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דב ר המ נכ“ל
שלום חברים,
שריפות מצד אחד ,קרה מצד שני ,רוחות מזרחיות שמשגעות את כולם ,יובש ...וציפייה ענקית לכך שיגיע כבר החורף וירד גשם!
בדצמבר נחגוג את חנוכה ,את חג המולד ,את ערב ראש השנה האזרחית ,וגם את יום הולדתו של הנביא מוחמד – איש איש
וחגיגתו הוא ולכולם הברכה – לחג שמח ,לבריאות ,לשנה חדשה טובה יותר מקודמתה.
וגם אצלנו בקשת חודש זה הוא בסימן חגיגות ואירועים .נציין ונחגוג את טקס העובד המצטיין ,יחד עם ערב עובדים וגם אירוע
להענקת אות ”יקיר קשת“ .על שניהם תקראו בהמשך החוזר.
ובין לבין ,נמשיך לשמור על אי של שגרה מבורכת וכל כך שפויה.
שיהיה לכולנו חורף בריא ,חמים ונעים.
נתראה בשמחות,
אתי פרחי-זהבי

טקס עובד מצטיין וערב עובדים
 19/12/16בשעה 19:30
גן האירועים "גדות" ,פארק הירקון ,גני יהושע תל אביב

בתכנית:
התכנסות ,קבלת פנים חגיגית וכיבוד
ברכות וטקס בחירת עובדים מצטיינים לשנת 2016
ארוחת ערב
”לא נפסיק לשיר“ – תחרות שירה
מי יהיה הזמר/ת הכי טוב של קשת ויזכה בפרס שווה במיוחד?
כל מרכז ממרכזי קשת – לה גארדיה ,צהלון ,גבעת השלושה ,ושירותי קהילה מתבקשים לבחור
נציג אחד מוכשר במיוחד להתמודד בתחרות! בגמר יתחרו חמישה עובדים.
את העובדים יש להפנות בהקדם האפשרי לטל  /נועה בטלפון03-5133418 :
מסיבת ריקודים עם די ג‘י
כולכם מוזמנים!
 ניתן להגיע ברכב פרטי או בהסעות .רישום לאירוע ולהסעות יתקיים במזכירות המוסדות/המרכזים.
 הסעות יצאו ב – 19:15-ייתכנו שינויים בהתאם לסידורי העבודה.
 החניה במקום האירוע ,חינם.
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טקס הענקת ”יקיר קשת“
ביום שני ,כ“ו בכסלו תשע“ז ,26.12.16 ,יתקיים טקס הענקת תואר ”יקיר עמותת קשת“ .האירוע יתקיים בשעה  17:00במרכז
הגריאטרי גבעת השלושה ובו יוענקו תעודות יקיר לארבעה חברים חדשים .פרטים והזמנות יימסרו קרוב יותר למועד האירוע.

נ הל ים
איסור העברת מסמכים פנימיים
מסמכים פנימיים של קשת ,כאלה הנוגעים בחולים ,או שהם התכתבות פנימית בין עובדים ,או נהלים באשר הם ,תקציב וכיוצא
באלו ,הם לשימוש פנימי בלבד.
אין למסור שום מסמך המפורט במייל זה לאף אדם מחוץ לקשת ללא אישור פורמלי!
לתשומת לבכם :כל המוסר מסמך כזה ,ללא אישור ,עובר עבירת משמעת.
אנא הקפידו.

חופשות עובדים
בימים הקרובים תצא לעובדים תזכורת לגבי יתרות חופשה מעל המכסה המותרת .עובדים אלה מתבקשים לנצל את הימים
העומדים לזכותם ,על מנת שלא יימחקו ,כחוק ,הימים העודפים שמעבר למכסה.

ימי בחירה לשנת 2017
עובד רשאי לנצל את ימי הבחירה העומדים לרשותו גם לאירועים אישיים .בנוסף לכך ,עובד רשאי להיעדר לפי בחירתו בשני
ימים ,ללא הבדל אם העובד מקיים או לא מקיים את המועדים לפי דתו.
רצ“ב רשימת ימי הבחירה.

פ י נת השוו יץ
מרכז גונדה חוגג יום הולדת 20
באירועים רבים נחגג יום הולדת  20למרכז גונדה .במסגרת זו נערך שוק איכרים ”גונדה
מרקט“ ,שאליו הגיעו כ 500-איש .השוק כלל תוצרת מקומית ובה בגדים ,פירות וירקות,
פרחים ,צמחי תבלין הגדלים בגינה הקהילתית ,ועוד.

חדש במרכז אביבים :טניס שולחן
במועדון אביבים נפתחה לפני מספר חודשים קבוצת טניס שולחן )פינג פונג( אשר נפגשת
אחת לשבוע ומשחקת בהנאה גדולה ומשפרת בכך את הכושר הגופני ,שיווי המשקל,
יכולת הריכוז ,עמידה במצבי לחץ וכמובן את מצב הרוח .בשבוע האחרון התקיים אימון
מיוחד לקראת תחרות מחוזית של טניס שולחן לאזרחים ותיקים ,שתתקיים בהרצליה ובה
ייצגו אותנו השחקנים בכבוד גדול .מאחלים להם הצלחה והנאה גדולה.
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ברכות וא יחול ים
לידות ונישואין







אדונה טדלה – להולדת התאומים
טסרו ביזונך – להולדת הבן
לבנה כהן – לחתונת הבת
ד“ר וויסוורקה – לחתונת הבת
דליה שמעון – לחתונת הבת
לאה משאייב – לחתונת הבן

איחולי החלמה מהירה
 אילנה ראובן

השתתפות בצער
 ד“ר איגור נורמנטוביץ – על מות אימו
 משה מדמון – על מות אחיו

מינוי לתפקיד
 מרינה אוסיפוב – לתפקידה החדש כמנהלת שירותי סיעוד לה גרדיה

נקלטו במערכת ומאחלים להם הצלחה






ילנה פונומרנקו – כוח עזר ,צהלון
וואיה טזזו – כוח עזר ,צהלון
יוליה סבטיקוב – כוח עזר ,צהלון
אושר דהן – עובדת סוציאלית ,צהלון
ויקטוריה פקרמן – אחות מעשית ,לה גרדיה







סוהאר בדיר – אחות מוסמכת ,גבעת השלושה
ולנטינה קולומיטצב – כוח עזר ,גבעת השלושה
כיתאן רמזי – אחות מוסמכת ,גבעת השלושה
רגינה לברנטייבה – אחות מעשית ,גבעת השלושה
יוליה לוקיאניץ – אחות מעשית ,גבעת השלושה

(2016
ימי הולדת )חודש דצמבר 2016












רוזנברג איגור
קהלת יונתן
לוי אילנה
גוטי אמאני
אסולין כרמלה
ברוק טטיאנה
גלדטה יהושע
דיסקין לודמילה
פקיר אמינה
סטלקובסקי מלכה
מלכה סלויה













גרבאן אזהאר
קושרב אולגה
צילוב רנטה
סוינוב ז‘נטה
אלחיאני טל
מאלי שרה
שמעונוב מרינה
מחיוט פינחס
מיכל מושייב זויה
חאימוב איסטלה
נורמטוביץ‘ איגור












אלפקיר תגריד
גריניס פולינה
גינזבורג אלכסנדר
שניידר אדלה
קישון דפנה
ברודסקי ילנה
קופלוביץ אנה
פשקוב מרגריטה
מאלדה פלקה
יצקוביץ‘ וילנה

חוזר זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מיועד לשני המינים במידה שווה.
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