ערב פרידה מרגש
מאיילה
מאת :בשמת קינן,
סמנכ"לית משאבי אנוש כרמים.

בחודש אפריל נפרדנו מאיילה שוימר בערב מרגש ,מצחיק והיסטורי.
ההכנות היו מרובות לקראת ערב זה :ערכנו חשיבה מעמיקה ,גייסנו את מיטב המוחות ,אליהם
הצטרף גם רצון טוב בכדי שנוכל להצליח להעביר את המסר ,התודה וההערכה לאישה אחת גדולה
ומיוחדת שברמ"ח איבריה ובשס"ה גידיה השפיעה על התהוותה של רשת ישרוטל.
כמנחת האירוע (כן ,החלטתי לעשות הסבת מקצוע) עמדתי עם המיקרופון ביד  ,כחכחתי בגרוני
ופתחתי" :כמעט  30שנה חלפו ,מאז אותו היום בו התחלת נרגשת את עבודתך ברשת ישרוטל
וציינת את תחילתה של דרך חדשה.
שנת  1986הייתה שנה של מחויבות ,אשר במהלכה נישאת ליוליק ובמקביל התחתנת עם רשת
ישרוטל חתונה קתולית ,המחייבת מסירות ,נאמנות ונתינה ללא סייגים.
ובנימה אישית יותר :איילה ,הערב הזה מוקדש לסיכום פועלך ברשת ,אני לא בטוחה שנצליח לסכם
את השנים הרבות ,אך לפחות נוכל להתרפק על העבר המפואר...
אז מה היה לנו שם?
מזכירת אחזקה במלון ספורט ,מנהלת משאבי אנוש במלון סאן טרופז ,מזכירת מנכ"ל ומשאבי
אנוש במלון ריביירה ,מנהלת משק במלון ריביירה ,מנהלת קבלה במלך שלמה ,מנהלת משאבי
אנוש באשכול ספורט לגונה ,פתיחת מלון רויאל גארדן ומנהלת מרכז גיוס ,סמנכ"לית משאבי אנוש
רויאל ביץ' אילת ולקינוח  -משאבי אנוש רויאל ביץ' ת"א.
ידוע ,כי העבודה בענף המלונאות היא מאתגרת ואינטנסיבית ,הדורשת את המיטב והמרב מהעובדים.
כדי לתת ערך מוסף ,חיפשת דרכים להגיע אל ליבם של העובדים ,ושם פגשת בחלומותיהם הכמוסים
שחלקם הצלחת להגשים.
כן חברים ,לפעמים חלומות מתגשמים ....וגם איילה מגשימה עכשיו את חלומה הפרטי כשהיא
יוצאת לדרך חדשה.
מי שעבד תחת איילה ,יכול להעיד שהיא מנהלת מעצימה ,נותנת חופש פעולה וזורקת למים הקרים,
אך תמיד תהיה שם להגיש גלגל הצלה שצריך...
איילה היא מנהלת של אנשים ,בעלת יכולת להגיע לכל עובד ועובד ,להכיר אותו ,את שמו ואת
הסיפור האישי שלו .איילה הייתה קשובה לעובדים והכי חשוב – תמיד נתנה מילה טובה ועצה לחיים.
איילה ,אני מודה על הזכות והעונג שניתנה לי לעמוד כאן בשם כולם ולהודות לך גם בשם כל אלה
שאינם נמצאים כאן הערב ושכבר אינם עובדים ברשת.
תודה היא מילה אחת בודדה המכילה בתוכה ים של הערכה והוקרה על כל יום ושעה
ב 29-השנים האחרונות.
אנחנו מאחלים לך הרבה הצלחה בדרך החדשה שבחרת ,אין לנו ספק ,שתכבשי עולמות ,שתגשימי
חלומות וכמו שאת אומרת – היום ,גם השמיים הם כבר לא גבול!
ברוח התקופה האחרונה בחייך:
בודהה אמר פעם "שכל אדם הוא יצור יחיד במינו ,הודות לפעולותיו ולתוצאותיהן.
אין ספק שאת היחידה במינה שלנו ,אוהבים אותך מאוד".

תמונות ממסיבת
הפרידה של איילה שוימר

