ידיעון זה הוא לזכרה של חנה גולדברג מייסדת עמותת קלי"ק-
שהשקיעה שנים רבות בנתינה ובעבודה התנדבותית למען ילדים
משפחות במצוקה וקשישים בקהילה.
לא נשכח אותה לעולם.......

מבצע עירוני המשלב הכרת תודה למתנדבי עמותת קלי"ק
עמותת קלי"ק הפועלת בהוד השרון למען קשישי העיר ,ביוזמת טלי שץ
מרכזת המתנדבים ,יצאה במבצע עירוני המשלב הכרת תודה למתנדבים
הרבים הפועלים במרץ ובאהבה במועדוני הגיל השלישי ברחבי הוד השרון
ותמיכה בבתי העסק בעיר .מהיום ,עשרות רבות של מתנדבים הנושאים
כרטיס מתנדב בעמותת קלי"ק ,יזכו להנחות במבחר בתי עסק .בתמונה,
הבעלים הגאים של מסעדת "הבית של חומוס" שהצטרפו למבצע והדביקו
את המדבקה האומרת "גם אנחנו מתנדבים בקלי"ק" .המבצע ימשך
ובעמותה מזמינים בתי עסק נוספים לתמוך באנשים שנותנים מזמנם למען
הקשישים ובאותה מידה ,להרחיב את מעגל לקוחותיהם.

קבוצה להליכת בוקר ולפעילות בשכונת הפרחים
בבית יקינטון המופעל עי עמותת קלי"ק בשיתוף העיריה לא מחכים לבוא
האביב וכבר מנצלים את מזג האויר הנעים של שעות הבוקר כדי לערוך
בשכונת הפרחים הסמוכה הליכת בוקר המלווה בפעילויות במהלכה .לאחר
ארוחת הבוקר יוצאת קבוצת חברים בליווי של מדריכים לצעדת בוקר קלה
בת כחצי שעה .בזמן ההליכה החבר'ה לומדים על פרחים וצמחים עירוניים
שמגלים בדרך ,מתבוננים ומדברים על סגנונות הבתים השונים שנבנו
בשכונה ,שרים ולוקחים נשימות עמוקות ומאזינים לציוץ ציפורי הבוקר.
פשוט דרך פנטסטית להתחיל את היום .בתמונה קבוצת חברים עם הילדה
באשיר-כהן מרכזת המערך הטיפולי והתוכניות בבית יקינטון.

פרויקט פורחים בגיל יצא לדרך עם עמותת קלי"ק
עמותת קלי"ק משתתף ביצירת אלפי פרחים מקרמיקה שיוצבו במוזיאון
רמת אביב במסגרת חודש הקשיש בנובמבר .גמלאים מכל הארץ ייצרו
פרחים מקרמיקה כל ארגון יכין כ 200פרחים וביחד ייצרו שדה ענק.
הפרויקט הוא פרי יוזמה של שלומית חפר הקרמיקאית ,עדה לוי הרכזת של
מועדון נטעים פנתה לקרמיקאיות רינה ואלישבע בהצעה להשתתף בפרויקט
עם גמלאי מועדון נטעים והן הסכימו ברצון.

Kalnoit2Go
עמותת קלי"ק קבלה מספר קולנועיות מתורמים נדיבים בקהילה ומודה להם
בקרב לב .הם שמאפשרים לעמותה לתת "רגליים" לגיל השלישי בעירנו הוד
השרון .מגיע גם הרבה תודות לאסנת שטוצנר מנהלת קשרי הקהילה ,אגף
הרווחה וארז לידר המתנדב המדהים בקלי"ק שמלווה את הקשישים עד
לפתח הבית.

האוהל

הגדול-

הופעה

הראשונה

למען

הציבור

תיאטרון קהילתי של נשים בגיל השלישי "נווה נאמן" -עמותת קלי"ק ,העלה
בגאווה את הצגת הבכורה "האוהל הגדול"! האירוע התקיים בבית יקינטון
ונכחו בו נציגים מהעירייה ,סגן ראש העיר מר אמיר כוכבי ,רכזת סל תרבות
עמית הרם ,ובנוסף מנהלת חטיבת ראשונים נגה בר והרכזת חברתית דלית.
ההצגה הייתה מוצלחת ומרגשת ,כולם שמחו וצחקו! שחקניות התיאטרון
כבר מתכוננות להופעות הבאות שלהן ברחבי העיר ...אתם מוזמנים להתקשר
ולהינות גם אתם מההצגה09-7601399 :

ערב חגיגי למתנדבי עמותת קלי"ק
טלי שץ המדהימה והאנרגטית שמרכזת את המתנדבים בעמותת קלי"ק
ארגנה ערב חגיגי במרכז הוד למתנדבי העמותה .בתוכנית  -קבלת פנים בליווי
נגינה בחלילית וסדנה של  .CLICK networkingטלי בשיתוף רעות כהן,
סטודנטית בעבודה הקהילתית מאוניברסיטת אריאל העושה עבודה מעשית
בקלי"ק ,ברכו את האורחים ,ביניהם כינרת כהן המשנה לראש העיר ואסנת
שטוצינר מנהלת קשרי הקהילה שגם ברכו .ד"ר לינדה מוסק מנכ"לית קלי"ק
הציגה את המיזם "עיגול לטובה"  -פלטפורמה דיגיטלית לגיוס משאבים-
ואז כולם נהנו מהכיבוד עשיר ומושקע שטלי וחברותיה הכינו למען כולם.
היה ערב שמח ,פעיל וגם עם הרבה דברים טעמים\

כיתה ו' בלפיד מתנדבים בקלי"ק!!
כיתה ו' בבית הספר לפיד עם המחנכת התותחית שגית שטראוס שגית
שטראוס כבשו את קלי"ק סבי בסערה וארזו משלוחי מנות לחג פורים .כל
הכבוד לילדים מבי"ס לפיד ,הם עבדו במלוא הכח והמרץ וארזו 1000
קופסאות של משלוחי מנות ,וכמובן נהנו מאד והרגישו טוב שתרמו לקהילה.
מנהלת מרכז סבי מזל סבג דיווחה ש" :אני מחכה להם לפעילות הבאה"!!

גמלאי מרכז סבי לא נחים לרגע
גמלאי מרכז סבי המופעל ע"י עמותת קלי"ק בשיתוף העירייה לא נחים לרגע!
התחילו להתכונן לקראת חג פורים המתקרב ואורזים משלוחי מנות בקצב
רב.עמותת קלי"ק שמחה להציע לכם -ציבור הרחב את האפשרות להזמין
משלוחי מנות לפורים ובדרך זאת תביאו לעלייה ברמת השירותים
לאוכלוסייה המבוגרת בקהילה .אפשר ליצור קשר עם מזל סבג מנהלת סבי
09-7464054

יום כיף למועדוני קלי"ק
בילו גמלאי עמותת קלי"ק ביום כיף שכלל שירים ,ריקודים ,אוכל טוב,
תצוגת אופנה ,הופעת אומנים בשירה ,ריקודים ובדיחות.
היו כמובן דוכני מכירות מכל טוב ,איפור ,תכשיטים ,ביגוד ,כלי מטבח ועוד.
לקינוח נהנו מהופעה של טריפונס שרו ורקדו בהתלהבות רבה.
בתמונה ,גמלאיות ממועדון נטעים בהופעה של טריפונס.

עץ הרימון נתן ריחו בבית יקינטון
בבית יקינטון הפועל ע"י עמותת קלי"ק בשיתוף העירייה מבקרת אחת
לשבוע קבוצת דוברי רוסית אשר חבריה מתגוררים במתחם מקבצי הדיור
בדרך הים בעיר .הקבוצה אורגנה לפני כשנתיים ע"י המדור לאוכלוסיה
המבוגרת באגף הרווחה בשיתוף בית יקינטון ונבנתה עבורם תוכנית ייחודית
קבוצתית,אולפן
קלאסית,פיזיותרפיה
מוסיקה
שעורי
הכוללת
לעברית,מחשבים ,מסיבות חג,טיולים ועוד .אחת המשתתפות בקבוצה וינונה
פדוביק שחגגה לאחרונה  77שנים מקיימת מסורת שנתית של נטיעת עץ
רימון בבוסתן של בית יקינטון לכבוד האירוע והשנה זו הפעם השנייה
שהאירוע מתקיים.עץ הרימון הצעיר מצטרף לאחיו הבוגר מהשנה שעברה
ועימם השזיף,הגויאבה האדומה,הזית,האפרסמון והאפרסק שמתחילים
ללבלב ומבשרים לנו את בוא האביב.

מפגש בין דורי עם תלמידי "רעות" ו מועדון "נטעים"
נערך המופעל ע"י עמותת קלי"ק בשיתוף העירייה .תלמידי ועדת קשרי
קהילה מכתות ג'-ו' וועדת מארג הגיעו לשמח את הקשישות במועדון
לקראת חג פורים הקרב ובא .הילדים כתבו ברכות ,קישטו מסכות בשיתוף
פעולה עם הקשישות ,שרו ורקדו יחד ,ולקינוח כיבדו את כולם בעוגות ואזני
המן שהביאו הילדים .השמחה וההנאה הייתה רבה לכולם .כל הכבוד ותודה
רבה לתלמידים ולמורות המקסימות מיכל ושגית ועדה לוי האחראית על
מועדון הקשישים.

לומדים שחמט בבית יקינטון של קלי"ק
בבית יקינטון -המופעל עי עמותת קליק בשיתוף העירייה-החלו בשנה
האחרונה החברים לקבל שעורי שחמט אישיים ממתנדב חביב ומקצוען
בתחום זה,תושב עירנו ושמו אברהם רייטן .אברהם בעברו התעסוקתי היה
איש טכני שעבד בחברות ליצור מזון" :עלית"",פריכוז" ו"יכין" שנים רבות
ומשפרש לגימלאות עסק בעיקר בטיפול בנכדים ,במתן שרותי הסעה
למשפחה ובספורט אינטנסיבי בחדר כושר.כשהגיע לבית יקינטון שמח מאוד
להתנדב בתחום התחביב החזק שלו משנים רבות-שחמט.אברהם מגיע
להתנדב  3פעמים בשבוע! בהנאה ובסיפוק רב.התארגנה כבר קבוצת
תלמידים גדולה המקבלים ממנו שעורים אישיים...ונהנים מאוד
לנצח.פעילות זו תורמת רבות לשיפור הכישורים הקוגניטיביים של
המבוגרים.בית יקינטון רכש לאחרונה לפעילות זו מערכת כלי שחמט
מקצועית המותאמת למגבלות המוטוריות בידיים של חלק מהחברים.
בתמונה אברהם עם אחד מהשחקנים החזקים-שמוליק פרויד.

מסיבת פורים בנטעים של קלי"ק
נערכה במועדון "נטעים" המופעל ע"י עמותת קלי"ק בשיתוף העירייה מסיבת
פורים משמח .חניכי גדוד ארבל משבט איתן של הצופים הגיעו לשמח את
חברות מועדון הקשישים .החניכים הגיעו מוקדם כדי לקשט את
המועדון,והביאו איתם את כל הציוד הדרוש למסיבה מוצלחת כולל
כיבוד.בתכנית היו ריקודים משותפים ,תחרות תחפושות ,ומשחקי חברה
פורימיים .השמחה הייתה רבה והתענוג היה של כולם .קלי"ק מודה לחניכי
הצופים  ,ולמדריכים המדהימים!

פורים שמח בגיל השלישי
מועדון "גולן גיל עמל" המופעל ע"י עמותת קלי"ק בשיתוף העירייה את הזמין
חיילים וחיילות של חיל הים לחגוג את פורים והייתה אוירה נהדרת! .הם שרו
ביחד  ,רקדו ומפקדם סיפר לקשישות על הפעולה המוצלחת שהייתה לחופי
סודן .נוסף לזה באו שגית שטינר מנהלת סניף בנק הפועלים במגדיאל יחד עם
עוד עובדים מן הסניף ,וכמובן גם אתי שאמי .הם הביאו לכולם משלוח מנות,
והיה מאד שמח .חג שמח לכולם!!!

קהילה למען יזמות לקשישים דרך ישראל תורמת- תצטרפו לקלי"ק
http://www.israelgives.org/donor/israelcharities/searchcharities?Name=click
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