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ד ב ר המ נכ“ל
עברנו חודש לא פשוט מבחינת הטמפרטורות בחוץ ומבחינת לחצי העבודה מבפנים ולפנינו עוד חודש לא
פשוט מבחינת מיעוט ימי העבודה .אני מודה לכם על היערכות חכמה ועל מסירות בעבודה ,שאפשרה לכולנו
לצלוח נכון וטוב וברמת שירות גבוהה את החודש האחרון.
פגשתי במרוכז את מרבית האחים/ות האחראים/ות במחלקות ,בפגישת הדרכה שהייתה בנוגע לתוכנת
פרדיגמה ,דרכה אנו מנהלים את התיעוד על הטיפול בכל הדיירים .גיליתי קבוצה אכפתית ,מסורה וחושבת.
עלו נושאים אחדים המצריכים מאיתנו לעשות מספר שיפורים ,שבהם אנו מטפלים כרגע.
בגבעת השלושה החלו החפירות לקראת העמדת המחלקות החדשות .הרבה אנשים מתרוצצים ועובדים על מנת שהבנייה
תתנהל כיאות ובמינימום תקלות ועיכובים .כולם משקיעים מאמצים רבים שהדיירים יחוו את הטלטלה כמה שפחות ועל כך
תודתי הגדולה לכל העושים במלאכה.
אנו נערכים לקראת יום עיון קשתי – הפרטים המלאים מופיעים בחוזר – שיתקיים במהלך אוקטובר .כמו כן ,לפנינו הרמות
כוסית לחג ,חופשות חג ,מתנת חג והדובדבן שבקצפת – החג עצמו!
שיהיו לכולנו חגים שמחים!
בברכה,
אתי פרחי-זהבי

נ הל ים והו ראות
חגי תשרי
כמידי שנה אנו יוצאים לחופשה מרוכזת בחגי תשרי .אנו רואים חשיבות רבה ביציאה לחופשה ,להתרעננות וחזרה בכוחות
מחודשים.

להלן מועדי החופשות:
ראש השנה :בערב ראש השנה ,יום ראשון ,כ“ט באלול –  13.9.2015ישהו עובדי המנהלה ,עובדי היחידה לשירותי קהילה ,מרכזי
יום ומרכזים רבי-שירותים בחופשה מרוכזת.
במוסדות הגריאטריים תיקבע תורנות העובדים ,כפי שיוחלט על ידי המנהלים ובהתאם לסידורי העבודה.
יום כיפור :בערב יום כיפור ,יום שלישי ,ט‘ בתשרי –  22.9.2015ישהו עובדי המנהלה ,עובדי היחידה לשירותי קהילה ,מרכזי יום
ומרכזים רבי-שירותים בחופשה מרוכזת.
במוסדות הגריאטריים תיקבע תורנות העובדים כפי שיוחלט על ידי המנהלים ובהתאם לסידורי העבודה.
חג סוכות :חופשה מרוכזת תחל מערב סוכות ,יום ראשון ,י“ד בתשרי  27.9.2015ועד לשמחת תורה ,יום שני ,כ“ב בתשרי
 .5.10.2015חזרה לעבודה ביום שלישי .6.10.201
מנהלי היחידות מתבקשים להקפיד על הוצאת כל עובדי היחידות לחופשה ,מלבד העובדים המשובצים במשמרות לפי סידורי
עבודה/תורנות או שקיבלו היתר מיוחד מהמנהל.
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פירוט הפעילות ביחידות בחול המועד סוכות
 מרכזים גריאטריים לה גרדיה ,צהלון וגבעת השלושה :מנהלה ,תחזוקה ופרא-רפואי – בתורנות כפי שתיקבע על ידי
המנהלים ובהתאם לסידורי העבודה.
 מרפאת השיניים ויחידות בשירותי קהילה למעט מרכזי יום – סגורים.
 מרכזי היום פתוחים בחול המועד סוכות בתאריכים 29-30.9.2015 :ובתאריך  1.10.2015משעה  08.00עד .13:00

שי לראש השנה
לקראת החגים וכמקובל בשנים קודמות קשת מעניקה לכם ,העובדים ,כרטיס  giftcardכשי לקראת ראש השנה.
שווי הכרטיס לעובדים הוא .₪ 200
לעובדים החדשים ,המועסקים פחות מ 6-חודשים ,יוענק כרטיס בשווי .₪ 100

מועדים ,מקומות ושעות של ”הרמות כוסית“ לראש השנה
גבעת השלושה 2.9.15 :בשעה  ,11:00במרכז גריאטרי גבעת השלושה ,אולם אירועים ,רח‘ ארלוזורוב  ,35פתח תקווה.
מועדון אתיופיה 2.9.15 :בשעה  ,10:30רח‘ הבעל שם טוב  ,14תל אביב-יפו.
מרכז שירותים ע“ש גונדה 7.9.15 :בשעה  ,10:30רח‘ יגור  ,5יד אליהו.
 6.9.15בשעה  ,10:30תערוכת ציור ,פרי עטם של חברי המרכז – פתיחה באירוע חגיגי עם מקהלת המרכז.
מרכז גריאטרי לה גרדיה 8.9.15 :בשעה  ,10:00במרכז לה-גרדיה יד אליהו  ,75תל אביב-יפו.
מרכז גריאטרי משולב צהלון 9.9.15 :בשעה  ,09:30במרכז גריאטרי משולב צהלון ,שד‘ ירושלים  ,100תל אביב-יפו.
מעון יום צהלון 9.9.15 :בשעה  ,11:30שד‘ ירושלים  ,100תל אביב-יפו.

הערכת עובדים
כמדי שנה ,במהלך החודשים אוקטובר עד דצמבר ,ייבחנו ביצועי העובדים מול דרישות התפקיד ומטרות העבודה.
בשיחת ההערכה ייבדקו התפקוד המקצועי ,התפקוד האישי וייקבעו יעדים לשינוי לקראת השנה הבאה.
הערכת העובד תשוקלל בהחלטה על עובד מצטיין וכן בדבר חידוש חוזה ההעסקה.

עובד מביא עובד – חיפושי משרות
במסגרת עובד מביא עובד חשוב שתדעו כי אנחנו מחפשים:








עו“ס בתל אביב ובפתח תקווה במשרה מלאה  /חלקית
כוחות עזר/מטפלים בתל אביב ובפתח תקווה במשרה מלאה
אחים מוסמכים בתל אביב במשרה מלאה
שומרים בפתח תקווה במשרה מלאה  /חלקית
עובדי משק בתל אביב במשרה חלקית
מזכירה בתל אביב ובפתח תקווה במשרה מלאה  /חלקית
אם בית בפתח תקווה במשרה מלאה

העבודה מיועדת לגברים/נשים כאחד.
להגשת מועמדות יש לפנות לyosi@keshetaguda.org.il :
נא ציינו כי אתם שלחתם אותם.
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גנבים עלינו
לצערנו ,לאחרונה אירעו מספר אירועי גניבה במספר אתרים.
לאור זאת ,אנו מבקשים לא להגיע עם סכומי כסף גדולים לעבודה ,להיות ערניים לכל אדם זר המסתובב ונכנס למקומות שאינו
אמור להיות בו ולנעול כל דבר ערך .אם רואים מישהו חשוד ,חובה להתקשר מיידית למשטרה ובמקביל למנהלי המקום .אין
לנסות לתפוס אדם כזה או לנקוט בכל פעולה עצמאית אחרת.

כרטיסי הנחה לימית 2000
במזכירות צהלון )אצל מרים( אפשר להשיג כרטיסי הנחה בסך  30%מהמחיר הרגיל לכניסה למרכז הספורט והבריכה של
ימית  .2000בכל כרטיס אפשר להכניס ארבעה מבקרים.
הכרטיסים תקפים עד לסוף שנת  .2015המעוניינים מתבקשים לפנות אל מרים.

יום עיון לעובדי אגודת קשת

יום עיון לעובדים יתקיים בשני מועדים:
 – 7.10.2015כ“ד בתשרי תשע“ו   – 20.10.2015ז‘ בחשוון תשע“ו
בין השעות 13:30-8:30

בתכנית:
 הרצאה חווייתית – ד“ר נירית קרקובר
 חלוקה לסדנאות ,דיון מקצועי על תכני ההרצאה וביטויים בעבודה בשטח
 ארוחת צהריים
לו“ז מדויק יישלח בהמשך.

לתשומת לבכם:
למפגש בתאריך  7.10.15יש להירשם במזכירות המרכז עד ל.30.9.15-
למפגש בתאריך  20.10.15יש להירשם במזכירות המרכז עד ה.13.10.15-

לרישום:
עובדי לה גרדיה :מזכירות 03-6310619
עובדי גבעת השלושה :מזכירות 03-9392020
עובדי צהלון :מזכירות 03-5133411

פרטים נוספים בהמשך.
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פ י נת השוו יץ
ערב מקהלות במועדון אביבים
שתי מקהלות של בתים לדיור מוגן מתל אביב ומחיפה הגיעו לערב מיוחד שהתקיים במועדון אביבים.
נועה איתיאל ,מנהלת המועדון ,מציינת כי הערב היה מוצלח מאוד וגרם לאנשים רבים שעה וחצי של הנאה ,העצמה ותחושת
התרוממות רוח.
”אני ורכזות התרבות האחרות של הדיורים המוגנים שמהם הגיעו המקהלות נמשיך ונשתף פעולה בתחומים נוספים ,כמו גם
בהופעה של מקהלת המועדון שלנו בבתים שלהם“ ,אומרת נועה.
מקהלת מועדון אביבים נפגשת בכל יום חמישי בשעות הערב ותשמח לקלוט לשורותיה חברים וחברות חדשים.

חגיגת ימי הולדת משותפת בגבעת השלושה
במהלך חודש אוגוסט נערכה חגיגת ימי הולדת משותפת לילידי החודש במרכז הרפואי הגריאטרי גבעת השלושה .דיירים
ממחלקות שונות במרכז זכו למסיבת יום הולדת שמחה ועליזה.
כל הצוותים מאחלים לקשישים בריאות ואושר.

ברכות וא יחול ים
ימי הולדת )חודש ספטמבר(
יצחק אברך

אלה טרסקונוב

בוריס פישמן

יורי איסחקו

סרגיי יעקובלב

טטיאנה פפקוב

אנפולסקי אריאנה

אולגה ימליאנוב

שגה קידאנה

מרינה אוסיפוב

אורי יעקב

גלינה קוקסין

סמרה באשרה

מרסל קרן כהן

מריק קסלמן

אברהים באשרה

רחל כמראני

נטליה קובל

קנו בירהאנו

רחל מורחי

אדוארד קלנדריוב

ויקטוריה בורוב

ילנה מיטיושין

ולדימיר שפירא

יפה דהוד

גלינה סלובודסקי

פאינה דוחובני

דוינה סבן

גלינה וסילנקו

שלמה עובדיה

איברהים בשארה – לנישואי הבת

יונה ודואיקר

אביגיל עייני

רחל ישעלם – לנישואין

אלכסנדר ז‘רנוב

פדא עאמר

חנה מקלף – לנישואי הבן

מלכה חבה

אתי פרחי-זהבי

שמוליק מוסטיק – לנישואי הבן

עבדאל חטיב

אניאט פנטה

עיני אביגיל – להולדת הבת

***
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