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פתיחת מיזם החברתי החדש" -עסוקים בגיל"!
בזכות תרומה נדיבה מה"קרן דליה ואלי הורביץ בע"מ )חל"צ("
עמותת קלי"ק מרחיבה את פעילות מרכז "סבי" – עסק החברתי
הראשון שלה – באמצעות הפעלת  5שלוחות המרכז .מטרת הפרויקט
היא להגדיל את מספר הוותיקים במיזם ובכך לשפר את מצבם
הכלכלי 5 .השלוחות יופעלו בתוך המועדונים החברתיים המופעלים
ע"י העמותה .הגמלאים יקבלו תגמול כלכלי סמלי עבור עבודתם והם
יהיו מעורבים במגוון רחב של פעילויות כגון תפירה ,קרמיקה ואריזה
על מנת לייצר מוצרים שימכרו למתנ"סים ,חברות הי-טק ,גני ילדים,
בתי ספר ,חנויות ,מועדוני קשישים וציבור הרחב .בשנה הראשונה
נפתח  2שלוחות במועדון גיורא בימי ראשון ובמועדון נטעים ביום
שלישי החל משעה  .8.30לרכזות עדה לוי בשלוחת נטעים )09-
 (7445542ויעל נחושתן ) (0528215557או רונית יקואל )(0547493343
בשלוחת "גיורא" .עמותת קלי"ק מודה בקרב לב לנציגי "קרן דליה
ואלי הורביץ בע"מ )חל"צ(" שאפשרו פיתוח מיזם חשוב זה.

מבזקי חדשות בקלי"ק

Stress Relief for Beleaguered South Just
a “Click” Away - Israel News
http://www.breakingisraelnews.com/19312/stressrelief-beleaguered-south-just-clickaway/#gJYVrXFcOSbtu4tE.03

עמותת קלי"ק מודה לתורמים
בזכותכם התורמים המדהימים הצלחנו ,גמלאי הוד השרון בעמותת
קלי"ק ,לחלק מעל  17,000ערכות יצירה לילדים וקשישים במקלטים
באשקלון ,אשדוד ,גן יבנה ,קרית מלאכי ,שדקות ,אופקים ,עלה
הנגב ,עוטף עזה ,דימונה ולילדי בדואי .עזרתכם אפשר לילדי
ולקשישי הדרום פסק זמן מהחרדה והלחץ בו הם נתונים ,ונתן בידם
את האפשרות לחוות משעות של הנאה ויצירתיות .כל הכבוד!

הקטור ליטוין – אב בית בקהילה התומכת הוד השרון
באחד הימים ,הקטור ליטוין אב הקהילה מהוד השרון ,עבר בסביבת
הבית של אחת הגמלאות המנויות בקהילה אשר חיה בגפה .במסגרת
ביקורי הבית אשר הוא מבקר אצל חברי הקהילה ,הוא החליט לעבור
אצלה כדי לראות מה שלומה .כאשר הגיע אליה ,שמע קולות מהבית
והבין שהיא מוטלת על הרצפה .המנויה הצליחה לגרור את עצמה אל
הדלת בכוחותיה האחרונים ולפתוח את הנעילה .הקטור הצליח
לפתוח את הדלת על בקושי רב ומצא אותה באפיסת כוחות ובמצב
גופני רע .הוא מיד הזעיק אמבולנס מהמוקד ובמקביל את בני
משפחתה של המנויה .הוא כיסה אותה בשמיכות ונשאר איתה עד
שקיבלה את הטיפול הדרוש .איזה טוב שיש לנו את הפרויקט
"קהילה תומכת" המופעל בשיתוף העירייה ,עמותת קלי"ק ,משרד
הרווחה ,אשל ומוקד אנוש שמעניק לוותיקים ביטחון אישי ,נגישות
לשירותים רפואיים ,השגחה  24שעות ביממה ,פעילות חברתית
ותרבותית המאפשרת להתגבר עם הרגשות של בדידות ועריריות,
תחזוקת בית ,סיוע בסידורים יום יומיים ,ייעוץ ושירותי מידע .אב
קהילה :שלום בדוש והקטור ליטוין כתובת  :רח' החייל  ,8טל09- :
7404029

ההצגה ממשיכה" ...האוהל הגדול" הופיע ברעננה
תיאטרון "נוה נאמן" הופיע מול חברי מרכז היום לקשיש
ברעננה בהצגה "האוהל הגדול" בבימוי של גדי קביאטק.
הצגת התיאטרון מבוססת על הסיפורי חייהן .חוג התיאטרון
במועדון נווה נאמן הוקם כחלק ממדיניות העמותה והעירייה
והכרתה בחשיבות הרבה במעורבות התושבים הוותיקים
בקהילה .התיאטרון מתעד נשים בגיל השלישי ),(75-85
יוצאות ארצות המזרח והמשתתפות בקבוצת התיאטרון בו
במסע לשחרור האישה .בתיאטרון מועלים רגעים אישיים
ואנושיים מחיי הנשים .התיאטרון גם עוסק בחשיפה של עולם
אינטימי ,ועולם ההולך ונעלם ,ונותן כבוד לקבוצת נשים
שראתה את עצמה תמיד בשוליים ומגלה שהיא מסוגלת
להיות חלק מתיאטרון המעלה את הדרמה של החיים שלהן.
זהו הרגע בו הן הופכות מנשים אנונימיות לנשים שהשתחררו
והגיע תורן לדבר ,גם עבור כל הנשים האחרות שעוד לא
מעיזות.

קשישי הדרום מודים לקשישי עמותת קלי"ק!
העמותה למען הזקן באשכול )בתמונה( וקשישי מרכז יום אבן
שמואל מודים לוותיקי העיר ממרכז "סבי" המופעל ע"י
עמותת קלי"ק בשיתוף העירייה .זה עקב הפנייה של ארגון
"אשל" בג'וינט ישראל לקלי"ק להכין ערכות יצירה לקשישים
במרכזי יום ולמרותקי בית בעקבות המצב הביטחוני .כל
הכבוד לוותיקי העיר ומזל סבג מנהלת מרכז "סבי".

לקראת תחרות בית הגיל השלישי הנאה והמקיים
בית יקינטון-מרכז היום לאוכלוסייה המבוגרת המופעל ע"י
עמותת "קלי"ק" בשיתוף עם העיריה מועמד השנה בפעם
השלישית לתחרות השנתית של "המועצה לישראל יפה"
 2014-15ושמה" .תחרות בית הגיל השלישי הנאה ומקיים"
מתמקדת בנושאי חזות טיפוח ויופי של הבית ובנושאים
מגוונים של איכות ושימור הסביבה  ,נגישות ובטיחות
מותאמת לאוכלוסיית המבוגרים ,שרותי רווחה ואיכות חיים
וגינון טיפולי.בית יקינטון בפעילותו היומיומית ובתוכניותיו
שם דגש רב על נושאים אלה.
בשנתיים הקודמות קיבל בית יקינטון פעמיים  5כוכבי יופי
מטעם המועצה .כל הכבוד לצוות המקום בניהלתו של יורם
דברת עובד סוציאלי בכיר.

מוצרים חדשים במרכז התעסוקה "סבי"
מרכז התעסוקה סבי ) (SAVIמשתכללת בעזרת מדחס חדש
המדפיס מגוון רחב של תמונות והדפסים על חולצות ,כריות,
כיסוי לאיפון ,סינרים ,מפות וכו ..יש היום באפשרות לכל
חברה/ארגון להזמין מוצרים עם הלוגו האישי שלהם .המדחס
מופעל ע"י וותיקי העיר בהנחיה של מזל סבג מנהלת "סבי"
המשמש כמודל ייחודי של יזמות חברתית -עסקית לקשישים
בישראל .במרכז מועסקים עובדים בני הגיל השלישי ואנשים
בעלי צרכים מיוחדים .המרכז מייצר חומרי גלם ליצירה,
ערכות מלאכת יד ,מפעיל סדנאות בתחום מלאכת יד
לקייטנות ,מתנ"סים ,גני ילדים ,בתי ספר ,חנויות ,מועדוני
קשישים וציבור הרחב .בנוסף המרכז מייצר מתנות לחגים
ולאירועים לחברות ולציבור הרחב .בתמונה –מזל סבג )מימין(
מנהלת סבי ,סימי אלמקייס גמלאית בסבי ,מוריס סבג מתנדב
בתחום הטכנולוגי ועדה לוי מרכזת שלוחת סבי -נטעים.

התחלנו להפעיל מפגשי טיפול בעזרת כלבים
בבית יקינטון המופעל ע"י עמותת קלי"ק בשיתוף העירייה
התחילו להפעיל מפגשי טיפול בעזרת כלבים ,בזכות פרויקט
ארצי של ג'וינט ישראל אשל  -האגודה לתכנון ולפיתוח
שירותים למען הזקן בישראל .מה זה טיפול בעזרת בעלי
חיים? טיפול בעזרת בעלי חיים הינו תחום חדש יחסית בארץ,
אך בעולם הוא מיושם כבר שנים רבות .התחום מתבסס על
מפגשים ישירים עם בעלי חיים שונים המפתחים ומעצמים
יכולות בתחומים רבים ומגוונים ,את השימוש בתפקודים
מוטוריים ,תקשורתיים ורגשיים .הקשר המשולש של מטופל –
בעל חיים – ומטפל שונה מכל קשר טיפולי אחר שכן בעל
החיים הוא גורם מקשר המאופיין בראש ובראשונה בקבלה
ללא תנאים ,אמצעי חי ומגיב בעל יכולת תגובה ספונטנית,
מגע וקשר בלתי אמצעי  .היתרון של הטיפול בעזרת בעלי
חיים :בעזרת הקשר עם החיות ניתן לעקוף הרבה
מהמחסומים וההתנגדויות שיש בטיפול בקשר בין אישי ,מה
שיכול לאפשר מקום נוח וטבעי יותר למפגשים הטיפוליים

הרצאה על חלב נאקות מחות חלב בראשית
בבית יקינטון שמעו לאחרונה הרצאה מאלפת על ריפוי בעזרת
חלב נאקות של "בראשית"-המרכז לטיפול ולמחקר של חלב
הנאקה.איל ליפשיץ המומחה הבכיר של החוה הרצה על
סגולות המרפא המרובות של החלב.חלב זה תורם משמעותית
לחזוק המערכת החיסונית,ולדיכוי תהליכי דלקת המעורבים
במגוון רחב של מחלות ובהם גם סרטן,דלקות מפרקים,מחלות
אוטו-אימוניות,מגוון מחלות דרכי העכול,סוכרת,מחלות לב
וכלי דם והרשימה עוד ארוכה...החלב מסופק עי החברה
בשיווק ישיר הביתה במצב קפוא וגם מייצרים סוגי קרמים
שונים למריחה על איברי הגוף.החברים התמרחו בהנאה
ודיווחו על שיפור בהקלת כאבים שונים כעבור זמן קצר.

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

עם תרומה חודשית מתחדשת )הוראת קבע( בכרטיס אשראי
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