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 ק"קורסי אנגלית מדוברת במרכז הוד לוותיקי העיר של קלי
י עמותת "לוותיקים המופעל ע" מרכז הוד"מחודש אוקטובר מתקיים ב

. חוג אנגלית מדוברת, י רונית יקואל"ק בשיתוף העירייה ומנוהל ע"קלי
לא אחרת מאשר רובין גרוס המדהימה בעלת תואר , את החוג מעבירה

מעבירה את .  ילידת אוסטרליה  וך ודרמהחינ, שני בספרות אנגלית
שיחות קולחות בנושאים , דרמה, המפגשים באופן מיוחד בשירים
מרכז הוד הוא מיזם עסקי חברתי רב . מגוונים ואפילו משחקי חשיבה

תחומי לפיתוח עיסוקי פנאי ותעסוקה בשעות אחרי הצהריים והערב 
 -יסציפלינארייםמטרת הפרויקט לספק שירותים מולטי ד+. 60לבני גיל 

לפיתוח אורח ) סדנאות/ הרצאות/ חוגים( אופציות מגוונות 20לפחות 
, ספורט ואומנות, חינוך, חברה, תרבות, קידום בריאות, חיים קהילתיים

מגמת הפרויקט הוא . בתוך מבנה מתואם לצרכי אוכלוסיית גיל השלישי
  .בהפעלת המיזם+ 60ו+ 55גם להעסיק בני 

 
 ק"ה בעמותת קלירכזת מתנדבים חדש

ק שמחה לצרף את טלי שץ לקרב עובדיה בעמותה כרכזת "עמותת קלי
טלי בנוסף לתפקידה החדש עובדת כמדריכת מחשבים . מתנדבים

 לטלי תואר שני בבריאות בתעסוקה. ואינטרנט בבית יקינטון
(M.Occ.H) תואר ראשון מדעי , הפקולטה לרפואה, א"מאוניברסיטת ת
היא . הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית   (B.Sc) בעלי חיים

 מטפלת ומנחה בשיטת, סמינר לוינסקי, מנחת קבוצות בשילוב אומנויות
Voice Dialogue . בנוסף טלי היא גם מרכזת קפה אירופה לניצולי

אשל , משרד רווחה, ויצוו, שואה המופעל בשיתוף מועדון ליונס לב ארי
ודה של טלי נעשתה באמצעות הגדרת התפקיד ותוכנית העב .והרשות

סטודנטית בעבודה סוציאלית , פרויקט בעבודה קהילתית של רעות כהן
  .באוניברסיטת אריאל

 
 ערב מחמם את הלב בקפה אירופה
מועדון לניצולי שואה ובני זוגם , ערב מחמם את הלב בקפה אירופה

אשל , ויצו, ק"עמותת קלי, העירייה, המנוהל בשיתוף ליונס לב ארי
הגיעו , שי ישק בגיטרה ועמית ציוני בסקסופון. ד הרווחהומשר

בהתנדבות להנעים את זמנם של באי המועדון וייצרו אווירת בית קפה 
 .אמיתית
חברי המועדון בניהול של טלי שץ נהינו , עוגה ומוסיקה טובה, עם קפה

  .מאוד ואף ביקשו לפגוש את הנגנים המוכשרים בשנית
  . של ידידות נפלאהכולנו מקווים שזוהי תחילתה

  
 ק"מרכז יום לקשיש של עמותת קלי, שמחה גדולה בבית יקינטון
התחדש בעוד שלושה מחשבים חדשים , חדר המחשבים המשוכלל
 .להנאתם של באי מרכז היום

לומדים המשתתפים עם המורה המדהימה ומקצועית , בחדר המחשבים
וח מיילים לשחק ואפילו לשל, לחפש מידע, טלי שץ לגלוש באינטרנט

שעד , מדהים לאילו הישגים מגיעים הקשישים. ולהתעדכן בפייסבוק
לא השתמשו במחשב וכבר בשיעור הראשון חווים , להגעתם למרכז

סיפוק רב מהיכולת לשחק באופן עצמאי במשחקים שהם גם מהנים אך 
 .גם משפרי זיכרון וריכוז
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 קורס מחשבים במרכז הוד לוותיקי העיר
,  לוותיקי העיר מתקיים אחרי צהריים במרכז הודקורס מחשבים

ש לצרכי גיל "י מורה מוסמך בשם מיכאל זק"ע, י רונית יקואל"המנוהל ע
ק בשיתוף העירייה מציעים לבני גיל הזהב מגוון "עמותת קלי. המבוגר

,  הכרת המחשב-שיעורים למתחילים הכוללים: שיעורים במחשבים כגון
, דואר אלקטרוני, חיפוש בגוגל , נטרנטויקיפדיה והאי, הכרת המקלדת

  שיעורים למתקדמים10ו ;פייסבוק ואתרים שונים, סקייפ, יוטיוב
הסבר על אפשרויות , שמירת תמונות וקבצים מהאינטרנט -הכוללים

הסבר על הוספת , )WORD(הכרת וורד , חיפוש בגוגל ושמירת תמונות
הסבר מקיף , םדואר אלקטרוני למתקדמי, הדפסה ועוד, תמונה למסמך

מפות , הוספת תמונה למכתב, על החזרת תשובה והעברת מיילים
הסבר על ,  מבט מנקודת לווין-חיפוש מסלול במפות גוגל, באינטרנט

תקלות , פייסבוק למתקדמים, שימוש באפשרויות התרגום של גוגל
 . צפייה בסדרות וטלוויזיה דרך המחשב ועולם המשחקים, נפוצות

  
 יתודה למתנדבי סב

הזמינה את העובדים ומתנדבים לארוחת " סבי"מזל סבג מנהלת מרכז 
 לשהולדת ה בנוסף חגגו את יום!  תודה-בוקר חגיגית על מנת להגיד

 !!!!היה שמח וטעים מאוד  .מתנדבת המדהימה ניצה חדשה
  
  
  
  

 ק "אור ירוק לעמותת קלי
, תהידועו". ללה"החליטה לעצב ולתפור את בובות ה, עמותת אור ירוק

עמותת אור ירוק  .בעזרתן מלמדים ילדים בגנים על נושא הזהירות בדרכים
ק בשיתוף העירייה בבקשה "י עמותת קלי"פנתה למרכז סבי המופעל ע
 כך הקשישים תופרים ומכינים באהבה את -לייצר את הבובה עבורה

אין ספק שמדובר בקשר קהילתי בין שתי . הבובות והילדים לומדים ונהנים
  ! ופעילות בין דורית מבורכתעמותות 

  
  
  
  
  

 ק כמודל ארצי"השיטה ליזמות חברתית של עמותת קלי
ק קבלה פנייה להתאחד עם עמותה ארצית בתחום תעסוקת "עמותת קלי

. קשישים על מנת להעתיק את המודל ליזמות חברתית שלה ברחבי הארץ
ק מתמחה והיא גם חלוצה בארץ בתחום של יזמות עסקית "עמותת קלי

 מרכז –ק פתחה שני מיזמים מוכרים "קלי. ברתית לתעסוקת גיל השלישיח
התהליך . חברתי/ לותיקי העיר המבוססים על מודל עסקי" הוד"ו" סבי"

השפעת ההון החברתי "מתועד בספר הראשון בארץ " סבי"של הקמת מיזם 
 בארגוני המגזר עסקית/ בעת פיתוח יזמות חברתית) רשתות חברתיות(

שיטת . ק"לית עמותת קלי"ר לינדה מוסק מנכ"י ד"הנכתב ע" השלישי
לפרס בכנס בין לאומי בניו זילנד עבור איסוף נתונים  המחקר בספר זכתה

 .האיכותית בשיטת ההערכה
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 שמחה במועדון גולן
ק בשיתוף העירייה התקיים "י עמותת קלי"המופעל ע" גולן"במועדון 

וכמובן , הייתה אוירה מאד שמחה. לדת לכל נשות המועדוןמסיבת יום הו
והיה גם חידון והיה , שרנו שירים. היה זמר הבית אושר דור שעשה שמח

גם המתנדבת .  הייתה וחילקה לבנות מתנות16גם נציגת מעגל נשים . נפלא
והייתה גם נציגת מועדון רוטרי . אתי שמי ודליה היו וגם הן חילקו מתנות

  . מלכה
  .צור היה מעולהבקי

  
  
  
  

 ק"שירה בציבור במועדון נטעים של קלי
ק בשיתוף "י עמותת קלי"המופעל ע" נטעים"שמחו חברות מועדון קשישים 

ס מוסינזון עם המורה למוסיקה "אל המועדון הגיעו תלמידי ביה. העירייה
המורה ליווה את . ומצב רוח טוב, הביאו איתם שירונים, יעקוב גויפלד
" תנופה"הצטרף גם שגיא בן שבת מ. כולם שרו ונהנו מאד. נההשירה בנגי

 ולירן בן שלום תלמידי   סיגל גרבוייס,תודות לעדן יוסף. והנעים בשירתו
  .ס מוסינזון ולמורה החביב יעקוב"מביה' כתה י

  
  

 ק"נר שמיני של חנוכה בבית יקינטון של קלי
ק בשיתוף "ותת קליבנר שמיני של חנוכה הגיעו לבית יקינטון המופעל עי עמ

ד בהוד השרון עם ארבעה "הרב הראשי של חב  העיריה הרב שמשון טל 
בעיר לשמח את חברי בית יקינטון  ד "מבניו ותלמידים נוספים של צעירי חב

הרב סיפר לחברים על מעשי ניסים שונים ועל . ביום האחרון של חנוכה
שמח עם ועשו   רקדו , הצעירים הביאו מוסיקה שמחה,משמעויות החג

  .החברים ואף זיכו אותם במצוות הנחת תפילין
הרב שמשון הינו מותיקי מתנדבי בית יקינטון ומידי שבוע הוא מקיים שעור 

  .שבועי בנושאי מסורת מגוונים ומרתקים
 

 
 
 

 מתנות לבית יקינטון מבנק הפועלים סניף מגדיאל
אל ואתי שפר סגנית מנהלת בנק הפועלים סניף מגדי-כל הכבוד לעופרה בן

שמי המתנדבת המדהימה עבור המתנות לגמלאים בבית יקינטון המופעל 
 .ק בשיתוף העירייה"י עמותת קלי"ע

בנק הפועלים סניף מגדיאל כבר יצר שותפות פורייה באירועים קהילתיים 
 .בחגים בעבר ובהשתתפות בערב התרמה של עמותה
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  ק"למען עמותת קלי' בית הספר אהרונוביץ
, השייך למועצת דרום השרון, ת התלמידים בבית ספר אהרונוביץ׳הנהג

החליטו להירתם ולתרום לעמותת קלי״ק שלנו וערכו מכירת סביבונים 
  .אותם ארזו קשישי העמותה במרכז סבי, מלאים בכל טוב

ק המקומית ומכרו "סיפרו על עמותת קלי, תלמידי ההנהגה עברו בכיתות
. כשבוע עד היציאה לחופשת חנוכה, יםבהפסקות כמות עצומה של סביבונ

למנהל ביה״ס אמיר פוני , תודה גדולה מעמותת קלי״ק להנהגת התלמידים
  !אין כמוכם. ולרכזות החברתיות דלית ואורית

  
! 

  
  
  
 ק"עזרה בן דורית למען עמותת קלי 
" סבי"למען מרכז  בדוכן סביבונים שמכרו ונכדה גולד לשמחה הכבוד כל

י מזל "המנוהל ע" סבי" .העיר וותיקי ע״י נארז והכל - קלי״ק של עמותת
י שרה וויקטור פונדה על מנת " שנים ע30 -סבג נוסד באוסטרליה לפני כ

מטרת הפרויקט בארץ היא לתת . לספק תעסוקה בעלת משמעות במלאכת יד
תעסוקה מכובדת לקשישים שעדיין מסוגלים ורוצים להיות פרודוקטיביים 

בהתאם ליכולת , הרוויח ולשפר את מצבם הכלכליורוצים ל, ואקטיביים
  הפיזית והנפשית

  
  
 

  כסף קטן משנה הרבה
  !ק באמצעות עיגול לטובה"ניתן לתרום לקלי

 לעגל כל עסקה בכרטיס האשראי או ניתן באמצעות הוראה קבועה
. ק"לקליואת ההפרש לתרום , דשיואת תלוש המשכורת הח

נשים רבים ניתן ליצור באמצעות תרומה של אגורות ספורות של א
גיל השלישי כוח כלכלי משמעותי לתועלת 

  /il.org.up-round.www://httpבקהילה
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