
                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  

  



                  

 

  

  
  

http://mynethodhasharon.co.il/article/169066?OriginalPostId=166388  

  
  



                  

 

  
  
  
  
  



                  

 

  
  
  
  
  

  מוצרי מרכז "סבי" הגיעו לאום!!            

ע"י גמלאי הוד השרון המיוצרים מוצרי מרכז "סבי", 
בתוכנית הבוקר של אורלי הוצגו  , בניהול של מזל סבג

 "סבי"רשימה מ. בנוסף אורלי העניקה מתנה מוגאי
  לדני דנון, שגריר ישראל באו"ם. איזה כבוד וגאווה!!

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

כל הכבוד לעו"ד כנרת כהן, המשנה לראש העיר בהוד 
פולקמן ממפלגת  השרון, שארגנה סיור של ח"כ רועי

כולנו, בשיתוף אביטל בר מנהלת אגף הרווחה ואסנת 
סטוצ'ינר מנהלת קשרי הקהילה, במרכז הוירטואלי של 
עמותת קלי"ק, בזמן שידור חדשני של שירה במרכז 
היום "בית יקינטון" המנוהל ע"י יורם דברת, דרך 
האינטרנט, באמצעות תוכנה לשיחות וידיו לקשישים 

זם זה הוא חלוצי בארץ ובעולם ויוזם מרותקי בית. מי
ופותח ע"י ד"ר לינדה מוסק מנכ"לית העמותה וטלי שץ 

הקרן למפעלים  ובשיתוף מעמותת קלי"ק, בתמיכה
  הרווחה. יוחדים של ביטוח הלאומי, אשל ומשרדהמ

ח"כ רועי פולקמן הגיע גם לראות את המודל  

לתעסוקת קשישים של עמותת קלי"ק בשם "סבי" 
ע"י מזל סבג. "סבי" לגיל השלישי צמח בשנים המנוהל 

האחרונות עקב הצורך לתת מענה תעסוקתי 

  . לאוכלוסיית הוותיקים בעיר הוד השרון

  
  
  
  
  
  
  
  
  



                  

 

ביוזמת עמותת קלי"ק התקיים מפגש ראשון של פורום 
אחריות חברתית של עסקים למען הגיל השלישי. 

סטודנט לעבודה  - הפורום הוקם על ידי נדב שריג
וציאלית קהילתית מאוניברסיטת אריאל העושה את ס

ההכשרה המקצועית שלו בעמותת קלי"ק בהדרכת ד"ר 
לינדה מוסק. המשתתפים בפורם הם חברות עסקיות 

 -אסטראזניקא, נטע נתנזון -שונות: טל קופרשמיד
מימן שמאות  -סנו ואסף מימון -קומטל, אורלי נגר

חבר  -פרבר בשיתוף חברי עמותת קלי"ק: יניר ,וסקרים
יועצת משפטית עמותת  - ה רוםועד המנהל , עפר

מנכ"לית עמותת קלי"ק, עו"ד  - קלי"ק, ד"ר לינדה מוסק
המשנה לראש העיר ויו"ר ועדת הרווחה   -כינרת כהן

מנהלת תחום התנדבות וקשרי קהילה  - ואסנת סטוצינר
בעיריית הוד השרון. הפורום יעסוק בהעלאת מודעות 

גיל השלישי בקרב חברות האחריות החברתית ב
עסקיות וכן יסייע לעמותה בשיתופי פעולה נוספים עם 

  .עסקים מאזור הוד השרון ובכלל
  
  
  

עמותת קלי"ק קבלה מספר קלנועיות מתורמים נדיבים 
בקהילה ומודה להם בקרב לב. הם שמאפשרים לתת 
"רגליים" לגיל השלישי בעירנו הוד השרון. מגיע הרבה 

מתנדב בעמותת קלי"ק שמדריך תודות לארז לידר ה
את הקשישים בנהיגה. הרבה תודות גם לתורמים 

   The Good People & myisrael המיוחדים בקרנות

  
  
  

שחקני "קלי"ק של תיאטרון" הופיעו מול חברי קפה 
אירופה למען שורדי השואה בהצגה "שכונה שכזאת" 
שהיא הצגה ייחודית העוסקת בהווי חיי שכונת נווה 

ראשיתה ועד היום. כל השחקניות הן מראשוני נאמן מ
המתיישבים בשכונה. בהצגה יש שילוב של הווי 
השכונה והעלאת קונפליקטים איתם מתמודדות 
משפחות רבות גם כיום. הקטעים מבוססים על 
סיפורים וחוויות אותנטיות של השחקניות הבאים 
לביטוי במשחק על הבמה וקטעי וידאו. שחקניות 

תמר, גיספן שרה, ירימי יונה, ירמיהו ההצגה: ארזי 
יונה, כלו אשרף, לוי שולמית מועלמי פרידה, מנחם 
רחל, סבאח לולו, צפניה שרה, שמש רחל, שלמה 
רומיה. במאי ההצגה: גדי קביאטק ורכזת מועדון הזהב 
נווה נאמן: עליזה קאושני. ליצירת קשר והזמנת הופעה 

' בין השעות בימים א', ב', ג', ד 7601399-09התקשרו 
. בשעות אחרות ניתן להתקשר לעליזה 12:00-8:30

. קלי"ק של תיאטרון הוא תיאטרון 0507357622
קהילתי במועדון הזהב נווה נאמן המופעל ע"י עמותת 

  .קלי"ק בשיתוף עיריית הוד השרון

 



                  

 

  
  
  
  
  

חברי בית יקינטון המופעל ע"י עמותת קלי"ק בשיתוף 
לנדוור כפר סבא ברח'  כייף בקפה יצאו ליוםהעירייה 

רוטשילד במבנה משוחזר יפהפה, ובהמשך סיור 
בקומה העליונה שנבנה בה מוזיאון לתולדות משפחת 

כל הכבוד  .שבת מעיראק. מקום מקסים בלב העיר

ליורם דברת מנהלת בית יקינטון והצוות המסור עבור 
  ארגון האירוע.

  
  
  
  
  
  

תקיים הבמסגרת חודש ההתנדבות הגלובאלי ש
עובדי נייס ברחבי העולם  5,000- ודש יצאו כהח

 50לפעילויות שונות למען הקהילה. צוותים של כ
עובדים הגיעו עם הרבה רצון טוב למועדונים 
החברתיים של עמותת קלי"ק למען גיל השלישי, 
המופעלים בשיתוף העירייה, לתרום בתחומים כמו 
לימוד מחשבים, הרצאות ושיפוץ המועדונים. עמותת 

ק מודה לחברת נייס עבור השיתוף הפעולה קלי"
  .וההתנדבות למען אוכלוסיית האזרחים הוותיקים

  
  
  
  
  
  
  

 הכל הכבוד לעינת דנון, המרצה המדהימה שהעביר
 ערב מהנה במסגרת הפעילות של "הוד בקהילה" למען

ספר: ילדה של בעמותת קלי"ק. ההרצאה התמקדה 
ל את מה יקרה אם יודיעו לכם שעליכם לגד - אחרים

הבת של החברים שלכם? איך זה קשור להורות 
מחויבות ואהבה? איך הופכים רגע בחיים לספר לכם? 
 . הרצאה על הדברים החשובים בחיים והשראה ליצירה

עינת דנון, בעלת תואר שני במנהל עסקים, תואר 
ראשון בשווק ותקשורת, עוסקת בפרסום תקשורת 

הילה" דפנה מתנדבי "הוד בק שיווקית וכתיבת תוכן.
אילון, אתי שמי וחוה שלזינגר מודים לה על הערב 
המעניין ביותר! בתמונה: דפנה אילון מעמותת קלי"ק 
מעניקה תעודת הוקרה למרצה עינת דנון. איזה קהילה 

  !!מדהימה



                  

 

חברי הקהילה התומכת הוד השרון, המופעלת ע"י 
חברת מוקד אנוש, עמותת קלי"ק, אשל, משרד 

להינות מהרצאה  וחה ועיריית הוד השרון, זכוהרו
מרתקת על התפתחות המוזיקה "מקום המדינה ועד 
היום". את ההרצאה, המלווה בקטעי במוזיקה 

 –משובחת, העבירה לחברים הגב' איילת יעקבייאן 
 ת אסטרהזניקה בתחום האונקולוגיה.מנהלת בחבר

הקשר בין חברת אסטרהזניקה, היושבת בהוד השרון, 
ותת קלי"ק נוצר לפני מספר חודשים והחברה כבר ועמ

החברה . ה במספר פעילויות מבורכות בעמותההתנדב
ועובדיה קיבלו על עצמם מחויבות התנדבותית, של 
תרומה לקהילה המקומית והפעם, זכו חברי הקהילה 

נות מהידע הנרחב במוזיקה אותו רכשה יהתומכת לה
ף פעולה איילת במהלך השנים. זו עוד דוגמא לשיתו

יפה של עמותה בו גופים עסקיים תומכים, בהתנדבות, 
בקהילה בה הם פועלים, לטובת וותיקי העיר. תודה 

  לדגנית ננטל, רכזת חברתית עבור התיאום והארגון.
  

ביום שישי  - יות עסקיותוגמלאי העיר לומדים מיומנ
האחרון התקיים יריד "שישי בלב" על ידי חברי מועדון 

. ביריד לקחו חלק חברי שלוחת "סבי" ליונס לב ארי
במועדון גיורא של עמותת קלי"ק אשר מכרו מוצרי 
קרמיקה אותם הם מייצרים בעצמם. בחצי השנה 

בהנחיית נדב שריג,  והאחרונה חברי השלוחה עבד
סטודנט לעבודה סוציאלית קהילתית מאוניברסיטת 
אריאל, בהדרכת ד"ר לינדה מוסק ובשיתוף המקצועי 

זהות, יו"ר עמותת קלי"ק ויעל נחושתן, מנהלת של דוד 
השלוחה, על חשיפה, מכירה וקידום המוצרים כאשר 
הם עצמם אלו שמוכרים ומשווקים את מוצרי הקרמיקה 
שמיוצרים על ידיהם. איזה שיתוף פעולה בקהילת הוד 

  !השרון

  
הוקם בביה"ס נווה נאמן מוזיאון הבנוי כבית מראשיתה 

המוזיאון הוקם לאחר מפגשים  של שכונת נווה נאמן.
בינדוריים בין תלמידי כיתה ו' בביה"ס לבין חברות 
מועדון הזהב נווה נאמן, המופעל ע"י עמותת קלי"ק 
בשיתוף העירייה, שבסוף התהליך תיעדו התלמידים 
את קורות חייהן של חברות מועדון הזהב. השבוע 
ארחו תלמידי בית הספר את חברות המועדון 

ביב המוזיאון. התלמידים הסריטו את בפעילויות ס
עצמם במוזיאון כאילו הם חיים במוזיאון, במטבח, 
בחדר השינה ובסלון והקרינו בפנינו את הסרט. 

ריטים מן המוזיאון והסבירו את בהמשך הציגו בפנינו פ
השימוש בהם כמו מכונת כתיבה, פנס לוקס, סיפולוקס 
להכנת סודה ביתית, מטחנת בשר ביתית, מגהץ 
פחמים ועוד. אחר כך שיחקו התלמידים עם חברות 
המועדון במשחקים מדהימים שכולם בנויים מתמונות 
איכותיות של אותה התקופה. תודה רבה למנהלת 
זמירה ולמורה דפנה שפיקדו על המפגש, וכמובן 

שני, רכזת ולתלמידים המקסימים. תודה לעליזה קא
  .מועדון הזהב נווה נאמן עבור התיאום וארגון



                  

 

  
  
  
  
  
מתנדבות המובילות הכל הכבוד לרביעייה המנצחת,  

את המיזם "קלי"ק לוותיק בבית", במטרה להפיג 
בדידות קרב קשישים מרותקי בית. נשים חרוצות 

מנהלות בתי ספר לשעבר ואחות  3ומקסימות האלו הן 
מקצועית בשם: טוני שחם, צביה משגד, פנינה אגוזי 

כזות שיוצרות ואסתר שוהם. חברות האלו הן הר
חיבורים מדהימים בין המתנדבים המסורים בעמותת 

תיק בבית", וקלי"ק והוותיקים בהוד השרון. "קלי"ק לו
הינו פרויקט שעמותת קלי"ק יזמה המגייסת מתנדבים 

ותקים לבית לביקורי בית חברתיים עבור קשישים המר
ומעוניינים בחבר או חברה שיגיעו פעם בשבוע לכשעה 

קט התבצע בשילוב עם עמותת יד שרה וחצי. הפרוי
בכפר סבא וחלק מהמתנדבים עברו השתלמויות 
בנושאים הקשורים בעבודה עם קשישים וחולקים את 
חוויות ההתנדבות, השמחות והקשיים. לאחרונה 
התחילו לחלק למרותקי הבית ערכות יצירה, בנדיבות 
הקרן דליה ואלי הורביץ, המיוצרות ע"י וותיקי העיר 

"סבי" בניהול של מזל סבג. במרכז "סבי", במרכז 
מועסקים אזרחים ותיקים המייצרים ואורזים את ערכות 
היצירה המגיעות במגוון רמות קושי, כך שכל קשיש 
יכול לקבל ערכה המותאמת ליכולות שלו. קשישים 
מרותקי בית בהוד השרון מחכים לביקורים בכיליון 

ליצור קשר עיניים, ואם תרצו להתנדב, אתם מוזמנים 
ולהצטרף לרביעייה המנצחת: צביה, טוני, פנינה 

 –. בתמונה 7414974-09ואסתר בעמותת קלי"ק 
  .הרביעייה בישיבת עבודת צוות ברוגע בים

  
שורדי השואה מודים לאביאל אברמוביץ, חבר מועצת 
העיר, שהגיע על מנת לשמח אותם בשירה ונגינה 

המופעל ע"י  בפעילות בימי שני במרכז הוד לוותיקים,
עמותת קלי"ק בשיתוף העירייה. קפה אירופה הוא 

שואה ובני זוגם המגיעים בימי רבעי המועדון לשורדי 
לקפה, מאפה, מפגש חברים והרצאות, מופעים 
מוסיקליים, טיולים וכו'. בזכות תרומה מקרן "יד צדקה" 
באמריקה שתורמת שנים רבות לעמותת קלי"ק, וגם 

של העירייה, עמותת קלי"ק בזכות השתתפות נוספת 
יזמה עוד יום פעילות בימי שני אחרי צהריים, וזה 

של קפה אירופה ביום רביעי.  בנוסף למסגרת הקיימת
זה על בסיס חוגים מגוונים (מחשבים, שחמט, 
התעמלות, שירה וכו') והחוגים מתקיימים במרכז הוד 

מוניקה נכו מנהלת לוותיקי העיר. מגיע הרבה תודות ל
הפעילות ביום הנוסף הוד עבור ארגון מגוון מרכז 

ולשרה כהן וחברותיה המתנדבות בקלי"ק ושתומכים 
כל פעם! השמחה והחיוך על פניהם של החברים 

  !המגיעים לפעילות, מרחיבה את הלב. ישר כח



                  

 



                  

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  

  
  

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

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


