
התחדשנו!
לקבוצת                             חטיבת החיבור  והקמת 

ה-FM של Sodexo כבר מניב תוצאות בשטח. בשנה 
החולפת צמחה החטיבה ב-8 אתרים חדשים באזור 

המרכז, ירושלים והדרום, בהיקף כספי משמעותי:

עיריית פתח תקווה
אוויר בכל מוסדות  מיזוג  זה תתפעל החטיבה מערכות  בפרויקט 

החינוך בעיר.

מט"ב 
עמותת מטב, לקוחה ותיקה של Sodexo, הרחיבה את השירות 
החברה  מספקת  וכעת  ובדרום,  במרכז   FM-ה לחטיבת  גם 
לעשרות בתי הדיור המוגן של מטב גם שירותי אחזקה כללית – 

תיקונים כלליים, מיזוג, חשמל ועוד. 

מקורות
בפרויקט זה תתפעל החברה את מערכות המיזוג במטה ההנהלה 

של מקורות בתל אביב ובמחסנים בחולון.

טבע נאות
וחשמל  מיזוג  כללית,  אחזקה  שירותי  מספקים  אנו  זה  בפרויקט 

לעשרות חנויות רשת נעלי הנוחות "טבע נאות" ברחבי הארץ.

נת"ע
שירותי אחזקה כלליים למטה ההנהלה של נתע )הרכבת הקלה(. 

לדברי מתי אדלשטיין, מנהל מרחב מרכז בחטיבה, אתר חדש 
זה יניב תוספת הכנסות שנתית בהיקף של למעלה ממיליון שקל. 
הגב  עם  אחרת  בעין  אותנו  שרואים  ספק  אין  הלקוח  "מבחינת 
רואים  בהחלט  אנו  העובדים  ומבחינת   ,Sodexo של  הבינלאומי 

יותר איכפתיות ומוטיבציה לתת שירות מקצועי ולצמוח".

מועצה איזורית באר טוביה 
פרויקט תפעול מערכות המיזוג במתקני המועצה האזורית באר 

טוביה בדרום, ובהם כל הגנים, בתי הספר ובניין המועצה.

עיריית ירושלים
העירייה  מתחם  לכל  כללית  אחזקה  שירותי  יסופקו  זה  בפרויקט 
עובדים  כ-20  באמצעות  משרדים,  בנייני   14 המונה  בירושלים 

בתחומי התמחות שונים. 

לדברי חיים סבג, מנהל מרחב ירושלים והדרום, מדובר בתוספת 
"בירושלים מדובר  מיליון שקל בשנה.  הכנסות של למעלה מ-4 
בהובלת  "הפרויקט  סבג.  אומר  במיוחד",  גדול  בהיקף  בפרויקט 
הצלחה  לו  מאחלים  ואנו  בחברה,  חדש  מנהל  אברהם,  עמיעד 

רבה".

561 מפוצלים 
בפרויקט זה נספק אחזקה ושירות למזגנים בכל פיקוד צפון בצה"ל. 

"מדובר על כ-15 אלף מזגנים מקו חדרה ועד רמת הגולן, כולל 
חיל האוויר ובסיס רמת דוד", מספר שלום אברג'יל, מנהל מרחב 
יוסיפו  בכללית  נוסף  גדול  פרויקט  עם  יחד  הזה  ""הפרויקט  צפון. 
יוביל  הפרויקטים  את  בשנה".  שקל  מיליון  כ-2.6  בסך  הכנסות 

מנהל המחלקה אלכס קיוון.

 בטוחים
שאנחנו 
בטוחים

הסמכה   Sodexo חברת  קיבלה  פברואר  בחודש 
ממכון התקנים לשני תקני בטיחות מחמירים חדשים: 

 .HACCP ותקן   ISO  9001:2015 תקן 
"לתקן הבטיחות במזון HACCP עברנו הסמכה מיוחדת במטבח 
המרכזי ובמפעל הסלטים", מספרת נטלי קוטלר, מנהלת אבטחת 
ולמקצועיות שלנו  יחד הם אות למודעות  "ושני התקנים  האיכות, 
במכרזים  השתתפות   Sodexo-ל מאפשרים  שגם  בבטיחות 

ועוד". 

בקרב  חדש  בטיחות  בקמפיין  גם  נצא  הקרוב  בחודש 
המנהלים  בכנס  חולקה   FM בחטיבת  החטיבות.  בשתי  העובדים 
בכל  נחלק  ההסעדה  ובחטיבת  חדשה,  בטיחות  חוברת  האחרון 
למטבח  רלוונטיים  זהירות  כללי  עם  וכרטיסיות  פוסטרים  הסניפים 
כדי לחזק את הנהלים ובטיחות במזון – כדי שהבטיחות תהיה תמיד 

לנגד עינינו.

חדשים בבטיחות
ושפים  מנהלים  לכ-20  הדרכה  יום  קיימנו  האחרון  בפברואר 
שהצטרפו אלינו בחודשים האחרונים, על מנת ללמוד ולחזק נהלי 
כללי  ברענון  היום  את  "התחלנו  במזון.  ובטיחות  בעבודה  בטיחות 
בטיחות במזון, שמירה על היגיינה וטריות", מספרת נטלי קוטלר, 
בעבודה  בטיחות  בהדרכת  "והמשכנו  האיכות,  אבטחת  מנהלת 
חום,  עם  עבודה  אישי,  מגן  ציוד  במטבח:  לעובדים  שרלוונטית 

חשמל ומכשירי מטבח תעשייתיים, ועוד".

בתחום הספורט, יש מגוון פעילויות בעלי אופי דומה 
לכאורה – מרתון, אולטרה מרתון, טריאתלון, תחרות 
שציינתי  הספורט  סוגי  לכל  וכדומה.  הברזל  איש 
זמן, אימונים ממושכים  כולם מבוססים על סיבולת לאורך  דומים:  מאפיינים 

והתמדה עם תוצאות הנראות רק בטווח הרחוק.

לתחומי השירותים שאנו מספקים, הסעדה, אחזקת מערכות מיזוג וחשמל, יש 
לא מעט נקודות דמיון עם ענפי הספורט שהזכרתי.

כידוע לכולנו, חברתנו מספקת מגוון רחב של שירותים שמטרתם שיפור איכות 
החיים של עובדי לקוחותינו. השימוש במילה שיפור, אינו מקרי. אנחנו לא מייצרים 
איכות חיים, אנחנו לא בונים איכות חיים, אנחנו משפרים את איכות החיים של 
עובדי לקוחותינו במסגרת התנאים הבסיסיים שכל מעסיק נותן לעובדיו. כשאנחנו 

מהי  להבין  עלינו  משהו,  לשפר  שואפים 
שאליו  היעד  מהו  שלנו,  המוצא  נקודת 
נרצה להגיע ומהו המסלול שעליו אנחנו 
רצים. ריצת מרתון, אינה ריצה של 42 
קטעים   42 של  ריצה  אלא  קילומטר, 

של 1 קילומטר. 

)B2B(, לאספקת מגוון שירותים  כשאנחנו חותמים על הסכם עם חברה/ארגון 
אנחנו   ,)B2B4C( החברה/ארגון  עובדי  של  החיים  איכות  שיפור  שמטרתם 
מתחילים ריצת מרתון. ריצת מרתון אינה מתחילה ואינה נגמרת ברגע מסוים. 
הריצה מתחילה הרבה לפני שאתה מגיע ליכולת לרוץ מרתון ומסתיימת הרבה 

אחרי שסיימת את הריצה. 

מרגע  האתר".  "פתיחת  יום  לפני  הרבה  מתחיל  מספקים  שאנחנו  השירות 
תפיסת  את  לבנות  מתחילים  אנחנו  החברה/הארגון,  עם  ההסכם  חתימת 
מורכבת  שלנו  השירותים  בתחומי  ההפעלה  תפיסת  הפרויקט.  של  ההפעלה 
מהמון פרטים קטנים והיא כוללת התייחסות לגורם האנושי )מבנה אירגוני, תהליכי 
)לדוגמא,  ופרוצדורות  והתקשרויות, תהליכים  נושאי רכש  וכד'(,  גיוס, הדרכות 
ברמה  ציוד  פריט  כל  של  מונעת  לאחזקה  טיפולים  תוכנית  האחזקה,  מתחום 

יומית, שבועית וחודשית( ועוד.

אני גאה להיות חלק מהצוות הזה שפועל באופן 
הלקוחות  לכל  איכותי  שירות  לספק  מתמיד 
שלנו, עובד על שיפור מתמיד ומחפש רעיונות 

חדשניים והזדמנויות התפתחות וצמיחה

אפריל 2018

אנחנו   )Transition and Mobilization( הטרום-פתיחה  פעולות  כל  את 
משימה  ולכל  המשימות,  כל  פירוט  את  המכיל  גאנט  בלוח  ומנהלים  מתעדים 
לנקודת  להגיע  בידי מנהל הפרויקט  מסייע  זה,  כלי  יעד.  ותאריך  נקבע אחראי 
כל  שמאפיינות  והתקלות  ה"הפתעות"  הקטנת  תוך  הפרויקט  של  הפתיחה 
פתיחת פרויקט. ראוי לציין, כי לא ניתן למנוע את כל תקלות הפתיחה אך ניתן 

לצמצמן באופן משמעותי ולהקטין את הסיכון הכרוך בהן. 

לאורך כל תהליך הטרום-פתיחה, מתקיימות באופן תדיר ושוטף פגישות פנימיות 
בהן מעורבות כל מחלקות המטה התומכות. כל מחלקה, מדווחת באופן שוטף על 
התקדמות המשימות ובכך נבנה שיתוף הפעולה החשוב בין התפעול לבין המטה 
)אחד מהסממנים לארגון חזק ומוביל(. במקביל, מתקיימות פגישות חיצוניות עם 
נציגי הלקוח והיועץ החיצוני )במידה וקיים( לצורך עדכון שוטף בהתקדמות של 
התוכנית ומצד שני גם יצירת מחויבות, מצד הלקוח, לביצוע 

המשימות שבאחריותו. 

אז הכנו תוכנית אימונים, שאורכה מספר חודשים, לקראת 
ריצת המרתון, לאט לאט יישמנו את מרביתה וכעת אנחנו על 
קו הזינוק. כאן מתחיל משחק חדש - מרגע זה, יש לחשוב 
שגרות  לפי  משימות  לחלק  יש  ומתוכננים,  קטנים  בצעדים 
"ממש  אותה  לראות  לחפש  לא  אבל  המטרה  את  לזכור  יש  קבועות,  ניהול 

בעיניים" כי 42 קילומטר זה ממש רחוק. 

יומי, עלינו לזכור כי מדובר על  כאשר אנחנו מספקים שירותים על בסיס 
רצף של פעולות, שצריכות להיות מבוססות על תוכנית עבודה מסודרת 
וברורה. עלינו ליצור מצב בו כל חלק וחלק בגוף )תרתי משמע( יודע מה תפקידו 
בכל רגע ובכל צעד, אבל כולם עובדים יחד להגיע לאותה מטרה. כך גם תפיסת 
שמטרתם  צוות,  עבודת  על  המבוססים  תהליכים   -  Sodexo של  החזון 

אספקת מגוון שירותים תוך שיפור מתמיד וחדשנות. 

כמו תמיד אסכם בכך באמירת תודה לכל העובדים שלנו. אני גאה להיות חלק 
מהצוות הזה שפועל באופן מתמיד לספק שירות איכותי לכל הלקוחות שלנו, 
עובד על שיפור מתמיד ומחפש רעיונות חדשניים והזדמנויות התפתחות וצמיחה. 

יו"ר Sodexo העולמית
בביקור ראשון בישראל
  Sodexo יושבת ראש החברה נפגשה עם בכירי
ישראל ועם בכירים במגזר העסקי והטכנולוגי

סופי בלון, יו"ר מועצת 
 Sodexo המנהלים של

העולמית, הגיעה בפברואר 
האחרון לביקור ראשון 

בישראל, לצורך היכרות עם 
השוק המקומי והתוודעות לטכנולוגיות חדשניות בישראל.

במסגרת ביקורה, נפגשה בלון עם אנשי עסקים ומנכ”לי החברות 
ומייסד  מנכ”ל  פרס,  חמי  וביניהן  הישראלי  בשוק  כיום  המובילות 
ומייסד  מנכ"ל  שולר,  דור  לשלום,  פרס  מרכז  ויו”ר   Pitango
חברת Intuition Robotics,  המסייעת למבוגרים להישאר 
בי”ח  בכירי  פיתחה,  שהחברה  מיוחד  רובוט  באמצעות  פעילים 

אסותא וחברת הביטוח מגדל ועוד.

בין פגישה לפגישה, דאגה חברת Sodexo ישראל לערוך לבלון 
היכרות עם בירת ישראל, אשר כללה סיור פרטי מודרך במוסדות 

ההיסטוריים והתרבותיים המרכזיים בעיר.

צמח מהשטח
 קובי סעדון,

מנהל חטיבת הסעדה
קובי סעדון מונה לאחרונה למנהל אחת 
 ,Sodexo-משתי חטיבות ההסעדה ב

לצד טל פיקלר. 

קובי עובד בחברה 19 שנים, בתקופת עבודתו מילא מגוון תפקידים. 
ולאחר  בירושלים  החייל  בבית  סניף  כמנהל  דרכו  את  החל  קובי 
מכן  מונה לתפקיד מנהל אזור, במסגרת תפקידו ניהל 15 סניפים 

שחלקם מורכבים ומאתגרים .

מינויו של קובי לתפקיד משלים שינוי במבנה הארגוני של חטיבות 
התפעול . מנהלי החטיבות מנהלים את כל מגוון הלקוחות )עסקים, 
המתמחה  אזור  מנהל  ישנו  תחום  לכל  כאשר   ) ובריאות  חינוך 

באחד התחומים 

מצטיינים  ומנהלים   עובדים  בטיפוח  מאמינה   ,Sodexo- חברת 
וקידומם בתוך הבית,. מתוך תפיסה זו הוצע תפקיד מנהל החטיבה 
לקובי כאשר התפקיד התפנה. "זהו תפקיד אשר קובי צמח אליו 
לחנה,  רינת  אומרת  חלקה",  הייתה  אליו  וכניסתו  טבעי,  באופן 

.Sodexo סמנכ"לית משאבי האנוש של

Sodexo הבית החדש של
בהמשך למיזוג עם ת.ד.ל עברנו בתחילת 2018 למשרדי מטה משותפים בגני יער, לוד, במקום שני 
המטות הנפרדים שהיו קודם לכן. המשרדים המרווחים והחדישים מאפשרים לנו להמשיך לטפח את 

שיתוף הפעולה, לייעל את העבודה המשותפת ולהתגבר על אתגרי המיזוג בין החברות. 

חג עצמאות שמח!
טיפים למנגל מוצלח מהשף התפעולי, עוזי הרוש

עוזי הרוש, שנכנס לתפקידו כשף התפעולי החדש ב-Sodexo לפני כחצי שנה, הגיע אלינו עם ניסיון רב כשף 
שבישל ארוחות חגיגיות ורשמיות לשרים, בכירים ואורחים מחו"ל. "האתגרים שלי בעבודה הם לשמור על הרמה 
הגבוהה שהציבה Sodexo ולהרים את הרף", מספר הרוש. "להכין אטקרציות מעניינות וחדשות לסניפים, לפתח 
קונספטים, לרענן מנות בדגש על הצמחוניות, ועוד. אני משתדל להיות מעורב בכל סניף שאני מגיע אליו, לשמור על 

האיכות, הנראות של המנות ובטיחות המזון, והכי חשוב – להיות שמחים בעבודה".

שיפודי ירקות בגריל
קישוא,  סגול,  בצל  ס"מ:   3X3 לגודל  חתוכים  ירקות  מכינים   -

פלפלים במגוון צבעים, דלורית, עגבניות שרי, חציל ועוד. 

- את הירקות מתבלים בקערה במעט שמן אבוקדו, שום כתוש 
הירקות  גרוס. משפדים את  ופלפל שחור  גס  מלח  הטעם,  לפי 

באופן אסתטי וצולים על האש.

פטריות פורטובלו בגריל
מכינים מרינדה של 4 כפות שמן זית, 4 כפות חומץ בלסמי, 4 
שיני שום כתושות, מלח ופלפל. מורחים את הפטריות בתערובת 

וצולים על האש. 

       בתיאבון

עושים על האש? תחשבו על זה
תכננו את הארוחה מראש.

 קרעי פיתה מצטברים להרבה פיתות - 
המעיטו בפחמימות ככל האפשר.

בנוסף לבשר, צלו גם שיפודי ירקות.

לפני ואחרי הארוחה הגישו פירות טריים.

 נסו לשלב ביום הארוחה פעילות גופנית:
טיול, הליכה, או רכיבה על אופניים. 

מנהלים יחד בהצלחה
כנס המנהלים השנתי נערך בסימן שנה למיזוג 
המצטיינים,  והמנהלים  העובדים  הכרזת  עם 

והופעה של קובי מימון.

לקראת פסח ערכנו את כנס המנהלים השנתי בסניף מגדל בפתח 
של  אזוריים  ומנהלים  אתרים  מנהלי  כ-200  הגיעו  אליו  תקווה, 
נערך  וה-FM של החברה. הכנס  Sodexo מחטיבות ההסעדה 
בסימן שנה למיזוג עם ת.ד.ל, כאשר המנכ"ל אודי בן שימול פרש 
בפני המנהלים את מבנה החברה ויעדיה בארץ ובחו"ל, בדגש על 
הערכים שלנו: רוח השירות, רוח הצוות ורוח השיפור והקדמה. 
באירוע המרשים הופיע הסטנדאפיסט קובי מימון, והוגשה ארוחת 

גורמה אמיתית – מהמנה הראשונה ועד הקינוח. 

שיתף  הכנס  "במסגרת 
החטיבות  ממנהלי  אחד  כל 
הערכים  למימוש  בדוגמה 
חטיבה  ובכל  יום-יום,  הללו 
ומנהלי  מצטיין  עובד  הוכרזו 
סיפרה  מצטיינים",  סניפים 
האנוש,  משאבי  סמנכ"לית 
את  שהובילה  לחנה,  רינת 
מטרה  מתוך  "זאת  האירוע. 
יום  להוקיר תודה והערכה לעובדים ולמנהלים שלנו שעמלים מדי 
על השירות הטוב ביותר, על העזרה ההדדית ועל השאיפה להיות 

הכי טובים וחדשניים שיש".

בכנס הרצו עוד חברי ההנהלה של Sodexo, ניר ליאור, מנהל 
טל  סמנכ"לית משאבי האנוש,  רינת לחנה,   ,FM חטיבת ת.ד.ל 
פיקלר וקובי סעדון מנהלי חטיבת ההסעדה ונטלי קוטלר מנהלת 

QHSE  של החברה. 

העובדים והמנהלים המצטיינים הם: יניב אלבז, מנהל סניף מגדל; 
 ;ONE חיים הרשקו, מנהל סניף הכנסת; גיא שילמן מנהל סניף
תמיר בסל, מנהל סניף נוקיה; אתי גוטסדינר, חשבת הקבוצה; 

ילנה חיאייב, מנהלת חשבונות; ויעל ברוש, קניינית. 



התחדשות וצמיחה
חג הפסח הוא חג שמסמל התחדשות 
עבורנו  יש  אלו  למילים  וצמיחה. השנה, 
משמעות רבה עוד יותר - בנקודת זמן 
המשותף  למסע  שנה  חוגגים  אנחנו  זו 

של Sodexo ות.ד.ל.

צמיחה  של  מסע  הוא  הזה  המסע 
לנו  שמאפשרת  צמיחה  משותפת, 
שירותי  תחום  את  להוביל  להמשיך 
העסקים  איש  לעסקים.  חיים  איכות 
להישאר  התחלה,  זו  "להתאסף  אמר:  פורד  הנרי  המוביל 
השנה  הצלחה".  זו  ביחד  לעבוד  התקדמות,  זו  ביחד 
רבים  בחובה אתגרים  היתה שנה של התאספות שטמנה  שחלפה 
הנובעים מהמיזוג עם ת.ד.ל. היתה זו שנה בה עברנו למשרדי מטה 
משותפים, למדנו לחבר בין תרבויות אירגוניות שונות והתמודדנו עם 
אתגרים שנבעו מכך. הגדרנו מחדש תפקידים, שירותים, תהליכים 
שאנחנו  השירותים  סל  את  הרחבנו  כשבמקביל  זאת  וכל  ונהלים, 

מספקים, תוך המשך הקפדה על מתן שירות איכותי ללקוחותינו.

אבל העבודה שלנו לא הסתיימה. שלב ההתאספות אמנם מאחורינו, 
למידה  והמשך  מעטים  לא  אתגרים  בפנינו  עומדים  עדיין  אבל 
הוא  בפנינו  העומד  ביותר  והמשמעותי  הגדול  האתגר  משותפת. 
ללמוד כיצד לעבוד יחד בצורה הטובה ביותר, באופן שיביא לידי ביטוי 
את היתרונות הרבים שמיזוג זה מייצר – עבורנו ועבור הלקוחות שלנו.

כארגון לומד ומתפתח חשוב לנו להמשיך לשמוע אתכם. בקרוב יצא 
לדרך סקר ה-Engagement הדו-שנתי שלנו. מטרתו של סקר 
זה, המתבצע במקביל בכל המדינות בהן פועלת Sodexo, הוא לתת 
לכם הזדמנות להשפיע, להעיר ולהאיר. באמצעות הסקר הזה אנחנו 
לומדים מה הן הנקודות החזקות שלנו, ואיפה עוד ניתן להשתפר. על 
סמך סקר זה נבנית תכנית העבודה השנתית שלנו, ובעזרתו אנחנו 

יכולים לעמוד ביעדים השאפתניים שאנו מציבים לעצמנו.

ביחד נוכל לעמוד בכל האתגרים האלו, ולצמוח.
בברכת חג שמח לכם ולבני משפחותיכם.

רינת לחנה, סמנכ"לית משאבי אנוש ותקשורת

מרעננים נהלים 
למניעת הטרדה מינית

מיוחדת  לומדה   Sodexo-ב נשיק  אפריל  בחודש 
למנהלים, לרענון נהלים, תהליכי מניעה ולטיפול במקרים 

של הטרדה מינית במקום העבודה. 

להדריך  כיצד  ונגיש  זמין  מידע  לספק  היא  הלומדה  מטרת 
תלונה.  של  במקרה  ולסייע  לטפל  וכיצד  העובדים,   את 
לשנה,  אחת  הווירטואלי  בקורס  להשתתף  יחויב  מנהל  כל 
זמינה  תהיה  הלומדה  הנהלים.  לרענון  דקות   20 ולהקדיש 

למנהלים מהסמארטפון, בכל זמן שיבחרו.

 להיות מעורב
        זה להשפיע

יוצא   Sodexo עובדי  של  השנתי  המחוברות  סקר 
לדרך, ולכם יש הזדמנות להיות מעורבים ולהשפיע על 

סביבת העבודה של כולנו! 

Sodexo סקר אקלים 2018
10.4-11.5 התאריכים  בין 

לשלב מכל הלב
Sodexo גאה לשלב 
עם  אנשים  בעבודה 

מוגבלויות.

הערכי  מהקוד  כחלק 
מקפידה   ,Sodexo של 

מזה  החברה 
שנים ארוכות על שילוב אנשים עם מוגבלויות בעבודה, כחלק 

בלתי נפרד מהסניפים. 

לנו רבות לאורך השנים, למרקם  "העסקת העובדים תרמה 
החברתי ולשירות בסניף – אנחנו כמו משפחה", מספר רוני 
סתווי, מנהל סניף משרד החוץ בירושלים המעסיק ארבעה 
עבודה  לספק  וגאים  שמחים  "אנחנו  מוגבלויות.  עם  עובדים 

והם  שנים  הרבה  אצלנו  עובדים  חלקם  מיוחדים,  צרכים  עם  לאנשים 
משאבי  סמנכ"לית  לחנה,  רינת  לדברי  ומסורים".  טובים  עובדים 
האנוש, "אנחנו רואים בשילוב אנשים עם מוגבלות ערך חשוב מאוד 

ומוכיחים לאורך השנים שזה מעצים ותורם לכל הצדדים". 

מועסקים באמצעות  השונים,  בסניפים  מוגבלויות  עם  מהעובדים  חלק 
משרד  בסניף  להשמתם.  הפועלת  נוספות  ועמותות  אלווין  עמותת 
החוץ מועסק במסגרת זו ינון כהן, בן 33 מירושלים. "אני אוהב מאוד 
את העבודה שלי", הוא מספר. "אני גר עם שותפים בדירה וכל יום אני 
נוסע לעבודה וחוזר לבד באוטובוס. בעבודה אני אחראי לנקות פסים, 
לדאוג שלא יהיה חסר כלום, לחתוך ירקות וכל מה שצריך. מה שאני 
הכי אוהב בעבודה זה את האנשים 
סתווי,  רוני  לדברי  איתי".  שעובדים 
עוזר  והוא  שנים  כשלוש  עובד  "ינון 
הלקוחות.  בשירות  גם  דבר,  בכל 

אנחנו גאים בו מאוד". 

שילובם  את  מלווה  אלווין  עמותת 
מוגבלויות  עם  עובדים  עשרות  של 
ברחבי הארץ. "יועצות ההשמה מבקרות במקומות העבודה מדי שבוע-
אורטל  אומרת  בעיות",  בפתרון  והמעסיק  לעובד  ומסייעות  שבועיים, 
אנוך, יועצת השמה בעמותה. "העובדים שלנו ברובם בתפקוד גבוה 
בפיקוח  החופשי,  בשוק  לעבוד  יכולים  הם  ולכן  המוגבלות,  למרות 

ובתמיכה מתאימים".

"בעבודה אני אחראי לנקות פסים, 
לחתוך ירקות ולדאוג שלא יהיה 
חסר כלום", אומר ינון כהן, העובד 

בסניף משרד החוץ, "אני הכי אוהב 
בעבודה את האנשים" 

מינויים חדשים
שגיא פריינטה מנהל אשכול
זהבית בכר לוי חשבת שכר
לימור ביבי עוזרת חשב שכר

אביטל תורגמן מנהלת סניף איי.טי.אס
יוסף אהרונוב מנהל סניף אסותא אשדוד

מיכאל אנש שף אל אופ
איליה ויינגולץ מטבח מרכזי

ארנון דורון שף מנהל אלביט חיפה
עומרי ביבה שף מנהל קרלסברג

ברק בן לולו מנהל מכירות 
אברהם עמיעד מנהל אתר עיריית ירושלים
אלכס קיוון מנהל פרויקט מפוצלים 561 צפון

למשרד ממשלתי באיזור נתניה
דרושים טבחים, 

עוזרי מטבח ועובדים כלליים.
נדרש ניסיון במטבח מוסדי
וזמינות למשרה מלאה. 

תחילת העבודה מותנת במעבר סיווג ביטחוני

לפרטים ושליחת קו"ח:

טלפקס: 072-2742937

Shery.Benilush@sodexo.com

שרי בנילוש, רכזת משאבי אנוש

דרושים טבחים ועוזרי מטבח
לסניפנו בדרום הארץ! 

העבודה כוללת העתקת מגורים לדרום,
קבלת מגורים וכלכלה על חשבוננו!

6 ימי עבודה בשבוע, במשמרות.

לאיזור רחובות נס ציונה 
דרושים עובדים כלליים ועוזרי טבח 

5 ימים בשבוע, העבודה במשמרות בוקר/ צהריים/ ערב.

תחילת העבודה מותנת במעבר סיווג ביטחוני

שכר מצוין למתאימים!

לסניפינו בירושלים דרוש טבח,
עוזר טבח ועובדים כלליים 

זמינות למשרה מלאה,

נדרשת יכולת עבודה תחת לחץ וריבוי משימות 

שכר מצוין למתאימים! מגורים וכלכלה 
נו על חשבונ

ועכשיו דרושים גם בפייסבוק:
https://www.facebook.com
/HR.sodexo.onsiteisreal ** המשרות מנוסחות בלשון זכר אבל מופנות לשני המינים**

לסניפנו באזור השרון
דרושים עובדים כלליים!

התפקיד כולל עבודות מטבח, פינוי, הגשה וניקיון

נדרשת יכולת הגעה עצמאית לראש העין וכפר סבא.

תנאים מעולים למתאימים! 

טכנאי מיזוג אוויר לכל רחבי הארץ

התפקיד כולל אחראיות על תיקון ובקרה

של מערכות תעשייתיות.

רישיון חשמלאי חובה!

אירועים וגיבושים
יום המשפחה, חושבים מחוץ לקופסה

ביום המשפחה רצינו לתת הפעם ערך אמיתי למושג "בילוי משפחתי". ביום זה סיימנו את יום העבודה בשעה 
15:00, וציידנו את העובדים בשי מיוחד – שקיק בד ובו ארבעה משחקים המתאימים לכל המשפחה לנסיעות: 

דומינו, קלפים, דוקים וחמש אבנים. 

רגע מתוק
ציינו את המעבר למשרדים החדשים של המטה עם שי צנוע לעובדים: ספלים מעוטרים עם תחתיות  בט"ו בשבט 
עם  עובדים  הנפש, המעסיקה  ציפור  הזמנו מעמותת  השי  האילנות. את  לחג  כיאה  יבשים  בפירות  גדושים  ומגנטים, 

צרכים מיוחדים.

 

המצטיינים שלנו
יום כיף כפול במוריה

יום כיף במלון קראון פלאזה בירושלים, עם ארוחת  יצאו לגיבוש בינואר, שכלל  סניף מוריה  עובדי 
בוקר, מסאז' ובריכה. ביום אחר אירגן מנהל הסניף יורם אוחנה יום כיף נוסף לעובדים, עם משחקי 
חשיבה קבוצתיים וברביקיו. "אנחנו סניף של 25 עובדים שנותן שירות כל השנה לקבוצות, חיילים 

ותיירים – היה לנו חשוב להביע הערכה לעבודה הקשה וליהנות יחד", אומר אוחנה. 

בני ברית במלון בוטיק
12 עובדי סניף בני ברית בחיפה יצאו בספטמבר ליום גיבוש בספא, במלון בוטיק בחיפה. הסניף מגיש חמש 
בין העובדים  וגם  ארוחות ביום בבית האבות בני ברית בחיפה. "מה שמיוחד אצלנו זה היחס, גם לקשישים 

עצמם – אנחנו כמו משפחה", מספר איליה פורטמן מנהל הסניף. 

גבעת רם חוגגים באקסטרים
14 עובדי סניף גבעת רם, שנותנים מדי יום שירות לבאי האוניברסיטה העברית ולחיילי חיל האוויר, יצאו 
לגיבוש אתגרי בטרקטורונים בהרי ירושלים. "שילבנו את הפעילות בטיול מודרך, וסיימנו בביקור ביקב גוש 

עציון ובארוחה מצוינת", מספר אביב פרידל, מנהל הסניף.

סניף ONE מתפנק בחמי געש
בתחילת חודש מרץ יצאו 6 עובדי סניף ONE ליום פינוק בחמי געש, שכלל מסאז', כניסה למרחצאות וארוחה. 
ONE בראש העין. "יש לנו צוות ותיק ומדהים שתמיד  הסניף משרת כ-200 סועדים ביום בחברת התוכנה 
שואף קדימה", מספר גיא שילמן, השף והמנהל. "העובדת המובילה והרוח החיה שלנו היא דפנה דורני, אחראית 

הפס הקר, ולה מגיעה תודה מיוחדת על הישגי הסניף".

צהלון בארוחת דגים ביפו
שבעת עובדי סניף צהלון יפו יצאו לחגוג את הצטיינות הסניף בארוחת ערב במסעדת דגים ביפו. הסניף משרת 
יום בבית האבות, מרכז היום והמרכז הגריאטרי צהלון. "הצוות שלנו מיוחד במינו, כמו משפחה  כ-400 איש מדי 
המורכבת מכל עם ישראל", מספר ראובן פדידה, מנהל הסניף. "יש לנו שלושה עובדים מאריתריאה שנכנסו יחד 

עם המשפחות שלהם ללב שלנו, וכולנו ביחסים חמים עם צוות המקום".

פורים שמח בסניפים ובמטה
את חג הפורים חגגנו השנה בשמחה רבה, עם תחפושות, משלוחי 

מנות והרבה מצב רוח טוב: הסניפים קושטו ו"התחפשו", ואת 
הסועדים קידמנו ברוח פורימית ובתחפושות. גם במשרדי המטה 
השמחה היתה רבה: שיחקנו "גמדים וענקים" בין עובדי החטיבות 

השונות, ולמחרת התחפשנו וחילקנו משלוחי מנות. היה שמח!
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