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י "ושנבנה ע" ק"קלי"י עמותת "בית יקינטון המנוהל ע
 שנים 4חגג עירית הוד השרון והמוסד לביטוח הלאומי 

והצוות ביחד עם המבוגרים ערכו לכבוד האירוע מסיבה 
 נפתחו 07:00 בשעה 24.7.2011ב . קטנה לציון התאריך

לראשונה דלתות הבית לחברי המרכז שחלקם עברו 
מאז בית . ממרכז היום הישן שהיה בשכונת גיל עמל

יקינטון שהינו מרכז יום העשרתי טיפולי רב תחומי קלט 
רים והפעילויות המתקיימות בו בכל עוד עשרות חב

צוות רב מקצועי וצבא . התחומים רק התרחבו והתפתחו
 מתנדבים בניהולו של יורם דברת מנהל מרכז 25של 

ודה יומיומית בהעשרת עולמם של היום עושים עב
באירוע בעיקר ניתן מקום רב . החברים ובטיפוח רווחתם

את לחברים לספר ולתאר את תהליך קליטתם במקום ו
הדברים שהחברים אמרו . תרומתו לשיפור איכות חייהם

היו מרגשים ביותר ולרובם הערכה והוקרת תודה לכל 
לית העמותה "באירוע נשאה ברכות מנכ. הצוות המטפל

ר לינדה מוסק שסיפרה שמאז שנכנסה "המפעילה ד
לתפקידה לפני שנים רבות החלו התכנונים להקמת 

מה מסגרת טיפולית מרכז יום חדש ולשמחת כולנו הוק
איכותית לטובת האוכלוסייה המבוגרת בעיר שהמוניטין 

                    .המקצועי שלה גבוה ביותר
  
  

, "הוד בקהילה"כל הכבוד לדפנה אילון המדהימה מ
קבוצת נשים בהוד השרון שהוקמה למען גיוס משאבים 

שהפעילה סדנת בישול בן דורית , ק"לעמותת קלי
היה אירוע טעים ...ונת הפרחיםבשיתוף ילדי משכ

ההכנסות יועברו למען הסעת הקשישים !! ומקסים
ק בשיתוף "י קלי"למועדונים החברתיים המופעלים ע

  !!!איזה קהילה. העירייה
  
  
  

 

ה שנותן במה לגיל "כל הכבוד לקניון שרונים ה

השלישי ותומך בהפעלת דוכן מכירות של מוצרי מרכז 

ק ממסגרת הפעילות זה חל. לציבור הרחב " סבי"

ק שמרחיבה את "החברתית העסקית של עמותת קלי

 באמצעות – עסק החברתי הראשון שלה –" סבי"מרכז 

מטרת הפרויקט היא להגדיל . הפעלת שלוחות המרכז

את מספר הקשישים במיזם ובכך לשפר את מצבם 

. הכלכלי שלהם ולתת להם תעסוקה מכובדת

רתיים השלוחות פועלות בתוך המועדונים החב

הקשישים מעורבים במגוון י העמותה ו"המופעלים ע

אריזה , קרמיקה, רחב של פעילויות כגון תפירה

) מתנות וערכות יצירה(ומכירות המוצרים שהם מייצרים 

, סים"המוצרים גם נמכרים למתנ. בדוכנים ברחבי העיר



                  

 

מועדוני , חנויות, בתי ספר, גני ילדים, טק- חברות הי

  .בקשישים ולציבור הרח

  

מועדון , נערכה מסיבת סיום חגיגית בקפה אירופה

משרד , י אשל"המופעל ע, לשורדי שואה ובני זוגם

ק "עמותת קלי, ויצו, מועדון ליונס לב ארי, הרווחה

השולחנות נערכו עם , האולם קושט בבלונים. והעירייה

כיבוד עשיר ופצחנו במסיבת ריקודים עם הזמרת לינדה 

ת לילידי יולי ואוגוסט וגולת חגגנו יום הולד. תומר

 לאליעזר 100תה יום הולדת יהכותרת של המסיבה הי

שהיה הרקדן העיקרי ) בתמונה(נחשון המדהים 

אופטימי ולא , פעיל, אליעזר אדם מרשים. ברחבה

חברי המועדון . מאפשר למגבלות הפיזיות לעצור אותו

יזכה , 100כל מי שיחגוג , קיבלו הבטחה מפורשת

תודות מיוחדות לכל השותפים . לארוע חגיגי ומושקע

לתמי מרוז המפקחת לניצולי השואה , הבמיזם חשוב ז

חברי , טלי שץ המרכזת המדהימה, במשרד הרווחה

ק ואגף "עמותת קלי, ממועדון ליונס לב ארי ומועדון ויצו

                    מזל טוב ונתראה שוב בספטמבר. הרווחה
  
  
 
 

ק לוותיק "קלי"כל הכבוד לקבוצת המתנדבים ב
טוני :  וחרוצותי נשים מקסימות"המנוהל ע" בבית
. טובה חיימובסקי ואסתר שוהם, צביה משגב, שחם

חברות האלו הן הרכזות המתנדבות שיוצרות חיבורים 
בהנחיה המקצועית ,מדהימים בין מתנדבים וקשישים 

של טלי שץ מרכזת התחום למרותקי בית בעמותת 
הינו פרויקט של עמותת , "ק לותיק בבית"קלי. "ק"קלי
בים לביקורי בית חברתיים ק המגייסת מתנד"קלי

עבור קשישים המרותקים לבית ומעוניינים בחבר או 
קט הפרוי. חברה שיגיעו פעם בשבוע לכשעה וחצי

מתבצע בשילוב עם עמותת יד שרה בכפר סבא 
והמתנדבים עוברים השתלמויות מסודרות בנושאים 
הקשורים בעבודה עם קשישים וחולקים את חוויות 

לאחרונה התחילו . ייםהשמחות והקש, ההתנדבות
בנדיבות הקרן , לחלק למרותקי הבית ערכות יצירה

י וותיקי העיר במרכז "המיוצרות ע, אלי ודליה הורוביץ
מועסקים אזרחים ותיקים , "סבי"במרכז ". סבי"

המייצרים ואורזים את ערכות היצירה המגיעות במגוון 
כך שכל קשיש יכול לקבל ערכה , רמות קושי

קשישים מרותקי בית בהוד . ת שלוהמותאמת ליכולו
אם תרצו , השרון מחכים לביקורים בכיליון עיניים

  רכזת, אתם מוזמנים ליצור קשר עם טלי שץ, להתנדב
  0544903099הפרויקט 



                  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

כל הכבוד ליהונתן שחר הזמר המדהים ואחותו 

ולקבוצת המתנדבות שתכננו ותפעלו את ערב 

סילביה : ק במרכז הוד"מה למען עמותת קליההתר

דגנית , חוה שלזינגר, חיה אלישע, אתי שמי, הדר

ננטל ודפנה אילון בשיתוף ורדית גד ורונית יקואל 

ההכנסות !! היה ערב מדהים...משכונת הפרחים

המרכז הטכנולוגי לקשרי 'יועברו לתרומה עבור 

  !!!איזה קהילה. 'קשישים וקהילה

  

  

  



                  

 

 

 

 

מריקה של בני נוער עליזים וציונים שלחת מאמ 

ק "י עמותת קלי"הגיעה לבית יקינטון המופעל ע

ערך "בשיתוף העירייה על מנת להשתתף בסדנת 

בני הנוער שרו ורקדו בשמחה רבה . בין דורית" מוסף

את חומר . ללא הפסקה ביחד עם וותיקי העיר

, בעזרת וותיקי העיר" סבי"המלאכה לסדנה יצר מרכז 

. מהקהילה ואנשים בעלי צרכים מיוחדיםמתנדבים 

 -היצירות הסופיות יתרמו לוותיקים בקפה אירופה 

  !!כל הכבוד. מועדון לניצולי השואה

  

 

 

 

  .....מסיבת הסיום של מועדון גיורא

  



                  

 

 
  

 



                  

 

  
  

  ק"הצטרפו היום לעיגול לטובה עבור עמותות קלי            
  .בודה לקשישיםובכסף הקטן שלכם תוכלו לשריין עוד מקומות ע

 7414974-09 /il.org.up-round.www://httpק-קלי  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .ק ללא עלות וללא מאמץ"מאפשר לכם להשפיע לטובה על עמותת קלי" קונים לטובה"המיזם החברתי 
  וכך עבור כל רכישה שתבצעו , תיכם באינטרנט דרך אתר זה או בעזרת התוסף החברתיהתחילו את קניו

  ק"יתרמו אחוז מסוים מגובה הרכישה לקלי
http://konim-letova.com/?c=click 

 
  


