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הקמה של קבוצה חדשנית לגיל יזמה עמותת קלי"ק 
השלישי תחת הכותרת "הקול בקליק" המאפשר הפגת 
בדידות מצבית בקרב קשישים באמצעים טכנולוגיים 
מתקדמים. הקבוצה הראשונה הוקמה ע"י שירי שפיצר 
סטודנטית בעובדה סוציאלית מאוניברסיטת אריאל 
ומנחת הקבוצה השנייה מסוג זה היא עובדת סוציאלית 

בתחום הנחיות קבוצות בשם מירב בנדור. מקצועית 
המיזם נבנה בעבודת צוות עם טלי שץ שמנהלת את 
התחום להפגת בדידות בעמותה וד"ר לינדה מוסק 
מנכ"לית עמותת קלי"ק במטרה לאפשר לקשישים 

ך הבאת רהסובלים מבדידות מצבית, את הפגתה, ד
החוויה אל ביתם, באמצעים טכנולוגים מתקדמים 

ת ועידה אינטרנטיות בשימוש טאבלט), (שירות שיחו
בטוחים, לא מאיימים וקלים לשימוש; כולל גם ביקור 
של מתנדב בבתי הקשישים. מטרות הפרויקט הינה 
ליצור חוויה אינטראקטיבית קבוצתית קבועה על מנת 
להפחית את הבידוד החברתי ולהעניק לתושבים 
וותיקים גישה טובה לפעילות בקהילה. לצורך הפעלת 

מאנגליה שממנה את   myisraelפרויקט גויס הקרןה
רכישת הטאבלטים לקשישים והפעלת תוכנת המחשוב. 
בנוסף גויסו מתנדבים צעירים הלומדים בתיכוני העיר 
ומתנדבי עמותת קלי"ק עם ידע בסיסי במחשבים 
שפנויים פעם בשבוע בימי שני לשעה וחצי למפגש 

  .חוויתי בנושאים שונים
  
  
  

מועדון גיל הזהב גיורא המופעל ע"י עמותת קלי"ק 
בשיתוף העירייה יצא לחוף תל ברוך לבלות את שעות 
השקיעה הנעימות. מועדון "ליונס" הוד השרון, שמאמץ 
בנדיבות רבה את מועדון גיורא כבר שנים רבות, תרם 
את ההסעה. יאיר נחושתן בעלה של יעל רכזת המועדון 

ות את הביקור בים ומרגע וגדעון סעדי, התנדבו ללו
היציאה עד החזרה. הם לא הפסיקו לפנק את חברות 
המועדון. החל מסידור הכיסאות, מזיגת מים וקפה קר, 
חלוקת כריכים, חתוך וחלוקת אבטיחים ומלונים. הם 
דאגו כל הזמן שלכולם יהיה נעים. לקחו אותם, דאגו 
למים, עשו שמח, הרקידו ושרו. החברות היו מאושרות, 
לא רצו לחזור הביתה וכבר שואלות מתי הפעם 

...הבאה....



                  

 

  
  
  
  
  
  
  

עמותת קלי"ק בשיתוף העירייה מפעילה בהוד השרון 
את "קלי"ק לותיק בבית". זהו מערך מתנדבים 
לקשישים מרותקי בית, המגיעים פעם בשבוע לשיחה, 
משחק ובילוי חברתי. הפרויקט נערך בשיתוף "יד 

תה עוברים הכשרות סדירות שרה" ומתנדבי העמו
בנושאים הקשורים במפגש עם הקשישים. השבוע 
נערכה השתלמות בנושא: נושאי שיחה עם מרותקי 
בית, החשיבות של סיפורי העבר, אלבומי התמונות 
והתעודות הקיימות בבית, ביצירת שיח על חוזקות 
האדם וכיצד ניתן לגרות שיחה באמצעות החושים 

מרתקת. לפני המפגש הציגה  השונים. ההרצאה הייתה
מזל סבג, מנהלת המפעל התעסוקתי "סבי", את ערכת 
המשחקים ועבודות היצירה המיוצרים ב"סבי" 
וממונים ע"י הקרן אלי ודליה הורוביץ ומחולקת 
למתנדבים, היו סיפורים מדהימים על ההתלהבות 

תודה מיוחדת  .שמעוררת הערכה בקרב הקשישים
עבור ארגון  ,קמרכזת המתנדבים בקלי" ,לטלי שץ

  המפגש ותיאום בין הגורמים.
  
  
  
  
  
  
 
 

יקינטון המופעל ע"י עמותת קלי"ק בשיתוף חברת בית 
, לא מפסיקה לספר 91.5העירייה, חנה פישלוביץ בת 

לכולם על הטיול הנפלא שהיא השתתפה לאחרונה והיא 
חברי בית יקינטון  -רצתה גם לשתף אתכם בחוויה:

יצאו ליום כייף במרינה בהרצליה שכלל ארוחת בוקר 
ינוח שייט מפנקת במסעדת "קקאו", סיור במרינה ולק

של כל הקבוצה (כולל חברים עם הליכונים וכסאות 
גלגלים), לאורך חופי הרצליה ותל אביב שכלל מסיבת 
ריקודים על הספינה. החברים חזרו שמחים ומאושרים 
מההזדמנות להתאוורר מהפעילות השגרתית במרכז 
היום והביעו סיפוק רב מהיוזמה של הצוות לקיים 

.פתי ומהדאגה לכל פרטפעילות כזו, מהארגון המו



                  

 

  
  
  
  
  

מאנגליה בקרו במועדון   JFSתלמידי בית הספר 46
"נטעים" המופעל ע"י עמותת קלי"ק בשיתוף העירייה. 

עשיה של  -הם השתתפו בסדנת ערך מוסף, בן דורית 
 בובות אותן הם תרמו לילדים הנתמכים ע"י הקרן

lmyirsrae .  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
  

וכל הגמלאים  כל הכבוד למזל סבג מנהלת מרכז "סבי"
ומתנדבים שעזרו לשפץ לבד את מרכז "סבי" לוותיקי 
העיר המופעל ע"י עמותת קלי"ק בשיתוף העירייה 
לקראת פתיחת עונת הקיץ! במרכז "סבי" קיים מגוון 
רחב של ערכות יצירה לקייטנת הקיץ, ומתנות רבות 
לסוף שנה והכל מיוצר ע"י גמלאי העיר. ב"סבי" 

גיל השלישי ואנשים בעלי מועסקים עובדים בני ה
צרכים מיוחדים. המרכז מייצר חומרי גלם ליצירה, 
ערכות מלאכת יד, מפעיל סדנאות בתחום מלאכת יד 
לקייטנות, מתנ"סים, גני ילדים, בתי ספר, חנויות, 
מועדוני קשישים וציבור הרחב. בנוסף המרכז מייצר 
מתנות לחג ולאירועים לחברות ולציבור הרחב. 

עסקים בחיתוך, גזירה, קרמיקה, תפירה, הקשישים מו
באריזה וכו'. מרכז "סבי" נותן לעובדיו סיבה לקום 
בבוקר והזדמנות נוספת לעבוד, להשתכר וליהנות 
מחברת אנשים. כל ההכנסות הן לרווחת אוכלוסייה זו, 

 .הבאה לידי ביטוי בעזרה ממשית למאות קשישים
  ..הציבור מוזמן



                  

 

  
  
  
  
  

התומכת המופעל ע"י מוקד אנוש,  חברי הקהילה 50 - כ 
עמותת קלי"ק, משרד הרווחה והעירייה יצאו לטיול. 
האתר הראשון היה ביקור בפארק אריאל שרון, 
החברים ערכו שם סיור והתארחו במרכז המבקרים. 
המדריכים סיפרו את תולדות ההר והפיכתה של מזבלת 
חירייה, לפארק ירוק ומופלא. משם נסעו חברי 

קור במוזיאון הפסיפס בו מוצגים תערוכות הקהילה לבי
קבע, והתרשמו מקיר הפסיפס של האמנים נחום גוטמן 
ודוד שריר. לאחר שסעדו את ליבם בשכונת התקווה 
עשו החברים את דרכם בחזרה להוד השרון לאורך 
הטיילת של תל אביב. היה נפלא ומגבש. הנופשון לים 

טל רכזת המלח בסוף הקיץ בדרך. כל הכבוד לדגנית ננ

  .החברתית עבור הארגון ותיאום המקצועי
  
  
  

 
רון ומריל גליטון מייסדי הקרן "יד צדקה" בקרו 
אתמול בקלי"ק. הקרן תומכת לרוב הפעילות בקפה 
אירופה המופעל בשיתוף העירייה, אשל, משרד 
הרווחה, מועדון ליונס לב ארי, ויצו ועמותת קלי"ק, 

גם, הפועל בימי רביעי הוא מועדון לשורדי שואה ובני זו
. אל המועדון מגיעים 6ברחוב הרשות  18:30-16:30

 הם חוגג בעוד חודשים ספוריםיהחברים, שהמבוגר בינ
, לקפה, מאפה, מפגש חברים והרצאות, 110יום הולדת 

מופעים מוסיקליים, טיולים וכו'. בשנים האחרונות, 
ראינו את הקושי ההולך וגדל, בהגעה עצמאית למועדון 

פות החברים בפעילויות. בזכות תעקב כך, ירידה בהשתו
תרומות נדיבה לעמותת קלי"ק של קרן "יד צדקה" 
בארה"ב ומועדון ליונס לב ארי ולב רחב של אנשים 

מבאי המועדון להסעה שלוקחת  30טובים, זוכים 
אותם מביתם אל המועדון ובחזרה. גם בזכות תרומה 

להוסיף עוד מקרן "יד צדקה" עמותת קלי"ק הצליחה 
יום פעילות בימי שני אחרי צהריים למסגרת הקיימת 
של קפה אירופה, על בסיס חוגים מגוונים (תאטרון, 
מחשבים, שחמט, התעמלות וכו') שמתקיימים במרכז 
הוד לוותיקי העיר. מגיע הרבה תודות לטלי שץ מרכזת 
קפה אירופה עבור ארגון מגוון הפעילות ביום הנוסף! 

יעים החברים לקפה, מאפה, מפגש אל המועדון מג

 .' חברים והרצאות, מופעים מוסיקליים, טיולים וכו
השמחה והחיוך על פניהם של החברים המגיעים 

    !חלפעילות, מרחיבה את הלב. ישר כ



                  

 

  
  

יעד אסטרטגי לקדם את ממשלת ישראל שמה לה כ
הטיפול בסוגיית הזדקנות האוכלוסייה לשם כך 
התקבלה החלטת ממשלה בנושא קידום הסוגיה 

 -האסטרטגית "היערכות להזדקנות האוכלוסייה" 
שילוב מבוגרים בתעסוקה. ההחלטה כוללת צעדים 
לשילוב מבוגרים בתעסוקה, ביניהם גיבוש של תכנית 

די בשירות המדינה ניסיונית למסלול תעסוקה ייעו
לאזרחים ותיקים מעבר לגיל פרישה, פיתוח והפעלת 
תכניות לעידוד תעסוקה בקרב אזרחים ותיקים וטיפול 

ם כיום בשוק העבודה. על בסיס יבחסמים הקיימ
ההחלטה הוקמה וועדת היגוי למעקב ובקרה אחר 
יישום החלטת הממשלה ותכניות תעסוקה לשילוב 

נכ"ל המשרד לשוויון מבוגרים. הוועדה בראשות מ
חברתי ובשיתוף משרדי ממשלה ונציגי המגזר השלישי 
והפרטי. נציגי עמותת קלי"ק ד"ר לינדה מוסק ומזל 
סבג מנהלת מרכז "סבי" הוזמנו להציג את המודלים 
של עמותת לתעסוקת גילה שלישי בהוד השרון. עמותת 
קלי"ק מהווה מודל ייחודי של יזמות חברתית 

בישראל ולעמותה ארבע שיטות  לתעסוקת קשישים

  :חברתיות מגוונות
מרכז רב תחומי לפיתוח עיסוקי פנאי  -הוד"" .1

   ותעסוקה
 תיאטרון קהילתי -לי"ק של תיאטרון"ק" .2
סבי" מרכז תעסוקה שמייצר מתנות וערכות " .3

 יצירה
  םשלוחות מרכז "סבי" במועדוני -סוקים בגיל""ע .4
  
  
  
  
  

חברי מועדון "נוה נאמן" הופיעו בהצגה של "קלי"ק של 
שכונה שכזאת" במרכז יום לקשיש בכפר  -תיאטרון

סבא. קלי"ק של תיאטרון הוא תיאטרון קהילתי 
במועדון הזהב נווה נאמן המופעל ע"י עמותת קלי"ק 
בשיתוף עיריית הוד השרון. "שכונה שכזאת" היא 

ת נווה נאמן הצגה ייחודית העוסקת בהווי חיי שכונ
מראשיתה ועד היום. כל השחקניות הן מראשוני 
המתיישבים בשכונה. בהצגה יש שילוב של הווי 
השכונה והעלאת קונפליקטים איתם מתמודדות 
משפחות רבות גם כיום. הקטעים מבוססים על 
סיפורים וחוויות אותנטיות של השחקניות הבאים 

 שחק על הבמה וקטעי וידאו. שחקניותמלביטוי ב
ההצגה: ארזי תמר, גיספן שרה, ירימי יונה, ירמיהו 
יונה, כלו אשרף, לוי שולמית מועלמי פרידה, מנחם 
רחל, סבאח לולו, צפניה שרה, שמש רחל, שלמה רומיה. 
במאי ההצגה: גדי קביאטק ורכזת מועדון הזהב נווה 
נאמן: עליזה קאושני. ליצירת קשר והזמנת הופעה ניתן 

בימים א', ב', ג', ד' בין השעות  7601399-09להתקשר ל 
.בשעות אחרות ניתן להתקשר לעליזה 12:00-8:30

0507357622.



                  

 

  
  
  

שיתוף הפעולה בין "בית יקינטון" המופעל ע"י עמותת 
קל"יק בשיתוף העיריה לבין גן הילדים השכן גן "פרג" 
ממשיך! ילדי גן פרג הגיעו לבית יקינטון כדי לחגוג יחד 

ם התרגשו מאוד לקראת הביקור קבלת שבת. הילדי
הראשון שלהם אצל חברי מרכז היום, והעניקו לכל 
אחד מהם חלת שבת עם ברכה במיוחד עבורו. כולם 
יחד שרו שירי שבת, הדליקו נרות וברכו על היין. 
הילדים אף הקדישו ריקוד "מתנות קטנות" במיוחד 
בשביל חברי מרכז היום. השילוב המופלא בין ילדי הגן 

"אמא ואבא של שבת" ביחד עם "סבא וסבתא של  שהיו
שבת" היה מיוחד ומרגש! חברי המרכז ברכו את 
הילדים כולם בברכה מתחת לטלית וההתרגשות של 
כולם הייתה בשיאה. הילדים העניקו לחברי המרכז 
פלקט ציורים ענק מעשה ידיהם עם ברכה לשבת, 
והחברים העניקו חבילת ממתקים כשגם הם מברכים 

ילדים. הפעילות אורגנה על ידי הגננת שקמה דוד את ה
  .ןוהסטודנטית לעבודה סוציאלית הילה רמו

  
 
 
 
 
  

מסיבת שבועות מרגשת במיוחד התקיימה השבוע בה 
מבית ספר לפיד את חברות מועדון  1ארחו ילדי כיתה ב

" גיורא" המופעל ע"י עמותת קלי"ק בשיתוף העירייה. 
גינה וריקוד של במסיבה הקשישות התקבלו בשירה, נ

צוחן של זניה ומלי. הקשישות קבלו יהילדים בנ
מהילדים שי של זרים לראש מ מרכז "סבי" והן הכינו 
לילדים שי מושקע גם. הילדים חלקו לחברות המועדון 
ברכות שהכינו מראש וכיבדו אותן במאכלים טעימים 
שהאמהות הנהדרות הכינו לכבוד המסיבה. זו מסיבה 

פלאה הזאת יחד עם נשות המועדון שניה של הכיתה הנ
וכבר נוצרו קשרים חמים בין הקשישות לילדי הכיתה 
הנפלאים האלו. כל הכבוד גם למחנכת סיגי שעבדה עם 
הילדים שבועות על המסיבה ולמנהלת עידית שלקחה 
חלק יוזם מעורב ופעיל במסיבה . לחיי המשך מסיבות 

  !!!!!מרגשות שכאלה
  



                  

 

  
  
  
 
 
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  

 
  



                  

 

  
  
  

  
  
  
  

  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  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

   המיזם החברתי "קונים לטובה" מאפשר לכם להשפיע לטובה על עמותת קלי"ק ללא עלות וללא מאמץ.
יתרמו אחוז  התחילו את קניותיכם באינטרנט דרך אתר זה או בעזרת התוסף החברתי, וכך עבור כל רכישה שתבצעו

  מסוים מגובה הרכישה לקלי"ק

http://konim-letova.com/?c=click 
 
  

 


