הנשים המשפיעות ו ו ו

6
שרי אריסון ,הבעלים
של קבוצת אריסון ו

ה

צילום :ורדי כהנא

| 34

אוגוסט 2015

צילום :יח"צ

שנה האחרונה היטיבה
עם שרי אריסון ,שרחוק
מעין התקשורת המשיכה
לבסס את מעמדה בתחומי
העסקים והפילנתרופיה ולהציג
תוצאות טובות בשתי הזירות שבהן
היא פועלת.
אריסון ( ,)57שבשנים האחרונות
מיתגה את עיקר פעילותה בחיבור
שבין עסקים לערכים ,משיקה
השנה את ספרה הרביעי – "מודל
עשיית הטוב"  -מדריך מעשי
לעסקים מבוססי ערכים .הספר,
שכבר יצא לאור בארה"ב ,הספיק
להפוך שם לרב מכר.
לקבוצת אריסון שבשליטתה ,שתי
זרועות הפועלות בעולם ומעסיקות
יותר מ־ 27אלף איש .האחת היא
אריסון השקעות – הזרוע העסקית
הכוללת את בנק הפועלים ,שיכון
ובינוי ,מלח הארץ וחברת המים
הגלובלית .MIYA
בחודש מאי השנה מכרה אריסון
מניות של בנק הפועלים ב־167
מיליון שקל .המכירה בוצעה
באמצעות חברת מלח הארץ ,כחלק
מהאסטרטגיה של אריסון להורדת
המינוף ולשיפור הנזילות.
לאחר שנים מורכבות ,יכולה עתה
אריסון ליהנות ממעמדו האיתן של
בנק הפועלים כבנק הגדול בישראל.
הבנק חזר לחלק דיבידנדים ובשנים
האחרונות הוכח כי הוא מצליח
להציג רווחיות יציבה וגבוהה,
כאשר ב־ 2014רשם רווח נקי של
כ־ 2.7מיליארד שקל .לאחרונה אף
פורסם כי אריסון בוחנת אפשרות
להכניס משקיע אסטרטגי חדש אל
הבנק.

גם שיכון ובינוי רשמה שנה
מוצלחת במיוחד עם הכנסות של
 6.2מיליארד שקל ב־ ,2014רווח
נקי של  457מיליון שקל והמשך
מגמת התרחבותה בעולם .בין
השאר ,זכתה החברה בפרויקט
ענק לסלילת כביש אגרה בטקסס
בהיקף של מיליארד דולר .גם
בישראל זכתה השנה החברה
במכרזי ענק דוגמת סלילת החלק
המערבי של הרכבת הקלה בתל
אביב (היקף של  3מיליארד שקל)
ופרויקט אשלים בנגב ,שבמסגרתו
תוקם תחנת הכוח התרמו־
סולארית הגדולה בישראל ביותר
ממיליארד שקל.
הזרוע השנייה של קבוצת אריסון
– זו הפילנתרופית ,מורכבת
מהקרן המשפחתית על שם תד

אריסון .הקרן תרמה עד היום
סכום העולה על מיליארד שקל
ליותר מ־ 1,400עמותות וארגונים.
הקרן מקדמת פעילויות חברתיות
שונות ,בהן “יום מעשים טובים"
שהתקיים השנה ב־ 61מדינות
ברחבי העולם ורשם למעלה
משלושה מיליון שעות התנדבות.
שווייה של אריסון מוערך ביותר
מ־ 20מיליארד שקל והיא האישה
העשירה ביותר בישראל .היא דורגה
פעמיים ברציפות ברשימת 100
הנשים החזקות בעולם של פורבס
העולמי וכן במקום השני ברשימת
המיליארדרים הירוקים בעולם.
אריסון פעילה בקהילה העסקית
העולמית ,במיוחד בתחום השילוב
של ערכים בעסקים ובפילנתרופיה.
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