
המתכון המנצח

קבב בורגול במילוי תרד על מצע פירה 
)רכיבים ל- 70 מנות(

לקבב:
3  ליטר  מים
2 ק"ג בורגול

2 ק"ג תרד/עלי מנגולד
1 קילו פירורי לחם

200 גרם פטרוזיליה
100 גרם כמון

100 גרם אבקת מרק
50 גרם פלפל

100 גרם שומשום
100 גרם מלח

5 ביצים
2 ליטר שמן – לטיגון

פירה:
2 ק"ג תפוח אדמה

50 גרם מחמאה
מלח 
פלפל

אבקת מרק

אופן ההכנה:
כדי להכין את הקבב נבשל את הבורגול במים עם מעט מלח כ-10 
דקות. לסנן ולהניח להצטנן. לחלוט במי מלח רותחים את התרד/עלי 
המנגולד. לסנן ולקרר מעט, ולהעביר לבלנדר. להוסיף את הפטרוזיליה 
והתבלינים. את התרד הטחון יש להוסיף לבורגול עם 2 ביצים ולערבב 

אחידה.  תערובת   לקבלת  עד 
מהתערובת,  קבבים  ליצור 
לטבול בקמח, ביצה, ופירורי לחם 

ולטגן עד להזהבה. 
מבשלים  הפירה,  להכנת 
הקלופים  האדמה  תפוחי  את 
מסננים  מלא.  לריכוך  עד  במים 
ומחזירים  הנוזלים  את  היטב 
יתר  אידוי  עד  לדקה  לגז 
חלק,  למרקם  מועכים  הנוזלים. 
מרק.  ואבקת  מחמאה   ומוסיפים 
המנה  רכיבי  כל  את  מרכיבים 

בצלחת.

!Sodexo-שמחים להצטרף ל 
אנו מאחדים כוחות עם קבוצת Sodexo ישראל להרחבת השירותים ללקוחות

עם  המיזוג  את  השלמנו   2017 שנת  בתחילת 
להתרחב  שהחליטה  ישראל,   Sodexo קבוצת 
מהאסטרטגיה  כחלק  המבנים  אחזקת  לתחום 
מגוון  את  להרחיב   Sodexo של  העולמית 
אמונה  ותוך  ללקוחות,  המוצעים  השירותים 
מאוד  שמחים  אנו  הישראלי.  השוק  בהתפתחות 
של  והניסיון  שהידע  ובטוחים  לקבוצה  להצטרף 
רבות  יתרום  המסורים,  ת.ד.ל  חברת  עובדי 

לצמיחה ולהתפתחות של הקבוצה.  

רואה  אני  החברה  כמנכ"ל 
בהצלחת העסקה הבעת אמון 
של גוף בינלאומי גדול, אשר 
מהווה תעודת כבוד לכל אחד 
ואחד מאתנו. הרכישה תוביל 
את  ישפרו  אשר  לשינויים 
רמת  את  העבודה,  סביבת 
הבטיחות, את המקצועיות ואת תחושת הביטחון הכלכלי, שכן מעתה יעמוד 
לצדנו גוף כלכלי איתן, המעוניין בפיתוחה ובצמיחתה של החברה. עם תחילת 
העבודה המשותפת ייפתחו אופקים חדשים לחברה ולכם העובדים. יחדיו נביא 

את חברת ת.ד.ל לפסגות וגבהים שלא הכרנו קודם.

השפים שלנו מציגים:
כך מכינים מנות צמחוניות טעימות, 

משביעות ומזמינות ומקדמים אורח חיים בריא יום יום
הישראלי  שהתפריט  בבישול  שעוסק  מי  לכל  ברור  מקום:  ובכל  מסביבנו  זה 
מגוונים לאורך כל השנה, עשבי  ירקות  בו קטניות,  יש  נולד לצמחונות:  כמעט 
תיבול ושילובים מעניינים, ואפשר ליצור מנות שלא יהיו רק תוספת, אלא מנה 
ופירות  ירקות  לרכוש  אפשר  שוק  ובכל  השנה  כל  לאורך  ומשביעה.  עיקרית 
נוכח תמיד  עונתיים, הקטניות נמצאות בתפריטי כל העדות, והסלט הישראלי 

יחד עם החומוס והפלאפל. 

אילת   Sodexo דיאטנית  לדברי  מתחזקת.  עולמית  מגמה  היא  הצמחונות 
)ADA(, נמצא כי  נייר עמדה של איגוד הדיאטניות האמריקאי  מרטין, "על פי 
לב  מניעת סרטן, מחלות  בעיקרה על הצומח מקושרת עם  תזונה המבוססת 

וכלי דם והשמנה".

מה אוכלים ביום שני? צמחוני 
גם אנחנו בחרנו להיענות לצורך שעלה מהשטח בקרב סועדים רבים, ולהציע 
והשתתפה  יזמה  ישראל   Sodexo טעים.  פחות  ולא  עשיר  צמחוני,  תפריט 
על  לקחה  החברה  מצוינות.  לתגובות  שזכו  בתחום,  מובילות  בפעילויות 
Meatless Monday בישראל בהובלת אשת  עצמה להשתתף בקמפיין 
התקשורת מיקי חיימוביץ', שמקדם צמצום אכילת בשר למי שמתקשה לוותר 
עליו לגמרי, ובכך להפחית את צריכת הבשר העולמית. מבין לקוחותינו משרד 

כולמוביל  סניף  הכנסת,  מזנון  החוץ, 
בארץ,  חשמל  חברת  של  וסניפים 
בימי  בשבוע  פעם  בשר  על  ויתרו  כבר 
לבקשתם  להיענות  שמחנו  ואנחנו  שני, 

ולספק להם מנות מגוונות. 

 Meatless Monday-ההתגייסות ל
זכתה למכתב מרגש ממיקי חיימוביץ', 

לערב  שנתתם  הנדיבה  הכיבוד  תרומת  על  לב  מקרב  "תודה  העמותה:  יו"ר 
חגיגת 4 שנים לפעילות. השותפות באתרי ההסעדה שלכם חשובה לנו מאד 

ואנחנו מאד מעריכים את הכוונה, ההשקעה והנכונות לקדם היצע גדול יותר של 
מנות מהצומח".

חברי הכנסת בוחרים בירקות

 Meatless אחד הפרויקטים שלנו שזכה לחשיפה גדולה בתקשורת יחד עם
נהנו מתפריט  וח"כיות  יום צמחוני במזנון הכנסת, שבו ח"כים  הוא   Monday
מגוון על טהרת הצומח. בעקבות ההצלחה, אימץ 
יום  תנחום,  בר  דודי  ישראל,  כנסת  סניף  מנהל 
שבועי ללא בשר. "זו היתה הפתעה גדולה", אמר 
דודי. "כולנו רגילים לאכול בשר, ובפעם הראשונה 
יותר  אפילו  שהיו  וטעימות,  מעניינות  מנות  קיבלנו 
מגוונות ממנה בשרית רגילה. זו לא היתה פשרה, 

אלא בחירה טעימה". 

איך מגדילים את המגוון והעניין?
ערכנו  ללקוחות,  מגישים  הצמחוניות שאנו  המנות  בהיצע  מדרגה  לעלות  כדי 
יוניליוור בספטמבר 2016 בהובלת השפים גילי  סדנת בישול צמחוני בחברת 

חיים ובני קריספי, שבה השתתפו שפים וטבחים ראשיים של החברה. 

שיא הפעילות היה תחרות בחירת המנה הצמחונית הטעימה והמגוונת שיצאה 
לדרך בינואר השנה: הדרישות היו למנה מעניינת, לא יקרה, שתהיה מבוקשת 
האשה  ליום  החברה  שאירגנה  פעילות  ביום  התקיימה  התחרות  בתפריט. 
הבינלאומי, והשופטות היו נשות Sodexo ות.ד.ל שהוזמנו לטעום ובחרו היטב 

את המנה הזוכה. 

 ליאור ניר, מנכ"ל ת.ד.ל:
עם תחילת העבודה המשותפת 
ייפתחו אופקים חדשים לת.ד.ל 

ולעובדים. יחדיו נביא את החברת 
לגבהים שלא הכרנו קודם.

תשובה לכל שאלה

ותשובות  נפוצות  שאלות  ת.ד.ל,  עובדי  עבורכם,  ריכזנו 
בהמשך לבעלות החדשה בחברה

האם יהיה שינוי בלקוחות החברה? 
להיות  ימשיכו  כה  עד  עבדתם  איתם  החברה  לקוחות  לא. 
לקוחותינו גם בעתיד. עם זאת, אנו מקווים להצליח לגייס לקוחות 

חדשים בעקבות המיזוג. 

האם אנו עובדים של Sodexo או ת.ד.ל? 
אתם תמשיכו להיות עובדי ת.ד.ל והחברה תמשיך לפעול תחת 

שם זה.

האם תנאי העבודה והוותק יישמרו?
תנאי העבודה להם אתם רגילים יישארו בדיוק כפי שהם, וכך גם 

הוותק והזכויות שצברתם.

מה לא ישתנה?

כל העסקים ינוהלו תחת מותג ת.ד.ל ומשמעות הדבר היא שלא 
צפויים שינויים בנראות האתרים עצמם, במשרדי ההנהלה, מיתוג 

המדים, כלי הרכב, מוצרי הכתיבה וכרטיסי הביקור וכדומה. 

הסכמי  וכן  זהים,  יישארו  האחריות  ותחומי  היום-יומית  העבודה 
יישארו  וההנהלה  הצוותים  עבודת  מיקום  והתנאים.  ההעסקה 
ולבנות את תרבות העבודה  במקומם. כמובן, השאיפה להמשיך 
ולהשיג יעדים עסקיים וחברתיים – תעמוד בעינה וכך גם השאיפה 

התמידית בת.ד.ל. לשיפור תהליכים ונהלים.

חגיגות היובל לקבוצת Sodexo הן סיבה טובה להזכיר לכולנו את ה"למה?" )? Why( – למה אנחנו פועלים בדרך שאנחנו פועלים? למה 
אנחנו מאמינים כי השירותים שאנו מספקים ללקוחותינו הם שישפיעו על התוצאות העסקיות שלהם? התשובה לשאלות אלו ברורה, 
ומחקרים רבים, בארץ ובעולם, הוכיחו זאת: ארגונים אשר שמים בראש סדר העדיפות שלהם את שיפור איכות החיים של עובדיהם, מייצרים 

סביבת עבודה כזו שבה העובדים מחויבים, נאמנים ומחוברים יותר לארגון. מכאן ועד שיפור התוצאות העסקיות, הדרך קצרה. 

מרסיי  בעיר  שנה   50 לפני   Sodexo את  שהקים  בלון,  פייר  מר 
בצרפת, הבין מהר מאוד כי אם רוצים באמת להשפיע ולשפר את 
איכות החיים של עובדי הלקוחות, יש להרחיב את מגוון השירותים המסופקים לארגון. כך הפכה 
הקבוצה למובילה עולמית באספקת שירותים משפרי איכות חיים. לפני מספר חודשים השלמנו 
בישראל מהלך אסטרטגי חשוב ומשמעותי בחיי החברה – רכישת חברת ת.ד.ל הרכישה הינה 
חלק מהתהליך האסטרטגי עליו הכרזנו לפני שלוש שנים ובו הצהרנו כי בכוונתנו להיות החברה 
לקוחותינו.  של  החיים  איכות  את  המשפרים  כוללים  שירותים  באספקת  בישראל  המובילה 

ברכישה זו, יישרנו קו עם הקבוצה העולמית וכיום אנו מסוגלים לספק כ-100 שירותים שונים ומגוונים, ואנו החברה היחידה בישראל המחזיקה במגוון כה רחב של שירותים.

ממחקרים שערכה הקבוצה לאורך השנים עולה כי המושג "שיפור איכות חיים" 
מושפע משישה ממדים שונים שניתן למדוד את השפעתם באופן מדעי: 

היא  והתומכת בגישה בריאה  מוגנת  סביבת עבודה בטוחה,  סביבת העבודה:   .1
אספקת  עובדים.  של  הרצון  שביעות  על  המשפיעים  העיקריים  הגורמים  אחד 
שירותים איכותיים בתחומי הניקיון, האחזקה הכללית, אחזקת מערכות חשמל ומיזוג 

ועוד, יכולה לתמוך בתפיסת העולם הזו ולסייע להעלות את אחוז שימור עובדים.

2. בריאות וקיימות: חשוב לספק לעובד אפשרויות לשפר את בריאותו ולתמוך 
בריאותית  אג'נדה  מקדמים  אשר  ארגונים  "קיימות".  של  ההוליסטית  בגישה 
ותפיסת קיימות מדווחים על שיפור ביצועי העובדים. לכן לדוגמא, במסגרת שירותי 
ומספקים  הבריא,  האוכל  בתחום  האפשרויות  את  מרחיבים  אנו  שלנו,  ההסעדה 

אופציות צמחוניות וטבעוניות מגוונות ומזמינות.

ופתיחות  וגיוון: חיזוק הקשרים החברתיים בקרב העובדים  קשרים חברתיים   .3
לבניית צוותים בעלי רקע מגוון מחזקים את הארגון, מפרים אותו ומייצרים סביבה 
המעלה פתרונות חדשניים. זאת ועוד: כ-60% מדירקטוריון Sodexo העולמית, 
בהובלת היו"ר סופי בלון )Sophie Bellon(, הן נשים. מעבר לגיוון החברתי הקיים 
בחברה, אנו מתרגשים מכך שלמעלה מ-4% מהעובדים בחברה הם בעלי צרכים 

מיוחדים ובמיוחד בעלי רצון עז להשתלב.

4. הוקרה והערכת העובדים: ליצירת סביבה בה העובד מרגיש מוערך יש משמעות 
אחת  שלנו  והתגמול  המצטיינים  בתוכנית  רואים  אנו  לכן,  העובדים.  עבור  רבה 
מאבני היסוד והחוזקות של החברה. כיום, עם הצטרפות עובדי ת.ד.ל, נרחיב את 
התוכנית ונחיל אותה גם עליהם. אין ספק שמהלך זה יסייע רבות בחיזוק הצוותים 

המקצועיים והדרך שבה עובדי ת.ד.ל יתחברו למותג Sodexo בעתיד. 

 מנהל התפעול בכנסת, דודי בר תנחום:
"זו היתה הפתעה גדולה. כולנו רגילים לאכול בשר, 

ובפעם הראשונה קיבלנו מנות מעניינות וטעימות, 
שהיו אפילו יותר מגוונות ממנה בשרית רגילה"

המאסטר-שף הצמחוני שלנו 
שלומי חזיזה מסניף מגדל, שהכין קוסקוס  השפים שהשתתפו בתחרות היו 
אדום עם קוביות צ'יפס וקציצות עדשים וסויה ברוטב חריימה; נתן אדרי וקובי 
ובורגול  רוחמה שהכינו פלפל ממולא עם עדשים שחורות  ביטון מסניף מעון 
ברוטב אדום; ראובן פדידה מסניף צהלון יפו שהכין קבב בורגול במילוי תרד על 
מצע פירה וסלק; גיא שילמן מסניף one שהכין חומוס ביתי עם תוספות חמות 
של פטריות שמפיניון וטופו; משה מקמל מסניף גבעת רם עם קציצות עדשים 
בליווי בטטה, תפוחי אדמה, חומוס גרגירים ובצל מטוגן; איליה פורטמן מסניף 
ואביחי  בני ברית, חיפה, שהכין קובה פטריות על מצע עדשים ועשבי תיבול; 

גלבר מסניף הכנסת שהכין קציצות טופו ברוטב חריימה. 

השפים שעלו לגמר הם:

 המאסטר-שף הצמחוני שלנו, 
 שנבחר על )קוצו של קול( ע"י משתתפות

האירוע ביום האשה הינו:

ראובן פדידה 
מנהל סניף צהלון יפו 

ראובן פדידה זוכה בסדנת בישול שווה במיוחד.
אז הנה מתכון המנה הזוכה ושיהיה בתיאבון!

       גיא שילמן                 שלומי חזיזה               ראובן פדידה

5. ארגון יעיל ומקל: כאשר השירותים שאנו מספקים מפשטים תהליכים שונים 
אצל לקוחותינו והופכים את חיי היום יום של עובדיהם לקלים יותר - אנו מסייעים 
ללקוחות לייעל את הארגונים שלהם. דוגמה טובה לכך היא שירותי הקבלה שאנו 
מספקים. שירותים אלה מהווים לרוב צומת מרכזית המאפשרת התייעלות וחסכון 

בזמן. 

ולהתפתח  לגדול  העובד  של  היכולת  ולליווי  לתמיכה  העובד:  יכולות  פיתוח   .6
בארגון יש חלק חשוב בשימור עובדים. לנו כקבוצה יש פתרונות רבים של פיתוח 
ויישום תוכניות אלו בארגונים. כארגון המעסיק אלפי עובדים גם אנו פועלים בתחום 
היכולות המקצועיות  בפיתוח  ומחשבה  ולהשקיע משאבים  ומחויבים להמשיך  זה, 

והאישיות של עובדינו. 

החיים  איכות  לשיפור  פועלים  כולנו  שבגללה  הסיבה  את  תמיד  שנזכור  חשוב 
של עובדינו ושל עובדי לקוחותינו. רכישת חברת ת.ד.ל ובכך הרחבת השירותים 
העולם  תפיסת  עם  ישיר  קשר  קשורה  ללקוחותינו,  מספקים  שאנו  המקצועיים 
חדשנות  תוך  שציינתי,  הממדים  בששת  ההתמקדות  המשך   .Sodexo של 
מחשבתית, תבטיח לנו יתרון תחרותי וייחודיות בשוק הישראלי, ואלו יובילו להמשך 

הצמיחה וההתפתחות של החברה. 

אני רוצה להודות אישית לכל העובדים מחטיבת ההסעדה ומחטיבת ת.ד.ל 
)השירותים הכוללים - IFM( על ההירתמות לחזון זה, ולברך אתכם ואת בני 

משפחותיכם בברכת חג שמח. 

אודי בן-שימול, מנכ"ל Sodexo On-Site ישראל

של  החיים  איכות  את  לשפר  הפועלים  ארגונים 
עובדיהם, מייצרים סביבת עבודה כזו שבה העובדים 
רכישת  לארגון.  יותר  ומחוברים  נאמנים  מחויבים, 
קשורה  השירותים,  מגוון  והרחבת  ת.ד.ל  חברת 

באופן ישיר עם תפיסת עולם זו. 

ממשיכים לשפר
את איכות החיים 

של לקוחותינו

אפריל 2017

לארגונים כוללים  שירותים  באספקת  רב  ניסיון  בעלי  עובדים   950 כ-  מעסיקה  בישראל  החברה  ת.ד.ל  חברת  רכישת   לאחר 
)IFM – Integrated Facility Management(. כיום חברת Sodexo On-Site ישראל, מספקת ומנהלת למעלה מ – 100 שירותים שונים. 

לצורך ההמחשה, תוכלו לראות חלק מהשירותים שהחברה מספקת ומנהלת כיום עבור לקוחותיה. 

אי של בריאות במגדל 
עבורם,  הכנו  בריאות".  של  מ"אי  נהנים  כבר  מגדל  סניף  לקוחות 
מנות  לעצמם  להרכיב  הסועדים  את  המזמין  נעימה,  להגשה  מודל 
בריאות. ליד מבחר המנות מופיע הסבר מפורט על מרכיבי כל מנה, 
כל  של  הבריאותיים  והיתרונות 
אחד מהם. ליד כל מרכיב מופיעה 
יומית,  צריכה  למנת  ההמלצה 
שיכולה לכוון את הסועדים למנה 

בריאה, מזינה וטעימה.  



ילדי איל"ן - שגרירים של כבוד במשרד החוץ
פרי  ייחודית  ציורים  תערוכת  השקנו 
שהוצגה  איל"ן,  ילדי  של  עבודתם 
והציורים הודפסו על גבי  במשרד החוץ, 

הפלייסמטים של מגשי האוכל
תערוכת  בירושלים  החוץ  במשרד  השקנו  האחרון  בדצמבר 
איל"ן  עמותת  ילדי  של  יצירתם  פרי  מסוגה,  ראשונה  ציורים 
פעולה  שיתוף  במסגרת  זאת  נפגעים(.  לילדים  ישראלי  )איגוד 
והחברה שלנו, המפעילה את מערך  החוץ  בין העמותה, משרד 
של  יצירותיהם  הוצגו  התערוכה  במסגרת  במשרד.  ההסעדה 
הכנסים,  ובאולם  החוץ  משרד  במסדרונות  איל"ן  ילדי  כ-20 
האוכל.  מגשי  של  הפלייסמטים  גביי  על  הודפסו  אף  והיצירות 
של  התצוגה  בשטח  להשתמש  שלנו  מיוזמה  נולד  המהלך 

הפלייסמטים לקידום עמותות חברתיות שונות.

לעורר  במטרה  למהלך,  נרתמו  הישראלי  החוץ  משרד  ראשי 
מודעות לשילוב אנשים עם מוגבלויות בחברה ככלל, תוך הוקרה 
ביותר  הביטוי החזקים  היא אחת מכלי  לאיל"ן. האמנות  מיוחדת 
לגילוי   עצמית,  להבעה  כדרך  הילדים  לרשות  עומדים  אשר 

כישוריהם ויכולותיהם יוצאות הדופן.  

הדפסנו  הפרויקט,  בהמשך 
גבי  על  מהציורים  חלק 
מגשי  שעל  הפלייסמטים 
המשרד  שעובדי  כך  האוכל 
יצירותיהם  את  יום  מדי  יראו 
איל"ן  עמותת  ילדי  של 
האישית,  לעוצמתם  כעדות 
המעצים  המסר  את  ויעבירו 
והאפשרות  הילדים  אודות 
מרחיבים  אנו  כעת  לתרומה. 
בפלייסמטים  השימוש  את 
לאתרי  איל"ן  ילדי  של 
החברה,  של  נוספים  הסעדה 
בשגרירות  מוצגת  היא  אלה  בימים  הלאה:  ממשיכה  והתערוכה 
ברחבי  נוספות  בשגרירויות  תנדוד  ובהמשך  בפיליפינים,  ישראל 

העולם.

בהשתתפות  נערך  לתערוכה  ההשקה  אירוע 
איל״ן,  יו״ר  חוטובלי,  ציפי  החוץ,  שר  סגנית 
Sodexo On- מנכ"ל  רצאבי,  אהוד  רו״ח 
Site  ישראל, אודי בן שימול וסמנכ"ל משאבי 
רינת   ,Sodexo On-Site ותקשורת  אנוש 

לחנה.

לחיי ההתחדשות שבפתח
חג הפסח הוא חג של התחדשות - הוא מאפשר 
לנו להתחדש ברצונות שלנו, לבחון את המגבלות 

שלנו ומתוכן לפרוץ לעבר אתגרים חדשים.

גם  אבל  הפרט,  ברמת  נכונה  הזו  ההתחדשות 
הפסח  לחג  הקרבה  ולכן  כחברה,  שלנו  ברמה 
מאפשרת לנו לבחון את האתגרים העומדים בפנינו.

חיים  איכות  שירותי  בתחום  המובילה  כחברה 
לעסקים אנחנו ממשיכים לשים דגש רב על שיפור 
כדי  והפנימיים.  החיצוניים   – ללקוחותינו  השירות 
הזמן  כל  ממשיכים  אנחנו  שלמה  שירות  חווית  ללקוחותינו  לספק  מסוגלים  להיות 
לא  שלנו  ההקפדה  אליכם.   - הלאה  הזה  הידע  את  ולהעביר  ולהתעדכן,  לחדש 
נעצרת בנראות האסתטית של המנות וביצירתיות שלהן – כמי שמשפרים את איכות 
החיים של עסקים ועובדיהם על ידי השירות שאנחנו נותנים, אנחנו מתחייבים להמשיך 

להשתפר בכל ההיבטים הקשורים לממשק עם הלקוח.

שיפור השירות ללקוח מבחינתנו הוא גם שיפור השירות ללקוחות הפנימיים שלנו – 
כולנו, העובדים ב-Sodexo ישראל. כחברה המספקת שירותים, המשאב האנושי 
הוא המשאב העיקרי שלנו, ואנו עושים מאמצים רבים על מנת להמשיך ולהבטיח כי 
משאב זה יקבל את השירות הטוב ביותר. במסגרת זו אנחנו פועלים לייצר מעטפת 
מקצועית,  ולהתפתח  ובטוח  באופן שקט  לעבוד  לעובדים שלנו  כוללת שתאפשר 
באשר  מלא  מידע  ולקבל  והקולינריה,  הבטיחות  בתחום  שונות  להדרכות  לצאת 
לשכר שלהם ולזכויותיהם. כמו כן, חשוב לנו להמשיך לציין אירועים שונים, כגון חגים, 

יום האישה – אירועים המספקים הפוגות נעימות לכלל העובדים. 

אתגר נוסף וחשוב העומד בפנינו הוא השילוב של חברת ת.ד.ל, חברה שרכישתה 
הושלמה בתחילת השנה. אנחנו עושים מאמצים רבים על מנת להשלים את המיזוג 
בצורה הטובה ביותר, לתת ביטוי לתרבות האירגונית של כל אחת מהחברות ולייצר 

גם עבור 300 עובדי ת.ד.ל  החדשים, תחושה של בית. 

ביחד נוכל לעמוד בכל האתגרים האלו, ולכבוש יעדים חדשים.
בברכת חג שמח לכם ולבני משפחותיכם.

רינת לחנה, סמנכ"לית משאבי אנוש ותקשורת 

התערוכה מוצגת כעת בשגרירות 
ישראל בפיליפינים, ותנדוד 

בשגרירויות ברחבי העולם ובסניפים 
נוספים של לקוחותינו בישראל

 דרושים מנהלי סניפים, שפים, טבחים
ועובדים כלליים לכל הסניפים בארץ

לפרטים ושליחת קו"ח:
מייל: shery.benilush@sodexo.com נייד: 052-6900731  טלפקס: 072-2742937

שרי בנילוש, רכזת משאבי אנוש

מינויים חדשים
מיכאלי מרינה כלכלנית

פרידמן שי מנהל מערכות מידע

ניר-דרעי מיכל רכזת שיווק ומיתוג

פורטמן איליה שף-מנהל סניף בני ברית

אבוקסיס ישראל שף-מנהל סניף ניצנה

שימחייב שי יששכר שף-מנהל סניף קרלסברג

באראייב יעקב אביחי שף-מנהל אמרז

כהן יהודית שפית-מנהלת סניף אמגט

לתת זה גם לקבל
סדנאות קולינריות לדיירי מעון רוחמה

הנה סיפור על רוח נתינה אמיתית. כ-200 דיירי מעון רוחמה של משרד הרווחה 
סובלים ממוגבלות שכלית בדרגות שונות, וחלקם גם ממוגבלות פיזית. זה לא 
עצר את קובי ביטון ועידו מדר מלהעביר להם סדנאות בישול וקולינריה, שבהן 

הם השתתפו, נהנו והתרגשו. 

"אמנם אני רק שנה וחצי כאן, אבל אין ספק שהתחברתי לדיירים 
סניף  מנהל  ביטון,  קובי  סיפר  ממני",  חלק  שהם  מרגיש  ואני 
נבעה  "היוזמה  במקום.   Sodexo של  והחינוך  הבריאות  בחטיבת 
מכך שחלק גדול מהדיירים הם מבוגרים, שנמצאים במקום עשרות 
שנים, מעטים מהם יוצאים לחופשות וכמעט אין להם ביומיום חוויות 

חדשות. דברים שלנו הם טריוויאליים, להם הם תענוג מיוחד. הם גם לא מכירים 
שום אוכל אחר ממה שמוגש במטבח קבלן – לא עגבניית שרי ואפילו לא תות 

שדה. הם פשוט לא רגילים שמשקיעים בהם".

קובי ועידו הרימו את הכפפה בתמיכתה של פנינה פרץ, מנהלת האיזור, וביחד 
החליטו לערוך לדיירים סדנאות בישול מותאמות, עם חומרי גלם טריים ומיוחדים. 
אחת לחודש, בדגש על אורח חיים בריא, הם ריכזו סדנה שבה הדיירים התנסו 
בהכנה ובאכילה של קציצות עדשים, חטיפי אנרגיה ביתיים, סלטים צבעוניים, 
שווארמת טופו וגם מתוקים: עוגיות מקרון, כדורי שוקולד, קינוחים וטארטלטים 

של פירות. 

היוזמה התקבלה באהבה במשרד הרווחה, בקרב משפחות הדיירים ובעיקר על 
והטעימה.  בחוויה הצבעונית  ושמחו מאוד  פעולה  הדיירים עצמם, ששיתפו  ידי 
"זה ממלא אותי  קובי.  זו שליחות", סיכם  "עבורי זה הרבה מעבר לעבודה, 

סיפוק לראות אותם שמחים".

הדרכות
בטוחים תמיד

מקדמים:  שאנו  המרכזיים  הערכים  אחד  להיות  ממשיכה  בעבודה  הבטיחות 
בטיחות בצהלון פתח  נאמני  קורס  מנהלי החברה  בפברואר-מרץ השנה עברו 
תקווה )גבעת השלושה(. בארבעת המפגשים למדנו מממונה הבטיחות רועי לביא 
על כל הצדדים הנוגעים לעבודתנו: החל מחוקים ותקנות בבטיחות, דרך הגורם 
לסביבת  אופייניים  סיכונים  עם  נכונה  להתמודדות  ועד  המשפטי,  וההיבט  האנושי 
העבודה שלנו, מניעת התחשמלות, עבודה נכונה עם מכשירי מטבח תעשייתיים 
חירום. המשתתפים שיעברו בהצלחה את מבחן הסיכום,  והתמודדות עם מצבי 

יקבלו תעודת "נאמן בטיחות" ממשרד הכלכלה.

מה חדש בסיר המרק?
יזמנו  כך  לשם  בדיוק  חורפי.  ביום  והנפש  הגוף  את  לחמם  מרק  צלחת  כמו  אין 
מרקים  בהכנת  הראשיים שלנו השתלמו  והטבחים  השפים  מרקים, שבה  סדנת 

להעשיר  מנת  על  ומרעננים  חדשים 
הסדנה  ללקוחותינו.  המגוון  את 
בשני  ובינואר,  בדצמבר  התקיימה 
ב"ביסטרו"  התארחנו  שבהם  סבבים, 
חילקנו  סדנה  בכל  יוניליוור.  בחברת 
ועשינו  לקבוצות,  המשתתפים  את 
לבחירת  מאסטר-שף"  "מיני  תחרות 
זכה  הראשון  בסבב  המנצח.  המרק 

של  בקבוצה  בשרי  ומנגולד  חומוס  מרק 
ראובן פדידה, רונית בן חמו, מריו הילמר, 
איליה אוניקל ודניאל קדוש. בסבב השני 
בקבוצה  התאילנדי  הדלעת  מרק  זכה 
שבה השתתפו גיא שילמן,  עופר וזאנה, 
וושצין, לואיז עזאר  משה מקמל, אינה 

ואסף סולומון.

איך עושים חוויית "WOW" לסועד?
במאמץ המתמיד להשתפר ולצמוח אנו עורכים סדנת שירות מעמיקה – הפעם 
ולאחריה  ההשתלמות,  את  הסניף  מנהלי  עברו  ראשון  בשלב  מגדל.  בסניף 
העובדים. איך גורמים לחוויית הלקוח במקום עבודה להרגיש כמו במסעדה, ובמילים 
משחקי  נערכים  הסדנה  במסגרת  "וואו"?  יהיה  שהשירות  עושים  איך   – אחרות 
נותני שירות, בסיטואציות שונות, כמו למשל תלונות  תפקידים של סועדים מול 
לקוח. כדי להזכיר לעצמנו להיות אדיבים ושירותיים תמיד, הצבנו במטבח הצעה 
,"מה  טובים"  "צהריים   : כגון  והלקוחות,  בין העובדים  מקרבים  משפטים  לשורה של 

אפשר להציע לך היום?", "שיהיה לך יום נפלא" וגם הכי פשוט – "בתיאבון".  

פורשים
יונתן מגל

שפרש  המחשוב,  מחלקת  עובד 
יונתן עבד בחברה  לגמלאות בגיל 70. 
כיועץ  שימש  לכן  וקודם  שנים  כעשר 
במסגרת  שנים.  כחמש  במשך  חיצוני 
הראשי  התומך  היה  יונתן  מומחיותו 
במערכת הסטייל, מערכת ERP לניהול 
רכש וכספים, ותיחזק את המערכת והתוכנה )עד החלפתה(. יונתן 
לו  מודים  ואנו  החברה,  של  התפעול  יכולות  לשיפור  רבות  תרם 

מקרב לב על המסירות והמקצועיות לאורך כל השנים.  

ענת ואן דר ואלט
עובדת  שהיתה  התפעולית,  השפית 
החברה במשך קרוב ל-20 שנה. ענת, 
שפית  היתה  "תדמור",  ביה"ס  בוגרת 
מכללת רופין, אלונים וחברת החשמל – 
בהם היתה אחראית לבישול אלפי מנות 
ביום. בתפקיד האחרון ענת היתה שפית 
ושל  לקוחות  של  מיוחדים  באירועים 

אנו  רבים.  וחידושים  לקהילה  תרומה  ליוזמות,  ואחראית  החברה, 
מודים לענת מקרב לב על האכפתיות, המסירות ותרומתה לחברה 

לאורך כל השנים.

"היוזמה נבעה מכך שחלק גדול מהדיירים הם מבוגרים, 
שנמצאים במקום עשרות שנים, מעטים מהם יוצאים 

לחופשות וכמעט אין להם ביומיום חוויות חדשות"
אירועים וגיבושים

מדליקים ביחד   
בחנוכה חגגנו בסניפים ובמטה עם הדלקת נרות 

משותפת, ושמענו סקירה על הפעילויות השונות והסניפים החדשים.   

פורים שמח
בפורים חגגנו בסניפים השונים עם עיצוב פורימי ומנות ברוח החג. במטה נערך האירוע 

בארוחת צהרים חגיגית, עם תחרות תחפושות והענקת משלוחי מנות זה לזה. 

המצטיינים שלנו
עובדי רוחמה במסעדת "סבינו"

"סבינו"  ואוכל טוב במסעדת הבשרים  כיף  יצאו לערב של  מעון רוחמה  סניף  12 עובדי 
בכפר סבא, לחגוג את הזכייה בתוכנית המצטיינים. קובי ביטון, מנהל הסניף: "הדיירים ברוחמה נכנסו ללב שלנו, 
ואצלנו הם מעל לכל. חגגנו עם העובדים שנותנים מעצמם כל השנה הרבה מעבר לעבודה, וזה לא מובן מאליו".

סיבה כפולה למסיבה עבור עובדי סניף חברת חשמל י-ם 
ירושלים חגגו את הזכייה בתוכנית המצטיינים במסעדת השף "החצר" בירושלים,  חברת חשמל  סניף  עובדי 
גם במקום  זכה  "הסניף  גם של הלקוח:  מיוחד. 12 העובדים הם לא רק המצטיינים שלנו, אלא  בערב טעימות 
ראשון בין כל האתרים של חברת חשמל, כולל של מפעילים אחרים, וגם על ידי מבקר חיצוני שבדק את האיכות 

הקולינרית ובטיחות המזון", אמר בועז קליגמן, מנהל הסניף. 

פעמיים כי טוב עבור עובדי סניף חשמל טכני
שווה  גיבוש  לאירוע  ויצאו   המצטיינים,  בתוכנית  נוספת  פעם  זכו  אביב  בתל  טכני  סניף חברת חשמל  עובדי 
במיוחד: סוף שבוע מפנק במלון דניאל בים המלח. 18 העובדים יצאו בפברואר לסופ"ש שכלל ארוחת בוקר בערד, 

ספא, ארוחת ערב ולינה במלון, וגם שי אישי עם הקדשה מהמנהלת, אורנה בוארון.

משרד רה"מ נתניה רוכבים בבית אורן
11 עובדי סניף משרד רה"מ בנתניה יצאו לחגוג את ההצטיינות בקיבוץ בית אורן, בטיול טרקטורונים אתגרי 

באתר חוות הרוכבים. "העובדים כאן עושים עבודה מסורה בשירות המשרד, ועומדים בדרישות גבוהות", אמר 
זיו יצחקי, מנהל הסניף.

צרעה בטיול אתגרי
בהרי  צהרים  וארוחת  טרקטורונים  טיול  שכלל  אתגרי  כיף  ליום  יצאו  בצרעה  המרכזי  המטבח  עובדי   37
ירושלים. "העובדים שלנו מגיעים מכל רחבי הארץ, בשעות לא שגרתיות, ומוציאים כ-5,000 מנות ביום", אמר 

המנהל, רן לוי. "זכינו בעקבות עלייה משמעותית בהיקף העבודה ועמידה בכל היעדים".

מסאז' לעובדי סניף תנובה רחובות
עובדי סניף תנובה רחובות יצאו לחגוג את ההצטיינות של השנה שעברה בספא בעיר, יחד עם ארוחת בוקר, 
ג'קוזי ומסאז' מפנק. "אנחנו עובדים במשמרות כי המפעל עובד 24 שעות, כולל לילות, מוצאי שבת וימי שישי", 
סיפרה אינה וושצין מנהלת הסניף. "החבר'ה כאן מאוד מסורים וקיבלו את ההוקרה על העלאת הרמה של האוכל 

והשירות, הביקורות הטובות והמחמאות מהלקוח".   

סניף משטרת ת"א בסרט וי.איי.פי
ששת עובדי סניף המשטרה Mezzo יצאו לערב של כיף ופינוק בסינמה סיטי בראשל"צ, שכלל ארוחת ערב 
במסעדה וסרט במתחם הווי.איי.פי. בנוסף, כל עובד קיבל גיפט קארד לרכישת מתנה. "אנחנו מנהלים כאן סניף 
בינינו לבין חדר אוכל בשרי". אמרה מנהלת הסניף,  ויש להם בחירה  חלבי שנותן שירות לכ-800 שוטרים/ות, 
אביבית ביל"ו. "האתגר הוא כל הזמן לחדש, לייצר ספיישלים ושירות ברמה הגבוהה ביותר, ואני שמחה שבוחרים 

בנו ומעריכים את העבודה הטובה". 

קריוקי בגבעת רם
סניף גבעת רם בירושלים חגג ערב גיבוש קרוב לבית: בסניף עצמו. "13 העובדים התכנסו בערב חמישי בכיף, כשכל 
המסעדה רק שלנו, וחגגנו עם גריל-מן שהבאנו במיוחד וקריוקי עד השעות הקטנות של הלילה", סיפר אביב פרידל, 

מנהל הסניף.
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