
קלי“ק
קהילה למען יזמות לקשישים, ע“ר

ערכות יצירה לגיל השלישי: 
מרכזי יום לקשיש / בתי אבות / מועדונים חברתיים /

מרותקי בית / מתנ״סים / בתי חולים.



קלי“ק
קהילה למען יזמות לקשישים, ע“ר

תוצרת ישראל

מרכזים  באמצעות  השלישי,  הגיל  אוכלוסיית  חיי  איכות  בשיפור  עוסקת  קלי”ק  עמותת 

חברתיים, תרבותיים ותעסוקתיים.

מפעל  ובו  עסקית   - חברתית  יזמות  של  ייחודי  מודל  הינו  קלי"ק  ע"י  המופעל  "סבי"  מרכז 

מלאכת יד ומתנות. במפעל מועסקים עובדים בני הגיל השלישי ובעלי צרכים מיוחדים. 

וליהנות  להשתכר  לעבוד,  נוספת  והזדמנות  בבוקר  לקום  סיבה  לעובדיו  נותן  “סבי"  מרכז 

מחברת אנשים.

09-7464054click2@netvision.net.il להזמנות:

כל מכירה מתבצעת אך ורק בשיק דחוי או מזומן או העברה 
בנקאית לפני קבלת הסחורה *

מתאים 

עד לגיל 
120



פרח קלקר

לקחת ריבוע בד ולהניח על הכדור. 
לנעוץ בעזרת עפרון או שיפוד במרכז 

הריבוע כך שחציו של הבד חדר לקלקר 
והחלק העליון נשאר בחוץ, לפי

הציור על גבי הקלקר.

8₪



לקחת ריבוע בד ולהניח על 
הקלקר. לנעוץ בעזרת עפרון 
או שיפוד במרכז הריבוע כך 

שחציו של הבד חדר לקלקר 
והחלק העליון נשאר בחוץ, 

לפי הציור על גבי הקלקר.
להמשיך בדרך זו עד לכיסוי 

כל הקלקר בצפיפות. מומלץ 
להיעזר בתמונה.

25₪

תמונת פרח קלקר



תמונת קלקר

הדבק את התמונה במרכז 
הקלקר. לנעוץ את ריבוע 
הבד מסביב התמונה עד 

לכיסוי כל הקלקר, בעזרת 
עפרון או שיפוד במרכז 

הריבוע כך שחציו של הבד 
חדר לקלקר והחלק העליון 

נשאר בחוץ. 
מומלץ להיעזר בתמונה.

25₪



תיק בד

 חברו את המוטיבים המצורפים 
לקישוט התיק בריקמה או 

 בהדבקה עם דבק לבן. 
רצוי להוסיף קישוטים עם 

פייטים ואבנים.

10₪



סינר

 חברו את המוטיבים המצורפים 
לקישוט הסינר בריקמה או 

 בהדבקה עם דבק לבן. 
רצוי להוסיף קישוטים עם 

פייטים ואבנים.

20₪



מפת שבת

לרקום לפי הקווים עם חוט הרקמה. 
מומלץ להיעזר בתמונה.

30₪



מפת פסח

לרקום לפי הקווים עם חוט הרקמה.

30₪



רקמת פרחים
רקמה על בד עבה בעזרת צמר 

ומחט עבה. רקמו לפי הציור. 
לסיום ניתן לתפור כרית או רנר 

לפי בחירתכם. 
מומלץ להיעזר בתמונה.

25₪



הצטרפו לעיגול לטובה עבור עמותת קלי"ק 
ותאפשרו לעוד 100 קשישים לפרנס את עצמם. 

עבורכם זה כסף קטן...עבורם זו הזדמנות לחיים עצמאיים!

הצטרפו עוד היום: 09-7414974

יזמות חברתית 
בגיל השלישי!

www.round-up.org.il


