
                  

 

  
  
  
  
  
  

  

  ק"עמותת קליחדש ב

  הוד השרוןחוברת הכוללת את מידע על מרבית השירותים וזכויות לאזרח הוותיק בעיר 
 

 ערב הוקרה ליזמי חוברת זכויות לאזרח הוותיק בעיר הוד השרון

ק ובשיתוף "ת עמותת קליהחוברת הוקמה ביוזמ. ק מודה ליזמי חוברת זכויות לאזרח הוותיק בעיר הוד השרון שיצא לאור השבוע"עמותת קלי
החוברת נבנתה מתוך הכרת מאפייני הגיל . העירייה ומגזין דורות הכוללת את מידע על מרבית השירותים וזכויות לאזרח הוותיק בעיר הוד השרון

). מין פרנקלין'בנג( "תמיד משלמת את הריבית הגבוהה ביותר השקעה בידע"ק מאמינה ש"עמותת קלי. 1983ק ב"השלישי מאז הקמת עמותת קלי
דרך , ק קבוצה הפועלת למיצוי זכויות"מתוך הבנה זו ובשאיפה לשפר את איכות החיים של האזרחים הוותיקים בהוד השרון נפתחה ביוזמת קלי

הקבוצה בנתה את המאגר המידע הרחב ונגיש בחוברת על הזכויות והשירותים הניתנים . הנגשת מידע לאזרחים הוותיקים ובני משפחותיהם
, טובה חימובסקי, חברי הקבוצה הם פנסיונרים ומתנדבים פעילים תושבי העיר בשם אתי שמי. אוכלוסייה זו עם דגש על היותם תושבי הוד השרוןל

הקבוצה פועלת בשיתוף פעולה עם המדור לאוכלוסייה וותיקה באגף הרווחה והיא הוקמה בליווי . פנינה אגוזי ואסתר שוהם, לילי פרוינד, רפי מילר
ורכזת המתנדבים , ר לינדה מוסק"ק ד"לית קלי"י מנכ"סטודנטית בעבודה סוציאלית קהילתית מאוניברסיטת אריאל בשם רעות כהן שהודרכה ע

מוקד טלפוני למיצוי זכויות דרך הנגשת מידע לאזרחים ותיקים ובני " ק לוותיק"קלי"בנוסף הקבוצה יזמה את הקמתו של . ק טלי שץ"בעמותת קלי
. ראש העיר מר חי אדיב ומגזין דורות שנטלו חלק בהוצאתה של החוברת לאור, עובדי אגף הרווחה, תודתנו ליוזמי הרעיון בעמותה. ם בעירמשפחותיה

 .תודות מיוחדות לכינרת כהן המשנה לראש העיר ואסנת שטוצנר מנהלת קשרי הקהילה שהגיעו לברך את המתנדבים

 



                  

 

  

  

   
  

  

  

  

    
 "סבי"בפרויקט השגרירה הסלובנית בקרה 

 המופעל "סבי"השגרירה הסלובנית אלנקה סוהדולניק ביקרה בפרויקט 
ק בשיתוף העירייה על מנת להכיר את הפלטפורמה "י עמותת קלי"ע

ק כמודל להעסקת קשישים בארץ ולראות "חברתית של קלי/ העסקית
את הפוטנציאל להרחבה וגיוון של מקורות ההכנסה העומדים לרשות 

קת בקידום מטרות חברתיות באמצעות מיזמים עסקיים העמותה העוס
ר לינדה "י ד"המודלים השונים הוצגו לאלנקה סוהדולניק ע .חברתיים

ק ומזל סבג "יניר פרבר חבר הנהלה בקלי, ק"לית קלי"מוסק מנכ
ק מפעילה ארבה עסקים "היום עמותת קלי". סבי"מנהלת מרכז 

, "סבי" שלוחות מרכז .2, סבי"מרכז . 1החברתיים שונים ומגוונים 
ק רכשה ידע "במשך השנים קלי". ק של תיאטרון"קלי"ו, מרכז הוד,

בניית , שיווק, במגוון מיומנויות בתחום העסקי החברתי כגון מכירות
ת לעמוד לשיווקית ותמחור מוצרים ולכן היא משתד/תוכנית עסקית 

המאפשרת מכירת מוצרים וזוכה לאמון רב , חברתית של קשרי עבודה
במשך השנים חל . בכל הנוגע ליכולתה לשלב בין ערכים לבין עסקים

שינוי משמעותי בראייה העסקית של העמותה ודרך התנהלותה קיבלה 
פנים עסקיות חברתיות המאפשר לה להתמודד להמשיך הובלת מיזמים 

העסקי / לעמותה יש כוונה להרחיב את מודל החברתי. מסוג זה בעתיד
 . בי הארץ לעמותות אחרות למען הזקןשלה במקומות אחרים ברח

  
  
  

  
  
  
  
  

 2014בבית יקינטון ' מסיבת חנוכה עם תלמידי ממלכתי א
ק בשיתוף "י עמותת קלי"מסיבות חנוכה בבית יקינטון המופעל ע

  1תלמידי כיתה ה   ". טרום חנוכה"' העירייה החלו השנה ביום א
ורית שיף בהנהגתה של המחנכת וסגנית המנהלת נ' ס ממלכתי א"מבי

ומגיעים מידי שבוע לשחק עם  המתנדבים זו השנה הרביעית ,
: הכינו מסיבה לתפארת שכללה, המבוגרים משחקים לשיפור הזיכרון

חנה זלדה מעשה (" הופעה מצחיקה על תהליך הכנת הלביבות לחג 
קבוצה של מתופפים -שירי חנוכה בצוותא והלהיט") בלביבות

כיבדו את הנוכחים . אוזית וקצביתבדרבוקות שהרביצו הופעה וירטו
מ וסגן ראש "מר יגאל שמעון מ,רעיית ראש העיר-מיכל אדיב' הגב

ינר מנהלת 'גב אסנת סטוצ,מר אמיר כוכבי סגן ראש העיר,העיר
ר לינדה מוסק "המחלקה לקשרי קהילה והתנדבות באגף הרווחה וד

בהמשך החג מתוכננות עוד .הייתה שמחה גדולה. לית העמותה"מנכ
השכנים " עמיחי"ספר מסיבות עם מתנדבים ביניהם חברי עמותת מ

אכן פעילות .יקינטון א שנמצאים במתחם " כיתות גני יול2וילדי 
 .בינדורית מבורכת



                  

 

 
   
   
   
   
   
   
 בעיתון ידיעות אחרות" פניני חיים"חשיפה ארצית לספר     
פרויקט זה הוא מיזם של הסטודנטית אביה עמרם מאוניברסיטת     

שעשתה עבודה מעשית , לול הקהילתי בעבודה סוציאליתאריאל במס
הכל . לית העמותה"ר לינדה מוסק מנכ"ק בהדרכה של ד"בעמותת קלי

פאולינה רוטמן רכזת מועדון החברתי . התחיל כחלום שהפך למציאות
, ק בשיתוף העירייה"י עמותת קלי"המופעל ע" גולן"לגיל הזהב בשם 

ועדון שלה ספר המתעד את כבר המון זמן רצתה שיהיה לנשים במ
 למתנדבת אתי שמי היה רעיון להוציא ספר עם מתכוני. סיפור חייהן

 -להוספת ערך חינוכי...הנשים ובסופו של דבר שני הדברים התחברו
הצטרפו התלמידות לקיום ראיונות עם , העמקת הקשר הבין דורי

 הנשים הביאו תמונות.  נאסף התוכן לספר על ידי המתנדבים .הנשים
נבחר השם לספר בעזרת משפחות . ישנות ומרגשות להעשיר את הספר

תודות ...והספר יצא לאור, בוצעו עריכה לשונית ועיצוב. הנשים
איסוף ,  מתנדבת קבועה במועדון-מיוחדות מכל הלב מגיעות לאתי שמי

 ; תלמידות תיכון מוסינזון-הגר שוקר,  דפנה נוי;מתכונים וגיוס כספים

 ראיונות - שרה כהן; תלמידת חטיבת ראשונים-נה לויןדי, אחיאללירון 

 עיצוב - שגית רובין פריימן; עריכה לשונית-שלום יעקובי   ;עם הנשים

,  פולינה רוטמן; חסות מבנק הפועלים סניף מגדיאל- שגית שטיינר;גרפי
 אוניברסיטת -ס"סטודנטית בעו, מרכזת מועדון גולן ואביה עמרן

 מנהלת מדור לאזרח ; כנרת כהן-ראש העירמשנה ל: בערב ברכו. אריאל

ר לינדה " ד-ק"לית עמותת קלי" מנכ; הדס אפרתי-הוותיק ומשפחתו

 רכזת ; אסנת סטוצינר בן שיטרית- מנהלת קשרי קהילה הגברת;מוסק
היה ערב שמח בשיתוף .  אתי שמי- פאולינה רוטמן והמתנדבת-המועדון

מאכלים הטעימים מועדון גולן והמשפחות וכולם התכבדו עם כל ה
  !שהוצגו בספר

  

  

  

  4מספר - Go 2Kalnoit- ארז המלאך
ק קבלה מספר קלנועיות מתורמים נדיבים בקהילה ומודה "עמותת קלי

לגיל השלישי " רגליים"הם שמאפשרים לעמותה לתת . להם בקרב לב

מגיע גם הרבה תודות רבות לארז לידר המלאך  .בעירנו הוד השרון
 -בתמונה( בליווי והדרכה עד לפתח הבית ק"שמתנדב בעמותת קלי

  ).מלווה את מזל דוד



                  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  
   

  
  

 נפתחו חוגי קרמיקה בשלוחת גיורא של מרכז הוד 
נפתחו חוגי קרמיקה חדשים המיועדים לבני גיל השלישי ביום חמישי 

לברטו '' ביום שלישי אחרי צהריים בהדרכת ג10בבוקר ולילדים מגיל 
של מרכז הוד המופעל " גיורא"ורי הקרמיקה יפעלו בשלוחת שיע. דרור

החוגים הם חלק ממגוון הפעילויות . ק בשיתוף העירייה"י עמותת קלי"ע
הוא מיזם עסקי חברתי רב תחומי לפיתוח המתקיימים במרכז הוד ש

. +60עיסוקי פנאי ותעסוקה בשעות אחרי הצהריים והערב לבני גיל 
 20 לפחות -ים מולטי דיסציפלינארייםמטרת המיזם היא לספק שירות

לפיתוח אורח חיים ) סדנאות/ הרצאות/ חוגים(אופציות מגוונות 
בתוך , ספורט ואומנות, חינוך, חברה, תרבות, קידום בריאות, קהילתיים

מגמת הפרויקט הוא גם . מבנה מתואם לצרכי אוכלוסיית גיל השלישי
 הצהריים וערב הכולל בהפעלת הפעילויות בשעות+ 60ו+ 55להעסיק בני 

פעם (יקונג 'צ, ) פעמים בשבוע3(יוגה ופילאטיס , )פעמים בשבוע(' ברידג
מקהלה , )פעם בשבוע(ציור ורישום , )פעמים בשבוע(מחשבים , )בשבוע

 מנהלת מרכז הוד - רונית יקואל-יצירת קשר.. ועוד) פעם בשבוע(
0547493343.  

 

  



                  

 

  
  
  
  

 

  
  
  
  
  

  
יוגה במרכז הוד למורה , כתבה על לילי פריונד

  המופעל ע״י עמותת קלי״ק בשיתוף העירייה 

  -ynetב 
 .,003107660-L,,147170/articles/win/il.co.xnet.m://http  

  

 

  

  
  



                  

 

  
  
  
  
  

 ק"חברות סיעוד ועמותת קלי, רווחה: מפגש משולש
 מדור -ק יזמה מפגש משולש בין אגף הרווחה"עמותת קלי

חברות סיעוד ובית יקינטון וכולם עבור , לאזרח הוותיק
במפגש הוצג השירותים . האוכלוסייה המבוגרת בהוד השרון

למען גיל השלישי הנמצא במבנה  המגוונים של בית יקינטון
במבנה . ארכיטקטוני מודרני ומדהים ביופיו בלב שכונת הפרחים

חללים רחבים בתוכו המשמשים לפעילויות מגוונות ומעניינות 
מסלעות מאבן , הינו מוקף מדשאות רחבות ידיים   ומבחוץ

.  המשמשים מרחבים לפעילויות רבות גם בחוץ  טבעית ועצים
רות מאפשרות לחברים המגיעים לחוות הפעילויות המעשי

מגוון חוגים . שמחה אהבה ואושר, סיפוק ,חברות, לימוד,הנאות
-מלאכת יד, ספורט תנועה וכושר-בריאות: מוצעים בתחומי

, אקטואליה ומסורת-העשרה-השכלה-לימודי מחשבים-ומנויות
שרותי פיזיותרפיה , שירותים טיפוליים אישיים וקבוצתיים

מסיבות אירועי חג , לים ברפואה משלימהטיפו, קבוצתיים
פעילויות משותפות עם ילדי בתי ספר ועם , טיולים ומפגשים

חברה נעימה וחמה וצוות רב מקצועי חם מיומן , תושבי השכונה
 ארוחות ביום מהן ארוחת צהרים חמה 3בנוסף מוגשות . ומסייע

. עם תפריט יומי מגוון והסעות יומיומיות מבית ולבית החברים
-לזכאי חוק ביטוח סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי  שרות מיועדה

  .ולמשלמים באופן פרטי-למופנים מאגף הרווחה
  

  
 " מקהלת הוד"נפתח 

במרכז " מקהלת הוד"טובה מקהלה חדשה בשם הנפתחה בשעה 
בני גיל השלישי בליווי המנצחת הידועה מרינה קורנבליט להוד 

ילויות המתקיימות המקהלה היא אחת ממגוון הפע). בתמונה(
שנת ק ב"במרכז הוד לגיל השלישי שנפתח ביוזמת עמותת קלי

מרכז הוד הוא מיזם עסקי חברתי רב .  ובשיתוף העירייה2013
תחומי לפיתוח עיסוקי פנאי ותעסוקה בשעות אחרי הצהריים 

מטרת המיזם היא לספק שירותים מולטי . +60והערב לבני גיל 
/ הרצאות/ חוגים(פציות מגוונות  או20 לפחות -דיסציפלינאריים

, תרבות, קידום בריאות, לפיתוח אורח חיים קהילתיים) סדנאות
בתוך מבנה מתואם לצרכי , ספורט ואומנות, חינוך, חברה

מגמת הפרויקט הוא גם להעסיק בני . אוכלוסיית גיל השלישי
בהפעלת הפעילויות בשעות הצהריים וערב הכולל + 60ו+ 55

, ) פעמים בשבוע3(יוגה ופילאטיס , )בועפעמים בש(' ברידג
ציור ורישום , )פעמים בשבוע(מחשבים , )פעם בשבוע(יקונג 'צ
 מנהלת מרכז - רונית יקואל-ליצירת קשר.. ועוד) פעם בשבוע(

  .0547493343הוד 
  

 

 ק" עמותת קלי–כה במועדון הזהב נווה נאמן 
ה ריקודים ומטעמים חגגו חברות מועדון הזהב נוו, בשירים 

ק בשיתוף העירייה את חג "י עמותת קלי"נאמן המופעל ע
דוד . ארי תרמו וסייעו בהצלחת האירוע-חברי ליונס לב. החנוכה

מועלמי אשר על הדלקת הנרות ושולי להב שניצחה על כולם 
' וזאת לאחר שחגגנו יחד עם תלמידי כיתות ו. בזמר ובריקוד

ות בנושא ס נווה נאמן בשבוע שעבר במועדוננו בפעיל"מביה
 סביבונים וניסים



                  

 

  
  
  
  
  
  
  

 .....שמונת ימי חג החנוכה 
בכל יום יש חגיגה והדלקת נר משותפת עם גוף וארגון אחר 

היו אצלנו  . יורם דברת–מספר מנהל המרכז , מהוד השרון
עמי "מתיכון , "עמיחי"מעמותת ', ס ממלכתי א"ילדים מביה

אך גם . עודמחבד ו מתנדביו היקרים של הרב שמשון ," אסף
יצאו לחגוג יחד עם שכנינו הצעירים מגני " בית יקינטון"חברי 

גן "בניהולה של הגננת שקמה ו" גן פרג"  -העירייה החדשים
הקשר עם הגנים החל כבר .  עדי–בניהולה של הגננת " נורית

בתחילת השנה כשנפתחו הגנים וקיימנו איתם חגיגת ראש 
פעילויות הבידוריות חשוב לנו להמשיך את ה. השנה משותפת

היות , "בית יקינטון"בין ילדי הגנים ובין חברי מרכז היום שב
הגענו לגנים עם  .ושני הצדדים נהנים מאוד במפגשים אלו

, שרנו יחד איתם משירי החג, מגשים עמוסי סופגניות לילדים
ונהנו מאוד מספרת , ברכנו, חגגנו יחד והדלקנו נר של חנוכה

הכינו לנו ברכה מקסימה המקשטת הילדים החמודים . מזל
, "בית יקינטון"חברי . ומאירה לנו את מרכז היום בכל יום

 .מצפים למפגש הבא עם חבריהם הצעירים
  
  
  
  
  

 ק"תודה למועדון בני ברית הוד השרון מעמותת קלי
ק הוזמנו להדלקת נר חנוכה השלישי "גמלאי עמותת קלי

. הוד השרוןי מועדון בני ברית "ולמסיבה מושקעת מאוד ע
העמותה מודה לציפורה פאר נשיאת הארגון עבור האירוח 

מועדון בני ברית תורם לעמותה שנים רבות ושתי . המדהים
תודות . העמותות מרוויחות מאיגום המשאבים בקהילה

מיוחדות גם לשגית שטיינר מנהלת בנק הפועלים סניף מגדיאל 
יעו לברך הג. ואתי שמי המתנדבת עבור המתנוה שכל קשיש קבל

ר "את החברים את אסנת שוטצינר מנהלת קשרי הקהילה וד
 ק"לית עמותת קלי"לינדה מוסק מנכ

  
  
  
  
  
  
  

 "נטעים"הדלקת נר ראשון במועדון 
י עמותת קליק ועירית הוד "המופעל ע" נטעים"במועדון 

גילה המתנדבת . השרון הדליקו נר ראשון של חנוכה
ו ידיה מתנה  חנוכיות יפיפיות במ6המקסימה הכינה 

שושנה ברכה על , החנוכיות הוצבו על כל שולחן. בהפתעה 
  .הנרות ובכל שולחן הדליקו נר וכמובן שרנו שירי חנוכה

  


