זה לא נגמר
עד שזה לא נגמר!...

מאת :איילה שוימר ,סמנכ”לית משאבי אנוש
רויאל ביץ’ תל אביב

מכתב פרידה מעובדי מלון הרויאל ביץ' -זה לא נגמר עד שזה לא נגמר...
כי בנתיים לא ניפרדתי מהמותג “ רויאל ביץ” ואני כרגע ב”רויאל ביץ' תל אביב” עד ש....
זהו מעמד מרגש עבורי להיות כאן ,ערב ראש השנה ,להיפרד מכם ,מהשנה שעברה ולקבל את
השנה החדשה.
אני כאן לומר לכם תודה ,תודה ענקית על שאפשרתם לו להיות מי שאני ,במשך השנים.
על ששיתפתם אותי בשמחות שלכם ,בחוויות שלכם ,בהתפתחות שלכם ,ברגשות ,בסודות ,בדילמות,
בקשיים ובלבטים ואפשרתם לי גם להציב גבולות ,לשמור על השעות ,להציב יעדים וליזום יוזמות
חדשות ולנהל את המשאב הכי יקר במלון שזה אתם.
אני כאן בזכותכם ,מבחינתי כל עובד ועובדת הם חברים לעשייה המשותפת שלנו המתמקדת
בהענקת חווית אירוח מושלמת לאורחים שלנו.
רויאל ביץ’ קיים ופועל  20שנה ,מחצית מתקופה זו אני כאן ובנוסף עוד  4שנים ,כשמר דיוויד לואיס,
זכרו לברכה ,הפעיל את מלון ‘סט טרופז’ ממש על אדמה זו ,עד שהתקבלו אישורי הבנייה לבניית
הרויאל ביץ’ ,מבחינתי זו אדמה ברוכה.
ועבורי זו סגירת מעגל משמעותית -התחלתי את דרכי במשאבי אנוש פה ואני מסיימת פה.
בישרוטל אני כבר  28שנים ,אך לא אכביר בסיפורי היסטוריה ,אנחנו כאן במעמד מיוחד ,ראש
השנה קרב ובא וכולנו מברכים ומאחלים לעצמנו ולמשפחותינו שנה טובה ,בריאות ועוד הרבה
איחולים להמשך החיים.
אני החלטתי על שינוי ,ואולי זו לא יד המקרה שאנו מסיימים כאן במועד זה ומתחילה דרך חדשה
בשנה חדשה...
אני גאה להיות חלק מכם ,נהניתי להגיע לכאן כל בוקר ולראות אתכם במסדרונות ,במחלקות,
באירועים ,בכנסים ,במסיבות ואצלי במשרד יחד עם כל צוות בנות משאבי אנוש המדהימות שלי.
כל אחד ואחת מכם הוא עולם ומלואו ,שמשאיר בבית את כל עולמו ומגיע לכאן כדי לבצע את
עבודתו על הצד הטוב ביותר.
עם כל הלחצים ,האתגרים והאינטנסיביות ,אני מעריכה אתכם על כך שאתם עושים זאת באהבה
וגאווה גדולה.
וכן ,אתם יכולים להיות גאים על כך שאתם משתייכים למלון הכי עוצמתי בחברה.
ומי מכם שעדיין לא יודע אם מלונאות היא בחירתו לחיים ,אז אני אומרת לכם כי מלונאות היא
חיידק ,חיידק לא אלים ולא טורף ,אלא חיידק טוב ,פרוביוטי.
ויש כאן הרבה כאלה שנדבקו בחיידק הזה ונהנים....
לסיום ,אני מאחלת לכם ולבני משפחותיכם שנה טובה ,בריאות ,שלום והרבה עשייה.
ואיך לא? גם הגשמת חלומות ,שכן מבחינתי זה אחד המתכונים הבטוחים לחיים מאתגרים
ומשמעותיים.
תודה מיוחדת לליאור רביב ,שדאג ודחף אותי לקבל את תפקידי במלון זה ,מהלך מכוון ומצוין מבחינתי.
לשלומי טחן ,שלימד אותי רבות ואת כולם “לקחת לראש ולא לבטן” ,ואפשר לי להיות שותפה
מלאה לניהול המלון יחד איתו.
לדוד בלום ,שליווה אותי במהלך כל השנים בדרכי המקצועית והחברית.
לגולן היקר ,היחיד והמיוחד ,המנכ”ל של המלון הכי מדהים בעיר...
ולשלמה ארצי ,שלא ידע שהוא כותב לי את השיר“ :זה שיר פרידה ,אז בואי ואמרי שלום ,אני אומר
תודה ,ואת יודעת שחלום -סופו להתגשם!!!”
שנה טובה ושוב תודה ,אני בדרך לאתגר הבא!

