סיכום פעילויות התנדבותיות ותרומות – יולי עד דצמבר 2102
מועדון ליונס דן פז-ישראל


תרומה  -ממנו בגדים חדשים עבור  51צעירות החוסות במעון לנשים
מוכות – "בית חם"*.



תרומה  -בעקבות יוזמה של חברי המועדון ,מושב בדרום יתרום 044
ביצים בשבוע במשך שנה שלמה ,לכפר לילדים בסיכון " נווה יהודה"
בנס ציונה

* התרמת דם  -ביום שישי
 51.54.1451התקיימה בראשון לציון
התרמת הדם המסורתית בשיתוף עם
מגן דוד אדום.
נאספו  04מנות דם ,מתוכם 10
התרמות התקבלו עבור המעבדה ו 0-התרמות נדחו.
אנחנו מברכים את  51חברי המועדון
אשר השתתפו בפעילות זו ושיתפו
כדי להשיג את
פעולה בהתלהבות
המטרה הנ"ל.
כמו כן אנחנו מברכים את ליון מרדכי
בורודקי וליון דר' ליטו אסטרין שהעלו
את פעילות ואת התרומה המקצועית
שלהם שלא תסולא בפז .להתראות בהתרמה הבאה בעוד  0חודשים.
* תרומה  -נתרמו  11כיסאות חדשים ושני מדיחי כלים חדשים למועדוניות ביפו
ד'  ,שמטפלות בילדים עם קשיים התנהגותיים.

 ביום שלישי  .0.55.51צוין יום הניקיון הבינלאומי.
חברי מועדון דן פז  -ישראל ציינו יום
זה במועדונית ביפו ד' ,גן שנותן
שירותים לילדים בגילאי  1-51באזור
עם אוכלוסיה במצב כלכלי ירוד
ביותר.
החברים הביאו שתילים וכלי עבודת

גינה .תחילה ניקו את חצר הגן שהיה במצב
לא טוב ,ואחר כך נטעו  14שתילים
יפהפיים.
כל זה התבצע בעזרת ובהשתתפות הילדים
שמבקרים במקום ,וגם חלק מההורים.
הילדים היו מאושרים לחפור ,לנטוע,

להשקות וכמובן גם לשחק קצת עם האדמה והבוץ שהתאסף .חברי המועדון
התרגשו ביותר לראות באיזו שמחה וההתלהבות עבדו הילדים בגינה שלהם.
המועדון הציע לילדים דברי מתיקה לפני
שמנהלת המועדוית הגב' שרה לחמן הביעה
דברי תודה לחברי ליונס על העזרה והתמיכה
שהם מעניקים למועדונית ילדים זו .לאחר מכן,
נשיאת המועדון ברכה את הילדים ובהסבר קצר
ופשוט סיפרה מה זה "ליונס".
בהמשך ,גב' ליאת להב מעמותת ק"ידום
החינוך" בעיר תל אביב-יפו הודתה לחברי
הליונס עבור עבודתם המשובחת והאנושית כל
כך.
ולבסוף ,מודרכים ע"י המחנכים  ,הילדים צעקו
בכל כוחם " :ליונס ,ליונס ,ליונס"  ,ויותר מעין
אחת הזילה דמעות התרגשות.
תודות ליו"ר הוועדה ליון אברהם מרקלביץ בעבור הארגון והצלחת המבצע
ותודות לחברים אשר השתתפו בה עם כל כך הרבה רצון טוב ושמחה.
תחרות פוסטר השלום ב 5 -בי"ס – השתתפו  031ילדים -
משימה נציבותית מציבה אתגר כפול  :ביצוע
משימה ותאום נרחב
השנה ,וריאצת השלום היתה "לדמיין שלום" .על
המורה לאמנות להנחות את הילדים לדימיון,
להרגשת השלום ולתירגום רגשות ורעיונות
לצורה וצבע.וכשכל כך הרבה ילדים בעולם ,
הוריהם ,מוריהם ,וכל סביבתם חושבים שלום
בודאי זו מחשבה חיובית.
עוד מתחילת השנה ניסינו לעניין בתי ספר חדשים בפעילות זו ,בנוסף לבתי
ספר שכבר השתתפו בעבר.
יו"ר הוועדה ליון הינדה טורצ'ין יחד עם חברי הוועדה גייסו לתחרות  1בתי ספר.
אחד בתל אביב ,אחד ברשל"צ ושלושה בקרית אונו .בתי הספר "עלומים",
"רימונים" ו"הדמוקרטי" בקרית אונו הציגו את
ואז עבודותיהם ובחרו את הזוכים במוסדם,
הגיע השלב הבא שבו נבחר פוסטר השלום
זוכה עירוני.
בקמפוס ביאליק-רוגוזין בתל שביב לומדים
ילדי מהגרים ,עובדים זרים מארצות שונות,
בגילאים וצבעים שונים .השתתפו  04ילדים
וכל צוות בית הספר לקח חלק בארוע.
הזוכה של התחרות הארצית יישלח לייצג את ישראל בתחרות העולמית
בארה"ב.
שנים רבות גם בי"ס בלקין בראשל"צ לילדים מוגבלים השתתף ביצירות
האמנות .הם הציגו את עבודותיהם גם בשלב
הסופי מבלי שייכללו בתחרות עצמה.
פעילותם הביאה לחיוך ,להתרגשות אמיתית
ואנו באנו על סיפוקינו

החיילים האמיתיים בשטח הם הילדים שחוו ועבדו .המורים ,ההורים ,מנהלי בתי
הספר ,חברי וועדת ליונס ,הנציבות הם הגנרלים ,וכולם רואים פרי מעמלם.
לא רק התוצאה הסופית היא חשובה ,לפעמים הדרך היא הנותנת משמעות
למעשה.
בהצלחה בשנה הבאה !
* גיוס כספים – יריד הספר המשומש בספרדית
בימי חמישי ושישי  .12-14-55-51התקיים במקום מושבה של התאחדות עולי
אמריקה לטינית בכפר סבא היריד המסורתי לספרים משומשים בספרדית ,וזאת
ע"מ לגייס שאבים לעזור לנזקקים  .המועדון הודה להתאחדות ולנשיאה הגב'
אריאנה ג .פלטקין על שיתוף הפעולה הנדיב ,ללא כל תמורה ,ע"מ לעזור לאלו
אשר נזקקים לו ביותר.
אנחנו מודים לוועדת יריד הספר המשומש ובראשה ליון באטריס גלבאום ,על
עבודתה ועבודת הוועדה המצוינת והמאמץ שהושקע כדי להביא את כמות
הספרים המרבית ואת מספר הקונים הגדול

 תרומה -נתרמו  0טבלטים לבית ספר " גיל" לילדים אוטיסטים בעיר
תל אביב –יפו.
הכלי הטכנולוגי החדיש הזה ,עוזר לילדים אוטיסטים לתקשר עם הסביבה ומקל
על התפתחותם והסתגלותם לחברה.
.

*

חלוקת סריגים בבית יולדות ליז – תל אביב
ביום שני  54.51.51התקיימה החלוקה הקלאסית של כובעים ונעלי תינוקות
סרוגים ע"י חברים וידידי המועדון.
הפעם הגיע תורו של בית היולדות ליס בבי"ח איכילוב בתל אביב .המשלחת
ובראשה יו"ר הוועדה ליון קלריסה נבו ,התקבלה בחום ע"י גב' אורית אורטל
דוברת המכון והגורמים הרשמיים .האבות והאמהות החדשים שמחו עם המתנות
היפות ,ברכות חנוכה והסברים על ארגון
הליונס.
ברכות לאחראים על הפעילות היפה והמרגשת.
עוד מטלה הושלמה !

* מסיבת חנוכה לקשישים  -ביום רביעי  .51.51.51המועדון ערך מסיבת
חנוכה – חג האורים – לקשישים בדיור קהילתי "רעות" בדרום תל אביב ,דיור
לניצלי שואה ומיעוטי יכולת .הקשישים היו מאושרים ומרוגשים בגין החג.
המועדון ,הביא מפעיל ,אלקס ,אשר שימח את הערב עם מוסיקה ושירים
הודלקו חמשת נרות חנוכה וחברי המועדון הוציאו את הקשישים במחול וכולם
שרנו בצוותא.
כמו כן חולקו הסופגניות המסורתיות לחג זה מלווים ע"י כיבוד קל.
מנהלי המקום והדיירים אהבו מאד את הפעילות והדגישו בפני החברים שזאת
מסיבת החנוכה המוצלחת ביותר שהייתה להם מזה הרבה שנים.
ברכות לוועדה המארגנת ובראשה יו"ר ליון אלדמע עופר.
חג שמח ! חג אורים שמח !

בר מצווה למועדון ליונס דן פז-ישראל 0111-2102 -

החגיגה התחילה מהמליאה האחרונה שלפני המסיבה .החגיגיות התבטאה
בנוכחות נציב המחוז ליון דני הורוביץ ומזכירת הנציבות ליון יפה זגן  ,וגם ראש
הנפה דוד פלדמן ,במצב רוח ,עוגה עם  5115נרות ויין להקדשת הפגישה .יושבי
ראש הוועדות מסרו דו"ח על פעילותם ,הנשיאה ליון ברטה ליפובצקי ציינה את
ההתנדבות האישית של החברים במסגרות רבות ומגוונות . .נציב המחוז הקשיב
בריכוז והגיב לכל אחד מהדוברים .נתן לנו הרגשה שמעריכים את פועלינו
ומוכנים לעזור בעצה ובמעשה.

בר מצווה הוא ציון דרך ייחודי בחיי מי שעדיין ילד וטרם איש ,אשר הופך באחת
מילד באחראיות הוריו לבוגר האחראי על מצוותיו ושגיאותיו .אבל נראה
שמועדון דן פז-ישראל נולד מראשיתו למצוות ,והשגיאות אנושיות.
אנו השתדלנו להרבות במצוות  ,להמעיט בשגיאות ,ונראה שעמדנו במשימה.
לציון דרך זו התכנסנו אנחנו ,חברי המועדון ,ביום שישי  .50.51.1451באולמי
גדות בתל אביב כדי לחגוג את ניצחון האחווה האנושית.
כמה סימלי לקיים את חג  51שנות קיומנו בחג החנוכה !.חג האורים ,חג גירוש
החושך ע"י האור ,ואנחנו משתדלם כמיטב יכולתנו להביא אור לעייורים,
לקשישים ,לצעירים ולילדים ,בעזרה לקבוצות ,להביא חיוך ושמחת חיים.
והמתת – ברכתו של הנותן היא.
קיימנו מסיבה זו גם לכבודנו ,לכבוד האחווה שביננו ,חברי המועדון ,מוכנים
תמיד לעזור אחד לשני ,להתיצב לעזרה בוועדות או סתם עזרה לחבר.
הנשיאה ליון ברטה ליפובצקי ציינה בפנינו את מטרות המועדון ,נצל"ש טוביה
גולדשטיין – נשיא המייסד של המועדון נתן את ברכתו וכולנו הרענו ליו"ר וועדת
הארועים ליון רחינה פלדמן.
כמיטב המסורת הדרום אמיקאית שמענו מוסיקה ורקדנו לצלילי הדי .ג'י .קיקה
סמואל ,אכלנו מעורב דרום אמריקאי-ישראלי ושמחנו בחלקנו ליהיות ביחד
ומסוגלים לעזור.
סורה חושך מן האור !

* ביום שבת  51.51.51התקיימה התחרות הצילום הארצית של ליונס ישראל.
הנושא היה

"איכות הסביבה וקיימות" .הצילום הזוכה ישתתף בתחרות ליונס הבינלאומית
אשר תתקיים בארה"ב וייצג את ליונס ישראל .את מועדון דן פז-ישראל הציג
צילום של ליון מרים פלטונוב.
ברכות על העבודה היפה!
משלחת של  51חברי מועדון השתתפו בערב הנפלא.
יש לציין שבמקביל הוצגו צילומים אשר צולמו ע"י צלמים לקויי ראייה.

יישר כח!
מחכים לחצי השני !!!

