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דב ר המ נכ“ל
שלום חברים,
גאה בכם עובדים יקרים וגאה בקשת על כל מרכזיה על המאמצים הרבים של העובדים במהלך חודש מרס האחרון ,שבו בנוסף
לבקרת משרד הבריאות בלה גרדיה ובצהלון ,נערכו מספר אירועים” :יום המעשים הטובים“ ,שצוין בצורה מרשימה בכל מוסדות
קשת; חגיגות פורים שמחות וצוהלות ועבודה סביב השעון וללא לאות בימי חג כבימי שגרה .כל אלה מביאים לתוצאות טובות
במרכיב המהותי שלנו  -טיפול בצרכים הטיפוליים והחברתיים של הדיירים וחברי המועדונים.
בישראל חיים  865,000איש בגיל  65ומעלה ) 10.6%מהאוכלוסייה( .תוחלת החיים ,שהולכת ועולה ,היא  80.3שנים לגבר ו84.1-
שנים לאישה .בגיל  85ומעלה נשים מהוות כ 63%-מהאוכלוסייה וגברים  .37%בחג הפסח הקרב ובא רבים מהם מרגישים בדידות
ועל פי הסטטיסטיקה חלקם אף ננטשים בבתי חולים על ידי המשפחות ,על מנת שלא יפריעו למהלך החג .לשמחתי ,קשת
מהווה בית עבור דייריה ומעצם כך מקפידה על ציון חגי ומועדי ישראל ,בנוסף לכל שאר החגיגות והאירועים .לכן ,אני בטוחה
שהדיירים שלנו לא ירגישו בדידות וייהנו בזכותכם מאווירת החג.
עם בוא האביב ואיתו חגי פסח ופסחא ,אני מאחלת לכולנו חגים של התחלות חדשות ,ריגושים והנאות קטנות ,ימים של נחת
ותקווה.
שלכם ,אתי פרחי-זהבי

נ הל ים והו ראות
הערכות עובדים
הערכות העובדים יתבצעו ,כמדי שנה ,לקראת סוף השנה האזרחית.

ביקורת  - ISOאיכות השירות
כידוע לכם ,קשת הצטרפה כבר לפני מספר שנים לתקן איכות השירות  .ISO 9001:2008במסגרת זו ,מתקיימת מדי שנה ביקורת
במוסדות .השנה ,ביקורת  ISOעתידה להתקיים בין  29/5/16ועד ל .3/6/16 -כחלק משגרת ה ISO-יועברו בתקופה הקרובה סקרים
פנימיים ,סקרי הנהלה וכל הנדרש על פי הנהלים .אני מודה לכל הנאמנים המחזיקים בתפקידם ומאחלת לכולנו הצלחה.

סדנת הכשרה למטפלים ולמטפלות
בתחילת אפריל יסתיים המחזור הראשון של סדנת ההכשרה למטפלים ולמטפלות 22 .הנבחרים ,שעברו את הסדנה ,העשירו את
עצמם ואחד את השני ,יצרו חוויית ”יחד“ חזקה והוסיפו עוצמה למשפחת קשת .תודה שלוחה הן ללומדים והן לציפי כהן ולאלה
גרקולס ,שלקחו על עצמן לרכז את הסדנה בהצלחה רבה .המחזור השני כבר בתכנון .פרטים בהמשך.

ממשיכים בסיורי עובדים
סיור עובדים שני ,להיכרות שלכם עם כל מתקני קשת ,התקיים בסוף חודש מרס .הסיור היה הפעם לעובדי לה גרדיה .סיור
שלישי לעובדי צהלון מתוכנן לתחילת מאי .מועד מדויק יפורסם בחוזר הבא.
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עדכון תעריפי התחבורה הציבורית לפי צו ההרחבה במשק
בעקבות הפחתת תעריפי התחבורה הציבורית בשיעור של כ ,14%-תבוצע החודש התאמה של תשלום החזרי הוצאות נסיעה
בשכר ,לפי צווי ההרחבה .אנא בדקו את תלוש השכר.

תאריכי הרמת כוסית לרגל החגים
 - 12.4.16יום שלישי ,בשעה  ,10:30בהשתתפות הרב לאו ,במרכז רב-שירותים אביבים.
 - 12.4.16יום שלישי ,בשעה  ,13:30במרכז גריאטרי משולב גבעת השלושה.
 - 13.4.16יום רביעי ,בשעה  ,10:30בבית החולים הגריאטרי לה-גרדיה.
 - 14.4.16יום חמישי ,בשעה  ,10:00במרכז גריאטרי משולב צהלון.
 - 17.4.16יום ראשון ,בשעה  ,11:00מרכז יום צהלון.
 - 18.4.16יום שני ,בשעה  ,11:15במרכז גונדה.
 - 20.4.16יום רביעי ,בשעה  ,10:30במועדון עולי אתיופיה.

שי לפסח
לקראת החגים וכמקובל בשנים קודמות קשת מעניקה לעובדים כרטיס ”תו הזהב“ מבית שופרסל.
שווי הכרטיס לעובדים הוא  550ש“ח.
לעובדים החדשים ,המועסקים פחות משישה חודשים ,יוענק כרטיס בשווי .₪ 250

חופשת פסח מרוכזת
כמידי שנה ,אנו יוצאים במועדי פסח לחופשה מרוכזת .אנו רואים חשיבות רבה ביציאה לחופשה ,להתרעננות ולחזרה בכוחות
מחודשים .מועדי חופשת פסח הם בין התאריכים  22באפריל  2016ועד  30באפריל .2016
מנהלי היחידות מתבקשים להקפיד על הוצאת כל עובדי היחידות לחופשה בתיאום עם מנהל המוסד ,מלבד העובדים
המשובצים במשמרות לפי סידורי עבודה/תורנות או כאלה שקיבלו היתר מיוחד מהמנהל.
החזרה לעבודה בתאריך  1במאי .2016
 מרכזים גריאטריים לה גרדיה ,צהלון וגבעת השלושה – מנהלה ,תחזוקה ופרא-רפואי – בתורנות כפי שתיקבע על ידי המנהלים.
 מרפאת השיניים ויחידות בשירותי קהילה למעט מרכזי יום – סגורים.
 מרכזי היום פתוחים בחול המועד פסח בתאריכים  24-28.4.2016משעה  08.00עד .13:00

פ י נת השוו יץ
”יום המעשים הטובים“ במוסדות קשת:
”הנתינה נעימה יותר מהקבלה“...
יום המעשים הטובים ,שהתקיים במחצית החודש האחרון ברחבי הארץ,
הורגש היטב גם במוסדות קשת .מתנדבים ,בהם עובדים של ארגונים
שונים ,תלמידים ואפילו חיילים מארצות הברית באו להתנדב ,לצבוע,
לשתול ולעשות שמח לדיירים .אבל המיוחד השנה הוא ,שגם עובדי קשת
וחלק מחברי המועדונים נרתמו בעצמם לעשייה לטובת אחרים .כמו
כן ,עובדי קשת זכו באירוע מיוחד ,כאשר  15אנשי מקצוע מכל הקשת
בתמונה :יום המעשים הטובים במועדון יוצאי אתיופיה
הטיפולית של איכילוב ,ובהם פרופ‘ רוני גמזו ,מנכ“ל איכילוב ,שבא לעודד
את עובדיו ,הגיעו לצהלון לתרום מהידע ומהניסיון הטיפולי שלהם לעובדים .עובדי איכילוב התרשמו מאוד מהעובדים ואמרו
שמעולם לא פגשו צוותים כה מסורים ומיומנים וכי הם יצאו בתחושה שהם נתרמו יותר משתרמו) .כל הפרטים באתר קשת(.
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חוגגים את פורים יחד עם הדיירים
תלמידים ,בני נוער ומתנדבים הגיעו למוסדות קשת לחגוג את חג הפורים יחד עם
הדיירים .תחפושות ,גם של הצוותים ,כיבוד ,בלונים ,זיקוקין ,משלוחי מנות והרבה
שמחה אפיינו את האירועים ,שעוררו שמחה בלב הדיירים וגרמו לקירוב לבבות.
)כל הפרטים באתר קשת(.
בתמונה :פורים במועדון אביבים

כותבים עלינו
בגיליון החדש של ”דורות – מסר לעניין“ מופיעה כתבה על קשר רב-דורי במוסדות קשת ,תחת הכותרת ”כולנו רקמה אנושית
אחת“ .הכתבה מספרת על פרויקטים רב-דוריים ועל מעורבות חברתית של תלמידים וצעירים עם הדיירים הקשישים ועל
התרומה ההדדית שיש בכך לשני הצדדים .לכתבה המלאה היכנסו לאתר קשת

מש אב י א נוש
נקלטו במערכת ומאחלים להם הצלחה
גבעת השלושה







זיוה אברחיימוב ,אחות מעשית
מירית לוי ,דיאטנית
פאדי שחאדה ,אחות אחראית מחלקה
אנגודאיי מנגשה ,כוח עזר
אנאנייה גלו ,כוח עזר
שלום הנדר ,עובד אחזקה

לה גרדיה
 מורן מרים פרוהוף ,דיאטנית

צהלון
 טאדסה טגניה ,כוח עזר
 אנז‘לה דוידוב ,סגנית אם בית

גיוס עובדים  -חבר מביא חבר
להזכירכם ,עובד אשר יגייס לעבודה עובד/ת חדש/ה במקצועות כוח העזר או אח/ות מוסמך/כת יקבל מענק חד-פעמי של 1,500
 ₪ברוטו.
התשלום יועבר לאחר שהעובד החדש עבד תקופה של שלושה חודשי עבודה לפחות והתקבל אישור מנהל היחידה להמשך
העסקתו .הנכם מוזמנים להפנות למשאבי אנוש מועמדים פוטנציאלים אשר מתאימים ,לדעתכם ,להיכלל במשפחת קשת.
מסארווה נאזם הביאה לעבודה שלושה עובדים וקיבלה מענקים בהתאמה .כל הכבוד ותודה לנאזם.

לקשת האגודה למען הקשיש דרושים
 כוחות עזר/מטפלים בתל אביב ופתח תקווה ,במשרה מלאה.
 אחים מוסמכים ומעשיות בתל אביב ופתח תקווה ,במשרה מלאה.
 עובדות משק לבית חולים לה גרדיה ולמרכז יום רמת אביב.
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העבודה מיועדת לגברים/נשים כאחד.
להגשת מועמדות יש לפנות לyosi@keshetaguda.org.il :

ברכות וא יחול ים
ימי הולדת לחודש אפריל


















אבני בטי
אבו חבוש לילא
חודוסביץ נטליה
לאונוב מרינה
בבדג“נוב סבטלנה
ביררה אקלילו
סיון אנה
חיימוב אלינה
עמנו אביגיל
זעפרני רחל
יחזקאל גרסי
חיונידי סופיה
ביינה אדה-רחל
אדמקה אבבה
מלקו צ‘לצו
מחאטאם פרידה
יסחקוב רוזה



















אברה אננה
יעקב אבבה
טללה זיוה
שימקוב ולדמיר
טקלה בת שבע
חיט חוזאם
טגפאו זהבה
טמנו מולויה
באוטין תמרה
רומנובסקי אנה
קידני ילגה
יחנוב נטליה
בכר ורז‘ינה
אסדי מוראד
טריל סרגיי
נדיסב מרק
לוין אלכסנדר



















לוס אינה
בולטוב אירינה
מזריאב נקדם
נגרבה ילנה
סידלניקוב כריסטינה
קובלנקו אירינה
דזיבל טטיאנה
מנסור עלא
פרוגה רנדה
אברחיימוב זיוה
יוסף זאדה מינה
טארקיין ברכה
חיימי חן
בלישה חנה
בלישה רחל
מלכה עדינה
סלובדיאנסקי טטיאנה

ברכות לעובדים
 אשר אבוזמייל – לחתונת הבן
 נגטו קממה – לחתונת הבת

איחולי החלמה מהירה





ליליה מגומדובה
סבטלנה טאנו
גלינה וסילנסקו
אתי קריכלי

חוזר זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מיועד לגברים ולנשים במידה שווה.
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