
                  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  

 ק"בקלי" ישראל שלי"ביקור מרגש של הקרן 
מאנגליה דבורה אלוארז והילי סוסמן שתומכת " ישראל שלי"נציגי הקרן 
ק "י עמותת קלי"המופעל ע" סבי"ק שנים רבות בקרו במרכז "בפעילות קלי

" סבי"ק הציגה את פעילות "לית קלי"ר לינדה מוסק מנכ"ד . בשיתוף העירייה
, י מזל סבג"המנוהל ע, "סבי"פרויקט .  למיזוג ארצי לתעסוקת קשישיםכמודל

 שנים על מנת לספק תעסוקה בעלת משמעות 30-נוסד באוסטרליה לפני כ
  .לקשישים

  
  
  

 תערוכת צילום ארצית של ניצולי השואה
פתחה בהתרגשות רבה תערוכת צילום ארצית של ניצולי השואה ביוזמת ארגון 

בתערוכה מציגים צילומים שנוגעים . ק"ה ועמותת קליאשל ובשיתוף העיריי
מעירנו נבחרו שלושה . במהות האישית ובחיים, באהבה, בשואה, בזקנה, באומץ

אלכסנדר ווסקוב , סלי גרכט: מציגים המשתתפים במועדון קפה אירופה בשם
הצילומים והסיפורים הינם ביטוי ייחודית ששילבה לימודי . וטוני טורלטאוב

ערב הפתיחה התקיים .  מבט רגיש אל חוויות מההיסטוריה האישיתצילום עם
בתמונה עם (בתיאטרון גבעתיים ומגיע הרבה תודות למגי גד היוזמת מאשל 

לאליסיה שחף שהדריכה , לאוצרת ומפיקה סיגל הראל מור, )אלכסנדר ווסקוב
. את לימודי הצילום ולרונית קרן שכתבה את הסיפורים של ניצולי השואה

  ב התערוכה תגיע לכנסת ותוצג גם בניו יורקבקרו

 

  
  
  
  
  

 יריד ושוק בריאות בית הספר יגאל אלון 
ילדי בית הספר למדו לבצע . יריד ושוק בריאות התקיים בית הספר יגאל אלון

מיץ , קניות בכוחות עצמם וגם החליטו אם לקנות דברי מאפה או צמחים
חלקם . לישי בעירנוק לגיל הש"ויוגורט טבעי או לתרום לעמותת קלי

מהילדים גם בחרו ליצור מסגרות לתמונה או פרחים מחומרים ממוחזרים 
הם . י מזל סבג"המנוהל ע" סבי"י צוות מרכז "בסדנת מחזור המופעל ע

  .שמחו לתרום ונהינו מאוד משעת יצירה בשיתוף הגמלאים
  
  



                  

 

  
 
 

 צוות בית יקינטון חגג ארועים משמחים לשתיים מחברותיו
ק בשיתוף העיריה חגג שני "י עמותת קלי"ית יקינטון המופעל עצוות ב

לבתה של עדה לוי המתגוררת בלונדון . ועים משמעותיים ומשמחיםיא
עדה שמרכזת את תחום האומנות . כד ונכדה ,הקפואה נולדו תאומים

בנה של . והתעסוקה בבית חזרה השבוע מחופשת הלידה מאושרת ומתרגשת
וחדת ומושקעת בבית התפוצות שכללה תוכנית טל שץ חגג בר מצווה מי 

ל הינה מדריכת המחשבים של הבית ורכזת  .ייחודית שהמשפחה הכינה
  .תודות מחברי בית יקינטון ומהצוות האוהבים. ק"המתנדבים של 

 

  
  
  
  
  

ק "של קלי" גיורא"ו בשבט במועדון גיל הזהב "מסיבת ט
 הוד השרון" ליונס"בחסות מועדון 
ק "ו בשבט מרגשת במועדון גיל הזהב של עמותת קלי"נערכה מסיבת ט

שוש ארוגטי . השרון-הוד" ליונס"המאומץ כבר שנים רבות על ידי מועדון 
מלווה את המועדון באהבה ובנתינה אינסופית ודואגת לספק " ליונס"חברת 

כיבוד בריא ומוצרים שהמועדון זקוק להם כגון כיריים , תכנים איכותיים
.  חדשות כדי שיכינו תבשילים ומרקים חמים בחורףחשמליות איכותיות

שולי באה .. ו בשבט מימנו את הופעתה של הזמרת שולי להב"למסיבת ט
 עם תכנים    פעם בחודש ומעבירה פעילות מוסיקלית איכותית בקביעות
תמרים ממולאים ,  זרי פירות יבשים על שיפודים על השולחנות היו. משתנים

  .רקדו ושמעו תכנים מעניינים בנושא החג, וחברות המועדון שר. ועוד
  
  

 
  

 ק" עמותת קלי-חגיגות טו בשבט במועדון גולן
" החווה" הזמינו נלי מנהלת חווה חקלאית ואנשי -במסגרת חגיגות טו בשבט 

ק בשיתוף העירייה לסיור "י עמותת קלי"המופעל ע" גולן"את נשות מועדון 
 .בחווה

עם " המגן"ס "מבי' עית מי תלמידי כתה דנסענו לחווה וקיבלנו הדרכה מקצו
קיבלנו הדרכה על צמחי העונה וגם שתילים במתנה נהנינו . המחנכת בת אל 

 .מאוד וקבלת הפנים היתה מקסימה

    פאולינה רוטמן מרכזת המועדון ובנות המועדון-בתודה על הכל  

   

   

  
  
  
  
  

 ק"מזל טוב ליורם דברת מנהל בית יקינטון של קלי
  .בית יקינטון ק חגגו את יום ההולדת של יורם דברת מנהל"תת קליעובדי עמו

  !120 עד –הרבה מזל ועבודה פורייה בבית יקינטון 
  

  

  

  

  



                  

 

 "תמיד משלמת את הריבית הגבוהה ביותר השקעה בידע"

 ) מין פרנקלין'בנג(
מתוך הבנה זו ובשאיפה לשפר את איכות החיים של האזרחים 

דרך , קבוצה הפועלת למיצוי זכויותהוותיקים בהוד השרון נפתחה 
ביוזמת עמותת , הנגשת מידע לאזרחים הוותיקים ובני משפחותיהם

הקבוצה שואפת לבנות מאגר מידע רחב ונגיש על הזכויות . ק"קלי
והשירותים הניתנים לאוכלוסייה זו עם דגש על היותם תושבי הוד 

. י העירחברי הקבוצה הם פנסיונרים ומתנדבים פעילים תושב. השרון
הקבוצה פועלת בשיתוף פעולה עם המדור לאוכלוסייה וותיקה באגף 

י סטודנטית בעבודה סוציאלית " והיא מלווה עלשירותים חברתיים
  .קהילתית מאוניברסיטת אריאל

  
  

 ' ממלכתי א1ו בשבט ביקינטון עם תלמידי כיתה ה "מסיבת ט
נועה חסון יוסף  בניצוחה המדהים והמקצועי של המחנכת 1תלמידי כיתה ה 

ק בשיתוף "פשטו לכבוד החג על בית יקינטון המופעל עי עמותת קלי
התלמידים הכינו הופעה שכללה . והכינו מסיבה מפתיעה ומושקעת  העירייה

הביאו משלוח מנות אישית לכל מבוגר שכלל ,קטעי הצגה,שירה,קטעי קריאה
התנדבותית אירוע זה חותם את הפעילות ה. שיפודי פירות יבשים יפהפיים

ד ובמחצית השניה תמשיך "הבינדורית של הכיתה במחצית שנת הלימודים תשע
 .2את הפעילות כיתה ה 

בית יקינטון מקיים .ס יעל יונוביץ"רוע והגיעה לברך מנהלת ביהיכיבדה את הא
  .ס זו השנה השלישית"פעילות בינדורית מדהימה עם תלמידי ביה

  
  
  

 !ק"לישי בעמותת קליפרויקט יזמות עסקית חדש לגיל הש

 חברות 9בשעה טובה נפתחה קבוצת משימה מיוחדת בתחום יזמות עסקית של 
. ק בשיתוף העירייה"י עמותת קלי"המופעל ע" נווה נאמן"מהמועדון החברתי 

אטרון הקהילתי ישל הת" האוהל הגדול"מטרת הקבוצה היא לקדם את ההצגה 
. יופיע במקומות שונים בעירש, בבימויו של גדי קביאטק, של הנשים במועדון

הן . בקבוצת המשימה הנשים לומדות מיומנויות עסקיות ומועצמות מהעשייה
את . ופרסום, בניית תקציב, ממלאות תפקידים שונים כמו אשת שיווק ומכירות

הקבוצה מלוות רכזת המועדון עליזה קאושני וסטודנטית לעבודה סוציאלית 
  !חהנאחל להן בהצל. קהילתית אביה אמרם

  

 
  
  
  

 סיבה למסיבה בקפה אירופה

עמותת , אגף הרווחה, המופעל בשיתוף מועדון ליונס לב ארי, חברי קפה אירופה
ציינו השבוע את ימי , מועדון חברתי לניצולי שואה ובני זוגם, ואשל, ויצו, ק"קלי

כל אחד מהחוגגים קיבל עוגה אישית שטלי . ינואר/ ההולדת של ילידי דצמבר
היו גם ברכות ושירי יום הולדת , פה אירופה אפתה וכמובן גם נרשץ מרכזת ק

  !!מאחלים לכולם הרבה אושר ובריאות. והתרגשות הייתה גדולה
  
  

 
  

  תגלית-ק"קלי
התקיים אירוע תגלית מגה בבנייני האומה בירושלים במעמד ראש הממשלה 

  משתתפים ממשלחות2500במסגרת האירוע השתתפו כ. ל"ותורמי המיזם בחו
האירוע החל ביריד . תגלית השונות המבקרות בארץ ומגופים חברים לארגון

דוכנים הכולל דוכן יצירות של קשישי הוד השרון המשתתפים במרכז סבי ועוד 
עמותות העוסקות בעשייה למען אוכלוסיות מיוחדות במטרה להציע 

דליה ,  מזל סבג מנהלת מרכז סבי-:בתמונה. למשתתפים לרכוש ממרכולתם
  .לית העמותה" לינדה מוסק מנכ  ר"הוף מנהלת המכירות ודדנ
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