת 

 .שכר וחשבותמשאבי אנוש , מבנים

 



 מי אנחנו

 

 

 נותנת מענה מקיף ומקצועי  , הון אנושי –חברת משאב 

 במגוון רחב של תעשיות  , בגיוס כוח אדם והשמה של עובדים

 ,  טקסטיל, תעשייה ביטחונית, תעשיות פרמצבטיות, כמו תעשיית ההייטק

 .לוגיסטיקה ופיננסים

 



 רישיונות

 

 

, אדם כחרישיון לשכה פרטית ורישיון קבלן , חברתנו בעלת רישיון קבלן שירות
דבר המאשר כי הינה חברה קבלנית אשר מוכרת על ידי משרד העבודה  

 .  והרווחה



 איתנות פיננסית

 

מ מייסודה של קבוצת סוגה אליט  "הון אנושי בע –חברת משאב סוגה 
לרבות  , הביטוח והשירותים, המנהלות מחזור עסקים נרחב בתחום הפיננסים

 .בית השקעות

 .ישראל ברדסטריטחברתנו בעלת תעודה חותם אמינות מבית דן אנד 

יו״ר ושותף בברוקר   רוזנבאוםמבעלי מניות סוגה אליט ניתן למנות את אבי 
בעבר משנה למנכל כלל ומנכל כלל פנסיה וגמל ואת הגברת , סוכנות לביטוח

ל  "אשת עסקים הפעילה בתחום הביטוח והפיננסים ומשמשת כמנכ, טלי חיים
 .אתא בכדורסל גברים בליגה הלאומית קריתעירוני 



 בעלי תפקידים –האנשים שלנו 

 

 

 

 

 הון אנושי –ל משאב "מנכ –מר שלומי זינו 

 

 .ל ומייסד"ן והשירותים כמנכ"שנות ניסיון בתפקידים שונים בתחום הנדל 12לשלומי מעל 

 .ניסיון רב בתחום יישום ובניית מערכות שיווק וניהול פרויקטים ונכסים, לשלומי

 שלומי בעל ניסיון רב כמרצה ומפתח הדרכות בתחום השיווק והמכירות  

 .  וכן ניסיון רב ברגולציה ועבודה מול רשויות ציבוריות ומוסדות תכנון

 

  



 בעלי תפקידים –האנשים שלנו 

 

 

 

 ל משאבי אנוש ושכר"סמנכ –מר מיכאל גנות 

שנות ניסיון בתפקידים שונים בתחום משאבי אנוש כחבר הנהלה ובכפיפות   28למיכאל מעל 
ניסיון רב בתחום  ).עובדים 2200בחברות גדולות ובינוניות עד (תגמול והטבות וניהול שכר , ל"למנכ

 .  יישום ובניית מערכות שכר של חילן ומלל

למיכאל תואר ראשון בסטטיסטיקה מאוניברסיטת חיפה ותואר שני בניהול משאבי אנוש 
 .בנוסף למיכאל תעודת מגשר מוסמך ממשרד המשפטים. מאוניברסיטת דרבי

 

  



 בעלי תפקידים –האנשים שלנו 

 

 "שלום את כהן-בר"משרד  –ח "רו

 "' את גורביץ ושות אלגז-שועלי-הרצוג-אבני"משרד  –יועץ משפטי 

 קבוצת לאוס –ניהול מדיה 



 השירותים שלנו

 

  אדם כחגיוס והשמת. 

 השמת בכירים. 

 שירותי משאבי אנוש במיקור חוץ. 

  שכר במיקור חוץ חשבותשירותי. 

 ייעוץ ארגוני. 

 ניהול ואחזקת מבנים. 

 

 



 פריסה ארצית

 

 

 .מוקדים בפריסה ארצית, לחברת משאב הון אנושי 

החברה מקפידה על מתן שירות מקצועי ואדיב ומתן מענה מהיר לכלל  
 .  לקוחותיה בכל רחבי הארץ

י צוותים מקצועיים המעניקים  "הון אנושי מאוישים ע –סניפי חברת משאב 
 .ללקוחות החברה שירות ברמה הגבוהה ביותר

 



 ?איך אנחנו עושים את זה

 

 

 

פיתחנו מגוון פתרונות בתחום משאבי  , שנים בענף 30-עם ניסיון של למעלה מ
 .  השמה והעסקה של עובדים, אבחון, אנוש בכל הנוגע למיון

 

צוות יועצי ההשמה ורכזי הגיוס שלנו עובדים באמצעות מערכות מיון וגיוס  
מהמתקדמות בעולם ויוצרים מידי יום התאמות מדויקות בפרק הזמן הקצר 

 .ביותר

 



 הקהילה והייחוד שלנו

 

 

 .  מהסקטורים השוניםשל מועמדים רחב הקהילה שלנו מורכבת ממגוון 

 

אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם המוסדות האקדמיים המובילים בישראל  
 .  ובעולם וכך יצרנו מגוון רחב של מועמדים לתפקידים השונים

 



 איכות ושירות

 

 

 .  לחברה מערך גיוס והכשרה רחב הפועל במישורים רבים

לכל מחלקה יש מנהל מקצועי וכן לכל לקוח בחברה יש מנהל תיק שהוא גם 
מנהל גיוס עם השכלה אקדמאית רלוונטית היודע להעריך ולבחור את 

בעלי תודעת השירות הגבוהה ביותר ובעלי הנתונים  , העובדים הטובים ביותר
 .האישיים המתאימים ביותר לכל משרה

 

 



 לקוחות החברה

 

 בין לקוחות החברה ניתן למצוא חברות מובילות במגוון רחב של תעשיות  

 ,  תעשייה ביטחונית, התעשיות הפרמצבטיות, כמו תעשיית ההייטק

 הלוגיסטיקה והפיננסים וכן חברות ציבוריות ומוסדות, תעשיית הטקסטיל

 .אקדמאים

 

 



 לקוחות החברה

 

 

,  דקסל, לומניס, מיברג, סיליקום, דקסל, שטראוס, טמפו, תנובה, ארד טכנולוגיות, ארד, הטכניון
,  שפיר הנדסה, מדיקלגליל , זהר דליה, טימטרוניקס, כרומגן, נאנומושאן, פייברנט, זהר דליה
ארבל , אלקטרה, יפ'צ קולור, פלסטופיל, הופ הנדסה, שרפים, לגין, אלתם, קנדלה סינרון, אוניפארם
קיבוץ , הוניגמן, דלתא, במבי, הנדסה בייטמן, פלסאון, אורגל, כתר, הוניגמן, דלתא, שטראוס

, הוריזון, ונסון'ג& ונסון 'ג, ביוסנס, אימייגיןגיבן , טי.אמ.סי, קומפיולאב, תמה, דקסון, ישרוטל, הזורע
, סי.פי.סי, מידטרוניק, פוינט טרגט, בליסניה, אורגל, קאד מיגה, תפן, סולקון, פלסאון, רדימיקס

 ..ועוד HP, מיקרו פוינט

 

 



 לקוחות החברה

 

 



 ניהול ואחזקת מבנים מסחריים

 

 

החל מבנייני משרדים ועד ניהול מתחמים מסחריים  , ניהול מתחמים מסחריים
 .מחייבים ניסיון מקצועי ומערך מיומן

סל השירותים שחברתנו מעניקה ללקוחותיה נבנה בהתאם לצורכי הלקוחות  
 .  והתקציב הייעודי לניהול הנכס

 

 



 :סל שירותי הניהול שלנו כוללים

 בטיחותו וערכו, ניהול תחזוקה שוטפת של הנכס ושמירה על תקינות תשתיותיו• 

 )אלקטרוניקה ואלקטרו מכניקה, אינסטלציה, מיזוג אוויר, אנרגיה(ניהול כל המערכות בנכס • 

 בטחון ובטיחות  , שירותי שמירה• 

 שירותי ניקיון וגינון• 

 שירותי עיצוב ותכנון סביבת הנכס• 

 שירותי ניהול החניונים בנכס• 

 שירותי ניהול ומעקב ביטוחי הנכס• 

 שירותי ניהול בעלי המקצועות בנכס• 

 שירותי הקבלה והמודיעין בנכס• 

 הגדרת נהלים לנכס• 

 שירותי ניהול הגביה והתקציב לנכס• 

 להגדלת הכנסות החברה מהדיירים בנכס וממיתוג ושימוש נכון בשטחי הנכס תכניות• 

 להקטנת ההוצאות על ידי חיסכון באנרגיה ובדיקת התאמות תכנוניות למצב הקיים תכניות• 

 

 

 




