מאמינים בסינרגיה :חטיבות ההסעדה
מרחיבות את שיתוף הפעולה

והFM-

"החזון שלנו הוא להציע מענה שלם לארגונים באופן שמשפר את איכות החיים של
העובדים ,ואין ספק שאנחנו בדרך לשם" ,אומרת גלית ברששת ,סמנכ"לית השיווק
והמכירות של Sodexo
שנתיים לאחר רכישת חברת ת.ד.ל והקמת חטיבת הFM-
בקרב גופים שנהנים משירותי שתי החטיבות FM ,והסעדה,
של  ,Sodexoהסינרגיה בין חטיבות ההסעדה והFM-
ניתן למנות את רשת בתי האבות קשת צהלון .בקרב
ממשיכה להציע ללקוחות הקבוצה את מעטפת הפתרונות
לקוחות בינלאומיים כמו חברת נוקיה MSD ,וג'ונסון & גונסון,
הכוללת למכלול השירותים באופן שמשרת את החזון של
מעניקה חטיבת ה FM-שירותי תפעול מסוג חדש יחסית
הקבוצה " .Quality of life Servicesבחו"ל מציעה
בישראל דוגמת שירותי קבלה ,ניקיון ומחסן" .בקרב לקוחות
קבוצת  Sodexoכ 100-סוגים שונים של שירותים – מניהול
בינלאומיים שנהנים בחו"ל משירותי  Sodexoקיימת עדיפות
ואחזקה ,דרך הסעדה ,תמיכה ופתרונות מותאמים לסגמנטים",
ליהנות בכל האתרים משירותי אותה קבוצה לנושאי שיפור
אומרת גלית ברששת ,סמנכ"לית השיווק והמכירות של
איכות החיים של העובדים" ,מוסיפה גלית .לקוחות שמקבלים
 Sodexoישראל" .גם בישראל החזון שלנו הוא להציע מענה
את השירות המלא של  Sodexoנהנים משירות ברמה
זה ואין ספק שאנחנו בדרך לשם" .המיזוג כבר בא לידי ביטוי
הגבוהה ביותר ,לצד יעילות וחיסכון במשאבים ארגוניים .יש
בשטח מזה תקופה ארוכה ,כאשר בימים אלה מיושם תהליך
להם כתובת אחת ,נציג אחד שמנהל את המבנה ,והוא זה
משלים למיתוג כל כלי הרכב בשתי חטיבות הקבוצה תחת
שדואג למעליות ,לתיקונים ולכל מה שצריך כדי שהם יוכלו
 ,Sodexoממכוניות חברה ועד כלי רכב תפעוליים ומשאיות.
להתמקד בליבת העסקים שלהם .האתגר הוא להמשיך
ולממש את הסינרגיה הזו
"ת.ד.ל היא כיום חלק מקבוצת ,"Sodexo
אומר ניר ליאור ,מנהל חטיבת ה FM-ניר ליאור ,מנהל חטיבת ה FM-של  :Sodexoכדי שנוכל לתת את מכלול
של " .Sodexoאנחנו שומרים על המותג "היעד המשותף שלנו כחלק מהקבוצה השירותים לחברות".
הבינלאומית הוא לחדור יותר ויותר למגזר
"עבורנו אין ספק שכאשר
ת.ד.ל כיוון שהוא המותג החזק ביותר בתחום העסקי הפרטי".
התפעול והאחזקה ,בעיקר בקרב לקוחות
קבוצה
תחת
עובדים
במגזר הציבורי .היעד המשותף שלנו כחלק מהקבוצה
בינלאומית גדולה ,עומדים לרשותנו יותר אפשרויות וכלים
הבינלאומית הוא לחדור יותר ויותר למגזר העסקי הפרטי".
מאשר קודם לכן" ,מוסיף ניר" .אם זה ברמת מערכות מידע,
כיום מעניקה חטיבת  FMשירותים מגוונים ,החל ממיזוג אוויר,
מוקד ,התנהלות של חברה גדולה עם תשתיות שלא היו לנו,
בינוי וחשמל ועד לתחזוקה שוטפת ,בקרב כ 80-לקוחות
ועד ההכשרות המקצועיות ,הבטיחות והביטחון התעסוקתי
אשר פזורים על פני למעלה מ 350-אתרים .בין הלקוחות
לעובדים .האתגר הוא להמשיך ולהטמיע את התהליך גם
ניתן למנות גופים גדולים במגזר הציבורי דוגמת משרד
בקרב לקוחות וגם בקרב העובדים ,וללכת יחד לגופים פרטיים
הביטחון ,בתי חולים ומשרדי ממשלה נוספים ,שב"ס,
גדולים .אני בטוח שהידע והניסיון של עובדי חברת ת.ד.ל
משטרת ישראל וכמו כן לקוחותך מהמגזר העיסקי פרטי
המסורים ,ימשיך לתרום רבות לצמיחה ולהתפתחות של
דוגמת סופר פארם ,סטימצקי ,מדנס ביטוח ,ורדינון,
הקבוצה".
צוותא ועוד .השירות ניתן מצפון ועד אילת.

שיתוף הפעולה בא לידי ביטוי
גם במיתוג המשותף של כלי הרכב

נעים להכיר

גלית ברששת,
סמנכ"לית מכירות ושיווק

גלית ברששת אחראית במסגרת תפקידה על
שני תחומי מפתח בחברה ,איתור הזדמנויות
עסקיות וניהול מערך השיווק .טרם מינויה עבדה גלית בקבוצת ISS
ישראל ,כסמנכ"לית מכירות ושיווק ,ובארבע השנים האחרונות עסקה
בייעוץ עסקי וליווי ארגונים ,בעיקר בתחום בניית מערכי שיווק ומכרזים
לחברות מרכזיות במשק" .אין לי ספק שהצטרפותה של גלית יהווה
חיזוק משמעותי לצוות ההנהלה ולחברה כולה" ,אומר אודי בן שימול,
מנכ"ל .Sodexo

ה Food truck -של שף צ'רלי פדידה הגיע לפנק את עובדי
סניף מגדל במנות הגורמה שלו.
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אמון ,אמונה

וכיצד הם קשורים להתפתחויות בשוק הישראלי

אמון
לאחרונה למדתי משהו חדש על אחת
מהיחידות המובילות בעולם – יחידת הקומנדו
הימי של צה"ל .מהיום הראשון ביחידה ,מלמדים ומאמנים את החיילים
ביחידה לפעול ,בין היתר ,על פי שני עקרונות בסיס .העיקרון הראשון,
הוא האמון ,ההבנה היא שגם בנקודה המתישה ,שבה ייראה כי הדברים
מתפרקים ואין מוצא זהו דווקא הרגע שבו החיילים ביחידה ,מוצאים
בתוכם את הכוחות לעזור לחבריהם ליחידה .במילים אחרות ,היחידות
בעלות הביצועים הטובים ביותר ,אינן דווקא החזקות ביותר ,או אלו שיש
בהן את החכמים והמהירים ביותר ,אלא הן היחידות שחבריהם מחויבים
זה לזה .לכן מזכירים לחיילי הקומנדו ,שחבריהם נותנים בהם אמון מוחלט
ואף מעניקים להם אותו בחזרה – הם יכולים לפעול ,לרוץ ולהסתער
קדימה ,כי יש מישהו שדואג להם.

היא לא טרנד אופנתי המשתנה לפי עונות או תחושות .אמונה היא
החוט המחבר והמקשר את הפעולות היומיומיות שאנו מבצעים,
מול התמונה הכללית שאנו מציירים .כיום ,השוק הישראלי המורכב
ממתחרים ,לקוחות ,ספקים ,יועצים וכמובן סועדים – יודע לראות ולהעריך
את התמונה שיצרנו תוך הרבה אמונה .עם הבנה ,המון רגש ואכפתיות
לערכי החברה.

התפתחויות בשוק הישראלי והקשר לאמון ולאמונה

חברת  Sodexoפועלת בשוק ההסעדה הישראלי למעלה מ40-
שנה ,ופעלה לצד חברת נורקייט (לימים אי.אס.אס קייטרינג) .קבוצת
 ISSהבינלאומית ,נכנסה לישראל לפני כ 20 -שנה ,ובמהלכן השקיעה
ברכישת חברות ישראליות בתחומי השירותים
העיקרון השני ,הוא חשיבות התחקיר השוק הישראלי יודע לראות ולהעריך את השונים (לרבות רכישת חברת נורקייט לפני כ-
והאפשרות להבעת דעה (בקבוצת התמונה שיצרנו ,תוך הרבה אמונה ,הבנה 13 ,שנה) .לפני מספר חודשים פרסמה החברה
 Sodexoקוראים לזהUp :
הבינלאומית את החלטתה לצאת מפעילותה
 .)Speakרגש ואכפתיות לערכי החברה
סיום
לאחר
סיפרו לי שכבר בערב הראשון
בישראל .אין ספק ,כי החלטה דרמטית כזו
היה
כיצד
ולבחור
אותן
לדרג
פעולותיו,
את
האימון ,מחויב כל חייל לנתח
השפיעה ותשפיע על שוק ההסעדה בישראל .חברת אי.אס.אס
נקרא
(שבעבר
העצמית
ההכרות
שרמת
פועל אחרת .הציפייה היא
קייטרינג הינה החברה בעלת המחזור הגדול בישראל בתחום ההסעדה
המפקדים
"מה
בעיקר
לספר
שעליו
עד
גבוהה,
ביקורת עצמית) תהיה כה
זה למעלה מעשור .עולה השאלה האם החלטה זו נובעת מאובדן
וחבריו לא ראו שהוא עשה" .עיקרון התחקיר הוא כה חשוב ובסיסי ,כיוון
אמון של חברה בינלאומית בשוק הישראלי? באופק אחר ,חברתנו
שהוא מאפשר ליחידה להיות ארגון לומד ומשתפר .כך הופכת יחידה
ממשיכה את דרכה של חברת ת.ד.ל ,שפועלת גם היא למעלה מ50 -
להיות מהטובות בעולם ,בעלת יכולת התאמה ,שינוי משימה תוך כדי
שנה בתחום אחזקת המערכות האלקטרומכניות .לפני מספר חודשים
תנועה ורמות ביצוע שזיכו אותה בלא מעט עיטורים ואותות.
חברת  CBREהבינלאומית רכשה את חברת רמות הישראלית
העוסקת בתחומי האחזקה השונים .משתי דוגמאות אלו אנו למדים כי
אמונה
חברות בינלאומיות מקבלות החלטה על השקעה במדינות לפי רמת
לאחרונה חגגנו  5שנים מאז השקת המותג  Sodexoלראשונה
האמון שלהן בחברה המקומית .כדי להמשיך ולזכות באמון זה ,עלינו
בישראל .זוהי הזדמנות נהדרת לסכם את המסע המופלא שעשינו יחדיו.
להמשיך ולפעול לפי עקרונות האמונה שיצרנו בחברה בישראל,
מעגל חיים של חברה ,כולל באופן טבעי ,נקודות שיא ונקודות שפל ,אך
תוך הקפדה יתרה על יישום מתמיד של ערכי החברה.
בעיקר הוא כולל הרבה אמונה בדרך .בתחילת המסע למדנו את המושג
בשם הנהלת החברה ובשמי באופן אישי ,אני מאחל לכם ,לבני
"למה" הכרנו והבנו את הסיבה לכך שקבוצת  Sodexoקמה ופועלת
משפחותיכם וליקיריכם חג אביב פורח ,צומח ומלא באמון ובאמונה.
בהצלחה כל השנים .תמיד יש להתחיל ב"למה?" (? – )Whyלהגיע
להבנה מעמיקה כחברה ,ולהנגיש את הפעילויות שלנו לאחרים בחברה
ומחוצה לה .סביב אותו מקור ,אותו סיפור נבנית תחושת האמונה .אמונה

בתמונה סניף הכנסת משתתף במבצע דוגו.

התחדשנו!

השנה זכינו להתרחבות משמעותית ולמגוון לקוחות חדשים שהצטרפו לקבוצת  ,Sodexoהן
לחטיבת ההסעדה והן לחטיבת ה .FM-יצרנו שיתופי פעולה עם לקוחות מהסקטורים השונים
במשק הישראלי ובכל רחבי הארץ .כל חטיבות החברה היו שותפות להתחדשות ולעשייה המניבה
והברוכה.
חטיבת ההסעדה Sodexo
חטיבת ההסעדה התחדשה עם מגוון לקוחות ,הן במגזר הממשלתי
והן במגזר העסקי פרטי .הפעילות מול עסקים בסקטורים שונים:
הייטק ,תעשייה ,ומשרדי ממשלה ,מעידה על יכולתה של החטיבה
להתאים את אופי השירות למניפה הרחבה של סוגי הסועדים
בקרב לקוחותינו.
"השם הטוב שלנו הולך קדימה" ,אומר טל פיקלר ,מנהל חטיבת
ההסעדה" ,הוכחנו את יציבות החברה ,שחיונית בענף בו אנו
פועלים .אנחנו נהנים מקידום עובדים וותיקים ,לצד גיוס כוח אדם
חדש".
התמורות בשנה האחרונה ,סייעו למנף את פעילות הקבוצה מול
החברות המובילות במשק הישראלי .אנו גאים להעניק שירותי
הסעדה לחברות המובילות במשק ,לשיפור הרווחה ואיכות חייהם
של לקוחותינו" .דריסת הרגל באזורים חדשים מוכיחה את מינוף
החטיבה בשנה האחרונה" ,אומר מוטי גבאי ,מנהל אזור דרום.
לובינסקי ,ריסקו ,דובק ,חברת חשמל בתל אביב ובחדרה ,בניין
ג'נרי בירושלים ,דלתא ,חברה מבנה ,בית החייל והסוכנות
היהודית הם רק חלק מלקוחותינו החדשים.
בנוסף ,השנה התחלנו במהלך פתיחת מסעדות חלביות בסניפים
השונים ,כחלק ממגמת זיהוי צרכי הסועדים והענקת שירות מלא
ללקוחותינו.
"כל לקוח חדש מאפשר לנו להמשיך להתחדש להתמקצע
ולהתמיע את ערכי החברה :רוח השירות ,רוח הצוות ורוח הקדמה
והשיפור" ,מוסיף קובי סעדון ,מנהל חטיבת ההסעדה.

"מינוף הפעילות מעניק לנו את יתרון ההתפתחות" ,אומר מתי
אדלשטיין ,מנהל מרחב מרכז" ,החברה מייצרת שיתופי פעולה
עם גורמים מובילים במשק ,וממשיכה בצמיחה משמעותית".

מרחב דרום
השנה נפתחו אתרים חדשים במרחב ,ובראשם הפעילות מול
משטרת ישראל ושב"ס ביחידות אשדוד ועד אילת .גם שיתוף
הפעולה עם בסיסי צה"ל המשיך גם השנה עם בסיסים רבים,
דוגמת בסיס רמון .החטיבה ממשיכה להפעיל את שירותי האחזקה
בבתי החולים הפרוסים במרחב ,דוגמת בית חולים הדסה בירושלים
ובית חולים ברזילי באשקלון.
"החברה מיישמת שתופי פעולה מניבים וממשיכה לצמוח עם לקוחות
נוספים מהמגזר העסקי" ,אומר חיים סבג ,מנהל מרחב דרום.

ארצי
החברה החלה לספק שירותי אחזקת מזגנים לעשרות אלפי בתי
אב ברחבי הארץ ,שרכשו פוליסת ביטוח מזגנים מחברת פל.

"עם ישראל חי" עם מבצע דוגו
חברת  Sodexoהצטרפה השנה למבצע דוגו ,יוזמה של בית העדות למורשת הציונות הדתית ושל דוד (דוגו)
לייטנר ,ניצול מחנה אושוויץ ,שבחר לחגוג את נצחונו על הנאצים באכילת פלאפל .לייטנר מקיים מסורת זו מזה
מספר שנים ,זכר ללחמניות מבית אמא ,עליהן חלם בעת שהותו הארוכה במחנה .כשעלה ארצה לאחר המלחמה ,גילה שאת לחמניות ילדותו אמנם לא
ניתן להשיג ,אך הצליח למצוא להן תחליף ראוי באכילת פלאפל .השנה הצטרפה חברת  Sodexoלמבצע דוגו ,והגישה מנות פלאפל בכל סניפי החברה
המרכזיים ,ביניהם כנסת ישראל ,משרד החוץ ,חברת אל אופ וסניפי תנובה ברחבי הארץ .הסועדים והעובדים הצטלמו עם השלט "מבצע דוגו – עם
ישראל חי!" ,והציפו את הרשתות החברתיות.
"אנו רואים בתרומה לקהילה חלק בלתי נפרד מהפעילות שלנו" ,אומר אודי בן שימול ,מנכ"ל " ,Sodexoהתרגשנו מסיפורו של דוד לייטנר ,שכיבד אותנו
בנוכחותו ועורר התרגשות רבה בקרב הצוות".

ארוחת זהב

ליהנות מהטעם ,ההגשה והבריאות בגיל השלישי

כחלק מתפיסת איכות החיים של  ,Sodexoהחברה משקיעה
משאבים בהענקת פתרונות מותאמים ללקוחותיה ,ביניהם בני גיל
הזהב ,הזקוקים לתשומת לב תזונתית מיוחדת .פעילות החברה
בבתי אבות ומרכזי יום מעניקה תפריט הזנה רחב ,המבוסס על
עקרונות התזונה המתקדמים ביותר ,המשלבים בריאות והנאה
בצלחת.
"הגיל השלישי מהווה כיום פלח גדל וצומח באוכלוסייה" ,אומרת
איילת מרטין ,תזונאית החברה" .עם העלייה בתוחלת החיים,
אנחנו נדרשים גם לסוגיה של איכות החיים ושמירה על אורח חיים
בריא ,פעיל וחיוני" Sodexo .מעניקה שירותי הסעדה מקיפים לבתי
האבות ומרכזי היום ,הנעים בין ארוחה מרכזית ליום הזנה מלא.

מרחב צפון

מרחב מרכז
במרחב מרכז המשכנו להרחיב את פעילותנו באתרים חדשים,
להם אנו מעניקים מכלול שירותי  .FMאת שנת  2019פתחנו
עם פרויקט מסוג זה ב"בית מדנס" ,בתל אביב .כמו כן ,המשכנו
להתרחב עם סניפים נוספים של קופת חולים כללית ושירותי
מיזוג אוויר עם לקוחות דוגמת ערוץ הספורט ,חברת עמידר ועוד.

מגמה משמעותית נוספת בחברה היא מזעור השימוש במזון
מעובד ,ותעדוף מזון טרי מבושל ,זאת לצד המודעות הגוברת
ליתרונות התזונה הים תיכונית ,המשלבת ירקות ופירות טריים,
עשבי תיבול ,דגנים מלאים ואכילת קטניות על בסיס יומי.
"בבניית תפריט לבני הגיל השלישי ,אנחנו מנסים לראות תמיד את
הפרט ולא רק את הכלל ,ולהעניק מענה מקיף עד כמה שניתן,
לתזונה טעימה ,מזינה ומספקת" ,אומרת איילת.

 Sodexoבמיזם עם לקט ישראל
להצלת מזון וחלוקה לנזקקים

חטיבת FM
השנה הרחיבה החברה באופן ניכר את הפעילות בקופת חולים
כללית ,בפתיחת סניפים נוספים בכל אזור הצפון והגליל המערבי.
כמו כן ,הורחבה באופן משמעותי הפעילות באתרים נוספים של
משרד הביטחון ,כאשר הפעילות הכוללת במרחב גדלה בכ-
 50%בשנה האחרונה" .אני רואה בפרויקטים האלו מיזמים מובילים
שיכולים למנף אותנו כחברה וכארגון בצפון" .אומר שלום אברג'יל,
מנהל מרחב צפון.

"אחת ההבנות לגבי הזנה בגיל השלישי ,היא שהתזונה צריכה
לאפשר בחירה" ,מסבירה איילת" .חשוב להמנע מדיאטות
מגבילות ,הגורמות לצמצום האפשרויות ועלולות להוביל לצריכה
נמוכה של חלבונים וחומרי הזנה איכותיים" .הגיוון בא לידי ביטוי הן
בצבעוניות המזון ,באופני החיתוך ובמרקמים ,והן בבחירת המצרכים
 -ירקות ופירות ,דגנים ,חלבונים ושומנים בריאים.

אתר אינטרנט חדש לSodexo-

בקרוב יעלה לאוויר אתר האינטרנט החדש של Sodexo
 On-Site Servicesישראל .האתר החדש משותף
לחטיבת ההסעדה וחטיבת האחזקות ( .)FMהאתר פונה
הן ללקוחות והן לעובדים ומיועד לשקף את הסינרגיה ואת
מעטפת הפתרונות המלאה המוצעת ללקוחות ,למתן שירותי
משפרי איכות חיים לארגונים ,בדומה לאופן שבו פועלת
הקבוצה הבינלאומית.
מעבר לשירותי החברה בישראל ,האתר מיועד להעמקת
ההיכרות והתקשורת בין עובדי החברה הפזורים באתרים
שונים ,להציע תוכן ,עדכונים ,קישור לרשתות החברתיות וכן
כלי סיוע בגיוס עובדים למשרות פנויות.

העקרונות המנחים בבניית תפריט לגיל השלישי

בתזונה לגיל השלישי אנו שמים דגש על חומרי גלם איכותיים,
תעדוף מזון טרי מבושל ,תוך שמירה על עקרונות מתקדמים של
בטיחות במזון ותפריט מגוון .החברה פועלת על פי תקני משרד
הבריאות המעניקים הרכב ארוחה מדויק.
בפעילות מול בתי האבות ומרכזי היום לקשיש ,מתייחסים להעדפות
הלקוח ולמרקמי המזון .האוכל המוגש צריך להיות מבושל כהלכה,
נוח ללעיסה ולעיכול ,ועם יכולת לתת מענה לכלכלות מיוחדות כמו
צמחונות ,תוך הענקת תחליף חלבוני הולם.

 Sodexoמעמיקה את התרומה לקהילה ויוצאת במיזם משותף
עם עמותת "לקט ישראל" להצלת מזון מבושל והעברתו
לעמותות ולנזקקים" .הפרויקט ,שמהווה חלק מהפעילות היזומה
למען הקהילה ,יצא לדרך לאחר ביקור שערכו אנשי מטה והנהלה
במרכז האיסוף של לקט ישראל ,והתרשמו מקרוב מפועלה החשוב
של העמותה ומבטיחות המזון .זאת ,החל מאיסוף המזון מהמוסדות
התורמים ,דרכי ההפצה במשאיות מבוקרות ,שמירת המזון ועד
חלוקתו לבתי הנזקקים ".אומרת רינת לחנה ,סמנכ"לית משאבי
אנוש ותקשורת.
נציגי לקט ישראל מגיעים
לסניפי  Sodexoנבחרים
בתום ההגשה ואוספים
את המזון שנותר ,תוך
שמירה על איכות ,נראות
ואחסנה נאותה.

מה הקשר בין מילה
טובה לשירות טוב?
אנחנו נמצאים בתקופה מרגשת של
התחדשות וצמיחה חסרת תקדים,
כאשר שתי החטיבות של Sodexo
מקנות לנו יכולות חדשות ,עוצמה,
ביטחון לעובדים ושיתוף פעולה.
כחלק מתפיסת השירות שלנו אנחנו
לא שוכחים להביט פנימה ,ולבחון את נושא השירות הפנים-
ארגוני .נושא זה מעסיק את הארגונים המובילים בעולם ,מתוך
הכרה בחשיבות השירות ללקוח הפנים-אירגוני (חטיבת
התפעול) כגורם מכריע בשירות ללקוח.
שדרוג השירות הפנים ארגוני נשען על היכולת והרצון
של העובדים לשתף פעולה ולסייע זה לזה מתוך תחושת
ביטחון ,שייכות ,הערכה מקצועית וסביבה ארגונית נעימה.
בקיץ האחרון ,כאשר יצאנו לסקר האקלים Employee
( Engagementסקר מחוברות ומחוייבות העובדים) ,2018
שמחנו לגלות שחל שיפור משמעותי לעומת שנים קודמות.
הציון הכולל שקיבלנו היה  – 80ציון שנחשב לגבוה בסקאלה
ביחס למחוברות העובדים לארגון .על אף הגידול במשימות
והצמיחה המואצת ,אין ספק שהחיבור עם חברת ת.ד.ל
תרם לעוצמת החברה ,וכך לתחושת השייכות והביטחון של
העובדים.
במהלך פברואר האחרון יצאנו לשני סקרים פנימיים נוספים.
הראשון בדק את רמת השירות שחטיבת התפעול מקבלת
ממחלקות המטה ,בהיבטי הזמינות ומהירות המענה ,איכות
השירות והיוזמה .הסקר השני בדק את רמת התקשורת בין
המטה לתפעול ,כאשר מחלקות המטה דירגו את מחלקות
התפעול בנושאי עבודה לפי הנהלים  -אך גם בהיבט
התקשורת .למשל ,האם ניתנה ביקורת בונה במקרה הצורך,
או מילה טובה בתגובה לשירות יוצא מן הכלל .התוצאות יוצגו
בקרוב בכנס המנהלים השנתי.

הדרכות

מחממים את האווירה בהדרכות מיזוג מרכזי
השנה זכו טכנאי חטיבת האחזקות ( )FMלהדרכה מקצועית
ישראל לויתן ,מבקר האיכות והפיקוח .ישראל ,העובד
בחברה מזה עשר שנים ,מעביר הדרכות בנושא מיזוג אוויר
מרכזי לטכנאים חדשים בחטיבה .ההדרכות מתקיימות מדי
שבוע במשרדי ההנהלה בלוד ובמרחב צפון .בימים אלו מפיק
ישראל חוברת הדרכה מקצועית המבוססת על שיעורי
ההדרכה ,שתופץ בקרב
כל טכנאי החברה" .החברה
מקפידה להיות בראש החזית
הטכנולוגית" ,אומר ישראל,
"ואני שמח שהטכנאים לומדים
ומתקדמים להענקת השירות
הטוב ביותר ללקוח".

לומדים לבשל כמו "מאמא"

מוטי גבאי ,מנהל אזור דרום
את תפקידו הראשון כמנהל סניף החל מוטי
גבאי לפני עשר שנים .בשנים האחרונות
שימש כמנהל אשכול והשנה קודם למנהל
אזור דרום Sodexo " .זה בית" ,אומר מוטי,
"אנחנו ארגון לומד ,וכל יום בעבודה הוא יום
לימודים חדש .זכיתי לעבוד לצד מנהלים בעלי
ניסיון שמאפשרים לי לפרוח".

יניב אלבז ,מנהל באזור מרכז
יניב אלבז הצטרף לחברה ב 2016-לניהול
פרוייקט חברת הביטוח מגדל ,בחצי שנה
האחרונה קודם יניב לניהול סניפים נוספים
בחברה .במסגרת תפקידו ,יניב שותף לפתיחה
ולניהול של אתרים חדשים" .אני שמח
להיות שותף לפריחה של  ,"Sodexoאומר
יניב" ,אנחנו נמצאים בעיצומם של מיסוד אתרים חדשים ותנופת
התפתחות גדולה".

מינויים חדשים
אבי נישלי מנהל סניף לובינסקי טרייד
אור-פז מזרחי רכזת משאבי אנוש
אורן אברהם חזן שף מנהל תנובה טנא נוגה
אילנית בוקובזה רכז/ת מכרזים וחוזים
אלגל שחורי מנהל אתר נת"ע
אלון שטרן מנהל מכירות ופיתוח עיסקי
אלי קופל מנהל מוקד ופרויקט פל
אלירן דב מזרחי מנהל סניף מבנה
ורד גוטמן עוזרת מנכ"ל והנהלה
יצחק שלמה מלכא מנהל פרויקט ג'ונסון
ליאור גולדן מנהל סניף ג'ונסון  -יוקנעם
ליאור עמוס מנהל סניף ג'ונסון  -שפיים
לירן חלפון מנהל סניף מגדל
מרדכי אילן עמר שף מנהל ריסקו
עאמר גול שף מנהל סניף קרית מוריה
ערן שחר ברנט מנהל סניף אלביט אל אופ נס ציונה
פזית מנצור מנהלת סניף דובק
שי ונונו שף מנהל תנובה אשקלון
שלומי בן אלי מנהל סניף ג'נרי
שלמה רומנו מנהל סניף ג'ונסון  -תל השומר

חגיגת בר מצווה מרגשת לחברי המרכז לקשיש בלוד
מעורבות ותרומה לקהילה מהווים נדבך מהותי מערכי הליבה של
חברת  .Sodexoכחלק מתפיסה זו ,ממשיכה החברה זו השנה
החמישית בפעילות התנדבותית במרכז לקשיש בעיר לודSodexo .
מיישמת תכנית פעילות שנתית במרכז ,בה לוקחים חלק עובדי המטה
בהתנדבות ובהיענות מרשימה.
השנה יצאנו ביוזמה מרגשת
במיוחד – חגיגת מצוות לבני
גיל הזהב .מה לקשישים
בעשור השמיני והתשיעי
לחייהם ולחגיגת בר מצווה?
"חגיגות בר המצווה יועדו

לקשישים שלא זכו לעלות למצוות ,בין אם בשל עלייה לארץ ,מצב
כלכלי או בשל העיתוי המורכב של מלחמת העולם השנייה" ,מסבירה
רינת לחנה ,סמנכ"לית משאבי האנוש של  .Sodexoהחגיגה
כללה עלייה לכותל המערבי ,הנחת תפילין ואף שולחן בר מצווה ערוך
לתפארת כהלכתו" .זו הייתה חוויה מרגשת עבור כולנו" ,מוסיפה רינת,
"הזדמנות להעניק להם מתנה ייחודית".

"חגיגות בר המצווה יועדו לקשישים
בפרויקט נוסף שנעשה במרכז לקשיש ,התקיימה
שלא זכו לעלות למצוות ,בין אם בשל פעילות חורף מחממת ,שכללה חלוקת סחלב
עלייה לארץ ,מצב כלכלי או בשל העיתוי חם ,שי לחורף והרצאה של נטלי קוטלר ,מנהלת
מחלקת אבטחת איכות ובטיחות בחברה ,בנושא
המורכב של מלחמת העולם השנייה"
התנהלות בטוחה בבית בימי החורף הקרים.

השנה נהנו השפים שלנו מהדרכה ביתית במיוחד בהנחיית
הצוות הקולינרי של חברת יוניליוור בביסטרו החברה .הפעם
זכינו להתענג על סגנון הבישול הביתי של ה"מאמות" ,שכלל
את מיטב המנות המסורתיות ממטבחי כל העדות ,והגשה חמה
מכל הלב.

מגדלים את השפים של העתיד
זו הפעם השנייה ש Sodexo -מעבירה קורס טבחים ושפים
מקיף ,המהווה חלק בלתי נפרד ממעטפת הפתרונות המלאה
שמציעה החברה" .אנו רואים חשיבות רבה בפיתוח מקצועי
והכשרה של עובדים חדשים בחברה" ,אומרת רינת לחנה,
סמנכ"לית משאבי האנוש .הקורס הנוכחי כולל  25חברי
עתודה הלומדים לתעודת שף ,בהנחייתו של המרצה הקולינרי
חיים כהן.

בנימה אישית יותר רציתי להוסיף שהתקשורת הנעימה
והעזרה ההדדית בינינו חשובות מאי פעם .אנחנו ממשיכים
במסע המשותף ,ורק יחד נצליח.
חג אביב שמח,
רינת לחנה ,סמנכ"לית משאבי אנוש ותקשורת

קידומים

להגיע למצוות בגיל הזהב

אירועים וגיבושים
הלימודים משלבים ידע מעשי ותיאורטי וכוללים  45שעות
אקדמאיות .הקורס הופק במסגרת תוכנית המצטיינים של
החברה ויעניק למשתתפיו הכנה לבחינות התמ"ת לסיווג
מקצועי ,לצד האפשרות להשתלבות והתקדמות מקצועית
בסניפי החברה.

אוכלים עם העיניים
השנה נהנו השפים שלנו מסדנה רלוונטית במיוחד ,לרענון
צורות ההגשה של מנות ,צלחות מעודכן ונראות אטרקטיבית.
הסדנה ,שארגנה עבורנו חברת תנובה ,התקיימה בסניף מגדל
ובמסגרתה קיבלנו יום מגוון של תכנים ,ביניהם צורות בישול
ודרכי הגשה ייחודיות.
את החוויה סיימנו בתחרות נושאת פרסים " -אוכלים
עם העיניים" .מריו הימלר מסניף מגדל ,זכה בפרס ראשון
בחופשה זוגית עם מנת דאל עדשים ירוקות .בפרס השני זכה
אביב פרידל מגבעת רם ,שנהנה מחוויה זוגית בזכות מנת
דלורית במילוי טופו .והפרס השלישי הוענק לאיליה פורטמן
מסניף בני ברית ,שהציג ממליגה ים תיכונית וזכה בארוחה
זוגית מהסרטים.

הדרך הבטוחה
תחום הבטיחות בעבודה הוא
מאז ומתמיד אחד מערכי
הליבה שלנו .כחלק מתכנית
שנתית ,נהנו גם השנה עובדי
 Sodexoמהדרכות ייעודיות בהנחייתו של אלכס פיינגולד,
ממונה הבטיחות בסניפים (בתמונה הדרכת בטיחות במעון-
רוחמה).
ההדרכות מיועדות הן לעובדים חדשים בשלבי הקליטה והן
לעובדים הוותיקים ומתקיימות בסניפי החברה בפריסה ארצית.
"אנחנו שמים דגש על כל הסיכונים האופייניים לעבודת המטבח",
מסבירה נטלי קוטלר ,מנהלת אבטחת איכות והבטיחות
של החברה" ,מערכות חשמל ,אש ,עבודה עם סכינים ,מניעת
החלקה ושימוש נכון בציוד מגן .חשוב עבורינו מכל לוודא שכל
העובדים חוזרים הביתה בשלום".

למשרות נוספות ,פרטים ושליחת קו"ח:
כזת משאבי אנוש  -חטיבת FM
אורפז מזרחי ,ר
Orpaz.MIZRAHI@sodexo.com

שרי

טלפקס072-2742924 :
לוש ,רכזת משאבי אנוש  -חטיבת ההסעדה
בני
Shery.Benilush@sodexo.com

טלפקס072-2742937 :

דרושים טבחים ועובדים כלליים

בעלי ניסיון למטבחים מוסדיים בפריסה ארצית.
שעות עבודה נוחות ושכר מעולה

דרושים חשמלאים מוסמכים לרחבי הארץ

בעלי  4שנות ניסיון לפחות ורישיון חשמלאי מוסמך בתוקף.
התפקיד כולל התקנות חדשות ואחזקה מונעת.

דרושים טכנאים למיזוג אויר מרכזי/מפוצל

התפקיד כולל תיקונים וטיפולים מונעים.
ניידות ומתן ש
ירות בכל איזור המרכז (נתניה עד גדרה).

תנאים מצויינים למתאימים!
* המשרות מנוסחות בלשון זכר אך מופנות לשני המינים.

גיבוש מטה ביער בריטניה
ערך השיתוף והמחוברות בין שתי החטיבות קיבל משנה תוקף בחודש נובמבר האחרון:
"יצאנו ליום גיבוש אתגרי במטה יהודה ,והעמקנו את ההיכרות האישית והמקצועית
בין העובדים בדרך חווייתית" ,מספרת רינת לחנה ,סמנכ"לית משאבי האנוש.
כ 60-עובדי המטה חולקו לקבוצות ביער בריטניה ,ניווטו יחד ,ענו על חידות להעמקת
ההיכרות בין חטיבת ההסעדה לחטיבת  .FMלסיום ,קינחנו בקיבוץ שריגים בסיור
במבשלת הבירה וארוחת גורמה.
חטיבת  FMמתפנקת על הנהר
עובדי חטיבת  FMמרחב צפון ,נהנו מערב חברתי במסעדת "על הנהר"" .סיכמנו
תקופה טובה" ,אומר שלום אברג'יל ,מנהל מרחב צפון" ,בילינו במפגש חברתי
במקום עם נוף נפלא .כשעושים עבודה טובה ,צריך גם ליהנות מהפירות שלה".
יאסו בטברנה עם חטיבות התפעול של חטיבת ההסעדה
חטיבת ההסעדה חגגה גיבוש בהשתתפות  110מעובדיה ,בחוויה היוקרתית של
וילה קיארה בנתניה ,ונהנתה מאווירת טברנה יוונית וסעודה שנמשכה עד השעות
הקטנות של הלילה .החטיבה מונה כ 900-עובדים ומעניקה שירותי הסעדה
למעלה מ 100 -מסעדות אצל לקוחותינו" .היה ערב מגבש וכיפי ,חלק מהתפיסה
המשפחתית בחברה" ,אומר טל פיקלר ,מנהל חטיבת ההסעדה.
גבעת רם חוגגים בקריוקי
עובדי סניף גבעת רם ,הנותנים שירות לאוניברסיטה העברית ,לחיילי ומפקדי חיל
האוויר ,נהנו מערב גיבוש משותף להם וללקוחותיהם ,שכלל מסיבת קריוקי וארוחת
בשרים על האש" .שמחנו לארח את הלקוחות שלנו לערב מיוחד במינו" ,אומר
אביב פרידל ,מנהל הסניף.
סניף רד בינת נהנים מיום ספא
עובדי סניף רד בינת ת"א ,המעניקים שירותי הסעדה ל 350-עובדים בתחום
תעשיית ההייטק ,יצאו לחגוג את קבלת הסניף המצטיין ביום ספא במלון סיטי
טאוור" .אני מאוד גאה בצוות שלי" ,אומר שגיא פריינטה ,מנהל האזור" .הם
עושים עבודה טובה ונותנים לי השראה".
קריית מוריה נהנים מיום שכולו כיף
עובדי סניף קריית מוריה ,נהנו מיום כיף במלון לאונרדו בירושלים ,שכלל ארוחת בוקר
מפנקת ,מסאג' וספא" .אנחנו מעניקים שירותי הסעדה לאורחי הסוכנות היהודית" ,אומר
יורם אוחנה ,מנהל הסניף היוצא" .הצוות ,בהובלת השפית דונה עזרא ,מצליח לעמוד
בכל האתגרים בהצלחה" .בהזדמנות הזו ,אנו מאחלים לעאמר גול ,מנהל הסניף החדש
המון הצלחה בתפקיד החדש.
תנובה רחובות מבלים בבאולינג
עובדי סניף תנובה רחובות ,שזכו בסניף מצטיין ,נהנו מיום גיבוש בבאולינג וקינחו
במסעדת בשרים .הצוות מעניק שירותי הסעדה ל 350-עובדי תנובה ועובדי הקבלן
של החברה ".אין בעולם צוות כמו שלי" ,אומרת מנהלת הסניף ,אינה וושצין",משפחה
של עובדים וותיקים ,לצד שף נפלא שהצטרף אלינו לאחרונה".
בית קנדה נופשים בים המלח
עובדי סניף בית קנדה חגגו הצטיינות בחופשה בת יומיים בבית מלון בים המלח .הצוות מעניק
שירותי הסעדה למרכז הקליטה לעולים ,המונה כ 200-סועדים ביום" .אנחנו מעניקים במרכז
הקליטה שירות מסביב לשעון ( ,)24/7/365ועורכים עבור העולים גם סעודות שבת וחג על
מנת לעזור להם להרגיש בבית" ,אומרת חנה אלקים ,מנהלת הסניף.
עטרות אימפריה חוגגים בסעודה
עובדי צוות מטבח עטרות ,המעניק שירות ל 45-תחנות שונות ,יצאו לחגוג
את זכייתם בפרס הערכה למטבח הנמצא בשיפור מתמיד .לרגל האירוע נהנו
עובדי הצוות מסעודה כיד המלך .אלי דיק ,מנהל הסניף ,אומר" :יש לנו צוות
מסור שמצליח לשמור על יציבות ומוטיבציה גבוהה".

