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דב ר המ נכ“ל
שלום חברים,
אני כותבת את הפתיח יום אחרי הטיול לים המלח ,שקיים המחזור השני של העובדים .שרידי העייפות עדיין עלי וגם החיוך הגדול,
שהתלבש עלי ביום הנסיעה הראשונה.
היה כיף לראות אתכם שוכחים מתלאות היום-יום ,משתכשכים במי נחל בוקק ,צוהלים עם הנאקות ו“מפצחים“ את סודות ים
המלח .התרגשתי לראות את השמחה ,את החברות הטובה ,את ההנאה ממראות הטבע ולספוג את האווירה הטובה שליוותה את
כל היום.
ובעניינים אחרים:
 בחולצות הטיול אפשר להשתמש כבגדי עבודה.
 המפגש הבא שלנו כצוות יהיה בינואר הקרוב ,בטקס העובד המצטיין )פרטים בהמשך(.
ועוד רציתי לעדכנכם ,כי הבניין החדש בגבעת השלושה חובר בסוף נובמבר לרשת החשמל והמים .גם מכרז הפיתוח )נוף( של
גבעת השלושה בשלבי סיום ואם הכל יתנהל כשורה ,יעבדו הטרקטורים על השבילים ,הגינון והנוף כבר בדצמבר.
ולסיום ,אני מאחלת לעובדים חג חנוכה שמח ומואר ולבני העדה הנוצרית ,שנה טובה ומבורכת.
שיהיו לכולנו ימי חורף נעימים,
להתראות בקרוב,
אתי פרחי-זהבי

מטרות איכות
כחלק מדרישות תקן  ,ISO 9001:2015אנו נדרשים גם השנה להגדיר את מטרות האיכות לכל תחומי הפעילות בקשת לשנת .2018
המטרות מוגדרות על ידי מנהלי התחומים ומסייעות לעובדים לבצע עבודתם מתוך התכווננות להשגת יעדים ולשיפור הישגים.
מטרות האיכות הן נדבך חשוב המייצג את חתירתה של קשת למצוינות ולשיפור מתמיד בכל תחומי הטיפול בקשישים ,במוסדות
קשת ובמרכזים בקהילה.
תהליך הגדרת ואישור מטרות האיכות:
את מטרות האיכות מגישים מנהלי המטה ,מנהלי הסקטורים/מרכזים לאישור הממונים עליהם )מנהלי מוסדות/מנכ“ל/סמנכ“ל -
תלוי בתחום( .לאחר קבלת האישור יש להעביר את המטרות לבדיקה לטל ,מנהלת הבטחת איכות והדרכה ,בדוא“ל:
 tal@keshetaguda.org.ilעד ל ,15.12.17-לאחר מכן החומר מועבר לאישור המנכ“לית.
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טיול עובדי קשת
בתאריכים  14/11/17ו 28/11/17-התקיימו שני מחזורי טיול לעובדי קשת לאזור ים המלח.
בטיול השתתפו כ 260-עובדים ומנהלים ,שנהנו מאווירת גיבוש ושמחה בנופי ים המלח המדהימים.
במהלך הטיול ביקרנו בחוות בראשית ,שם נחשפנו לסגולות המרפא של חלב הנאקות .בהמשך טיילנו וטבלנו בנחל בוקק ,ולבסוף
התפנקנו ונחנו בים המלח!
הטיול היה מבחינתנו הזדמנות מצוינת להודות לכם ,העובדים ,על עבודה מאומצת במהלך כל השנה ולפרגן לכם יום שכולו טבע
– בין אם בנחל בוקק ובין אם בים המלח .להתרשמות ,להלן מספר תמונות.
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ה ד רכה

ערב עובדים מצטיינים לשנת 2017

אנחנו נרגשים להזמינכם לערב עובדים מצטיינים של קשת לשנת !2017
הערב יתקיים בתאריך  8/1/18במרכז גונדה )רח' יגור  5ת"א(

אז מה יהיה לנו שם?
הוקרה למצטיינים | כיבוד חגיגי | מסיבת ריקודים עם די ג'יי | ועוד הרבה הפתעות...
הסעות לאירוע ייצאו משלושת המוסדות ,לרישום להסעות עד ה 2.1.18-יש לפנות למזכירות המוסד – דריה;
לעובדי צהלון  /קהילה – הילה; לעובדי גבעת השלושה – רחלי;
לעובדי לה גרדיה – רחל .פרטים מדויקים נוספים יימסרו במחלקות.

שמרו את התאריך!

יום עיון לעובדי קשת
יום עיון לעובדי קשת מחזור  1יתקיים בחודש פברואר .יום העיון מיועד לכל עובדי קשת ,בכל המוסדות ובכל הסקטורים .גם הוא
יתקיים בשני מחזורים .הנוכחות של כולם חשובה ומשמעותית.
השנה ,בחרנו להקדיש את יום העיון לתחום הטיפול הפליאטיבי.
מטרת הטיפול הפליאטיבי היא להקל על סבלו של המטופל ,תוך שיפור איכות חייו.
תכני יום העיון נבנו מצורכי העבודה בשטח ,בשיתוף מכון ”צבר רפואה“ ,בראשות ד“ר רוני צבר ,מחלוצי התחום הפליאטיבי
בישראל.
ביום העיון ישתתף ד“ר רוני צבר ,לצד מנחים נוספים מארגון ”צבר רפואה“.
פרטים נוספים על יום העיון ומידע על הרישום יובאו בחוזר המנכ“ל הבא.
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פ י נת הה יסטו ר יה – ה ידעתם?
לאור בקשת העובדים ,אנו פותחים מדור חדש בחוזר ,לרגל מלאת  70שנה למדינת ישראל ,ובו ניתן זרקור לאתרים ולאירועים
בכלל ולאלה הרלוונטיים במיוחד לנו ,עובדי קשת ,בפרט.
צהלון ,שכונה מעורבת ליהודים וערבים ביפו ,נקראת על שם בית החולים הממוקם בה .אך על שם מי נקרא בית החולים? על שם
יעקב צהלון ,רופא יהודי-איטלקי ,רב ומשורר ,בן המאה ה.17-
צהלון היה בן למשפחת מגורשי ספרד ופורטוגל מרומא ,שנודעה כמשפחת רבנים ,סופרים ורופאים.
למד רפואה באוניברסיטת רומא .סיים לימודיו בשנת  1656והשתתף בטיפול בחולים ובארגון הקהילה בעת מגפת הדבר שהתפשטה
בגטו היהודי ברומא .הגטו חולק לשלושה רבעים ,כאשר על כל רובע הופקד רופא אחר .צהלון הופקד על רובע ג‘.
במקביל ללימודי הרפואה הוסמך לרבנות והיה חבר במועצת הרבנות של קהילת רומא .חלק מהדרשות שנשא בעיר הוצאו לאור.
לאור מחלוקות עם מספר יהודים ברומא ,עזב את העיר ועבר לפרארה ,שם ,בשנת  1682מונה כרב העיר .ספריו והדרשות שנשא
פורסמו ויצאו לאור.
יעקב צהלון חיבר אנציקלופדיה בשם אוצר החוכמות ,שאותה חילק לשלושה כרכים; רק השלישי שבהם ,שכותרו אוצר החיים,
העוסק ברפואה ,נשמר וראה אור בדפוס.
בהקדמתו ל“אוצר החיים“ מביא צהלון כללים להתנהגות הרופא ,הנכונים עד ימינו אנו ,כגון” :יכין לו ספרים לעיין בם בחכמת
הרפואה – מעטים וטובים; לא יגדיל חולי – קל וקטן כאילו הוא גדול ולא יקטין חולי גדול; יקבל לרפא מעט חולים ,שלא יטעה
בריבוי החולים; יעמוד בחוזק לב נגד קינטור ההמון; לא תהיה בו קנאה; לא יהיה קשה עורף בדעתו נגד רבים או גדולים ממנו; יודה
בטעותו אם טעה .הוא גם חיבר תפילה הדומה לשבועת הרופאים ,שמתאימה לרופאים יהודים.
צהלון נפטר בפרארה בשנת .1693

פ י נת השוו יץ
ביקור משפחת סובל בגבעת השלושה
בחודש האחרון ביקרו בגבעת השלושה צאצאים ונציגים של משפחת סובל.
משפחת סובל תורמת כבר שנים רבות לגבעת השלושה ,הן לצורכי בנייה והן לפעילות שוטפת.
הביקור התקיים בארבע המחלקות הסיעודיות של בית סובל הישן ולאחר מכן סיירו האורחים באתר
הבנייה ונהנו לראות את התקדמות העבודה.
המבקרים ציינו את התרשמותם ממראה עיניהם .לסיום ,קיבלו מזכרת מהדיירים ,בובות שיצרו ביחד עם
הצוותים המקצועיים של יחידת התעסוקה.

קשר עם משפחות והפעם בנושא צבעי הסוואה  -במרכז יום צהלון
במסגרת פרויקט קשר עם משפחות ,הגיעה רונית ,כלתה של פנינה נש ,להרצות לפני החברים על צבעי הסוואה בטבע.
הפעילות הועברה בליווי מצגת מרהיבה להמחשת הצבעוניות שבטבע.
תודה לפנינה ולמשפחתה על הפעילות המעשירה.
בחנוכה ייערך אירוע סיכום שנתי לפרויקט ,בשילוב מסיבת חנוכה לחברים.
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ערבות הדדית במרכז יום צהלון
ביום טיול הצוות לים המלח הגיעו העובדים הזרים ,המלווים את הקשישים
לפעילות במרכז היום ,למלא את מקומן של המטפלות ,שיצאו לטיול .הם
הגישו לחברים את הארוחות והשתייה .בסופו של יום ,כולם יצאו מרוצים:
המטפלות נהנו בטיול ,העובדים הזרים הרגישו שייכים ונחוצים וכמובן
הקשישים ,שלא חסרו דבר.

מש אב י א נוש
דרושים לנו
 כוחות עזר בצהלון ,בלה גרדיה ובגבעת השלושה במשרה מלאה.
 אחים מוסמכים בלה גרדיה ובגבעת השלושה במשרה מלאה.
 רוקח ל 52%-משרה בצהלון ,תל אביב.
העבודה מיועדת לגברים ולנשים כאחד .להגשת מועמדות יש לפנות לyosi@keshetaguda.org.il :

חבר מביא חבר
עובד אשר יביא לעבודה עובד חדש במקצועות מטפלת/כוח עזר/אח/ות יקבל מענק חד-פעמי של  ₪ 1,500ברוטו ,לאחר שהעובד
החדש יסיים העסקה של שלושה חודשי עבודה לפחות והתקבל אישור מנהל היחידה.

חופשות עובדים
להזכירכם ,עובדים בעלי יתרות חופשה מעל המכסה המותרת ,מתבקשים לנצל את הימים העומדים לזכותם.
חופשה היא מרכיב חשוב באנרגיות שלנו וחשובה למילוי מצברים ולהתרעננות.
ברצוני להדגיש ,כי בחודש ינואר מידי שנה יימחקו ,כחוק ,הימים העודפים שמעבר למכסה.
זוהי סיבה נוספת לנצל אותם כחופשה.

ברכות וא יחול ים
נקלטו במערכת ומאחלים להם הצלחה









קניאס אריה ,לה גרדיה ,עובד אחזקה
כחיל שמסי ,צהלון ,עובדת משק
גבריאלוב דניאל ,צהלון ,שומר
דניאל מרדכי ,צהלון ,שירות מחשוב
ז‘דנוב אינסה ,צהלון ,אחות מוסמכת
אלעגו יסמין ,צהלון ,כוח עזר
קאסיי צ‘ילוטיי ,גבעת השלושה ,כוח עזר
אליהו צדוק ,גבעת השלושה ,כוח עזר
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קאסה אבבו ,גבעת השלושה ,עובדת משק
מסרי וליד ,גבעת השלושה ,אחות מוסמכת
סלים עמאר ,גבעת השלושה ,אחות מוסמכת
חוסיין מוחמד ,גבעת השלושה ,אח מוסמך
וקנין ברוריה ,גבעת השלושה ,עובדת משק
קפלן סוניה ,גבעת השלושה ,מנהלת שירות סוציאלי
סלע רות ,אביבים ,עובדת סוציאלית
גולן רות ,אביבים ,מטפלת

מוראד אסדי מונה לרכז הנגישות של קשר בנוסף לתפקידו.

ברכות לעובדים
 לד“ר קליס אדוארד להולדת הבת
 ליעקב אבבה לחתונת הבת

השתתפות בצער
 לשפירא ולדימיר לפטירת האב
 לאנסטסיה פודלסני לפטירת בעלה

איחולי החלמה מהירה





ללי אורן
אילנה ראובן
כהן לבנה
טללה סאבא

ימי הולדת )חודש דצמבר(















מנסור פתחי
סטלקובסקי מלכה
לוי אילנה
גרבאן אזהאר
אסולין כרמלה
צילוב רנטה
פקיר אמינה
אלחיאני טל
מלכה סלויה
שמעונוב מרינה
סוינוב ז‘נטה
מושייב זויה
מאלי שרה
נורמטוביץ‘ איגור















מחיוט פינחס מיכל
קונדס עאישה
אלפקיר תגריד
נסטרנקו ויקטוריה
קישון דפנה
גריניס פולינה
קופלוביץ אנה
שניידר אדלה
קוהלת יונתן
מסרי וליד
גוטי אמאני
פשקוב מרגריטה
ברוק טטיאנה

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