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דב ר המ נכ“ל
שלום חברים,
עבר עלינו חודש קצר ,אך מלא פעילויות ואם לשפוט לפי מזג האוויר הרי אנחנו בפתחו של האביב.
סיור ההיכרות הראשון ,שעבר בין מוסדות קשת ,ובו השתתפו  30עובדי גבעת השלושה ,היה חוויה מיוחדת .נהניתי לפגוש
חבורה סקרנית ,תאוות למידה ,עם עיניים פקוחות ואוזניים כרויות ללמידת עמיתים .נהניתי מהשמחה שבה הקבוצה סיירה
ומההתלהבות שהחלה בנועה – שעמלה וארגנה ,בנתה וליוותה – ודבקה בכל הקבוצה .אני מקווה ומאמינה שההיכרות של
קבוצה זו עם קשת היא עתה עמוקה יותר וכך גם תחושת השייכות שלהם .פרטים נוספים תוכלו לקרוא באתר וגם בהמשך
החוזר .סיורים נוספים מתוכננים בהמשך.
בחודש מרס תחל הקבוצה הראשונה של סדנת ההכשרה למטפלים שלנו ,שנולדה בעקבות סקר הצרכים ,וגם עליה תוכלו
לקרוא מעט פרטים בהמשך החוזר.
”יום המעשים הטובים“ ,החל ב ,15.3.16-הוא יום מלא עשייה ברחבי קשת .מתנדבים רבים מגיעים למוקדים השונים שלנו ,עומדים
לרשות העשייה שלנו ובאים להרחיב את הטוב .זיכרו לתעד ,לצלם ,לשמר את הרגע – לעדכן את המשפחות בעשייה ,ולהפוך
את היום הזה ליום חג בכל המובנים.
ולקראת סוף החודש חל חג הפורים ועלינו לוודא שנשמח ונעלוץ בו ,אנו ,דיירינו ולקוחותינו ,ומיד לאחריו ,עדיין בחודש זה ,יחול
חג הפסחא של העדות הנוצריות ולהם שלוחה כבר עכשיו ברכת חג שמח.
שלכם ,אתי פרחי-זהבי

נ הל ים והו ראות
חתימה בכניסה וביציאה
כל עובד חייב להחתים שעון נוכחות בכניסה לעבודה וביציאה ממנה .חשוב שתדעו – עבור יום שלא יהיה חתום במלואו ו/או
שלא יינתנו בגינו אישורים תקפים ורלוונטיים – ישולם שכר חלקי.

סדנת הכשרה למטפלים
בהמשך לסקר זיהוי צורכי ההדרכה במוסדות קשת ,יוצאת לדרך סדנת ההכשרה הראשונה למטפלים.
הסדנה תכלול ארבעה מפגשים בני ארבע שעות כל אחד .בקבוצה ילמדו כ 20-מטפלים מהמחלקות הסיעודיות בצהלון ,בגבעת
השלושה ובלה גרדיה .המטפלים בסדנה הראשונה יהיו בעלי ותק של שנתיים עד שלוש שנים בעבודה בקשת ,וייבחרו בקפידה
על ידי האחראים.
המפגשים יתקיימו בשלושת המרכזים ,באופן הבא:
מפגש ראשון” :מי אנחנו ,מי אני?“  -בגבעת השלושה
מפגש שני” :למי למי יש יותר כבוד?“  -בצהלון
מפגש שלישי” :אין רגע דל“  -בלה גרדיה
מפגש רביעי :סיכום ” -אין חכם כבעל ניסיון“  -בגבעת השלושה

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(

מטרת הסדנה :להעשיר את הידע והמיומנות של המטפלים בכל הקשור לעולם הגריאטריה ולעבודה השוטפת במחלקות
ולחברם לתפיסה הניהולית והטיפולית של קשת.
תאריכים ,שעות ויתר הפרטים יימסרו לעובדים שייבחרו להשתתף בהכשרה זו.

פ י נת השוו יץ
סיור עובדים
שלושים מעובדי הסיעוד של המרכז הגריאטרי גבעת השלושה השתתפו בסיור
ההיכרות הראשון ,שהתקיים לאחרונה .במהלך הסיור העובדים למדו והפנימו את
הידע לגבי הארגון שבו הם עובדים וגם הוצג שאלון טריוויה שבו נתונים על קשת,
כגון ,מספר עובדים ,העובד הוותיק ביותר ,המרכז הגדול היותר ,כמה שנים קשת
קיימת ,מספר מחלקות ,סוגי מוסדות ומרכזים וכדומה .בתחרות החידון ניצח
מוחמד סאלם .כמו כן ,התקיימה מעין תחרות צילום במהלך היום .כל אחד צילם
תמונות ומתוכן נבחרו התמונות הטובות ביותר.

ערב זיכרונות ”פעם היינו צעירים“ בלה גרדיה
יוזמה יפה התקיימה בלה גרדיה .בשיתוף פעולה עם המשפחות ,שהביאו סיפור ותמונה של הדייר שלהם מתקופת עבר ,הוכנו
סיפורים על הדיירים והוצגו תמונות .כל משפחה הציגה יחד עם הדייר שלה את הסיפור שלה ,כאשר על המסך מוצגות התמונות,
כשהם היו צעירים ויפים .ההצגה לוותה במוזיקה בהתאם למוצאו של הדייר .המשפחות התרגשו והמטפלים למדו על הדיירים
דברים חדשים ,שלא ידעו קודם והבינו ,שלפניהם אנשים מכובדים עם עבר ומשפחות.

תזמורת המשטרה במרכז גונדה
בתחילת החודש הופיעה תזמורת המשטרה בפני חברי מרכז גונדה ביד אליהו.
חברי המרכז יצאו נרגשים בתום ההופעה ועל כך תודות לתזמורת המשטרה
הישראלית.

מש אב י א נוש
נקלטו במערכת ומאחלים להם הצלחה
בגבעת השלושה :שמחה מנסור ,עובדת משק
בצהלון :טטיאנה זסלבסקי ,אחות אחראית מחלקה
אנגי נאטור ,כוח עזר
אירנה בילטוב ,כוח עזר
סנא גלוש ,עובדת משק
אפרת קרבצינסקי ,קלינאית תקשרות
בלה גרדיה :שלמה מוסקונה ,עובד אחזקה
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לקשת האגודה למען הקשיש דרושים:
 כוחות עזר/מטפלים בתל אביב ובפתח תקווה  -במשרה מלאה
 אחים/ות מוסמכים/ות ומעשיים/ות לתל אביב ולפתח תקווה  -במשרה מלאה
 עובדות משק לבית החולים לה גרדיה ולמרכז יום רמת אביב
העבודה מיועדת לגברים/נשים כאחד.
להגשת מועמדות יש לפנות לyosi@keshetaguda.org.il :

ברכות וא יחול ים
ברכות לעובדים
 ציפי כהן – לחתונת הבת
 אבבה אדמקה – לחתונת הבן
 מטיקה נודי – לחתונת הבן

איחולי החלמה מהירה






מאיה דהן
סבטלנה טאנו
בוריס מרקמן
אתרי קריכלי
ליליה מגומדובה

השתתפות בצער
 בת שבע טקלה  -לפטירת האח
 אתרי קריכלי  -לפטירת האם
 בלה ישראלוב  -לפטירת האם

ימי הולדת לחודש מרס











בן יוסף אוסנת
אבי צהיינש
פרנקפורט דורית
שבסון אנה
מרציאנו מרים
סלאמה פיראס
ביירק פטום
עאזם אזהאר
נפתלי יערה
ברקובסקי מרינה












קרקבין אלנה
מרשו מהרט רחמים
רגולינה ליליה
אבו גאבר מוחמד
בורקין סופיה
גולצקר ילנה
מור שיראל
אלמקייס מזל
לוי שלמה
בנדרסקי מרינה











אורן ללי
חופאש רוקיה
קטנוב תמרה
סנקוביץ מרינה
לוין אירינה
דזנשוילי ממוקה
טדז‘ייב פירוזה
ברלין בלה
תאבדי נאני

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