
הפרויקט החל את דרכו לפני כשלוש שנים וחצי בניצוחה של איילה שוימר, סמנכ"לית משאבי 
אנוש במלון ישרוטל רויאל ביץ'. 

החלום הראשון שמומש היה כתיבת ספר שירים אותו כתב אברי אטיאס, מנהל הבריכה ברויאל 
ביץ' באותה התקופה.

זוהי בהחלט הייתה יריית הפתיחה של הפרויקט, שיצרה אחריה הד גדול ולא מעט הרמות גבה.
לשמחתי, כל מנהלות ומנהלי משאבי אנוש, אימצו את הפרויקט ואט אט החלו לגרום לכל העובדים 

להבין שבישרוטל חלומות באמת מתגשמים.
בתחילת חודש ינואר, פנתה אליי מיכל מדהלה, אחראית שטחים ציבוריים במלון ושיתפה אותי 
בחלומה. כמו כל אישה טיפוסית )מי מאיתנו לא דמיינה את עצמה עוד בתקופת הילדות, כלה 
בשמלה לבנה נפוחה באירוע מרהיב ועוצר נשימה(, מיכל ביקשה שנגשים את חלומה ונערוך 

עבורה ועבור בן זוגה חתונה במלון אגמים, שמהווה עבורה בית שני.
מיכל לא חשבה שאכן נתייחס ברצינות לבקשתה ונערוך לה את החתונה עליה חלמה. אך אני לא 
היססתי לרגע, אם יש עובדת שראויה להוקרה והערכה זוהי מיכל ואין דרך טובה יותר להפגין את 

הערכתנו מלהגשים עבורה את החלום.
מהר מאוד נפגשתי עם אדי פינטו וערן הנדלר וקיבלתי את אישורם לקדם את הגשמת החלום. פניתי 
למגוון רחב של ספקים: צלם, ספר, מאפרת, עיצוב אולם, שמלה, תקליטן וכל פרט קטן שיהפוך את 
האירוע לאירוע גדול ומרהיב. לשמחתי, כולם הסכימו להירתם ולתרום את עצמם לטובת האירוע. 

ההתרגשות הייתה עצומה, הרגשתי כאילו אני מתחתנת בפעם השנייה.
קראתי למיכל למשרדי ובישרתי לה את הבשורה, הייתה שתיקה ארוכה, אך מהר מאוד היא הבינה 

שאנחנו רציניים וקבענו תאריך 20.03.14.
היום הגדול הגיע והמציאות עלתה על כל דמיון, האולם היה מדהים ביופיו, החופה הייתה מיוחדת 

וההתרגשות באוויר הייתה ממכרת.
הוכחה נוספת לכך שערך 'טיפוח העובד', הוא עבורנו ערך עליון ולא רק סיסמא כתובה.

מיכל הרוויחה אירוע חלומי ואנחנו הרווחנו שגרירה נוספת לרשת.
בכל יום קליטה ובכל מפגש עם עובדים, אני משתפת את העובדים החדשים בסיפור הגשמת החלום 
ותגובת ה-WOW של העובדים, גורמת לי ולכל מי שהיה חלק בהפקה הגדולה להיות גאים ברשת 
וליהנות מתחושת סיפוק עילאית. צירפתי מעט תמונות, אבל המילים תתגמדנה לעומת הסרטון 

שמסכם בכמה דקות את ההתרגשות שהייתה לכולנו לקחת חלק בפרויקט.
להלן לינק לסרטון: http://youtu.be/rde3yg2kf9a )ניתן לחפש ביו טיוב, מיכל וניקו- החתונה"(

אז תמשיכו לחלום ולהגשים חלומות...
ברצוני לנצל את ההזדמנות ולהודות לכל אותם ספקים שתרמו את עצמם לטובת האירוע: שושן 
צחור, יניב כהן, די גי' ציפציף, משתלת יותם, יוסי במות, אילת אברג'יל, דיאנה )איפור(, אלמוגית 
שטרן, בוגי והרב שיש וכמובן לעובדי מחלקת מזון ומשקאות ומחלקת המטבח שהשקיעו את מירב 
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