
כחלק ממיזוג הפעילות, עברו סניפי ISS תהליך עיצוב ומיתוג מחודש שכלל 
קטנים  קוסמטיים  משינויים  החל  השונים,  הסניפים  של  נראות  התאמת 
דוגמת מפיות או שילוט, ביגוד ושילוט חדש, הדרכות בטיחות וכלה במהלכי 
הנהלת  בנוכחות  השקה  באירועי  גם  לוותה  הפעילות  נרחבים.  שיפוץ 
Sodexo, במסגרתם נערכו אירועי אטרקציות מיוחדות, ביקור שף אורח 
ושי למשתתפים. "אנחנו ממשיכים להנחיל את הערכים של Sodexo לכל 
הסניפים החדשים", אומרת גלית ברששת, סמנכ"לית השיווק והמכירות 
של החברה, "ליצירת חווית סועד שלמה, שירות טוב ושמירה על איכות 

החיים של לקוחותינו".

צוות עובדי סניף שטראוס פתח תקווה 

סניף אסותא, ת"א

סניף שטראוס שוהם

ISS עיצוב ונראות סניפי
סניף טרה נתיבות

מפגש הכרות וקבלת מדים, צוות עובדי סניף אינטל, חיפה

עובדי סניף פלקס במגדל העמק במדי העבודה החדשים

משבר  שהחל  לפני  קצר  זמן 
שלב  עוד  השלמנו  הקורונה, 
המיתוג  תהליך  המיזוג  בתהליך 
בפעילות   ISS סניפי  של 
 Sodexo On-Site Services

ישראל. 

תהליך המיזוג הפך אותנו לחברה הגדולה בישראל בתחום ההסעדה 
ולכבוד האירוע השקנו כנס מנהלים גדול להיכרות בין כל המנהלים 
ונראות  עיצוב  לאחר  צוין,  האירוע  המטה.  ואנשי  השפים  בשטח, 
ולאחר   ,Sodexo המותג  תחת   ISS סניפי  חמישה  של  מחדש 

היכרות ראשונית עם דרג המנהלים הבכיר.

וגם את  דרג המנהלים  גם את  אישי  באופן  להכיר  לנו  "היה חשוב 
העובדים בכל סניף וסניף", מספרת רינת לחנה, סמנכ"לית משאבי 
האנוש של החברה. "באירוע השתתפו כ-200 מנהלים ומנהלות 
וכן  החדשה  ההסעדה  חטיבת  של  והמטה  התפעול  מחלקות  מכל 

השפים המובילים שלנו. 

 Sodexo בכנס הצגנו את האסטרטגיה של
מעולה  שירות   - שלנו  הליבה  ערכי  ואת 
שיפור  יוזמה,  לקיחת  תוך  ללקוחותינו, 
מתמשך ורוח צוות שמחזקת אותנו כחברה". 
בהמשך, הגיעה רינת וצוות משאבי האנוש 
לכל אחד מהסניפים, על מנת להכיר את 
העובדים והמנהלים בכל סניף באופן אישי. 

בכנס המנהלים וכן בביקורים בכל סניף, קיבלו העובדים מתנה - תיק 
ובקבוק ממותג, וכן ברושור מיוחד לקבלת פנים והסבר על החברה. 
"חשוב לנו שכל עובד יזכה לקבלת פנים נעימה, לביטחון תעסוקתי, 
להערכה מקצועית וליחס הוגן ומכבד – ואנו עושים הכל על מנת שכך 

יהיה", אומרת רינת.

ISS כנס מנהלים להטמעת המיזוג עם חברת

"חשוב לנו שכל עובד יזכה לקבלת פנים נעימה, לביטחון 
תעסוקתי, להערכה מקצועית וליחס הוגן ומכבד – ואנו עושים 

הכל על מנת שכך יהיה", אומרת רינת
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יחד נעשה ונצליח: יחד נעשה ונצליח: 

ספטמבר 2020

כל אחד מאיתנו מושפע מנגיף הקורונה, ברמה 
והכלל  החברתית  המשפחתית,  האישית, 
עולמית. כמונו, גם הצרכנים והלקוחות להם אנו 
מושפעים.  כולם   – מגוונים  שירותים  מספקים 
המגפה  התנהלות  לפי  ויורדת  עולה  ההשפעה, 
השפעות  כאשר  איתה.  להתמודד  והדרכים 
כאלה נכנסות אל חיינו, עלינו להשתנות ולהתאים את עצמנו למציאות 

 .The New Normal – החדשה
קבוצת  של  ההסעדה  חטיבת  את  חברתנו,  רכשה   ,2019 בנובמבר 
ISS ישראל. עסקת רכישה זו, הייתה נקודה אסטרטגית נוספת בחיי 
השינוי שהתחולל בחברה בכלל ובתחום ההסעדה בפרט, היה  החברה. 

מהותי בכל הרמות ובכל תחומי הפעילות. החברה 
לא  זהו   – הרוכשת  מהחברה  גדולה  הנרכשת, 
מקרה נפוץ ויש לתת עליו את הדעת ולהבין את 
כלל ההשפעות והשינויים שיש לערוך בתהליכים 
כי  העובדה,  ההפעלה.  ובתפיסת  האירגוניים 
מספר  ואת  גודלה  את  מהכפילה  יותר  החברה 
לתוכנית  הבסיס  הייתה  אחד,  ביום  עובדיה 

אינטגרציה מפורטת, שהכנו טרם העסקה. 
ארבעה חודשים, לאחר העסקה, נכנסה הקורונה לחיינו ואז גילינו כי השינוי 
שולי  הוא  מהעסקה,  כתוצאה  עוברים  שאנו  החברתי  האישי,  המקומי, 
)לכאורה( אל מול השינוי שהעולם עובר בעקבות התפרצות הקורונה. מאז 
התפרצות הקורונה, האצנו בצורה משמעותית, את תהליכי האינטגרציה 

בין החברות, שבימים רגילים, היו אמורים להסתיים לאחר כשנתיים.
ברור לכולנו, כי יש הבדל מהותי בין שני השינויים - עסקת הרכישה הייתה 
האינטגרציה  תוכנית  של  מסודר  בניהול  בשליטתנו,  שבוצעה  פעולה 
הקורונה  זאת,  לעומת  כזו.  בעסקה  הכלולות  וההזדמנויות  הסיכונים  ושל 
איתה  והביאה  עלינו"  "רק  ולא  בשליטתנו  לא  חדשה,  "מתקפה"  הייתה 

התמודדויות ושינויים נרחבים בכל תחומי החיים. 
כשאתה נכנס לתוך סערה גדולה, אתה נוטה לחשוב, שאין לך שליטה 
על איך תצא ממנה. אבל זה ממש לא כך. כשאתה נכנס לתוך אירוע 
עולמי שכזה, עליך להיכנס חזק ובעוצמה, להיות אקטיבי ולקבל את 
ההחלטות הנכונות תוך כדי תנועה וכך תוכל לנווט את עצמך לנקודת 
היציאה בעמדה טובה עם הפנים קדימה. תפיסת המחשבה הבסיסית, 
שהאירוע הזה נכפה עלינו, שזה לא נשלט עלי ידינו, הינה תפיסה שיכולה 
לשרת אותנו ולעזור לנו להישאר אופטימיים, אך אל לנו לקפוא בנקודה זו, 

עלינו לנקוט בפעולות של צמיחה והכנה ליציאה מחוזקים.  

כשאתה נכנס לתוך אירוע עולמי שכזה, 
עליך להיכנס חזק ובעוצמה, להיות אקטיבי 

ולקבל את ההחלטות הנכונות תוך כדי 
תנועה וכך תוכל לנווט את עצמך לנקודת 

היציאה בעמדה טובה קדימה.

בספרות  עוברת.  שלנו  מה שהחברה  זה   – שינוי  כדי  תוך  שינוי  ניהול 
 Safe שלב ה .Safe, Stable, Strength -3 S המקצועית קוראים לזה
הינו השלב הראשון, שלב המענה המיידי שהחשיבות בו הוא "לא לקפוא 
ידענו  חיוניים,  שירותים  המספקת  כחברה  זה,  בשלב  לפעול".  ולהפסיק 
שזה חשוב וקריטי שנמשיך לספק שירותים )מותאמים למצב( ללקוחותינו 
השונים ולהוביל את תחום השירותים בישראל. שלב ה stable, הוא שלב 
שבו אנו בונים ופועלים בתוך "שגרה חדשה". לדוגמא, כחברה מבוזרת, 
הפועלת במאות אתרים בישראל, מנהלים ונציגי מחלקות השרות במטה, 
נושא  ותחת  ל"עבודה בקפסולות  היו מרבים להגיע לשטח, אך המעבר 
הריחוק החברתי וניהול הסיכונים", מייצר מצב שאפשר להגיע פחות ואז 

התפתחו שיטות חדשות לניהול ותמיכה בשטח. 
שלב ה Strength, המתחיל עכשיו, הוא השלב 
את  להבטיח  בא  זה,  שלב  מבחינתי.  הקריטי 
להתמודדות  והכנתה  החברה  של  קיומה  המשך 
את  לבחון  הארגון,  על  זה,  בשלב  העתיד.  עם 
החדש,  השוק  למצב  והתאמה  האסטרטגיה 
מהו  זו,  בתקופה  הרלוונטיים  השירותים  מגוון  את 
מודל ההפעלה לכל שירות, מהו המודל המסחרי 

המותאם וכלל השינויים בשוק בו הוא פועל
נוצרו לנו בתקופה זה, שברצוננו  לדוגמא, עלינו לזהות, אילו התנהגויות 
לשמר ואילו התנהגויות ברצוננו לשפר. אין ספק שבתקופה זו, אנו עדים 
לשימוש  בטיחות,  על  הקפדה  יותר  עובדים,  של  אישית  אחריות  ליותר 
במציאת  ומנהלים  עובדים  של  וליזמות  דיגיטליים  בפתרונות  נרחב 
לצאת  לנו  יעזרו  אלה,  התנהגויות  שימור  חדשות.  עסקיות  הזדמנויות 
מהעקומה הישרה של ה STABLE לנסיקה קדימה - נקודת היציאה שלנו 

ופיתוח החוזקות של הארגון.
לסיכום, כל אחד מאיתנו צריך להבין את חלקו בשינוי בתוך השינוי 
– השינוי האישי והשפעתו על השינוי הקולקטיבי והכללי בארגון. כל 
אחד מאיתנו, תורם את חלקו לשינוי, לעיצוב העתידי ולחיזוקה של 
ביחד  שקיימת.  החדשה  והמציאות  הבא  השלב  לקראת  החברה, 
נקבע את גורל חברתנו ונכוון את דרכה לעתיד. חשוב שנזכור - אל 
במציאות  עצמנו  את  לנהל  עלינו  אותנו,  לנהל  למציאות  לתת  לנו 

הקיימת. 
מודה לכולכם, על העבודה המאתגרת, השרות המקצועי והיצירתיות 
ויכולותיה.  החברה  בחיזוק  השותפות  ועל  זו  בתקופה  המחשבתית 
שנה טובה לכם ולבני משפחתכם, שנה של התחדשות, בריאות ובשורות 

טובות. 
*משפט משירו של שלמה ארצי, שנת 1979

שינויי מזג האוויר,
הביאו אותי לחשוב* 

התפריטים  במזון.  ויצירתיות  גיוון, השראה 
מיוחדות  מנות  של  שילוב  עם  שודרגו 
בקונספט 'אוכל רחוב' שמתאימות להגשה 
אסיאתיות,  מנות  נודלס,  דוגמת  בקופסה, 
בנינו  ועוד.  עראייס  ג'ו,  סלופי  כמו  כריכים 
בנק חדש של מנות בהגשה אלטרנטיבית 
ופיתחנו גם את הנושא של סלט-בר, עם 
על  גם  דגש  ששם  עשיר  סלטים  תפריט 

נושא הבריאות, שקרוב לליבנו. 

המעבר לחמגשיות היווה אתגר משמעותי 
בחירה  שאפשרויות  כיוון  החברה,  עבור 
הלקוחות.  עבור  מהותי  נושא  הן  בהסעדה 
בעצמם  לבחור  אוהבים  אנשים  "בארץ 
וזהו חלק משמעותי  את מרכיבי הארוחה, 
בשביעות הרצון הכללית שלהם", אומרת 
הושקעו  רבה  וחשיבה  עבודה  "לכן,  גלית, 
המותאמים  מגוונים  מזון  מארזי  ביצירת 
עברנו   כך  לצורך  השונות".  המנות  לסוגי 
תהליך מיתוג מחודש של קופסאות, שקיות 
הארוזות  המנות  שונים.  מזון  ומארזי  נייר 
ותוספת,  עיקרית  מנה  עם  מצלוחתות 

העולם משתנה - וגם אנחנו
אסטרטגיית "ממשיכים. אחרת." של Sodexo, נכנסה לפעילות עם פרוץ משבר הקורונה, 

ומאפשרת לנו להתחדש וליצור חוויית סועד שלמה במציאות החדשה
גם השלכות  היו  העולמי  הקורונה  למשבר 
 Sodexo on פעילות  על  מהותיות 
החלה  המשבר,  פרוץ  עם  ישראל.   Site
מענה  שיעניקו  התאמות  ביישום  החברה 
על  תוך שמירה  ולעובדים,  ללקוחות  מלא 

בטיחות ושביעות רצון. 

היא לשמור   Sodexo-המשימה שלנו ב"
גם  לקוחותינו,  של  החיים  איכות  על 
כשנסיבות החיים משתנות", אומרת גלית 
והמכירות  השיווק  סמנכ"לית  ברששת, 

.Sodexo של

"אוכלים בתוך הקופסא
אך חושבים מחוץ לקופסא" 

הסגר,  ותחילת  המשבר  פרוץ  עם 
Sodexo החלה בהפעלת האסטרטגיה 
קולינריות  התאמות  שכללה  החדשה, 
נראות  הסגול,  התו  לתנאי  בהתאם 
אמצעים  ויישום  לסועד  אטרקטיבית 
תפיסת  כי  "הבנו  חדשים.  טכנולוגיים 
ולהיות  להשתנות  חייבת  ההסעדה 
בתוך  לאכול  החדשים:  לצרכים  מותאמת 
מחוץ  ולחשוב  להמשיך  אבל  הקופסה 

לקופסה.

להסעיד  ניתן  לא  קורונה  שבשגרת  מכיוון 
מזון  מארזי  יצרנו  חופשית,  בהגשה 
התפריט,  לסוג  ואטרקטיביים  מותאמים 
נפרדים.  וקינוחים  סלטים  מארזי  לצד 
על  הקפדה  תוך  התפריטים  את  התאמנו 

 Take Away-ב מגיע  שמזון  כפי  ממש 
ממסעדה. וכך הצענו ללקוחות שלנו מנות 

שף עם דגש על נראות ועל טעם כאחד. 

 Rise With Sodexo
להמשיך  נועדה  קורונה  בימי  הפעילות 
הטוב  השירות  את  לסועדים  ולהעניק 
אתגר  בטיחותם.  על  תוך שמירה  ביותר, 
ביטחון  ביצירת תחושת  גם  היה  מרכזי 
חדשה בקרב הסועדים, שמירה על כללי 
היגיינה ובטיחות, שיעניקו ללקוחות את 
גם  עליהם,  שומר  שמישהו  התחושה 

בימים אלו. 

מקמפיין  חלק  היא  אחרת."  "ממשיכים. 
 Rise With העולמית,   Sodexo
של  הפעילות  אסטרטגיית   -  Sodexo
כוללת  הפעילות  קורונה.  בימי  החברה 
במקביל  ההסעדה,  בתפיסת  שינויים 
 well being-לשמירה על איכות המזון וה
 Sodexo on ,של הלקוחות. גם בימים אלו
להתעדכן  לעדכן,  ממשיכה  ישראל   Site

ולהגיב לשינויים.

כולנו נמצאים בתקופה של אי וודאות, לא 
רק בארץ, אלא בעולם כולו, אבל היתרון 
שלנו,  בגמישות  הוא   Sodexo-ב שלנו 
ביכולת להגיב מיד לאירועים ולתקשר את 
כדי  ולעובדים,  ללקוחות  שלנו  הפעילות 
הטוב  השירות  את  לתת  להמשיך  שנוכל 

ביותר, לכולם.

גלית ברששת: "עבודה וחשיבה 

רבה הושקעו ביצירת מארזי מזון 

מגוונים המותאמים לסוגי המנות 

השונות, מנות שף ששמות דגש 

על נראות ועל טעם כאחד"

:Take Away
Sodexo אפליקציית ההסעדה של
Sodexo, פותחה  במסגרת קמפיין "ממשיכים. אחרת." של 
המאפשרת   ,Cibus בשיתוף  חדשה  הזמנות  אפליקציית 
בחדרי  עומס  להפחית  מסייעת  המזון,  של  מראש  הזמנה 
השירותים  בהתאמת  עוסקים  "אנחנו  תורים.  ולקצר  האוכל 
גלית ברששת,  אומרת  שנוצרה",  החדשה  למציאות  שלנו 
סמנכ"לית השיווק והמכירות 
האפליקציה   .Sodexo של 
הזמנה  מאפשרת  החדשה 
סלטים  כריכים,  של  מראש 
ומבחר נוסף מתפריט הלקוח, 
הספציפיים.  צרכיו  פי  על 
גם  מסייעת  האפליקציה 
ושהייה  מתורים  להמנע 
האוכל,  בחדר  ממושכת 
מגבירה את תחושת הביטחון 
על  ומקלה  הסועדים  של 
שירותי ההסעדה בימי קורונה. 
להגיב  ממשיכה   Sodexo
ויעילות,  במהירות  לשינויים 
ולהיות  תהליכים  לרענן 
האמיתיים  לצרכים  קשובה 

של לקוחותיה. 

לערוך   Sodexo החלה  בארץ,  הקורונה  משבר  פרוץ  עם 
סקרי מנהלים רוחביים בכל סניפי ההסעדה. הסקרים התקיימו 
ברמת  רציף  באופן  להתעדכן  במטרה  אונליין  במתכונת 
הסקר,  שאלוני  במסגרת  הסועדים.  של  הרצון  שביעות 
הצרכים  מהם  להבין  במטרה  הסניפים  של  מלא  מיפוי  נערך 
ולהכיר  ניתן לתת להם מענה  וכיצד  העדכניים של הלקוחות 
שעולים  חששות  בעקבות  הסועדים  התנהגויות  את  מקרוב 
לאור התפשטות הקורונה. "ראינו שלקוחות רבים מבינים את 
נחיצות השינוי בהרגלי ההסעדה, אך כמובן שהיו גם את אלו 
שלא היה להם קל להטמיע את המעבר לאכילה בחמגשיות 
ארוזות מראש", אומרת גלית ברששת, סמנכ"לית השיווק 
Sodexo. בעקבות תוצאות הסקרים, ערכה  והמכירות של 
והתאמות, שכללו הרכבת תפריטים חדשים  החברה שינויים 
וייחודיים, מנות המותאמות למארזי אכילה והענקת אפשרויות 
הסועדים  והכוונת  הבטיחות  תחום  גם  שניתן.  היכן  בחירה, 
לאזורי האכילה הותאם לכללי התו הסגול, ובהלימה לתוצאות 
על  לשמור  להמשיך  היה  שלנו  המרכזי  "האתגר  הסקרים. 
ולהעניק להם תחושה של  איכות החיים של הלקוחות שלנו, 
תקווה, אופטימיות וכמובן גם אוכל טעים ומנחם", מסכמת גלית.

עם יד על הדופק
סקרי חוות דעת לקוחות בסניפי ההסעדה

ת.ד.ל - עובדים בשטח
חטיבת ה-FM נערכה לפעילות בימי קורונה

עם פרוץ משבר הקורונה בארץ, המשיכה חטיבת ה-FM להעניק 
בטיחות חדשים  כללי  הנהגת  תוך  ללקוחותיה,  מיטב השירות  את 
זוהר,  דותן  ביותר.  הטוב  ולתת את השירות  לנו להמשיך  שסייעו 
מנהל חטיבת ה-FM, מספר על האתגרים שעמדו בפני החטיבה 

בחודשים האחרונים.

האתגר המרכזי היה כמובן לשמור על הבריאות של כולם. התחלנו 
שהצוותים  מוודאים  שאנחנו  כדי  תוך  לקפסולות,  עובדים  בחלוקת 
לא ייפגשו ולא יסכנו זה את זה או את הלקוחות, ופגישות המנהלים 
עברו לישיבות זום". אתרים חיוניים דוגמת מוקדים, עברו לפעילות 

משולבת של בית ומשרד, כאשר חלק 
מהעובדים צוידו במחשבים ניידים. 

גם באתרים שבהם קשה ליישם הפרדה, 
כמו בסיסי צה"ל השונים, נכנסה פעילות 
קפסולה.  צוותי  באמצעות  ממודרת 
שהוא  הבנו  המשבר  פרוץ  עם  "מיד 
הכנו  ולכן  לתקופה,  אותנו  ללוות  עומד 
תכנית פעולה הוליסטית, שתאפשר לנו 

ביותר",  הטוב  השירות  את  לתת  להמשיך 
גם   Sodexo השיקה  במקביל,  דותן.  אומר 
להתריע  ללקוח  המאפשרת  אפליקציה, 
אמת.  בזמן  שירות  ולקבל  תקלות  על 
"האפליקציה מאפשרת לנו לראשונה לתעל 
פנייה  לפתוח  יכול  שהלקוח  כך  הפניות,  את 
על תקלה שתגיע מיידית לטכנאי הקרוב ביותר אליו", מסביר דותן. 
האפליקציה יודעת לפענח קריאות ולהעביר אותן ישירות לטלפונים 
מקיף של  גם תהליך  נעשה  בנוסף,  התפקידים.  בעלי  הניידים של 
סימון הציוד המופיע באתר בברקודים, שמאפשר גישה ישירה ונוחה 

לתפעול. 

התחדשנו
גם בתקופה המורכבת של משבר הקורונה, חטיבת ה-FM המשיכה 
עיריית  בזק,  סניפי  ביניהם  סניפים חדשים,  להתחדש עם פתיחת 
ומועצה  המרכזי  המרחב  של  ישראל  ומשטרת  שמואל  גבעת 

מקומית יבנה במרחב דרום. 
פעילות מרכזית נוספת שהחברה נכנסת אליה בימים אלו היא מול 
חברת דלק, עם מתן שירות ל-107 תחנות דלק מאזור רמת-
גן צפונה. זו הפעם הראשונה ש-Sodexo נכנסת לפעילות בשוק 

תחנות הדלק, בחוזה נרחב ופריסה אזורית גבוהה.



שהפכו  לקהילה,  תרומה  במיזמי  המשכנו  השנה  גם 
כבר לחלק בלתי נפרד מהפעילות שלנו. לצד התמיכה 
ומרכזי היום לקשיש, הצטרפנו  הקבועה בבתי האבות 
השנה לפעילויות נוספות כדי לתמוך ולסייע לאוכלוסיות 

שזקוקות לכך יותר מכל.

השנה נרתמנו לסייע לעמותת "בית חם 
לנערות  שבועית  מזון  בחלוקת  בכפר" 

חוזרות בשאלה שנותרו חסרות בית.

הקליטה  למרכז  מחשוב  ציוד  תרמנו 
והעברנו  אתיופיה,  לעולי  'שושנה' 
תרומות לעמותות 'מגדל אור', 'שולחן 

עגול', 'אקי"ם' ו'קרן היסוד'.

לגיל  בתמיכה  גם  שהמשכנו  כמובן 
השלישי, עם ארוחות חג לבית האבות 
'בית אילן רמון' וכיבוד ועוגות חג למרכז 

היום לקשיש.

לקהילה  להעניק  שנמשיך  חשוב  אלו,  בימים  "דווקא 
לחנה,  רינת  אומרת  חברתית",  עשייה  ולקדם  שלנו, 

סמנכ"לית משאבי אנוש.

נותנים עם כל הלב:
   תרומה לקהילה

תרומות 
לעמותות

חלוקת מזון 
שבועית

תמיכה בגיל 
השלישי

מוטי גרשון, מנהל מרחב
on site, פורש מתפקידו 

מוטי גרשון, מנהל מרחב ,on site עוזב אותנו 
לאחר 36 שנות עבודה בת.ד.ל.

מוטי החל את דרכו בחברה כחשמלאי בפרויקט 
צריפין, ובמרוצת השנים קודם לתפקידי תפעול 
כמנהל  הנוכחי  לתפקידו  עד  שונים,  ואחזקה 
מרחב. "כשנכנסתי לעבודה, הייתי ילד במובנים 
רבים, היום אני פורש מחברה שהייתה לי בית", 
אומר מוטי. "ת.ד.ל החלה כחברה משפחתית, 
וגם לאחר המיזוג עם Sodexo שמרנו על הצביון שלנו, וצמחנו יחדיו 

לחברה מצליחה עם יכולות מתקדמות". 

אנו רוצים לנצל את ההזדמנות לברך את מוטי על תקופה של עשייה 
וצמיחה. מוטי הביא עימו את ערכי המקצועיות, המחויבות, המסירות 
.Sodexo של FM-והנאמנות לחברה, שסייעו למינופה של חטיבת ה

מינויים חדשים
אדוארד מעווד, קצין רכב

שחר אברהם ביתן, טכנאי מחשוב
שמוליק עמר, מנהל מרחב אינטל חיפה

עליזה חדד, מנהלת פרויקט תעשייה אווירית
רבקה בן ברוך, מנהלת תחנה אסם צבר
יהודה יונתנוב, מנהל פרויקט טבע מטה

אלעד רואימי, סגן חשבת
FM on-site תומר מי-טל, מנהל מרחב

התחדשנו
כל המידע בלחיצת כפתור: משיקים את הפורטל הארגוני 

כל  את  המאגד  הארגוני  בפורטל  התחדשנו  לאחרונה 
 .Sodexo on site Israel -הנתונים והמערכות שלנו ב
הפורטל מאפשר לראשונה גישה נוחה, קלה וישירה לכל 
או  תקלה  על  לדווח  תוכלו  בפורטל  לו.  שנזדקק  המידע 
לפתוח קריאה, לקבל גישה מיידית למגוון טפסים, למערכת 
הרכש או למערכות השונות בחברה. "הקמנו את הפורטל 
כדי להקל על נגישות המידע ולייעל תהליכי עבודה", מסביר 
"הפורטל  בחברה.  מידע  מערכות  מנהל  פרידמן,  שי 
מאפשר לכל עובד או לקוח פנים ארגוני חווית משתמש 
נעימה וקלה לתפעול, שיסייעו לנו בפעילות היומיומית ויענו 

על הצרכים של העובדים".

אחד הצדדים הקשים של מגפת הקורונה הוא הפגיעה 
אזרחים  אלפי  מאות  שספגו  הנרחבת  הכלכלית 
מיידית  פגיעה  חווה  העולמית   Sodexo גם  בישראל. 
לחופשה  להוציא  ונאלצת  פועלת,  היא  בו  בכל מקום 
ובישראל.  העולם  ברחבי  עובדים  אלפי  תשלום  ללא 
אך למרות המשבר ואי הוודאות, העובדים בחברה לא 

נזנחו ותוכנית תמיכה כלכלית נרחבת יצאה לדרך.

ההגעה  את   שהחלו  ברגע  מרץ,  בחודש  "כבר 
מסעדות  לסגור  עבודה,  למקומות  העבודה  למקומות 
השלכות  יהיו  הזה  שלמשבר  הבנו  תנועה,  ולהגביל 
נרחבות וארוכות טווח עלינו כחברה ועל העובדים שלנו 
משאבי  סמנכ"לית  לחנה,  רינת  מספרת  בפרט", 
" בשיא  ישראל.   Sodexo On-Site האנוש של 
מעובדי  כשליש  לחל"ת  להוציא  נאלצנו  המשבר, 
החברה – כ-900 עובדים, בסניפים שצמצמו פעילות 
או אף נסגרו לחלוטין. יוזמת הדוגמה האישית ותוכנית 
העולמית  ההנהלה  במטה  החלה  בעובדים  התמיכה 
וגם   – במגפה  קשה  שנפגעו  במדינות  מיידית  ויושמה 

אצלנו".

יו"ר החברה והבעלים, סופי בלון,  כצעד מיידי, הודיעה 
על קיצוץ של 50% בשכרה ובשכר ההנהלה הבכירה 
השנתיים.  הבונוסים  על  ויתור  תוך  שנה,  חצי  למשך 

בהמשך, הוקמה קרן הלוואות לעובדים שנקלעו למצוקה 
מצטיינים,  לעובדים  והטבות  למענקים  קרן  וכן  תזרימית 
ואף  הקורונה  מחלת  עם  שהתמודדו  ומשפחות  לעובדים 

לחלוקת סלי מזון למי שנזקקו לכך. 

"בישראל, ויתרה ההנהלה על 15% מהשכר ועל ימי חופש, 
כצעד של סולידריות וחיסכון בהוצאות", מוסיפה רינת. 

תוכנית התמיכה חולקה לחמישה דגשים מרכזיים: 

 קרן הלוואות לעובדים

 מענק לעובדים מצטיינים 

 תקציב פעילות רווחה לסניפים ש"עבדו בחזית"

 סיוע בסלי מזון למשפחות

 עידוד בבידוד לחולי קורונה

בגובה  הלוואות  עובדים  לכ-70  העניקה  ההלוואות  קרן 
פעימות.  בשתי  שקלים(,  אלף   15 )עד  משכורות  שתי 
בנוסף, מתוך העובדים שעשו עבודה מאומצת וראויה לציון 

 - מיוחדת  לתוכנית  שזכו  מצטיינים,  עובדים   72 נבחרו 
הוקרה  כללה  המיוחדת  התוכנית  שלנו".  "הגיבורים 
ושוברי קנייה. החלק הנוסף בתוכנית, הקצה תקציבי רווחה 

לסניפים, לצורך פעילות מגבשת ומהנה. 

על  העומס  השיא  בתקופת  אך  איתנו,  עדיין  "המשבר 
מאוד",  גדול  היה  פעילים  שנשארו  והסניפים  העובדים 
מסבירה רינת. "העומס היה גם פיזי וגם רגשי, בשל סכנת 
אנחנו  ולפרנסה.  למשפחה  והדאגה  למחלה  החשיפה 

מבינים זאת, ורוצים לומר תודה". 

עידוד 
בבידוד

שומרים 
על הבית

נותנים
באהבה

הגיבורים 
שלנו

כאן בשבילכם: תומכים בכם בתקופת הקורונה     
הנהלת Sodexo בעולם ובישראל ויתרה על שכר והטבות; במקביל, הושקה תוכנית תמיכה והוקרה לעובדים בחזית המשבר:

מקרן הלוואות וסלי מזון ועד תגמול אישי למצטיינים ולסניפים שתפקדו מעל ומעבר

לראות אחד את השני –
גם כשאנחנו מרוחקים

למציאות  נקלענו  האחרונה  השנה  בחצי 
מול  חוץ,  כלפי  במיוחד.  ומורכבת  מאתגרת 
את  ולצמצם  להתאים  נאלצנו  לקוחותינו, 
מגבלות  עקב  רבים  בסניפים  השירותים 
ללב  מחדש  הדרך  את  למצוא  הקורונה, 
בתחום  מענה  לתת  ולהמשיך  הסועדים 
– כפליים  קשה  האתגר  פנים  כלפי  העמוסה.  הקיץ  בעונת  האחזקה 
נאלצנו להוציא מאות עובדים לחל"ת, להתמודד עם בידודים של אנשי 
צוות, להעביר עובדים ומנהלים לעבודה מרחוק ולאחר מכן כמובן לנסות 
להחזיר את העניינים לשגרה, ככל הניתן, תחת כללי הזהירות והריחוק. 

האם התשתיות והמבנה הארגוני שלנו מסוגלים להכיל עבודה בתנאי 
קורונה של היגיינה מחמירה, ריחוק חברתי, עבודה בצוותים קטנים יותר 
ועוד? אין לנו ברירה, אלא לסלול את הדרך בעצמנו ולתת את השירות 
קיום.  זכות  לנו  אין  אחרת  כי  החדשים,  בתנאים  שניתן  ביותר  הטוב 
 ,FM-בשטח, ראינו את ההתגייסות של עובדי שתי החטיבות, הסעדה ו

שנרתמו לעבודה המאומצת אפילו יותר מימי שגרה.  

 כמי שמובילה את תחום משאבי האנוש והשכר בחברה, חשוב מאוד 
שגם במציאות הזו שנכפתה עלינו, נראה אחד את השני ונעזור זה לזה 

לשמור על הבריאות של כולנו.

כשאני אומרת לשמור על הבריאות – אני מתכוונת לא רק להישמר 
מפני הקורונה כמובן, אלא גם להישמר מפני שחיקה, חרדה וירידה 
את  מרגישה  אני  מעצמנו.  ולתת  ליצור  ובחשק  באנרגיות  כוללת 
שחזרו  עובדים  של  הקושי  ואת  שלנו  הצוותים  על  המוגבר  העומס 
לעבוד במשרדים או חזרו מחל"ת, לחזור לעצמם. לכן, אני מבקשת 
מכל אחד ואחד שיראה את החברים והחברות מסביבו. לפעמים 

הקשבה או מילה טובה של הערכה – זה כל מה שצריך. 

אני מאמינה שלמרות מגבלות הריחוק החברתי, יחד נוכל להחזיר את 
ה"ביחד" שלנו ולעבור את המשבר הזה מחוזקים – וטובים יותר.

בריאות,  שנת  זו  שתהא  משפחותיכם,  ולבני  לכם  טובה  שנה 
צמיחה ושמחה. 

מאמינה בכל אחד ואחת מכם,
רינת לחנה, סמנכ"לית משאבי אנוש ותקשורת

נאלצנו להתמודד  כמו בכל העולם,  אותנו,  במהלך המשבר הבריאותי שפקד 
ומן הצד  והוצאת עובדים לחל"ת  עם מציאות לא פשוטה של צמצום סניפים 
השני – צורך דחוף בגיוס עובדים בסניפים אחרים. הצורך בגמישות נולד כתוצאה 
מהמצב, שחייב את לקוחותינו לצמצם את כמות העובדים למינימום ולהתאים 

את חדרי האוכל למציאות שבה אסורה הישיבה המשותפת בחדרי האוכל. 

נאלצו לצאת  זמני  – גם אם באופן  כדי להשאיר את העובדים הטובים איתנו 
בבית",  הטובים  את  "משאירים  הווטסאפ  קבוצת  את  הקמנו   – לחל"ת 

במסגרתה ניתן לגייס ולשמר עובדים, תוך ניידות בין הסניפים.

 למשרות, פרטים ושליחת קו"ח: 

אלה לסרי , רכזת משאבי אנוש
 Ella.LASRI@sodexo.com

 טלפקס: 072-2742924

שרי בנילוש, רכזת משאבי אנוש
 Shery.Benilush@sodexo.com

טלפקס: 072-2742937

משאירים את הטובים בבית

היי, מחפש עובדים לסניף בצפון, 
טבח ועובדי אריזת מזון.

PM 12:12מכירים מישהו??

12:25 PM

סבטה

יש לי עובד תותח! בדיוק השבוע 
הוצאנו אותו לחל"ת, הוא ירצה. 

טבח מצויין
12:18 AM

11:00 AM

שגיא

אנו מחפשים ע.טבח או עובד אחראי 
 עבור בית בטה-בית אבות בבאר יעקב.

מתאים כהשלמת הכנסה לעובדים 
קיימים שלנו...

מגבלות  רוב  הסרת  לאחר  השנה,  ביוני 
למשרדים,  לשוב  לנו  שאיפשרו  הקורונה 
ומדליק  ירוק  במהלך  לצאת  ליישם  החלטנו 
וכללי  ההיגיינה  לשמירת  גם  יתרום  אשר 

הזהירות להתנהלות בשגרת קורונה. 

להשקת האסטרטגיה החדשה קיימנו אירוע פתיחה חגיגי בחדר 
האוכל, שהיה סגור במשך כחודשיים, והענקנו לעובדי המטה כוס 

רב פעמית ובקבוק אישי. 

"אנחנו רוצים ליישם ערך כפול במהלך זה", מסבירה רינת לחנה, 
סמנכל"ית משאבי האנוש של החברה. "הערכות הרב-פעמיות 
החשיפה  את  לצמצם  לנו  ויסייעו  בסביבה,  הפגיעה  את  יצמצמו 
מיישמים כבר מהיום הראשון את  אנו  בין השאר  כך  להידבקות. 
האסטרטגיה הבינלאומית של החברה – ממשיכים, אבל אחרת".

אסטרטגיית יציאה ירוקה

שומרים על הבריאות
שמים את הבריאות במקום הראשון,

עם הדרכות בטיחות חדשות בשגרת הקורונה
בהם  והראשון  מהותיים,  שינויים  כמה  לחיינו  הכניסה  הקורונה 
בפעילות  להמשיך  כדי  בעבודה.  הבטיחות  תחום  כמובן  היה 
מקיפות  התאמות  ערכנו  כולם,  של  הבריאות  על  ולשמור 
פעלה   Sodexo ובאיכות.  במזון  בעבודה,  בטיחות  בנושא 
ליצירת סביבת עבודה בטוחה, עם שימוש באמצעי מיגון 
והקפדה על סביבת עבודה היגיינית. כל עובדי החברה עברו 
היגיינה באזור  על  בטיחות מחמירות, שכללו שמירה  הנחיות 
העבודה, היגיינה אישית והקפדה על ריחוק חברתי והתבצעה 
גם חלוקת עובדים לקפסולות משימה. "נושא הבטיחות כולל 
ההנחיות  ביצוע  על  הקפדה  גבוהה,  בתדירות  הדרכות  גם 
נטלי קוטלר, מנהלת  יומיומית של עובדים", אומרת  ובדיקה 
להנחיות  בהתאם  פועלים  "אנחנו  בחברה.  איכות  אבטחת 
משרד הבריאות ומקפידים לערוך הדרכות למספר מצומצם 
בשגרת  הבטיחות  תכנית  הדבקה".  למנוע  כדי  אנשים,  של 
קורונה נכנסה לפעילות מיד עם פרוץ המשבר וממשיכה גם 
אין  'כשיש ספק-   – הוא  "העיקרון שמנחה אותנו  בימים אלו. 
אף  לבטחון של  בנוגע  סיכונים  לוקחים  לא  אנחנו  ולכן  ספק', 

אחד", מסכמת נטלי. 

מערכות אירגוניותמערכת תמיכה טכנית

סרוק לכניסה לפורטל


