דבר נשיא ומנכ"ל תעש מערכות

התעשייה הצבאית לישראל (תעש) החלה בפעילותה בשנות ה03-
של המאה הקודמת ,כחלוצת התעשיות הביטחוניות בישראל
והיוותה גורם מרכזי באספקת נשק ותחמושת למדינה שבדרך.
ראשית פעילותה של תעש ב"מכונים" -מתקני ייצור מחתרתיים
שהוקמו ברחבי הארץ ,דוגמת "מכון איילון" שפעל מתחת אפם של
הבריטים בגבעת הקיבוצים.
תעש עברה דרך ארוכה מתקופת המנדט ,תפקדה כיחידת סמך של
משרד הביטחון בשנים  ,9191-9113והפכה בשנת  9113לחברה
ממשלתית בבעלות מלאה של מדינת ישראל.
משנת  9191ולאורך כל שנות פעילותה ,משמשת תעש ספקית
מרכזית של נשק ותחמושת לזרועות היבשה ,האוויר והים של מערכת הביטחון .בשנת  6392הפכה
תעש ל'תעש מערכות' כחלק מתהליך אסטרטגי מסובך ובדרך להפרטה עליה הכריזה הממשלה.
החברה מפתחת ומייצרת מוצרים ייחודיים ,עתירי טכנולוגיה מתקדמת וחשיבה יצירתית ,המהווים
מענה איכותי ויעיל לצרכי הביטחון של מדינת ישראל ולקוחות בעולם .ככזו ,מהווה תעש מערכות
גורם מרכזי בשימור עצמאותו של צה"ל ,בצמצום תלותה של מדינת ישראל באספקה חיצונית של
אמצעי לחימה ,וכחברה שהכנסותיה ממכירות מוצריה בעולם תורמת משמעותית לחוסנה הכלכלי של
מדינת ישראל.
כיום תעש מערכות ממוצבת בין החברות המובילות בעולם בתחום של יצור אמצעי ומערכות לחימה.
החברה מציעה ללקוחותיה פתרונות כוללים ומערכתיים החל בשותפות עיצוב התו"ל ועד הקמת
מערכים רב זרועיים .החברה ,לרבות החברות הבנות ,מעסיקה אלפי עובדים בארץ ובעולם במתקניה
בארץ הפרוסים מקריית שמונה בצפון ועד מדרום לבאר שבע ובחברות הבנות בעולם.
אני גאה באיכות המשאב האנושי ורואה בו נכס ראשי המאפשר להתמודד בהצלחה מול ענקי
התעשייה הביטחונית העולמית.
מימוש הפוטנציאל המלא בחברה ע"י שילוב סינרגטי של ידע ,יצירתיות ,טכנולוגיות מתקדמות
וחתירה למצוינות ,מאפשר לחברה לפתח ולספק מערכות נשק וחימוש חדשניות ,לצד מערכים
ומסגרות לחימה .אלה גם אלה מהווים מענה לקשת צרכים רחבה של שדה הקרב העתידי של צה"ל,
של גורמי הביטחון האחרים ושל צבאות זרים.
זכות גדולה נפלה בחלקי להוביל את תעש ולימים תעש מערכות משנת  ,6390לראות את התפתחות
החברה לאורך השנים כאשר מרכז תשומת הלב מופנה ללקוחות .לזכור את העבר ולעצב את העתיד
לעוד שנים רבות קדימה.
אבי פלדר
מנכ"ל תעש מערכות

