חוזר מנכ«ל
גליון  | 11מאי 2016
קשת | האגודה למען הקשיש תל אביב-יפו

)ע"ר(

ד ב ר המ נכ“ל
חופשת הפסח מאחורינו ואנו לקראת ימי זיכרון ויום העצמאות .אנחנו בקשת ממשיכים לטפל בדיירים בימי מועד וחג כבימי
שגרה ומהווים את אחד המוסדות הגדולים בארץ ,שקולט בקוד חולים סיעודיים ,תשושי נפש ,תשושים וחולים סיעודיים
מורכבים ,סך הכול  787מיטות ברישיון ו 847-מיטות בפוטנציאל .על נתונים אלה ,שברצוני לשתף אתכם הפעם ,דיווחתי לוועד
המנהל בפגישה האחרונה )בחודש אפריל(.
בשנת  2015דרו במרכזים הגריאטריים של קשת )שש מחלקות לתשושי נפש ו 12-מחלקות סיעודיות(  497קשישים שקיבלו
קוד ממשרד הבריאות ועוד  106קשישים שנכנסו בתשלום פרטי;  148מיטות אוישו על ידי תשושים בחמש מחלקות ו 49-חולים
מורכבים ,סך הכול  800מיטות מאוישות.
ועוד כמה נתונים :הדיירת המבוגרת ביותר נמצאת בלה גרדיה והיא בת ) 101עד  .(!!!120הדייר הצעיר ביותר הוא בן  .35השוהה
הוותיק ביותר בקשת –  21שנה – נמצא גם הוא בלה גרדיה .בצהלון יש דייר ותיק ,הנמצא במקום  20.3שנה.
אני מודה לכולכם על הטיפול המסור והמכבד .נמשיך לעשות את עבודתנו המיטבית לשיפור איכות החיים של דיירינו.
שלכם,
אתי פרחי-זהבי

נ הל ים והו ראות
קבלת עובד
ברצוני להדגיש ,כי קבלת עובד לקשת חייבת להתנהל בצורה מסודרת ועל פי הנוהל .אי לכך ,מועמד פוטנציאלי שאמור להיות
כפוף למנהל המרכז/המוסד ,חייב להתראיין על ידו ועל ידי מנהל משאבי אנוש.
לגבי מועמדים לדרגים שאינם כפופים למנהל המרכז/מוסד – כל מנהל רשאי להחליט האם מנהל הסקטור יראיין את המועמד
יחד עם מנהל משאבי אנוש או עם בעל תפקיד אחר.
בכל מקרה ,אין לקבל עובד לאחר ריאיון של אדם אחד בלבד.

החתמת שעון נוכחות לאחר סיום שעות העבודה
עובדים חייבים בדיווחי נוכחות מיום תחילת עבודתם ובכל יום עבודה .דיווח הנוכחות נעשה על ידי החתמת כרטיס עבודה.
ההחתמה תיעשה בכל כניסה ויציאה על ידי העברת כרטיס הנוכחות בשעון הנוכחות.
על העובדים לחתום בתחילת יום עבודה בהעברת כרטיס הנוכחות ב“כניסה“ ובסיום יום עבודה בהעברת כרטיס הנוכחות
ב“יציאה“.
יום שחסרה בו אחת החתימות לא ייחשב כיום עבודה מלא ,למעט אם העובד קיבל אישור בחתימת הממונה הישיר על גבי דף
הנוכחות.
החתמת כניסה תיעשה עם תחילת המשמרת/יום העבודה .החתמת יציאה תיעשה בתום משמרת/יום עבודה.
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בבדיקה שנעשתה ,נמצא ,לצערנו ,כי ישנם עובדים המחליטים על דעת עצמם ”להאריך“ את המשמרת ואינם חותמים
כרטיס בסיומה ,אלא במועד מאוחר יותר .על מנת למנוע אי-הבנה ,הריני להבהיר ,כי מדובר בעבירת משמעת!
בכל מקרה ,תשלום בפועל מבוצע לפי המשמרות המתוכננות במערכת בלבד.
יודגש כי את החתמת כרטיס הנוכחות בעבודה על העובד לבצע אך ורק בעצמו .כרטיס הנוכחות הוא אישי ועל העובד
להחזיקו אצלו ,כל העת.

ימי מועד בחודש מאי 2016
יום הזיכרון לחללי צה“ל ונפגעי פעולות איבה
יום הזיכרון חל ביום רביעי ,ה 11-במאי  :2016ביום זה עובדים ½ 6שעות – לעובדים במשרה מלאה.
עובדים במשמרות יעבדו לפי סידורי העבודה.

יום העצמאות
יום העצמאות חל ביום חמישי ,ה 12-במאי .2016
יום זה הינו שבתון ,למעט עובדי משמרות ,שיעבדו לפי סידורי העבודה.
הנהלת קשת מאחלת לכם ולבני ביתכם חג עצמאות שמח ,חג מלא הנאה עם כל המשפחה.

פ י נת השוו יץ
שיפור הבטיחות של בתי אזרחים ותיקים ומניעת נפילות
נפילות קשישים היא בעיה עולמית חמורה –  30%מבני  65ומעלה נופלים לפחות פעם אחת
בשנה ,וזו הסיבה העיקרית לחבלות ולהגבלה תפקודית בגיל המבוגר .הוכח שניתן לצמצם
חלק מגורמי הסיכון לנפילה באמצעות סידור בטיחותי של הבית.
קבוצה של מתנדבים ,עובדים בכירים בהנהלת בנק הפועלים ,שקיבלו הכשרה מעמותת
מילבת ,הגיעה למועדון אביבים מבית קשת וקיימה פעילות שמטרתה לעודד את הגמלאים
לבדוק את בטיחות הבית שלהם ולדעת מה צריך לעשות כדי לשפר את הבטיחות ולמנוע
נפילות.
סוכם ,כי בתקופה הקרובה צוות מתנדבי מילבת יקיימו פעילות המשך במועדון ויתנו ייעוץ
אישי לכל גמלאי.

חברי מועדון אביבים בטיול לחוות בודדים בדרום
חברי המועדון יצאו הפעם לכיוון דרום ונהנו עוד מהפריחה בטרם החמסינים
הגדולים .הם ביקרו בחוות הבודדים של דנדן ולילך בולוטין ,באזור אופקים,
במצודת פטיש ובאתר ההנצחה היפהפה לזכר  73חללי אסון המסוקים בשנת
 – 1997גבעת תום ותומר.

איך מתקשרת יציאת מצרים לעבודה ב“קשת“ – דברים מהלב
בטקסי הרמת כוסית לקראת חג הפסח ,שהתקיימו במוסדות קשת השונים ,נישאו דברי ברכה רבים ואיחולים לחג אביב שמח,
לתחושת התרעננות ויצירה ,לשמחה ולאחווה .דברים ייחודיים אמרה מלי ,עובדת תעסוקה בגבעת השלושה ,שמצאה דרך
מעניינת לחבר בין יציאת מצרים לעבודה בקשת .היכנסו לאתר וקראו את דבריה.
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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 מלאה.
העבודה מיועדת לגברים/נשים כאחד .להגשת מועמדות יש לפנות ליוסי ,משאבי אנושyosi@keshetaguda.org.il :

ברכות וא יחול ים
ימי הולדת לחודש מאי










סביטקין ילנה
מיכלסקי אירינה
מנשרוב גוליטה
רוזנבליט אריה
נחייב נטליה
יצחק וובגניו
מדמון משה
קומרוב נינה
מטקו אגוזיו











פודלסני אנסטסיה
אלייב יוליה
יעקב רונית
היזמי פאולה
שרמטה רונה
מלסה ירומנש
טורגמן סימון
מוסקונה שלמה
לוין אורנה











צוקרמן דורית
אשורי רונה
גבאי אורנה
שקרא מנאל
ליבוביץ ריטה
קשקוש אברהם
לוי ציון
מסרואה נזאם
אברמוביץ ננה









ברד דמיטרי
מרקמן בוריס
טייאצ‘ו פלג
טולמסוב בלה
סופרון שרה
גולצין פולינה
שטריקברגר ברברה

נקלטו במערכת ומאחלים להם הצלחה
 מוחמד יאסין – אח מעשי בלה גרדיה
 פזית שמואל – אחות מעשית בלה גרדיה
החודש נפרדנו מהאחות הראשית של צהלון ,ילנה ופברייצב ,לאחר תקופת כהונה קצרה יחסית .אנו מאחלים לה בהצלחה
בהמשך דרכה .את מקומה תתפוס אולגה מורביוב ,שצמחה מתוכנו .אנו גאים בה ומאחלים לה הצלחה גדולה.

ברכות לעובדים
 פאולה היזמי – להולדת הבת
 הבה אוהנסיאן – להולדת התאומים – בן ובת

איחולי החלמה מהירה





אתרי קריכלי
גלינה וסינסקו
סאלם אבו אעשה
רינה בן ברוך

השתתפות בצער
 סופיה בורקין – על פטירת האב
 תקוה עמוס – על פטירת האב
חוזר זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מיועד לגברים ולנשים במידה שווה.
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