
“האהבה היא אלף בית של אלוהים“
מאת << ליז רואש

ראיון עם איילה שוימר  << סמנכ“לית משאבי אנוש “רויאל ביץ“

איילה שוימר, סמנכ“לית משאבי אנוש במלון ה“רויאל ביץ“, בוגרת 
מתמודדת  במלונאות,  תואר 
למועצת העיר עם אורי אסרף  

במפלגת “יש עתיד“. 

קאוצ‘רית  היא  לכך  מעבר 
ומתעסקת בייעוץ ארגוני. את 
בבלוג  לקרוא  תוכלו  דבריה 
אינטרנטי בו היא כותבת. היא 
אף עוסקת בתרומה לקהילה, 
מרכזת את הוועדה הציבורית 
מצוינות  למען  “ישרוטל“  של 
ופועלת  נזקקים  ולמען 
את  המלון  במסגרת  לאמץ 
לילדים  שם“  “להיות  עמותת 

אוטיסטים. 

ליוליק  באושר  נשואה  היא 
קצין  לאלעד,  גאה  ואם 
שעוסקת  לעדי  בצנחנים, 
שמתגייסת  ולשי  במלונאות 
“השמיים  מבחינתה  לצה“ל. 

הם לא הגבול“, ראיון עם אשת אשכולות מיוחדת במינה!

ספרי לנו על זיכרון ילדות משמעותי זיכרונות מבית
”אין לי זיכרון בודד אלא תקופות. נולדתי וגדלתי בעיר אשדוד, 
בת בכורה עם חמישה אחים. אמי הייתה עוזרת גננת, ואילו אבי 
היה מחנך ומנהל מחלקת תרבות תורנית בעיר אשדוד.  בנוסף,  
הברכות  את  מחבר  היה  אבי  מצווה.  לבר  נערים  לימד  הוא 
והתפקיד שלי היה לכתוב אותן בזכות כתב היד היפה שלי. עד 

היום כשאני כותבת ברכה יש לי השראה מהסגנון שלו...”.

זיכרונות מסבתא
”זכורה לי גם תקופת הביקורים שלי אצל סבי וסבתי בדימונה, 
היה להם בית עם חצר ובחצר היו עצי פרי. היינו עוזרים במסיק 

זיתים ובקטיף רימונים. סבי היה פעיל קק”ל”.

זיכרונות מן התיכון 
היינו  ”הראל”.  הנוער  חברת  צורים”,  ”עין  בקיבוץ   ”למדתי 
גרנו,  הארץ.  קצווי  מכול  שהגיעו  ובנות  בנים   40 של  קבוצה 
עבדנו ולמדנו יחד. אני  עבדתי בקטיף של תפוחים, בבית ילדים, 
ובתורניות בחדר האוכל. עיקר העבודה שלי היה בלול. אלו היו 
של  ערכים  המון  קיבלתי  שבהן  חוויות  ומלאות  קסומות  שנים 

עצמאות, עבודה, אחריות ועוד”.

דרכך באילת- כיצד היא התחילה? 
מכן  לאחר  בקבע.  הייתי  ושנה  מודיעין  בחיל  בצבא  ”שרתתי 
במקביל  לעבוד  התחלתי  וניהול”.  תעשייה  ”הנדסאים,  למדתי 

שאני  הרגשתי  הנמל.  מנהל  של  ליועץ  כעוזרת  אשדוד  בנמל 
, ומשום שאילת  משתעממת מהמשרדים האפורים של הנמל 
)הייתי מגיעה לחופשות לבקר את  הייתה בעיניי  מקום קסום 
להגיע  חשבתי  תקופה(  באותה  בעיר  גרה  שהייתה  דודתי  בת 
לתקופה של מספר חודשים, לעבוד במסוף טאבה כסלקטורית, 
הגעתי...הכרתי  לא  לקנדה  אך  לקנדה,  ולנסוע  כסף  לחסוך 

במסוף את מי שהפך לימים להיות בעלי, יוליק. 

בזמן ההיכרות התקבלתי לעבוד ב”אלתא” באשדוד, אך בחרתי 
שמי  מאוד  מהר  הבנתי  עתידי.  את  ולבנות  באילת  להישאר 
שרוצה להתפתח באילת באותה תקופה יכול לעשות זאת אך 

ורק בתחום המלונאות”.

איילה התחילה את דרכה ברשת ישרוטל, במלון “ספורט“ כמזכירת 
אחזקה. לאחר מכן פתחה את מלון “סאן טרופז“ ועבדה כאחראית 

משאבי אנוש. 

לאחר  אנוש,  משאבי  כמנהלת  “ריביירה“  מלון  את  פתחה  בהמשך 
קבלה  כמנהלת  שנה  וחצי  משק  כמנהלת  שנתיים  עבדה  מכן 
ב“מלך שלמה“. עם הולדתה של בתה, שי, הבינה כי התחום שהיא 
כמנהלת  לעבוד  עברה  היא  לכן  האנוש,  משאבי  תחום  הוא  אוהבת 
את  פתחה  בהמשך  כאשכול.  ולגונה“  “ספורט  במלון  אנוש  משאבי 
מרכז הגיוס הייחודי של רשת “ישרוטל“, ובמקביל פתחה את מלון 
ה“רויאל גארדן“. כבר 10 שנים איילה משמשת כסמנכ“לית משאבי 
איילה מפתחת  היום  ועד  ביץ“. במהלך השנים  “רויאל  אנוש במלון 
כנפיה צמחו מנהלים  ובכלל, תחת  דור עתיד בתחום משאבי אנוש 

וסגנים בתפקידים ניהוליים. 

מה את הכי אוהבת בעיר אילת?
“כמובן שאת הים, הנוף של הים, הנוף של ההרים ,לעיר הזאת 
יש צבעים ונופים מיוחדים, אני אוהבת את המרחקים הקצרים 

לכול מקום, את הפשטות והחמימות של האנשים פה”.

מה היית משנה או מוסיפה לעיר?
”אני חושבת שחוץ ממלונאות אין עוד הרבה מקומות עבודה, 
וכאחת שמעסיקה המון סטודנטים, גם תושבי חוץ וגם תושבי 
לומר   יכולה  אני  במלונאות,  ועובדים  לתואר  שלומדים  העיר 
שלא כולם רואים את מקצוע המלונאות כמקצוע לעתיד. בעיר 
עתיד”  ”יש  מפלגת  שבעזרת  מאמינה  אני  גיוון.  מספיק  אין 
הרווחה,  האוצר,  משרד  את  לה  יש  בממשלה,  הכוח  בעלת 
החינוך והבריאות, ובעזרתה נוכל לקדם את זה, נוכל לייצר עוד 
היי-טייק, תעשייה, מפעלים  מקומות עבודה בתחומים שונים, 
בעיר,  התרבות  נושא  את  לקדם  רוצה  הייתי  נוסף,   דבר  וכו’. 
ואמפי  קונגרסים  זה מרכז  אחד מהדברים שחשוב שיהיה פה 

-תאטרון שנוכל לארח אומנים וכנסים ברמה בין לאומית”.

מה הכי מרגש אותך?
ולעזור  עליהם,  להשפיע  באנשים,  לנגוע  זה  אותי  מרגש  ”הכי 

להם להגיע למקום יותר טוב בכול תחום שהם בוחרים”.

מה הכי מכעיס אותך?
”חוסר כבוד בין אנשים, כעסים של אנשים, אבל זה לא מכעיס 
אותי, אני נמצאת היום במקום  שברור לי שכול בן אדם מגיב 
מתנהג  לא  הוא  שבגינו  חסם  שיש  בגלל  מגיב  שהוא  בדרך 
אחרת, וכמובן שהכול נמצא אצלנו בראש, והבחירה איך להגיב 

היא בחירה של כול אחד ואחת מאתנו”.

כמאמנת אישית מהו הבסיס לקאוצינג': 
שהוא  תחום  בכול  אחר  למקום  להגיע  המתאמן  של  ”הרצון 

בוחר”.

תני לנו טיפים בקאוצ'ינג:
רעל  של  לכוס  שווה  שכעס  להבין  היא  בכעסים  לטפל  ”הדרך 
בתוך הגוף. יש הרבה דרכים להתמודד עם כעס, דרך אחת היא  
לשאול את השאלה� ”לאן ההתנהגות שלך מקדמת אותך? האם 

היא פותרת את הבעיה או האם היא מייצרת בעיה חדשה? 
כעס לא מקדם לשום מקום אלא מעכב אותנו, הרי מתי אתה 
רוצה  שאתה  בדרך  מתנהג  לא  הוא  כאשר  מישהו?  על  כועס 
שהוא ינהג, היום אני מבינה שאנחנו אנשים שונים, עם ערכים 
אחרים.   ורצונות  שונות  יכולות  עם  שונות,  אמונות  עם  שונים, 
היום אני נמצאת במקום שאני יודעת להכיל, לנטרל ולקבל. אני 

מאמנת גם את עצמי, הדבר החשוב זה לשים את האגו בצד”.

את  להעביר  איילה  רצתה  שלה,  פרטי  חלום  שהגשימה  לאחר 

הגתה  מכאן  לאחרים.  גם  חלום  שבהגשמת  המדהימה  ההרגשה 
שעבד  צוות  שעבודת  לאחר  עובד“,  לכול  “חלום  רעיון  את  וקידמה 
שלהם,  לחלומות  המלון  עובדי  נשאלו  כשנה,   במשך  חסוי  באופן 
תקשורת“  “יום  במהלך  שהתקיים  בטקס  חודשים  מספר  ולאחר 
הגשימו למספר עובדים את החלומות שלהם )ניתן לצפות בהרצאה 

של איילה  ובסרטון של העובדים ב“יוטיוב“ — “הגשמת חלומות“(.

מהו החלום הבא שלך?
“אני מאמינה בהגשמה של חלומות! אם אדם רוצה להגיע ליעד 
כלשהו, או להגשים חלום והוא נחוש, הוא יגשים את החלומות 
כלומר  בחופשה,  אנשים  לאמן  הוא  שלי  הרחוק  החלום  שלו. 

לשלב חופשה עם אימון אישי“.

עם כל העיסוקים שבהם את עוסקת, על מה את לא מוותרת?
”אני לא מוותרת על הליכה יומית ב - 6 בבוקר שזו השעה שאני 
מקדישה לעצמי ומפעילה את שרירי הגוף ואת שרירי המחשבה  
גם  אני  זו  בשעה  היום.  להמשך  ותוכניות  בראש  סדר  ועושה 
מאתגרת את חוש היצירתיות ומקבלת את הרעיונות הכי טובים 
שישי.  ארוחת  למשפחתי  לבשל  על  מוותרת  לא  גם  אני  שלי. 
בכל  שבוע אני מבשלת מאכלים שונים ומגוונים ולא חוזרת על 

תפריט, מי שמתכנן את התפריט ועושה קניות זה יוליק”.

מה את מאחלת לעיר אילת לכבוד השנה החדשה?
מועצה  חברי  וצוות  עיר  ראש  בכבוד,  הבחירות  את  ”לעבור 
בחינוך,  יותר  טובה  חיים  לאיכות  העיר  את  להוביל  שיוכלו 
בתרבות, בתעסוקה ובשמירה על איכות הסביבה, וכל זאת תוך 
יצירתיות,  יושר, נאמנות לתושבים,  כדי שמירה על ערכים של 

הקשבה, הבנה, התמדה, מחויבות  ואנושיות”.

מה המסר שאת רוצה להעביר לקוראים?
”אהבה!!! אהבה היא המילה הכי חזקה, והיא תמיד תנצח! אם 
הזולת  ואת  עצמנו  את  ואוהבים  שיש  מה  את  אוהבים  אנחנו 
ואוהבים גם את הדברים הלא טובים כי הם נועדו לחשל אותנו 
בן  את  לאהוב  לאהוב,  זה  בחיים  שלי  אותנו...המוטו  ולהצמיח 
את  לאהוב  הסביבה,  המשפחה,  ההורים,  הילדים,  את  הזוג, 
השונה. האהבה היא אלף - בית של אלוהים והיא ממש נמצאת 

במילה א’-ה’-ב’-ה”.
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