
קורונה קלי"ק""
עמותת קלי"ק בעידן הקורונה

"עסוקים בגיל"
הקרן דליה ואלי הורביץ

מול מידי באופן ק קלי עמותת התגייסה הקורונה מגפת פריצת עם
הכולל חילופי אלטרנטיבי מערך לתפעול משתנה משבר מציאות
במטרה והשלישי השני הראשון בגל מגוונים שירותים של רצף
וותיקים לאזרחים מכובדת תעסוקה ולתת חברתי ניתוק למנוע
חברתית רשת ואובדן דחק המעורר מצב מצבית מבדידות הסובלים

חברתי לריחוק הדרישה עקב המתרחשת



השרון הוד בעיר הוותיקים האזרחים הסגר בזמן
מעמותת ושירותים תמיכה של עשירה מעטפת קיבלו

כגון ק קלי

ומשחקי אפיה גינון יד מלאכת יצירה ערכות
האישית להיגיינה וערכות יוצרת לתעסוקה חברה
י ע ואורזו יוצרו הערכות הבית עד חינם במשלוח
תקופת כל לאורך שעבד בגיל עסוקים ב הצוות

והשלישי השני הראשון הסגר

"קורונה קלי"ק"

גויסו 128מתנדבים בתפקידים שונים כגון חלוקת ערכות יצירה, אוזן קשבת והעברת פעילות וירטואלית



 ערכות היצירה שיוצרו ונארזו ע"י האזרחים הוותיקים

ב"עסוקים בגיל" בתקופת נגיף הקורונה



ערכות היצירה הוכנו במפעל "סבי" או בבית



ערכות היצירה הוכנו במפעל "סבי" או בבית



חלוקת הערכות לאזרחים הוותיקים בבתים ע"י מתנדבים בקהילה



 המוצר הסופי בבית האזרחים הוותיקים

הקורונה נגיף עקב הבידוד
בקרב צלקות להשאיר עלול
חלקן הוותיקים האזרחים
גלויות וחלקן סמויות
פעולה היא יד מלאכת
להביא ביכולתה המוכרת
ומשמשת ורגיעה להנאה
במצבי לטיפול מצוין ככלי
על להקל וחרדה מתח
לתחושת ולהביא בדידות
פעולת ידי על עצמי ערך

היצירה.



הוד
השרון ארצי

ראשון גל ערכות שחולקו ערכות

שני גל ערכות

שלישי גל ערכות

כ סה
וותיקים אזרחים

ראשון גל וותיקים אזרחים מספר
וותיקים אזרחים

שני גל
וותיקים אזרחים

שלישי גל

כ סה

 מספר הערכות שחולקו לאזרחים הוותיקים



סקר חדש
  התעסוקה עזרה להפיג את הבדידות בעת הסגר

על פי בדיקת שביעת רצון שבוצעת לאחרונה בקרב 100 אזרחים וותיקים בהוד השרון בסגר:
 

                                      94%          רוצים לקבל עוד ערכות בעת הסגר 
79%          נהנים ממערכת התעסוקה בעת הסגר

77%          התעסוקה עזרה להפיג את הבדידות בעת הסגר
77%          פחות משועממים עקב התעסוקה בעת הסגר



תפירת מסיכות

 עסוקים בגיל" -מרכז סבי תפרו 99"

 מסכות לבית חולים שיקומי, ע"י

אזרחית וותיקה בביתה



חולקו ע"י הצוות ב"עסוקים בגיל" מוצרי 
חברת "סנו" וחבילות מצרכי מזון יבש לכ- 
200 אזרחים וותיקים המתגוררים בדיור 

מוגן לעולים.
חולקו 200 ערכות להיגיינה האישית 

לאזרחים הוותיקים במועדונים החברתיים, 
על פתיחת המסגרות מחדש החל 

מ1.6.2020

מצרכי מזון והיגיינה

ערכות חולקו
י ע שהוזמנו יצירה

השרון הוד עיריית
צרכים בעלי לילדים

מיוחדים



 
2. פעילות וירטואלית (חוגים והרצאות) על בסיס יומי, 

כולל ימי שישי ומוצאי שבת; כדוגמת חוג סריגה בו חולקו 
ערכת מסרגות וצמר (נארזה ע"י צוות "עסוקים בגיל" 

בתקופת הסגר) לבתים במשלוח חינם עד הבית.
3. קבוצה וירטואלית טיפולית המופעלת ע"י עובדת 

סוציאלית בעלת תואר בהנחיית קבוצות.
4. סדנת מיינדפולנס וחכמת ההזדקנות וירטואלית, על 

בסיס יומי.
5. שיחות טלפוניות לאוזן קשבת ותמיכה נפשית דרך 

המרכז לגרונטולוגיה בחיפה.
6. ביקורי בית ושיחות טלפון ע"י עובד סוציאלי 

ופיזיותרפיסט.
7. ערכות מזון ואוכל מוכן (נארזה ע"י צוות "עסוקים 

בגיל" בתקופת הסגר), במשלוח חינם עד הבית.
8. תרופות, במשלוח חינם עד הבית.

 מערך אלטרנטיבי/חילופי, הכולל רצף של שירותים
מגוונים בגל הראשון, השני והשלישי



 שיחות טלפוניות לאוזן קשבת 

סדנת מיינדפולנס 

הבית עד חינם במשלוח תרופות

המיזם ״ הוצג ל90- רכזי שיווין חברתי ברחבי הארץ, וזאת 
ביוזמת לשכת השרה לשוויון חברתי מירב כהן



תודה
מ ב הורביץ ואלי דליה לקרן


