
100 האנשים העשירים בישראל 
  

לפניך רשימת האנשים העשירים ביותר בישראל, תוכל 
לקרוא ולהעשיר את ידיעותיך עליהם: 

  
כמה הם שווים? כיצד הפכו למיליונרים? והיכן הייתה 

נקודת ההתחלה שלהם בדרך לפסגה? 

  

100. אבי נאור,"העני" ביותר ברשימת מאה העשירים 
שווי: 750 מיליון ₪. 

 

 !
  

כיצד הפך למיליונר? אבי נאור עשה את הונו בחברת "אמדוקס". נאור ובועז דותן שינו את 
"אמדוקס" שהייתה חברת תוכנה קטנה בשנות התשעים, במהלכן הפכה לחברת הייטק 

עולמית מובילה. בשיאה נסחרה "אמדוקס" בבורסת נאסד"ק בשווי למעלה מעשרים 
מיליארד דולרים. בשנת 1995 נאור החליף את דותן כמנכ"ל ונשיא החברה ומילא את 

התפקיד עד שנת 2002.נאור ודותן הם הנהנים העיקריים מ"קרן תוס", שהחזיקה חבילה 
נכבדה של מניות "אמדוקס" ערב ההנפקה.חבילה זו הקנתה להם זכאות לנתח משמעותי 

מהדיווידנד שחילקה החברה בסמוך להנפקתה, בהיקף של ארבע מאות ושמונים מיליון 
דולרים. 

  
היכן החל סיפור ההצלחה?  אבי נאור נולד בחיפה בשנת 1948 וגדל בקרית טבעון. בעל 
תואר במדעי המחשב ,בשנת 1976 הצטרף אבי לקבוצת עורק.ב 1982 נוסדה החברה עורק 

אינפורמשיין שהיתה קודם חטיבה בקבוצת עורק .ב- 1985 הפכה לחברת "אמדוקס" 
והתרחבה לחברת הייטק כלל עולמית. בשנת 1997 אבי נאור הקים עמותה בשם "אור ירוק" 
וזאת בעקבות מות בנו בתאונת דרכים.הודות לכריזמטיות של אבי נאור זכתה מדינת ישראל 



לצמצום בתאונות הדרכים שכן כיום מובילה עמותת אור ירוק את סדר היום הציבורי בנושא 
הבטיחות בדרכים ותומכת מחקר בתחום ע"י קרן רן נאור.   

  
99. אריה פיינגולד 

 !
שווי: 760 מיליון ₪. 

  
כיצד הפך למיליונר? אריה פיינגולד נחשב לאחד מחלוצי ההיי-טק הישראלי. בשנות השבעים 

עבד ב"אלביט" ואחר כך ב"אינטל", שם היה שותף לכמה מפריצות הדרך החשובות של 
החברה. את מרבית הונו עשה פיינגולד עם הקמתה של חברת "מרקורי" בשנת 1989. חברת 

"מרקורי" היא מהחברות המובילות בעולם בתחום הבדיקה האוטומטית של תוכנות ואחת 
החברות הישראליות הרווחיות ביותר.בתחילת העשור הקודם התמודדה חברת "מרקורי" עם 
משבר גדול שהיה קשור לתארוך לאחור (בקדייטינג) של אופציות שניתנו למנהלים בחברה, 

ובראשה אמנון לנדן המנכ"ל. בזמן המשבר כבר היה פיינגולד מחוץ ל"מרקורי" ולא היה 
מעורב בפרשה. לאחר שעזב את "מרקורי" המשיך פיינגולד להשקיע בחברות סטארט-אפ, 

ובהן חברת "קוואלי סיסטמס", הפועלת בתחום בדיקות החומרה, וחברת "אורסוס", שנמכרה 
ל"נייס" בשנה שעברה תמורת עשרים ושניים מיליון דולרים. 

  
היכן החל סיפור ההצלחה? יליד 1947 רמת גן .סיים תעודת בגרות במגמה הומנית.בצה"ל 

שירת כקצין בתותחנים ביחידה מוצנחת. בוגר הטכניון בהנדסת אלקטרוניקה. לאחר סיום 
לימודיו בשנת 1972 עבד כמהנדס בחברת אלביט. בשנת 1977 עבר לארה"ב ועבד כמהנדס 

פיתוח בחברת אינטל. ב1980 הקים את חברת דייזי (כלי עבודה ממוחשבים למהנדסים) 
וכעבור 6 שנים פרש מהחברה.באותה שנה הקים את רדיסיסטמס שנועדה לאסוף לתוכה 

שתי חברות כושלות בתחום המיחשוב ,פיינגולד הביא את החברה לידי הצלחה,פרש לאחר 
כשנתיים ושב לישראל. ב 1989 הקים את מרקורי ולאחריה המשיך השקעותיו בתחום 

ההיי-טק בין היתר חברת הסטארט -אפ קוואליסיסטמס. 

  
  

 אמנון לנדן 



 !
שווי: 780 מיליון ₪.  

  
כיצד הפך למיליונר? אמנון לנדן הוא אחד המנהלים הישראלים המוערכים ביותר שהיו בוול 
סטריט. לנדן הוביל את חברת התוכנה "מרקורי" לשיאים רבים תחת ניהולו ואף זכה לתואר 

"יזם השנה" של המגזין היוקרתי "פורבס" בשנת 2003. עם זאת, לנדן לא נשאר זמן רב 
בפסגת עולם העסקים. בדיקה של הרשות לניירות ערך האמריקאית העלתה כי היה אחראי 

לכשלים חמורים בחלוקת האופציות לבכירים בחברה בפרשת הבקדייטינג. בין היתר 
האופציות הללו תרמו לכך שבמהלך השנים הפך לנדן למנהל השכיר העשיר ביותר 

בישראל. בעקבות הממצאים נאלץ לנדן לפרוש מכל תפקידיו בחברה בשנת 2005.במשך 
שש-עשרה השנים בהן הנהיג את חברת "מרקורי" הצליח לצבור יותר ממאתיים מיליון 

דולרים בשכר, במניות ובאופציות. שנה לאחר פרישתו נמכרה "מרקורי" לענקית המחשבים 
"HP" בתמורה לארבעה וחצי מיליארד דולרים. עדיין לא ברור מה עלה בגורל המהלכים 

המשפטיים שנפתחו נגדו. 

  
היכן החל סיפור ההצלחה?אמנון לנדן שירת בצבא כקצין קשר בצנחנים ובשריון.למד 
מדעי המחשב בטכניון ועבד בכל מיני עבודות.עם סיום לימודיו החל לעבוד בחברתו של 

אריה פיינגולד "דייזי", כמהנדס בחברה.לאחר כשנתיים כאשר פיינגולד גייס מספיק כסף 
להקמת מרקורי, הצטרף לנדן כאחד המנהלים הטכניים ומכאן עלה והתקדם בחברה: 1995 

נשיא החברה, 1997 מנכ"ל החברה, 1999 יו"ר מועצת המנהלים  ,אז עזב פיינגולד את 
החברה לאחר 10 שנים של עבודה משותפת ביניהם.ב- 2005 עזב לנדן את חברת מרקורי 

בשל שערורית האופציות. לאחר חמש שנים חזר לנדן לשוק הסטארט- אפים. 
  
  

97. גיל אגמון 



 !
 שווי: 780 מליון ₪. 

  
כיצד הפך למיליונר? את מרבית הונו עשה גיל אגמון באמצעות אופציות ומניות שקיבל ורכש 
מחברת "דלק" וכן בהשקעות מחוץ לענף הרכב בארץ. במשך חמש-עשרה השנים האחרונות 
שולטת חברת "מאזדה" בטבלת המכירות בשוק הישראלי. מדובר בתופעה חסרת תקדים גם 

בקנה מידה עולמי (לפחות במדינות הדמוקרטיות). סוד הצלחתה של "דלק מוטורס" הוא 
החיבור ההדוק לחברות הליסינג. למעשה "דלק מוטורס" צמחה עם חברות הליסינג ויש 

הטוענים כי היא זו שהצמיחה אותן. אחרים טוענים שאגמון ואנשיו היו הראשונים שהפנימו 
את הצרכים הייחודיים של חברות הליסינג. כך או כך זה השתלם לו.לאחר שאגמון, המכונה 

ה"קוסם", הפך את חברת "מאזדה" מחברה בינונית לחברה המובילה במכירות בשוק 
הישראלי. אגמון נחשב ל"שכיר העשיר ביותר במשק הישראלי", כך קרא לו יצחק תשובה 

כאשר קנה את השליטה ב"דלק". 
  

היכן החל סיפור ההצלחה? אגמון (51) השתחרר מהצבא כסגן אלוף בחיל השריון.החל 
לעבוד כסוכן מכירות בחברת דלק רכב בשנת 1987, כשהיה סטודנט לתואר ראשון 

בכלכלה. 
אביו אברהם אגמון (לימים מנכ"ל משרד האוצר הקים את חברת דלק רכב עבור קבוצת 
דלק) ניהל את חברת דלק רכב כשהחלה את צעדיה.אביו החליט להרחיב את החברה 

ולהכניסה לשוק הרכבים. ב- 1990 מכרה החברה את הזיכיון של "סיאט" לצ'מפיון ובמקביל 
עבדה על השגת זיכיון למותג טויוטה היפנית,אך אלה מסרו את הזיכיון ליבואן אחר.אולם 

בסוף 1991 החברה כבר החלה לשווק את רכבי מאזדה.גיל אגמון שאהב מאוד את התחום 
עם הרבה אמביציה והשגיות הפך את מאזדה למותג הנמכר ביותר בישראל.כיום מעין סגירת 

מעגל רכש גיל אגמון את השליטה על דלק רכב מידי יצחק תשובה,בכמליארד שקלים.   

  
96. משה ינאי 



 !
 שווי: 780 מליון ₪. 

  
כיצד הפך למיליונר? משה ינאי נחשב לאחד המומחים הגדולים בעולם בתחום אחסון 

הנתונים. בשנת 2010 ביצע ינאי כניסה מרשימה לרשימת העשירים, לאחר שהצליח למכור 
ל"יבמ" העולמית שתי חברות היי-טק שייסד:XIV"" ו"דיליג'נט", בסכום כולל של ארבע מאות 

שישים וחמישה מיליון דולרים. לפי ההערכות, המהלך הניב לו רווח אישי של כמאתיים מיליון 
דולרים. עם זאת, ינאי פרש מתפקידיו ב"יבמ" בשל רצונו להתמקד בפעילות חדשה בתחום 

האחסון. בנוסף לכך הועלו הערכות כי ינאי עזב מפני שתוכנן להרחיב את מרכזי הפיתוח של 
"יבמ" בעיקר בארה"ב לעומת ישראל בה ההתרחבות הייתה בקנה מידה קטן. 

  
היכן החל סיפור ההצלחה? נקודת המפנה החשובה חלה כאשר מוצר שפיתח ינאי בחב' 

אלביט הצליח להימכר, אז צירף אותו דיק איגן מייסד חב' EMC,חברה גדולה שבאותה 
תקופה מניותיה ירדו.ינאי הציע לפתח רעיון שחשב עליו ולימים הפך למוצר הדגל של 

החברה. התנאים שקיבל ינאי בעקבות כך הביאו אותו לעצמאות כלכלית שאפשרה לו 
להמשיך להתפתח ולגדול ,באותם שנים נתח השוק של חברת EMC גדל לכדי 90%.  

  
95.דניאל בלום 



 !
שווי: 800 מיליון ₪. 

  
כיצד הפך למיליונר? דניאל בלום הוא בעל השליטה בחברת "פמס", אשר נסחרת בבורסה 
בתל-אביב בשווי של יותר מתשע מאות מיליון ₪. חברת "פמס" עוסקת בפיתוח בד החסין 

בפני חדירת כדורים ומשמש כאמצעי מיגון לכלי רכב בתעשיות הביטחוניות. החברה הונפקה 
בבורסה בשנת 1992. בשנת 2004 רכש בלום את חלקו של בן דודו הרברטו דונר ב"פמס" 

תמורת סכום נכבד של שבע מאות ותשעים מיליון ₪. 
  

היכן החל סיפור ההצלחה? 
חברה גלובלית, נוסדה בשנת 1986, והפכה לחברה ציבורית בשנת 1992 (מופיעה באינדקס 

 .(100
חלוצה בטכנולוגיה מתקדמת לייצור מוצרי הגנה בליסטיים, חומרי מיגון בליסטי וחומרי גלם 

כגון אריגים המשמשים למיגון אנושי וכלי רכב. 
  

94.אבנר שנור 



 !
שווי: 800 מיליון ₪. 

  
כיצד הפך למיליונר? אבנר שנור הוא מבעלי השליטה ב"קרדן אן.וי" ומחזיק בכעשרים 

אחוזים ממניות הקבוצה. "קרדן" נסחרת בבורסה בתל-אביב לפי שווי של מיליארד ותשעה 
מיליון ₪, לאחר שירדה מתחילת השנה בעשרים וחמישה אחוזים. 

  
היכן החל סיפור ההצלחה? שותפו של שנור לשליטה בחברה הוא יוסף גרינפלד. השניים 

החלו את דרכם העסקית המשותפת לפני יותר משלושים שנים בעסקי היהלומים בבלגיה. 
את השליטה ב"קרדן" הם רכשו בשנת 1990 לפי שווי של פחות משלושה מיליון דולרים, 

ושינו את שמה בהשראת הזיכיון שקיבלו במהלך שנות השמונים להפצת תכשיטי פייר 
"קרדן". הודות להון שצברו מעסקי התכשיטים והיהלומים, רכשו השניים נכסים רבים בעולם, 
ובהם: נדל"ן במזרח אירופה באמצעות "GTC" (שאותה גם הנפיקו בבורסה בפולין) והשקעות 

בתשתיות (באמצעות חברת "תה"ל", בתקשורת, במוצרי צריכה, בביגוד וברכב). בפעילות 
הנדל"ן של "קרדן" בסין נהנתה החברה מזינוק הגדול פי שלושה במכירת הדירות לעומת 

השנה שעברה (2011), דבר שלטענת החברה צפוי להתבטא בתוצאותיה העתידיות. במזרח 
אירופה סבלה החברה במהלך המשבר הכלכלי מצניחה בשווי נכסיה, אולם לראשונה מזה 

חמישה רבעונים היא מראה התאוששות וברבעון האחרון חלה עלייה בשווייה. 
  

93. שמעון אקהויז 



 !
שווי: 850 מיליון ₪. 

  
כיצד הפך למיליונר? ד"ר שמעון אקהויז (פיסיקאי) הוא היזם העקבי והבולט ביותר ברשימת 

העשירים הישראלים: אקהויז אחראי להקמתן של לא פחות מאשר שמונה-עשרה חברות 
בתחום המכשור הרפואי ומדעי החיים, כאשר ארבע מתוכן הפכו לאקזיטים בשווי של מאות 

מיליוני דולרים, ורק שתיים מהן נכשלו. בשנת 2010 היה אקהויז חתום על מכירת "ונטור" 
ל"מדטרוניק" ושלשל לכיסו סכום המוערך בכארבעים מיליון דולרים. קודם לכן מכר אקהויז 

את חברת "אופלאס" ל"אינטל", תמורת מאה מיליון דולרים.למרות האקזיטים הרבים שביצע, 
אקהויז מצהיר כי הוא מעדיף את האפשרות של הנפקת החברות בבורסה על פני מכירת 

הסטארט-אפ לחברה בינלאומית, על מנת להבטיח שהמו"פ (מחקר ופיתוח) יעשה בארץ ולא 
בחו"ל. 

  
היכן החל סיפור ההצלחה? 

שמעון אקהויז בן לניצולי שואה עלה לארץ בגיל 5 וכשלוש שנים התגוררה משפחתו בין 
קורות עץ עם יריעות ברזנט. את ילדותו בתקופת הצנע מתאר כמאושרת . כעולים חדשים 

קיבלה משפחתו שטח אדמה לחקלאות,בגיל צעיר זוכר עצמו הולך למושבה הסמוכה למכור 
תותים לחנויות,מתוך שהוריו הדגישו שהמחויבות לעזור חשובה, כי לכולם קשה.בביה"ס היה תלמיד שובב 
ונענש הרבה על התנהגותו,אך היה ילד סקרן ואהב מאוד לקרוא.בבגרותו עבד אקהויז מספר 

שנים ברפאל – מערכת הביטחון. אקהויז אומר, כי המקום המציאותי הוא לדעת שלא בכל 
דבר מצליחים, אך ממקום של העזה ושובבות שזכר מילדותו, נטל סיכון, עזב את עבודתו 

והחל מגייס כסף לחברת הסטארט אפ הראשונה שלו – לומניס.זאת על אף שאביו לא הביע 
תמיכה מחשש שהוא לא יצליח, ויסכן את עתיד  שלושת ילדיו . אקהויז כפי שאנחנו יודעים, 

העז והצליח. 

  
92. משה בובליל 



 !
שווי: 900 מיליון ₪. 

  
כיצד הפך למיליונר? משה בובליל עשה את הונו בתחום המלונאות. בשנות השמונים רשת 
קלאב הוטל הזרימה לכיסם של משה ובובליל ושותפו ניסן חקשורי מיליוני שקלים. בשנת 

1994 נכנס הצמד לשותפות עם רואה החשבון יאיר קרני ואנשי העסקים פרדי רובינסון ויגאל 
זילכה במיזם מצליח להפליא של הקמת קזינו בעיר לוטראקי שביוון. בשנת 2001 הסתכסכו 

השניים, וחקשורי העביר את השליטה בקבוצה לידי בובליל. באוגוסט 2004 קבע בית 
המשפט המחוזי כי השליטה תישאר בידי בובליל. 

  
היכן החל סיפור ההצלחה? 

משה בובליל לפני שחבר לאיש העסקים ניסן חקשורי, היה סוכן ביטוח. בשנת 1986 פתחו 
את החברה שהתמודדה על הקמת קזינו לוטרקי ביוון (עם עוד שני שותפים נוספים הפעילים 

בתחום) החברה שפתחו רכשה לאחר מכן את רשת קלאב הוטל טבריה ואילת. 

  
  

91.זליג ונגרובסקי 

 !
שווי: 900 מיליון ₪. 

  
כיצד הפך למיליונר? משפחת ונגרובסקי ובראשה זליג ונגרובסקי היא בעלת השליטה 

בחברת "פמה" לנדל"ן וליסינג. ונגרובסקי הוא גם בעל השליטה ב"אורדע פרינט תעשיות 
בע"מ". בשנת 2010 הכניס את נכדו איתן לתפקיד עוזר למנכ"ל "אורדע" . לפני כשנה רכשה 



"פמה" תמורת כשבעים מיליון ₪ את המרכז המסחרי "רייסדור" שבאלעד, המיועד לציבור 
החרדי. בעבר מכרה המשפחה את עסקי מערכות השינה שלה שיווק מזרני "סימונס" ו"סילי". 

  
היכן החל סיפור ההצלחה?  זליג ונגרובסקי (77 ) הקים במקסיקו שני מפעלים גדולים 

לייצור מוצרי חשמל תעשייתיים וזה מקור הונו העיקרי. 

 90.רוני צארום 

 !
שווי: 900 מיליון ₪. 

כיצד הפך למיליונר? רוני צארום היה ממייסדי חברת הסטארט-אפ 
"אקסאלינק". צארום מכר את "אקסאלינק" ל"קומברס" תמורת חמש 
מאות וחמישים מיליון דולרים ושלשל לכיסו סכום המוערך במאתיים 

מיליון דולרים. המכירה הייתה בעיתוי מושלם, רגע לפני פיצוץ הבועה 
בהיי-טק. לאחר מכן עבר צארום להתגורר במנהטן ומשם ניהל את קרן 

ההשקעות "דסימה ונצ'רס" אותה הקים. כיום השקעותיו הבולטות של 
צארום בישראל הן בחברת הנדל"ן "אספן" הנסחרת בבורסה לפי שווי 
שוק של מאתיים וארבעים מיליון ₪, לאחר עלייה של כארבעים אחוזים 
בערכה מתחילת השנה. את "אספן" רכש בשנת 2005 מאליעזר פישמן 

לפי שווי של כמאה וארבעים מיליון ₪. 

היכן החל סיפור ההצלחה? בתום שירותו הצבאי נסע רוני צארום לניו 
יורק ללמודים בתחום מדעי המחשב. כששב ארצה בשנת 1993 החל 

לעבוד ב"אלרון", ממנה הקים את חברת "אלרונט" שהפכה לימים 



לספקית האינטרנט והטלפון "נטוויז'ן". בסוף 1998 הקים את 
"אקסאלינק" עם איילון תירוש, במטרה לספק נתב סלולרי לאינטרנט, 

מוצר שאותו מכרה החברה במיליוני דולרים כבר בשנה הראשונה 
להקמתה. 

89. גד ודן פרופר 

 !
שווי: 900 מיליון ₪. 

כיצד הפכו למיליונרים? גד ודן פרופר עשו את מרבית הונם בחברת 
"אסם". בשנת 1995 יזם דן פרופר את המגעים בסופם רכשה "נסטלה" 

יותר ממחצית השליטה באסם. בין השנים 1999-1993 כיהן במקביל 
לעבודתו ב"אסם" כנשיא "התאחדות התעשיינים" וכן כיו"ר לשכת 

התיאום של הארגונים הכלכליים בישראל. בשנת 1999 קיבל תואר ד"ר 
של כבוד מהטכניון על תרומתו לכלכלה והתעשייה הישראלית. בשנת 

2006 קיבל מההסתדרות תעודת הוקרה על שמירה על יחסי עבודה 



תקינים ב"אסם" במהלך כהונתו. הוא העביר את ניהול החברה לגזי 
קפלן (מקים מפעל "טבעול") אשר ממלא את תפקיד יו"ר "אסם". דן 

פרופר הוא חבר בוועד הפועל ובמועצת המנהלים של מכון ויצמן למדע, 
חבר דירקטוריון של הטכניון וחבר במועצות מנהלים של מספר חברות 

תעשייתיות. 

היכן החל סיפור ההצלחה? גד ודן פרופר נולדו בישראל לעליזה 
ואויגן פרופר, עולים מצ'כיה וצאצאים למשפחות המייסדות של חברת 

"אסם". דן סיים את לימודי התואר הראשון בהנדסה כימית ומזון 
בטכניון ונכנס לעבוד 

במפעל המשפחתי. בשנת 1968 התמנה למנהל המפעל בבני ברק ובו 
פיתח את החטיף "ביסלי" במטרה לנצל בצורה יעילה יותר את מכונות 
ייצור הפסטה שהיו במפעל. בין השנים 1986-1981 שימש כמנכ"ל יחד 
עם אחיו גד. לאחר מכן עזב את "אסם" לעסקיו הפרטיים עד שנקרא 

חזרה לחברה, ובין השנים 2006-1987 שימש כמנכ"ל יחיד. בשנת 1990 
קיבל דן פרופר את פרס התעשייה בקטגוריית המזון. 

88. רמי לוי 

 !
שווי: 900 מיליון ₪. 

כיצד הפך למיליונר? רמי לוי הוא איש עסקים ישראלי, בעל השליטה 
ברשת המרכולים "רמי לוי שיווק השקמה". בשנת 2007 הנפיק לוי את 
חברת הבת בקבוצה, "רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ" 

בבורסה לניירות ערך בתל אביב. הכנסות החברה באותה שנה 
הסתכמו בלמעלה משש מאות שמונים ותשעה מיליון ₪ ובשנת 2008 

צמחו לכתשע מאות ארבעים וחמישה מיליון ₪ עם רווח נקי של 
כחמישים מיליון ₪. בשנת 2009 הסתכמו הכנסותיו בכמיליארד 

שלושים וחמישה מיליון ₪, עם רווח נקי של כשבעים ושלושה מיליון ₪. 



באותה שנה נמכרו עשרה אחוזים מהחברה לבית ההשקעות "פסגות". 
בשנת 2010 נרשם גידול נוסף בהכנסות לכמיליארד ושבע מאות מיליון 

 .₪
ללוי פעילויות עסקיות נוספות: באוגוסט 2009 רכש לוי את מפעל עוף 

העמק, שעמד לפני סגירה. בספטמבר 2010 הקימה החברה 
שבשליטתו את חברת "רמי לוי תקשורת", לאחר שקיבלה רישיון 

 .(MVNO) ממשרד התקשורת להיות מפעיל רשת סלולרית וירטואלית
כמו כן הוא עושה עסקים בתחום הנדל"ן בישראל, ובתחום הביטוח 

בבולגריה, תחום אליו נכנס בסוף 2011. מאז שנת 2003 מכהן לוי כחבר 
מועצת עיריית ירושלים מטעם רשימת ירושלים תצליח בראשות ניר 
ברקת. לאחר הבחירות בשנת 2008 קיבל את תיק המנגנון ומשאבי 

אנוש בעירייה. לוי מתגורר בירושלים, נשוי לעדינה המשמשת כגזברית 
הקבוצה, ואב לארבעה. 

היכן החל סיפור ההצלחה? לוי נולד וגדל בירושלים, בן לאב עובד 
עירייה ולאם עקרת בית יוצאי כורדיסטאן. את דרכו העסקית החל 

לאחר שהשתחרר מצה"ל בשנת 1976, בחנות משפחתית קטנה ברחוב 
השקמה שבשוק מחנה יהודה, חנות שבעבר הפעיל סבו. מתוך 

התבוננות בקהל הלקוחות המקומי, זיהה לקוחות פרטיים רבים שחיפשו 
לרכוש מוצרים אצל סיטונאיי המזון, אך נדחו כיוון שלעסקים לא הייתה 
יכולת להתמודד עם מכירה קמעונאית. לוי בחר לנקוט באסטרטגיה של 

מכירה ברמת מחירים נמוכה במיוחד ללקוחות אלו ללא רווחיות. עם 
הזמן יצר קשרים ישירות עם הספקים וזהאיפשר לו להרוויח את פערי 

התיווך. הוא הגדיל את שטח החנות מארבעים מטר מרובע ליותר 
ממאה מטרים רבועים. לאחר שנתיים החל לשווק גם למסעדות, בתי 

מלון ולקוחות עסקיים אחרים. 
בשנת 1981 פתח חנות נוספת בשכונת רמות אלון בשטח של כמאתיים 

מטרים רבועים. את חנות הענק הראשונה שלו פתח לוי בשנת 1992 
בשכונת תלפיות ובהמשך הרחיב את הפעילות במתכונת זו של חנויות 
דיסקאונט גדולות. נכון לנובמבר 2011 כוללת הרשת עשרים ושלושה 

מרכולים ברחבי הארץ והיא תופסת כעשרים אחוזים מנתח השוק 
בירושלים וכשלושה וחצי אחוזים מנתח השוק בתחום בכל הארץ. 

אסטרטגיית הפעילות של הרשת הדוגלת בסל מוצרים זול במיוחד, 
הביאה את לוי לעימותים מול ספקים כמו זכיינית "קוקה-קולה" 

בישראל, החברה המרכזית לייצור משקאות קלים, שסירבה למכור 
לרשת את מוצריה, עד שנאלצה לחזור בה עם התערבותו של הממונה 

על ההגבלים העסקיים. עימותים מתוקשרים היו מול רשתות המזון 



הגדולות, תחרות שהתבטאה במלחמת מחירים אגרסיבית ובמבצעים 
כמו קילוגרם בשר עוף בפחות משקל אחד (אסטרטגית לוס לידר). 

87. רון (רוני) יצחקי 

 !
שווי: 900 מיליון ₪. 

כיצד הפך למיליונר? פעילותו המגוונת של רוני יצחקי כוללת תחומים 
רבים. המקור העיקרי של עושרו הוא הקרקעות הרבות ששייכות 

למשפחתו והקמת אלפי יחידות דיור, פרויקטים ואפילו קניון. השקעה 
נבונה שלו היתה רכישת בתי אבות באנגליה וכן הקמת מיזם משותף 

בשנת 2008 עם חברת "מגדל" לטובת השקעה בנדל"ן באירופה, 
ברוסיה ובהודו. 

במשך תקופה קצרה השקיע יצחקי גם בהיי-טק: רכש מניות בחברת 
"QXL" הבריטית, ומכר אותן לקבוצת "נאספרס" תמורת מיליארד 
ותשעה מיליון דולרים. יצחקי השלים במכירה אקזיט של מאתיים 

ושמונים מיליון דולרים. עם זאת, השנה האחרונה לא עשתה חסד עם 
עסקיו: הכניסה לתחום ההובלה הימית ברומניה עם החברה הציבורית 
שלו "רודמקו" הסבה לבעליה הפסדים וכן לחברת הבת "מיינרום" בה 

שותף יצחקי עם אביחי סטולרו. הדבר חייב אותם להעמיד הלוואת 
בעלים. 

היכן החל סיפור ההצלחה? יצחקי נולד וגדל ברשל"צ.בעל תואר 
להנדסת בניין מהטכניון.התחיל את את עבודתו, לאחר שירותו בצבא, 
עם אביו שהיה קבלן. אביו של סבו היה הרב יעקב יצחקי ,כאשר עלה 

ארצה הקים את הישוב באר -יעקב הקרוי על שמו. 



86. לאה אייזנברג 

 !
שווי: 920 מיליון ₪. 

כיצד הפכה למיליונרית? לאה אייזנברג היא אלמנתו של איש העסקים 
שאול אייזנברג. הסכסוכים במשפחת אייזנברג נחשפו שוב בעקבות 

מותה של ליז הרדי. מתוך נקמה או מחאה על כך שתבעה ממנה 
עשרות מיליוני דולרים, לאה אייזנברג, אמה של ליז ואלמנתו של 

הטייקון שאול אייזנברג, לא הופיעה בהלווית בתה. לאה ממשיכה 
לשמור על פרופיל נמוך ופוקדת לעתים קרובות את הבתים שלה 

בסביון, בלונדון ובטוקיו המהווים את עיקר רכושה. לאה אייזנברג מרבה 
לבקר ביפן, שם מתגוררים בני משפחתה, ולכן יש המעריכים כי 

הרחיבה את השקעותיה בטוקיו תוך ניצול חלון ההזדמנויות שנוצר שם. 

היכן החל סיפור ההצלחה? 
שאול אייזנברג נולד למשפחה יהודית ב 1921 במינכן .בזמן מלחמת 

העולם השנייה נימלט ברחבי אירופה ובעת שהנאצים פלשו על תחנתו 
האחרונה באירופה, נימלט ב 1940 לעיר מקלט במזרח הרחוק, ומשם 

הגיע ליפן.ב 1941 עם התיישבותו ביפן התחתן עם אישה מקומית והחל 
את עסקיו שהתרחבו. בתחילה עבד במפעלי תעשייה ועם סיום מלחמת 
העולם השנייה, החל בייבוא וייצוא בין מדינות המזרח הרחוק. ייבא ברזל 
אל יפן, ייצא מיפן אל הודו מערכות כוח של חשמל וכו'. בשנות השישים 

הפך לגורם מתווך ומשמעותי, בין מדינות המזרח הרחוק למדינות 
המערב והרוויח בזכות כך עמלות תיווך גדולות. בישראל החל להשקיע 
ב 1968 בעידודו של פינחס ספיר שיזם ועדה של מיליונרים יהודים בכדי 
לעודד השקעותיהם בישראל, אז עלה לכבודו "חוק עידוד השקעות הון" 

המכונה חוק אייזנברג, הפוטר את המשקיע מתשלום מיסים למשך 30 
שנים. אייזנברג רכש חלקים מחברת צים,בתי זיקוק נפט, ומישראל החל 
לייצא נשק.הוא החלוץ בפתיחת המסחר בין ישראל לסין. ב1979 פתח 



בית השקעות(בית אסיה בת"א) בניהולם של שני חתניו ביניהם מיכאל 
אלבין שלימים נחקר במשטרה על פעולות לא ישרות מול 

משקיעים ,כידוע מיכאל אלבין מצא את מותו בנסיבות טראגיות. 
אייזנברג ניתק קשר מביתו וחתנו בכדי לא להימצא בעין השערוריה. 

איינזברג נפטר ב 1997 בביג'ינג. 

85. שי וראובן אגסי 



 :
שווי: 950 מיליון ₪. 



כיצד הפך למיליונר? שי וראובן אגסי עשו את הונם בתחום המחשבים. 
מיד בתום שירותו הצבאי הקים שי אגסי ביחד עם אביו ראובן את 

"קוויקסופט" שעסקה בשיווק תוכנה למחשבי מקינטוש של חברת 
"אפל". בין השנים 1995-1994 פיתחה החברה את תוכנת "מנהל" 

לניהול חשבונות במחשבי מקינטוש. מאוחר יותר פיתחו גירסה 
המותאמת לתוכנת ההפעלה "חלונות" בחברה בשם "טופמנג". בשנת 

1995 זכה שי אגסי בחוזה בן מיליוני דולרים מטעם חברת "אפל" 
לפיתוח תוכנה למגזר החינוך.לאחר כמה נסיונות בפיתוח למידה 

ממוחשבת הקים בסוף שנות התשעים את חברת Top Tier כש- 95% 
 SAPממנה רכשה החברה ההולנדית מאאן ולבסוף נימכרה החברה ל
הגרמנית תמורת 400 מיליון דולר , SAP לבסוף גם רכשה את תוכנת 
מנהל בכשיבעה וחצי מליון דולר. בשנת 2002 מונה שי אגסי לאחד 

משבעת מנהלי SAP העולמית (היחיד שלא היה ממוצא גרמני) כמנהל 
טכנולוגי. בשנת 2007 פרש מתפקידו לטובת פיתוח טכנולוגיות לרכבים 

 ,Better Place חשמליים.כיום,הוא המייסד והמנכ"ל של חברת
המתמקדת באחד מן האתגרים הגדולים ביותר של המאה הנוכחית – 

בנייה של מערכת תחבורה בת-קיימא שתשים קץ לתלות העולמית 
בנפט- רכב הנטען ע"י סוללה חשמלית. 

היכן החל סיפור ההצלחה? אגסי גילה עניין במחשבים מגיל צעיר. 
בילדותו התגורר בארגנטינה שם שימש אביו ראובן אגסי כנציג 

"תדיראן" בדרום אמריקה. שי אגסי סיים את בית הספר האמריקאי 
בגיל צעיר ונרשם ללמוד בטכניון בהיותו בן חמש-עשרה בלבד! הוא 
סיים את התואר הראשון במדעי המחשב בטרם גיוסו לצה"ל. בצבא 

שירת בחיל המודיעין. 

84. ולדימיר דובוב ומיכאל ברודונו 

 !



שווי: 950 מיליון ₪. 
כיצד הפכו למליונרים? פעילותם של ולדימיר דובוב ומיכאל ברודונו 

התרכזה בבנק "מנטפ", באמצעותו נכנסו לשותפות בחברת "מודגל". 
לאחר מאבק ממושך עם משרד המשפטים הצליחה "מודגל" לרכוש 

מניות במפעלים פטרוכימיים שבשליטת דיוויד פדרמן , המחזיקים 
בחמישה עשר אחוזים מבתי הזיקוק בחיפה. 

היכן החל סיפור ההצלחה? בשנת 1987 ייסדו ברודונו , דובוב ונבזלין 
(המוזכר בהמשך) את בנק "מנטפ" באמצעותו הפכו לבעלי "יוקוס" 

חברה שהיתה חברה ממשלתית, ענקית נפט ברוסיה.כאשר פוטין הורה 
להלאים את יוקוס היא פשטה רגל ובעקבות משפט שהתנהל נגדם 

ברוסיה עלו ארצה בשנת 2003 

83.אילן בן-דב 

 !
שווי:980 מיליון ₪. 

כיצד הפך למליונר? אילן בן-דב בשנת 1991 הקים את חברת "סאני 
אלקטרוניקה" ובשנת 1999 קיבל זיכיון בלעדי לייבוא מכשירי טלפון 

סלולריים מתוצרת "סמסונג". בשנת 2006 הקים חברה לתועלת הציבור 
בשם "דרך הלוטוס". בשנת 2009 רכש את השליטה בחברת "פרטנר 



תקשורת" (למעלה מחמישים ואחת אחוזים) תמורת חמישה מיליארד 
ושלושה מיליון ₪. 

היכן החל סיפור ההצלחה? אילן בן דב נולד בשנת 1957 והחל את 
דרכו העסקית כבר בגיל 17, כאשר הפעיל מכונות משחקים בבריכה 

כבעל זיכיון. מאוחר יותר עסק בייבוא משחקים אלקטרוניים ובשנת 
1991 הקים את חברת סאני. 

82.אפי גילדור 

 :
שווי: 980 מיליון ₪. 

כיצד הפך למליונר? אפי גילדור בולט ברשימת מאה העשירים כאחד 
המעטים שהגיעו כשצברו את הונם מהצלחה בתעשיית הפיננסים 

הבינלאומית. גילדור הקים בשנת 1995 את חברת "ארביטרייד" שעסקה 
במסחר ממוחשב באופציות. לאחר שצמחה ארביטרייד במהירות, מכרו 
גילדור ושותפו את החברה תמורת ארבע מאות ושישים מיליון דולרים. 

העיסקה הניבה לגילדור כמאה וארבעים מיליון דולרים במזומן. מאז 
מכירת "ארביטרייד" המשיך גילדור לבצע השקעות רבות, והבולטת 

בהן היא הקמתה של "אקסיום" בשנת 2003. במהלך השנים הצליחו 
המודלים המתמטיים של הקרן להכות את המדדים ולרשום רווחי עתק. 

הקרן של גילדור מנהלת כיום סכום המוערך בכמעט שני מיליארד 
דולרים. בשנת 2008, אחת השנים הקשות ביותר לשוק ההון בעולם, 

הצליחה הקרן להניב למשקיעיה תשואה פנומנלית של כעשרים 
אחוזים. 

היכן החל סיפור ההצלחה? 



אפי גילדור (53) גדל בצהלה אביו היה קבלן, שירת כטייס קרב 
בצבא,סיים בהצטיינות תואר במדעי המחשב באוניברסיטת ת"א ואת 

התואר השני במינהל עסקים למד באוניברסיטת שיקגו בארה"ב. לאחר 
לימודיו החל לעבוד בתחום האופציות וב 1995 הקים עם שותפו את 
חברת "ארביטרייד הולדינג" שהתמחתה בסחר ממוחשב באופציות 

והפכה לסיפור הצלחה . 

81.דוידי גילה 

 !
שווי: מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? דוידי גילה נחשב לאחד מיזמי ההיי-טק 
המצליחים בישראל. בשנת 1999 מכר את חברת "DSPC" ל"אינטל" 
בסכום דמיוני של מיליארד ושישה מיליון דולרים במזומן, עיסקה זו 

נזכרה לאורך השנים כעיסקת האקזיט-במזומן הגדולה בתולדות 
המדינה, עד למכירת "ישקר" של סטף ורטהיימר. מאז האקזיט הגדול 
השקיע גילה באין-ספור מיזמים, לא רק בתחום ההיי-טק: הוא מחזיק 

בקרן הון-סיכון המשקיעה במיזמים, בין היתר בתחום התקשורת. לפני 
שנים אחדות הוא מכר את חברת "סטנטור" בתמורה למאתים ושמונים 

מיליון דולרים. פעילות פחות מוצלחת שלו היתה בחברת "ואיו" אשר 
צברה הפסדים של עשרות מיליוני דולרים, לא הצליחה להתרומם 

וקרסה. גילה תורם רבות לחינוך בישראל ואף לתוכניות המקדמות את 
הכרת ישראל בקרב יהודי ארצות הברית. 

היכן החל סיפור ההצלחה? גילה גדל בשכונת צהלה בת"א, כבן 
בכור במשפחתו.כבר בילדותו הסתמן כיזם בפעילויות בי"ס וכראש עיר 

הנוער. בהיותו בן 19 נפטר אביו.הוא שירת בצבא כחייל בגולני 
והשתחרר כמ"פ.עם שחרורו מהצבא, עבד באלסקה כקבלן לעבודות 

צבע, המשיך את טיולו לדרום אמריקה ואף כתב ספר בשם:"אמנות 



הטיול החסכוני: הספר שיחסוך לך זמן וכסף". בגיל 24 חזר לישראל 
ופעל בתנועת שלום עכשיו, ניסה להתקבל ללימודי משפטים אך לא 
הצליח ,אז חזר לעבוד בארה"ב בחברה להרכבת מחשבים. הוא חזר 

לישראל בשנת 1983 והתעניין ברכישת חברת קולטוק חברה שעמדה 
לפני פשיטת רגל ועסקה בפיתוח אלגוריתמים למוסד ולמשרד 

הביטחון. גילה רכש את קולטוק והסב אותה להיות חברה לפיתוח 
שבבים להקלטות במכשירים טלפוניים, ומשם לייצור שבבים לטלפונים 

סלולריים,שוק שרק החל את דרכו 

80.משפחת שובל 

 !
שווי: מיליארד ₪. 

כיצד הפכו למיליארדרים? זלמן שובל הוא מבעלי השליטה בבנק 
ירושלים. האחריות לבנק בפועל עברה מהאב זלמן לבן גידי. לבנק 

מונה מנכ"ל חדש, אורי פז, ששינה את מדיניותו העסקית והוביל אותו 
לכיוונים חדשים. שובל מעדיף להתמקד כעת בפעילות בתחום הנדל"ן: 

הוא שותף בחלקים שווים עם שלמה גרופמן בקרן ההשקעות "פייר". 
הקרן יזמה בין היתר את הפרויקט בבית ברחוב הירקון 96 בתל אביב. 

היכן החל סיפור ההצלחה? זלמן שובל נולד באפריל 1930, יליד 
פולין.משפחתו עלתה ארצה בשנת 1938.לזלמן השכלה תיכונית שרכש 

בבי"הס למיסחר בת"א, בוגר אוניברסיטת קליפורניה ומוסמך 
אוניברסיטת ז'נבה למדע המדינה ויחסים בינלאומיים.שירת בצה"ל 

במספר תפקידים ביניהם כקצין מודיעין ,במבצע קדש שימש כחלק 
מחולית קישור עם צרפת ואנגליה.בשירות המילואים הגיע לדרגת סגן- 

אלוף, שירת בדובר צה"ל ובמודיעין.בשנים 1955- 1957 שימש כצוער 
במשרד החוץ ובסיום התפקיד עסק בתחום הבנקאות והפיננסים וכיהן 

כיו"ר מועצת איגוד הבנקאים. בשנים 1970 -1981 כיהן כח"כ והקים את 



מפלגת הליכוד.פעילותו המדינית היתה מגוונת בין היתר שימש כחבר 
בועדת החוץ והביטחון,הכלכלה והכספים, וכן כיועץ בינלאומי לממשלת 

נתניהו ושרון. כאשר התפטר מהכנסת מונה לשגריר כפעמיים בשנים 
שונות. בסוף שנת 1990 הקים יחד עם שותפו את קרן פייר -קרן 

השקעות נדל"ן. בשנים 2003-2008 שימש כחבר בפורום האסטרטגי של 
המכון לאסטרטגיה ציונית,ויו"ר של החברה הציבורית "יצוא חברה 

להשקעות" בעלת השליטה בבנק ירושלים. 
הוא נשוי לכנה (מאיר) שובל ביתו של משה מאיר בין מקימי מגדל 

שלום מאיר בת"א. 

79.יהודית רקנאטי 

 !
שווי: 1.02 מיליארד ₪. 

כיצד הפכה למליארדרית? יהודית רקנאטי היא אחותו של ליאון 
רקנאטי, שמשפחתו החזיקה בקונצרן "אי.די.בי" ערב מכירת החברה 

לנוחי דנקנר. רקנאטי מכרה את אחזוקתיה בקונצרן בשנת 2001 
בתמורה המוערכת בכחמישים ושניים מיליון דולרים. לאחר שהמשפחה 
יצאה מ"אי.די.בי", עברה רקנאטי בעיקר לפעילות חברתית: בשנת 2004 

הקימה את קרן "גנדיר" המשקיעה בפרויקטים לצעירים, העוסקת גם 
בהשקעות בחברות. בין השקעותיה של רקנאטי בשנים האחרונות: 

חברת הגרירה "שגריר", "בולווארד נדל“ן" והחברות הבורסאיות 
"ספאנטק" ו"מעיין ונצ‘רס", חממה טכנולוגית המשקיעה במיזמי היי-טק. 

היכן החל סיפור ההצלחה? 
לאון רקנאטי (הסב) נולד ב 1930 בסלוניקי יוון. בן לסוחר עשיר וצאצא 

למשפחת רבנים ביניהם המקובל והפוסק באיטליה, במאה ה 14 הרב 
מנחם רקנאטי. בשנת 1934 עלה ליאון ארצה,וב 1935 ייסד יחד עם 
שותפיו את בנק דסקונט שבזמנו החל בעיקר ממתן הלוואות ליוצאי 



קהילת סלוניקי. משפחת רקנאטי נותרה לנהל את בנק דיסקונט 
ושותפיו הפכו לבעלי מניות בלבד.הניהול בראשותו הביא את הבנק 

להצלחה, הבנק הפך תוך שנים מספר לאחד מהבנקים הגדולים 
בישראל .עם פטירתו בשנת 1945 ,הניהול נותר בידי בניו 

הארי ,דניאל,רפאל ויעקב. ליאון רקנאטי –הנכד והנכדה יהודית רקנאטי 
הם ילדיו של דניאל רקנאטי. ליאון רקנאטי(הנכד)נולד ב 1948. את 

דרכו בבנק החל ככספר, בשל דרכו של הסב שגרסה כי יש להתחיל 
מהתחתית. בהמשך ייסדה משפחת רקנאטי גם את קבוצת אי.די.בי. 

78.דודי ויסמן 



 !
שווי: 1.05 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? דודי ויסמן פעל למען רכישת אחזקותיה של 
חברת "אלון" ב"דור אלון" (כשמונים אחוזים) על-ידי רשת "הרבוע 

הכחול". זאת במטרה לרכז תחת "הרבוע הכחול" כחברת אחזקות את 
הנדל“ן, "מגה", "עדן טבע מרקט" ו"בי קמעונאות", שהיא זרוע הנון-פוד 

של הקבוצה ("כפר השעשועים", "ששת", "ורדינון", "נעמן", "הכל 
בדולרים" ועוד), את פעילות הדלק של "דור אלון", את חנויות הנוחות, 

רשת חנויות "AM:PM", "סגפרדו" ועוד. 



היכן החל סיפור ההצלחה? יליד 1954, ויסמן החל את דרכו כמנהל 
תחנת דלק בשנות השמונים, בשנת 1992 רכש ויסמן חמישים אחוזים 

מחברת "אלון". כעבור שנתיים הצטרפה לשותפות חברת "אפריקה 
ישראל". בשנת 

1999 רכשה "אלון" את חברת הדלק "דור" ממשפחת דנקנר.דודי ויסמן 
נחשב לאיש עסקים עם פעילות פורה מחזיק ביותר מ 30 עסקים 

בישראל וארה"ב. 

77.יוסף גרינפלד 

 !
שווי: 1.1 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? דרכו של יוסף גרינפלד החלה בעסקי 
היהלומים באנטוורפן שבבלגיה לפני כשלושים שנים. בשנת 1990 רכש 

את השליטה ב"קרדן" לפי שווי של פחות משלושה מיליון דולרים. 
בשנים הראשונות נוהלה "קרדן" מתוך משרדי "אסטרא", חברת 

היהלומים של השניים (שותפו אבנר שנור מוזכר בסעיף 94) הממוקמת 
בבורסת היהלומים ברמת גן. בשנים שלאחר מכן שימש הונם מהענף 



לסדרת רכישות מגוונת יחד עם איתן רכטר: החל בנדל“ן במזרח 
אירופה באמצעות חברת ""GTC פולין, דרך תשתיות, תקשורת ופיננסים 

וכלה במזון, בגדים ורכב. 

היכן החל סיפור ההצלחה? יוסף גרינפלד הוא יו“ר קבוצת האחזקות 
"קרדן אן.וי" המחזיק בלמעלה מעשרים אחוזים ממניותיה. אבנר שנור 

הוא שותפו הוותיק לעסקים ולשליטה בקבוצת האחזקות בבורסה. 

76. יוסי הולנדר 

 !
שווי: 1.1 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? יוסי הולנדר הקים את המכון לתכנון כלכלי 
ועומד בראשו. אחד הנושאים שהוא מקדם הוא ניתוקה של ישראל 

מהתלות בנפט ומעבר לאנרגיות חלופיות. הולנדר אמר לאחרונה כי 
"לכל משבר כלכלי בארבעים השנים האחרונות קדם משבר נפט. 

מחצית מבעיות הביטחון של ארה"ב קשורות לנפט. אם לא נעשה דבר, 
בעיית הנפט תבוא לידי ביטוי במלחמת עולם". הולנדר הוא ממייסדי 

חברת התוכנה "המימד החדיש", שנמכרה בשנת 1999 לחברת התוכנה 
הבינלאומית "BMC" בתמורה לשש מאות שבעים וחמישה מיליון דולרים. 

הוא ושותפיו להקמת החברה, רוני עינב ודליה פרשקר, גרפו ביחד 
רווחים המוערכים במאות מיליוני דולרים בעיסקה שנחשבה לאחת 

הגדולות בתחום התוכנה בישראל. 

היכן החל סיפור ההצלחה? יוסי הולינדר בין מיסדי "המימד החדיש" 
בשנת 1983 שימש כמנכ"ל בחברה והיה אחראי על פעילות החברה 

בארה"ב . 



75.יונתן לייטרסדורף 

 !
שווי: 1.1 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? בתקופת "בועת ההיי-טק" נחשב יונתן 
לייטרסדורף למשקיע בעל "מגע זהב". לייטרסדורף משקיע בנדל“ן 

באמצעות קרן "סוואנה פרטנרס" היוזמת שיקום בניינים והפיכתם 
למגורי יוקרה בניו-יורק. 

היכן החל סיפור ההצלחה? יונתן לייטרסדורף נולד בישראל ומתגורר 
כיום בשוויץ עם אשתו רונית רפאל, בעלת רשת מרפאות לניתוחים 

פלסטיים, ושני ילדיהם.יונתן בנו של טומי לייטרסדורף,אדריכל ומתכנן 
ערים אשר בשנות ה 60 החל את עבודתו בתכנון עירוני בחו"ל בהצלחה 

ובשנות ה 70 חזר לישראל ועבד בישראל ובחו"ל בין הערים שתיכנן : 
מעלה - אדומים,עיר ימים בנתניה, עמנואל ועוד. 

יונתן אף הוא למד אדריכלות בביה"ס AA לאדריכלות בלונדון ובעל 
תואר שני בניהול נדל"ן מאוניברסיטת קולומביה. על אף היותו בן 

למשפחת אצולה ישראלית ,יונתן מוזכר כבעל חושים מחודדים 
והשקעותיו מוצלחות בזכות יכולותיו וראייתו הרחבה קדימה. אימו של 

יונתן ,רינה מאיר ביתו של משה מאיר ממקימי מגדל שלום מאיר. מקור 
הונה העיקרי של המשפחה הוזכר בהיסטוריה של משפחת מאיר כי 
החל בפרה אחת שניקנתה בשנת 1930 ע"י משה, מרדכי ובני מאיר 

בעד 14 לירות.שמם הלך לפניהם כחקלאים מוצלחים וכמשפחה 
בפרדס חנה החלו לעסוק במסחר ,ניהלו פרדסים רכשו מושבות,ונעשו 
ענקים בייצוא גפרורים למזרח התיכון עם קום המדינה הפכו ליצואנים 

הגדולים בישראל וספקי ציוד לצבא. 

74. יוסי חכמי 



 !
שווי: 1.15 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? איש העסקים יוסי חכמי החל את דרכו בענף 
הביטוח בשנת 1968 בקבוצת "הפניקס" הישראלי. בשנת 1969 עבד 

בחברת "הפניקס" בלונדון. בשנת 1971 התקבל יוסי חכמי כעמית מן 
המניין (FELLOW) באגודת האקטוארים בלונדון. לאחר שמילא שורה 

של תפקידים בקבוצת ה"פניקס", ביניהם מנהל אגף לביטוח חיים 
ואקטואר, מונה בשנת 1976 לתפקיד מנהל עסקים ראשי של חברת 

"הפניקס" הישראלי וחבר הדירקטוריון. חכמי שוהה זה כעשור בלונדון, 
שם הוא מתגורר בארמון בשכונת קנסינגטון. לישראל הוא מגיע בענייני 

פנאי כגון השתתפות באירוע של חבר הנאמנים של אוניברסיטת 
תל-אביב או על מנת להרצות בנושא אמנות בבית מכירות פומבי.את 

הונו משקיע חכמי בעיקר בתחום הנדל“ן ורובו נזיל. 
בשנים האחרונות העביר חכמי את האחריות לניהול עסקיו לבנו דוד. 
בשנת 1991 מונה דוד ליו"ר מועצת המנהלים של החברה. הוא כיהן 

בתפקיד יו"ר איגוד חברות הביטוח בישראל במשך ארבע שנים, וכיו"ר 
התאחדות החברות לביטוח חיים בישראל במשך חמש שנים. כיום הוא 

מכהן בתפקיד יו"ר מועצת המנהלים של "הפניקס" חברה לביטוח 
בע"מ. הוא גם חבר מועצת המנהלים בחברות: "הדר חברה לביטוח 

בע"מ", "דולב חברה לביטוח בע"מ", CITY FIRE" לונדון חברה לביטוח 
בע"מ", "מהדרין בע"מ ופריאור בע"מ", "סוכנויות ארץ ישראל לביטוח 

בע"מ", "שקל חברה להשקעות בע"מ", "חפץ חברה לפיתוח ובנייה 
בע"מ", "סוכנויות ישראליות למסחר בע"מ", "עטרה חברה להשקעות 

בע"מ" ו"הפניקס מימון וסחר בע"מ". 

היכן החל סיפור ההצלחה? יוסי חכמי סיים את לימודי המתמטיקה 
והפיזיקה לתואר B.Sc במכון הטכנולוגי "MIT" במסצ'וסטס ארה"ב 

בשנת 1964. שנה לאחר מכן, כשמלאו לו עשרים, השלים ב"MIT" תואר 



מוסמך בהנדסת אלקטרוניקה. בשנת 1967 סיים לימודי תעודה במינהל 
עסקים ואקטואליה באוניברסיטה העברית בירושלים. 

73. שלמה בן חיים 

 !
שווי: 1.15 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? שלמה בן חיים, קרדיולוג במקצועו, נחשב 
למשקיע המצליח ביותר בתחום מדעי החיים בישראל, המתפקד כ“קרן 

הון סיכון של איש אחד“. מתוך מיזמים רבים בהם היה מעורב, היה 
אחראי לשישה אקזיטים של חברות בהן השקיע בסכום כולל של יותר 
ממיליארד דולרים. לפי הערכות ממכירת חברות אלה הוא גרף לכיסו 

למעלה ממאתיים מיליון דולרים. 

היכן החל סיפור ההצלחה? האקזיט הראשון של בן חיים היה בשנת 
1997 בחברת "ביוסנס", שפיתחה מוצרי אבחון ללב. החברה נרכשה 

על-ידי "ג‘ונסון אנד ג‘ונסון" בארבע מאות מיליון דולרים. בעיסקה קיבל 
בן חיים מניות מהחברה בשווי של כמאה מיליון דולרים, אותן מכר 

בסמוך לעיסקה, לכן התפנה להשקיע במיזמים ניספים. במהלך השנים 
מכר בן חיים חברות נוספות, ובהן "דיסק או טק" במאתיים וארבעים 

מיליון דולרים וחברת "אקס טכנולוג‘יס" בשישים מיליון דולרים. בשנה 



שעברה היה בן חיים אחראי לגיוס הגדול ביותר שבוצע בהיי-טק 
הישראלי: חברת ההשקעות שהקים עם דן זיסקינד (לשעבר סמנכ“ל 

הכספים של "טבע") ולואיס פל (שותפו בחברות אחרות שהקים) גייסה 
מאה עשרים וחמישה מיליון דולרים. 

72. יהודה ויהודית ברוניצקי 

 !
שווי: 1.16 מיליארד ₪. 

כיצד הפכו למיליארדרים? יהודה ויהודית ברוניצקי הם בעלי השליטה 
העיקריים בחברת "אורמת". לאחר הקמת המפעל התברר ליזמים 

הצעירים כי הטכנולוגיה של אותם ימים לא תעמוד במבחן הכדאיות 
הכלכלית. במקום לוותר על החלום, החליטו להשתמש באותה 

טכנולוגיה כדי להפיק חשמל, ואחר כך השתמשו במקורות גיאותרמיים 
ואחרים, ידידותיים לסביבה. "אורמת" פעילה היום בעיקר בחו"ל. 



באוקטובר 2009 עם הגידול במתקנים פוטו-וולטאיים בישראל, חזרה 
לפעול בישראל בשיתוף פעולה עם חברת "סאנדיי". החברה אמורה 

להשקיע בפרויקטים של אנרגיה סולארית פוטו-וולטאית כשבעה מיליון 
ועשרים אלף ₪. לאחרונה דיווחה החברה כי קבוצת חברות 

בהשתתפות "אורמת טכנולוגיות" חתמה על חוזה עם חברת החשמל 
האינדונזית ""PT להקמת תחנת כוח גיאותרמית, שהספקה שלוש מאות 

ושלושים מגה-ואט, באתר סארולה שבאינדונזיה. אומדן ההשקעה 
בפרויקט כולו הוא מיליארד דולרים. 

מחברת "אורמת טכנולוגיות" נמסר כי היא צפויה להכנסות של למעלה 
משלוש מאות מיליון דולרים כספקית הציוד של הפרויקט. בימים אלה 

מתנהלים דיונים בין השותפות בפרויקט על הגדלת חלקה של "אורמת" 
לתחומים נוספים. באוגוסט האחרון ביצעה חברת הבת "אורמת 
טכנולוגיות" הנפקה פרטית של איגרות חוב ממשקיעים מוסדיים 

בבורסה בתל-אביב. החברה גייסה מאה ארבעים ושניים מיליון דולרים, 
עדות לאמון הרב של המשקיעים. בהודעת החברה נמסר: "בכוונת 

החברה להשתמש בסכום שגויס לפי צרכי החברה, שיכללו בין היתר 
פירעון התחייבויות קיימות של החברה וכן רכישת נכסים נוספים". 

היכן החל סיפור ההצלחה? בשנותיה הראשונות של "אורמת" הקים 
ברוניצקי בית ספר מקצועי ביבנה, שאיפשר לבני נוער לעבוד בחברה 

במהלך לימודיהם. כתוצאה ממעורבותו בחינוך הטכנולוגי, נתמנה 
ברוניצקי לחבר 

בוועד המנהל של רשת "אורט" העולמית. הוא גם נבחר לעמוד בראש 
הוועדה הישראלית הלאומית של מועצת האנרגיה העולמית וזכה באות 

שר התשתיות הלאומיות על מפעל חיים בתחום החדשנות ההנדסית 
והטכנולוגית ועשייה חלוצית בארץ ובעולם בתחומי האנרגיה הירוקה. 

71.חיים כצמן 



 !
שווי: 1.2 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? חיים כצמן עשה את הונו תוך שמירה על נישה 
קבועה בתחום הנדל"ן המניב, הכוללת בעיקר מרכזים מסחריים, דיור 

מוגן ומבני משרדים רפואיים, בעיקר בצפון אמריקה. כצמן השכיל לנצל 
את ההזדמנויות העסקיות של המשבר הכלכלי העולמי של 2008 

"נדהמנו מעוצמת המשבר הכלכלי" אמר, "אבל כגודל המשבר - גודל 
ההזדמנויות. בשנים 2009-2008 השקענו בפיתוח עסקי החברה 

שלוש-עשרה וחצי מיליארד ₪" סיפר. גם בשנה הנוכחית המשיכה "גזית 
גלוב" להתרחב והשקיעה כשני מיליארד ₪ ברכישת נכסים ובפיתוח 

נכסים קיימים. 

היכן החל סיפור ההצלחה? בשנת1989 בחר כצמן ללכת בעקבות 
חלומה של אשתו שולמית כצמן, אז בת עשרים וחמש שסיימה את 

לימודי הרפואה באוניברסיטת תל-אביב וחיפשה מקום להתמחות בו. 
כצמן היה אז עורך דין נמרץ בן שלושים ותשע והספיק לצבור ניסיון 

בתחום המשפטי, להתמחות במימון פרויקטים לבנייה ואפילו להצטרף 
לגרעין הרכישה של בנק כרמל. הוא החליט לעבור בעקבות אשתו 

למיאמי, שם התקבלה להתמחות ברפואת ילדים. 

70. משפחת זכאי 



 !
שווי: 1.21 מיליארד ₪. 

כיצד הפכו למיליארדרים? האחיות דרורה זכאי ורות מנור הן בנותיו של דוד לובינסקי המנוח, 
יבואן פג'ו וסיטרואן בישראל. בתה של דרורה, ד"ר יעל אלמוג התגרשה לפני שנה מחמי 
אלמוג, המשמש דירקטור בבנק אגוד. זכאי החזיקה בלמעלה מאחד עשר אחוזים ממניות 

בנק אגוד בשווי מאתיים ושלושים מיליון ₪, אולם החליטה להעביר את אחזקותיה משיקולים 
אישיים לביתה יעל, ללא כל תמורה.דרורה נישאה לפינחס זכאי שנפטר בשנת 2005 , פינחס 

זכאי שימש תקופה גם כדירקטור בבנק איגוד. 

היכן החל סיפור ההצלחה? 
דוד לובינסקי ,יליד 1911, לודג'. עלה לארץ בהיותו בן 15. בעל תואר מהנדס אלקטרומכניקה 

מאוניברסיטת קאן,צרפת.כאשר הותר ייבוא מכוניות איש בארץ ,דוד לובינסקי החל דרכו ב 
1936 כסוכן מישנה של פג'ו בישראל. לאחר מכן ב- 1968 קיבל את הזיכיון לשיווק בלעדי 

של פג'ו בישראל, וב- 1977 קיבל את הזיכיון הבלעדי לשיווק סיטרואן בישראל. דוד לובינסקי 
נפטר באוקטובר 1998.קבוצת לובינסקי השקיעה בתחומים נוספים מלבד עסקי הרכב, וב- 

1993 במסגרת הפרטת הבנקים רכשה חמישית ממניות בנק איגוד ועוד. את עסקי קבוצת דוד 
לובינסקי ניהלו לצידו שני חתניו : פינחס זכאי ויצחק מנור.בשנת 2000 הסכימו שני החתנים 

על הפרדת כוחות, ניהול נכסי הנדל"ן הועבר למשפ' זכאי וניהול עסקי הרכב נותר אצל 
משפ' מנור .בשנת 2007 מנור שהחל את דרכו כמנהל מוסך בחברת לובינסקי ,הצליח לקנות 

את חלקה של מש' זכאי בעסקי הרכב ,הבעלות של משפחת זכאי ומנור בבנק איגוד נותרה 
משותפת כ 23% יחד. 

69.דודי ורניק 

 !
שווי: 1.22 מיליארד ₪. 



כיצד הפך למיליארדר? דודי ורניק צבר את הונו בתחום תוכנות הניווט. ורניק, טייס במקצועו 
 GPSטרם הפריצה הגדולה של מכשירי ה "NAV N GO"וממייסדי "ישראייר", הקים את חברת

בכלי רכב ובטלפונים חכמים,כשתוכנות הניווט שפיתחה החברה הפכו למובילות בעולם. 
באמצעות שיתוף פעולה עם יצרני רכב, ששילבו את תוכנות החברה במכוניות שפיתחו, הלכו 

וצמחו הכנסות החברה שהקים למאות מיליוני שקלים בשנה. לחברת"NAV N GO" של ורניק 
יש מרכז גדול בהרצליה, אולם לאחרונה היא העבירה את מרבית הפיתוח להונגריה, שם היא 

מעסיקה בין מאתיים חמישים לשלוש מאות מהנדסים. ורניק צוטט בעניין זה כשאמר כי 
המהנדסים הישראליים מחליפים עבודה בתדירות גבוהה יותר ולכן קשה לתכנן לטווח 

הארוך, מפני שההשקעה בעובדים יורדת לטמיון. 

היכן החל סיפור ההצלחה? וירניק 57, נולד ביפו וגדל ברמת גן.התגייס לחיל האויר .למד 
תעשייה וניהול בטכניון וכלכלה באוניברסיטת ת"א.במשך ארבע וחצי שנים ניהל את מועדון 
הצלילה סנפיר בנמל ת"א,ובתקופה אחרת היה בעליו של בי"ס לטיסה.בשלב זה הכיר את 

מי שלימים הפך לשותפו העיסקי ,קובי הלפרין,שהגיע ללמוד בביה"ס לטייס. 
ב- 1991 בעת ביקור בתערוכה, הכיר וירניק את נציגי חברת גורמין והתבקש מהם לייצג את 

גורמין בארץ ולאפיין את מוצר ה-GPS שלהם, תחום זה מבחינה טכנולוגית היה בחיתוליו.מס' 
פעמים התבקש וירניק לאפיין פיתוח טכנולוגיה לניווט ולבסוף לצורך פיתוח המוצר הקים 

וירניק בשיתוף עם הלפרין את GPS&MORE.הם השקיעו בפיתוח המוצר מספר שנים ולבסוף 
בשנת 2005 הקימו את חברתם הבינלאומית - NAV N GO. ב 2006 החליטו כי המוצר מוגמר 

ואז התגלתה הצלחתם :כל אירופה בתוך 1 ג'יגה בייט.לכל הנוגעים בתחום היה קשה 
 GPS להאמין,השניים העיזו עם לא מעט חוצפה לאמר, אנחנו יודעים הכי טוב איך מערכת

צריכה להיות, אכן צדקו והצליחו בענק. 

68.שרגא בירן 



 !
שווי: 1.22 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר?: שרגא בירן הוא עורך דין במקצועו. הוא שותף ב"רבוע הכחול", 
ב"דור אלון", בחברת בתי זיקוק ובעשרות תחנות דלק בארה“ב. כמו כן הוא שותף בכיר 

בחברת הנדל“ן "איירפורט סיטי" ובעליהם של עשרות נכסים ברחבי המדינה, והוא שותף 
בפרויקט מגורים הכולל ארבעת אלפים וחמש מאות דירות ברמת רחל. 

היכן החל סיפור ההצלחה? שרגא בירן הוא ניצול שואה. כשהיה בן עשר בלבד רצחו 
הנאצים את הוריו לנגד עיניו, אחיו נרצח אחר-כך. הוא שרד במשך שנתיים ביערות מזרח 

אירופה והצליח לעלות לישראל. כאן שהה בקיבוץ עד בגרותו, ולמד משפטים באוניברסיטה 
העברית. כיום בירן הוא עורך הדין העשיר בישראל. בירן אומר שהתעשר מניצול הזדמנויות 
שנקרו בדרכו. הוא ידוע כמי שבמקום שכר טרחה העדיף לקבל חלק בפרויקטים הגדולים 

שעליהם עבד. למשל, זכויות בנייה שהשיג בשנות השבעים לקבלני בנייה בירושלים בפסגת 
זאב ובהר נוף, ואף השיג זכויות בנייה עבור המושבים והקיבוצים במרכז הארץ בתחילת שנות 
התשעים.כמו כן הוא גאה במיוחד בכך שהפך את השוק הסיטונאי מעזובה מוזנחת לפרויקט 

השווה מיליארדים. 



67. אודי אנג'ל 



 !



שווי: 1.25 מיליארד ₪. 
כיצד הפך למיליארדר? אודי אנג'ל היה נשוי לליאורה עופר, בתו של יולי עופר, ולזוג נולדו בן 

ובת. בשנת 1975 הצטרף לחברת "עופר ספנות" שבבעלות קבוצת ה"אחים עופר" ובשנת 
1980 מונה למנכ"ל. בשנת 1999 היה מעורב ישירות במגעי הרכישה של "החברה לישראל" 
על ידי האחים עופר ובשנים 2003-1999 כיהן כיו"ר "צים". אנג'ל מכהן כיו"ר קבוצת ה"אחים 

עופר" וחברות הבת השונות. הוא מחזיק בחמישים אחוזים מהבעלות על חברת "עופר אחזקת 
אוניות", באמצעותה הוא מחזיק יחד עם משפחת סמי עופר בחלק מהבעלות על זכיינית 

"רשת", "עופר ספנות", ו"עופר הייטק". אנג'ל מחזיק גם בלמעלה מארבעה אחוזים מבעלות 
החברה בישראל. בני הזוג התגרשו בשנת 1995. בנם, אורי אנג'ל, מונה באוקטובר 2007 

למנכ"ל חברת "עופר ספנות". אודי אנג'ל נישא בשנית לענת כרם, דוקטור לביוכימיה, ולהם 
שני ילדים. 

היכן החל סיפור ההצלחה? אודי אנג'ל נולד בירושלים בשנת 1950, בן לרפאל אנג'ל. גדל 
בחיפה ולמד שם בבית הספר הריאלי. שירת בצה"ל כקצין בחיל השריון, והשתתף במלחמת 
ההתשה ובמלחמת יום הכיפורים. הוא בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת 
חיפה. בתחילת שנות התשעים החל לעסוק בטריאתלון. מאז 1998 הוא מכהן כקונסול כבוד 

של אוסטריה למחוזות חיפה והצפון. אנג'ל תומך במטרות צדקה שונות, כגון ילדי על"ה 
ווראייטי בישראל. 

66. אביגדור וילנץ 

 !
שווי: 1.25 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? אביגדור וילנץ הוא אחד ממתעשרי ההיי-טק הגדולים של העשור 
הקודם. וילנץ הקים בשנת 1993 את חברת השבבים "גלילאו", שאותה הנפיק בסוף שנות 

התשעים בנאסד“ק ומאוחר יותר מכר אותה לענקית השבבים "מארוול" בעיסקה בשווי שני 
מיליארד ושבע מאות מיליון דולרים. 

ההשקעה הבולטת היתה בחברת "QXL" במסגרת קבוצת משקיעים הכוללת את רוני יצחקי, 
שמעון ויינטרוב, רונן פלד, פרופ‘ יאיר טאומן, פרופ‘ אלון קולבר, זהר גילון ומשפחת ריכטר. 
השקעה של חמש-עשרה מיליון דולרים שביצעו בחברת האינטרנט המצליחה הפכה בתוך 

כמה שנים להצלחה מסחררת ונמכרה במיליארד ותשע מאות מיליון דולרים. הרווח 
למשקיעים הוערך ביותר משלוש מאות מיליון דולרים. חברה נוספת שווילנץ היה מעורב בה 

היא "פיקסר" מכרמיאל, שנמכרה ליצרנית העדשות "קרל זייס" הגרמנית בסכום המוערך 
בשבעים מיליון דולרים. 

היכן החל סיפור ההצלחה? וילנץ יליד 1957. בעל תואר ראשון בהנדסת אלקטרוניקה 
מהטכניון. וילנץ עבד בחברת אלביט וב- 1988 עבד כ- 5 שנים בארה"ב בחברת IDT. ב- 1993 

חזר ארצה והקים את חברת "גלילאו" שהחלה בפיתוח רכיב בתחום הבקרה של מדפסות 



צבעוניות (אותו הרכיב שפיתח עבור IDT ), בהמשך פיתחה החברה מוצרי מדף לשוק 
הדפוס.לאחר ששמו לב כי רכיבי החברה שולבו ע"י חברות התקשורת, החלה החברה 
להתמקד בפיתוח רכיבים גם לשוק התקשורת.ב- 1997 הונפקה החברה בהצלחה רבה 

בנסד"ק. לאחר עיסקת רכישתה הפכה לחטיבה בתוך חברת "מארוול",ארה"ב. 

65.רות חשין 

 !
שווי: 1.3 מיליארד ₪. 

כיצד הפכה למיליארדרית? רות חשין מכהנת כדירקטור בחברת "טבע", כנציגה ממשפחת 
המייסדים. בשנת 1967 החלה חשין לרכז את פעילות "הקרן לירושלים“ ומאז הצליחה הקרן 

לגייס יותר מחמישה מיליארד ₪ לצורך פיתוח פרויקטים רבים בירושלים. בנוסף, חשין חברה 
במועצת המנהלים של כמה מוסדות תרבות בעיר ובהם פסטיבל ישראל, התזמורת 

הסימפונית ומוזיאון עיר דוד להיסטוריה. בשנת 2010 חוו בני הזוג טרגדיה, כאשר בנם שניאור 
נהרג בתאונת פגע וברח. 

היכן החל סיפור ההצלחה? רות חשין היא דור שביעי לשושלת ירושלמית ואשתו של 
שופט בית המשפט העליון בדימוס מישאל חשין. היא צאצאית של יואל משה סלומון וחלק 

ממשפחת מייסדי "טבע". אחותה דליה סולומון, נשואה ליו“ר "טבע" לשעבר אלי הורביץ. 

64. הרצל חבס 

 !
שווי: 1.3 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? הרצל חבס, כלכלן בהשכלתו, גדל בתוך החברה המשפחתית 
הוותיקה, עבד בה שנים רבות, והתקדם בצעדים בטוחים לתפקיד המנכ"ל. מעטים זוכרים 
שבעבר הייתה חברת "חבס" אחת מבעלי קבוצת הכדורסל מכבי ת"א. בשפל של השנים 



האחרונות שמרה החברה על פרופיל נמוך, והתרכזה בהשקעות בנדל"ן מניב: קניון במרכז 
כפר סבא (שנבנה על מגרשים שהיו שנים רבות בבעלות המשפחה), חמישים אחוזים 

מהקניון בנס ציונה, שישים ושיבעה אחוזים מבניין משרדים בהרצליה פיתוח, מאה חמישים 
ושלוש דירות בתל ברוך, מתוכן מאה ארבעים ושש נמכרו. לחברה גם קומת משרדים קטנה 

בלונדון, וחמישה-עשר אחוזים בפרויקט נדל"ן בן מאתיים מיליון דולרים בקובה. חברת 
"חבס" קנתה מגרש בדרך נמיר פינת רחוב ההלכה בצפון ת"א, הוציאה חמישה מיליון 

דולרים על פינויים, וניהלה מאבק משפטי מוצלח, בתביעה שהמינהל יחזיר לה את הכסף. 
החברה שכרה את הקבלן אורי דורי, אדריכלי צמרת ואת המעצב פיליפ סטארק וכך החלה 

בניית שני מגדלי "יו", בהם מאתיים תשעים ושבע דירות. 

היכן החל סיפור ההצלחה? משפחת חבס החזיקה בקרקעות רבות באזור כפר סבא, הקימה את קניון 
ערים בעיר, וביולי 2006 מכרה מחצית ממנו לאמות ב־25 מיליון דולר. 

63.ארווין אייזנברג 

 !
שווי: 1.3 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? עד אמצע שנות השישים היה שאול אייזנברג לגורם הבלעדי בסחר 
בין קוריאה ויפן לבין ארצות המערב. הוא הצליח לזכות בעמלות תיווך גבוהות מעסקאות 

רבות, חלקן עוררו שערוריות מקומיות ובינלאומיות. שאול אייזנברג היה נשוי ללאה, אב 
לארבע בנות ובן. מותו גרם לקרע משפחתי בין ילדיו, אשר התמודדו על ירושה שהוערכה 

בכחצי מיליארד דולרים. בסופו של מאבק שהתנהל לאור זרקורי התקשורת, זכה הבן ארווין 
אייזנברג בנתח הגבוה ביותר בירושה, ונותר מנהל עסקי קבוצת "אייזנברג". 

היכן החל סיפור ההצלחה? שאול אייזנברג נולד בשנת 1921 במינכן. לאחר עליית הנאצים 
לשלטון נמלט והסתובב כפליט ברחבי אירופה. כאשר הגיעו הגרמנים אל הולנד, התחנה 

האחרונה שלו ביבשת, הפליג למזרח הרחוק ובשנת 1940 הגיע לשנחאי. משם נדד לחרבין 
בירת מנצ'וקו שהייתה מדינת חסות יפנית, וממנה ליפן. בשנת 1941 נשא אישה מקומית, 

ועסקיו החלו לפרוח. בשנות מלחמת העולם השנייה עבד עם מפעלי תעשייה ממדינות הציר, 
ולאחר המלחמה החל לעבוד עם מפעלי תעשייה אמריקאיים מהם ייבא עפרות ברזל 

לתעשיית הפלדה היפנית, ובמקביל ייצא להודו תחנות כוח וחוטי חשמל וטלפון מתוצרת יפן. 
בתחילת שנות החמישים הרחיב את עסקיו למדינות נוספות במזרח הרחוק, ובמיוחד לדרום 

קוריאה, בה השקיע כספים במפעלים ותיווך בין השלטון המקומי לבין יצרנים מהמערב 
שהקימו תעשיות במקום, כמו: "בריטיש אלקטריק", "סימנס", "מאן", ו"פיאט". בתוך עשור 
תיווך ועסק במגוון רחב של פרויקטים, מבניית קווי ייצור לנייר מעובד ועד לרכישת מטוסים 

ורכבות. על פועלו זה זכה לעיטור ממשלת קוריאה. 

62. בועז דותן 



 !
שווי: 1.3 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? שותף בכיר להקמת הסטארט-אפ "אמדוקס". חברת "אמדוקס" 
 .(CRM) מפתחת תוכנות ושירותים למערכות חיוב לקוחות (בילינג) וניהול קשרי לקוחות

החברה התאגדה בגרנזי בשנת 1988, משרדיה שוכנים בצ'סטרפילד, פרבר של סנט לואיס, 
במיזורי שבארצות הברית, והנהלתה הבכירה נמצאת ברעננה. לקוחותיה הם בעיקר 

 AT&T", "Sprint-Nextel", :מהסקטור הציבורי ומתחום הטלקומוניקציה, ובהן חברות ענק כגון
 ."Vodafone", "T-"Mobile

היכן החל סיפור ההצלחה? החברה נוסדה בישראל בשנת 1982, כחטיבה בשם "עורק 
אינפורמיישן" (Aurec Information and Directory Systems), בקבוצת "עורק" שבשליטת מוריס 

קהאן והאחים צבי ושמואל מיתר. היא החלה כמיזם בתחומי המחשוב של חברת "דפי זהב" 
שאף היא הייתה אז בבעלות קבוצת "עורק". עם חתימת החוזה לאספקת תוכנת מדריכי דפי 

 ""SBC בשנת 1985, רכשה חברת (AT&T כיום) SBC"" זהב לחברת הטלפונים האמריקאית
חמישים אחוזים מבעלות החברה, ושמה שונה ל"אמדוקס". בשנת 1998 הנפיקה קבוצת 

"עורק" את "אמדוקס" במחיר של ארבעה-עשר דולרים למניה, לפי שווי שוק של שני 
מיליארד ושבעים וחמישה מיליון דולרים. 

61. בני לנדא 

 !
שווי: 1.34 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? בני לנדא עשה את הונו בזכות פיתוחים בתחום הצילום. הוא הקים 
את חברת "אינדיגו". ביוני 1993 מכר לנדא ארבעה-עשר אחוזים מ"אינדיגו" לג'ורג' סורוס 

בתמורה לחמישים מיליון דולרים, הייתה זו השקעתו הראשונה של סורוס בישראל. בשנת 
1994 הונפקה "אינדיגו" בנאסד"ק. לשם כך צמצם לנדא את אחזקתו לשבעים אחוזים וכך 
התאפשר גיוס של כמאה מיליון דולרים. כבר באותה שנה עמדו רווחי החברה על שבעים 



וארבעה מיליון דולרים. בשנת 1995 הגדיל סורוס את אחזקותיו לשלושים אחוזים. בשנת 
2000 השקיעה חברת ""HP ב"אינדיגו" מאה מיליון דולרים בתמורה לכשלוש-עשרה וחצי 

אחוזים מהמניות. בשנת 2002 השלימה חברת HP"" את רכישת חברת "אינדיגו" תמורת 
 "HP שמונה מיליון ושלושים אלף דולרים. לאחר המכירה הפך לנדא ליועץ אסטרטגי למנכ"ל

העולמית". 

היכן החל סיפור ההצלחה? בני לנדא נולד בפולין לזוג ניצולי שואה, את השנתיים 
הראשונות בחייו עשה במחנה פליטים בגרמניה. משפחתו היגרה לאדמונטון שבקנדה, שם 

עבד האב כנגר ואחר כך קנה חנות לממכר סיגרים אשר מכרה גם ציוד לפיתוח תמונות. 
לנדא הרחיב את תחום הצילום: צילום תמונות פספורט וגם פיתח דרך להדפסה ישירה על 

נייר הצילום, ללא צורך לצלם על פילם. 
בשנת 1977 החליט לנדא לעלות לישראל. באותה שנה ייסד את חברת "אינדיגו" ברחובות. 

רישום החברה נעשה בהולנד לצורכי מס וקשר עם השוק האירופי המשותף. פיתוחי החברה 
התבססו על טכנולוגיית liquid ink"", שהתאימה לשוק הדפוס הדיגיטלי המתפתח. לנדא 

הגיע להסכם עם חברת "סאווין" האמריקאית לפיו "אינדיגו" תעסוק בפיתוח עבור "סאווין" 
ותזכה לתמלוגים בתמורה. לנדא אף הפך לאחראי על המחקר והפיתוח העולמי של "סאווין". 

בשנות השמונים של המאה העשרים נעשה פיתוח נוסף על בסיס רעיונותיו של לנדא ונוצר 
ה""ElectroInk, דיו נוזלי שנועד להחליף את האבקה במכונות הצילום ואת האבקה במכונות 
הדפוס. בשנת 1993 התחיל השיווק של "E-Print 1000". מכונה זו הייתה נקודת מפנה בשוק 
ההדפסה. החידוש הגדול היה היכולת להדפיס ישירות מהמחשב וכך התאפשר לשנות את 

ההדפסה בין דף לדף, חידוש שלא היה קיים במכונות הדפסה עד אותה תקופה. 

60. אלי פפושדו 

 !
שווי: 1.4 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? בשנת 1974 ייסד אלי פפושדו את חברת "מלונות ים סוף" אותה 
הנפיק בבורסה בתל אביב בשנת 1987. בשנת 1982 הקימה החברה את מלון "אביה 

סונסטה" בטאבה (על שם אשתו השנייה אביה). מלון זה הוחזר למצרים במסגרת הסכם 
הבוררות בין ישראל למצרים ושמו שונה ל"הילטון טאבה". בשנת 2002 נמחקה החברה מן 

המסחר בבורסה. בשנים שלאחר מכן, המשיך פפושדו להשקיע, דרך "מלונות ים סוף" 
וחברות הבת שלה בתחום המלונאות ודיור היוקרה בארץ, באירופה ובארצות הברית. פפושדו 

הוא בעלים של כשלושים בתי מלון ברחבי העולם, ושל מספנה לבניית יאכטות בטורקיה. 

היכן החל סיפור ההצלחה? אלי פפושדו נולד בקהיר שבמצרים, עלה לארץ כשמלאו לו 
שתיים עשרה שנים ונקלט בקיבוץ שלוחות. פפושדו התחיל את עסקיו במכבסה באילת שם 

כיבס מגבות. הוא נכנס לענף המלונאות לאחר שירות בצבא הקבע, כשרכש עם קבוצת 
חברים קרקע באילת לבנית מלון "הסלע האדום". 



59. שלמה שמלצר 

 !
שווי: 1.4 מיליארד ₪. 

 "Sixt כיצד הפך למיליארדר? שלמה שמלצר הוא איש עסקים ישראלי, בעל חברת "שלמה
אשר עשה את הונו בתחום הרכב והשכרת רכבים. בשנת 1991 זכו שמלצר ושלומי פוגל 

בזיכיון הייבוא של מכוניות "סקודה" לישראל באמצעות סוכנות "סכו-קאר". אחרי 
ש"פולקסווגן" רכשה את "סקודה" נוספה חברת "צ'מפיון מוטורס" כשותפה ליבוא המכוניות 

לארץ בשנת 2001. בשנת 2006 מכרו שמלצר ושלומי פוגל את יתרת בעלותם בסוכנות 
"צ'מפיון ס.כ.ו קאר" ל"צ'מפיון מוטורס" ושם הסוכנות שונה ל"צ'מפיון קאר ש.מ". בנוסף 

ל"סקודה" ייבאו גם את "לאדה" הרוסית ואת "סאן יונג" הקוריאנית בין 1997-1993. בתחילת 
שנות התשעים רכש את חברת "קונטרם" לה היה מסוף מטענים עורפי בנמל אשדוד. אחר 

כך רכש את יצרנית המחברות "ח.מ.ן" שהייתה רשומה בבורסה ומכר לה את חברת 
"קונטרם". את שם החברה שינה ל"גולד בונד" והיא עוסקת (בשותפות עם "מסופי ספנות") 

בהפעלת מסוף מטענים, ונותנת שירותי אחסנת מכולות ריקות ומלאות, המכלה ואיחסון 
מטענים. "גולד בונד" הייתה אחד הצינורות דרכם רכש שליטה במספנות ישראל. 

חברת "קופל" (נהיגה עצמית) נוסדה בשנת 1969 ועסקה בעיקר בהשכרת רכב לתקופות 
ארוכות. בשנת 1987 רכש אביהו הורוביץ (ביחד עם אחרים) את השליטה ב"קופל". "קופל" 

החזיקה בכמות גדולה של מניות "ישטק תעשיות". בשנת 1993 בוצעה החלפת מניות 
ו"ישטק" הפכה לבעלת השליטה ב"קופל". כעבור כשנתיים נקלעה קבוצת "ישטק" לקשיים 

כספיים. בתחילת 1996 רכש שמלצר את הקבוצה ודרכה את "קופל" ואת חברת הבת "ל.ב.ו" 
לליסינג מימוני, במטרה לשלב את עסקי הליסינג בקבוצת החברות שבבעלותו. לא ברור מה 

היה תפקידו בעסקאות אלו 

היכן החל סיפור ההצלחה? שלמה שמלצר נולד ב16 במאי 1947 בחיפה. לאחר שירותו 
הצבאי נישא לעתליה ועבד אצל אביה ויקטור ב"מוסך ויקטור". בשנת 1974 החליט שאינו 

מעוניין להמשיך לעבוד במוסך ובעזרת חמיו קנה שתי מכוניות "סוסיתא" אותן השכיר. משרד 
הביטחון, שהיה זקוק למכוניות להשכרה עבור צה"ל, פנה אליו וביקש עשר מכוניות 



בהשכרה לטווח ארוך. למרות שהמכוניות עדיין לא היו ברשותו, הסכים שמלצר לביצוע 
העסקה והצליח מאוחר יותר להגדיל את כמות כלי הרכב אותם השכיר לצה"ל. 

58. משפחת שקד 

 !
שווי: 1.4 מיליארד ₪. 

כיצד הפכו למיליארדרים? בשנה האחרונה נפטר אהרון שקד ממחלה והותיר את ניהול עסקי 
המשפחה לבנו אוהד בן השלושים וארבע. אבי שקד פרש מניהול העסקים לפני שנים אחדות 

ואף התמודד בעבר בפריימריז של מפלגת העבודה. מאז ההנפקה עברה החברה תהפוכות 
רבות, בראשן סגירת שוק ההימורים בארה“ב שהיווה מחצית מפעילותה, אולם החברה 

הצליחה להתאושש מכך ורשמה צמיחה נאה בעיקר באירופה. ההשקעה הבולטת ביותר של 
המשפחה היתה בחברת "אירונאוטיקס", שמחזורה השנתי מסתכם במאתיים מיליון דולרים 

וחברת "אלביט" אף התעניינה ברכישתה. 

היכן החל סיפור ההצלחה? משפחת שקד צברה את רוב הונה הודות לחברת "888" 
שהונפקה בשנת 2005 בבורסת לונדון והפכה לאחת מחברות ההימורים המובילות בעולם. 

57.אברהם נניקשווילי 

 !
שווי: 1.4 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? אברהם נניקשווילי עשה את מרבית הונו בעיסקי הנפט והגז. בנוסף, 
את קניון השרון רכש נניקשווילי ביחד עם ג'קי בן-זקן תמורת שלוש מאות וארבעים וארבעה 

מיליון ₪. נניקשווילי שותף עם בן-זקן בחברת מנופים פיננסיים (שישים וארבעה אחוזים), 
שנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב בשווי של כמאתיים מיליון ₪. לנניקשווילי יש גם 



חברה ציבורית בשם "קנגארו", שעוסקת בחיפוש ובהפקת נפט, ונסחרת בוול סטריט, וכן 
בבעלותו גם חברה שעוסקת בחיפושי גז. 

היכן החל סיפור ההצלחה? אברהם נניקשווילי נולד בגאורגיה. הוא עלה לארץ עם הוריו 
בגיל צעיר ומאז מתגורר באשדוד. הוא נשוי ולו ארבעה ילדים. לאחר שסיים את שירותו 
הצבאי החל לעבוד בבנק "דיסקונט". הוא פתח סוכנות ביטוח עם חבר-הכנסת לשעבר 

אפרים גור, והשניים גם הקימו יחד חברה לסחר ולהובלה של נפט. אולם את הונו הגדול 
עשה במכירת נפט לסובייטים. 

56. ליאון קופלר 

 !
שווי: 1.45 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? רשת "סופר-פארם" נוסדה בשנת 1978 על ידי משפחת קופלר. 
בשנת 1978 נפתח הסניף הראשון של "סופר-פארם" בנווה אמירים שבהרצליה. שנתיים 

לאחר מכן נפתח הסניף השני בירושלים, והסניף השלישי נפתח בשנת 1980 בבאר שבע. 
בשנת 1990 מנתה הרשת שמונה עשר סניפים, בשנת 2000 כשמונים סניפים ובשנת 2010 
למעלה ממאה ושישים סניפים. המשרד הראשי של החברה נמצא בהרצליה. ליאון קופלר 
משמש יו"ר החברה, ומשנת 1993 מכהן כמנכ"ל ליאור רייטבלט, שהחל לעבוד בה בשנת 

1988 כסגן חשב. 

 Shoppers Drug" היכן החל סיפור ההצלחה? רשת "סופר-פארם" נבנתה בהשראת רשת
Mart", רשת דראגסטור מובילה בקנדה אותה ייסד מורי קופלר בשנת 1962. בשנות השבעים 
ביקר מורי קופלר בישראל, ובעקבות פנייה של שר האוצר פנחס ספיר החליט להקים בארץ 
רשת דומה לזו שהקים בקנדה, בניהול בנו ליאון. החזון של "סופר-פארם" היה להביא חוויית 

קניה שונה מזו שהייתה מקובלת עד אותה העת בישראל, ואכן הסניף יצר חידוש בקמעונאות 
בישראל בשילוב בין בית מרקחת, מחלקת קוסמטיקה, טואלטיקה ותינוקות אשר זמינים בכל 

יום לרבות בשבת. 

55. אודי רקאנטי 



 !
שווי: 1.5 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? אודי רקנאטי, שהיה מבעלי השליטה ב"אי.די.בי" עד המכירה לנוחי 
דנקנר, ממשיך בקו העסקי של ביצוע עיסקאות באמצעות חברת "נפתלי השקעות", כאשר 

העיסקאות האחרונות שלו היו בתחום הכדורסל והטלוויזיה. העיסקה המרכזית שביצע השנה 
היתה השלמת רכישת מניותיו של רענן כץ במועדון הכדורסל מכבי תל-אביב. חלק מפעילותו 
של רקנאטי היא בחו“ל ומתבצעת מביתו שבשוויץ, ובאמצעות "נפתלי השקעות" הוא משקיע 

בחברות היי-טק הנמצאות בראשית דרכן. 

היכן החל סיפור ההצלחה? אודי רקנאטי (נכדו של לאון רקנאטי המוזכר במספר 
79 ) ,יליד 1949 בנו של רפאל רקנאטי, גדל בניו-יורק. את לימודי התיכון עבר בגימנסיה 
הרצליה,ת"א. שירת בצבא בחיל תותחנים ובעל תואר למינהל עסקים . ב 1973 הצטרף 

לעבודה בבנק דיסקונט ,עבר מספר תפקידים עד להיותו אחד ממנהלי הבנק ב 1981, ניהל 
את אגפי ני"ע והבינ"ל. 

ב 1986 עזב את הבנק יחד עם אביו ופתח חברה להשקעות.שימש כדירקטור במספר חברות. 
ב 1996 מונה למנכ"ל שותף באי.די.בי ולבסוף גם כיהן כיו"ר אי.די.בי. ב 2001 פרש מתפקידיו 

בחברה, עבר לשוויץ משם ניהל את עסקיו בארץ ובחו"ל.בשנת 2003 מכר יחד עם שאר בני 
משפחתו את חלקו באי.די.בי . 

54.משפחת מנור 

 !
שווי: 1.5 מיליארד ₪. 

כיצד הפכו למיליארדרים? משפחת מנור צמחה בענף הרכב עם חברת "דוד לובינסקי".כיום 
יצחק מנור עומד בראש קבוצת לובינסקי ובראש רשימת עסקיה של משפחת מנור עומדת 

החזקה של כ 13.3% מניות כחלק מגרעין השליטה ב"אי.די.בי" ביחד עם משפחת לבנת ונוחי 
דנקנר. יצחק הכשיר את בנו דורי מנור כמנכ“ל יבואנית הרכב. פריצת דרך משמעותית עבור 



חברת "לובינסקי" הייתה קבלת זיכיון הייבוא של יצרן הרכב הסיני הגדול ביותר, חברת 
SAIC"". נוסף על כך חברה המשפחה, בגרעין השליטה בבנק אגוד יחד עם אחותה של רות 

מנור רות זכאי (בנותיו של דוד לובינסקי). 

היכן החל סיפור ההצלחה? יצחק מנור יליד 1941 עלה בגיל 10 מעירק לישראל.בעל 
תואר שני במנהל עסקים. חתנו של דוד לובינסקי ז"ל יבואן פג'ו וסיטרואן בישראל .יצחק 
התחיל את דרכו כמנהל מוסך בחברה של לובינסקי ולימים רכש מהמשפחה את חלקה 

בחברה ונותר הבעלים היחיד של עסקי הרכב. 
(ראה פרטים נוספים במספר 70 משפחת זכאי) 

53.יעקב אנג'ל 



 !
שווי: 1.5 מיליארד ₪. 



כיצד הפך למיליארדר? יעקב אנג'ל עשה את הונו בתחום הבנייה. הוא ייסד את חברת 
"לגנא" שהונפקה בבורסת תל-אביב בשנת 1991. בסוף שנות התשעים נכנסה "לגנא" 

לפעילות יזמות בתחום המסחר והמגורים בקנדה ובמזרח אירופה, בין היתר במדינות כמו 
פולין, רומניה, סרביה, הונגריה וצ‘כיה, והפכה לאחת מיזמות הנדל“ן הגדולות באזור. 

הפעילות התרחבה והניבה ערך לחברה הציבורית, שבתקופת השיא שלה בשנת 2007 היא 
הגיעה להיקף של עשרים אלף דירות ושטחי מסחר רבים, תוך שהיא מונפקת בוול סטריט 

בארה“ב ובבורסת הAIM בלונדון. 
בשנת 2007 הרגיש אנג'ל שפעילות הקבוצה הגיעה לשיאה, והקבוצה נמכרה לאיש העסקים 

שעיה בוימלגרין לפי שווי של שש מאות מיליון ₪. מכירת "לגנא" הייתה רק יריית הפתיחה 
לפרק חדש בפעילותו העסקית של אנג'ל: הוא הקים קבוצה פרטית בשם "אנג'ל אינווסט" 
והציב לעצמו אתגרים חדשים שהפכו אותו לשחקן בקנה מידה בינלאומי בתחומי הנדל“ן 
וכריית המתכות. בינואר 2012 זכתה הקבוצה של אנג'ל במכרז ענק לכריית עפרות ברזל 

בליבריה, שצפוי להניב הכנסות של יותר משלוש מאות ועשרים מיליארד ₪ ורווח של כמעט 
מאה מיליארד ₪ לחברה שבבעלותו בתוך עשרים עד עשרים וחמש שנים. 

הזכייה במכרז הענק בליבריה הגיעה לאחר שבדצמבר 2008 השלים אנג'ל רכישה של 
שבעים וחמישה אחוזים משבעים ושניים מכרות הנחושת והזהב שבטנזניה. במקביל רכש 

זיכיון לכריית כרום באלבניה, אותו טרם מימש. "אנחנו רואים במחצבים את העתיד הכלכלי 
של הקבוצה, בנוסף לנדל“ן, כי ברגע שהתעשייה בעולם תתאושש קצת הדרישה למחצבים 
אדירה. בכלל, ליבריה וגינאה אטרקטיביות מאוד מבחינת המכרות, וחברות ענק בינלאומיות 

התחילו לעבוד בהן“ הסביר אנג'ל בראיון. 

היכן החל סיפור ההצלחה? יעקב אנג'ל נולד בזאגרב שבקרואטיה ובגיל שנתיים עלה עם 
משפחתו לקרית מוצקין. את ניסיונו בעסקים צבר בתחום הנדל“ן בתחילת שנות השבעים. 

לאחר שסיים את לימודיו בטכניון הקים חברת בנייה קטנה הנושאת את שמו. אנג'ל העיד על 
עצמו: "התחלתי כקבלן קטן בקריות. הייתי מהנדס מכונות, ובמשך השנים החברה גדלה 

והפכה ללגנא הולדינגס. זו לא היתה קפיצה בבת אחת. אלה היו פרויקטים קטנים של 
מגורים, מסחר, תעשייה ומבני ציבור“ (מתוך ראיון לעסקים שפורסם בפברואר 2012). 

52. דן אורן 

 !
שווי: 1.54 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? דן אורן, מייסד ומנכ"ל חברת התרופות הפרטית "דקסון", אשר 
בדומה לחברת "טבע" היא עוסקת בפיתוח תרופות גנריות, ובנוסף יבוא ושיווק מוצרי היגיינה, 

הקפיד לשמור במהלך השנים על "שקט תעשייתי“ ולהשאיר את "דקסון", כחברה פרטית, 
הרחק מעיני הציבור. לפני שנים אחדות אמר כי ישקול את הנפקת החברה בבורסה. מחזור 

המכירות השנתי של "דקסון" הוערך בין מאתיים חמישים לשלוש מאות מיליון דולרים 
במהלך שנת 2010. 



היכן החל סיפור ההצלחה? דן אורן ייסד את החברה בשנת 1968 החברה שיווקה תרופות 
גנריות ומכרה לחו"ל חומרי גלם לתרופות. הצעד המשמעותי שהעלה את החברה כמה 
שלבים למעלה היה ב 1999 בעת שהחליט אורן לרכוש את חברת הבת של כימיקלים 

ישראל- "פריו", אז דקסון החלה מפתחת תרופות ייחודיות משלה. 

51. משפחת קרסו 

 !
שווי: 1.6 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? אל עסקי הרכב הגיע משה קרסו בשנת 1933. בשנה זו עלה לארץ 
יצחק ארדיטי מאלכסנדריה שבמצרים. לארדיטי ניתן זכיון הייבוא והשיווק של חברת "ג'נרל 



מוטורס" בארץ ישראל. הוא פתח בשדרות ירושלים (רחוב קינג ג'ורג' דאז) ביפו, סוכנות שיווק 
למכוניות פרטיות בשותפות עם משה קרסו שנקראה "מואיז קרסו, מחלקת מכוניות". משה 

קרסו עסק גם בפעילות ציבורית, הוא העלה חלק מיהודי סלוניקי, שהיו פועלי הספנות 
הראשונים בנמל תל אביב, כיהן כשופט בבית המשפט העברי לשלום, בהתאגדות 

הפנים-יהודית ליישוב סכסוכים בתל אביב-יפו, וכנשיא התאחדות עולי יוון. 

היכן החל סיפור ההצלחה? אבי המשפחה משה קרסו נולד בסלוניקי בשנת 1885. שם 
המשפחה קרסו משמר את שם עיירת מוצאם"carasso" הנמצאת כחמישים קילומטרים מצפון 

לעיר קומו, כיום בתחומי שווייץ.משה קיבל בילדותו חינוך מסורתי והיה פעיל באגודה 
הציונית" קדימה". בגיל ארבע-עשרה התייתם מאביו וקיבל לידיו את ניהול המכולת 

המשפחתית. הוא עשה חיל בעסקיו עד שהפך לאחד מסוחרי המזון המובילים בסלוניקי. 

50. האחים נפתלי 

 !
שווי: 1.6 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? האחים רוני, יהודה, וגיורא נפתלי מבעלי השליטה בחברת המים 
הציבורית- מי עדן. לאחים שווי 60% ממניות החברה.עוד ברשימות נכסיהם: מרכזי ביג, לחם 
ארז ועוד שטחי מסחר בחו"ל. לפני כ- 5 שנים מכרו חלק ממניותיהם לחברת דנונה העולמית 

תמורת סכום של 70 מיליון אירו.לאחר שהמיזם שניסו לממש יחד באירופה לא עלה ,קנו 
האחים נפתלי את מניותיהם חזרה בסכום של 10 מיליון אירו בלבד.את העודף השקיעו 

האחים בחברת הנדל"ן "ביג", שווי השוק שלה נכון ל 2010 מוערך בכמיליארד ש"ח.מי עדן 
רכשה לאחרונה את חברת הקפה שייקספיר הבריטית המתמחה בהפעלת ומכירת מכונות 

קפה ומגלגלת מחזור מעל 100 מיליון אירו. 

היכן החל סיפור ההצלחה?מי עדן נוסדה ב 1980, כאשר התגלה מעיין סלוקייה ברמת 
הגולן. רוני נפתלי יליד 1946 כלכלן בהשכלתו ,יו"ר חברת מעיינות מי עדן, הצליח להפוך את 

החברה מעסק קטן לחברה משגשגת.האח הנוסף גיורא נפתלי אחראי על תחום הפיתוח 
והייצור בחברה ויו"ר דריקטוריון, גיורא בנוסף בעל 90% מחברת לחם ארז שנמצאת כיום 

בהפסד וחייבת כ 12.4 מיליון ש"ח ,החברה מנתה בשיאה 27 סניפים ומחזור מכירותיה הגיע 
ל 40 מיליון ש"ח בשנה.האח הנוסף יהודה נפתלי דירקטור בחברה ויזם הפרוייקטים בנדל"ן. 

49. מוטי זיסר 



 !
שווי: 1.6 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? בשנת 1983 הקים את החברה "מרכזי שליטה בע"מ" שהייתה הבסיס 
לעסקי היזמות והנדל"ן שלו בארץ ובחו"ל. בשנת 1985 נסע לדרום אפריקה ועבד שם במשך 

חמש שנים כשותף ובעל מניות בחברה של היהודי הנרי לנדשפט. החברה בנתה ערים 
שלמות כולל בנייני מגורים, בתי מסחר, ותשתיות. בשנת 1988 זכתה חברת "מרכזי שליטה" 

במכרז להקמת המרינה בהרצליה הפרויקט זכה להצלחה כלכלית גדולה.זיסר המשיך 
בתנופה עסקית וב 1991 בנה את המרינה באשקלון יחד עם האחים סמי ויולי עופר פרויקט 

שגם זכה להצלחה.בנוסף שותף זיסר לפרויקט היוקרה "סי.אנד.סאן" על שפת הים בתל 
אביב. 

החברה "מרכזי שליטה בע"מ" כיום בעלת ארבע חטיבות עיקריות: 1 חטיבת מרכזים 
מסחריים - בנייה ופיתוח מרכזים מסחריים במזרח אירופה (כ- 40 קניונים בהונגריה 12 בפולין 

ובצ'כיה). 2 חטיבת מלונאות - בעלים ושותף במלונות ברחבי אירופה. 3 חטיבת נכסים 
מניבים - ביניהם סניפי בנק באנגליה. 4 חטיבת היי טק - בבעלותו חברות הי טק שונות ביניהן 

אלביט הדמיה, סגנטק ועוד. 

היכן החל סיפור ההצלחה? מוטי זיסר נולד בשם מרדכי קלמן זיסר בשכונת התקווה בתל 
אביב. הוא בן להורים ניצולי שואה יוצאי פולין, מחסידות סוכטשוב. בגיל שנתיים עברה 

משפחתו לבני ברק. בבגרותו למד בישיבת "נתיב מאיר", שירת בצבא כקצין שריון במסגרת 
ישיבת ההסדר כרם דיבנה. בעל תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת בר-אילן. זיסר נשוי 

לד"ר ברכה זיסר, בתו של עקיבא גור, בנו של יצחק גרשטנקורן מייסד העיר בני-ברק. 
השניים הורים לחמישה ילדים. בגיל 25 בעודו סטודנט הקים זיסר את חברת "כוכב השומרון" 
יחד עם שותפים וביניהם איל ההון היהודי-בריטי זלמן מרגוליס.החברה יזמה את הקמת העיר 
עמנואל ובנתה את בתיה הראשונים,הפרויקט זכה להצלחה והדירות נמכרו. בהמשך חל קרע 
בין השותפים ומרגוליס קנה מהשותפים את המניות בסכום כולל של 5.3 מיליון דולר.החברה 

נקלעה לקשיים ובירורים מצד מס הכנסה (זיסר כבר לא היה שותף) בשנת 1996 נתבקש 
זיסר להמשך ניהול הפרוייקט והמשך הבנייה. בשנת 1983 בעת יציאתו מכוכב השומרון הקים 

זיסר את חברתו - "מרכזי שליטה בע"מ", ומכאן המשיכה החברה בתנופתה. 

ב 1994 בעקבות מחלת הסרטן ממנה החלים זיסר, הוא יזם את בנק מח העצם ותרם 20 
מיליון ש"ח לכך,בנוסף תרם להקמת בית החלמה לילדים ונוער חולי סרטן בפתח -תקווה. 

48. משפחת יסלזון 



 !
שווי: 1.65 מיליארד ₪. 

כיצד הפכו למיליארדרים? לודוויג יסלזון נולד בגרמניה. הוא עבד בחברת המתכות היהודית 
"הירש קופפר" בה הגיע לדרגת סמנכ"ל. עם עליית הנאצים, העביר חלק מפעילות החברה 

להולנד. מאוחר יותר השתקע בארה"ב והעביר אליה את הפעילות של החברה הגרמנית 
"פיליפ ברדרס". הוא שינה את שמה ל"פיברו" וזו הפכה לחברה מובילה בתחום המתכות. 

בהמשך השקיע בבנק ההשקעות סלומון ברדרס וגם בתחומי נדל"ן. ללדוויג יסלזון שלושה 
בנים, מיכאל האח הבכור, מנהל את עסקי המשפחה בארה"ב, בנימין מנהל את עסקי 
המשפחה בארץ (תוך שיתוף פעולה ביניהם). האח השני, דניאל, פיתח עסקים בתחום 

המתכת. 
בנימין ואחיו מיכאל החזיקו עד 1998 ב-9% ממניות עלית, אך מכרו אותן למשפחת 

שטראוס ב-40 מיליון שקל. באותה שנה הם גם שלשלו לכיסיהם 16 מיליון דולר 
כאשר "מיראביליס" נמכרה ל-AOL ב-400 מיליון דולר.השניים היו בעלי השליטה 

בחברת התכשיטים פז-חן, עד שהפסידו במאבק שליטה לקבוצת קלאב הוטל. 
האחזקה המפורסמת ביותר שלהם היא ביבואנית התרופות פרומדיקו. פרומדיקו, 

חברת השיווק שנרכשה על ידי יסלזון, טבע ואחרים בסוף שנות ה-70, עוסקת 
בפעילות של יבוא והפצת תרופות בישראל ובחו"ל. מדובר בחברה שמחזור המכירות 

שלה מוערך בכ-100 מיליון דולר בשנה, ושהרווחיות בה גבוהה. 

היכן החל סיפור ההצלחה? לודוויג יסלזון נפטר בשנת 1993, היה אחד מבעלי ההון 
המשפיעים ביותר בקהילה היהודית בארה"ב, ותרם למוסדות יהודיים רבים. בישראל היה 
מקורב ליו"ר המפד"ל והשר לשעבר יוסף בורג, לשמעון פרס, ליצחק שמיר וליצחק רבין 

ונחשב לפילנטרופ גדול. עזבונו אשר כלל עסקים בחו"ל ,נדל"ן ומזומנים בהיקף של למעלה 
ממליארד דולר, הועבר לשלושת בניו. 

בנימין יסלזון, יליד 1953 ואחיו, למדו בתיכון דתי בפרדס חנה. בנימין נשאר בארץ, שירת 
בצה"ל וכן שירת כקצין בצבא הקבע. לאחר השירות הצבאי חזר לארה"ב והשלים תואר 

ראשון במחשבים. בשנת 1979 עלה לישראל והחל את עסקיו בארץ בפיקוחו של אביו כאשר 
השקעותיו הבולטות היו במפעל עלית ובחברת פרומדקו. 

47. משפחת לנדאו 



 !
שווי: 1.65 מיליארד ₪. 

כיצד הפכו למיליארדרים? משפחת לנדאו התעשרה מעסקים בתחום חיפוש נפט וגז. 
המשפחה, המחזיקה בחלקים שווים עם משפחת רוטלוי בעשרים ושמונה אחוזים ממניות 

חברת קידוחי הנפט "רציו" (המחזיקה בחמישה עשר אחוזים מפרויקט הקידוחים "לוויתן") 
נהנתה מהזינוק במניות החברה. מתחילת 2010 זינקה מניית "רציו" במאה שמונים ושישה 
אחוזים ובשנתיים האחרונות השלימה זינוק של לא פחות משמונה מאות ושבעים אחוזים. 

מניות החברה נסחרות לפי שווי של שניים וחצי מיליארד ₪. זאת לפני שמוצה היתר חיפוש 
נוסף: רישיון לאתר "גל" הנמצא מאה וחמישים קילומטרים ממערב לנתניה (מדרום 

ל“לוויתן"). משפחת לנדאו כמו השותפים האחרים בקידוחי הגז בישראל, מוטרדת מסוגיית 
התמלוגים: יגאל לנדאו סבור כי הגדלה רטרואקטיבית של התמלוגים, כפי שמסתמן מדוח 
ששינסקי, היא נורמה מסוכנת שעלולה ליצור תקדים מסוכן ולהרתיע משקיעי חוץ מביצוע 

השקעות בישראל. 

היכן החל סיפור ההצלחה? אב המשפחה, שייקה לנדאו, החל את הקריירה העסקית 
בענף הקבלנות. 

46.שלמה קרמר 



 !
שווי: 1.7 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? מבין השותפים להקמת "צ'ק פוינט" חברה ישראלית העוסקת 
בפיתוח תוכנה לאבטחת מידע, תוכנות חומת אש, ו־VPN. בשנת 1999 נכנסה החברה לתחום 

העסקים הקטנים והבינוניים שלה באמצעות חברת הבת שלה ""SofaWare המפתחת מוצרי 
אבטחת מידע מבוססי חומרה בשיתוף עם "צ'ק פוינט", "נוקיה", ""NEC, "טושיבה" וחברות 

נוספות. המוצר העיקרי של "SofaWare" הוא התקן חומרה (S-Box), הניצב בין הרשת 
הארגונית או המחשב בבית המשתמש, לבין הרשת הציבורית. התקן זה כולל בתוכו גרסאות 
של תוכנת חומת האש וVPN- של "צ’ק פוינט", שהותאמו במיוחד עבורו, והוא מתאים במיוחד 

לשימוש בארגונים קטנים ובינוניים, ובבתים פרטיים. התקן החומרה נמכר במספר גרסאות 
המותאמות לגדלים שונים של ארגונים וכן ישנן גרסאות המותאמות במיוחד לרשתות 

אלחוטיות. 

היכן החל סיפור ההצלחה?חברת צ'ק פוינט הוקמה בשנת 1993 ע"י שלמה קרמר ,גיל 
שוויד ומריוס נכט. הנפקת החברה תוארה כמי שנכנסו בדלת הקידמית לוול סטריט, עם 

ההנפקה הישראלית המוצלחת ביותר שידעה הבורסה האמריקאית. החברה הונפקה ביולי 
96 וגייסה 42 מיליון דולר לפי שווי חברה של 458 מיליון דולר לאחר 9 חודשים ביצעו הנפקה 

שניה של 61 מיליון דולר המניה עלתה לגבהים חדשים והגיע לשווי של 1.3 מיליארד דולר. 

45. משפחת לבנת 
בתמונה מר לבנת מימין ונוחי דנקנר 



 !
שווי: 1.7 מיליארד ₪. 

כיצד הפכו למיליארדרים? אברהם ויצחק לבנת עשו את הונם בתחום ההובלה. בשנת 1955 
ייסד אברהם לבנת את חברת "תעבורה בע"מ", יחד עם צבי קדצקי. בשנת 1957 הצטרף 
אליו אחיו יצחק כשותף בחברה. בראשית שנות השישים נכנסה החברה לתחום הובלת 

המלט בתפזורת. החברה גם נכנסה לתחום הובלת מכוניות (עד אז נהוג היה להוביל את 
הרכבים בעזרת נהגים מהנמל). בנוסף, החברה החלה להתמחות בהובלה מיוחדת של 

מטענים חריגים בגודלם, בעיקר בעבור חברת החשמל. בשנת 1996 פורקה השותפות בין 
אברהם לבנת לבין אחיו יצחק וקדצקי. 

היכן החל סיפור ההצלחה? אברהם לבנת הגיע לישראל מסלובקיה. הוא התחיל את דרכו 
כמכונאי בחברה הקבלנית "ש. דיסקין". באמצעות הכסף שחסך הפך לשותף במוסך 

בנתניה. בעקבות ביקור מקרי במוסך של ראש עיריית נתניה, עובד בן עמי, התמנה לנהגו 
האישי. במקביל הוא הצטרף לאצ"ל. בסוף 1945 איתר אברהם את אחיו יצחק בבית יתומים 

באיטליה, ולאחר שהביאו ארצה, לקח אותו תחת חסותו. בתחילת שנות החמישים רכש 
משאית מעודפי הצבא הבריטי (בעזרתו של מנחם בגין, כאות תודה על פעילותו באצ"ל). הוא 

עבד בסלילת כביש דימונה-סדום, בבריכות האידוי במפעלי ים המלח, במכרות הנחושת 
בתמנע ובמפעלי הפוספטים. בהמשך רכש מובילי טנקים והשתמש בהם להובלת ציוד מכני 

כבד. 

44. גרשון זלקינד 



 !
שווי: 1.7 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? בשנת 1970 קיבל גרשון זלקינד את השליטה בחברה המשפחתית 
"אלקו". החברה התרכזה בייצור ובשיווק מוצרי תשתית חשמליים. הלקוחה העיקרית של 
"אלקו" למוצרים אלה הייתה ועודנה חברת החשמל. בשנת 1987 הפכה "אלקו" לקבוצה 
המעסיקה מעל 6,000 עובדים. זלקינד רכש את חלקה של "השקעות דיסקונט" שהייתה 

בעלת המניות העיקרית בחברה. כשנה לאחר מכן השלים את השתלטותו על החברה, עת 
רכש מכונסי הנכסים של קבוצת "דנות מניות אלקו" שהחזיקה הקבוצה. בשנת 1989 רכשה 
"אלקו" את השליטה בחברה המתחרה "קצנשטיין-אדלר". ב1990 רכשה "אלקו" את "קדר", 

חברה קטנה לייצור מזגנים. בשנת 1992 רכשה "אלקו" את השליטה בחברת "אלקטרה" 
בתקופה בה גברה התחרות בענף השנאים, ובמקביל הצטמצמו ההזמנות מחברת החשמל. 

בשנה זו זלקינד רכש באופן אישי עשרים וחמישה אחוזים ממניות חברת המעליות "נחושתן", 
אולם בשל החלטת הממונה על ההגבלים העיסקיים מכר את המניות לחברת "קיטאל". 

בשנת 1994 רכשה "אלקו" מפעלי מזגנים בצרפת ובספרד, ובארץ רכשה את סוכנויות השיווק 
של מוצרי "פיליפס" ו-"וירפול" מידי "המשביר המרכזי". באותה שנה רכשה את גרעין 

השליטה ב"שק"ם". זלקינד מונה ליו"ר דירקטוריון ה"שק"ם". שרשרת הפעולות העיסקיות 
אותן הוביל, הביאה לירידת תלותה של קבוצת "אלקו" בחברת החשמל. 

היכן החל סיפור ההצלחה? לגרשון זלקינד מאסטר בפיזיקה גרעינית. בשנת 1955 
השתלב במפעל המשפחתי "אלקו", שפעל במסגרת חברה הרשומה למסחר בבורסה בתל 

אביב. 

43. יוסי מימן 

 !
שווי: 1.75 מיליארד ₪. 



כיצד הפך למיליארדר? יוסי מימן מכהן כנשיא ויו"ר מועצת המנהלים של קבוצת חברות 
"מרחב" (ב"מרחב" כהן ד"ר נמרוד נוביק כסגן נשיא בשנים 2011-1990. בעבר הוא מלא את 

תפקיד יועצו של שמעון פרס, ושבתאי שביט ראש המוסד לשעבר). מימן הוא יו”ר מועצת 
המנהלים ונשיא ומנכ”ל "אמפל - אמריקן ישראל קורפוריישן", באמצעות החברות "מרחב" 

ו"אמפל" שולט מימן בכעשרים וחצי אחוזים מספקית הגז המצרי "EMG". הוא גם מכהן כיו”ר 
מועצת המנהלים של "ערוץ 10". 

היכן החל סיפור ההצלחה? יוסי מימן נולד במחנה עקורים בגרמניה להורים ניצולי שואה 
מפולין. הוא גדל בפרו אליה היגרה משפחתו כשהיה ילד. למד לתואר ראשון בכלכלה 

באוניברסיטת אל-פאסו שבטקסס ולתואר שני באוניברסיטת קורנל שבניו יורק. בתום לימודיו 
בארצות הברית שב לפרו. עבד בחברת הנפט "אקסון מוביל" ו"בסיטי בנק", ובשנת 1971 
עלה לישראל. שירת מספר שנים ב"מוסד" ועבד בחברת הדלק "סונול". בשנת 1975 ייסד 

את חברת "מרחב" העוסקת בפיתוח, מימון וניהול פרויקטים בחקלאות, תקשורת, תחבורה, 
גז ונפט. לקבוצה פעילות ִעסקית במזרח התיכון, מדינות חבר המדינות, סין, בדרום ומרכז 

אמריקה, ובאירופה. מימן משמש כקונסול כבוד של טורקמניסטן ושל פרו בישראל. 

42. מנחם גורביץ 

 !
שווי: 1.75 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? מנחם גורביץ הוא חתנו של פישל פריש, שייסד את "מנורה" והיה 
בעליה בעבר. גורביץ רכש את השליטה ב"מנורה-החזקות" מבטיחה ממילא את השליטה 

בחברה-הבת "מנורה-מבטחים-ביטוח". בקרוב צפויה "מנורה-החזקות" להכריז באסיפה 
כללית מיוחדת על מינויו של גורביץ כיו"ר החברה לשנים הקרובות עד לשנת 2015. האסיפה 

צפויה לאשר גם את תנאי העסקתו בתפקיד החדש. 

היכן החל סיפור ההצלחה? 
מנורה קיימת משנת 1935, בשנות ה 60 השתלט על החברה יהודי ממוצא בלגי בשם - פישל 
פריש. לפריש שתי בנות האחת דניס שנישאה לדייויד הירשפלד שירש את פריש והוביל את 

החברה להנפקה בבורסה בשנת 1982.ביתו השניה מוניק נישאה לגורביץ אשר הצטרף 
לחברה כדירקטור בשנת 1983 ולימים רכש את מניות החברה של הירשפלד וחמותו פאולין 

פריש. לפני כניסתו לחברת מנורה היה גורביץ סוחר אומנות ובעל גלריה לאומנות בת"א. 

41. אלי הורוביץ 



 !
שווי: 1.8 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? בשנת 1976 מונה אלי הורוביץ למנכ"ל קבוצת "טבע". באותה שנה 
זכה בפרס התעשייה בקטגוריית הכימיה. בשנות השמונים מילא את תפקיד יו"ר התאחדות 
התעשיינים ועמד זמן מה בראשות דירקטוריון בנק לאומי בשעתו הקשה ביותר של הבנק, 

אחרי משבר מניות הבנקים. הורביץ הועמד לדין בעבירות מס עקב אי דיווח על הכנסות בסך 
מיליוני דולרים בקשר לפעילותו כיו"ר דירקטוריון "פרומדיקו" והורשע בבית המשפט המחוזי 

על ידי השופטת אילה פרוקצ'יה. על החלטה זו ערער לבית המשפט העליון. ערעורו התקבל 
והוא זוכה פה אחד בפסק דין פרומדיקו. בהגיעו לגיל שבעים פרש ממנכ"לות "טבע" והותיר 

את ההובלה לישראל מקוב, כשהוא עצמו מונה ליו"ר הדירקטוריון. 

היכן החל סיפור ההצלחה? אלי הורוביץ נולד בשנת 1932 בירושלים. הורוביץ התגייס 
לצה"ל בשנת 1948, ובמהלך שירותו סייע בהקמת קיבוץ תל קציר והתגורר בו. במהלך 

שירותו בסדיר ובמילואים עלה בסולם הדרגות והגיע לדרגת סגן אלוף בתפקיד סגן מפקד 
אגד ארטילרי. במלחמת יום הכיפורים פיקד על יחידות מרגמות כבדות מתנייעות בחזית 

המצרית. לאחר השירות הצבאי למד כלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים ועבד כשוטף 
כלים בחברת "אסיא". הוא התקדם במהירות בחברה הודות לכישרונו ולנישואיו לדליה 

סולומון, ממשפחת סולומון, אחת מהמשפחות המייסדות של חברת “אסיא". 

0. שאול אלוביץ' 

 !
שווי: 1.8 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? את פריצת הדרך הגדולה עשה שאול אלוביץ' באמצע שנות השמונים 
כאשר התקשר עם חברת "נוקיה" בהסכם בלעדיות ארוך טווח. אלוביץ‘ הפך לטייקון השווה 

יותר ממיליארד שקל ועסקיו התרחבו במהירות. 



היכן החל סיפור ההצלחה? שאול אלוביץ' החל דרכו כמתקין אנטנות טלוויזיה והפך 
לסוחר במוצרי אלקטרוניקה ובמחשבים. 

39. אליעזר פישמן 

 !
שווי: 1.8 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? בתחילת שנות השמונים הקים אליעזר פרישמן קרנות נאמנות בשם 
"רונית" ו"ענת" על שם בנותיו. נכסי הקרנות האמירו בתקופת הגאות בבורסה בתחילת שנות 

השמונים אל מעבר לשווי של מיליארד ושישה מיליון דולרים. 

היכן החל סיפור ההצלחה? אליעזר פרישמן גדל במושב בניה. הוא סיים את לימודי 
החשבונאות במדרשה למנהל בתל אביב. בשנות השבעים הקים משרד רואי חשבון עצמאי 

בתל אביב. 

38. יעקב שחר 

 !
שווי: 1.8 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? יעקב שחר יחד עם גיסו ישראל קז, הוא אחד מבעליה של חברת 
"מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" המייבאת את המכוניות: "וולבו", "הונדה" ו"יגואר" 

ובנוסף גם אוטובוסים, משאיות וציוד מכני הנדסי של וולבו לישראל . בין השנים 2002 - 2007 
שלטה החברה גם בחברת הביטוח "הפניקס", אשר נמכרה לקבוצת "דלק" ברווח גדול. 

בנוסף, הוא נשיא המועדון "מכבי חיפה" בכדורגל. 

היכן החל סיפור ההצלחה? יעקב שחר יליד 1941,שחר היה כדורגלן בעברו בקבוצה 
מקומית בעיר נס ציונה, בבגרותו עזב את התחום לטובת ניהול עסקים. חברת "מאיר חברה 



למכוניות ומשאיות בע"מ" ,הוקמה בשנת 1967 ע"י מאיר קז ,כאשר נפטר הוריש את החברה 
לבנו ישראל קז שמכר 50% ממניות החברה לנילי ויעקב שחר. 

37.יהודה וזוהר זיסאפל 

 !
שווי: 1.89 מיליארד ₪. 

כיצד הפכו למיליארדרים? האחים יהודה וזוהר זיסאפל הם ממיסדי תעשיית ההיי-טק 
הישראלית ומראשיה. בשנת 1975 הקים יהודה את "ביטקום סוכנויות", חברה פרטית קטנה 
ששיווקה מוצרי תקשורת. לאחר שנים אחדות שונה שם החברה "ביטקום" ל"בינת תקשורת 

מחשבים". היא ייצגה יצרנים בינלאומיים חשובים והייתה הראשונה שהשיקה טכנולוגיות 
תקשורת חדשניות בשוק הישראלי. בתחילת 1982 החליטו האחים לעבור לייצור ופיתוח 

מוצרי תקשורת בישראל ליצוא. החברה הראשונה שהקימו יחד: "רד תקשורת מחשבים", היא 
הוותיקה בקבוצת "רד-בינת". בשנים שבאו לאחר מכן נוספו למסגרת הקבוצה עוד עשרים 

ושבע חברות היי-טק עצמאיות שהוקמו כדי לפתח, לייצר ולשווק מגוון רחב של מוצרים 
בתחום תקשורת הנתונים (בהן גם "בינת תקשורת מחשבים"). 

היכן החל סיפור ההצלחה? יהודה (יליד 1942) וזוהר (יליד 1949) זיסאפל נולדו בתל אביב 
להורים יוצאי פולין. ליהודה תואר ראשון ושני בהנדסת חשמל מהטכניון, ותואר שני במנהל 

עסקים מאוניברסיטת תל אביב. לזוהר תואר ראשון בהנדסת חשמל מהטכניון ותואר שני 
במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב. 

36.מיכאל לוי 

 !
שווי: 1.95 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? מיכאל לוי מונה בשנת 2002 ליו"ר "אל על". בנוסף, הוא מחזיק 
בשליטה על מפעל "נילית"-מפעל לייצור סיבי ניילון וייצור תרכובות פולימר חדשניות שצלח 

את המשבר בשנת 2009 עם הכנסות של שלוש מאות ושישים מיליון דולרים. בימים אלה 
מקימה "נילית" בחצר המפעל תחנת כוח בהספק של חמישים מגה-ואט שמתוכננת להיות 

מופעלת באמצעות גז טבעי. התחנה מוקמת על-ידי חברת "דלק אנרגיה" בעלות של כשישים 
מיליון דולרים. לפי התחזיות תופעל התחנה במהלך 2012 כשעשרים מגה-ואט יסופקו 



ל"נילית" ויתרת התפוקה תימכר למפעל "טאואר" הסמוך ולחברת החשמל. לוי הוא גם 
בעליה של חברת "סמל"ת", יבואנית רכבי פיאט, לנצ'יה ואלפא רומיאו בישראל, מלבד זאת 

קיבל לוי את הזיכיון לשווק רכבי קרייזלר וג'יפ ברומניה דרך חברת אוטו איטליה.מחזיק גם 
במפעלים באיטליה ומוכר כאספן יצירות אמנות בשווי מיליוני דולרים. 

היכן החל סיפור ההצלחה? ד"ר מיכאל לוי, (57) בן למשפחה מאצולת הממון האיטלקית, 
עלה לישראל מטעמי ציונות בשנת 1973. המשפחה מנהלת את עסקיה באיטליה, לוי גדל 

ולמד באיטליה, הוא נישאר כיתה פעמיים, ולמרות זאת כיום יש לו תואר ד"ר במדע המדינה 
מאוניברסיטת מילנו. בשנת 2001 התבקש לוי ע"י אריאל שרון ושר התחבורה, לשמש כיו"ר 

אל-על.רבים לא ראו את מינויו כמובן להם ונשמעו סביבו לחישות ביקורתיות ,לוי התעלם 
והחל לעבוד.שלוש שנים כיהן כיו"ר אל-על וכאשר עזב את החברה רווחיה היו בעליה והיא 

הפכה לחברה בורסאית, העובדים והמנהלים בחברה רכשו לו הערכה רבה.כיום ממשיך לוי 
להשקיע במפעל נילית במגדל העמק ובמפעלי נילית בסין. 

35.סמי ויצחק סגול 

 !
שווי: 2.1 מיליארד ₪. 

כיצד הפכו למיליארדרים? האחים סמי ויצחק סגול הלכו בדרכו של אביהם יוסף סגול, 
שהקים את מפעל הפלסטיק "כתר". המפעל הפך במשך השנים לאימפריה של ממש 

והאחים מכהנים בתפקיד יו"ר החברה. "כתר" מגלגלת מחזור מכירות של כמיליארד דולרים 
לשנה ומנוהלת מישראל, אף שכתשעים אחוזים מהמחזור שלה נובעים מייצוא ומפעילות 

בחו"ל. "כתר" שותפה בשליטה עם "קרן פימי" בקבוצת "מרחב" הבורסאית, המייצרת 
מוצרים לחדרי אמבטיה ולמטבחים תחת החברות "חמת", "חרסה" ו"ליפסקי". סמי ורעייתו 
טובה תומכים כלכלית בגופי תרבות רבים, ביניהם: התזמורת הפילהרמונית, בוגרי סדנאות 

האופרה ולהקת מחול טורקית. 

היכן החל סיפור ההצלחה? בשנת 1948 הוקם ביפו בית מלאכה לייצור צעצועים וכלי בית 
ובשנת 1971 יוסף סגול שנימנה על מקימיו היה לבעליו.החברה התרחבה עם השנים וייצרה 

מוצרי פלסטיק כמעט לכל שימוש כלי בית,ריהוט,אחסון וכו'.ההצלחה הייחודית היתה בשנת 
1985 בעת שהחברה השתמשה בטכנולוגיה לשם ייצור כיסא פלסטיק בחתיכה אחת.כאשר 

ניפטר יצחק סגול מונו ילדיו ליו"ר החברה. 

34.נועם גוטסמן 



 !
שווי: 2.2 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? נועם גוטסמן הקים יחד עם שני שותפים, פייר לגראנג' ויונתן גרין, 
את "ג'י.אל.ג'י", חטיבה של קרן גידור בתוך "ליהמן בראדרס החזקות בע"מ" . הם הכירו 

כשעבדו יחד ב"גולדמן זאקס" בלונדון. לאחר זמן קצר פרש גרין ובמקומו הצטרף עמנואל 
רומן. בשנת 2000 הם הקימו חברה עצמאית בשותפות עם "ליהמן בראדרס". כעבור חמש 

שנים התחילה החברה הצעירה לנסוק לרמות שלא היו מוכרות בסיטי של לונדון. 

היכן החל סיפור ההצלחה? נועם גוטסמן הוא בן להורים ישראלים. הוא נולד בארצות 
הברית, גדל בלונדון ושירת בצבא. הוא הבעלים של "ג'י.אל.ג'י" שהיתה קרן הגידור השנייה 

בגודלה בעולם וניהלה נכסים בשווי עשרים וארבעה מיליארד דולרים. הוא הרוויח יותר מרבע 
מיליארד דולרים בשנה עד שהחל המשבר הכלכלי בשנת 2008. גוטסמן דורג במקום 

העשירי ברשימת מאה עשירי לונדון ונחשב לאחד מעשרים הסוחרים הרווחיים בעולם. 

33. ג'ורג' חורש 

 !
שווי: 2.4 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? ג'ורג' חורש התחיל את דרכו בעסקי יבוא רכבים. פרט לעסק זה הוא 
מחזיק בנדל“ן בלונדון, בה התגורר במשך תקופה מסוימת. עסקיו כוללים השקעות בהיי-טק, 

בנדל“ן, סחר ביהלומים, ובטקסטיל. למשפחת חורש גם חברת השקעות פרטית, המחזיקה 
בלמעלה מאחד עשר וחצי אחוזים מחברת הנדל“ן "המניב גילץ" של רוני בירם וגיל דויטש, 

מייסדי "אקסלנס", ובחברות נדל“ן ואנרגיה ירוקה נוספות. חורש קיבל גם את הזיכיון למותג 
 ."H&M" האופנה השבדי



היכן החל סיפור ההצלחה? ג'ורג' חורש החל את דרכו כיבואן "טויוטה" צעיר באיראן. 
כשעלה לישראל המשיך ליהנות מהזיכיון שקיבל מהיפנים בישראל ובקנדה. הבסיס 

לפעילותו בישראל הוא זיכיון זה של "טויוטה" ושל מותג היוקרה "לקסוס". כיום הוא מתגורר 
עם רעייתו אייסר בהרצליה פיתוח. 

32. משה (מוזי) ורטהיים 

 !
שווי: 2.5 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? באמצע שנות התשעים רכש משה ורטהיים מניות ב"קשת", זכיינית 
"ערוץ 2". כיום לאחר שרכש מחיים סבן את חלקו בה, הוא מחזיק בחמישים ואחת אחוזים 
מהחברה. בשנת 1993 זכה ורטהיים בפרס התעשייה בקטגוריית המזון. בשנת 1994 רכש 
כעשרים ושישה אחוזים ממניות "בנק המזרחי" ובשנת 1997 רכש עשרים וחמישה אחוזים 

נוספים בשיתוף עם האחים עופר. כיום מחזיק ורטהיים בעשרים אחוזים מהבנק 
"מזרחי-טפחות", ובבעלותו גם בנק "אדנים" למשכנתאות. ורטהיים מחזיק גם: בנדל"ן 
במרינה בהרצליה, בחברת חיפושי הנפט "שדות ים", בחברת ההשקעות "זינגר-ברנע" 

ובתחנת הרדיו באילת "קול הים האדום". הוא בעל עשרים וחמישה וחצי אחוזים מחברת 
הנדל"ן "אלוני חץ", וכן בחברת "ברגר הולדינגס", בעלת השליטה ב"דש ני"ע", חברת 

הברוקרים הפרטית הגדולה בישראל. 

היכן החל סיפור ההצלחה? משה ורטהיים נולד בירושלים וגדל בבית דתי. עד גיל 
חמש-עשרה למד בישיבה. כשמלאו לו שבע-עשרה התגייס לפלמ"ח. לאחר שסיים את 
השירות הצבאי למד במחזור הראשון של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. 
בסיום התואר החל בהתמחות בעריכת דין, תוך כדי שהוא לומד לתואר שני בפקולטה 

למנהל עסקים באוניברסיטה העברית. במהלך אותה תקופה הועסק ב"מוסד", ואף שימש 
כמנהל תחנה של ה"מוסד" בשווייץ ובאיטליה. 

31. שמואל ויואב חרל"פ 

 !
שווי: 2.5 מיליארד ₪. 

כיצד הפכו למיליארדרים? האחים ד“ר שמואל ויואב חרל“פ מחזיקים יחד ועם בני משפחה 
נוספים בבעלות על קבוצת "כלמוביל", הקבוצה השנייה בין יבואני הרכב מבחינת היקף 



הייבוא לישראל והראשונה מבחינת היקף הפעילות הכלכלית. בין הרכבים שמייבאת 
כלמוביל: מרצדס, יונדאי ומיצובישי.בעבר היו האחים מעורבים מאוד בעסקי הרכב אולם 

כבר לפני כעשור מינו מנהלים שכירים לקבוצה. יואב עוסק כיום בשקעות פרטיות בנדל"ן, 
היי-טק ותעשייה. 

היכן החל סיפור ההצלחה?אימפריית הרכב של משפחת חרל“פ נוסדה בשנת 1936 
על-ידי אביהם של שמואל ויואב חרל“פ, שהיה עורך דינו של בעל הזיכיון המקורי לייבוא 

"מרצדס" לישראל ולימים רכש ממנו את החברה.שמואל הוא גם ד"ר לפילוסופיה שבילה לא 
מעט שנים באקדמיה לפני שהצטרף לעסקי המשפחה. 

30. מריוס נכט 

 !
שווי: 2.6 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? בשנת 1993 ייסד מריוס נכט ביחד עם גיל שויד ושלמה קרמר את 
חברת אבטחת המידע "צ'ק פוינט", שהייתה בין המפתחות הראשונות של תוכנות "חומת 

אש". נכט מכהן מהקמת החברה כחבר דירקטוריון, משנת 1999 כסגן נשיא בכיר, ומשנת 
2001 כסגן יו"ר הדירקטוריון. 

היכן החל סיפור ההצלחה? מריוס נכט סיים את התואר הראשון בפיזיקה ומתמטיקה 
בהצטיינות באוניברסיטה העברית בירושלים בשנת 1983 במסגרת פרויקט "תלפיות". את 

התואר השני למד באוניברסיטת תל אביב בשנת 1987, בהנדסת חשמל ומערכות תקשורת. 
הוא היה מנהל פיתוח תוכנה בחברה "אורבוטק", שם גם הקים שם את המחלקה לגרפיקה 
ממוחשבת. בשנת 1990 החל גיל שויד לעבוד בחברת המחשבים בה עבד נכט, והם הפכו 

לשותפים. 

29. אלפרד אקירוב 

 !
שווי: 2.65 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? במהלך שנות השבעים והשמונים אלפרד אקירוב לקח חלק ברכישת 
חברת התעופה "ארקיע" ובהפעלת חברת הבנייה "רסקו" ובמלון "לרום" (כיום דן פנורמה). 
במקביל, החזיק חלק ממניות חברת "אלסקה טקסטיל" ורשת חנויות המפעל. בשנת 1978 



הקים את חברת "אל-רוב ישראל בע"מ" הרשומה למסחר בבורסה בתל אביב משנת 1983. 
קבוצת "אלרוב" פועלת באמצעות חברות בנות ציבוריות ופרטיות, בשלושה תחומים עיקריים: 

נדל"ן, טכנולוגיות ותקשורת, תחום שלאחרונה הקבוצה החלה לפעול בו. 

היכן החל סיפור ההצלחה? יליד 1941, עירק, עלה בילדותו ארצה. אקירוב החל את 
עבודתו בעיסקי הקבלנות והבנייה במסגרת עיסקי משפחתו. 

28. שמואל וצבי מיתר 

 !
שווי: 2.7 מיליארד ₪. 

כיצד הפכו למיליארדרים? האחים שמואל וצבי מיתר השלימו את עיסקת חייהם בשנת 1998 
כאשר אמדוקס הונפקה בוול סטריט בהנפקת ענק בשווי של 2.75 מליארד דולר. האחים 

מיתר פגשו את מוריס קאהן שביקש להקים חברה בישראל. הקשר הוביל להקמת קבוצת 
עסקים מהמובילות בישראל: "עורק", שלימים הפכה ל"אמדוקס". במהלך שנות השמונים 

והתשעים "עורק" התגלתה כהצלחה עסקית מסחררת ויצאו ממנה חברות כגון: "דפי זהב", 
"אמדוקס", "ערוצי זהב" ו"נטקום". האחים מיתר נחשבים למשקיעים שמרנים, ולפי ההערכות 

מרבית עושרם הוא במזומנים. בעשור האחרון נפרדו שלושת השותפים הוותיקים מרוב 
העסקים שהיו בבעלותם תמורת קרוב ל-2 מיליארד דולר במזומן. 

היכן החל סיפור ההצלחה? צבי מיתר נולד בתל אביב. בתקופת בית הספר התיכון 
התחנך במועדון הצופים הקשישים בת"א. התייתם מאביו בגיל 12, בוגר קורס מ"כים בגולני 

וקורס קצינים של צה"ל.כשנתיים לאחר שקיבל את רשיונו כעורך- דין פתח צבי משרד עורכי 
דין אותו הפך לאחד הגדולים בישראל, גם לאחר שהעתיק את מגוריו ללונדון בשנת 2001, 
נותר המשרד נושא את שמו. אחיו שמואל מיתר איש עסקים, מיתר נחשב לאחד המנהלים 

המצליחים בקהילת העסקים. 

27. משפחת רפפורט 



 !
שווי: 2.85 מיליארד ₪. 

כיצד הפכו למיליארדרים? ברוך (ברוס) רפפורט נפטר בתחילת שנת 2010 בז‘נבה. את עסקיו 
הותיר לאשתו רות ולארבע בנותיו: עירית (בעלת תפקיד בכיר בחברת הייעוץ "פוליסי") ורד, 

שושנה ונוגה. במשך שנים ניהל רפפורט את עסקיו משוויץ, כולל עסקי ספנות ,נפט 
ובנקאות . לפני כמספר שנים שנים מכר ברוך רפפורט את הבנק שלו "אינטר מריטיים", אשר 

פעל בשוויץ והפעיל שלוחה בסינגפור לבנק הפועלים, בשלוש מאות וחמישים מיליון ₪. 
רפפורט היה שותף בקרן "אתגר" של אדגר ברונפמן, אבל נקלע לחילוקי דעות ביחס 

להשקעות והגיע לערכאה משפטית, עד שברונפמן השיב לו את כספו. רפפורט היה מגדולי 
התורמים למוסדות רפואה, חינוך ומחקר, תרם להקמת בניין הפקולטה לרפואה של הטכניון 
והקים את "מכון רפפורט למחקר“ בטכניון. בשנים האחרונות תרם להקמת בית חולים חדש 

לילדים הצמוד לרמב“ם. 

היכן החל סיפור ההצלחה? רפפורט נולד בחיפה ב 1922.אביו היה ממקימי מפעל למלט 
"נשר". רפפורט שירת בצבא הבריטי ולאחר מכן היה ממקימי חיל המשטרה הצבאית 

והפרקליטות הצבאית בצה"ל.בשנת 1953 הוסמך להיות עו"ד ועם שחרורו מהצבא עסק 
בתחום.בשנת 1957 היגר עם משפחתו לשוויץ ושם עסק בין היתר בבנקאות.בתחילה הקים 

עסק קטן לאספקת אוניות שהפך לחכירת אוניות והחל מתרחב, העיסקה העיקרית שמינפה 
את הונו היתה כאשר זכה בחוזה ענק להעברת נפט לאינדונזיה,מדינות המפרץ ועוד, יעדיו 
הפכו נוספים ורבים. לצד עסקיו תמיד עסק רפפורט בנדבנות רבה למטרות שונות בעיקר 

למוסדות ישראלים ויהודים ולאחרים. 

26. גיל שוויד 

 !
שווי: 3.15 מיליארד ₪. 



כיצד הפך למיליארדר? גיל שוויד יסד את חברת "צ'ק פוינט" המתמחה בתחום אבטחת מידע 
במחשבים. המוצר הראשון שהחברה ייצרה נקרא "Firewall" מותג שהפך לשם גנרי של 

תוכנות הגנה מפני פריצה. שוויד הוא בעל הפטנט על טכנולוגיית "Stateful Inspection" עליה 
מבוסס מוצר הדגל של "צ'ק פוינט": "FireWall-1". בשנת 2004 הוענק לשוויד תואר דוקטור 

למדע לשם כבוד מן הטכניון. הונו האישי נאמד במאות מיליוני דולרים, והוא מאנשי העסקים 
העשירים בישראל. שוויד מתגורר בתל אביב, נשוי ואב לשניים. 

היכן החל סיפור ההצלחה? גיל שוויד נולד בירושלים. הוא החל לתכנת כשהיה בן שתים 
עשרה בחברה שעסקה בבינה מלאכותית. הוא למד בבית הספר התיכון שליד האוניברסיטה 

העברית בירושלים ובאוניברסיטה העברית במקביל ללימודים בבית הספר התיכון. בצבא 
שירת ביחידה 8200 של חיל המודיעין. בשנת 1993 הקים את חברת "צ'ק פוינט" ומאז משמש 

כמנכ"ל החברה, עד לשנת 2001 שימש אף כנשיא החברה. 

25. יאיר המבורגר 

 !
שווי: 3.15 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? בשנת 1975 הוקמה "הראל חברה לביטוח בע"מ" בה מכהן יאיר 
המבורגר כמנכ"ל מאז הקמתה. בשנת 1982 הונפקה בבורסה חברת "הראל המשמר 

השקעות בע"מ" (חברת האם). החל משנת 1993 המבורגר הוא גם יו"ר החברה. מאז הנפקת 
החברה בבורסה רכשה "הראל" מספר חברות: בשנת 1984 את "שילוח" חברה לביטוח, 

בשנת 1985 רכשה חמישים אחוזים מכלל תיקי ביטוח החיים של "ירדניה" חברה לביטוח, 
בשנת 1989 את "סהר" חברה לביטוח, ובשנת 1993 את "דקלה" חברה לביטוח. החזקות 
נוספות ברשות "הראל": בתחום הנדל"ן חברת ה"ראש" בשותפות עם קבוצת "אשטרום". 

בתחום התקשורת חברת "טלעד" מזכייני "ערוץ 2". בתחום המימון "אייל" חברה לניירות ערך 
ו"איכות שוקי הון". בתחום הרפואה שותפות ברשת מרפאות השיניים "הלה". 

היכן החל סיפור ההצלחה? יאיר המבורגר עשה את הונו בתחום הביטוח. בשנת 1971 
הצטרף המבורגר לחברת "המשמר", חברת שירות לביטוח שהוקמה על-ידי הוריו מרגוט 

וארנסט המבורגר (ז"ל). 

24. משה (מורי) ארקין 



 !
שווי: 3.4 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? משה ארקין עשה את הונו בתחום יבוא תרופות לישראל. בשנת 2004 
נמכרה "אגיס", החברה שייסד אביו, לחברת התרופות האמריקאית "פריגו" בסכום של 

שמונה מאות שלושים ואחת מיליון ₪. באוקטובר 2005 רכש ארקין מניות בחברת "בזק" בסך 
מאה ושבעים מיליון דולרים. בשנת 2007 מכר אותן לשלמה נחמה בארבע מאות ושבעים 

מיליון דולרים. ארקין מחזיק באחוז וחצי מבנק "הפועלים" ובנק "לאומי". הוא גם הבעלים של 
קבוצת "הפועל רמת גן" בכדורגל אותה רכש לאחר שנקלעה לחובות. כמו כן, הוא בעל 

אחזקות במספר חברות המפתחות ציוד רפואי ותרופות. 

היכן החל סיפור ההצלחה? משה (מורי) ארקין נולד בשנת 1952 ברמת גן. הוריו סין 
וזיאמה ארקין עלו מרוסיה בשנת 1932 והיו בעלי בית מרקחת ברחוב לוינסקי בת"א. בשנת 

1961 בשובו מקלן, יסד אביו את חברת "אגיס" שעסקה ביבוא תרופות לישראל. בתחילת 
שנות השבעים נפטר אביו. מורי, אז חייל בן 19, קיבל לידיו את האחריות על החברה. הוא 

למד תואר ראשון בארכאולוגיה ומקרא ותואר שני בפסיכולוגיה פיזיולוגית מאוניברסיטת תל 
אביב, בנוסף גם תואר שני בפילוסופיה של המדע. 

23. אנג'לה ואלכסנדרה שמעון 
בתמונה אנג'לה וסמי שמעון 

 !
שווי: 3.45 מיליארד ₪. 

כיצד הפכו למיליארדריות? סמי שמעון נפטר בגיל שבעים ושבע והותיר את הונו לרעייתו 
אנג'לה ובתו אלכסנדרה. הוא תרם רבות לקידום החינוך והרפואה בישראל. שמעון קיבל 
תואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת בר-אילן, וכיהן כנשיא הקונגרס הספרדי העולמי 



ונשיא עמותת "הצל את לב הילד". כמו כן, מימן לימודי רפואה לקרדיולוגים בארצות הברית. 
הוא הקים את המכללה האקדמית להנדסה "סמי שמעון" הקרויה על שמו. בין תרומותיו: 

תרומה למחלקה לניתוחי חזה ולב במרכז רפואי וולפסון, מבנה באוניברסיטת בר-אילן ובית 
יתומים בנתניה. 

היכן החל סיפור ההצלחה? סמי שמעון נולד בבגדאד למשפחת סוחרים אמידה. בנעוריו עבר 
עם משפחתו לאירן ולאחר מכן עלה לישראל לבדו. הוא שירת בצה"ל ולאחר מכן למד 

בטורקיה וחזר למשפחתו באירן שם עסק בייצוא ובייבוא. עם עלייתו של חומייני לשלטון היגר 
לפורטוגל ומשם ללונדון. בלונדון שקע בעסקי נדל"ן וצבר נדל"ן במדינות רבות. 

22. קובי מימון 

 !
שווי: 3.5 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? קובי מימון הוא בעל השליטה בחברת "אקויטל", חברה ציבורית 
המחזיקה במגוון רב של עסקים בתחום התשתיות והנדל"ן, שמניותיה נסחרות בבורסה 

לניירות ערך בתל אביב. רוב נכסיו אינם רשומים ישירות על שמו אלא דרך חברות אחרות, 
זאת בכוונה לשמור על חשאיות ופרטיות רבה ככל הניתן. 

היכן החל סיפור ההצלחה? הוריו של קובי מימון עלו מלוב מעט אחרי קום המדינה 
והתגוררו במעברת "מחנה ישראל" ששכנה בסמוך לשטח עליו נמצא כיום מתחם "איירפורט 
סיטי" שבבעלותו של מימון. מן המעברה עברה המשפחה לפתח-תקווה, אביו של מימון היה 

פועל במפעל "קרגל" לקרטון. מימון נמשך לעסקים מגיל צעיר ובעודו נער הפסיק את 
לימודיו התיכוניים והחל לפתח עסק למכירת תמונות שמן מבית לבית, עסק בו המשיך גם 

תוך כדי השירות הצבאי. הוא התגייס לשייטת 13 אך לא סיים את המסלול ועבר לשרת בחיל 
המודיעין. לאחר השחרור נסע להונג קונג כדי לייבא את התמונות בעצמו והחל בהקמת עסק 

יחד עם חברו חיים צוף. צוף ייצר את התמונות ושיווק אותם באמצעות סוכנים רבים, רובם 
ישראלים צעירים יוצאי צבא, ברחבי העולם ובעיקר באירופה, ארצות הברית ויפן. מטה 

העסק הוקם בהולנד, שם התגורר במשך השנים וגם קיבל אזרחות הולנדית. 

21. יצחק נוחי ושולי דנקנר 



 !
שווי: 3.65 מיליארד ₪. 

כיצד הפכו למיליארדרים? נוחי דנקנר הוא בנם של זהבה ויצחק דנקנר, הוא אחד מששת 
האחים שהקימו את "דנקנר השקעות" והיו בעלי מפעל תעשיות מלח לישראל בעתלית. 
בשנת 1997 יזם נוחי דנקנר יחד עם בן דודו דני דנקנר, בניגוד לדעת דודו שמואל דנקנר, 
הדמות המובילה עד אז בעסקי המשפחה, עיסקה בה רכשו מעל אחד-עשר וחצי אחוזים 

מ"תעשיות מלח" ממניות בנק הפועלים, תמורת שלוש מאות חמישים ושמונה מיליון דולרים. 
ההשקעה מומנה במלואה בהלוואה ש"תעשיות מלח" קיבלה מבנק "לאומי" על-ידי שעבוד 

הקרקעות של "תעשיות מלח" כערבון להלוואה. בנק לאומי העריך את שווי הקרקעות 
במאתיים מיליון דולרים, על סמך הסכם עם מינהל מקרקעי ישראל המקנה ל"תעשיות" מלח 

זכויות בנייה נרחבות על הקרקעות. 

היכן החל סיפור ההצלחה? נוחי דנקנר שירת בחיל האוויר ולמד מדעי המדינה ומשפטים 
באוניברסיטת תל אביב, שם גם ערך את כתב העת "עיוני משפט". אחרי סיום לימודיו, היה 

דנקנר ממיסדי משרד עורכי הדין "דנקנר-לוסקי". בשנת 1995 הקים יחד עם אביו את חברת 
"גנדן תיירות ותעופה" שפעילותה הראשונה הייתה הקמת חברת "ישראייר". 

20. שלמה אליהו 

 !
שווי: 3.7 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? בשנת 1966 ייסד שלמה אליהו את החברה לביטוח "אליהו" בענף 
הרכב. פעילותה הורחבה תוך זמן קצר עם קבלת הרישיון לעסוק בביטוח אלמנטרי (1968) 

וביטוח חיים (1969). חברת "אליהו" הייתה לחברה הראשונה שקיבלה רישיון לעסוק בביטוח 
לאחר קום המדינה. פעילותו העסקית של אליהו נמשכה גם במהלך כהונתו בכנסת ובשנה 

הראשונה לכהונתו הוא החל לעסוק בנדל"ן ובנה את "בית אליהו" בתל אביב בו שיכן את 
משרדיו, וכן בניין משרדים רב קומות בחיפה. בשנת 1978 הצטרף לקבוצת היזמים שהקימה 
את פרויקט גן העיר בתל אביב. לאחר סיום כהונתו בכנסת הרחיב את פעילותו הכלכלית. 



בשנת 1982 רכש שנים-עשר אחוזים ממניות חברת הביטוח "פניקס" וכעבור כארבע שנים 
רכש עשרים וחמישה אחוזים נוספים. בשנת 1993 רכש אליהו את גרעין השליטה בבנק 
"אגוד" ובשנת 1997 רכש שלושים ושישה אחוזים ממניות קבוצת הביטוח "איילון", אשר 
נסחרו על ידו במהלך השנים. בשנת 1999 חוסל חלקו במניות "איילון" תמורת כעשרים 

מיליון דולרים. בשנת 2005 מכר את חלקו בחברת "פניקס" לאיש העסקים יצחק תשובה. 

היכן החל סיפור ההצלחה? אליהו נולד בבגדאד שבעיראק. בשנת 1950 עלה ארצה עם 
הוריו ושמונה אחיו ואחיותיו. לאחר שהות במעברה בבית ליד, עברו להתגורר בקריית שלום. 

זמן קצר לאחר עלייתו ארצה החל לעבוד כשוליה במסגריה וכעבור כשנה הועסק כשליח 
בחברת הביטוח "מגדל". בשנת 1953 פוטר מעבודתו ועבר לשמש סוכן ביטוח בחברת 

"בניין". גיוסו לצה"ל נדחה בשל בריאותו (הוא סבל ממחלת הפוליו בילדותו). ובשנת 1955 
הקים סוכנות ביטוח עצמאית בשכונת שפירא שבדרום תל אביב. באותן שנים התפרסם 

אליהו ברעיון השיווקי אשר במרכזו הייתה הסיסמה "אליהו ישלם". במקביל לעבודתו כסוכן 
ביטוח עסק באמרגנות ואירגן הופעות בידור. 

19. צדיק בינו 

 !
שווי: 4.07 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? צדיק בינו עשה את הונו בתחום הבנקאות. בשנת 1980 מונה למנכ"ל 
"הבנק הבינלאומי הראשון". בשנת 1986 מונה כיו"ר מועצת המנהלים של הבנק. בין השנים 

1989-1987 היה מנכ"ל "בנק לאומי". 
בינו הקים את חברת ההשקעות הפרטית "בינו אחזקות" שעסקה במימון ובנדל"ן, דרכה הוא 

מנהל את עסקיו ובה עובדים ילדיו. בשנת 1989 מונה כנציגו של ג'ק ליברמן בישראל ומטעמו 
היה אחראי על פעילות חברת "פז". במהלך השנים רכש מניות של חברת "פז", עד שבשנת 

1999 צבר דיי מניות שיקנו לו שליטה בחברה ומאז הוא משמש כיו"ר הדירקטוריון בה. 

היכן החל סיפור ההצלחה? בשנת 1950 עלה עם משפחתו מעיראק למעברת "פרדס כץ" 
בישראל. תוך זמן קצר עברה המשפחה לקריית אונו שם פתח האב ששון חנות מכולת 
שכונתית קטנה אותה ניהל עם אשתו ג'וליט. בינו עזר להוריו בחנות המכולת, עם גיוסו 

לצה"ל שירת כמכונאי בחיל אוויר. לאחר שחרורו מצה"ל החל לעבוד בתפקיד זוטר בבנק 
הפועלים בו התקדם לדרגת מורשה חתימה ומשם עבר לנהל סניף בבנק לסחר חוץ, לימים 

הבנק הבינלאומי הראשון. 

18. עופרה שטראוס 



 !
שווי: 4.1 מיליארד ₪. 

כיצד הפכה למיליארדרית? עפרה שטראוס היא בתו של התעשיין הידוע מיכאל שטראוס. 
שטראוס סיימה את לימודיה בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב בשנת 1987. 

לאחר לימודיה מונתה למנהלת אזור בחברת "אסתי לאודר" בניו יורק. בשובה לישראל בשנת 
1989 שימשה כמנהלת המכירות ב"שטראוס" ואחר-כך כמנהלת השיווק של "גלידות 

שטראוס". בשנת 1993 היתה מנכ"לית חברת "מעדני עולם בע"מ". בשנת 1996 מונתה 
למשרת מנכ"לית חברת "שטראוס עלית" והמשנה לנשיא החברה. בשנת 2001 נבחרה ליו"ר 
שטראוס עלית, הנסחרת בבורסה של תל אביב בשווי של ארבעה מיליארד ושישה מיליון ₪. 

בשנת 2000 זכתה בפרס התעשייה בקטגוריית המזון, מטעם התאחדות התעשיינים. 

היכן החל סיפור ההצלחה? משפחת שטראוס שעלתה מגרמניה החלה הכל ברפת קטנה 
שהקימה בחצר ביתה בנהריה 1936. אם המשפחה הילדה שטראוס החלה מייצרת גבינות 

שנחלו הצלחה ובשנות ה- 50 הרחיבה את מפעלה גם לייצור גלידות,שטראוס היה למפעל 
בן 50 עובדים. ב 1975 הועבר המפעל לידי בנה של הילדה, מיכאל שטראוס. 

17.ליאוניד נבזלין 

 !
שווי: 4.9 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? היה חלק מהגרעין שייסד את קבוצת ההשקעות הרוסית מנאטפ, 
שהחזיקה בגרעין השליטה בענקית האנרגיה -חברת הנפט יוקוס שברוסיה.כיום איש עסקים 

ישראלי,ובשנת 2011 רכש עשרים אחוזים ממניות עיתון "הארץ". 

היכן החל סיפור ההצלחה? לאוניד נבזלין נולד במוסקבה בשנת 1959. הוא למד הנדסת 
תוכנה במכון ללימודי תעשיית הכימיה של הנפט והגז במוסקבה, והתחיל לעבוד מיד 
אחר-כך במשרד לגאולוגיה של ברית המועצות. בשנת 1989 הצטרף נבזלין למיכאיל 



חודורקובסקי. נבזלין וחודורקובסקי עסקו בין השאר בפעילות פוליטית וציבורית עם דגש על 
כינון וחיזוק הדמוקרטיה וזכויות האדם ברוסיה. בשנים 1999- 2003 תמכה הקבוצה ומימנה 

את שתי המפלגות הדמוקרטיות ברוסיה (יבלוקו ו- SPS).בסוף שנת 2003 עלה נבזלין 
לישראל ביחד עם משפחתו. בארץ ייסד נבזלין את קרן "נדב". הקרן הוקמה בשנת 2004 

במטרה לסייע במימון פרויקטים ללימודי יהדות, חינוך יהודי, יחסי ישראל והתפוצות והאומה 
היהודית, וכן פרויקטים לחיזוק הקשרים בין הנוער היהודי בארץ ובעולם. לאוניד נבזלין 

משמש כיום כיו"ר חבר הנאמנים של בית התפוצות. בנוסף, הוא מכהן בחבר הנאמנים של 
האוניברסיטה העברית בירושלים כחבר מועצת המנהלים של המרכז ללימודי יהדות ברוסיה, 

כיו"ר קרן השואה ועוד. 

16. קובי ויהודית ריכטר 

 !
שווי: 5 מיליארד ₪. 

כיצד הפכו למיליארדרים? קובי ריכטר ייסד את חברת "אורבוט" יחד עם אחיו יוחאי ושותפים 
נוספים עוד בשנת 1983. קובי מונה למנהל הפיתוח של החברה שעסקה בייצור מערכות 
בדיקה של רכיבים אלקטרונים. החברה רשמה הפסדים גבוהים ובשנת 1992 מוזגה עם 

המתחרה העיקרית שלה "אופטרוטק" לחברה אחת בשם "אורבוטק". לאחר המיזוג סיים 
ריכטר את תפקידו בחברה. בשנה זו הקים שתי חברות ביוטכנולוגיה: "מדקון" שהונפקה 

ונמכרה בשנת 2005 במאה וארבעה מיליון דולרים, ו"מדינול" בה הוא משמש כיו"ר ומנהל 
טכנולוגיה ראשי. 

חברת "מדינול" הוקמה ביחד עם אשתו יהודית ועם גרגורי פנחסיק, עולה חדש מאוקראינה, 
שהציג בפניו פטנט לייצור "סטנט". למעשה, הפטנט "סטנט" הוא קפיץ מתכת המושתל בכלי 
דם האפשר תמיכה בהם. "מדינול" פיתחה וייצרה סטנטים לשימוש קרדיולוגים, תחת המותג 

"ניר" על שם ניר פורז, חברו של יורם, בנם של יהודית וקובי. את השיווק למוצרים עשתה 
"בוסטון סיינטיפיק". החברה זכתה להצלחה רבה והכנסותיה הסתכמו במאות מיליוני דולרים 
מדי שנה. לאחר סכסוך ממושך עם "בוסטון סיינטיפיק" שילמה זו שבע מאות וחמישים מיליון 

דולרים ל"מדינול" בגין הפרת הזכויות על הפטנט. 

היכן החל סיפור ההצלחה? קובי ריכטר גדל בקיבוץ רמת יוחנן, הוא האח האמצעי מבין 
שלושה ילדיהם של קלמן ומירה, מסגר ורפתנית. כנער, הצטיין בשחייה ועד לגיוסו היה חבר 

בנבחרת ישראל. בצה"ל שירת במשך עשרים ושתיים שנים כטייס קרב בחיל האוויר. 
במלחמת ששת הימים שירת כטייס אוראגן בטייסת 107 והשתתף בתקיפת שדה התעופה 

באל עריש במבצע "מוקד". במלחמת ההתשה ובמלחמת יום הכיפורים שירת כטייס מיראז' 3 
בטייסת 117. בתקופת שירותו בטייסת השתתף בקרבות אוויר רבים ובהם קרב אוויר נגד 

טייסים סוביטיים. 

15. טדי שגיא 



 !
שווי: 5.1 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? בשנת 2006 הנפיק טדי שגיא את חברת "פלייטק" בבורסה של 
לונדון בשווי של תשע מאות ושישים מיליון דולרים. חברת "פלייטק" היא חברת תוכנה 

לניהול אתרי הימורים באינטרנט. הונו האישי של שגיא מוערך בכמיליארד וחצי דולרים. 

היכן החל סיפור ההצלחה? טדי שגיא נולד בשנת 1972 בתל אביב. בשנת 1994 עם 
היכנסו לשוק ההון כמשקיע פרטי בניירות ערך וכעוסק בייעוץ ובביצוע השקעות בניירות ערך 
עבור אחרים, היה מעורב ב"פרשת הדיסקונטאים" בה נעצרו עשרות סוחרי ניירות ערך. שגיא 

הורשע בעסקת טיעון, לאחר שהודה בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר 
במרמה בנסיבות מחמירות, מתן שוחד ותרמית בקשר לניירות ערך, ונגזרו עליו תשעה חודשי 

מאסר בפועל, חמישה-עשר חודשי מאסר על תנאי וקנס של 300 אלף ש"ח. 

14. שאול שני 

 !
שווי: 5.4 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? בשנת 1997 הקים שאול שני עם "גילת לוויינים" את חברת התקשורת 
"GVT". בשנת 1999 הקים את חברת "GVT" בברזיל יחד עם שותפיו עמוס גניש ועדי מרום. 

בנובמבר 2009 הוא מכר שלושים מתוך שלושים ושבעה אחוזים מאחזקותיו בחברה לתאגיד 
התקשורת הצרפתי "ויוונדי", תמורת מיליארד ועשרים ושישה מיליון דולרים. בשנת 2007 

רכש את השליטה בחברת "ECI" באמצעות חברת ההשקעות "Swarth" שבבעלותו. 

היכן החל סיפור ההצלחה? שאול שני נולד בשכונת קריית אליעזר שבחיפה למישה ומרים 
שוסטר. בשנות השמונים של המאה העשרים הקים ביחד עם עודד פוליג את חברת התוכנה 

עוש"פ ("עודד ושאול פרטנרס"). בשנת 1985 הנפיק אותה עם שלמה דוברת בנאסד"ק בשווי 
של שישה מיליון דולרים. 



13. לב לבייב 

 !
שווי: 5.6 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? לב לבייב הוא איש עסקים אשר עשה את מרבית הונו בתחום 
היהלומים. לבייב הקים עם גיסו דוד אלישיוב, חברה לסחר ביהלומים. לחברה מספר מכרות 

יהלומים ברוסיה ובאפריקה ועם התרחבותה החלה להוות תחרות משמעותית לחברת "דה 
בירס" השולטת בסחר היהלומים הבינלאומי. עם התפרקות ברית המועצות הרחיב לבייב את 

עסקיו למדינות מזרח אירופה ולמדינות ברית המועצות לשעבר. 
בשנת 1996 רכש לב לבייב את גרעין השליטה בחברת האחזקות "אפריקה ישראל" 

להשקעות. עיקר השקעותיה של החברה הם בתחומי נדל"ן, אנרגיה, תקשורת והיי טק. 
בראיון שהעניק בתחילת 2007 העריך לבייב שעד סוף 2007 שווי החברה יהיה כשבעה 

מיליארד דולרים. בפועל הדברים התגלגלו אחרת ובשנת 2008 הציגה החברה הפסד של 
ארבעה מיליארד ותשעה מיליון ₪. בעקבותיו ירד שווי "אפריקה ישראל" בצורה תלולה, והיא 
התקשתה לפרוע את אגרות החוב שלה. לבייב מחזיק בחברת "ממורנד" הפרטית, דרכה הוא 

מחזיק בכחמישים אחוזים ממניותיה של חברת "אפריקה ישראל" להשקעות. 

היכן החל סיפור ההצלחה? לבייב נולד בטשקנט בירת אוזבקיסטן לאבנר וחנה לויוב. 
משפחתו הייתה דומיננטית בקרב קהילת יהודי בוכרה. בשנת 1971 בגיל 15, עלתה כל 

משפחתו לישראל. לבייב החל ללמוד בישיבה המקצועית של חב"ד בלוד. בגיל 16 החל 
לעבוד כשוליה בליטוש יהלומים ולאחר שירותו הצבאי ברבנות הצבאית עבד כקבלן משנה 

של חברת סטאר דיאמונד. 

12. בני שטיינמץ 

 !
שווי: 6.1 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? בני שטיינמץ הוא איש עסקים אשר עשה את מרבית הונו בתחום 
היהלומים. בראשית שנות האלפיים רכש את השליטה בחברת "בייטמן", שהיא אחת 

החברות המובילות בעולם להפקת אוצרות טבע. בשנת 1996 שב לישראל והרחיב את תחומי 



פעילותו: הוא עומד בראש קבוצת "שטיינמץ יהלומים" לה משרדים בארצות הברית, ישראל, 
שוויץ, דרום אפריקה, הודו, אנגולה ובלגיה. 

שטיינמץ הקים בשנת 1995 יחד עם "ריפבליק בנק אוף ניו יורק" שבבעלות האחים ספרא, 
את קרן הנאמנות "הרמיטאז' " המשקיעה במניות של חברות הרשומות ברוסיה. הוא הבעלים 

של חברת "BSG Resources". הוא מרבה להשקיע בחברות הזנק באינטרנט ובנדל"ן ברחבי 
תבל. בשנת 2010 רכש חמישים אחוזים מרישיונות "פלאג'יק" המחזיקה בשישה רישיונות 

חיפוש לגז טבעי. 

היכן החל סיפור ההצלחה? בני שטיינמץ נולד בנתניה כבנו הצעיר של היהלומן ראובן 
שטיינמץ. אחרי השירות בצה"ל עבר להתגורר באנטוורפן בבלגיה והתמקד בעסקי 

היהלומים. 

11. פויו זבלדוביץ' 

 !
שווי: 6.2 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? כשסיים את לימודיו באוניברסיטה, הצטרף פויו זבלדוביץ' לאביו 
שהיה בעליו של מפעל הנשק "סולתם" ביקנעם, פויו היה אחראי על שיווק הנשק לצבא 

האמריקאי .עם הפסקת המלחמה הקרה בעולם,הנשק כבר לא היה פופלארי כבעבר וב- 
1991 מכר אביו את המפעל. פויו הקים חברת השקעות בשם טמרס המשקיעה בטכנולוגיה 

וייצור אך בעיקר בנדל"ן ומלונאות.הוא בעליו של בניין בטיימס סקוור ניו- יורק, נדל"ן רב 
בלאס - וגאס וחברות המנהלות בתי מלון הוא מתגורר בבריטניה יש לו וילה בקיסריה ואי 

פרטי בפינלנד. כיום ישראל מחוברת לרשת אינטרנט דרך כבל תת ימי אחד אותו מפעילה 
מד- נאוטליס האיטלקית, חברתו טמרס טלקום מניחה בימים אלה את הכבל התת ימי השני 

בישראל. הוא נחשב לאחד האנשים הכי מקושרים לפוליטיקה הישראלית, ובעל קרבה 
לראש הממשלה בנימין נתניהו ולנשיא המדינה שמעון פרס.הוא יו"ר אירגון פרו ישראלי 

בבריטניה, ומממן חלק עיקרי בפעילות ההסברה של ישראל בבריטניה. 

היכן החל סיפור ההצלחה? פויו (חיים) זבדלוביץ נולד בפינלנד, בן להורים ניצולי 
שואה.שלמה זבלדוביץ' אביו, פתח מסגרייה שהתפתחה לעסק משגשג. בנוסף רכש מפעל 

נשק כושל והפך אותו לרווחי.הוא היה בעליו של שני מפעלי נשק, אחד בפינלנד והנוסף 
בדנמרק ועלה לכותרות, כשעיתון דני נפוץ כתב שמרגל ישראלי השתלט על מפעל נשק.ב- 

1950 החליט האב לפתוח מפעל נשק בישראל והקים את "סולתם" ביקנעם ושיווק אותו 
באופן אינטנסיבי ומוצלח ומכר נשק בין היתר לאיראן, גרמניה,אפריקה.כפי שנאמר פויו עבד 

עם אביו עד לשנת 90 אז מכר האב את חלקו במפעל.בשנת 1994 נפטר האב. 
פויו זבדלוביץ כיום ממוקם בין 40 מעשירי בריטניה עם הון מוערך של 2 מליארד ליש"ט ע"פ 

הסנדיי טיימס שנת 2011. כמו כן פויו מדורג בין 200 אספני האומנות המובילים בעולם. 



10. מיקי פדרמן 

 :
שווי: 6.5 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? מיקי פדרמן הוא טייקון בינלאומי. הוא בעל השליטה בחברת 
"אלביט", ענקית תעשייה צבאית בכל קנה מידה עם הכנסות שנתיות של כשלושה מיליארד 

דולרים. התעשיות הביטחוניות שבשליטת המשפחה הן המקור העיקרי לרווחים ולצמיחה 
המהירה בעסקי "אלביט". 

היכן החל סיפור ההצלחה? מיקי פדרמן הוא איש עסקים ישראלי אשר נולד למשפחת 
מלונאים, בין אחזקותיה קבוצת המלונות "דן". 

9. חיים סבן 

 !
שווי: 8.5 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? בשנת 1988 הקים סבן את חברת "Saban Entertainment". החברה 
הפיקה מספר סדרות טלוויזיה מצליחות המבוססות על קומיקס, בהן: "אקס מן", "אגדות 

האחים גרים", "מקרון 1" ואחרות. סדרות אחדות התבססו על סיפורים או אנימציות קומיקס 
מיפן. החל משנת 1993 הפיק סבן סדרת סרטי קולנוע וטלוויזיה שהצליחה במיוחד. שמו של 

הסרט הראשון בסדרת הסרטים המבוססת על סדרה יפנית הוא "מייטי מורפין פאוור 
ריינג'רס" (בישראל: "פאוור ריינג'רס"). סבן רכש את זכויות השידור של התוכנית מחוץ ליפן 



תמורת חצי מיליון דולרים. ההצלחה של סדרת סרטי "פאוור ריינג'רס" שימשה בסיס 
לתעשיית מוצרים משלימים (בעיקר צעצועים) שהוסיפה לרווחיו של סבן. 

היכן החל סיפור ההצלחה? סבן נולד באלכסנדריה שבמצרים. הוא עלה עם משפחתו 
לישראל בשנת 1956, ולמד בבית הספר החקלאי בכפר הנוער בן שמן. משפחתו התגוררה 
בדירת חדר בתל אביב-יפו, ואביו עסק במכירת עפרונות מדלת לדלת. בשנת 1964 השלים 

סבן את לימודיו העל-יסודיים בתיכון ערב "לסל" בתל אביב במקביל לעבודה ונגינה. לאחר 
שירותו הצבאי, בשנת 1966 הצטרף ללהקת ה"אריות" כנגן גיטרה בס והופיע איתם באזור 

העיר תל-אביב. בשנת 1975 סבן עבר לצרפת שם הקים חברת תקליטים מצליחה אשר 
מכרה מיליוני תקליטים. מאוחר יותר עבר ללוס אנג'לס והקים אולפן הקלטות אשר יצר 

מוזיקה לסדרות אנימציה והצליח מאוד. סבן שימש גם כמפיק ראשי של סדרות אנימציה 
בטלויזיה, עד להצלחתו הגדולה. 

8. מוריס קאהן 

 !
שווי: 8.9 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? בשנת 1967 ניגש מוריס קאהן למכרז משרד התקשורת להפקת "דפי 
זהב". הוא נעזר בפיתוח של בועז דותן, שהקים את יחידת המחשב בדואר. בשנת 1968 החל 
לפרסם מדריכי טלפון בשם "דפי זהב". יחד עם דותן, החל בפיתוח תוכנות לגבייה ולניהול 
השירות עבור חברות הטלפון, מה שהיה הבסיס לחברת "אמדוקס". את עסקיו ניהל תחת 

קבוצת "עורק", שחמישים אחוז ממנה נרכשו על-ידי "סאותווסטרן בל". בשנת 1973 חנך 
קאהן את המצפה הימי הראשון באילת. קאהן בין היתר בשל אהבתו לים, הקים את חברת 
"coral world", חברה בינלאומית אשר מחזיקה ומנהלת מצפים תת-ימיים ברחבי העולם וכן 

את המצפה התת ימי באילת. 

היכן החל סיפור ההצלחה? קאהן נולד בדרום אפריקה למשפחת מהגרים מרוסיה. 
למשפחה הייתה חנות אופניים ותכשיטים. הוא עלה לישראל בשנת 1957 ולמד ראיית חשבון. 

הוא ניסה להקים מפעל לכפפות עור. אחר כך ניסה לפתח פטנט נגד גניבת מכוניות שלא 
עלה יפה וגם ניסה את מזלו עם מיזם לייצור אופניים שנכשל. הצלחתו העיסקית החלה 

בשנת 1967 כאשר פירסם משרד הדואר מכרז להפקת דפי זהב - ספר טלפונים של בתי 
עסק. קאהן, שייצג במכרז את ITT, הפסיד תחילה, אבל לאחר שטענתו בדבר מכרז תפור 

התקבלה, הצליח להביא למכרז חדש וזכה בו. 

7. יצחק תשובה 



 !
שווי: 10.7 מיליארד ₪. 

כיצד הפך למיליארדר? בשנת 2004 קבוצה בשליטתו של יצחק תשובה רכשה את מלון 
"פלאזה" המפואר בשדרה החמישית בניו יורק בשש מאות שבעים וחמישה מיליון דולרים 

מידי המשקיע הסעודי "אל-וליד בן טלאל" והסב את רובו לבית דירות. בנוסף, בינואר 2009 
נודע כי בקידוח הגז "תמר 1" שנערך מול חופי חיפה, ובו שותפה קבוצת "דלק", נתגלו 

עתודות גז יקרות ערך. 

היכן החל סיפור ההצלחה? יצחק תשובה בן למשפחה אשר עלתה מלוב ולה 8 ילדים. 
בגיל 12 החל לעזור בפרנסת המשפחה. לאחר שירותו הצבאי החל תשובה לעבוד במחלקת 

בינוי והנדסה במשרד הביטחון ,הוא החל להתקדם עד שהיה לקבלן בינוי האחראי על 
עובדים רבים. תשובה החל את דרכו העצמאית כקבלן בנתניה. עד מהרה התקדם בעסקי 

הבנייה והקים את חברת "אלעד השקעות". במשך שלוש שנים היה בעליה של קבוצת 
הכדורגל "מכבי נתניה", וקודם לכן שימש בשנות השבעים והשמונים כגזבר המועדון. בשנת 

1998 רכש את השליטה בחברת "דלק" מידי משפחת רקנאטי. חברת "אלעד השקעות" 
בבעלותו משקיעה בעיקר בפרויקטים של נדל"ן בניו יורק ופלורידה בארצות הברית, 

במונטריאול וטורונטו בקנדה. כמו כן, בבעלותו נמצאים בנייני עסקים ומגורים גדולים. 

6. שרי אריסון 

 !
שווי: 16.3 מיליארד ₪. 

כיצד הפכה למיליארדרית? באוקטובר 1999 נפטר איש העסקים הישראלי-אמריקאי תאודור 
(תד) אריסון. עיקר רכושו התחלק בין שני ילדיו, כאשר גם אשתו השנייה לין אריסון, וגם 
שלמה נחמה מנהל עסקיו, זכו לנתחים מירושת המיליארדים. בנו מיקי המשיך בתפקידו 



כנשיא "קרניבל קרוז ליינס במיאמי" והוביל אותה להצלחה רבה. משנת 2007 היא החברה 
המובילה בתחומה בעולם. בתו, שרי אריסון, מונתה לתפקיד יו"ר "אריסון השקעות" בעלת 

השליטה בבנק הפועלים . 

היכן החל סיפור ההצלחה? אריסון נולדה בניו יורק שבארצות הברית למינה ותיאודור 
אריסון. תיאודור אריסון נולד בזכרון יעקב וגדל בתל אביב. הוא לחם במלחמת העולם 

השנייה ובמלחמת העצמאות. בתחילת שנות החמישים היגר לארצות הברית עם אשתו ובנו 
מיקי ופנה ליזמות פרטית. בתחילה לא זכה להצלחה רבה בעסקיו, אך בשלב מאוחר יותר 

התעשר בזכות הצלחתה של חברה המפעילה אוניות נופש שייסד בשנת 1972 "קרניבל קרוז 
ליינס". 

5. סטף ואיתן ורטהיימר 

 !
שווי: 23.5 מיליארד ₪. 

כיצד הפכו למיליארדרים? סטף ורטהיימר היה שותף בהקמתו של בית הספר התעשייתי 
"צור" בנהריה בשנת 1964. בית הספר סיפק הכשרה מקצועית לבני נוער שנפלטו ממערכת 

החינוך הציבורית. בשנת 1968, לאחר מלחמת ששת הימים ועקב האמברגו הצרפתי למכירת 
נשק למדינת ישראל הקים את "להבי ישקר", מפעל לחישול להבים למנועי סילון, כדי לסייע 

למאמץ הביטחוני. ברבות הימים שינה המפעל שמו ל"טכנולוגיית להבים". עם לקוחות 
המפעל נמנים יצרני מנועי הסילון בעולם: "רולס רויס", "פראט אנד ויטני" ו"ג'נרל אלקטריק". 

היכן החל סיפור ההצלחה? סטף ורטהיימר נולד בקיפנהיים שבגרמניה. בשנת 1937 עלה 
עם משפחתו לארץ ישראל. אביו העביר את טחנת הקמח המשפחתית מגרמניה לנחלת יצחק 

שבתל-אביב. ורטהיימר למד בבית הספר היסודי תל-נורדאו בתל-אביב. בגיל שש-עשרה 
נשר מהלימודים והחל לעבוד בחנות למכירת ותיקון מצלמות. במקביל לעבודתו למד 

אופטיקה, בין היתר אצל פרופסור עמנואל גולדברג. בשנת 1943, בעיצומה של מלחמת 
העולם השנייה, הצטרף לחיל האוויר הבריטי בו שירת כטכנאי ציוד אופטי. במסגרת שירותו 

הצבאי, נשלח לבחריין, שם עסק בתיקון ציוד אופטי במטוסי קרב בריטיים. 
ורטהיימר הצטרף למחלקה הגרמנית של הפלמ"ח בשנת 1945. הוא עבר קורס טיס בקיבוץ 

נען ושירת במחלקת הטיס בתפקיד קצין טכני. הוא נעצר ב"שבת השחורה" על ידי 
השלטונות הבריטיים ונכלא במחנה מעצר ברפיח למשך ארבעה חודשים. בשנת 1947 פעל 

במסגרת התעשייה הצבאית של ההגנה ועסק בפיתוח תותח ללא רתע. במסגרת תפקידו 
נשלח לצרפת ולבלגיה ללמוד כיצד מייצרים קנים. במהלך מלחמת השחרור היה לקצין טכני 

בחטיבת יפתח. הוא המשיך לעסוק בפיתוח נשק והשתתף בפיתוח מרגמות. 
ורטהיימר התחיל לעבוד ברפא"ל אולם התפטר מתפקידו בשנת 1952, לאחר שנואש 

מ'קיבעון המחשבה' של מנהליו. לאחר התפטרותו, הקים בחצר ביתו בנהריה בית מלאכה בו 
ייצר סכינים, כלים לחיתוך מתכות וכן לוחיות מתכת מושחזות, את התוצרת שיווק בעצמו 



כשהוא רכוב על אופנוע. בית המלאכה שגודלו היה כעשרים מטרים רבועים התפתח למפעל 
"ישקר", מפעל העוסק בייצור כלי חיתוך למתכת המורכבים במכונות לעיבוד שבבי (כגון 
מחרטות). מפעל "ישקר" צמח לחברה משגשגת המייצאת תוצרתה למדינות זרות ובשנת 
1962 אף הוקם בהולנד מפעל "דוראקרב" בבעלות משותפת ישראלית-אמריקנית וחברת 

"ישקר". 

4. המקומות הראשונים שמורים למשפחת עופר המאוחדת 

 :
שווי: 49 מיליארד ₪. 

כיצד הפכו למיליארדרים? משפחת עופר היא אחת המשפחות היהודיות-הישראליות 
העשירות בעולם. בבעלותם קבוצת "האחים עופר". בין בני המשפחה הבולטים ניתן למנות 
את סמי עופר, שהלך לעולמו בשנת 2011, ילדיו עידן ואייל, אחיו יולי עופר שהלך לעולמו 
שלושה חודשים אחרי מות אחיו. ברשות "האחים עופר" גם אוסף אמנות מהיקרים בעולם. 
המשפחה ובעיקר סמי עופר, היא בין התורמים הגדולים למוסדות בישראל, למשל: לבית 

החולים רמב"ם, למרכז הרפואי איכילוב, למרכז הבינתחומי הרצליה ולסוכנות היהודית. בני 
משפחתו של סמי עופר הם בעלי השליטה ב "החברה לישראל", ודרכה ב"כימיקלים 

לישראל", "בז"ן", "צים" .יחד עם יולי עופר ומשפחתו, ואחרים, שולטים ב"בנק המזרחי". 

היכן החל סיפור ההצלחה? יוסף (ברנרד) הרשקוביץ', אב המשפחה החל בעסקי הספנות 
כמנהלה של חברת ספנות ארץ-ישראלית בבעלות ארנולד ברנשטיין. לאחר סגירת החברה 
בשנת 1936 עבר לעבוד בחברה אחרת של "ברנשטיין" ("ברנשטיין ליין") כסוכן. הרשקוביץ 

ואשתו צילה היו בין המתיישבים הראשונים בבת גלים עם אנשי ספנות יהודים אחרים (כיעקב 
כספי ואהרון רוזנפלד). מאוחר יותר הקים, יחד עם בניו, וניהל את חברת הספנות "קוי הים 

התיכון". השם עופר הוא עברות שמו (הרש-הירש=צבי, וביץ=בן). 



 !
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כיצד הפכו למליארדרים? בשנת 1950 רכש סמי עופר את האונייה הראשונה שלו, 

אניית משא קטנה. בשנת 1956 ייסד עם אחיו יולי את חברת הספנות "נתיבי הים 
התיכון", בשותפות בחלקים שווים עם מרדכי מנו (מנו ספנות), השותפות ביניהם 

פורקה לאחר עשר שנים, ובשנת 1966 הקימו האחים את חברת "קווי הים התיכון". 
מאז הרחיבו את העסק בהתמדה, ובשנות ה-60 החלו להתפתח כחברת ספנות 

בינלאומית, שבה ניהל סמי עופר את הפעילות הבינלאומית ממונקו. בסוף המאה 
ה-20 כללה החברה 200 אוניות. 

נכסי האחים עופר, חלקם בבעלותם הבלעדית וחלקם גם בבעלות הציבור, כללו 
עסקי ספנות: חברת צים, חברת ניהול הספינות זודיאק שמרכזה בלונדון ו-16.5% 
ממפעילת ספינות השעשועים השנייה בגודלה בעולם- רויאל קריביאן וכן בחברת 

טנקר פסיפיק, שבבעלותה כ-40 מכליות להובלת נפט. 

בשנת 1994 נמנו האחים עופר עם רוכשי גרעין השליטה בבנק המזרחי, ובשנת 1999 רכשו 
ממשפחת אייזנברג את השליטה בחברה לישראל, שבבעלותה היה מפעל טאואר 

סמיקונדקטור ונכסים אחדים שרכשה מממשלת ישראל: בתי זיקוק לנפט בחיפה, כימיקלים 
לישראל. 

  
היכן החל סיפור ההצלחה? סמי ויולי עופר נולדו בעיר בגאלאץ שברומניה להורים 

יוסף וצילה הרשקוביץ. בשנת 1924 עלה סמי עם הוריו ואחיו יולי עופר לישראל 
המשפחה השתכנה בחיפה. אביהם של סמי ויולי עופר עסק במסחר וסיפק שירות 

לאוניות, סמי היה לעזר בעסק של אביו. כאשר סיים את לימודיו היסודיים עבד 
כשליח בחיפה. השתייך לארגון "ההגנה" במלחמת העולם השנייה, התנדב לצי 

המלכותי הבריטי ושירת כמלח על שולת מוקשים בריטית באלכסנדריה שבמצרים. 
במלחמת העצמאות נשלח לשרת בחיל הים הישראלי, התגייס בדרגת סא"ל 

והשתחרר בשנת 1950. לאחר שחרורו הצטרף יחד עם אחיו יולי לעסקי הספנות של 
אביו, והפך לסוכן אוניות מהגוש המזרחי. 


