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    ..... בזכותכם
ק "י עמותת קלי"המופעל ע(צוות בית יקינטון  -בזכותכם 

יכולים אנשים מרותקים  - ורמים נדיביםת ו)תוף העירייהיבש
 ולנסוע לכסא גלגלים לצאת להנות ולהרחיב את אזור חייהם

 להשתתף עם חבריהם בבילוי -לפארק רעננה לארוחה ושייט

עם לב , חמדים שלכםהנהגים הנ  .יחדיו למרות מגבלותיהם
רחב וסבלנות מירבית תורמים רבות להנהתם של החברים 

ולא  ומשרים בהם הרגשה טובה  המרותקים לכיסאות גלגלים

וכל זאת    .הרגשה שהם במגבלותיהם מקשים על חבריהם
אנו מודים לכם בשם כל חברי    .  כל הכבוד   . איננו מובן מאליו

לוסיה המבוגרת בהוד בית יקינטון מרכז יום לאוכ  .הבית
 עמותת קלי״ק  השרון 



                  

 

  
  
  

  זומבה לגיל השלישי  
ק בשיתוף "י עמותת קלי"המופעל ע" ןגול"אנחנו בנות מועדון 

המדריכה  .שלא זוכים לה כל יום יהולחו זכינוהעירייה 

הזמינה לביקור  ,ששמה הוא פנינית, "גיל הזהב"לזומבה ל שלנו
 שמה של.  שבהונגריהמבודפסט בארץ את המורה שלה לזומבה

אך , שה לא צעירה יחסיתיהיא א .המורה הוא אליזבט פרקש
היה יום , בקיצור . חבל על הזמן-ויודעת לרקוד  היא גמישה

אנו מאחלות לכל  .. קודים שוניםירקדנו זומבה ועוד ר, מהנה

כמובן אנו u לעשות חיים כמונו ,נשות המועדונים בהוד השרון

אותנו  שזיכתה רוטמן נו פאולינהמודות לרכזת המועדון של
  .הבכל הטוב הז

  

  
  
 ה"מופיע בקפה אירופה ה" האוהל הגדול"

הופיע מול חברי קפה אירופה הוד השרון  " נוה נאמן"תיאטרון 
הצגת . בבימוי של גדי קביאטק" האוהל הגדול"בהצגה 

חוג התיאטרון במועדון . התיאטרון מבוססת על הסיפורי חייהן
 כחלק ממדיניות העמותה והעירייה והכרתה נווה נאמן הוקם

. בחשיבות הרבה במעורבות התושבים הוותיקים בקהילה
יוצאות ארצות , )85-75(התיאטרון מתעד נשים בגיל השלישי 

המזרח והמשתתפות בקבוצת התיאטרון בו במסע לשחרור 
בתיאטרון מועלים רגעים אישיים ואנושיים מחיי . האישה
ועולם , סק בחשיפה של עולם אינטימיהתיאטרון גם עו. הנשים

ונותן כבוד לקבוצת נשים שראתה את עצמה , ההולך ונעלם
תמיד בשוליים ומגלה שהיא מסוגלת להיות חלק מתיאטרון 

 בו הן הופכות  זהו הרגע. המעלה את הדרמה של החיים שלהן
גם ,  לנשים שהשתחררו והגיע תורן לדבר מנשים אנונימיות

 .ות שעוד לא מעיזותעבור כל הנשים האחר
השנה נפתחה קבוצת משימה מיוחדת בתחום יזמות עסקית 

ומטרת הקבוצה " נווה נאמן" חברות מהמועדון החברתי 9של 
של התיאטרון " האוהל הגדול"היא לקדם את ההצגה 

  בקבוצת המשימה. שיופיע במקומות שונים בארץ, הקהילתי
  

  
  
  

 " קו מקשר- ק לוותיק"קלי: "השקת המיזם
, קס חגיגי במעמד ראש העיר ובהשתתפות סגנו אמיר כוכביבט

אביטל בר , משנה לראש העיר כינרת כהן, סגנו יגאל שמעון
מנהלת אגף הרווחה ואסנת שטוצנר מנהלת קשרי הקהילה 

קו מידע טלפוני  -" קו מקשר-ק לוותיק"קלי"נפתח המיזם 
הפרויקט התחיל . ק"ביוזמת עמותת קלי, לגיל השלישי

דרך הנגשת מידע , קבוצה הפועלת למיצוי זכויות בפתיחת
הקבוצה בנתה מאגר . לאזרחים הוותיקים ובני משפחותיהם

מידע רחב ונגיש על הזכויות והשירותים הניתנים לאוכלוסייה 
חברי הקבוצה הם . זו עם דגש על היותם תושבי הוד השרון

הקבוצה . ק ותושבי העיר"פנסיונרים ומתנדבים פעילים בקלי
ת בשיתוף פעולה עם המדור לאוכלוסייה וותיקה באגף פועל

סטודנטית בעבודה , י"לשירותים חברתיים והיא מלווה ע
סוציאלית קהילתית מאוניברסיטת אריאל והרכזת המתנדבים 

בנוסף הם הקימו מוקד טלפוני למיצוי זכויות . ק"בעמותת קלי
. דרך הנגשת מידע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בעיר

 09-8326001 -10.00-12.00ביון השעות ' ה-'קד פועל בימי אהמו

  



                  

 

  
  

 

 קהילה תומכת נפרדת בהתרגשות מיעל נחושתן

, י אשל"בהתרגשות רבה חברי קהילה התומכת המופעל ע
מוקד אנוש ומשרד הרווחה נפרדו , ק"עמותת קלי, העירייה

יעל עבדה שנים רבות בתור . מיעל נחושתן הנמרצת ומדהימה
הרצאות והפעלת , טיולים, רתית בארגון מסיבותרכזת החב

יעל השקיעה את נשמתה למען שיפור איכות . מקלת הקשישים
, החיים של וותיקי העיר וכולם מודים לה על המסירות

הייתה התרגשות . המקצועיות והאיכפטיות למען גיל השליש
בת , גדולה במיוחד לשמוע את המילים החמות מאימא של יעל

בין )!! ורואים שהתפוח לא נופל רחוק מעץ) בתמונה (90
אביטל בר מנהלת אגף ,  סגן ראש העיר אמיר כוכבי-המברכים

נגה , הדס אפרתי מנהלת מדור לאוכלוסייה המבוגרת, הרווחה
ר לינדה מוסק " וד מוקד אנוש-רכזת קהילות תומכות פורת 

  . ק"לית קלי"מנכ
  

  
  
  

 מסיבת פרידה מדוד מועלם

ק "מתנדב יקר בעמותת קלי,  מועלםמסיבת פרידה מדוד
ק בשיתוף הצוות מאגף "ינטון עם כל צוות קלינערכה בבית יק

ק ובעבודתו "הותיק ביותר בקלי  דוד הינו המתנדב . הרווחה
. העביר שעורים בפרשת השבוע בבכל המועדונים השכונתיים

כמו כן סייע בבצוע כל ההפקדות הבנקאיות של יחידות 
  !מזל טוב והמון בריאות ושמחה. העמותה

  
  

  
  
  

 97בן  - מזל טוב לאהרון לבנה
ק מאחלת מזל טוב לאהרון לבנה שחגג את יום "עמותת קלי

ק בשיתוף "י עמותת קלי" בבית יקינטון המופעל ע97הולדתו ה
הנכדה נגה והנין שרק נולד הגיעו להפתיע , הבת דליה. העירייה

 !!היה שמח. את אהרון בחגיגה

  
  
  
  
  
  

 סיבה למסיבה בקפה אירופה
אגף , מועדון ליונס לב אריהמופעל בשיתוף , חברי קפה אירופה

מועדון חברתי לניצולי , ואשל, ויצו, ק"עמותת קלי, הרווחה
/ ציינו השבוע את ימי ההולדת של ילידי מאי, שואה ובני זוגם

כל אחד מהחוגגים קיבל עוגה אישית שטלי שץ מרכזת . יוני
היו גם ברכות ושירי יום . קפה אירופה אפתה וכמובן גם נר

מאחלים לכולם הרבה אושר . ייתה גדולההולדת והתרגשות ה
 !!ובריאות

 

  



                  

 

  
  

 הרצאה על חלב נאקות מחות חלב בראשית
בבית יקינטון שמעו לאחרונה הרצאה מאלפת על ריפוי בעזרת 

המרכז לטיפול ולמחקר של חלב -"בראשית"חלב נאקות של 
איל ליפשיץ המומחה הבכיר של החוה הרצה על .הנאקה

חלב זה תורם משמעותית . החלבסגולות המרפא המרובות של
ולדיכוי תהליכי דלקת המעורבים ,לחזוק המערכת החיסונית

מחלות ,דלקות מפרקים,במגוון רחב של מחלות ובהם גם סרטן
מחלות לב ,סוכרת,מגוון מחלות דרכי העכול,אימוניות-אוטו

החלב מסופק עי החברה ...וכלי דם והרשימה עוד ארוכה
א וגם מייצרים סוגי קרמים בשיווק ישיר הביתה במצב קפו

החברים התמרחו בהנאה .שונים למריחה על איברי הגוף
 .ודיווחו על שיפור בהקלת כאבים שונים כעבור זמן קצר

 
  
  

 ק לעמותת שובל"תודה מעמותת קלי

עמותת שובל חילקה לכל הקשישים המבקרים במועדונים 
ק ערכה של מברשת שיניים "ובמסגרות של עמותת קלי

עם משחת שיניים בצרוף דף הסבר כיצד נכון לצחצח איכותית 
 .שיניים וחשיבות הצחצוח

  כולם שמחו לקבל את השי ומודים לעמותת שובל
  
. 

 
 
  
  

 חיימובסקי יום הולדת שמח לטובה
ק "י עמותת קלי"חוגגים יום הולדת בבית יקינטון המופעל ע

 טובה. בשיתוף העירייה והפעם זה בצוות לעינין של הבית

בסקי המזכירה המדהימה שמתנדבת במרכז היום שעות חיימו
רבות למען וותיקי העיר קבלה זר פרחים ומתנה מצוות 

 .ק מאחלת לה יום הולדת שמח"עמותת קלי. המקום
 
  
  
  

 ' מביס ממלכתי א2' מסיבת סיום עם תלמידי ה
'  שנים של תלמידי ממלכתי א3מסורת התנדבותית ברוכה מזה 

ק בשיתוף העירייה "י עמותת קלי"בבית יקינטון המופעל ע
 .הסתיימה לה לקראת צאתם של התלמידים לחופשה הגדולה

 בראשותה של המחנכת זהבית מגל שהינה 2' תלמידי כיתה ה
משכמה ומעלה הגיעו מידי שבוע ושיחקו עם המבוגרים 

משחקי שולחן שונים וכמובן שעיקר , משחקים לשיפור הזיכרון
ורי המרגש והמחמם את הלב כל הפעילות הייתה המפגש הבינד

התלמידים והמבוגרים נקשרים אלה לאלה כך .פעם מחדש
תלמידי הכיתה הכינו מסיבת סיום  .שהפרידה איננה פשוטה

כתיבת תסריט להצגה , מושקעת ביותר שכללה קטעי קריאה
אז והדובדבן שבמסיבה היו זוג 'ריקודי ג,וביצועה

סלוניים בשיא שרקדו ריקודים  תלמידה ותלמיד ,תלמידים
הסתבר ששניהם בעלי נסיון רב בהשתתפות .המקצועיות והחן

למבוגרים ולתלמידים  .בתחרויות של ריקודים סלוניים בארץ



                  

 

תודות .היה כייף גדול הן במהלך השנה והן במסיבת הפרידה
  .ס יעל יונוביץ על שיתוף הפעולה"למנהלת ביה

   

 
 פרידה מלילי רום

ק בשיתוף "י עמותת קלי"על עהמופ" נטעים"חברות מועדון 
העירייה נפרדו מלילי רום שהפעילה את הקבוצה פעם בחודש 

לילי עוסקת בהעצמה אישית ודימיון . במימון ארגון בני ברית
מודרך ובכל פגישה הביאה לחברות פעילויות שונות וסיפורים 
שמעוררים את המחשבה וגורמים להרגיש טוב כל אחד עם 

מועדון מודות ללילי על שנה של חברות ה. עצמו וסביבתו
 .מפגשים נעימים ומשמחים 

  

  
  
  

 ק " עמותת קלי- מסיבת שבועות בבית יקינטון
ק בשיתוף "י עמותת קלי"המופעל ע, צוות בית יקינטון

המדהים ובראשם יורם  ערכו את מסיבת שבועות, העירייה
החברים . דברת אשר הנחה את הטקס והמסיבה בטוב טעם

 –שמעו את סיפור מגילת רוח בגרסה חדשה , עשו שמח,שרו 
ברכו את ברכות החג ובסיום נפתחו שולחנות , עדכנית לימנו

י צוות "דקורטיביים יפהפיים ונערכה סעודה חלבית שהוכנה ע
וד "ע .בית יקינטון בניצוחה של אם הבית ורד רובין האגדית

משנה לראש העיר ושמחזיקת תיק הרווחה , כנרת כהן
ינר 'ה גם השנה למסיבה בשיתוף אוסנת סטוצוהקהילה הצטרפ

ר לינדה מוסק "רכזת התנדבות וקשרי קהילה באגף הרווחה וד
  .ק"לית עמותת קלי"מנכ

  
  דרך ישראל תורמתקהילה למען יזמות לקשישים - ק"תצטרפו לקלי
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