
שלום לכולם,

אנו מסיימים עוד קיץ מכניס אורחים במלונותינו ברחבי הארץ, ומתכוננים לקבל את שנת תשע"ג, הבאה עלינו לטובה. זו תקופה מצוינת לעצור רגע, לחשוב 
ולהיזכר מה השגנו השנה, ולחשוב מה אנו רוצים להשיג בשנה הבאה. אני ממליצה אפילו לרשום זאת, לבדוק במהלך השנה את הרשימה ולראות כיצד אנחנו 

מתקדמים במימושה.
בגיליון הקודם התחלנו לספר לכם על פרויקט ספיישל השף המיוחד שלנו, והבטחנו להמשיך לעדכן גם בגיליונות הבאים, אז הפעם בחרנו להתמקד דווקא 

בספר הבישול החדש של אחוזת יערות הכרמל - יערות הכרמל סיפור אהבה, וכמובן נשלב גם מתכונים.
במסגרת ההחלטה להדגיש השנה בישרוטל את  ערך 'טיפוח העובד', נספר לכם על התוכנית 'שמים קץ למינוס', ועל תחרות הקב"טים הראשונה שנערכה 

השנה ברשת. 
אנו ממשיכים לטפח ולשמר את ערך המורשת של דיוויד לואיס ז"ל, בין השאר בתוכנית 'תרומה לקהילה', נספר לכם סיפורים מרגשים של אחוזת יערות 

הכרמל וישרוטל טאואר תל אביב, שאימצו השנה גופים חדשים, אותם הם בוחרים לטפח.
עם הפנים קדימה, אנו מזמינים את המטבחים ברשת להתחיל להתכונן לתחרות 'ישרוטל- בונז'ור מאסטר בייקר 2012', שתיערך מייד לאחר חג הסוכות, 

ואיילה שומר תסייע לכולנו  לפתוח את השנה החדשה ברגל ימין.
וכמובן, אני רוצה לאחל לכולנו שנה טובה אף מקודמתה, וגם להזכיר לכם את הציטוט הידוע - "אל תאמצו את העבר אל חיקכם, פן זרועותיכם לא תהיינה 

פתוחות לחבק את עתידכם."

שרון הלפנבאום,
מנהלת מחלקת הדרכה
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פתיחות, חדשנות ויצירתיות - 

אנו שואפים לאמץ גישה של יצירתיות 

בכל התחומים בהם אנו עוסקים, 

תוך יישום רעיונות חדשניים ובלתי שגרתיים, 

לטובת פיתוח כלים תפעוליים ושיווקיים חדשים, 

וזה כדי להיות מובילים בגיבוש דפוסי ניהול וביצוע מתקדמים."

)מתוך ערכי ישרוטל, 2012(

ראו בהמשך כתבה נרחבת על הספר: יערות הכרמל סיפור אהבה, שיצא לאור לאחרונה.

אנחנו מוקירים...
מאת: דינה כהן

שפרשו  באילת,  ישרוטל  עובדי  עם  הקיץ  בסוף  התקיים  מרגש  מפגש 
לגמלאות.

דוד בלום, דינה כהן ומנהלי משאבי אנוש אירחו את עובדיהם הוותיקים 
לקפה ועוגה בבולבארד, ולאחר מכן הוזמנו למופע WOW, רגע לפני ירידת 

המסך על המופע.
הייתה זאת הזדמנות טובה להעלות זיכרונות, לעדכן זה את זה בחדשות 
האישיות והמשפחתיות, ובעיקר להמשיך ולהרגיש שייך למשפחת ישרוטל, 

גם לאחר היציאה לגמלאות. 

* דינה כהן היא יועצת רווחה רשתית

תרומה לקהילה ולחברה ...
מאת: ספיר לב ארי 

בערך 'תרומה לקהילה' ולחברה, אחד מערכי ישרוטל שאמצנו כולנו השנה, נאמר: "אנו מעודדים מחויבות 
לקהילה ולחברה בה אנו חיים, ביוזמה, בתרומה כספית ובסיוע רב תחומי, תוך שילוב מעגלים רחבים ככל 

הניתן של עובדים ומנהלים בפעילויות שונות, לרווחת הקהילה והחברה."
שלום'. 'אור  מעמותת  מקסימות  ילדות   10 ואימצנו  קדימה  אחד  צעד  הערך  את  לקחנו  הכרמל,  ביערות  אנו, 
עמותה זו מספקת בית חם לילדים שלא שפר עליהם גורלם. חשוב לי לציין שמבחינתנו, כבר לא מדובר ב'תרומה 

לקהילה', שכן הבנות האלה הפכו כבר לחלק ממשפחת יערות הכרמל.
במהלך השנה האחרונה קיימנו ערבי קריוקי, ערבי כיף וחגגנו לכל ילדה את יום הולדתה בשירים, ריקודים, מתנות, 

הפתעות, וכמובן, המון המון אהבה...
והרגשות  נפתח  ליבי  שלום',  'אור  מגיעה לבית  וכשאני  האלה,  והמדהימות  היקרות  נקשרתי לבנות  אישית  אני 

מציפים אותי. פשוט אהבה גדולה.
מעבר לכל הנעשה, היה חשוב לנו השנה לדאוג לכך שהבנות תהיינה מצוידות בכל הדרוש לתחילת הלימודים, כי 
הרי כולנו יודעים, בתור ילדים, או בתור הורים לילדים, כמה כייף זה להגיע ביום הראשון לבית הספר, כשאנחנו 

חגיגיים, ועל גבנו ילקוט ובו כל הציוד החדש הדרוש לבית הספר. 
כל מנהלי יערות הכרמל נרתמו למשימה ותרמו כסף מכיסם האישי. 

בתוכניתנו היה לאסוף כסף שיספיק לרכישת הציוד לתחילת הלימודים, ובסופו של דבר אספנו כסף שהספיק 
לרכישת ציוד לכל שנת הלימודים.

ביום שישי, לאחר איסוף הכסף, ניגשתי לרכוש להן את כל הציוד הדרוש. להפתעתי, הצלחתי אפילו לרכוש שי 
אישי מאתנו, לכל אחת מן הבנות.. את הציוד הבאנו לבית 'אור שלום' מספר ימים לפני תחילת הלימודים, ואווירה של שמחה שררה בבית. 
מעבר לרכישת ציוד לשנת הלימודים, גם חידשנו את הבית לכבוד בואן של הבנות מהחופש הגדול, וגם למשימה הזאת נרתמנו מכל הלב. 

אז חשוב לי לומר לכם תודה. תודה לכל המנהלים שנרתמו בכל הכוח למשימה, תודה לכל מי שתרם, תודה לעובדים אשר משקיעים מזמנם בפעילויות בבית 
'אור שלום',  ותודה מיוחדת לעדי לסקר, שתמיד נותן דחיפה ודרבון לכולנו לתת מכל הלב.

תודה ענקית גם לבנות היקרות שלנו, שהסכימו לאפשר לנו להיות חלק מחייהן.
אוהבים המון, משפחת אחוזת יערות הכרמל.

*ספיר לב ארי היא אחמשי"ת ביטחון, אחוזת יערות הכרמל 

מבקרת המסעדות: הפעם אני 
ב'ראנץ' האוס', במלון ישרוטל ים המלח...

מאת: בשמת עראקי

אנחנו נפגשים שוב, והפעם אכלתי במסעדת 'ראנץ האוס' במלון ישרוטל ים המלח.
במסעדה הזו יש לי תמיד תחושה מיוחדת - כולם מכירים אותי ויודעים בדיוק מה אני אוהבת לאכול. אני 

ממש מרגישה שם בבית. ויש סיבה לתחושה הזו, אני גרה במלון...
פתחנו את הארוחה בקרפצ'יו בקר מצוין עם קונפי שום וסלט מיסיסיפי עשיר עם חסה, פלפל ירוק, 
מלפפון, סלרי, עגבניות שרי ונתחי עוף. אני לא יודעת איך מכינים את הסלט במיסיסיפי, אבל בראנץ' 

האוס הוא מעולה!
למנות הראשונות התלוו לחם הבית שנאפה במלון עם עשבי תיבול, המעניקים לו טעם ארומטי מיוחד, 

מרגרינה מתובלת, סלסילת עגבניות ורוטב צ'ימיצ'ורי.
אחרי לגימה מכוס מרלו גמלא 2008, שליווה את הארוחה, ומנוחה קצרה, עברנו לסיבה שלשמה הגענו 

עד הלום - הסטייק.
ואוכלת  אני קצת שמרנית  לציין, שכאשר מדובר בבשר,  חייבת  אני  בתור חובבת מסעדות מושבעת, 
לא  מנצח  שהרכב  פעם  כבר  אמר  מישהו  מאירלנד(.  )שמיובא  בקר  פילה   - אותו דבר  תמיד  כמעט 

מחליפים, לא?
המנה העיקרית הנוספת הייתה סטייק אנטריקוט ארגנטינאי עסיסי. 

את הבשר מלווים תרד וחלת בצל, אבל לדעתי הוא יכול להסתדר לבד מצוין. כשאני לא בדיאטה, אני 
מתפנקת עם צלחת צ'יפס וקטשופ...  

למרות שאני תימנייה לגמרי, אני לא אוכלת חריף, אבל בשנה האחרונה אני אוכלת את הפילה עם רוטב 
הצ'ימיצורי, ומפתחת לאט לאט עמידות בפני חריף...

למרות שלא נשאר עוד מקום אפילו לביס נוסף, לא יכולנו לסיים את הארוחה בלי סופלה השוקולד הכי 
טעים שאכלתי אי פעם, הוא עשוי בדיוק במידה הנכונה - קריספי בשכבה העליונה ונימוח בפנים. את 

המנה מלווה כדור גלידה בטעם וניל.
החוויה הייתה מהנה וטעימה, ואין ספק ששווה להגיע בעבורה לישרוטל ים המלח, אך למי שגר רחוק, באילת, 

יש פתרון: מסעדת ראנץ' האוס בטיילת ישרוטל רויאל ביץ', שם תוכלו להינות בדיוק מאותם מטעמים.

מסעדת 'ראנץ' האוס', במלון ישרוטל ים המלח, פתוחה בימים ראשון-חמישי, בין השעות 
19:00 - 23:00 , ביום שישי - סגורה, בשבת - החל מ- חצי שעה אחרי צאת השבת. 

לעובדי ישרוטל - הנחה בת 25%, כנגד הצגת כרטיס עובד

*נהנתה וכתבה: בשמת עראקי, סמנכ"לית משאבי אנוש, מלונות ישרוטל ים המלח וישרוטל גנים

בימים אלה יצא לאור הספר: יערות הכרמל סיפור אהבה
מבחר ממתכוני אחוזת הבריאות והספא יערות הכרמל.

מאת: אסתר שלו
מתכונים: שף אמיר כלפון 

כתיבה, עריכה והפקה: אסתר שלו
עוזרת הפקה: אורית בליטי עוזרי

עריכה קולינרית: אורלי פלאי ברונשטיין
צילומים: עודד מרום
סטיילינג: דלית רוסו 

עיצוב גרפי: בסמן/טננבאום

בקשות  בכולם  מאורחינו,  שקיבלנו  הרבים  במכתבים  זה  ספר  של  ראשיתו 
למתכונים של מנות אלה ואחרות אותן טעמו במהלך חופשותיהם באחוזה.

ברבות השנים הגיעו אלינו מאות רבות של מכתבים שכאלה, וכאשר הם הלכו 
ונערמו על שולחן השף בקצב גובר והולך, הבנו שהגיעה העת להוציא לאור ספר 

ממתכוני האחוזה.
לבקשות  להיענות  בחרנו  האחוזה,  חיי  במהלך  שבישלנו  המנות  אלפי  מתוך 
אנו  מיוחד  פרק  מבוקשים.  היותר  המתכונים  את  זה  בספר  ולשלב  אורחינו 
בכל  נפלאות.  לתגובות  וזוכה  בכבוד  אצלנו  המיוצג  הדרוזי,  למטבח  מקדישים 
המתכונים אנו עושים שימוש בחומרי גלם מקומיים, ישראליים, המרכיבים אוכל 
היונק במקרים רבים את מקורותיו ממסורות בישול שהובאו מבית אמא ואבא, 

וגם אם הענקנו להם 'טוויסט' עכשווי זה או אחר, המקור הוא שם, בבית. 
היא  תקוותנו  אבל  אלינו,  שהופנו  הבקשות  לכל  להיענות  יכולנו  שלא  כמובן 
שהצלחנו להציג בדפים אלה את המהות, את תפיסת עולמנו, ובעיקר את הערך 

הבלתי מתפשר הניצב בבסיס העשייה שלנו - איכות.

להרבות  נהוג  ובמקומותינו  החדשה,  השנה  של  בפתחה  עומדים  שאנו  וכייוון 
במועד זה באכילת מאכלים מתוקים, בתקווה שיהיו סימן לבאות... החלטנו להציג 
בפניכם מתכוני קינוחים מתוך הספר, מנות שאנו נוהגים לפנק בהן את אורחינו...

את הספר ניתן לרכוש בחנות האחוזה ובחנויות שבמלונות 
בראשית ורויאל ביץ אילת, וכן בהזמנה טלפונית באמצעות כרטיס אשראי 

בחנות האחוזה -טלפון: 04-8307872

מחיר הספר: 128 ₪, כולל מע"מ.

הכרמל היערות  ב ה א ר  ו פ י ס

כוורת גרנולה, אגוזים ודבש 
נכנס לתפריט  אחד המתכונים הכי מבוקשים באחוזה, בכל הזמנים. הממתק 
המתוקים של האחוזה ממש בתחילת הדרך, ועכשיו כבר אי אפשר לתאר את 

מזנון המתוקים בלעדיו. 

חומרים לתבנית מרובעת 17x17 ס"מ 
250 גרם ) כוס( דבש

80 גרם חמאה
100 גרם ) כוס( סוכר 

100 גרם ) כוס( סוכר חום כהה
1 כוסות( גרנולה ירושלמית 100 גרם )

3 כוסות( קורנפלקס 100 גרם )
80 גרם ) כוס( פיסטוקים שלמים וקלויים

80 גרם ) כוס( שקדים שלמים וקלויים

אופן ההכנה:
1 / מחממים תנור ל-180 מעלות.

2 / מחממים בזהירות בסיר גדול את הדבש, 2 סוגי הסוכר והחמאה, 
עד שהחמאה והסוכר נמסים, אבל לא מגיעים לרתיחה.

3 / מוסיפים את המרכיבים היבשים )גרנולה, קורנפלקס ופיצוחים( ומערבבים 
את העיסה החמה.

4 / יוצקים את התערובת לתבנית ואופים 10 דקות, עד לקבלת גוון זהוב. 
מצננים וחותכים לקוביות בגודל 3-2 ס"מ.

* אסתר שלו היא מנהלת תקשורת שיווקית

גלילת האנרגיה של דודה מרים 

גלילת אנרגיה זו מכילה את כל טוב הארץ: תמרים, 
אגוזים, פיסטוקים, שקדים ודבש. זה לא פלא שהיא 

זכתה בשם מחייב שכזה. 

חומרים ל-3 גלילים:
750 גרם )חבילה וחצי( תמרים מגולענים בוואקום

170 מ"ל ) כוס( דבש טהור
100 גרם )1 כוס( אגוזי לוז שלמים קלויים

1 כוסות( אגוזי מלך קלויים וקצוצים גס 100 גרם )
וקצוצים  1 כוס( פיסטוק חלבי קלויים  ( 100 גרם 

גס
1 כוס( שקדים קלויים וקצוצים גס 100 גרם )

לציפוי:
כ-3 כפות שמן 

200 גרם )2 כוסות( שומשום קלוי

אופן ההכנה:
1 / מבשלים את התמרים והדבש בסיר, על להבה 
בינונית, תוך כדי בחישה, עד לקבלת תערובת רכה 

ואחידה. 
2 / מוסיפים את האגוזים, הפיסטוקים והשקדים, מערבבים ומורידים מהאש. 

משהים במקרר כשעתיים.
3 ס"מ כל  ויוצרים מהעיסה 3 גלילים בקוטר של  / משמנים משטח עבודה   3

אחד.
4 / מגלגלים כל גליל בשומשום קלוי. עוטפים ברדיד אלומיניום ושומרים במקפיא.

5 / להגשה. פורסים קפוא לפרוסות בעובי 
ס"מ ומגישים. של 

עוגת קלבדוס 

עוגת  כל  שהופך  תפוחים,  שיכר  הוא  קלבדוס 
וניחוחות  טעמים  לבעלת  פשוטה  תפוחים 
כמו  נאפית  העוגה  בזיכרון.  היטב  שנצרבים 
תהליך  עוברת  זמן רב,  במשך  טורבו,  בלי  פעם, 

קרמליזציה ומקבלת גוון חום עמוק. 

חומרים לתבנית קוגלהוף בקוטר 26 ס"מ*
1 כוסות( סוכר 300 גרם )

4 ביצים
1 כוסות( שמן    300 מ"ל )
2 כוסות( קמח    350 גרם )

1 כפית מחוקה סודה לשתייה 
קורט אגוז מוסקט טחון

קורט ציפורן טחון  
4 תפוחי עץ ירוקים**

1 כוסות( אגוזי מלך  150 גרם )
או  תפוחים(  )שיכר  קלבדוס  כוס(  ( מ"ל   180

ברנדי 
*או 2 תבניות בקוטר 15 ס"מ

לקוביות  וחתוכים  קלופים  סמית,  גראני  **מזן 
בגודל 1 ס"מ

אופן ההכנה:
1 / משרים את קוביות התפוחים בקלבדוס למשך 

לילה במקרר.
טורבו(.  )ללא  מעלות  ל-180  תנור  מחממים   /  2

משמנים ומקמחים היטב את התבנית.
וסוכר  גיטרה שמן  וו  / מערבלים במיקסר עם   3
מוסיפים  אחידה.  תערובת  לקבלת  עד  דקות   2
לקבלת  עד  ומערבלים  אחת-אחת  הביצים,  את 
קמח,  פנימה  מנפים  וקרמית.  אחידה  בלילה 
ציפורן, מוסקט, קינמון וסודה לשתייה, ומערבלים 
עם  התפוחים  את  מוסיפים  אחידה.  לתערובת 

הקלבדוס ואגוזי המלך. מערבבים לפיזור.
המשומנת  לתבנית  התערובת  את  יוצקים   /  4
בעוגה  הננעץ  שקיסם  עד  דקות,   70-60 ואופים 

יוצא יבש.
הדפנות  את  משחררים  בתבנית,  מצננים   /  5

והופכים לצלחת הגשה. 

גיוון:
מחליפים את אגוזי המלך באגוזי פקאן.

עוד על קאוצ'ינג, או: השלב שבו אני מתחבר לעצמי ולערכים שלי!
מאת: איילה שומר

לכל אדם ערכים שהוא מאמין בהם, והם אשר מובילים אותו. האדם מגדיר את ערכיו על 
פי עקרונותיו, ועל פי הדברים שהוא מאמין בהם. כשפועלים מתוך ערך, הפעולה צריכה 

להעניק לנו עוצמה. אם לא זכינו בעוצמה, כערך מוסף, כנראה שיש סתירה כלשהי.

דוגמאות לערכים העשויים להנחות אותנו בחיי היום יום:
הוקרה,  כבוד,  בריאות,  נאמנות,  יושר,  ענווה,  צדק,  אהבה,  הקשבה,  סובלנות,  לזולת,  עזרה 
יצירתיות, משמעת, תשוקה, יופי, שמחה, נחישות, שיתוף פעולה, כנות, צמיחה, הרפתקנות, 

חיוניות, ביטחון ועוד ערכים נוספים...

אז איך אנחנו יודעים מה יותר חשוב לנו?
ואז, בהתאם לסיטואציה,  יהיה חופף לערך אחר,  לפעמים קיימים מצבים בהם ערך מסוים 

יהיה עלינו לבחור בערך המוביל.
באותה  אותנו  המנחה  המוביל  הערך  פי  על  החלטות  לקבל  נאלץ  בהם  מקרים  אף  ייתכנו 
סיטואציה, שיתכן שלא יעמוד בקנה אחד, זמנית, עם ערכים אחרים בהם אנו מאמינים. בכל 
מקרה חשוב לאדם להבין מהם הערכים המובילים אותו, לנהוג על פיהם, ולזכור תמיד שחשוב 

להיות נאמן לעצמך ולערכים שלך.. 
יהיו בהכרח  לא תמיד  אותך, אשר  ערכי הסובבים  ולהבין את  לכבד  לדעת  במקביל, חשוב 

מזוהים עם הערכים שלך. 
כך נתרגל סובלנות והקשבה ל'אחר', נאפשר לו להביע את דעתו ואף לפעול על פי ערכיו.

גם כמנהלים וגם כהורים חשוב מאוד שנזהה את הערכים המובילים של הצוות שלנו או של 
ילדינו. הדבר יתרום רבות לדרך שבה ננהל או, לחילופין,  נגדל את ילדינו, שכן היכולות שלנו 
נשענות על הערכים, ובכך שאנו מזהים את היכולות השונות ומשכילים לנהל ולהניע אותם 

כתזמורת, נקבל הרמוניה מנצחת. 
כל בני האדם מונעים על ידי ערכים, ולא רק בחברה/ ארגון. לא מזמן השקנו את ערכי ישרוטל, 
וחשוב שכל אחד ואחד מאיתנו, בהיותו עובד ישרוטל, יכיר את ערכי החברה ובמקביל יזהה 

גם את ערכיו האישיים.

צריך לזכור כי לא תמיד ערכי חברה/ ארגון יעלו בקנה אחד עם הערכים האישיים שלנו, 
וגם כאן, כמו שאנו מכבדים את ערכי הזולת, חשוב שנכבד את ערכי החברה וננהג על 
ובאופן    בדרך  האישיים,  ערכינו  עם  החברה  ערכי  את  לשלב  לדעת  היא  פיהם. הגדולה 

בהם אנו בוחרים.

ואם בקואוצ'ינג עסקינן, איך הנושא מתחבר לכך?
בשלב שבו המאמן המקיים היכרות אישית עם המאומן, מתוך כל סיפור חייו וההתנהגויות 
יכול המאמן לזהות את הערכים המובילים של המאומן ולשקף לו אותם.  המאפיינות אותו, 
הערכים הם החוזקות והעוצמות שלנו, ואיתם אנחנו יכולים לקדם כל דבר שמצריך שיפור 

בחיינו.
ולכבוד השנה החדשה, אני מאחלת לכולנו שנלמד להעריך את מה שיש לנו, נאהב את הזולת, 

ונבחר בדרך האמת שלנו...

ואיך נבחר בדרך? הינה סיפור מהאגדות.... 

כשעליסה בארץ הפלאות הגיעה לצומת דרכים,
שאלה את החתול: "באיזה דרך עלי לבחור? "

שאל אותה החתול: "לאן את רוצה להגיע?"
ענתה לו עליסה: "לא משנה".

ענה לה החתול: "אם כך, לא משנה באיזה דרך תבחרי"...
הווה אומר: קודם כל עלינו לדעת לאן אנו צריכים להגיע, 

ואז כבר נדע באיזו דרך לבחור ... ועל כך נדבר בפעם הבאה....

* איילה שומר היא סמנכל"ית משאבי אנוש, מלון רויאל ביץ' אילת.

תרגיל כיבוי אש ביערות הכרמל
מאת: עדי לסקר

כחלק משיתוף הפעולה ולצערנו, לנוכח ניסיון העבר,  בין אחוזת יערות הכרמל לתחנת הכיבוי בחדרה, 
קיימנו בתאריך 07.08.12 תרגיל משולב של מחלקת הביטחון עם לוחמי האש מתחנת הכיבוי בחדרה. 

בתרגיל זה הועבר חלק עיוני והרבה תרגילים של כיבוי אש, עם האמצעים החדשים שנרכשו 
לאחוזת יערות הכרמל, כגון: דוחף עשן ותותחי מים חזקים.

התרגיל נערך בשטחי היער הצמודים למלון ועבר בצורה מקצועית וטובה. שלא נזדקק.

*עדי לסקר הוא קב"טר אחוזת יערות הכרמל

ניצחתי, יצאתי מהמינוס!
מאת: מאיה ברנשטיין

ראיתי פרסום לתוכנית שהכותרת שלו הייתה 'שמים סוף למינוס'. 
נשמע לי מעניין, בררתי קצת ואמרו לי כי מדובר בתוכנית מיוחדת לעובדי ישרוטל, המסייעת לנהל נכון 

את כלכלת המשפחה. החלטתי לתת צ'אנס והגעתי לפגישה הראשונה.
ש'חונק'  ולנצח את המינוס  להצליח  ורצונות  גדולה של משתתפים עם המון תקוות  התחלנו, קבוצה 
אותנו. חלק מחברי הקבוצה פרשו בדרך, וחלק הגיעו לסיום בגבורה. היו בקורס הרבה רגעים קשים, 
מחזקים, מגבשים, מלמדים ומעשירים. לשמחתי, הקבוצה הייתה מאוד מגובשת והמשתתפים תמכו זה 

בזה. 
ההרצאות היו מאוד מעניינות ומחזקות, במיוחד לאור הדוגמאות מהחיים, שאפשרו לנו להבין כי אנחנו 

לא לבד, וכי יש עוד אנשים רבים המתקשים לקיים שגרת חיים כלכלית בצורה נכונה.
נכונה על הדברים. למדנו לנתח כל  ולהסתכל בצורה  ומגוונים להתמודד  קיבלנו בתכנית כלים רבים 

הכנסה והוצאה, והבנו, כמובן, את ההשלכות של כל צעד על מצבנו הכלכלי.

הליווי המסור והזמינות של האחראים עלינו אפשרו לתהליך לקרות, וגם להביא אותנו לכדי תוצאות, כל 
אחד ברמתו. היו שסגרו את המינוס, חלק צמצמו ואחרים מצויים רק בתחילתו של התהליך. 

בסופו של דבר, אצל כולם נרשמה התקדמות משמעותית ושינוי באורח החיים, לעתיד כלכלי נכון ונוח 
יותר.

אני לקחתי המון מהתוכנית הזו, ומקווה רק לצעוד קדימה ולא לחזור לעולם למצב בו הייתי!

תודה רבה לכולם ובמיוחד לדינה כהן שחשפה אותנו לנושא כה חשוב. 
ולצאת  ליהנות  הם  גם  שיזכו  אחרים,  רבים  למשתתפים  בעתיד  נוספות  קבוצות  שתיפתחנה  מקווה 

מהמינוס.

* מאיה ברנשטיין היא נציגת שירות לאורח במלון ישרוטל ים סוף.

 www.takti.co.il/isrotel :אתר הטבות ברשת
מאת: אתי קריחלי

בימים אלו, אנו משיקים את אתר הטבות ברשת, 
המיועד לעובדי ישרוטל ולבני משפחותיהם.

עם השקת אתר הטבות ייחודי זה, המהווה ערוץ 
למעשה  מצטרפים  אטרקטיבי, אנו  צרכנות 
לשורת החברות המובילות בישראל, המקיימות 

עבור עובדיהן מערך של הטבות קמעונאיות.

ורווחה,  צרכנות  פורטל  הקמת  של  זו  יוזמה 
ואת  ישרוטל,  ערכי  את  לכל,  מעל  מבטאת, 
בתקופה  שגם  כך  העובד,  לטיפוח  מחויבותנו 
בפתיחת  ומתחדשת  מתרחבת  החברה  בה  זו, 
מלונות חדשים, אנו עושים כמיטב יכולתנו לשפר 

את רווחת העובד בישרוטל.
באתר 'הטבות ברשת', תוכלו למצוא מידע נרחב 
חיוני  מידע  תגלו  ובעיקר  אודות הנעשה בחברה, 
ליהנות  משפחותיכם  ולבני  לכם  יסייע  אשר 
חיוניים,  מוצרים  ברכישת  והנחות  ממבצעים 

הנוגעים למרבית תחומי הצרכנות בחיינו.
האינטרנט,  טכנולוגיית  באמצעות  הוקם  האתר 
רגע,  בכל  אליו  להתחבר  עובד  לכל  ויאפשר 

בסביבת המחשב הביתי, בשעות הפנאי, ובכלל.
עבורכם  שימושיות  פונקציות  מספר  יציע  האתר 
שלכם  יום  היום  לחיי  הנוגע  רלוונטי  מידע  כגון: 
בישרוטל, מסרים חשובים, תיעוד חוויות מאירועים, 
מסיבות, טקסים, סרטונים, אפשרות לניהול פורום, 
אטרקטיביות,  מכר  והצעות  הנחות  דיון,  קבוצת 

קבוצות רכישה ועוד.
ואנו  במלואו,  עדיין  הושלם  לא  האתר  פיתוח 

מאמינים שתוך כדי תפעול האתר, נמשיך לשדרג ולעדכן אותו כל העת.
אתם מוזמנים להיכנס לאתר, ליטול חלק בהפעלתו השוטפת ולהביע דעתכם ביחס אליו.

תגובתכם השוטפת לפורטל חשובה לנו מאד, כדי שנוכל לפתח יחד מועדון רווחה ארגוני יעיל, דינמי וזורם, בשפע חידושים ועדכונים.
אנו מבחינתנו, מבטיחים לדאוג כי האתר יהיה אתר מוביל בתחומו, נפעל כל העת למימוש המטרות שהצגנו לעצמנו, על מנת למנף ולהדק את הקשר בין 

עובדי החברה להנהלה, ומעל לכל, כדי לחשוף בפניכם עולם הטבות משמעותי וריווחי עבורכם.

כתובת האתר :
www.takti.co.il/isrotel כנסו ותיהנו.

*אתי קריחלי היא מנהלת מרכז גיוס ורווחה

צילומי מאפים מתוך הספר 'יערות הכרמל סיפור אהבה'

'השולף המהיר' של ישרוטל: תחרות ירי קב"טים 

בתאריך 16.07.12 התקיים השלב הסופי בתחרות ירי קב"טים -  'השולף המהיר' שהתחילה בתאריך 12.06.12, בשלב המיונים.
מטרות התחרות הן העלאת המוטיבציה של מחלקת הביטחון ברשת, שיפור היכולות המקצועיות של הקב"טים בתחום הירי וחשיפת מטווח הירי.

בשונה מתחרויות אחרות ברשת, בהם נשלחו נציגים מהמחלקות הרלוונטיות, בתחרות זו ניתנה הזדמנות לכל הקב"טים במחלקת הביטחון להשתתף.
התחרות התקיימה בשלושה שלבים:

שלב ראשון -  אימון ומיון ראשוני.
נבחנו כ- 80 קב"טים, מתוכם בכל שבוע נבחר מצטיין שבועי, שזכה בארוחה זוגית במסעדת חדר האוכל של אחד ממלונות אילת.

שלב שני - שלב חצי הגמר, נערך בתאריך 16.07.12, במטווח הירי, והשתתפו בו 15 משתתפים, מתוכם עלו 9 לשלב הגמר.

התחרות הייתה מאתגרת ומותחת, הקב"טרים היו נלהבים ותחרותיים להפליא,ובין הקב"טים מהמלונות השונים נוצרו חברויות וגיבוש. 

שלושת הזוכים בגמר הם:
מקום ראשון - דימה סימקין, ממלון ישרוטל הנסיכה, זכה בטאבלט. 

מקום שני - ערן סלומון, ממלון ישרוטל המלך שלמה, זכה בסופ"ש זוגי, באחד ממלונות הרשת 
מקום שלישי - איתי כהן, ממלון ישרוטל ים סוף, זכה בארוחה זוגית באחת ממסעדות הרשת 

בפרס קבוצתי זכתה מחלקת הביטחון במלון ישרוטל אגמים - גיבוש לכל המחלקה בהשתתפות של 100 ₪ לעובד. 

אנו רוצות להודות לאבי רוס, מנכ"ל מלון ישרוטל ים סוף, על אירוח וליווי התחרות, 
למשה עזרן, על ניהול התחרות ולשארלי, לקבט"רים ולכל מחלקת הביטחון על שיתוף הפעולה.

הכותבות הן בנות מחלקת ההדרכה


