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 קטלוג מתנות של עמותת קלי"ק למען האוכלוסייה המבוגרת
http://www.materia.co.il/click/click_gifts2015.pdf 

 להזמנות 
click2@netvision.co.il 09-7464054 

www.click-savi.org.il 



                  

 

  

קפה אירופה הוד השרון המופעל בשיתוף העירייה, אשל, משרד 

הרווחה, מועדון ליונס לב ארי, ויצו ועמותת קלי"ק, הוא מועדון 

ברחוב  16:30-18:30לשורדי שואה ובני זוגם, הפועל בימי רביעי 

הם חוגג בעוד יאל המועדון מגיעים החברים, שהמבוגר בינ .6הרשות 

, לקפה, מאפה, מפגש חברים 100חודשים ספורים, יום הולדת 

והרצאות, מופעים מוסיקליים, טיולים וכו'. בשנים האחרונות, ראינו 

את הקושי ההולך וגדל, בהגעה עצמאית למועדון ועקב כך, ירידה 

תרומות נדיבה לעמותת קלי"ק בהשתתפות החברים בפעילויות. בזכות 

של קרן "יד צדקה" בארה"ב ומועדון ליונס לב ארי ולב רחב של 

מבאי המועדון להסעה שלוקחת אותם מביתם  30אנשים טובים, זוכים 

אל המועדון ובחזרה. השמחה והחיוך על פניהם של החברים המגיעים 

 לפעילות, מרחיבה את הלב. ישר כח!

לקראת פסח מרכז "סבי", המופעל ע"י עמותת קלי"ק בשיתוף 

 27.3.15העירייה, מזמינה את ציבור הרחב ליריד מתנות ביום שישי 

ה"ה. היריד בחסות בנק  1דרך הים  -במרכז "סבי 9.00-14.00בין 

אוסטרליה,  -שושני, לשכת המסחר ישראל - הפועלים, חברת שקל

אנגלו סקסון, עיתון ירוק וחנות בגדים חברתי הבוידעם. ביריד ימכרו 
עציצים • בגדים • מתנות לחג המיוצרים ע"י גמלאי העיר וגם כלי בית 

ספרים • איפור • ירקות אורגניים •מצעים • מגבות • ערכות יצירה • 

 דוכן נקניקיות וגלידה...שכולו למען רווחת גיל השלישי.....• תיקים • 

והמרכז  , מחלקת התרבותעמותת קלי"ק חלקה תעודות הוקרה לצופים

התורני עבור הפעילות המדהימה של אריזת וחלוקת משלוחי המנות 
את שיתוף הפעולה  על ידי חניכי הצופים למען מועדוני עמותת קלי"ק.

ופים לעמותת קלי"ק קיבלה המרכז התורני המדהים הזה בין תנועת הצ

לאחר חיבור יפה בין תחום הנוער בעירייה למרכז התורני, לאחר 

חשיבה משותפת על תרומה לקהילה שתתאים לכלל האוכלוסייה 

ומחבר בין סוגים שונים של מגזרים (צעירים ומבוגרים, דתיים 

לב וחילונים). קשישי עמותת קלי"ק והנהלת העמותה מודים בקרב 

לחניכי הצופים, מנהיגות נוער בעירייה ולמארגנים גדי צברי מתנועת 

הצופים, וחיים וקנין (היוזם) מהמרכז התורני עבור שיתופי פעולה, 

  חשיבה משותפת, ומוכנות לתרום לקהילת גיל השלישי. כל הכבוד!!

"בית יקינטון", המופעל על ידי עמותת קלי"ק  –מרכז היום לקשיש 

בשיתוף העירייה, נמצא ברחוב יקינטון כבר שלוש וחצי שנים. לפני 

שנה נוספו לרחוב שני גני ילדים של העירייה ו"בית עמיחי" של  כחצי

"עמותת עמיחי". חברי "בית יקינטון" עובדים בשיתוף פעולה עם 

ה"דיירים" החדשים ברחוב על חיזוק קשרי השכנות בקהילה בחגים 

ובאירועים משותפים. בחג פורים האחרון ראינו דוגמא לשיתוף 

הגנים החמודים הגיעו לשמוח הפעולה היפה והמשמח כאשר ילדי 

ולחגוג ביחד עם הקשישים את חג פורים. הם שרו יחד משרי החג 

והיה זה ביקור מרגש ומיוחד! כמנהג החג הביאו אנשי בית יקינטון 

  .משלוחי מנות ל"בית עמיחי" ואלו גמלו להם ברוחב לב בביקור



                  

 

  

ה לטלפון החכם לצעירים של גם לעמותת קלי"ק תהיה אפליקצי

" של Innovate for Goodעמותת קלי"ק נבחרה בתחרות " -פעם:

מיקרוסופט ישראל עבור בניית אפליקציה לטלפון חכם. זה מיזם 

אל ועמותת תפוח מזמינים להשתתף טכנולוגי ייחוד שמיקרוסופט ישר

עמותות ברחבי הארץ, וקלי"ק היא אחת מהן. קלי"ק בעצם זכתה  20כ

להשתלב בפרויקט שבמהלכתו יפתחו עבורה אפליקציה על ידי צוות 
בני נוער נבחרים ובמנטורים מבית מיקרוסופט ישראל ועמותת 

התפוח. האפליקציה של קלי"ק תכלול את המדריך לאוכלוסייה 

  ...יוגרת בהוד השרון והמרכז הוירטואלהמב

כז וירטואלי מר - ידיעות השרון: עמותת קלי"ק הפועלת בשיתוף העירייה בשלבי הקמת מרכז טכנולוגי לקשרי קשישים וקהילה

 מחשבים ניידים למיזם 4שתרמה  Salesforceלמרותקי בית בשיתוף חברת 



                  

 

  

רים שמח ומבדח, הלא רק פעם בשנה אבוא "..אני פורים אני פו

גן  –אומנם אלו הן מלות השיר, אך ילדי הגנים העירוניים  להתארח.."

פרג והגננת שקמה וגן נורית והגננת עדי, מארחים ומתארחים במשך 

כל השנה את שכניהם מ"בית יקינטון" המשמש מרכז יום לאוכלוסייה 

לי"ק בשיתוף המבוגרת של הוד השרון המופעל ע"י עמותת ק

העירייה. ביום רביעי הגיעו ילדי הגנים שמחים, צוהלים ומאופרים 
ל"בית יקינטון", והתקבלו במחיאות כפיים רמות על ידי חבריהם 

המבוגרים. הילדים סיפרו למה הם מתחפשים וחברי בית יקינטון 

  סיפרו לילדים למה הם ...

  

גמלאי מרכז "סבי" המופעל ע"י עמותת קלי"ק בשיתוף העירייה לא 

נחים לרגע! הם עסוקים בימים האלו באריזת משלוחי מנות לפורים 

 תלמידי בית הספר "אופירה נבון" מכפר -בעזרת מתנדבים צעירים

  סבא. איזה קהילה!

  

גמלאי הוד השרון יצאו לנפשון הראשון במיזם החדש בשיתוף עמותת 

קלי"ק וזיו תיירות בנופש בשם "גמלאים נהנים בהוד". המלון ממוקם 

על שפת הלגונה של אילת וצופה על מפרץ אילת וקיימת פעילויות 

מגוונות, צוות בידור וארוחות נהדרות. הקבוצה גם נהנו מסיור מודרך 

 ובהופעה של הזמרים עוזי פוקס ושרי. איזה כיף!! בגן הבוטני באילת

  

  

"ק בשיתוף דון ,נטעים המופעל ע"י עמותת קלימועהיום הפתענו 

. כשזר לראשה שרו 90את חנה לכבוד יום הולדתה ה העירייה

החברות לכבודה וברכו אותה. חנה קיבלה עציץ פורח מתנה 

תה מופתעת ואז... נכנסו בני משפחתה Hהנרגשת הי מהמועדון. חנה

עם עוגה ומתנה וכיבוד לחברות. מאחלים לה עוד שנים רבות של 

 פעילות ובריאות

  

במועדון גולן המופעל ע"י עמותת קלי"ק בשיתוף העירייה, נהוג 

לחגוג פעם בשנה יום הולדת לכל בנות המועדון.. באו בנות מ"מעגל 
" וחגגו לנו את יום ההולדת, כמובן אי אפשר בלי מתנות... 16נשים 

גם אתי שמי המתנדבת הקבועה בעמותת קלי"ק כמובן הביאה לנו 

חגגו לנו. היה נחמד וגם מחמם את הלב  –נה וגם ילדי "גן אגוז" מת

.יחס של בנות מי "מעגל נשים" שהפך למסורת וקשר חם



                  

 

 

  

 25.2.15בדרך הביתה מאילת  -גמלאים נהנים בהוד

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  הצטרפו היום לעיגול לטובה עבור עמותות קלי"ק
  ובכסף הקטן שלכם תוכלו לשריין עוד מקומות עבודה לקשישים. 

 7414974-09 up.org.il/-http://www.roundק-קלי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

 

 


