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ד ב ר המ נכ“ל
חלפו שלושה שבועות שבהם מגזרים רבים במשק עצרו את פעילותם ,אבל אנחנו ב“קשת“ ,המחויבים למתן שירות מיטבי
ויומיומי לדיירים ולבני משפחותיהם ,המשכנו בעבודתנו כמעט כרגיל .מסביבנו היו חופשות רבות ,גם של בני המשפחות ,אבל
עכשיו ,החגים מאחורינו ,גם החגים היהודיים וגם חג הקורבן של המוסלמים .נפשנו ,חגגנו ,התפללנו ,ועכשיו הילדים חוזרים
לבתי הספר ואנחנו חוזרים לדפוסי העבודה המוכרים .אני רוצה להודות לכל העובדים ,שהמשיכו בעבודתם גם בימי חג ומועד,
על טיפול מסור בדיירים שלנו.
הסוגיה של טיפול בית או טיפול מוסדי קיימת בכל מדינות המערב ולא רק בישראל .מחקרים מראים ,שרוב הזקנים מעדיפים
להזדקן בביתם כל עוד הדבר אפשרי .אני חושבת ,שאתם ,העובדים ב“קשת“ ,מוכיחים ,שטיפול מוסדי יכול להיות איכותי
ומיטיב ,תוך התייחסות אישית לכל אחד מהמטופלים.
יום העיון ,המחולק לשני מפגשים ,לפנינו .להזכירכם ,הנושא המרכזי ביום העיון הוא תקשורת בין-צוותית .נא הקפידו על
רישום מסודר )פרטים בהמשך החוזר( .גבעת השלושה עומדת לקראת בקרת רישיון וכן נוצקו היסודות לבניית ארבע המחלקות
החדשות ואנו רואים שהבנייה המתוכננת מתחילה לקרום עור וגידים; צהלון מכין עצמו לשיפוץ לקראת פרוגרמה  2016ובמרכזי
הקהילה מכניסים תוכנת גבייה חדשה ועוסקים בכתיבת תקנון למשתתפים .אלה מקצת מהמהלכים הנמצאים בתהליכי עבודה.
שגרה נעימה לכולנו,
אתי פרחי-זהבי

נ הל ים והו ראות
הערכות עובדים
במהלך חודשים אוקטובר ונובמבר יעברו מנהלי היחידות הדרכה בנושא הערכת עובדים.
מיד בתום ההדרכה ייערכו מפגשי הערכה לכל עובדי קשת.
במהלך מפגש הערכה העובד יקבל משוב על תוצאות עבודתו ויוכל לתת משוב למנהל שלו ,תוך דיון בנקודות החוזק בעבודתו
ובנקודות שיש לשפר .כמו כן ,יובהרו יחדיו הציפיות לעתיד.

יום עיון לעובדי אגודת קשת – מועד שני
כזכור ,וכפי שהודענו בחוזר הקודם ,יום העיון לעובדי קשת מתקיים בשני מועדים .המועד הראשון ב 7.10-והמועד השני ב,20.10-
בין השעות  8:30עד .13:30

בתכנית





התכנסות וארוחת בוקר
הרצאה חווייתית – ד“ר נירית קרקובר
חלוקה לסדנאות ,דיון מקצועי על תכני ההרצאה וביטויים בעבודה בשטח
ארוחת צהריים

התעדכנו במזכירות לגבי הסעות.
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לתשומת לבכם
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

פ י נת השוו יץ
כל הכבוד לעובדי צהלון!
בתחילת חודש ספטמבר נערכה בקרה במחלקת התשושים בצהלון על ידי משרד הרווחה.
הבקרה עברה בהצלחה מרובה ,וצוות העובדים ,בניצוחה של האחות רונה ,זכה לשבחים.
הבקרה המוצלחת הזו מצטרפת לסקר שביעות הרצון שנערך בקרב בני משפחות הדיירים ,שגם הם הביעו שביעות רצון גדולה
מהתנהלות המרכז הגריאטרי צהלון.

חלום הבנייה הופך אט אט למציאות בגבעת השלושה
בתחילת יוני החלה בנייתו של בניין חדש בגבעת השלושה ,שבו יפעלו ארבע
מחלקות חדשות שיחליפו את אלו הפועלות היום בבית סובל.
בתחילת הבנייה התקיימה הדרכה מיוחדת לעובדים ,לדיירים ולבני
משפחותיהם וגם לשלושת בתי הספר הסמוכים לגבעת השלושה .המיקוד
בהדרכות אלו היה בנושא הבטיחות.
מדי שבוע מתקיימת ישיבה בנושא הבנייה ,הכוללת מידע על התכנון,
הפיקוח ,ההתקדמות והבקרה.
בשלב זה הסתיימה העתקת תשתיות חשמל ,מים ,תקשורת וכדומה .המתחם גודר והחלו עבודות דיפון וחפירה .מחמם את הלב
לראות את ההתקדמות וכיצד חלום של יותר מחמש שנים הופך אט אט למציאות.

מש אב י א נוש
מינוי לתפקיד חדש
אורנה גבאי התמנתה לתפקיד מנהלת איכות בקשת.

עובדים חדשים שנקלטו במערכת






אולגה אושרוב אולגה  -רופאה במרכז הגריאטרי גבעת השלושה
לודמילה אייזנברג  -כוח עזר במרכז הגריאטרי צהלון
לאקו אמארץ רחל  -עובדת משק במרכז הגריאטרי צהלון
שלומית אסקין  -אחות מוסמכת בבית החולים לה גרדיה
פטום ביירק  -עובדת משק במרכז הגריאטרי צהלון
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רוקיה חופאש  -מרפאה בעיסוק במרכז הגריאטרי גבעת השלושה
מרינה פופוב  -כוח עזר במרכז הגריאטרי גבעת השלושה
רחל לאה פרידמן  -עו“ס במרכז הגריאטרי גבעת השלושה
תקוה צוקל  -כוח עזר במרכז הגריאטרי צהלון
קרן יהודית קויפמן  -עו“ס במרכז הגריאטרי גבעת השלושה

אנו מאחלים לכל העובדים החדשים הצלחה בתפקידם!

דרושים לעבודה






כוחות עזר/מטפלים  -בתל אביב ובפתח תקווה במשרה מלאה
אחים מוסמכים  -בתל אביב במשרה מלאה
עובדי משק  -בתל אביב במשרה חלקית
אם בית  -בפתח תקווה במשרה מלאה
קלינאי/ת תקשורת  -בתל אביב ובפתח תקווה ל 60%-משרה

העבודה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
להגשת מועמדות יש לפנות אלyosi@keshetaguda.org.il :
ברצוני להזכירכם שעל העובדים המגיעים באמצעותכם לציין זאת.

ברכות וא יחול ים
 אמי לגסה  -להולדת הבת
 יבגניה לויט  -לנישואיה
 אלכסנדרה שוחט  -לחתונת הבן

ליום הולדתם )חודש אוקטובר(

















רוזה אגייב
עובדיה אדם
זיוה אלימלך
לאה ביבצייב
מנטסנוט בלאיי
שיריו בנגייב
סבטלנה גוספס
יצחק גורי
מאיה דאלי
סבטלנה דריאחלוב
מרינה וולוביק
אלכסנדר וופילובסקי
סבטלנה ז‘ופרנר-שפר
מרינה זלדיס
תמאם חפאגי
אולגה טורוחוב


















אולגה טן
שלמה יסף
נעמת כמאל
אנטולי לובנדייבסקי
אורי לורבר
יוסף לזמי
אולגה מורביוב
לודמילה מזור
טטיאנה מירוצ‘ניק
חוה מקלף
פבל נגייב
גיל צוף נטר
סבטלנה סדיקוב
אמירה סכחפי
מוחמד סלאמה
אלוירה סמסונוב


















אמאן עבד אל גני
אחמד עיראקי
רות פולק
סבטלנה פילבינסקי
אורטל צובארי
גלית קבדה
רימה קובלנקו
רוזליה קוח
ולרי קוסקוב
אדוארד קליס
זהבה רביע
רוזליה רובסקי
זוהר רז
אלכסנדרה שוחט
ילנה שפטר
רויטל שרון
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