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דבר המנכ“ל
עובדי קשת היקרים,
זה כבר החודש הרביעי שקשת היא בית עבורי.
מצאתי בית של טיפול איכותי במעל  800קשישים ,השוהים בשלושה מרכזים רפואיים גריאטריים ,ושל עוד
אלפי קשישים ,הנהנים מפעילויות פנאי וטיפול בפרויקטים הקהילתיים שאנחנו מפעילים.
קשת היא בית של עובדים מסורים; עובדים שטובת הקשישים עומדת לנגד עיניהם בכל רגע נתון ,בחשיבה,
בהתנהלות ובטיפול.
קשת היא גם בית של מקצועיות .טיפול מקצועי ,שירות מקצועי ,התמקצעות כהלך רוח וכמובילת התנהגות ביום-יום.
אחד הכלים לשמר את הרוח המקצועית-טיפולית ,לשמור על איכות העבודה ,ולהפוך את כולנו ,בכל רחבי הקשת ,למשפחה
גדולה אחת ,הוא חוזר מנכ“ל זה .החוזר ייצא מדי חודש ובו נעביר לכם עדכונים שונים ,נהלים ,מידע ,נאחל מזל טוב וגם ”נשוויץ“
באירועים שקיימנו.
לחברינו המוסלמים ,איחוליי לראמדן כרים! ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻛﺮﻳﻢ!
ושיהיה לכולנו קיץ נעים ומאוורר ככל האפשר,
אתי פרחי-זהבי

נהלים והוראות
עדכוני נהלים של משרד הבריאות  -פברואר 2015
בביקורת  ,ISOשנערכה לפני זמן מה ,במוסדות קשת ,ציינו מספר עובדים שהם לא מכירים מספיק את העדכונים החדשים
של נוהלי משרד הבריאות .חמור לדעת שזה המצב ולכן מוגשת לכם הפנייה לעדכון האחרון שהתקבל .שימו לב ,שהעדכונים
החדשים מופיעים בראש הטבלה ,המפרטת את תאריך העדכון ,מספר הנוהל ושמו ,הסעיפים שעודכנו ומהות העדכון.
אני חוזרת ומדגישה ,כי חובתו של כל עובד בקשת להכיר את הנוהל ולהתעדכן בחידושים.
כמו כן ,חובתם של אחים אחראי המחלקות לוודא ,שכל העובדים מתנהלים על פי הנהלים ומכירים אותם לעומק.
אחריותנו לשמור על צוותים מעודכנים .היכנסו לקישור והתעדכנו בנהלים:

http://www.health.gov.il/download/ng/ng_feb2015.pdf

איסור כניסה של משפחות בעת מקלחת של דיירים
משיחות שנערכו עם מספר עובדים עולה ,שמדי פעם משפחות נכנסות לחדרים בעת רחצה.
ברצוננו להבהיר ,כי אם לא מדובר באפוטרופוס של הדייר המתקלח ,אין להתיר כניסה של משפחות ויש להרחיקן מהחדר
בעדינות ,אך בנחרצות.
הבקשה לכבד את פרטיותם של הדיירים היא באחריות הצוות המטפל ולא של עובדות המשק.
אנא דאגו לשלטים מאירי עיניים וכן רעננו את זיכרונם של העובדים באשר לאחריותם זו.

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

קשת | האגודה למען הקשיש

)ע"ר(

איסור קבלת מתנות
חל איסור מוחלט על קבלת מתנות או כסף מהקשישים ,מבני משפחותיהם ומידידיהם.
עובד שייתפס מקבל מתנה או כסף ,ייענש בחומרה.
על מנהלי היחידות לוודא קיומה של הוראה זו בכל יחידה ומחלקה ולקפיד על מילויה על ידי כל העובדים.

משאבי אנוש
העסקת ילדי עובדים בחופשת הקיץ
כמו בעבר ,במהלך החודשים יולי-אוגוסט  2015יועסקו ילדי עובדים ,בני נוער בגילאים  18-14לפי תאריכי לידה ביחידות קשת,
בהתאם למספר מחזורי העסקה כמפורט:





מתאריך  6ביולי  2015עד  16ביולי  -מחזור א‘.
מתאריך  20ביולי  2015עד  30ביולי  -מחזור ב‘.
מתאריך  3באוגוסט  2015עד  13באוגוסט  -מחזור ג‘.
מתאריך  17באוגוסט  2015עד  27באוגוסט  -מחזור ג‘.

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 ת.ז.
של הנער/ה או צילום של ת.ז .של אחד ההורים ,שבו הנער/ה רשומים .כל המעוניין ישאיר פרטים אצל פנינה דוד או סיגלית ברדוגו.

דמי הבראה לשנת 2015
קצובת הבראה תשולם לעובדים הזכאים בתלוש שכר חודש יוני  ,2015המשולם בתחילת חודש יולי .2015
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 תשולם קצובת ההבראה באופן יחסי בהתאם לחלקיות המשרה.

פינת השוויץ
הכנס השביעי של קשת והפעם בדגש שיקומי
הכנס המקצועי השנתי של קשת נערך במחצית החודש האחרון באולם האירועים של המרכז הגריאטרי גבעת השלושה,
בנוכחות כ 150-אנשי מקצוע מתחומי הרפואה ,המקצועות הסיעודיים והסמך-רפואיים .עובדי משרדי הרווחה ,הבריאות ,עובדי
קשת ורבים אחרים.
הכנס כלל שני חלקים :החלק הראשון הוקדש למתן פרס לעובדים מצטיינים )ראו ידיעה נפרדת( .חלקו השני של הכנס הוקדש
לצד המקצועי :התקיימו ארבע הרצאות מקצועיות ,כאשר הדגש היה על התחום השיקומי – היבטים פסיכיאטריים ,אבחוניים,
תרופתיים ,ועוד.
המשתתפים ציינו ,כי הכנס היה מועיל ותרם לאיכות עבודתם בתחום הטיפול באנשים זקנים וסיעודיים.

פרס הצטיינות לזכרה של מירה איילון
שתי עובדות זכו השנה בפרס הצטיינות לזכרה של מירה איילון ,מי שהייתה אחות ראשית ומנהלת הסיעוד בגבעת השלושה
ונפטרה ממחלה קשה .העובדות הן :מרינה ברקובסקי ,אחות במחלקה הסיעודית ד‘ בגבעת השלושה ושושנה צגאי ,עובדת
משק .ברכות למצטיינות ,המהוות דוגמה ומופת בעבודתן ובהתייחסותן למטופלים הזקנים.
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ארוחה בצוותא
יוזמה ראויה לחיקוי החלה ממש בימים אלה במועדון ”אביבים“ ,בשיתוף מועדון ”רוטרי“ תל אביב-יפו .במסגרת היוזמה ,אזרחים
ותיקים יכולים ליהנות מפעילות קהילתית חדשה ,שמטרתה להוציא את האזרח הוותיק מבדידותו .הרעיון – ארוחה איכותית,
המבושלת בהתנדבות על ידי שפים ,ושיחה טובה עם חברים .היכנסו לאתר קשת וקראו עוד.
רוצים לדעת יותר? הנכם מוזמנים ליצור קשר עם נעה ,מנהלת מועדון אביבים ברמת אביב ,טלפון.03-6402000 :
לידיעות הנרחבות היכנסו לאתר קשת.

ברכות ואיחולים
לימי הולדת )חודש יולי(
הנהלת קשת מברכת את העובדים החוגגים ימי הולדת:
 חנה אברמוביץ

 נור חאג‘ יחיא

 תמר פנחס

 אברהם אברהם

 שאדיה חסאנין

 יוליה צ‘רקשין

 אירינה אגפונוב

 זילפו חיימוב

 אירנה קרוגליאק

 רוברט איילרוב

 ורד חיאט

 לריסה קולצ‘נקו

 סאלמה אמגד

 גלית חמלין

 יונית רוטמן

 שרון אליאסי

 בלה ישראילוב

 נורה שהב דין

 רוברט איילרוב

 נדז‘דה ירושלימוב

 ברכה שירום

 ישראילוב בלה

 שושנה לחמי

 פולינה שמיס

 אורלי בטיוס

 מלוינה לנגר

 נטליה שטריקמן

 ויקה בזל

 רבקה מוסטובסקי

 מרב גוטמכר

 מריה מגד פרוטאנו

 מלכה מדוח  -לנישואי הבן

 גל גורלניק

 אליס מחפרי

 פרידה מחאטאם  -לנישואי הבן

 איגור דמיאננקו

 מלכה מדוח

 רחל שיבר  -לבת המצווה

 לבנה הררי

 לילך סמואלוב

 נאני תאבדי  -לנישואי הבן

 יעל זינגר

 אנה סרור

***

ולסיום ,הצעות לשיפור ורעיונות נוספים לחוזר המנכ“ל יתקבלו בשמחה.
נא להפנותם אל רינה בן ברוך.
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