
                  

 

 
 



                  

 

 

 
  

  2015כנס קלי"ק 
עמותת קלי"ק יזמה לפעם הראשונה כנס מקצועי בתחום בדידות בקרב 
קשישים מרותקי בית שהתקיים ב"באר" בעיריית הוד השרון. הכנס היה מיועד 

הכנס התחיל בברכות . לעובדים סוציאליים ואנשי מקצוע בתחום הגיל השלישי
ר עמותת קלי"ק והדס אפרתי של מר יגאל שמעון סגן ראש העיר, דוד זהות יו"

מנהלת המדור לאזרח הוותיק. אסתר אביטל סטודנטית בעבודת סוציאלית 
קהילתית מאוניברסיטת אריאל ארגנה והנחתה את הכנס במסגרת עבודתה 

  המעשית בעמותת קלי"ק בהדרכה של ד"ר לינדה מוסק מנכ"לית קלי"ק.
את הגורמים  רה לשתףהרעיון לכנס נולד ע"י חברי הנהלת קלי"ק במט

המקצועיים בקהילה בידע המקצועי שנצבר ע"י העמותה במשך השנים ועקב 
הצלחתו הוא יהפוך למסורת שנתית. בכנס הוצגו הפרויקטים החדשים עבור 

  מרותקי בית קשישים בעיר הוד השרון כדלקמן:
  

הוצג ע"י העו"ס עדינה בוקס מנהלת מלבב עד  – "מלבב עד הבית" .1
 הבית.

" כולל מערך של תרפיסטים מקצועיים מגוונים כמו פרויקט "מלבב
מטפלים באומנות, מוסיקה, דרמה, תנועה, גינון טיפולי, בבליותרפיה, 
פוטותרפיה וכו' המגיעים לביתם של קשישים מרותקי בית, לאחר 

 . שיחת אבחון עם עובדת סוציאלית והתאמת המטפל לאדם
 

צג ע"י ד"ר לינדה הו - " "המרכז הטכנולוגי לקשרי קשישים וקהילה .2
 מוסק מנכ"לית קלי"ק. 

 
עמותת קלי"ק פועלת בימים אלו להקים "מרכז טכנולוגי לקשרי 

מרכז וירטואלי למרותקי בית. המרכז יפעל  -קשישים וקהילה"
להגברת תמיכה ומגע חברתי למרותקי בית ושילובם בשמונת 
המרכזים החברתיים המופעלים ע"י עמותת קלי"ק מביתם באמצעות 
אמצעים טכנולוגים מתקדמים, בטוחים, לא מאיימים וקלים 
לשימוש. המיזם מלווה על ידי אנשי מקצוע ומתנדבים בתחום 
המחשוב והגיל השלישי והוא ייחודי בזה שהוא מציע בו זמנית 

בכל מרכז) את האפשרות להשתתף  25למספר רב של קשישים (
ציות שונות במגוון פעילויות בשמונת המרכזים של קלי"ק עם אופ

ומגוונות של פעילויות (כגון: חוגים והרצאות) לבחירתם בשעות היום 

  .) מביתם22.00-8.00והערב (
  

הוצג ע"י טלי שץ מרכזת המתנדבים  – לי"ק לוותיק בבית"ק .3
 מוסמך בריאות ותעסוקה.-  M.0.cc.Hבקלי"ק

  
"קלי"ק לוותיק" הינה קבוצת מתנדבות בעמותת קלי"ק, היוצאת 

יאת פתרונות עבור קשישים מרותקי בית בהוד השרון. במהלך למצ
לצורך כך, יצרה עמותת קלי"ק קשר עם יד שרה בכפר סבא על מנת 
לקדם שיתוף פעולה במיזם חדש שמטרתו שילוב מתנדבים בבתיהם 

שעה וחצי.  -של מרותקי בית, בתדירות של פעם בשבוע למשך שעה
וונת ויכולה להיות הפעילות המשותפת בין המתנדב למרותק הבית מג

שיחה, עבודות יצירה, הקראת ספר/עיתון, מוסיקה וכל נושא שיבחר 

   .בהתאם לרצונות ותחומי העניין של הקשיש ויכולותיו של המתנדב
  

הכירות עם אנשי מקצוע  speed networking- הכנס הסתיים בהפעלה של

  .בתחום הגיל השלישי בהוד השרון
  
 
  
 
 
 
 
 
 



                  

 

  
  

 
INNOVATE FOR GOOD  

של   Innovate for Goodעמותת קלי"ק הוזמנה לאירוע הגמר של המיזם
מיקרוסופט ישראל ועמותת תפוח במרכז פרס לשלום לאחר שהיא נבחרה 

שבתוכו יכלול  -לפני מספר חודשים עבור בניית אפליקציה לטלפון הכם
קישורים למדריך לאוכלוסייה המבוגרת בהוד השרון והמרכז הוירטואלי 

מטרת המיזם העולמי של חברת מיקרוסופט היא  . ישים והקהילהלקשרי קש
להכשיר וללוות בני נוער בפיתוח אפליקציה בעלות ערך חברתי. אירוע הגמר 

מנכ"ל מיקרוסופט ישראל ומכובדים נוספים  -התקיים במעמד מר דני ימין
ייעוד ומטרות האפליקציה עבור  . מעולם האקדמיה, העסקים ומגזר השלישי

הוא הנגשת מידע רלוונטי, בצורה ממוקדת וקלה, לאזרחים הוותיקים  קלי"ק
בהוד השרון, עם התמקדות במרותקי בית, תוך חישוב השירותים והזכויות 

נזקק לעזרה, הוא  המגיעים להם כאשר האדם המבוגר, מגיע למצב בו הוא
מגלה כי הדרך לגלות מה מגיע לו, מסובכת, לא יעילה וכרוכה בחישובי 

בתוך האפליקציה קיימת את  .', בדיקת מצבו הרפואי והכלכלי וכוזכאות
פרטיים וציבוריים  -המבוגרת בעיר הוד השרון מרבית השירותים לאוכלוסייה

  :לעצמאים ומוגבלים כגון

 העסקת עובד זר •שירותי בריאות •שירותי סיעוד •שירותי מידע וייעוץ •
  מועדונים חברתיים •ות ומידעזכוי •פעילות לשעות הפנאי •חוק ביטוח סיעוד •
  .שרותי מתנדבים •חיבור לאב קהילה/לחצן מצוקה •דיור מוגן ובתי אבות •

האפליקציה תבצע חיתוכים לפי נתונים שיוכנסו ע"י המשתמש ותפיק סיכום 
ממוקד בו יקבל המשתמש את המידע הרלוונטי עבורו. האפליקציה תאפשר 

כתובות חשובות של מועדוני קלי"ק  חיבור פשוט לשיחות וידאו/ועידה ותמקד

) וילדי 75+ (עד 60קהל היעד לאפליקציה הוא קשישים צעירים .  GPSב

  .הקשישים
  
 

  בבית יקינטון.. 95%שביעת רצון 
עמותת קלי"ק מקפידה לעשות בדק בית ולבחון את שביעות הרצון של 
לקוחותיה מידי תקופה. סקר שביעות רצון שנערך במרכז היום "בית 

חברי מרכז היום ברוב  העלה את הנתונים הבאים: 2014ינטון" לשנת יק
, מרוצים מאוד מהמסגרת בכל תחומי הטיפול ההעשרה  95%מוחלט ,מעל 

והלימוד ,ולכן רובם השיבו כי אין צורך או מקום לשנות ולשפר את הקיים. 
חד עם זאת מספר מנהל מרכז היום יורם דברת, כי "הדבר המרכזי והעיקרי 

ה בשאלה לגבי שיפור הקיים, היה הרצון בהרצאות נוספות במגוון שעל
גיאוגרפיה, היסטוריה, תנ"ך, ידיעת הארץ, יהדות,   -נושאים משתנים כגון 

מדעים.. וכאן אני מנצל את ההזדמנות והבמה לפנות לאנשים אשר יש להם 
את הניסיון וידע המתאים לבוא להתנדב ולהעניק הרצאה חד פעמית לחברינו 

חיצונים, -הסקר נעשה אחת לשנה על ידי סוקרים  ניטרליים היום." במרכז
מחברי מרכז היום.  יורם מסכם את תוצאות  90%וכלל את השתתפותם של 

"אנחנו שמחים על תוצאות הסקר הטובות והמשמחות, אשר  -הסקר 
מחזקות אותנו בדרכנו ועשייתנו השוטפת לרווחת  האזרחים הוותיקים 

רון המגיעים אלינו. ועם זאת נמשיך ונפעל לשפר את תושבי הוד הש
הטיפול,התכנים ופעילויות הפנאי והשרות המוענקים לחברי בית יקינטון" 

בקרוב יתפרסמו נתונים נוספים של  ולאלו שאנו מצפים שיצטרפו אלינו.
  כל הכבוד ליורם וכל הצוות!!. הסקר

  



                  

 

  

 

 קבוצת גיוס משאבים חדשה בעמותת קלי"ק

ושה חודשים נפגשת קבוצה קטנה אך איכותית של נשים מתנדבות מזה כשל
מיוחדות בהנחיה של סטודנטית בעבודה סוציאלית בשם אסתר אביטל 
מאוניברסיטת אריאל, הפועלות לגיוס משאבים עבור פרויקט חדש של עמותת 

המרכז טכנולוגי "המרכז הטכנולוגי לקשרי קשישים לקהילה".  -קלי"ק
לה יוקם על מנת להגביר תמיכה ומגע חברתי למרותקי לקשרי קשישים וקהי

את הבידוד  בית ותיצור חוויה אינטראקטיבית קבוצתית לקשישים, להפחית
החברתי ולהעניק להם גישה טובה יותר לשירותי הקהילה. הרציונל שעומד 
מאחרי מיזם זה הוא הטכנולוגיה המודרנית שעוזרת לקשיש להישאר משולב 

הנשות הקבוצה תכננו . בתוך הקהילה, זאת על ידי הבאת החוויה אל ביתו
מההרצאות וארגנו סדרה של הרצאות בנושאים שונים, כאשר כל ההכנסות 

מה שאנו מרשים  -קודש למרכז הטכנולוגי. ההרצאה הראשונה "שוקולד
בהצלחה רבה במרכז הוד והציבור הרחב  25/3לעצמנו ומה שלא" התקיים ב

הוזמן! כל הכבוד ל: דפנה אלון, סילביה הדר, דגנית ננטל, חווה שליזנגר, אתי 
  שמי וחיה אלישע.

  
 

 תוף יד שרההשקת המיזם "קלי"ק לוותיק בבית" בשי
"קלי"ק לוותיק" קבוצת פעילים המתנדבים בעמותת קלי"ק, בהנחיה 
המקצועית של טלי שץ מרכזת המתנדבים ויעל קרמר סטודנטית בעבודה 

יוצאים במהלך למציאת פיתרונות , הסוציאלית מאוניברסיטת אריאל
למרותקי בית קשישים בהוד השרון. לצורך כך, יצרה העמותה שיתוף פעולה 

סבא וביחד מתחילים במיזם חדש בשילוב מתנדבים יד שרה בכפר עם 
שיבקרו קשישים מרותקי בית, בתדירות של פעם בשבוע לשעה. ההתנדבות 
יכולה להיות שיחה, עבודות יצירה, הקראת ספר/עיתון, מוסיקה וכל נושא 
שיעניין את הקשיש. לצורך תחילת ההתנדבות, יד שרה עורכת עבור 

עמותת  .10:00-12:00בשעות  16.3.15רכה ביום שני פגש הדהמתנדבים מ
קלי"ק תשמח לגייס עוד מתנדבים לפרויקט מבורך הזה ואם אתם מעוניינים 
להתנדב עם קשישים מרותקי בית, היא תשמח שתיצרו קשר עם טלי שץ 

. בנוסף עם הציבור מכיר קשיש/ה מרותק בית/בודד 054-4903099בטלפון 
-052קלי"ק לותיק -טוני שחם, מתנדבת   ו אל:שלא נמצא במסגרת, אנא פנ

 הרמת כוסית בשיתוף הפעילות בקלי"ק לוותיק ויד שרה -בתמונה. 8601947

 
  

 שיתוף פעולה בין עמותת עמדא ועמותת קלי"ק
ב"כורסא עם פיקאסו" ערכה מבית היוצר של עמותת עמדא (עמותה לחולי 

לאחרונה במרכז היום דמנציה ואלצהיימר ולמחלות דומות בישראל), נרכשה 
"בית יקינטון" המופעל ע"י עמותת קלי"ק בשיתוף העירייה. יורם דברת מנהל 
מרכז היום מספר מדוע החליט לרכוש את הערכה, "..במרכז היום שלנו ישנה 
אוכלוסייה אשר נקלטה בעבר, אך עם חלוף הזמן אובחנה אצלה תחילתה של 

את היכולת הקוגניטיבית,  ירידה קוגניטיבית ודמנציה. חשוב לנו לשמר
הן  -הפיזית והשפתית של אותם קשישים ואנו עושים זאת בדרכים שונות 

באופן אינדיבידואלי ואישי מול המחשב וכן בעבודה קבוצתית בקבוצות 
קטנות המותאמות לפי רמת היכולת. כחלק ממתן הטיפול והשרות 

ם, נרכשה לאוכלוסייה אשר זוהתה עם הירידה הקוגניטיבית במרכז היו
לאחרונה הערכה "בכורסא עם פיקאסו", ערכה אינטראקטיבית חדשנית 
להנאה מחוויה אמנותית ולקידום תקשורת בינאישית ואיכות החיים לאנשים 
עם דמנציה. הערכה פועלת על האונה הימנית אשר אחראית על התפקודים 
 היצירתיים והרגשיים אשר נפגעו פחות במחלה, מתבססת על חוש הראייה

החברים במרכז היום כעת גם  ובכך מאפשרת עבודה על הזיכרון לטווח אורך.
יוצרים בעצמם אומנות נפלאה ומקורית ובאופן עקיף גם לומדים וחווים 

 אומנות של גדולי היוצרים בהיסטוריה כחלק מהטיפול לשימור יכולותיהם."
חתית נצר יועצת משפ -בקבוצה קטנה מעבירה נעמי לווינשטיין  את ההדרכה

שהתמחתה בתחום הזקנה ובטיפול בקשישים עם ירידה קוגניטיבית(דמנציה 
יש לציין כי אין בהוד השרון מרכז יום המיועד לתשושי נפש, . ואלצהיימר)

רעננה וכפר סבא. קיימת  –ואלו נאלצים לנסוע למרכזי יום בערים הסמוכות 
בשלבי תכנון הנושא -תוכנית להקמה בבית יקינטון יחידה קטנה לתשושי נפש

  .עם המוסד לביטוח לאומי
  

 



                  

 

 

 

 

 

 הקליק עם בית הספר "אופירה נבון"

ההורים מבית הספר "אופירה נבון" בכ"ס ארגנו יריד מתנות מלהיב לקראת 
חג פסח וכל ההכנסות קודש למען מרכז "סבי" המופעל ע"י עמותת קלי"ק 

מכירה בשיתוף העירייה. ההורים בעצמם אספו מגוון רחב של מתנות ל
(בגדים, כלי בית, חבילות שי וכו") ובעזרת התלמידים מכרו אותן לקהל הרחב 
ביום שישי האחרון והכל למען גיל השלישי בעירנו הוד השרון. הקשר עם בית 
הספר "אופירה נבון" נוצר ע"י מזל סבג מנהלת מרכז "סבי" ודליה דנהוף 

ילתית המדהימה! מנהלת השיווק. עמותת קלי"ק מודה להם על העשייה הקה
 כל הכבוד!!

  
 
 

 טיול של חברי הקהילה התומכת הוד השרון
חברי הקהילה התומכת הוד השרון  48 -מכמה מוקדי איסוף בעיר התקבצו כ

המופעל ע"י העיירה, מוקד אנוש, עמותת קלי"ק, אשל ומשרד הרווחה, ואנשי 
פנים,  הצוות לאוטובוס תיירים מפואר, שהסיע אותנו ביום אביבי, מסביר

לכיוון בת ים ונמל יפו. היעד הראשון: מפעל התכשיטים והמוזיאון של מיכל 
נגרין. כשהקבוצה הגיעה, היא התקבלה באולם קבלת הפנים וצפתה בסרט 
אודות צמיחתו של המפעל. ראינו כיצד הסדנא הקטנה ברחוב שנקין, צמחה 

מהארץ  להיות מפעל מוביל בענף החפצים המעוצבים, בארץ ויצואן גדול
לרחבי העולם. לאחר סיום הצפייה בסרט, נחלקנו לשתי קבוצות קטנות. 
עברנו באולמות ובמחלקות השונות. נכנסנו לעולמה הקסום של מיכל, ראינו 
את מחלקת הטקסטיל הענפה, מחלקת התכשיטים. התרשמנו עמוקות 

ערכו של   מההשקעה הרבה בעבודת העיצובים והטעם המשובח. הומחש לנו
ג" ואיך חלום הופך למציאות. בסיום הסיור במפעל, התכבדנו בקפה "מות

ועוגה בלובי ובחצר הצמודים לאולם תצוגה גדול, בו ניתן היה לרכוש 
חיכתה לנו הספינה  8מעבדותיה של מיכל. היעד הבא היה נמל יפו. ברציף 

"סבבה". באולם הספינה הוגשה לחברי הקהילה התומכת ארוחת צהריים 
הקפה כבר שתינו על הסיפון העליון של הספינה, שהפליגה מנמל מפנקת. את 

יפו לשייט מול חופי תל אביב. תודה ענקית לצוות הנפלא דגנית, הקטור, 
שלום ונגה שהכין וליווה הטיול של הקהילה, עזר למשתתפים ותמך באלו 
מהם שהצטרפו על ועם אבירי ההליכה השונים. תודה למרינה, מנצחת 

ה אותנו, לאיש שלי, שהצטרף אלינו, והעשיר אותנו המקהלה שליוות
מידיעותיו על האתרים השונים שבדרך. חברי הקהילה התומכת כבר מצפים 

 לטיול הבא ולהפתעות שבדרך. 
  

  הצטרפו היום לעיגול לטובה עבור עמותות קלי"ק
  ובכסף הקטן שלכם תוכלו לשריין עוד מקומות עבודה לקשישים. 

 7414974-09 up.org.il/-http://www.roundק-קלי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

 

 


