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ד ב ר המ נכ“ל
חברים יקרים,
אם חיפשתי עוד הוכחה לקשר המיוחד שלכם ,עובדי קשת ,הרי שמצאתי אותו בולט ,נוכח ונעים ביום ההשתלמות שערכנו
חודש שעבר.
יום עיון ,המפוצל לשניים ,שבו נכחו כ 300-עובדי המוסדות הרפואיים ,היה מחמם לב .בהשתתפותכם ,הבאתם לידי ביטוי את
חשיבתכם על טובת המטופל ,את תחושת הביתיות והמשפחה הכל כך חשובים במקום כמו שלנו ,את השותפות למשימה ואת
הרצון והמוכנות לשפר ולהשתפר.
במהלך המפגש למדנו ,שיש תמיד מה לשפר ושדוגמה אישית ומחויבות אישית חשובות והכרחיות כדי לייצר את המחויבות
הצוותית והמוסדית ,שכה מאפיינת אותנו.
קשת היא בית הטרוגני ,המהווה מקום עבודה חם ומאפשר לבני כל העדות ,הלאומים והדתות .הימים הסוערים שידענו בחודש
החולף ,רק חיזקו בי את ההבנה ,שקשת היא כור היתוך ושכזו היא רוצה להישאר .אכפתיות ,תקשורת פתוחה ומאפשרת ,כבוד
הדדי ופתיחות וכמובן  -עבודת צוות ממקום בונה ,יאפשרו לנו לשמור על כך ולהתגבר על ימים קשים.
אני גאה בכם על היכולת להתגבר על מחלוקות ,לפתוח כאבים ומתוך אכפתיות לייצר פתרונות במקום מאבקים .המשיכו כך!
שלכם,
אתי פרחי-זהבי

ברוח ימ ים אלה
לכל עובדי קשת שלום וברכה,
בזמן האחרון עוברים עלינו אירועים המכבידים רגשית על אזרחי ישראל.
אנחנו ,בקשת ,היינו ונמשיך להיות משפחה אחת של עובדים ,בני לאומים שונים וקבוצות מגוונות בחברה הישראלית.
חשוב שנמשיך להיות מקום עבודה מכיל לבני כל הדתות והעדות ונקפיד לקיים יחסים חיוביים והוגנים בין העובדים בכל
מוסדות קשת ולתת שירות מקצועי ,אדיב ,מכבד ושוויוני לכל הדיירים והעיקר  -להמשיך להיות מחויבים לערכים של סובלנות
ושמירה על זכויות האדם .כל זאת ,מתוך תחושת אחריות משותפת לאיכות החיים של הדיירים במוסדותינו ובמרכזי הקהילה
ומשפחותיהם.
אנו קוראים לכל העובדים להמשיך לתת כתף ולגלות סובלנות כלפי האחר ,וכמו כן – לחזק את הקשר עם המשפחות בביתם.
איחולים לחזרה לשגרה רגילה ונוחה.
בברכה,
בשם הוועד המנהל:
שרית גרינברג ,יו“ר העמותה
רו“ח קובי גינזבורג – ס .יו“ר העמותה
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נהל ים והו ר אות
תאונות עבודה
זהירות בעבודה היא כלל חשוב עבור כולנו ,אך יש להיערך גם למקרים של תאונה בעבודה .במקרה שעובד נפגע חס וחלילה
בתאונת עבודה עליו לדווח מיידית לממונים עליו ולמנהל היחידה.
הדיווח על כך יועבר לרכז משאבי אנוש על מנת לקבל טופס  250מביטוח לאומי ,שהוא ”טופס עזרה ראשונה לנפגע בעבודה“.
את הטופס יגיש העובד לקופת החולים ,שאליה הוא משתייך ,על מנת לקבל טיפול ו“תעודה רפואית לנפגע בעבודה“.
כדי להגיש תביעה לביטוח לאומי יש למלא טופס ” - 211תביעה לתשלום דמי פגיעה בעבודה“ ,כאשר הוא חתום ובצירוף
האישורים הרפואיים המקוריים.
והעיקר – שנשמור על עצמנו ולא נזדקק לטפסים אלה!

היערכות לחורף
אני מבקשת להפנות את תשומת לבכם לחוזר מינהל הרפואה בנוגע להיערכות לחורף .חשוב שתיכנסו לקישור שלהלן ,תקראו
בעיון את הנהלים .תיידעו את כל העובדים ותיישמו את הנדרש.

www.health.gov.il/hozer/mr16_2015.pdf

העסקת מתנדבי השירות הלאומי
קשת קלטה לאחרונה מספר מתנדבי שירות לאומי אשר משתלבים ביחידות העמותה במחלקות השונות בתפקידים מגוונים.
אנו מאחלים להם הצלחה ומבקשים מכל העובדים לסייע לקליטתם במשפחת קשת.

העובדים הם:
בגבעת השלושה :דורון חסיד )אחזקה(; בר פלדמן )אחזקה( מירב אמינלוב )תעסוקה(.
בלה גרדיה :הלל שטואליאר )אחזקה(.
בצהלון :טל תורג‘מן )תעסוקה(.

חוברת חדשה :קליטת עובד חדש – מידע וזכויות
יצאה לאור על ידי קשת )משאבי אנוש( חוברת חדשה :קליטת עובד חדש – מידע וזכויות .החוברת מרכזת את המערך
המסודר לקליטת עובדים חדשים בקשת והיא כוללת את כל המידע הנדרש על מקום העבודה שלכם ,למשל :שעות העבודה,
עבודה במשמרות ,ימי חופשה ,ארוחות ,הסדרי תחבורה ,תשלומים שונים ,קרנות וביטוחים.
כל אחד מהעובדים מקבל את החוברת באופן אישי על ידי חשבת השכר ,שגם מסבירה לעובדים את ההוראות הכלליות .כל
עובד חדש ,המצטרף למוסדות קשת ,מקבל אף הוא את החוברת ,בליווי הסבר וכן את כל הטפסים הנדרשים בעת קליטתו
בעבודה.
אני מקווה שריכוז ההוראות והנהלים בחוברת אחת יקל על העובדים ויאפשר לכולנו עבודה מסודרת ויעילה.
תודה ליוסי לזמי על הכנת החוברת.

מרפאת השיניים הקהילתית בצהלון
אני מבקשת להזכיר לעובדים ,כי במתחם של המרכז הגריאטרי צהלון נמצאת מרפאת שיניים קהילתית .המרפאה קטנה
ואינטימית ,הצוות ותיק והמטופלים זוכים ליחס אישי .אתם מתבקשים להפנות קשישים ,תושבי האזור ,המגיעים דרך סל שיקום
של משרד הבריאות ו/או לשכות הרווחה ,לקבלת טיפול במרפאה .המחירים מסובסדים ואין צורך בהמתנה ארוכה.
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פ י נת השוו יץ
לה גרדיה :לאחרונה נערך ערב זיכרונות לדיירים ולבני משפחותיהם .ערב זה הוא תולדה
של מחשבה סביב העלאת ערך הדייר בעיני עצמו ובעיני משפחתו וחיבור נוסף ורגשי של
המשפחה למרכז הרפואי.
ביום הזה המשפחות מגיעות עם תמונות מהעבר של יקיריהם ,ביחד מעלים זיכרונות ושרים
שירים .חוויה מדהימה ובלתי נשכחת לדיירים ולמשפחות.
גבעת השלושה :הדרכת עובדים חדשים :במרכז הרפואי הגריאטרי גבעת השלושה
ממשיכה הדרכת העובדים החדשים בתחומי הסיעוד ,הפיזיותרפיה והריפוי בעיסוק.
העובדים נפגשים מידי שבוע בעיקר לצורכי למידת השפה העברית ,שכן רבים מהם עולים
חדשים ,שאינם שולטים היטב בעברית .בנוסף לכך הם משתלמים בנוהלי עבודה.
אישור סופי של הבנייה :לאחרונה נתקבלו האישורים הסופיים והאחרונים לבנייה בגבעת
השלושה .העבודה נמשכת בשיא המרץ ,תוך כוונה לסיימה במהלך .2017

נקלטו במערכת ומאחלים להם הצלחה:
במרכז הגריאטרי גבעת השלושה נקלטו:
 קרן פורת – מזכירה
 אחמד אטרש – כוח עזר

במרכז הגריאטרי צהלון נקלטו:





רונה אשורי – דיאטנית
טסרו ביזונך – עובדת משק
אינה לוס – אחות
אולגה משטקוב – אחות

בבית החולים לה גרדיה נקלטה:
 לובוב גולדברג – כוח עזר

לקשת דרושים:





כוחות עזר/מטפלים בתל אביב ובפתח תקווה – משרה מלאה.
אחים מוסמכים לבית חולים לה גרדיה – משרה מלאה.
קלינאית תקשורת בתל אביב ובפתח תקווה –  60%משרה.
רוקחת אחראית לבית חולים לה גרדיה – משרה חלקית.

העבודה מיועדת לגברים/נשים כאחד .להגשת מועמדות יש לפנות אלyosi@keshetaguda.org.il :
אנו מזכירים לכם ,שעובד אשר יגייס לעבודה עובד/ת חדש/ה במקצועות כוח עזר או אח/ות מוסמך/כת יקבל מענק חד-פעמי
של  ₪ 1,500ברוטו .התשלום יועבר לאחר שהעובד החדש עבד תקופה של שלושה חודשי עבודה לפחות והתקבל אישור מנהל
היחידה להמשך העסקתו.

הנהלת קשת משתתפת בצערם של העובדים:
 טטיאנה אנין – על פטירת בעלה.
 יצחק אברך – על פטירת אמו.
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ברכות וא יחול ים
ימי הולדת )לחודש נובמבר(















סרגיי אבקשין
זינאידה אוסטינסקי
רדיקה בימלי
אלינה בירברגר
רינת בנש
אורן בן ברוך
יפה גזלה
לובוב גייצ‘נקו
לודמילה גלזר
ליליה גרימבלט
אולנה גלפונד
נאום דגטיאר
פנינה דוד
אירה דוידוב
















קלרה ויינשטיין
תגריד ח‘יר
רונית לדרמן
יבגניה לויט
ארנסט ליבו
תמרה לברי
אסרסו מרה
שמואל מוסטק
מזל משעל
רחל נח
משה מאיר נתנזון
ילנה נזמוטידינוב
נאדיה סודאח
סאוסן ספורי














ותד עבד אל כרים
לנה פולק
אנטולי פלדמן
מרינה פופוב
אורית פלקה
יאנינה פלקוב
אור צברי
ולנטינה קודריאשוב
בוריס קמינסקי
סבטלנה קוסטינבוים
שושנה קצנלסון
ענבל קינן

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