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עמותת קלי"ק הוזמנה לכנסת ע"י יו"ר וועדה לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי ח"כ מיקי זוהר שדורש: "אלפי תקנים לבני הגיל השלישי 

(הליכוד) קיימה דיון בנושא שוויון תעסוקתי  בשירות המדינה". הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי בראשות ח"כ מיקי זוהר

לגיל השלישי במעמד סוציו אקונומי נמוך. בפתח הדיון אמר היו"ר ח"כ מיקי זוהר: "יש תופעה של אנשים בגיל מבוגר שלא מצליחים 

 - ל קלי"ק שירות המדינה". ד"ר לינדה מוסק, מנכ"להשתלב בתחום העבודה. אחד הדברים שצריכים להישקל זו העדפה מתקנת ב

קהילה למען יזמות לקשישים, יניר פרבר חבר הנהלת קלי"ק, מזל סבג מנהלת מרכז התעסוקה "סבי", ורומיה שלומה העובדת במרכז 

התעסוקה "סבי" הציגו את פעילות הארגון, במסגרתה מעסיקים קשישים בהוד השרון בעבודות שונות שמניבות להם הן הכנסה והן 

רן למפעלים המיוחדים והקרן דליה ואלי הורוביץ. עו"ד כינרת כהן, המשנה לראש העיר ויו"ר ועדת הרווחה תעסוקה וחברה במימון הק

והדס אפרתי, מנהלת המדור לאוכלוסייה המבוגרת גם דברו בוועדה על המודל הארצי של מרכז "סבי" לתעסוקת קשישים והצורך 

בר מהמשרד לשוויון חברתי: "אנו פועלים לטובת העסקת קשישים ע"פ  יפית .להגדיל את האופציות התעסוקתיות לאזרחים הוותיקים

תקנים לעובדים קשישים בשירות המדינה. יש אתר אינטרנט לחיפוש  60מיליון שקלים. אנחנו מיישמים תכנית פיילוט של  6תקציב של 

י הצעות העבודה רחב בהרבה בהשוואה עבודה עבור אזרחים ותיקים ולא מעט מעסיקים מעוניינים להעסיק אזרחים ותיקים. גם אופ

יהודית גליק, מנהלת תכניות בכירה בג'ויינט: "יש אנשים שמגיעים לגיל . "לעבר. יש גם מרכזי תעסוקה שמעניקים כלים של סדנאות וכדו

 ."ות העסקיתפרישה ללא פנסיה. אנחנו מסייעים להם למצוא עבודה תוך הכנה ומתן כלים ואמצעים. אנחנו פועלים גם בתחום היזמ

ש' ברוטו נפגעת  5514מזל דהרי, מנהלת תחום זקנה ושארים במוסד לביטוח לאומי: "צריך לקחת בחשבון שקשיש שמרוויח מעל 

בסיום הדיון אמר היו"ר ח"כ מיקי זוהר כי יפנה לשרה לשוויון חברתי וידרוש ממנה להגדיל הן את   ."זכאותו לקבלת קצבת זקנה

 .סוקת קשישים והן את מספר התקנים בשירות הציבורי לאלף בשלב הראשון ובהמשך אף מעבר לכךהתקציב המוקצה לטובת תע



                  

 

   
  
  
  

התייצבו בבית חברת מועדון גיורא המופעל ע"י עמותת קלי"ק 

בשיתוף העירייה, אנשי הנהלת חברת אסטרהזניקה שהתגייסו 

למשימת צביעת הבית. חברת אסטרהזניקה גייסה מתנדבים 
וגם תרמה את כל חומרי וכלי הצביעה. חרוצים ומקצועיים 

מתנדבי החברה בנוסף מגיעים לבתי הקשישים הבודדים בעיר 
על מנת לבצע ביקורי בית פעם בשבוע בפרויקט "קלי"ק לוותיק 

בבית" ומתנדבים נוספים גם מבצעים תיקונים כלים. כל הכבוד 

עבור היוזמה מבורכת הזאת של חברה עסקית למען מעורבות 

  .ל השלישיקהילת הגי
 
 
  
  
 
 

עמותת קלי"ק הקימה קבוצת מתנדבים תלמידי תיכון, לצורך ליווי 
הכשרה והדרכה לאזרחים וותיקים בתכני ושימוש בטאבלט על 

הפרויקט מופעל ע"י  .ת שיוכלו להתחבר למרכז הוירטואלימנ
שירן פאר, סטודנטית בעבודה סוציאלית קהילתית מאוניברסיטת 

ותת קלי"ק, אריאל, העושה את הכשרה המקצועית שלה בעמ

בהדרכה של ד"ר לינדה מוסק ובשיתוף עם אסנת סטוצ'ינר, 
מנהלת קשרי הקהילה בעירייה. מרכז הוירטולי מאפשר צפייה 

ישירה דרך שיחות וועידה מבית הקשיש למגוון פעילויות 

במועדוני קשישים המופעלים ע"י העמותה. דרך הנגשת הטאבלט 
ות בשידורים של יוכלו הקשישים להתחבר אליו לבד וכך לצפ

פעילויות מרחבי מועדוני הקשישים. במרכז הוירטואלי הקשישים 
צופים בפעילות בזמן אמת בשידור חי וההצטרפות לפעילות היא 

  .על ידי השתתפות פעילה מהבית
 
 
  
  
  
 

יזמה הקמה של קבוצה חדשנית לגיל השלישי עמותת קלי"ק 

ת בדידות מצבית תחת הכותרת "הקול בקליק" המאפשר הפג

עובדת סוציאלית מקצועית  מופעלת ע"יהקבוצה . בקרב קשישים
במטרה לאפשר  ם הנחיות קבוצות בשם מירב בנדורבתחו

ך הבאת רלקשישים הסובלים מבדידות מצבית, את הפגתה, ד

החוויה אל ביתם, באמצעים טכנולוגים מתקדמים (שירות שיחות 

ועידה אינטרנטיות בשימוש טאבלט), בטוחים, לא מאיימים וקלים 

  כולל גם ביקור של מתנדב בבתי הקשישים. לשימוש; 



                  

 

  
  
  
  

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

התכונן לקראת חג פורים המתקרב ואורזים נחים לרגע! התחילו ל

משלוחי מנות בקצב רב. עמותת קלי"ק שמחה להציע לכם את 
האפשרות להזמין משלוחי מנות לפורים ובדרך זאת תביאו 

לעלייה ברמת השירותים לאוכלוסייה המבוגרת בקהילה. אפשר 

  .4746405-09ליצור קשר עם מזל סבג מנהלת מרכז סבי 
  
  
  
  
  

ת מהקרן למפעלים המיוחדים בביטוח הלאומי בזכות תרומו

והקרן דליה ואלי הורוביץ מרכז התעסוקה "סבי" לגיל השלישי 
 64צומח בשנים האחרונות בהיקף חסר תקדים והיום מעסיקה 

קשישים; מספר הגדול ביותר בארץ בהעסקת קשישים במעמד 

סוציו אקונומי נמוך במיזם חברתי!!! לאור הגידול הצפוי 
ית העיר והזדקנות תושביה ובהמשך לממצאי תכנית באוכלוסי

האב שביצעה העיריה זה מכבר, צופים שהמגמה המבורכת רק 

תגדל. עם העלייה בתוחלת החיים ואיכות החיים בארץ, קשישים 
היום מחפשים אפשרות לתעסוקה בשנות הפנאי ויצירת מקורות 

ה ועים, אולם קיים קושי רב למצוא בגילם עבודה חדשבהכנסה ק
ומתאימה. מצב זה קשה במיוחד למי שהיה רגיל לעבוד כל חייו 

וניצב לפתע מול מציאות בה אינו יודע מה לעשות כאשר הוא יוצא 

לפנסיה. מרכז סבי מייצר חומרי גלם ליצירה, ערכות מלאכת יד, 

מפעיל סדנאות בתחום מלאכת יד לקייטנות, מתנ"סים, גני ילדים, 

שישים וציבור הרחב. בנוסף המרכז בתי ספר, חנויות, מועדוני ק
קשישים  .מייצר מתנות לחגים ולאירועים לחברות ולציבור הרחב

09-  מזל סבג, מנהלת מרכז סבי - וציבור הרחב. לפרטים נוספים
4746405.  
  
  
  
  

מוריס איידלסברג תושב ירושלים שעלה ארצה מארה"ב משקיע 
את זמנו היקר בגיוס תרומות למען שורדי השואה בעיר הוד 

. הקשר עם מוריס 2007משנת  ₪ 300,000השרון, וגייס מעל 
נרקם באמצעות ד"ר לינדה מוסק מנכ"לית עמותת קלי"ק והדס 

ע באופן אפרתי מנהלת המדור לאוכלוסייה המבוגרת. מוריס הגי
מיוחד מירושלים עם אחותו והאחיינית שלו על מנת לתת חיבוק 

ונשיקה לשורדי השואה. הוא נרגש לקבל זר פרחים וברכות 
מעו"ד כינרת כהן המשנה לראש העיר ואסנת סטוצינר, מנהלת 

  !!קשרי הקהילה. כל הכבוד



                  

 

  
  
  
  

ליווי רוחנית בתהליכי  - שירות חדש בעמותת קלי"ק למרותקי בית 
תחום הליווי הרוחני מעניק תמיכה, כלים : מצוקה ומשבר

ומשמעות ליחידים ומשפחות בהתמודדות עם תקופות של מצוקה 
ומשבר. בני הגיל השלישי מתמודדים עם סוגיות ובעיות של 

אובדן תפקודים, בדידות, אובדן של בן או בת הזוג, מחלות או 

פחד מהעתיד. אנו הקרובים להם עסוקים בתמיכה, טיפול ועזרה 
בה והפן הרגשי והכאב הרוחני לא תמיד מודגש או מטופל. חשו

רפה לעמותת קלי"ק לאחרונה טבמפגש של סיגל פלד שהצ

המלווה אנו נותנים מקום לפחד, לדאגה ובו בזמן לומדים על 

המשמעות בחיים מעבר לתפקוד הפיזי. כמה חוויות חיים, חוכמת 

של  הגיל והניסיון עדין מעשירים וממלאים את הלב והנשמה

המלווה עצמו והסובבים אותו. המפגשים מתאימים לבני משפחה 

המתמודדים עם ההתבגרות והנוכחות של סופיות החיים בליווי בן 
ילדים. בוגרת מסלול  4, נשואה + 54משפחה. קצת על סיגל: בת 

תלת שנתי ללימודי "ליווי רוחני" אצל ד"ר אריאל וורנר. בוגרת 

בהפרעות תפקוד, למידה מכללת אלבאום להכשרת מטפלים 
פסיכותרפיה מבוססת מיינדפולנס  –וכישורי חיים. שיטת האקומי 

2010-מלווה רוחנית  –סטודנטית שנה ב'. בי"ח שיבא  –וגוף 
  .4741497-09. לפרטים: עמותת קלי"ק 2016

  
  
  

מועדון גולן המופעל ע"י עמותת קלי"ק בשיתוף העירייה, חגג 

לדת לכל החברות במועדון, בבית אירוע מאוד משמח של יום הו

קפה בקניון אזריאלי השרון. היו הרבה אורחים והרבה ברכות 

ואיחולים עו"ד כנרת כהן המשנה לראש העיר, ד"ר לינדה מוסק 
מנכ"לית עמותת קלי"ק, פולינה רוטמן מרכזת המועדון, אתי שמי 

היוזמת ומתנדבת בקלי"ק, וליאת ממעגל טנגינט. היה מאוד 

ת את כל האנשים שבאו להיות חלק משמחה מרגש לראו
טנג'נט  - הגדולה. הנהלת קלי"ק עובדי העירייה, רוטרי מעגל נשים

  .מתנדבים וגם הילדים של קשישים
  
  

בבית יקינטון המופעל ע"י עמותת קלי"ק בשיתוף העירייה, 

נפתחה לאחרונה קבוצה להליכה נורדית בהדרכתו של אבי סידון, 

יה המבוגרת. הליכה נורדית הינה הליכה ימורה לספורט לאוכלוס

עם מקלות מיוחדים המותאמים לכל משתתף באופן אישי. ספורט 

ות ובכך ניתן משרירי הגוף ביעיל %90זה מאפשר להשתמש ב 

מהקלוריות שבהליכה רגילה. ניתן לבצע  %40לשרוף למעלה מ 

אותה בקלות בשכונה הקרובה ליד הבית והיא מצויינת לשחרור 

כאבי גב צוואר וכתפיים. הקבוצה נפגשת פעם בשבוע בשעת 

פעילות קבועה מזה מס שבועות והחברים בהחלט מגלים 

מוטיבציה



                  

 

  

כל הכבוד ליעלה מיכל גנות, המרצה המדהימה שהעבירה ערב 

מהנה במסגרת הפעילות של "הוד בקהילה" למען עמותת קלי"ק. 

ההרצאה התמקדה על פחד, אמונה ומה שביניהם והיא 

התעוררה השראה, המתחקה אחר מסע חיי ונגע בנושאים 

משמעותיים המעסיקים את כולנו: פחד, אהבה, בחירות, זוגיות, 

סודות, ואמונה. ההרצאה התאימה לכל מי שהיה מוכן לחולל 

נוי משמעותי בחייו. מתנדבי "הוד בקהילה" דפנה אילון, אתי שי

שמי וחוה שלזינגר מודים לה על הערב המעניין ביותר! בתמונה: 

דפנה אילון מעמותת קלי"ק מעניקה תעודת הוקרה למרצה יעלה 

  !!.מיכל גנות איזה קהילה מדהימה

פרחי  11,000בהמשך לתערוכת "פורחים בגיל" בשנה שעברה (

מיקה שייצרו מרכזי הגיל השלישי בכל הארץ בהשתתפות קר

קשישי עמותת קלי"ק, וביחד נשתלו כמיצב ענק במוזיאון ארץ 

ישראל בתל אביב) יוצא לדרך מיזם נוסף שנקרא "ציפורי גיל" 

בשיתוף מרכזי הגיל השלישי / דיור מוגן / מועדונים בכל רחבי 

ציפורי שיר, ציפורי הארץ. ציפורי גיל הן סוג של ציפורים בדומה ל

מים, ציפורים נודדות, ציפורי נפש ועוד. ציפור גיל קיימת תמיד 

בנפשו של אדם ומעוררת אותו ליצירתיות, שמחה ואופטימיות. 

ל שנות חייה, על עלציפור זו במעופה, יש את היכולת להביט 

 .האתגרים שעמדה בהם ועל ההישגים שהתברכה בהם

, היא להביא לידי ביטוי את אמנותי- מטרת הפרויקט החברתי 

חיוניותם וכושרם היצירתי של בני הגיל השלישי בישראל והמיזם 

מבקש להציג פן אחר מזה המצטייר בכלי התקשורת של חיי בני 

הגיל השלישי, הבא לידי ביטוי בשמחת חיים, בנכונות ללמוד, 

ברצון ליצור ולתרום. הכרה ביכולות אלה עשויה לשנות גישות 

ווחות בהקשר זה. בימים האלו גמלאי עמותת קלי"ק ותפיסות ר

משלוחת מרכז סבי במועדון גיורא המופעל בשיתוף העירייה, 

מייצרים ציפורי קרמיקה משלהם בהדרכת גילברט דרור המנחה, 

יעל נחושתן מרכזת השלוחה והמתנדבת רבקה ברנע והיצירות 

ישראל  יהיו חלק ממיצב ארצי גדול אשר יפתח ביולי במוזיאון ארץ

  .שלומית חפר–בתל אביב בהנחיית אוצרת התערוכה 

מתנדבי עמותת קלי"ק, חווה שלזינגר ואתי שמי, בשיתוף שירן 

פאר, סטודנטית בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת אריאל הציגו 

את עמותת קלי"ק בכנס הראשון וייחודי מסוגו של עיגול לטובה 

בכנסת ישראל, בנושא תרומה ונתינה בחברה הישראלית. מנחה 

ה איציק שמולי הכנס הייתה צופית גרנט ובין המשתתפים הי

ממפלגת העבודה וחברי כנסת רבים נוספים. כל הכבוד למר ארני 

פטרושקה מייסד עיגול לטובה ולצוות המדהים דנה ארגוב ואורית 

  . הונטורה עבור היוזמה למען נתינה בחבר



                  

 

 

  

  

מנהלת עמותת קלי"ק ד"ר לינדה מוסק בקרה אצל מייסדת 

במלבורן  97פרויקט "סב הגב' שרה פונדה המתקרבת לגיל 

אוסטרליה. שרה היא יוזמת בנשימה ודוגמה חיובית של עשייה 

והיא  חברתית. שרה מאמינה שניתן לעשות את הכל בכל גיל

 ! 95בעצמה פתחה עוד סניף של "סבי" בגיל 

פרויקט "סבי" מנוהל בארץ ע"י מזל סבג ונוסד באוסטרליה לפני  

  . שנים על מנת לספק תעסוקה בעלת משמעות במלאכת יד 40

  

  

כל הכבוד לאביאל אברמוביץ המרצה המוביל שהעביר ערב 

ען עמותת קלי"ק, מהנה במסגרת הפעילות של "הוד בקהילה" למ

"שימוש מושכל של התודעה הוא  - בהרצאה כוחה של תודעה

המפתח המופלא להצלחה. ביכולותינו לשדרג ולשכלל את 

מערכות היחסים שלנו ולעשות מוצלחות ואפקטיביות ביותר; 

לדוגמה: בזוגיות, בהורות, בקריירה בפוליטיקה ועוד"....אביאל 

ות וסדנאות בנושאי אברמוביץ הוא מאמן אישי, מנחה קבוצ

תודעה ומערכת יחסים, חבר מועצת העיר ה"ה ויו"ר דירקטוריון 

מי הוד בע"מ, מדריך טיולים ונגן גיטרה. מתנדבי "הוד בקהילה" 

דפנה אילון, אתי שמי וחוה שלזינגר מודים לו על הערב המעניין 

  !ביותר

  

  

ים עמותת קלי"ק מפעילה מידי שבוע קבוצה וירטואלית בה קשיש

מרחבי העיר, נפגשים וירטואלית, בעזרת תוכנה אינטראקטיבית, 

דרך מסכי טאבלט המסופקים ע"י העמותה. כל קשיש יושב 

בביתו עם מתנדב וכולם פוגשים את מנחת הקבוצה, עו"ס מירב 

בן דור לשעה של שיחה עמוקה על הדברים החשובים להם. 

פגש חי, לכבוד חג החנוכה, נערכה מסיבת חנוכה אמיתית, במ

כשכל חברי הקבוצה הגיעו, בעזרת המתנדבים, אל גליה, חברת 

הקבוצה, הדליקו נרות, התכבדו בלביבות וסופגניות והתוודעו 

אחד אל השני, שלא דרך המחשב. היה שמח ומרגש. כל הכבוד 

למירב בנדור מנחת הקבוצה וטלי שץ מרכזת את התחום להפגת 

  .גשבדידות בעמותת קלי"ק עבור ארגון המפ



                  

 

  

 הכנס הארצי לחדשנות וליצירתיות
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