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חברות מועדון "גיורא" בניהול המקצועי של יעל נחושתן והמופעל ע"י
עמותת קלי"ק בשיתוף העירייה יצאו ליום כיף ב"איקאה" נתניה.
רוב חברות המועדון מעולם לא היו באיקאה ולא היו מגיעות לשם.
מכיוון שעלות ההסעה הייתה גבוהה ,תרם מועדון "ליונס" הוד
השרון את הסכום הנדרש ,דבר שהקל על חברות המועדון וגרם
שימחה והכרת תודה .הבוקר נפתח בארוחת בוקר בקפיטריה ואחר
כך הסתובבו החברות בסיוע של רכזת המועדון יעל נחושתן
והמתנדב -יחיאל קוממי ,ברחבי החנות .הן התרשמו מהגודל מהיופי
ומהשפע וכמובן ערכו קניות ופינקו את עצמן ,דבר שהן לא זוכות לו
לעיתים קרובות .החברות סיימו את היום בפלאפל וחזרו הביתה
מרוצות ומאד מאד עייפות .שוב הוכיח מועדון "ליונס" הוד השרון
אשר מאמץ את מועדון גיורא כבר שנים רבות ,את הנדיבות והלב
הענק שלו.

לקראת ראש השנה מרכז "סבי" ,המופעל ע"י עמותת קלי"ק בשיתוף
העירייה ,מזמינה את ציבור הרחב ליריד מתנות ב 11.9.14בשעה
 17.00וביום שישי  12.9.14בשעה  9.00ברח' דרך הים  1הוד השרון.
היריד בהשתתפות ראש העיר ובחסות בנק הפועלים ,חברת מגדל
ואנגלו סכסון .ביריד יגיעו דוכני הדרום ביוזמת כינרת כהן המשנה
לראש העיר וימכרו ביריד מתנות לחג -:כלי בית • בגדים • עציצים
•ערכות יצירה • מגבות • מצעים • מפות • תכשיטים • איפור •
ספרים • תיקים • מוזיקה • דוכן קפה ,צעצועים ,ביגוד ,תיקים
ואקססוריז• צמחים ופרחים והקהל יהינו מדוכן קפה ,בירה,
מוזיקה ,הגרלה ועוד...שכולו למען רווחת גיל השלישי.....
.

נפתח חוג השלישי ליוגה ופילאטיס ,לשיפור הבריאות ואיכות
החיים של וותיקי העיר בהדרכה של לילי פרוינד )בתמונה(
במרכז הוד המופעל ע"י עמותת קלי"ק בשיתוף העירייה
ומנוהל ע"י רונית יקואל .מרכז הוד הוא מיזם עסקי חברתי
רב תחומי לפיתוח עיסוקי פנאי ותעסוקה בשעות אחרי
הצהריים והערב לבני גיל + .60יוגה ופילאטיס הם בין ממגוון
הפעילויות הרב תחומיות לפיתוח עיסוקי פנאי לגיל השלישי
במרכז הוד הכולל :ברידג' ,מחשבים  ,צ'יקונג ,ציור ורישום,
מדיטציה ,אנגלית מדוברת ,מדיטציה ועוד..

עובדי ומתנדבי עמותת קלי"ק התכנסו במרכז "הוד" לקראת
הרמת כוסית על מנת לקבל את פני השנה החדשה .סגן ראש
העיר מר אמיר כוכבי ,המשנה לראש העיר ויו"ר ועדת הרווחה
כינרת כהן ,מנהלת קשרי הקהילה אסנת שטוצינר ,יחיאל
דמרי פעיל בפניות לציבור ,הדס אפרתי מנהלת המדור
לאוכלוסייה המבוגרת וד"ר לינדה מוסק מנכ"לית קלי"ק
הגיעו לאירוע וברכו את הנוכחים .הערב אורגן במקצועיות ע"י
טלי שץ מרכזת המתנדבים בקלי"ק שהציגה את התשומות
הבולטות בעמותה בשנה האחרונה הכולל  75מתנדבים ,מיזם
"קלי"ק לוותיק" ,פרויקט "עסוקים בגיל" ,החוגים במרכז
"הוד" ועוד ....בהמשך התוכנית היה תיאטרון איפרובציה,
כיבוד ,וברכות והיה שמח .תודות מיוחדות לצוות המדהים של
בית יקינטון עבור הכנת הכיבוד.

עמותת קלי"ק מרחיבה את פעילות מרכז "סבי" המופעל
בשיתוף העירייה באמצעות הפעלת  5שלוחות המרכז .נפתחו
כבר  2שלוחות" -גיורא" ו"נטעים" וניתן לפנות לרכזות עדה
לוי בשלוחת נטעים ) (09-7445542ויעל נחושתן )(0528215557
או רונית יקואל ) (0547493343בשלוחת "גיורא" .שיהיה
בהצלחה בהמשך.

הכירו את נעמי -לאחר שנתיים של עבודה התנדבותית בבית
יקינטון בהנחיית קבוצות מצטרפת נעמי לוינשטיין -נצר
המגיעה אלינו הרחק ממושב בית חרות לצוות המקצועי של
בית יקינטון המופעל ע"י עמותת קלי"ק בשיתוף העירייה.
נעמי בעלת תואר שני מוסמכת ביעוץ משפחתי עם התמחות
בגרונטולוגיה תעסוק בפיתוח תוכנית מקצועיות ,בשיווק
הבית לחברים חדשים,בהנחיית קבוצות שונות כגון :קבוצה
ליחסים בינדוריים בין הקשיש לבני משפחתו המתקיימת
בבית יקינטון מעל שנתיים וחצי ומונחית עי מנהל המרכז
יורם דברת ונעמי" ,הפרלמנט של יקינטון" המתכנס
בהנחייתה מידי שבוע לדון בנושאים כלליים ואישיים ,קבוצות
לשיפור הזכרון,קבוצות לנקלטים חדשים ועוד .נאחל לה
בהצלחה רבה!

פרויקט "סבי" המופעל ע"י עמותת קלי"ק בשיתוף העירייה,
השתתפה ביריד עמותות בשפיים בהנהלת בנק הפועלים
במעמד הגב' שרי אריסון וכל המתנות מיוצרים ע"י גמלאי הוד
השרון .מרכז התעסוקה "סבי" משמש 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 -צוות קלי"ק בשיתוף מזל סבג מנהלת "סבי".

עמותת קלי"ק מודה לשגית שטיינר מנהלת בנק הפועלים
סניף מגדיאל )בתמונה( עבור התמיכה ,העזרה והחסות
ליריד מתנות לקראת ראש השנה של מרכז "סבי" שכולו
למען רווחת גיל השלישי .במישור המקומי סניף מגדיאל
יצר שותפות פורייה באירועים קהילתיים רבים למען
קשישי העיר .כל הכבוד

מרכז "סבי" המופעל ע"י עמותת קלי"ק בשיתוף העירייה
השתתפה ביריד עמותות לקראת ראש השנה בחברת
"ישראליפט" ואת מי פגשה שם -שרון מתוכנית הטלוויזיה
"קחי אותי שרון" )בתמונה( עם דליה דנהוף מקלי"ק

בית יקינטון המופעל ע"י עמותת קלי"ק בשיתוף העירייה
קיבל את החג במלא מובן המילה יום שמח מגוון ועמוס
עם נוכחות מקסימלית של חברי הבית ותוכנית ענפה .מיד
אחרי ארוחת הבקר היגיע הדי גי' עם כל המכשור הדרוש
להקפיץ את החברים מכיסאותיהם בריקוד ובנענועי גוף
וידיים .היה שמח

פורחים בגיל" הוא״ מיזם חברתי-אמנותי ,המביא לידי ביטוי
את חיוניותם וכושרם היצירתי של בני הגיל השלישי בישראל.
אלף שש מאות מבוגרים יצרו ) -בהשתתפות גמלאי מועדון
״נטעים״  -עמותת קלי״ק( ביוזמתה ובהדרכתה של האמנית
שלומית חפר  -עשרת אלפים פרחי קרמיקה מרהיבים.
המיזם ,אשר נעשה בהתנדבות וללא כוונת רווח ,מקיף
כשבעים מרכזים של בני הגיל השלישי בכל רחבי הארץ -
מרמת הגולן בצפון ועד חבל איילות בדרום  -ומציג את
הפריחה והשגשוג היצירתי הקיים בכל אחת ואחד מאתנו ללא
קשר לגיל הכרונולוגי .המשתתפים ,שרבים מהם מעולם לא
עסקו ביצירה )לחלקם היה זה המפגש הראשון בחייהם עם
עבודה בחומר( גילו את חדוות היצירה ,את היצירתיות ואת
היכולת לבטא עצמם .כל אחד יצר פרח המבטא את עולמו
הפנימי והפרטי .שלומית חפר חיברה אתכל הפרחים יחד לכדי
תמונת עולם משותפת ,המציגה את בני הגיל השלישי כקהילה
יצירתית ויצרנית אשר יכולה ומעוניינת לתרום מיכולותיה
לחברה .המיזם מבקש להציג פן אחר מזה המצטייר בכלי
התקשורת של חיי בני הגיל השלישי ,הבא לידי ביטוי בשמחת
חיים ,בנכונות ללמוד ,ברצון ליצור ולתרום .הכרהביכולות
אלה עשויה לשנות גישות ותפיסות רווחות בהקשר זה.
עלינו  -כחברה  -לאפשר חיים מלאים ואיכותיים גם בגיל
הזקנה ,כי למעשה ,אלה הם אותם אנשים מלאי תשוקה,
יכולות ,כישרון ויצירתיות כפי שהיו תמיד .צריך רק קצת
יותר תשומת לב ,רצון לראותם והתייחסות מתאימה ,והנה
צומח מקרבם שדה עצום ,מלא צבע ועשייה משותפת.
אוצרת :שלומית חפר

אתי שמי המתנדבת האגדית של עמותת קלי"ק בשיתוף שגית
שטיינר מנהלת בנק הפועלים סניף מגדיאל הפתיעו את מועדון
"גיורא" ו"גולן" המופעלים ע"י עמותת קלי"ק
בשיתוף העירייה והביאו שי יפהפה מתנת בנק הפועלים לכל
אחת מחברות המועדון שקיבלו אותה באהבה רבה .יהיה להן
חג מתוק בזכות הנתינה של אתי ,שגית ובנק הפועלים .חברות
מועדון "גיורא" ו"גולן" מאחלות לאתי שמי ,לשגית שטיינר
ולבנק הפועלים  -שנה טובה ומתוקה.

חברי קפה אירופה ,המופעל בשיתוף מועדון ליונס לב ארי,
אגף הרווחה ,עמותת קלי"ק ,ויצו ,ואשל ,מועדון חברתי
לניצולי שואה ובני זוגם ,ציינו את ימי ההולדת של ילידי יולי-
ספטמבר .כל אחד מהחוגגים קיבל עוגה אישית שטלי שץ
מרכזת קפה אירופה אפתה וכמובן גם נר .היו גם ברכות
מאמיר כוכבי סגן ראש לקראת ראש השנה ושירי יום הולדת
והתרגשות הייתה גדולה .מאחלים לכולם הרבה אושר,
בריאות ושנה טובה

צוות המקצועי של עמותת קלי"ק ,בית השמש והמדור
לאוכלוסייה המבוגרת באגף הרווחה נפגשים להשתלמות
מקצועית ,ביוזמת עמותת קלי"ק ,בנושאים שונים וכל פעם
במסגרת אחרת בקהילה .הפעם דפנה גולן מנהלת בית השמש
העבירה באווירה הכפרית ורגועה של בית השמש הרצאה
מעניית על "המשפחה ומטפלת" .בית השמש נמצאת במגדיאל
והוא בית חם לאנשים החיים עם דמנציה ותשישות נפש.
עמותת קלי"ק מתכוונת להרחיב את מעגל המשתתפים בשנה
החדשה על מנת לחבר בין הרשתות המקצועיות הקיימות
בעיר ולהתחלק בידע ומיומנויות בתחום הגיל השלישי..
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