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 ה,ולצאת לשנת חופשאת תפקידו ביקש לסיים מנכ"ל סברה ואובלה תומר הרפז : הנדון

 .בימים הקרובים צפויות שטראוס ופפסיקו למנות מנכ"ל חדש לחברות
 
 , 

הודיע היום על כך שתומר הרפז, מנכ"ל סברה ואובלה, חברת גיורא בר דעה  נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס 
הסלטים והמטבלים הבינלאומית, שבבעלות משותפת של קבוצת שטראוס ופפסיקו יסיים בקרוב את תפקידו. 

 שנים ולצאת 3שהינו מנהל מוערך מאד בקבוצה ביקש לסיים תפקידו כמנכל סברה אובלה לאחר למעלה מ הרפז 
 בקבוצה.   יםבכיר יםתפקידלת יועמו אפשרויבחנו חופשה במהלכה ל
 

:"תומר הרפז הוביל את סברה ואובלה בשלוש השנים האחרונות למגוון הישגים מרשימים. נתח השוק של  ברדעה
בארצות הברית. פרוטפוליו המוצרים של החברה אורגן מחדש  62%סברה בקטגוריית החומוס עומד על למעלה מ 

-וחוזקו יכולות במגוון תחומים בהם מצוינות תפעולית וטכנולוגית, שרשרת הספקה ואי והרווחיות שופרה. נבנו
 קומרס. כמו כן נבנתה תשתית מכירות חדשה לפעילות אובלה בגרמניה. 

החברות  מקסיקו ואוסטרליה בכל מדינות הפעילות )ארה"ב ,אירופה ,זאת ועוד, למרות אתגרי קורונה קשים 
 ות ויציבות עסקית כשבריאות העובדים עמדה בסדר עדיפות גבוה ונשמרה ללא פשרות.הצליחו לשמור על רציפ

 
"תומר השכיל להוביל את השותפות עם פפסיקו באופן שהעמיק את הקשר והמחויבות של שני השותפים להמשך 

ראוס הכניסה של קבוצת שטהוביל בחזון מרגש את ו יזםהשקעה בפיתוח הפעילות בארה"ב ובעולם. בעבר הרפז 
 .חממת הפודטק הראשונה בעולם  The kitchenהקמת יחידת החדשנות "אלפא" והקמת חממת , לעולם הפודטק

בכל תפקידיו התאפיין בחשיבה פורצת דרך והשאיר חותם אישי יוצא דופן בצד תוצאות עסקיות מצוינות .לאורך כל 
 ."  השנים היה שותף פעיל ותורם בהנהלת הקבוצה.

 
שנים מאתגרות בהובלה וניהול של מהלכים משמעותיים ומעצבים שעברה הקבוצה  11הרפז יוצא לחופשה לאחר 

 וצפוי לסיים תפקידו במהלך חודש יולי ..בתקופה  הקרובה יודיעו פפסיקו ושטראוס על מינוי מנכ"ל חדש לחברה.
 

 אודות סברה אובלה 
-plantצות מטבלים וממרחים מצוננים מבוססי צמחים )החברות מפתחות, מייצרות, מוכרות, משווקות ומפי

based בריאים, טעימים ובמחיר שווה לכל נפש, ופועלים בשווקים שמחפשים פתרונות למזון בר קיימא וטוב )
יותר. "סברה" פועלת בארה"ב ובקנדה, ו"אובלה" במקסיקו, אוסטרליה, ניו זילנד ומערב אירופה. פעילות סברה 

כל אחת.   50%בצעות, כל אחת, באמצעות מיזם בשליטה משותפת של הקבוצה ושל פפסיקו ופעילות אובלה מת
 163עם הכנסות של  2020ואובלה סיימה את ₪ מיליארד  1.3עם הכנסות של  2020סברה סיימה את שנת 

 ₪. מיליון 
 

 
 



 

 

 
 

 לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

 

 דניאלה פין
 מנהלת תחום קשרי משקיעים

 03-6752545-טלפון 
Daniella.finn@strauss-group.com 
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