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ד ב ר המ נכ“ל
עובדים יקרים,
החודש האחרון היה עמוס אירועים והתרגשויות ,עם תחושות עצב ושמחה המשולבות אלה באלה .המרכזים היו עסוקים בציון
אירועי יום השואה ,יום הזיכרון ,יום העצמאות וגם ל“ג בעומר .עם כל זה ,לא הוזנחה העבודה השוטפת ולא נפסקו המאמצים
להמשיך ולטייב את העבודה היומיומית.
עבודתכם המאומצת ותשומת הלב לפרטים באות לידי ביטוי בהערכות שקיבלנו לאחרונה ועל כך כל הכבוד לכולכם:
 בית החולים לה גארדיה זכה למדדי איכות מצוינים בדוח של משרד הבריאות לשנים  .2015-2014בשלב זה פורסמו רק
הנתונים הקשורים לתזונה ,ומהם מסתבר שמדדי האיכות של לה גרדיה גבוהים הן מהממוצע הארצי הרלוונטי והן מהתקן
שנקבע.
 המרכז הגריאטרי צהלון זכה לציונים גבוהים בבקרה האחרונה של משרד הבריאות ,בעקבותיה המרכז ”עלה“ בשני סלים.
הקיץ בתחילתו ואנו פותחים בהרשמה לעבודת הקיץ של ילדי העובדים .כל הפרטים מופיעים בחוזר.
שלכם,
אתי פרחי-זהבי

הישגים מרשימים בבקרות של משרד הבריאות
מניתוח ציוני שלוש הבקרות האחרונות של משרד הבריאות בשלוש המוסדות שלנו עולה כי צהלון זכה לציון הכולל הגבוה ביותר
הן בהערכת הבקרה לפי תחומים והן באמות מידה לרמת איכות הטיפול .ציון זה הקפיץ את צהלון לסל .6
יחד עם זאת ,בניתוח התחומים השונים ניתן לראות הובלה גם של גבעת השלושה וגם של לה גארדיה ,כמפורט:









ברפואה – לצהלון הציון הגבוה מבין שלושת המוסדות.
בסיעוד – צהלון בעל הציון הגבוה ביותר.
בתזונה – לה גארדיה מובילים ובהפרש גבוה מאוד משני האחרים.
בפיזיותרפיה – לה גארדיה מובילים ובציון הגבוה ביותר בכל התחומים – .(!) 97
בריפוי בעיסוק – צהלון מוביל.
בעבודה סוציאלית – גבעת השלושה מוביל.
בבריאות הציבור – גבעת השלושה מוביל.
ברוקחות – צהלון מוביל.

תודה רבה לכולכם על העבודה המקצועית והחתירה למצוינות.
התכנית הלאומית למדדי איכות בבתי חולים בישראל פרסמה לאחרונה את הדוח הראשון שלה לבתי חולים גריאטריים
לשנים  .2015-2014הנתונים מתוקננים לגיל ולמין ולנפח פעילות אמיתי .ההסתכלות על הממצאים נעשתה בהשוואה לבתי חולים
אחרים בארץ .מתוך הנתונים עולה ,כי המחלקה הסיעודית המורכבת בלה גרדיה קיבלה אחוזי הערכה גבוהים בנתון של הערכה
תזונתית בסך של  ,76%כאשר שיעור העמידה הלאומי היה  63%והיעד היה .60%
הממצאים יוצגו בקרוב ביום עיון של משרד הבריאות – כל הכבוד לצוות שלנו על הישגיו!
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יום עיון :עדכונים בגריאטריה ובפסיכוגריאטריה

המעוניינים להשתתף ביום העיון מתבקשים למלא טופס השתלמות.
תודה למארגנים ובהצלחה.

נהל ים והו ר אות
עדכונים בנושא הפרשות לפנסיה
לידיעתכם ,בתאריך  1/7/2016יועלה שיעור ההפרשה לתגמולים בחצי אחוז )מעסיק –  ,6.25%עובד –  (5.75%וביום  1/1/2017בחצי
אחוז נוסף )מעסיק –  ,6.5%עובד – .(6%

העסקת ילדי עובדים בחופשת הקיץ
כמו בעבר ,במהלך החודשים יולי-אוגוסט  2016יועסקו ילדי עובדים ,בני נוער בגילאים  18-14לפי תאריכי לידה ביחידות קשת,
בהתאם למספר מחזורי העסקה כמפורט:
 מתאריך  3ביולי  2016עד  14ביולי  2016 -מחזור א‘.
 מתאריך  17ביולי  2016עד  28ביולי  - 2016מחזור ב‘.

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(

 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
העסקת בני הנוער תתאפשר רק לאחר קבלת אישור מבדיקת רופא המשפחה ,שאישר את העסקת הנער/ה ,בצירוף צילום
תעודת זהות של הנער/ה או צילום של תעודת זהות של אחד ההורים ,שבה הנער/ה רשומים.
כל המעוניין ישאיר פרטים אצל פנינה דוד או סיגלית ברדוגו.

ימי מועד לחודש יוני 2016
חג שבועות יחול בתאריכים  11-12ביוני .2016
הנהלת קשת מאחלת לכם ולבני ביתכם חג שמח!

פ י נת השוו יץ
ביום העצמאות חגגו חברי מרכז גונדה במספר אירועים ,כולם על טהרת המרכז .להקת
המחול של ריקודי עם ומקהלת גונדה הנעימו לבאים את זמנם ותרמו לאווירה השמחה של
המשתתפים.
כמאה חברים השתתפו בחידון תנ“ך נושא פרסים וגם נערך טיול למוזיאון ישראל בירושלים,
במסגרתו ביקרו החברים בשתי תערוכות מרתקות” :לילה יורד על ברלין“ ו“פרעה בכנען“.
בימים אלה מתכוננים כבר לשבוע הקשיש ,שבמהלכו יוזמן ציבור הגמלאים להתנסות
בפעילויות המרכז בחינם.

מש אב י א נוש
לקשת האגודה למען הקשיש דרושים
 כוחות עזר/מטפלים בתל אביב ובפתח תקווה במשרה מלאה.
 אחים מוסמכים ומעשיות לתל אביב ולפתח תקוה במשרה חלקית /מלאה.
העבודה מיועדת לגברים/נשים כאחד.
להגשת מועמדות יש לפנות לyosi@keshetaguda.org.il :

ברכות וא יחול ים
ימי הולדת לחודש יוני






אוסדצ‘י טטיאנה
נתילוב ליליה
אידזינסקי לריסה
סכיס כאוסר
אלבז אמנון







ספנייב אירינה
אנין טטיאנה
עבדי מרים
אסקין שלומית
פדילי עוקבא







אקלה בלאיינש
פנטושין ניקולאי
ברקת ורד
פרוינד מנחם
גובנייה איטנאט
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פרידמן סופי
גלוזמן ציפורה
צ‘ן מרינה
דברשוילי אירינה
צור משה
דלק חנה
קופלמן נינה









וויימן קרין
קריכלי אתרי
זברסקי לריסה
רופין טטיאנה
טגניה טאדסה
טשאלה צ‘האיי
רק טטיאנה
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כנאענה סג‘א
שטיינר טומה
מאשייב לאה
שיבר רחל
מולקט סבטלנה
שלמה מלכה
מילשטיין יפעת

נקלטו במערכת ומאחלים להם הצלחה








מנסור נאסר ,אח מוסמך ,גבעת השלושה
ג‘רבאן אזהאר ,אחות מוסמכת ,גבעת השלושה
שקיופו אנדראה ,עובדת סוציאלית ,צהלון
חסקינד ילנה ,כוח עזר ,צהלון
מחאמיד אחלאם ,כוח עזר ,צהלון
אדונה טדלה ,כוח עזר ,צהלון
מנצור גולן ,עובד אחזקה ,צהלון

ברכות לעובדים
 לוין אורנה – להולדת הבת
 עזב אמאני – להולדת הבן

איחולי החלמה מהירה
 לגב‘ וסינסקו גלינה
 למר סאלם אבו אעשה
חוזר זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מיועד לגברים ולנשים במידה שווה.
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