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סניף גבעת השלושה

ת.ד.ל מרחב מרכז
ת.ד.ל מרחב דרום

סניף אסותא

ת.ד.ל מרחב צפון

ת.ד.ל מרחב צפון

השנה החולפת הייתה עבור כולנו
שנה של צמיחה ,התחלות חדשות
ומרגשות והזדמנויות עסקיות מניבות.

סניף אגד אשדוד

לכם ,העובדים,
אנו רוצים לומר תודה שהייתם חלק
תומך ומחוייב לאורך כל הדרך.
שנזכה לעוד התחלות מרתקות יחד.

ת.ד.ל מרחב דרום

כקבוצה מובילה בעולם בתחום שירותים משפרי
איכות חיים )Quality Of Life Services( ,אנו
מחוייבים להכיר וללמוד את הדרך שבה אנו יכולים
וצריכים לשפר את איכות החיים של מקבלי השירות
איתם אנו עובדים.

סניף כולמוביל

מטה החברה

ת.ד.ל מרחב דרום

סניף בני ברית

סניף ITS

סניף One

סניף מעון מסילה

ת.ד.ל מרחב דרום

קבוצת  Sodexoהגדירה מספר מגזרי לקוחות שלכל אחד מהם נבנתה
תפיסת שרות והפעלה המתאימה לאופי פעילותה הייחודי .בין היתר ,הוגדרו
מגזרי הלקוחות הבאים :עסקים ותעשיה ,חינוך ,בריאות (הכולל מרכזים רפואיים
ובתי אבות) ,מחצבים ותשתיות ,ביטחון ועוד .לכל מגזר לקוחות עלינו לבנות
את תפיסת השירות וההפעלה המותאמים למאפייני מגזר הלקוח בו הוא פועל.

במסגרת מאמר זה ,ברצוני להתייחס לתפיסת השירות וההפעלה
במגזר הבריאות ,ובדגש על בתי חולים ובתי אבות.

סניף נוקיה

סניף כנסת ישראל

במסגרת השירותים שאנו מספקים ישירות לכל אחת מקבוצות הלקוחות הנ"ל,
עלינו לדעת שאנו חלק מהרצף הטיפולי וכי יש לנו השפעה רבה על חווית
המטופל .אדגים את הנושא במספר דוגמאות של שירותים שונים.
חברתנו מספקת שירותי אחזקה למערכות מיזוג אוויר ומערכות נוספות
בכמה מבתי החולים הגדולים בישראל .הצוותים האמונים על אספקת השירות
בבתי החולים ,מודעים להשפעה הרבה שיש לשירות אותו הם מספקים על
המערך הטיפולי .לדוגמא ,במידה ורמת המיזוג בחדרי הניתוח אינה תקינה,
יש לכך השפעה ניכרת על היכולת של הצוות הרפואי לבצע את הפרוצדורה
הרפואית בצורה מיטבית .דוגמא נוספת ,במידה ומערכת סינון האוויר אינה
עובדת ,ברור שתהיה לך השלכה מיידית על קצב ההחלמה של המאושפזים
ועל קצב ההדבקה בזיהומים ומחלות של מאושפזים או של הצוות הרפואי עצמו.

ראוי לציין ,כי מגזר הבריאות בקבוצה הבינלאומית פועל במחזור של כ6 -
מיליארד יורו ומעסיק כ 80 -אלף עובדים בכ 4,500 -אתרים .לאורך השנים
בתחום ההסעדה ,עצם היותנו חלק מהמערך הטיפולי הוא אף ברור יותר.
יצרנו וצברנו ידע רב בכל הקשור לאספקת
במסגרת פתרונות ההסעדה לבתי חולים ולבתי
שירותים כוללים לשיפור איכות החיים "חווית המטופל משקפת את האופן שבו אדם תופס
אבות ,אנו מחלקים את תפיסת ההפעלה לפי סוג
בתחום הבריאות ,גם בעולם וגם בישראל .את מכלול ההתנסויות שלו עם המוסד הרפואי"
הלקוח :המטופלים ,הצוות והמבקרים .לכל אחת
מאוכלוסיות אלה ,בנינו תפיסת הסעדה מותאמת ומיטבית.
במגזר הבריאות ,הגדרת הלקוח אינה דומה להגדרת הלקוח במגזר העסקי.
במגזר הבריאות ,אנו מזהים שלושה לקוחות עיקריים:
החשוב ביותר והברור מאליו הוא ,כמובן  -נושא המטופלים וסוגי הדיאטות
הניתנים להם ,מגוון המרקמים השונים וההתוויות הרפואיות שעלינו להתייחס
 .1המטופלים/המאושפזים (בבתי החולים) והדיירים (בבתי האבות)
אליהן ועוד .סוגיות אלו ברורות לכולנו ועליהן תמיד מושמת מירב תשומת הלב
 .2הצוות הרפואי והכללי
(הרחבה בנושא תוכלו לקרוא בעיתון הבא שלנו) .אך לצד אלו אני רואה חשיבות
 .3המבקרים לזמן קצר (לדוגמא ,קרובי המשפחה ,הגעה לטיפולים יומיים וכדומה)
רבה לנושא הצוות והמבקרים .צוות בית החולים או בית האבות ,הוא נותן שירות
כאשר ,אנו בונים את תפיסת ההפעלה של השירותים ,עלינו להתייחס לכל
בדיוק כמונו .כמונו ,גם המוסד הרפואי ,העמיד לעצמו מטרה לשפר את איכות
אחת מקבוצות הלקוחות שציינתי לעיל ולהעניק להם את השירותים שישפרו
החיים של הצוות שלו כדי שהם יספקו שרות למטופלים בצורה מיטבית .שירותי
את איכות חייהם.
ההסעדה שלנו לצוות ,הנם אחד המרכיבים החשובים בתהליך זה.
חווית המטופל משקפת את האופן שבו אדם תופס את מכלול ההתנסויות
שלו עם המוסד הרפואי (לדוגמא ,בית החולים) לאורך הרצף הטיפולי .חוויה
זו מושפעת ממכלול המפגשים בין המטופל למטפל ,מציפיות המטופל מהמוסד
הרפואי ומההתנהלות היומיומית בו.

סניף MSD

( Soft FMשירותי ניקיון ,קבלה ,סיעוד ,אחזקה שוטפת ועוד) וכמובן שירותי
הסעדה.

קבוצת  Sodexoמספקת כ 100 -שירותים שונים בתחומים מגוונים כגון
שירותי ( Hard FMאחזקת מערכות ,מיזוג חשמל ,מתח נמוך ועוד) ,שירותי

שיפור מערך ההסעדה לצוות המוסד הרפואי (לדוגמא ,שיפור המגוון והיכולת
לבחור והזמינות לאורך המשמרת) יביא לשיפור איכות החיים של הצוות ויביא
לתוצאה ישירה של שיפור חווית המטופל.
אני רוצה להודות לכל העוסקים במלאכה בכל האתרים ולכל האנשים
האמונים על שמירה מתמדת ועקבית של הסטנדרטים והערכים שקבענו
לעצמנו .אני מאמין כי הם הליבה והבסיס להצלחתנו והמפתח להמשך
התפתחותנו המקצועית והאישית.

התחלות חדשות:
שנה פוריה ומרגשת של התחלות חדשות בSodexo
שנה של תזונה נבונה באסותא
בית חולים אסותא הנו בית החולים הציבורי אשר נפתח מזה זמן רב בישראל.
חברת  Sodexoנבחרה לספק את שרותי ההסעדה בבית החולים הן למטופלים
והן לצוות .התזונאית איילת מרטין מספקת לנו מספר תובנות לגבי תזונה בבית
החולים ודגשים לתזונה בריאה:

אתגר אחזקה מורכב
למקצועני  Sodexoבבית הספר לרפואה בצפת

הפעם אנחנו רוצים להציג פרויקט מיוחד ,אשר מהווה עדות ודוגמא למקצוענות
ומקצועיות הצוותים שלנו .אחזקת בית הספר לרפואה בצפת ,מהווה אתגר
מרתק לצוות חטיבת ת.ד.ל שהצטרף לחברת  .Sodexoבית
תזונה נבונה לאורך כל החיים מהווה
הספר ,על שלל המערכות המורכבות שבו ,מציג לצוותי האחזקה
גורם חשוב במניעת תחלואה .אשפוז
במקום שלל אתגרים טכניים אשר מעמידים במבחן יומיומי את
מהווה גם חלון הזדמנויות טוב לגייס את המקצוענות של העושים במלאכה.

תזונה נבונה לאורך כל החיים מהווה
גורם חשוב במניעת תחלואה .במקרים
של תחלואה ,התזונה מהווה גם מרכיב
טיפולי וחשובה להצלחת הטיפול .אשפוז המטופלים לבצע שינוי באורחות החיים
הפעילות במקום כוללת אחזקת "קמפוס מלאה" במודל IFM
מהווה גם חלון הזדמנויות טוב לגייס
( .)Integrated Facility Managementמשמעות הדבר
את אשר ייטיב עם בריאותם.
החיים
המטופלים לבצע שינוי באורחות
אספקת שירותים כוללים לרבות אחזקת מערכות המיזוג ,HAVC
החולים
בבית
המוגש
שהמזון
לכך,
חשיבות
ישנה
אשר ייטיב עם בריאותם .לכן,
שמירה ,ניקיון ,אחזקה מקיפים של המבנים ,תחזוקת מערכות כיבוי אש ,מנדפים,
ובמצבי
האוכלוסייה,
לכלל
נבונה
לתזונה
ההמלצות
יהווה דוגמה ויהיה תואם את
ספרינקלרים ועוד .כל מערך השירותים נשלט על ידי מוקד קריאות מרכזי.
חולי בפרט ,וזאת במטרה לעודד את המאושפזים להמשיך בקו זה גם בביתם.
אחד הנושאים המרכזיים והרגישים עליהם אמונה החברה ,הינו בקרת האקלים
על מנת להבטיח את איכות המזון הגבוהה ביותר באסותא אנו שמים דגש על
בכל שטחי הקמפוס .עקב אופיו המיוחד של המתקן והפעילות המתבצעת בו,
ישנה חשיבות עליונה לנושא שמירת הטמפרטורות במתקנים מסויימים תוך
ביצוע בקרה שוטפת .לדוגמא ,בקמפוס פועלות מעבדות ניסוי מיוחדות או
כיתות ללימוד מעשי של הסטודנטים לרפואה .אזורים אלה ,דורשים תחזוקה
מקצועית ורמת הבנה במערכות מיזוג אוויר וחשמל מורכבות ,הכוללות חיישני
טמפרטורה ומערכות בקרה.

כלל ההיבטים הקשורים בבריאות המאושפזים לאורך כל שרשרת המזון .בנוסף,
אנו מאמינים כי בחירה אישית ונראות מעודדים אכילה ועל כן ברוב התפריטים
קיימת אפשרות בחירה למנה עיקרית ותוספת פחמימה .כמו כן ,מושם דגש
על צילחות ואופן סידור המגש כך שהמאושפז יקבל אוכל אטרקטיבי ומעורר
תיאבון.

תגידו לנו להתחדש!

המעבר ל C.P.U -המפעל המרכזי החדש בעטרות  -עבר בהצלחה.

החל מחודש יוני  Sodexoעברה למפעל מרכזי חדש בעטרות .האתר החדש
מכיל את הציוד החדיש ביותר ומחליף את המטבח המרכזי בצורעה ששימש
את החברה עד היום .המטבח החדש מהווה שדרוג משמעותי לעומת המטבח
הישן ויאפשר לחברה לשפר ולייעל תהליכי עבודה ולשדרג את איכות המוצרים
והמזון היוצא ממנו .אנו שמחים לדווח כי בעקבות המעבר הצטרפו לחברה
לקוחות גדולים ,חדשים ומשמעותיים שיזכו ליהנות מהשדרוג המשמעותי
שביצענו.
יחד עם עטרות התרחבנו לעוד סניפים באזור ירושלים :רד בינת הר חוצבים,
מלון עין כרם ,קוקה קולה עטרות ,אגד  9 -תחנות ירושלים.

שלום אברג'ל ,מנהל מרחב צפון בת.ד.ל ,מספר" :עקב מורכבות המתקנים
במקום ,מנוהל על ידינו ,חדר בקרה מרכזי אשר מנטר ומבקר את הפעילות
השוטפת תוך שמירה על פעילות תקינה לאורך כל השנה .שיתוף הפעולה עם
נציגי הפקולטה הינו יומיומי וישנה הערכה הדדית ועבודה משותפת למען אותה
מטרה .אנחנו גאים בהצלחת הצוותים במקום ,לתחזק ולשמור על רמה גבוהה
של אחזקה ותקינות המתקנים ועמידה באתגרים הניצבים בפניהם".

כשאוכל מצויין
ובירה מעולה נפגשים…
פתיחת המטבח במפעל קרלסברג
באוקטובר  2016פתחנו את המטבח
במבשלות הבירה של קרלסברג באשקלון.
המטבח משרת את שלוש מאות עובדי
המבשלה .המטבח המתקדם נפתח לאחר
שתופעל במשך כשבעה חודשים באוהל זמני,
עד סיום שיפוץ המטבח החדש בו אנו נותנים
שירות לעובדים כיום .המטבח הינו פרונטלי
ומציע עמדות אוכל אקטיביות המגישות
תפריט מגוון ,עשיר ומזין.

אתרים חדשים באלביט

אמרז אמגד

אנחנו שמחים לבשר על שני אתרים חדשים שעומדים להפתח במהלך השנה.
שני האתרים הם פרי שיתוף פעולה ראשון בין חברת אלביט ו.Sodexo-
במסגרת ההסכם תספק  Sodexoשירות לכ 1500 -סועדים באלביט אל
אופ ברחובות ותגיש מגוון ארוחות ושרותי הסעדה ,כולל ארוחת בוקר ,צהריים
וערב ,אספקת ארוחות ארוזות וכן תפעיל במקום בית קפה חלבי .האתר השני
ממוקם באלביט מת"מ חיפה וצפוי לשרת כ  1000סועדים עם מגוון ארוחות
צהריים ואספקת כיבוד לאירועים וישיבות .אנו מאחלים בהצלחה לשני האתרים
החדשים.

החברה זכתה בהפעלת מערך ההסעדה והמטבח במפעל אמרז-אמגט,
העוסק בייצור אריזות לחברות שונות .השירות ניתן בשני אתרים ,מפעל אמרז
בראשון לציון ומפעל אמגט באשדוד ,ובסך הכל  280ארוחות ביום .חדרי האוכל

אתר חדש אנילביץ'
אנחנו גאים לספר על פתיחת אתר שירות חדש בסוף אוגוסט  .2017האתר
החדש נמצא בסניף הראשי של חברת החשמל .במסגרת הפעילות תספק
 Sodexoפתרונות הסעדה וקייטרינג לכ 400-עובדי חברת החשמל ביום.
בנוסף ,תספק החברה מגוון ארוחות ארוזות ,שרותי תפעול קפטריה וכן כיבוד
לאירועים וישיבות .נאחל לצוות הצלחה.

ממשיכים לקדם את נושא איכות החיים בעולם

כנס איכות החיים התקיים באוקטובר האחרון
בלונדון ועסק בהרחבה בנושא איכות החיים.
 Sodexoממשיכה לקדם גם השנה את נושא איכות החיים
שחרטה על דגלה ב 50-השנים האחרונות מאז היווסדה תוך
שימת דגש על האנשים במרכז מנוע הצמיחה של הארגון.
השנה התקיים כנס איכות החיים בלונדון בחודש אוקטובר
והמשיך לעסוק בנושא שהחברה בחרה לקדם בכל העולם.
"כנס איכות החיים" השנה עסק בחקר הדרכים לשיפור
איכות החיים של העובדים בעתיד והפתרונות הנדרשים על
מנת להעלות את איכות החיים בעולם .במהלך הכנס ,עסקו
המשתתפים בנושאים מרתקים כמו השפעת הרובוטיקה על
איכות החיים בעולם ודרכים חדשות ויצירתיות לשיפור הרווחה
של עובדים .את הנאום הפותח שכותרתו הוא" :איכות חיים,
דרישות חדשות ופתרונות חדשים לעולם משתנה" נשא
מישל לנדל ,מנכ"ל  Sodexoהעולמית.

הוסבו על ידנו למסעדות באווירה נעימה ומזמינה ,בדגש על אוכל ביתי ,טעים
וטרי .תודה מיוחדת למוטי גבאי מנהל האשכול ,שניצח בהצלחה על פתיחת
שני האתרים.

 17,000ארוחות בשמונה ימים

 Sodexoניצחה על אתגר ההסעדה של המכביה בהצלחה
במכביה שהתקיימה השנה נבחרה  Sodexoלהאכיל את עשרות אלפי הספורטאים שהגיעו
השנה לארץ .עבור רבים מהם ,היה זה המפגש הראשון עם המטבח הישראלי המקומי ועם טעמים
חדשים" .חלקם אפילו ביקש את המתכונים" מספר משה בן-דוד ,מנהל התפעול שהיה אחראי
על הפרויקט.
משה מוסיף כי "בין המנות הפופולריות ביותר ניתן היה למצוא את החומוס .הרבה ספורטאים
התאהבו בטעמים החדשים שנחשפו אליהם במהלך המכביה .התפריט נבנה בהתאם לדרישה
לספק מנות בריאות ומזינות ,תוך שמירה והקפדה על התאמה לטעם הישראלי .התפריט
לספורטאים ולאורחים היה מגוון מאד והכיל הרבה פירות וירקות" .גאווה גדולה  -קיבלנו פידבקים
חמים הן מהסועדים והן ממארגני הפרויקט.

שנה של רכישות ,מיזוגים ואתגרים

כחברה ,אשר מאמינה יותר מכל בעובדה ,שההון האנושי שלה הוא
אחד ממנועי הצמיחה העיקריים שלה ,אנו מודעים לרגישות עובדי
החברות אשר הצטרפו אלינו ומכירים בצורך ליצור תרבות ארגונית
של קבלה וכבוד לתרבות ממנה הגיעה החברת הנרכשת.

עובדים יקרים

שנה זו ,עמדה בסימן של רכישות,
מיזוגים והתחדשות .במסגרת הפעילות
וההתרחבות של  ,Sodexoרכשנו
ומיזגנו לתוכנו שתי חברות חדשות :הכוח והחוסן של גוף או עסק נמדד בדיוק במצבים מעין אלו .הכוח
ת.ד.ל ותמר .שתי החברות ,העוסקות לכבד את הקיים ולכוון אל העתיד הוא זה שיגרום לתהליכים מסוג זה
בתחומים שונים ,מהוות נכסים רבי ערך עבורנו והינן חלק מתהליך להצליח .כל זאת ,למרות המגבלות והקשיים המובנים ,ובדיוק כך אנו
פועלים יחד למען הצלחת כולנו.
הצמיחה והגדילה המתמיד אותו הכוח והחוסן של גוף או עסק נמדד בדיוק
עוברת החברה.
במצבים מעין אלו .הכוח לכבד את הקיים אני רוצה לנצל במה זו ,על מנת להביע את
ולכוון אל העתיד הוא זה שיגרום לתהליכי הערכתי לעובדים ולצוותים המקצועיים אשר גייסו
כל מיזוג או רכישה של חברה,
את כל המוטיבציה הנדרשת על מנת לעבור את
מהווה אתגר מרתק של קליטת
העובדים החדשים והתרבות מיזוג מסוג זה להצליח.
התהליך בהצלחה .ללא שיתוף הפעולה וההתגייסות
הארגונית אליה הם רגילים .הפערים בין התרבויות הארגוניות ונהלי המשותפת של כולנו תהליך זה לא היה צולח ועל כך תודתנו
העבודה מצריכים מכל הצדדים גמישות והתאמה לישות העסקית והערכתנו.
המאוחדת החדשה .לנו ,כחברה ,חשוב להקפיד ולשמור על ערכי
שתהיה לכולנו שנה פורייה של הצלחות ,צמיחה ושיתופי פעולה
החברה אותה קלטנו ,לצד תהליכי הטמעה של הערכים ,הנהלים
יעילים.
ושיטות העבודה המאפיינים את  .Sodexoזאת במטרה לייעל
רינת לחנה ,סמנכ"לית משאבי אנוש ותקשורת
ולהשביח את תהליכי העבודה בחברה.

"צבעי ילדות"
תערוכת ציורי ילדי איל"ן

בחודש יוני התקיים אירוע השקת תערוכת "צבעי ילדות" ,תערוכת ציורי
ילדי איל"ן .התערוכה התקיימה במטה חברת "מגדל" בפתח תקווה
ביוזמת  Sodexoוכללה תצוגה של עשרות ציורים אותם ציירו ילדי
העמותה אשר הוצבו בלובי הבניין הראשי של החברה.

הדרכות בSodexo-

לא מפסיקים להתעדכן,
מגוון הדרכות והשתלמויות מרתקות

"מבשלות ביחד" סדנה קולינארית ללקוחות החברה

כל היופי והטעם של איטליה

אין ,אין אין חגיגה בלי פסטה טרייה .בחודש יוני כינסנו כ  30 -מנהלות
מקרב הלקוחות שלנו ליום שכולו פסטות ואוכל איטלקי מדהים .היום התחיל
בהצגה והכירות עם חברת  Sodexoומערך משאבי האנוש של החברה.
היום המשיך במינגלינג ,הכירות ונשנושים כי קשה לבשל כשרעבים…
הדובדבן שעל הקצפת הייתה סדנת אוכל איטלקי עם השף הראשי של
חברת יוניליוור ,גילי חיים ,שלימד את המשתתפות להכין פיצות ופסטות
ביתיות מדהימות עם שמות אקזוטיים מעוררי תיאבון כמו פפרדלה,
טורטליני ורביולי ,והכל כמובן עם שלל רטבים מעולים .בסיום הסדנה
הוגשה ארוחת צהריים אותה הכינו
המשתתפות וחולקו חוברות מתכונים
על מנת שימשיכו להכין את מה
שלמדו גם בבית…

כל הטוב מהים והיבשה

"תנובה שף"  -סדנת בשר ודגים לשפים

בחודש יוני יצאו השפים של  Sodexoלהשתלמות מושקעת במיוחד,
סדנה מיוחדת שהועברה על ידי תנובה ב"דן גורמה" .במהלך הסדנה
נחשפו השפים שלנו לטכניקות ומוצרים חדשים של תנובה .פתרונות
אלה ,נועדו להעשיר את תהליכי העבודה של השפים באתרים ולשפר את
רמתם הקולינארית .במהלך ההשתלמות חולקו המשתתפים לקבוצות
עבודה ולאחריה הוגשה הארוחה אשר הוכנה על ידי המשתתפים .בסיום
הסדנה חולקו לשפים צידניות מלאות בכל טוב.

יש לנו עמוד פייסבוק חדש!

מהיום יש לנו גם עמוד פייסבוק חדש בו
אתם יכולים להתעדכן בכל החדשות
ובכל מה שקורה אצלנו ב .Sodexo
בעמוד החדש תוכלו לראות תמונות
מאירועים ,הצעות עבודה ,חדשות ועדכונים מכל מה שקורה
אצלנו ולשמור על קשר.
מוזמנים לעשות לנו  Likeבדף:

https://www.facebook.com
SodexoIsraelOnSiteServices

התערוכה הנה תערוכת המשך ל "ציורי איל"ן -שגרירים של כבוד"
שהושקה במשרד החוץ ונדדה בין שגרירויות ישראליות ברחבי
העולם .התמונות לא רק מוצגות בתערוכה אלא גם מודפסות על גבי
הפלייסמנטים אותם מחלקת סודקסו לעשרות אלפי סועדים אשר
נחשפים בכל יום לציורים.

אירועים וגיבושים
המטה שובר שגרה

מינויים חדשים

סטיבון אורי שף מנהל סניף המכון הביולוגי
דיק אליהו מנהל מפעל מרכזי עטרות

חודש יולי היה חודש עמוס במיוחד ,ורגע לאחר סיום העבודה על הפעלת מערך המזון
במשחקי המכביה ולפני היציאה לחופשות ,שברנו שיגרה וחגגנו באירוע גיבוש לאנשי מטה
החברה ,שכלל סדנת בישול על טהרת המטבח האיטלקי.
הגענו למטה חברת יוניליוור ,שם חיכה לנו השף התפעולי גילי חיים ,שלימד אותנו את
סודות המטבח האיטלקי ועזר לנו להכין פיצות ,פסטות טריות ,רביולי ממולא בגבינות
ועוד שלל מנות מנצחות מהמטבח האיטלקי .בסופה של הסדנה אכלנו כולנו ממעשי ידנו
להתפאר.

סוכרן סטס מנהל סניף מלון עין כרם

מתגבשים על הגי'פים
יום כייף וגיבוש לחטיבת העסקים .בחודש יוני יצאה חטיבת העסקים
ליום כייף אקטיבי במיוחד .היום התחיל בארוחת בוקר ובאקשן של ה -
 Paintballשליד קיבוץ שפיים בו ירינו אחד על השני (אבל רק בשביל
הכייף ,כן? )...כדורי צבע .את האדרנלין הגברנו עם טיול ג'יפים באיזור
חוף סידני עלי .סיימנו את היום עייפים ,מלוכלכים אבל מאוד שמחים.

הדר אלכס שף-מנהל סניף קרלסברג
ענוס מוחמד מנהל קוקה קולה י-ם
כלותי איה רכזת אבטחת מזון סניף עטרות

פורשים

תמרקין אלכסנדר אבטחת איכות
יוסי SysAdmin & IT Integrator

נורית ליאור

נורית עבדה בחברת ת.ד.ל כ 20 -שנים .בתו של
מייסד החברה איתן ליאור ז"ל .נורית ניהלה את
משרדי החברה בנושאים של מוקד תקלות ,כ"א
ומשאבי אנוש ,ניהול כל נושא הגשת המכרזים וקשר
עם לקוחות החברה .נורית הייתה אוזן קשבת למנהלים
והעובדים במצוקה ותמיד ידעה להיות גורם מגשר ומתווך במקרים של תלונות
ובעיות .נפרדנו מנורית בערב קריוקי מרגש שבו נכחו כל מנהלי ת.ד.ל באשר הם.

בן דוד
יסקוב מלכה מנהלת חשבונות
יצחקי נטלי רכזת משאבי אנוש
שרון תמיר חשב שכר
גבאי סול מתאמת הזמנות

המצטיינים שלנו
ג'יפים ,מעיינות ואוכל דרוזי למרגלות הגלבוע
יום גיבוש לסניפים נמל וכ"ד חיפה .בספטמבר  2017יצא הצוות של נמל חיפה וכ"ד חיפה ליום גיבוש חוויתי.
היום התחיל ב "חוויה בגלבוע" למרגלות הר הגלבוע .במקום התפצל הצוות לטרקטורונים וריינג' רוברים שלקחו
את כולם לטיול מרתק באיזור .במהלך הטיול הגענו למעיינות וטבלנו במים .בסיום המסלול המעגלי חזרנו למקום
ונהנינו מארוחת צהריים דרוזית אותנטית ומשובחת.

גלינה ברדאס מתאמת הזמנות

בריכה פרטית ואוכל משובח

יהודית סבג
לאחר  26שנים יהודית סבג פורשת ויוצאת לפנסיה.
יהודית מלאה תפקיד של מנהלת חשבונות ראשית
של ת.ד.ל .על פיה יישק דבר .יהודית קבעה תמיד,
לכולנו ,מי ישלם ,מתי וכמה .יהודית הינה אדם עם יושר
ורגישות ברמות גבוהות ביותר .תמיד דאגה לחברה
ונלחמה על כל זכות של החברה .יהודית סיימה את
עבודתה עקב הגעה לגיל הפנסיה.

יום כייף לעובדי סניף מגדל .עובדי  Sodexoבמגדל יצאו ליום שכולו מנוחה
ופינוקים .העובדים הגיעו בהסעה מאורגנת לווילה מפוארת בנתניה ,שם חיכתה
להם בריכה פרטית אשר עמדה לרשותם במשך כל היום .על מנת לשחרר את
האווירה עברו העובדים סדנת צחוק שגרמה לכולם לצחוק ולהשתחרר .לאורך
כל היום הוגשו ארוחות מפנקות ,כולל ארוחת צהריים עם מגוון בשרים על האש.
לסיום ,קיבל כל עובד שי קטן לשבת.
לפרטים ושליחת קו"ח:

טלפקס072-2742937 :

Natalie.ITSHAK@sodexo.com

נטלי יצחק ,רכזת משאבי אנוש

מטעמים כיד המלך
יום פינוק מוצלח לצוות צהלון יפו .צוות צהלון יפו זכה ליום כייף טעים במיוחד במטרה לקחת הפוגה משגרת היום יום .במהלך היום
הגיע למקום שף אשר פינק את העובדים בארוחת צהריים מושקעת במיוחד שכללה מנות מדהימות וקינוחים שהשאירו טעם מתוק
בפה עד ליום הפינוק הבא.

חוגגים את החגים ביחד
צוות "מעון רוחמה" חגג את הזכייה בסניף מצטיין ,בארוחה בשרית במסעדה משובחת בכפר סבא ,החליטו שוב
לחגוג בחודש אוגוסט את החגים בסימן דו-קיום .צוות המעון מגוון ומורכב מיהודים ,ערבים ,חילונים ודתיים ולכן חיפשו
לחגוג יחד את חגי תשרי ואת חג איד-אל-פיטר .זו הייתה סיבה מצויינת לצאת ולחגוג שוב בארוחת צהריים
משובחת ולהרים כוסית יחד לכבוד השנה החדשה והחג שעמד בפתח.

לסניפינו בירושלים דרוש טבח ,עוזר טבח ועובדים כללים
למשרד ממשלתי באיזור נתניה
דרושים טבחים ,עוזרי מטבח ועובדים כלליים.

זמינות למשרה מלאה,
נדרש יכולת עבודה תחת לחץ וריבוי משימות
שכר מצוין למתאימים/ות !!!

נדרש ניסיון במטבח מסדי וזמינות למשרה מלאה.

טום קאר ו-וויסקי בכרמל

תחילת העבודה מותנה במעבר סיווג ביטחוני

יום גיבוש אנרגטי במיוחד לעובדי כ"ד נתניה .עובדי כ"ד נתניה יצאו ליום גיבוש מלא אדרנלין בבית אורן שבכרמל.
העובדים התחילו את היום בהרמת כוסית וויסקי משובח על מנת להיכנס לאווירה .לאחר מכן יצאו בקבוצות לנסיעה
חווייתית בטום-קאר והגיעו לאזור תצפית מרהיב המשקיף על כל הכרמל .היום הסתיים בארוחת צהריים מפנקת
במסעדה משובחת בבית אורן.

לאיזור רחובות נס ציונה
דרושים עובדים כלליים ועוזרי טבח
דרושים טבחים ועוזרי מטבח לסניפנו בדרום הארץ!
העבודה כוללת העתקת מגורים לדרום,
קבלת מגורים וכלכלה על חשבוננו!
 6ימי עבודה בשבוע ,במשמרות.
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** המשרות מנוסחות בלשון זכר אבל מופנות לשני המינים**

 5ימים בשבוע ,העבודה במשמרות בוקר /צהריים /ערב.
תחילת העבודה מותנה במעבר סיווג ביטחוני
זמינות במידי  .שכר מצוין למתאימים!

ועכשיו דרושים גם בפייסבוק:
https://www.facebook.com
/HR.sodexo.onsiteisreal

רוח מהים ואוכל טוב
יום גיבוש באווירה רגועה לצוות משרד החוץ .בקיץ יצא צוות משרד החוץ ליום גיבוש מיוחד .הצוות
נפגש במרינה בהרצליה ויצא להפלגה רגועה ושלווה שארכה כשעתיים .לאחר ההפלגה המשיך הצוות
לארוחת בוקר יחד עם הבריזה המהנה של המרינה.

