מרכז רפואי כרמל
מחלקת משאבי אנוש

נובמבר 4102

לכבוד
מד דניאל לנזיני  -מנהל אומנותי
דן ארטס.
תודות -על ארגון יום כיף כהוקרה לעובדי כרמל הותיקים.
מנהג הוא לנו ,במשפחת כרמל ,להוקיר ולכבד את עובדינו הותיקים ,ולחגוג איתם  41שנות עבודה בכללית.
השנה ,בחרנו בחברת דן ארטס ,ובאמצעות מנהלה האומנותי – מר דניאל לנזיני  -בנינו תוכנית מקסימה ,לקיום יום של הנאה וכיף
בצפון עמק הירדן.
התוכנית המקסימה נקבעה כחודשיים לפני מועדה (סוף נובמבר) וכללה לצד טיול וסיור בשדות העמק ,גם סדנת גיבוש באמצעות
משחקי חשיבה ,וכמובן -ארוחות בוקר וצהרים ,אלא שהתוכנית שלנו לא תאמה את תוכניות מזג האויר ,שהיה גשום והאדמה הייתה
בוצית...
רגע לפני שכמעט ונכנענו לחוסר הוודאות שמזג האויר צפן בתוכו ,הציע לנו דניאל תוכנית חליפית ,וכך ,בתאריך שנקבע ,יצאנו עם
בוקר באוטובוס – מלא בעובדים מכל הסקטורים ומכל מחלקות בית החולים -ליום שכולו פירגון וכיף.
פתחנו את הבוקר בבית המלון של אשדות יעקב והתכבדנו בארוחת בוקר מפנקת ,עם קפה מהביל ואוכל טעים.
מפיו של עפר שרון ,מחזיר התרמילאים האבודים מהודו ,העוסק באיתור וחילוץ נפגעי סמים ,יחד עם חיליק מגנוס -המחלץ הלאומי,
שמענו הרצאה מאלפת ,בנושא" :מסעות חילוץ מטיילים שנפגעו משימוש בסמים".
בהרצאה התייחס עפר ,לאיך ומה מושך צעירים להשתמש בסמים; לדרכי האיתור ,החילוץ וההשבה לארץ של צעירים שנפגעו
משימוש בסמים ,תוך שהוא משלב סיפורים אישיים ,תמונות וסירטונים.
ההרצאה המרתקת השאירה את כולם פעורי פה.
מזג האויר הגשום חייך אלינו ,ואיפשר לנו לטעום מסיור נ.פ.ש  -נופים  /פירות  /שירה ,עם יונתן -המדריך המזמר -בן עמק הירדן
וטייס עבר בחיל אוויר .בסיור ,שמפאת הבוץ היה במסלול מקוצר ,הכרנו את צמחיית האיזור ,הפירות הייחודיים ושילובם בשירים
ידועים ומוכרים... .מי שלא ראה את קבוצת ותיקי כרמל פוצחת בזמר ורון -לא ראה שמחה מהי...
ואז -עברה הקבוצה" -סדנת משחקי קבוצה מעולם אחר".
סדנה לגיבוש ופתוח צוות באמצעות מגוון משחקים מאתגרים ליחיד ,לזוג ולקבוצה.
מרהיב היה לראות את המשתתפים מנסים -בקבוצות ,בזוגות וביחיד -לפתור את המטלות ,שהמשחקים הציבו בפניהם.
לאחר ארוחת צהריים בשרית כשרה ב"המזרחית של צל תמר" ,סיימנו את היום ,בביקור מתוק ,ב "תמר בכפר" במושבה כנרת.
בין מטע התמרים והרפת ,בחנות קסומה ,צפינו במרכז מבקרים ,בסרט קצר בליווי הסבר ,המספר את ראשיתה של ההתיישבות
בעמק הירדן ,את סיפורה המרגש והסוחף של משפחת שניידמן ,חלוצי העמק שהגשימו את חלום ההתיישבות ,ואת סודות גידול
התמרים .ביציאה ממרכז המבקרים ,לוו אותנו ניחוחות של תבלינים וחליטות ,מדפים עמוסי שמן זית ,דבש ,חלבה ,טחינה ,יינות
מהגליל והגולן ,תמרים למיניהם וכמובן סילאן .התכבדנו בכוס חליטה,תוך טעמות מזני התמרים השונים ,חלבה ,שמן זית ,סילאן ושאר
מעדני הצפון.
וכך ,חזרנו בתום יום מהנה ונעים -מרוצים ושמחים לבתינו -בטעם מתוק של עוד..
על יום כזה של הנאה ,מאורגן באופן מופתי ,מעניין ,חוויתי ונעים ,ברצוננו להודות לך ,דניאל,
מקרב לב.

אין ספק ,שנמשיך להיעזר בשירותך בפעילויות פנאי וגיבוש בעתיד.
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זאבה רותם -עו"ס ,רכזת רווחה
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