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משפחת ורטהיימר

שווי: 20 מיליארד שקל 
סטף ורטהיימר הוא לא רק איש עשיר 

מאוד, אלא גם איש עקרונות ורב פעלים 
בתחום הקרוב ללבו – תעשייה.

ממרומי גילו )91( יכול ורטהיימר 
להסתכל בסיפוק על הדרך שעשה, 

מאז היותו חרט שעסק בייצור סכינים 
במרפסת דירתו הקטנה בנהריה ועד 

שברא אימפריה, הכוללת חברות כמו 
ישקר וטכנולוגיית להבים. בדרך 

הספיק גם להיות חבר כנסת בשנות 
ה־70, במפלגת ד"ש.

עיקר הון העתק של משפחת 
ורטהיימר הגיע ממכירת מפעל ישקר 

בשנת 2006 למשקיע האמריקאי 
וורן באפט תמורת 4 מיליארד דולר, 

כשב־2013 רכש באפט את 20 האחוזים 
הנותרים תמורת 2 מיליארד דולר 

נוספים. שנה לאחר מכן מכרה המשפחה 
גם את חלקה )כ־50%( במפעל להבים 

לייצור להבי מטוסים לשותפתה פראט 
אנד וויטני. סכום העסקה מעולם לא 

פורסם, אך הוערך בכמה מאות מיליוני 
שקלים. בשני המקרים עמדה משפחת 

ורטהיימר על השארת המפעלים, על 
עובדיהם, בישראל.

ורטהיימר, שמכונה "אבי התעשייה 
הישראלית", כבר לא תעשיין בפועל, 
וגם לא בנו איתן ורטהיימר, אך הוא 

תעשיין בנשמתו ועדיין מטיף ומשתתף 
בפאנלים שעוסקים בחשיבות התעשייה 

והחינוך המקצועי. הוא הקים שבעה 
גני תעשייה, בהם עשרות מפעלים, 

כדי לקדם את התחום, ובתחום החינוך 
המקצועי הקים מסגרות ייחודיות 

בכספו לטובת השכבות המוחלשות וכדי 
לאפשר גיוס לצה"ל של מי שלא היו 

מתגייסים אחרת.
בני המשפחה משקיעים בין היתר 

בסטארט־אפים, ורק השנה ביצעה בתו 
של סטף, רות ורטהיימר, אקזיט מוצלח, 

כשמכרה את סרווטרוניקס, יצרנית 
חיישנים למכונות תעשייתיות, למדאה 

הסינית בכ־650 מיליון שקל.
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בשנה החולפת פורסם בהזדמנויות 
שונות, כי הבעלים של קבוצת אריסון 
ובעלת השליטה בבנק הפועלים, שרי 

אריסון מחפשת שותף אסטרטגי 
לרכישת 50% ממניות גרעין השליטה 

בבנק.
אריסון, אחת הנשים העשירות 

בעולם, מנסה זה זמן להוביל מהלך זה 
באמצעות אריסון השקעות, בניהולה של 
אפרת פלד - תוך שהיא מסתייעת בבנקי 

ההשקעות מהטובים בעולם, אך בשל 
איתנותה הפיננסית היא אינה לחוצה 

למכור בכל מחיר.
אריסון ממשיכה לבסס את 

מעמדה כמובילה בתחומי העסקים 
והפילנתרופיה, תוך שהיא מציגה 

תוצאות טובות בשתי הזירות.
לקבוצת אריסון שתי זרועות. אריסון 

השקעות, שהיא הזרוע העסקית, כוללת 
את בנק הפועלים, שיכון ובינוי, מלח 

.MIYA הארץ וחברת המים הגלובלית
תוצאות החברות העסקיות שבבעלותה 
היו טובות השנה ומצביעות על צמיחה 
עקבית: הרווח הנקי של בנק הפועלים 

בשנת 2016 הסתכם ב־2.6 מיליון שקל, 
והבנק קיבל אישור להגדיל את הדיבידנד 

שהוא מחלק ל־40%. 
הרווח הנקי של שיכון ובינוי עמד על 

480 מיליון שקל – עלייה של 9% לעומת 
.2015

החברה הגדילה את פעילותה בארה"ב 
ובמדינות אמריקה הלטינית, כמו 

קולומביה וגואטמלה. היא מעורבת 
בהקמת פרויקטי תשתיות עצומים 

בישראל וברחבי העולם בהיקף 
מצטבר של 10 מיליארד שקל, בהם 

נתיבים מהירים בכביש אגרה ביוסטון 
ארה"ב, הקמת כביש אגרה ליד בוגוטה 

שבקולומביה ופרויקט אשלים. גם 
בברלין המשיכה החברה להגדיל 

את פורטפוליו הדירות )כ-20 אלף( 
באמצעות איי די או גרופ )סביבה התנהל 

השנה מאבק שליטה עם משפחת דיין( 

ורשמה ב־2016 רווחי שיערוך גבוהים 
של יותר מחצי מיליארד שקל. 

הזרוע השנייה של קבוצת אריסון - 
זו הפילנתרופית, מורכבת מהקרן 

המשפחתית על שם תד אריסון. הקרן, 
שהוקמה על ידי שרי אריסון בישראל, 
ופועלת בהובלת בנה ג'ייסון, ממומנת 

אך ורק מכספי המשפחה ועל פי 
פרסומים תורמת מדי שנה כ־25 מיליון 
דולר. עד כה תרמה הקרן 1.6 מיליארד 

שקלים לכ־1,500 עמותות וארגונים 
לקידום פרויקטים בקהילה.

 הקרן מקדמת מיזמים חברתיים שונים, 
בהם "יום מעשים טובים", שצוין זו 

הפעם ה־11 בישראל ובעולם. השנה 
השתתפו במיזם כ־93 מדינות, והיו 
מעורבים בו מיליוני אנשים ברחבי 

העולם. בישראל השתתפו בפרויקט 
כמיליון וחצי ישראלים.

אריסון )59( עוסקת בשנים האחרונות 
בחיבור שבין עסקים לערכים ומצליחה 

להפיץ את מודל עשיית הטוב, 
שאותו פיתחה עם הנהלת הקבוצה 
בפלטפורמות שונות. בחודש ינואר 

האחרון הקימה את ארגון מודל עשיית 
הטוב – ארגון עסקי־חברתי שבו היא 

מכהנת כיו"ר, ובנה דיויד משמש כמנכ"ל.
הארגון אחראי להטמעת המודל בתוך 

הקבוצה ומחוצה לו במטרה ליצור מצב 
בו חברות עסקיות יהוו פלטפורמה 

ליצירת שינוי חיובי לאנשים, לכלכלה 
ולסביבה. 

אריסון היא האישה בעלת ההון הרב 
ביותר בישראל, והיא דורגה פעמיים 

ברציפות ברשימת 100 הנשים החזקות 
של פורבס העולמי וכן במקום השני 

ברשימת המיליארדרים הירוקים בעולם. 
השנה זכתה אריסון ב"עיטור האור" 

בכנסת ישראל על תרומתה והירתמותה 
של הקרן המשפחתית על-שם תד 

אריסון עבור ניצולי השואה ועל 
פעילותה של אריסון למען החברה 

הישראלית ולמען מדינת ישראל.
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שרי אריסון

שווי: 20 מיליארד שקל 


