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ד ב ר המ נכ“ל
שלום חברים.
יום העיון שנערך בחודש האחרון בגבעת השלושה ,בנושא ”עדכונים בגריאטריה ובפסיכוגריאטריה“ היה חשוב ,מעניין ומוצלח,
הן בהיבט התוכני והן בהיבט הארגוני.
הנוכחות של עובדי קשת הייתה מכובדת וההיענות של עובדים ממקומות נוספים הייתה מרשימה .תודה לכל השותפים בהפקתו
של יום העיון  -כל אחד על חלקו.
ראשוני ילדינו ,שנרשמו לעבודה בקיץ ,כבר פרוסים בשטח והחלו את עבודתם .זכרו שחשוב לשתפם בעבודה .עזרו להם
להרגיש שהם רצויים ותורמים.
הדוחות הכספיים והדוח על פעילות קשת בשנת  2015אושרו בכל מוסדות העמותה – מוועדת הביקורת ,דרך ועדת הכספים,
הוועד המנהל והאסיפה הכללית .כולנו קיבלו מחמאות גדולות על שנה לא קלה ,שהסתיימה בצורה טובה.
תוצאות טובות התגלו גם בביקורת  ,ISO 9001 2008שנערכה בסוף חודש יוני )ראו ידיעה נפרדת בהמשך( ,שבסיומה עלינו לציון
המקסימלי של ”מתאים“.
תודה והערכה רבה לכולכם על המסירות ,הרצינות והמקצועיות .בעבודתכם אתם מאפשרים לנו תוצאות טובות .אני בטוחה
שנתמיד בכך!
לעובדינו המוסלמים ,החוגגים בקרוב את עיד אל פיטר ,המציין את סיומו של חודש הרמדאן ,אני מאחלת חג שמח לכם ולבני
משפחותיכם ,שפע ושגשוג ,כבוד והבנה.
עיד מובארק!
שלכם,
אתי פרחי-זהבי

ציון מקסימלי לקשת בביקורת מכון התקנים
בתחילת יוני נערכה ביקורת  ISO 9001 2008בקשת .בביקורת של שנה שעברה נמצאנו טעוני שיפור .השנה ,בזכות עבודה
מאומצת של צוותים רבים בשטח ,עלינו לציון המקסימלי של ”מתאים“.
שני בודקים מטעם מכון התקנים נפגשו ובדקו במשך מספר ימים את עמידתנו בתו התקן.
במפגש הסיכום ציינו הבודקים את התהליכים המצוינים שקשת עוברת .היו להם הערות ספורות לתיקון ,שיבוצעו בהקדם,
והתוצאה כמובן תאמה להתרשמותם.
תודה לעובדים ולמנהלים שנצמדים להוראות ,מטייבים את התהליכים ונשמעים לנוהלי הארגון ולכל מי שלקח חלק בהובלת
המהלך לשינוי – והם רבים.

קשת ,האגודה למען הקשיש | שד' ירושלים  | 100תל אביב-יפו | טל‘www.keshetaguda.org.il | 03-5133400 :

קשת | האגודה למען הקשיש תל אביב-יפו

)ע"ר(

נהל ים והו ר אות
דמי הבראה לשנת 2016
בתלוש השכר של החודש משולמת קצובת הבראה לעובדים הזכאים לכך .עובד יהיה זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את
שנת העבודה הראשונה במקום עבודתו .לאחר שנת העבודה הראשונה יהיה זכאי העובד גם לחלק היחסי עבור חלק מהשנה
מתחילת העסקתו .לעובדים במשרה חלקית משולמת קצובת הבראה באופן יחסי ,בהתאם לחלקיות המשרה שהם עובדים.

חופשות עובדים בקיץ
עובדים בעלי יתרות חופשה מעל המכסה המותרת מתבקשים לנצל את הימים העומדים לזכותם .חופשה היא מרכיב חשוב
בחידוש האנרגיות שלנו ודרושה למילוי מצברים ולהתרעננות.
ברצוני להזכיר ,כי בחודש ינואר כמידי שנה יימחקו ,כחוק ,הימים העודפים שמעבר למכסה .זוהי סיבה נוספת לנצל אותם כימי
חופשה.

עדכונים לחוברת קליטת עובד בקשת
ברצוני להסב תשומת לבכם כי מתוקף חוק ,חלו עדכונים בשני מרכיבי שכר:
 הסדרי תחבורה ודמי נסיעה.
 הפרשות לביטוח פנסיוני )כמפורט בטבלה שלהלן(.

ריכוז דבר השינוי בהפרשות לביטוח פנסיוני
המצב כיום

יולי 2016

ינואר 2017

רכיב
הפקדות עובד

5.5%

5.75%

6.0%

הפקדות מעסיק

6.0%

6.25%

6.5%

פיצויים

8.33%

8.33%

8.33%

פרוט העדכונים והסבר על מהותם יכנסו כעדכון לחוברת קליטת עובד .כן נמצא דף הסבר מרוכז במחלקת כוח אדם .אנא דאגו
לקחת מיוסי לזמי את דף העדכונים.

העסקת ילדי עובדים בחופשת הקיץ
כפי שכבר הודענו ,במהלך החודשים יולי-אוגוסט  2016יועסקו ילדי עובדים ,בני נוער ,בגילאים  18-14לפי תאריכי לידה ביחידות
קשת השונות ,בהתאם למספר מחזורי העסקה כפי שפירטנו בחוזר הקודם.
נותרו מקומות במחזורים השלישי והרביעי:
מתאריך  1באוגוסט  2016עד  11באוגוסט  2016 -מחזור ג‘.
מתאריך  14באוגוסט  2016עד  25באוגוסט  2016 -מחזור ד‘.
בני הנוער יועסקו שש שעות ביום ,מהשעה  08:00עד שעה .14:00
באחריות העובדים בכל הסקטורים לוודא שבני הנוער עושים עבודה ,תורמים ומרגישים טוב בתרומתם זו.
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העסקת בני הנוער תתאפשר רק לאחר קבלת אישור מבדיקת רופא המשפחה ,שאישר את העסקת הנער/ה ,בצירוף צילום ת.ז.
של הנער/ה או צילום של ת.ז .של אחד ההורים ,שבו הנער/ה רשומים.
כל המעוניין להירשם למחזורים שלישי ורביעי  -ישאיר פרטים אצל פנינה דוד או סיגלית ברדוגו.

עדכון אתר קשת
בשבועות הקרובים אנו מתעתדים לערוך שינוי ושדרוג של אתר האינטרנט של קשת .אני מזמינה עובדים המעוניינים להיות
מעורבים בתהליך להודיע לרינה בן ברוך על רצונם זה.

סיורי העובדים ממשיכים
בסוף חודש יוני התקיים המחזור השלישי של סיורי עובדים במוסדות קשת השונים.
במחזור זה השתתפו עובדי המשק והסיעוד מצהלון ,לאחר שבמחזורים הקודמים יצאו עובדי לה גרדיה וגבעת השלושה .עובדי
צהלון חזרו ואמרו – ”גילינו שקשת היא אימפריה .אנחנו רוצים להרגיש יותר את האימפריה הזו ביום-יום“.
על מטרת הסיורים ואופן התנהלותם כבר נכתב בחוזרי המנכ“ל הקודמים .הפעם מספר חוויות ותובנות של רכזת הסיורים –
נועה איתיאל משלושת הסיורים שהתקיימו עד כה:
”פגשתי עובדים סקרנים ,מעורבים ,שמחים ופתוחים ללמידה ולהיכרות עם הארגון שבו הם עובדים .פגשתי עובדים בעלי גאוות
יחידה ותחושת שייכות למוסד שבו הם מועסקים ,ובעיקר ,פגשתי באנשים טובים ,איכותיים ומקצועיים“.
הסיורים יחודשו אחרי חודשי הקיץ הלוהטים ,כאשר הכוונה להרחיב את מעגל המשתתפים לסקטורים נוספים בקשת ,כך
שבסופו של יום ,עובדי קשת כולם יכירו את הארגון שבו אנו עובדים ואת כל השירותים שהארגון מספק לקשישים וכך יתרחב
הלב ותגבר תחושת השייכות לקשת.

פ י נת השוו יץ
חברי מועדון אביבים בקטיף דובדבנים ברמת הגולן
חברי מועדון אביבים יצאו ליום טיול ברמת הגולן ,במסגרתו הגיעו לקטיף דובדבנים בבוסתן פורח .לאחר
מכן יצאו המשתתפים לעמק הבכא ,שם שמעו את סיפור הגבורה של חטיבה  7במהלך מלחמת יום
הכיפורים .לסיום היום הגיעו למצפה אופיר ,פנינת חמד אמתית ממנה נשקף נוף מדהים של הכינרת,
החרמון ,הרי הלבנון והעמקים מסביב.

מש אב י א נוש
לקשת האגודה למען הקשיש דרושים
 כוחות עזר/מטפלים בתל אביב ובפתח תקווה  -במשרה מלאה.
 אחים מוסמכים ומעשיים בתל אביב ובפתח תקווה  -במשרה חלקית /מלאה.
העבודה מיועדת לגברים/נשים כאחד.

להגשת מועמדות יש לפנות ל yosi@keshetaguda.org.il -
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ברכות וא יחול ים
נקלטו במערכת ומאחלים להם הצלחה






מיכאל ארונוב – אח מוסמך בגבעת השלושה.
מוחמד סאלם – אח אחראי בגבעת השלושה.
ייזנה צגאייה – כוח עזר בגבעת השלושה.
ימקייר וורקו – עובדת משק בגבעת השלושה.
תומר זגורי – פיזיותרפיסט בצהלון.

ימי הולדת לחודש יולי















אברהם אברהם
מדוח מלכה
אברמוביץ חנה
מוסטובסקי רבקה
איילרוב רוברט
מחאמיד אחלאם
אליאסי שרון
מחפרי אליס
בזל ויקה
משטקוב אולגה
בטיוס אורלי
סרור אנה
גוטמכר מרב
עסלי מוחמד
















גורלניק גל
פנחס תמר
דמיטרנקו אירינה
פרוהוף
מורן מרי
הררי לבנה
צ‘רקשין יוליה
זינגר יעל
קולצ‘נקו לריסה
חיאט ורד
קרביצינסקי אפרת
חיימוב זילפו
קרוגליאק אירינה
חמלין גלית














רוטמן יונית
חסאנין שאדיה
שהב דין נורה
ירושלימוב נדז‘דה
שטריקמן נטליה
ישראילוב בלה
שירום ברכה
כלילי אמל
שמיס פולינה
לחמי שושנה
שקיופו אנדראה
לנגר מלוינה

ברכות לעובדים
 לילנה שפטר – להולדת הבת
 לעפרה זגדון – לחתונת הבן

איחולי החלמה מהירה






מר סאלם אבו אעשה
גב‘ בטי אבני
גבי סופייה חיונידי
מר חטיב מרזק
גב‘ אסתר גורדון

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