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דב ר המ נכ“ל
עובדים יקרים,
שני מחזורים של העסקת בני הנוער הסתיימו .שניים עוד לפנינו .רוב בני הנוער היו נהדרים ותרמו רבות .המעטים שברחו
והתחמקו מלמדים אותנו ,שגם אצל בני הנוער ,כמו אצל המבוגרים  -רק כשעסוקים מעניין .כשמשעמם ,מחפשים תעסוקה
להפיג את השעמום .בואו נלמד מזה לגבי שני המחזורים הבאים.
בימים אלו אנו נפרדים משלושה אנשים משמעותיים במערכת – אלון הכט ,מנהל לה גארדיה ,אורנה גבאי ,מנהלת השירות
הסוציאלי בגבעת השלושה ובצהלון ,ואיברהים בשארה ,מנהל הסיעוד בגבעת השלושה.
עזיבה של עובדים בכירים ,במיוחד כאלה שליוו את קשת עשרות שנים ,היא קשה ומטלטלת גם לעוזבים וגם לנשארים .אני
מודה מאוד לכל אחד מהעוזבים על תרומה לאורך השנים ועל השארת חותמם המקצועי בקשת .איחולי הצלחה ופריחה
בצעדים הבאים.
לנו ,הנשארים ,אני מאחלת שנשכיל להפוך את השינוי מטלטלה לצמיחה ונדע לטפס מעלה ולהגיע לאיזון מחודש ומוצלח .ברור
שהרבה תלוי בי ובצוות הניהול ,אבל הרבה תלוי גם בכם העובדים המושכים בעול.
אני מאמינה בנו  -בכם  -בכולנו ויודעת שדרכנו קדימה לצמיחה נוספת ,מובטחת.
שלכם,
אתי פרחי-זהבי

נהל ים והו ר אות
חופשות עובדים בקיץ
יש להקפיד שעובדים בעלי יתרות חופשה מעל המכסה המותרת ינצלו את הימים העומדים לזכותם ,אחרת  -בהתאם להוראות
החוק  -נאלץ בחודש ינואר למחוק את הימים העודפים מעבר למכסה.

יום מנוחה שבועי
חוק שעות עבודה ומנוחה קובע ,שיום המנוחה לגבי יהודי יכלול את יום השבת ולגבי מי שאינו יהודי – את יום השבת או את
היום הראשון או את היום הששי בשבוע ,על פי בחירת העובד כיום מנוחה .במוסדות המטפלים בזקנים נדרשת מנוחה שבועית
של  25שעות רצופות .קיום ההוראה מוטל על כולנו.

אתר קשת מתחדש
בחודש האחרון החלה עבודה של שדרוג אתר קשת .מספר מרכזים כבר זכו לאתר משודרג .העבודה על המרכזים האחרים
בעיצומה.
אני מזמינה אתכם להיכנס ,להתרשם ולשלוח חומרים המתאימים לאתר.
את החומרים יש לשלוח אל אלישבע מאי בדוא“לeli_may@zahav.net.il :
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מדריך לתזונה של אנשים עם דמנציה
לאחרונה יצאה לאור חוברת בשם” :לאכול ולחיות בכבוד :מדריך לבני המשפחה ולמטפלים באנשים עם דמנציה“ .החוברת
נותנת כלים ודרכי התמודדות עם אכילה והזנה של האדם עם מחלת הדמנציה ,ויש בה מידע רב על הרכב ומרקם המזון ודרכי
ההאכלה בשלבים השונים של המחלה ,במטרה לשמור על תזונה מספקת ,על בטיחות המטופל ועל כבודו.
החוברת נכתבה תוך שיתוף פעולה בין-מקצועי של תחומי הרפואה ,הסיעוד ,העבודה הסוציאלית והמקצועות הטיפוליים.
החוברת נגישה באתר האינטרנט של משרד הבריאות.

פ י נת השוו יץ
מסיבות קיץ לדיירים בלה-גרדיה ובמרכז יום צהלון – חגיגה אמיתית

הרצאה מרתקת במועדון אביבים
אלוף במיל‘ פרופ‘ יצחק בן ישראל ,מי שהיה ראש מפא“ת ,האגף במשרד הביטחון
האחראי למחקר ,פיתוח ותשתיות של מערכת הביטחון ,הידועה בעולם ובעלת
הישגים מיוחדים בתחום הלוויינות ,הטילים וגם אמצעי המודיעין .בן ישראל הרצה
)בהתנדבות( בפני חברי המועדון ,שישבו מרותקים והאזינו לדברים.

מש אב י א נוש
לקשת האגודה למען הקשיש דרושים
מנהל שירות סוציאלי לגבעת השלושה:
 אם אתה עובד קשת ,עו“ס במקצועך ,רצוי בעל תואר שני;
 אם עברת הכשרה בגריאטריה ובשיטות עבודה עם מיומנויות קבוצתיות ו/או קהילתיות;
 אם יש לך ותק של חמש שנים במקצוע ולפחות שנתיים בגריאטריה.
אם אתה בעל כישורי ניהול ורואה עצמך מתאים לתפקיד נא פנה אל יוסי לזמי ,מנהל משאבי אנוש ,עד ל) 16.8.16-כתובת
המייל להלן(.
לתשומת לב :התפקיד יתבצע במקביל לעבודה במחלקות.
כוחות עזר/מטפלים בתל אביב ובפתח תקווה במשרה מלאה
אחים מוסמכים ומעשיים לתל אביב ולפתח תקווה במשרה חלקית  /מלאה
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העבודות המוצעות מיועדות לגברים ולנשים כאחד.
להגשת מועמדות יש לפנות לyosi@keshetaguda.org.il :

ארנה ואיברהים היקרים
любим вас
ﻧﺤﻦ ﻧﺤﺒﻜﻢ

אוהבים אתכם!
איברהים – אחרי יותר מ 30-שנים ,מאח אחראי למנהל סיעוד מדהים.
ארנה – אחרי יותר מ 20-שנה ,מנהלת השירות הסוציאלי ביד רמה.
אנחנו לא מתרגלים לרעיון ,שאתם אותנו עוזבים.
על כל השנים הנהדרות לכם אנחנו מודים ומכל הלב מאחלים הצלחה מקצועית ובחיים.
מכל צוות עובדי גבעת השלושה

ברכות וא יחול ים
נקלטו במערכת ומאחלים להם הצלחה










מיכאל שוורצמן ,רופא  -מרכז רפואי צהלון
ילנה זדאן ,סגנית מנהלת משק  -מרכז רפואי צהלון
אלכסנדר גינזברג ,כוח עזר  -מרכז רפואי צהלון
שרן ינונבבץ ,עובדת משק  -מרכז רפואי צהלון
חוסין סלאמה ,כוח עזר  -גבעת השלושה
נדים אבו אל היגא ,אחות מוסמכת  -גבעת השלושה
סלמווית אספון ,כוח עזר  -גבעת השלושה
רבקה פרדה ,כוח עזר  -גבעת השלושה
רחל דויטש ,פסיכולוגית  -קהילה

ימי הולדת לחודש אוגוסט










וטשטיין ולנטינה
שגב רות
ארונוב מיכאל
לוי שרית
מלייב זינאידה
כהן יפית
ולדימירוב ילנה
בוקובזה דניאל
עדני ראובן











סאלם אבו עשבה
סלאמה איסמאיל
אבו חלף עלאא
אושרוב אולגה
שמעון דליה
זליגמן טל
יוסופוב רחמין
סעיד שרה
כטארי מוחמד











מגומדובה ליליה
זמירו אחמד
בכר אמל
מושייב סבטלנה
חנין דסיאטן בלה
וינוקור אלכסנדר
גרין יעקב
גורביץ מריה
זגדון עופרה
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עמוס תקווה
קשדן רוזה
קרבש לריסה
לוי יולונד
אטיא כוכבה
זידאן סוהיב
מנצור גולן
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גוטי מונא
סופר שי
אומלצנקו אלה
גולוב אולג
גלפנד ולנטינה
אבוזמיל אשר
ראובן מלכה









שמעון מזל
פרוטסוב נטליה
משולם ישראל
יענקלביץ‘ דנה
בוטורלין איגור
וולפסון גלינה
יוסף מאיר

ברכות לעובדים







רבקה וייס  -לבר המצווה
עדנה אבינועם  -לחתונת הבן
אורלי בטיוס  -לבת המצווה
אלכסנדר לוין  -להולדת הבן
שרון אליאסי  -לחתונת הבת
כרמלה אסולין  -לחתונת הבן

השתתפות בצער
 ג‘ולייטנה מנשרוב – במות אחותה ז“ל
 גלית קבדה  -במות אביה ז“ל

איחולי החלמה מהירה
 גב‘ טטיאנה אנטוננקו
חוזר זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מיועד לגברים ולנשים במידה שווה.
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