
בראיון ראשון שנערך בביתו של הנציב ליון טוביה 
שעל אף , פגשתי באדם אנרגטי ואופטימי, גולדשטיין

הוא נחוש למלא את , המגבלות בראיה שלקה בהן לאחרונה
 .תפקידו ולהוביל את הארגון ליעדים שקבע

הנציב חזר מלא רשמים מהוועידה הבינלאומית שנערכה 
 .אוסטרליה-השנה בסידני

היו לנו הרבה 3 השיב-לשאלה מה היו רגעי השיא בוועידה
אירוע מדהים , ובניהם כמובן מצעד המשלחות, רגעי שיא

. ת ונציבים מכל פינות העולם/חברים 20,000שנטלו בו 
שאותה ייצגו הוא , היחס החם והאהדה למשלחת הישראלית

נציגי משלחות רבות ביקשו להצטלם . ואשתו היה מרגש
 . איתם כולל נציגי המשלחת מלבנון

 .הקהל שעמד לאורך מסלול הצעידה הריע למשלחת הישראלית באהדה בלתי רגילה
סיד סקרוקס , הנשיא. רגע מרגש היה בעת ההמתנה בתור להצטלם עם הנשיא הבינלאומי ורעייתו

קם ממושבו ניגש אליו וחיבק אותו ואת רעייתו בחום , 00-הכיר את טוביה מביקורו בארץ ביובל ה
 חוויה נעימה נוספת הייתה לו בסמינר בו קיבל הדרכה אופרטיבית לניהול . כידידים ותיקים, רב

אף הם מתמודדים , ממזרח אירופה והופתע לגלות על המשותף בינינו ובינם, ביחד עם נציבים, מחוז
, התרשם מההדרכה האישית שקיבל מהנשיא הבינלאומי, אך מעל לכל זאת. עם בעיות כמו שלנו

 שמשמעותה שיתוף פעולה , שהדגיש את החשיבות העליונה שהוא מייחס להרמוניה בפעילות המחוז
לא כאשר הוא מצטרף , אדם הופך לליוניסט אמיתי, הוסיף, יש לזכור ולשנן. בן כל בעלי התפקידים

 .רק כאשר הוא עושה מעשה טוב המשנה לנזקק את חייו, אלא, לארגון ומשלם את מסיו
 ראשית להמשיך את הפרויקטים הקיימים  3 השיב, מהן תכניותיו לשנת הפעילות הקרובה, לשאלתי

 האחווה והפרגון, ליישם את הסיסמה שקבעתי לשרות אנו באהבה וביושרה ולטפח את ההרמוניה 
, הכללת ראשי נפות בקבינט שאיפה להגיע למצב שהנציבות משרתת את המועדונים ולא להיפך  

יהיו מעורבים בנעשה בכל מועדון וישתתפו בישיבות כנציגי , שיהוו גשר בין הקבינט למועדונים
הקמת ועדה שתתאם ותאחד את תקנות העמותה של הליונס הארצי לחוקה והתקנון של  .  הנציב

הקמת ועדה לפרוטוקול וטקסים שתדריך מועדונים  גם מבחינה משפטית וניהולית  , הבינלאומי
למסד פרוייקט למניעת תאונות דרכים בשיתוף עם עמותת אור ירוק  לפעול ברוח כללי הארגון  

לתרום תקליטורים של ספרי קריאה בעברית וערבית לספרית העיוורים בארץ  ומשרד התחבורה  
 .פרויקט משותף עם מחוז נאפולי שאנחנו איתם בברית תאומים-הקודש

 אנחנו חייבים למצוא דרכים לפרסם , למרות שאין לנו תקציב לפרסום, קליטת חברים חדשים 
 לשמור , לחזק את השורות, את פעילותנו באמצעי התקשורת הכתובה והמשודרת ולא פחות חשוב

 קיימת התארגנות להקמת מועדונים , הקמת מועדונים חדשים .  את הקיים ולפעול בהרמוניה
 .חבר קבינט התמנה לסייע להקמתם. טבריה ותל אביב, צפת, עפולה, אשדוד, חדשים באשקלון

 

 רעות ואחווה , פרנסה טובה, הנציב מאחל לכולם לשנה החדשה בריאות טובה, ולסיום
 .באהבה וביושרה, ושנשרת את הקהל בהרמוניה

 ראיין משה כהן           

 
 

 הנציב ורעיתו במצעד בסידני
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ממשיך המועדון , במסגרת האימוץ רב השנים של מועדון כבדי הראייה
כבדי  11ייחודי לקבוצה של ' בקשר החם ופתח לפני חודש קורס ברידג

ס מממן את הקורס ולשם כך שכר המועדון "מועדון ליונס כ.  ראייה
 .'מדריכים מקצועיים לברידג

 .מפגשים 12המפגש הינו פעם בשבוע לקורס הכולל בשלב זה 
מסיעים חברי המועדון כל שבוע , כדי שהמפגשים יוכלו להגיע למפגשים

התאפשר בזכות שיתוף פעולה '' פרויקט הברידג. את המשתתפים מבתיהם
ששידך ' וכן עם מרכז הברידג, ס"של הליונס עם אגף הרווחה בעיריית כ

השותף . מוסמכת' למועדון את המדריכה אוריה שהינה מדריכת ברידג
 .שתרם את מקום המפגש, גאולה' הנוסף הוא בית תרבות לצעירים הרח

ירון גולדמן ומאיר פורת שיזמו את הרעיון מספרים על ההתלהבות 
וההתמדה של המשתתפים בקורס ומקוים לפתוח בכך מסורת ללימוד 

  .בקרב כבדי ראיה בכפר סבא' והנאה במשחק הברידג
 ס"מתוך כתבה במקומון כ                              

 מועדון רמת השרון
 חגיגה של סרטים 

כרטיסי קולנוע  00תרמו *

ברמת גן  Yes Planet-ל
לילדי המשפחתונים בכפר 

לשמח את הילדים , הירוק
בחופשת הקיץ ובחופשות 

ילדי  100-כ *. החגים
" ס"עלומים כ"פנימיית 

הוזמנו  לקולנוע כוכב 
אמיל ”ש לסרט "ברמה

 .“והבלשים

 :מועדון רמת גן 
חנות " ביגודית"הפעלת ה* 

בגדים לנזקקים במחיר 
 .  סמלי

התנדבות במכון * 
הקרדיולוגי בבית חולים 

 .תל השומר
הסעת קשישים בשעות * 

רמת  " משען"הערב ב
 .אפעל

 מועדון כרמל חיפה
פרויקט לאוכלוסיות * 

בעלות צרכים מיוחדים עם 
ארגון לטם בעמק השלום 
ביקנעם בהדרכת טיולים 

 .ופעילות בחיק הטבע
הרצאות בביתי ספר * 

כחלק מרכוז מחויבות 
אישית של התלמידים 
 .מטעם אגודת העיוורים

" קפה אירופה לניצולי שואה",פרויקט הדגל של המועדון הוא ללא ספק 
פעמיים בחודש   מפגשי קפה אירופה מתקיימים. בשיתוף עם העירייה

 . סביב שולחנו ערוכים מכול טוב הארץ וממאפה ידי חברות המועדון
בו חברי המועדון , אחת לחודש המפגש הינו בחסות המועדון

סיפורים , ממיטב האומנים להנאתם ולהנעים את זמנם בשירים מביאים 
אחת לחודש המפגש הינו בחסות . ובמוסיקה על כל גווניה כולל אופרה

עורכים ומכינים , אך חברי המועדון משתתפים בכל המפגשים, העירייה
את האולם ובעיקר מקבלים את פני ניצולי השואה אשר באים  

שמעו והצלחתו . מסדרים להם מקומות ישיבה ומגישים כיבוד, בהמוניהם
בגבעתיים מביא אליו משתתפים רבים " קפה אירופה לניצולי השואה"של 

 .לקראת השנה השלישית להפעלת הפרויקט

 'לא חייבים לראות כדי לשחק ברידג
 'ארגן קבוצה של כבדי ראיה ללימוד משחק הבריג מכפר סבאמועדון הליונס 
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, אתה ליוניסט  
לא כאשר אתה 
מצטרף לארגון 

. ומשלם מיסים  

אלא רק כאשר 
עשית מעשה טוב 
 ושינית את חייו 

.של נזקק  

  הנשיא העולמי סיד סקרוקס

 מועדון אחוה בנגב
מכירת דבש לחג קודש * 

 . לבית החולים סורוקה
מכין כדורי “ יחדיו”ס "בי* 

שוקולד עם דיירי בית 
אבות אשר פותחים צוהר 
 .לתלמידים בסיפורי העבר

 מועדון ערד
 -מפגש עם קהילה נגישה

ערב אומנותי עם הרמת 
כוסית לשנה החדשה עם 

 .תפוח בדבש

 מועדון גבעתיים
פרויקט  -" ידיד לחינוך"*

התנדבותי במתן עזרה 
לתלמידים חלשים או 
מצטיינים בבתי הספר 

, שעורי עזר בלשון. בעיר
 ,אנגלית, מתמטיקה

מועדון * . אווירונאוטיקה
הסרט הטוב לקשישים 

 ".בית אלון"במועדון 

 ת“מועדון קרן אור פ
מידי יום שישי אספקת * 

 ארוחה חמה לחיילים
לקראת . בודדים ונזקקים

 ראש השנה מחלקים גם
יין ודבש ובנוסף תלושי 

חוגגים את החג עם * שי 
ת "פ“ אנוש”מועדון 

 .ומועדונית ניצן

 ת האב“מועדון פ
ם “חוגג עם ילדי גן אקי* 

ת עם עוגות ותופינים "בפ
מסיבות * . כל שבוע

משותפות בחגים עם 
 דיירי בית אבות רקאנטי

 .וטיולי אוטובוס בארץ
מפגש עם הנהלת תיכון * 

ברנר והתארגנות הליאו 
  .לשנה החדשה

 מועדון הוד השרון

-נאספו למעלה מ *

ח קודש "ש 120.000

להקמת פארק לילדים 

 .בעלי צרכים מיוחדים

סיוע לעמותת חי * 

 . לילדים חריגים



 3ע מ ו     

 חברות מועדון דן פז ישראל סורגות ליילודים
סורגות ( דוברי ספרדית)ישראל  –חברות מועדון ליונס דן פז 

 . במשך השנה כובעים ונעליים ליילודים
בראש השנה מגיעה משלחת לחלק את החבילות בבתי יולדות 

תגיע משלחת של המועדון  3.2.2010בתאריך , השנה. שונים בארץ
לשמח את , לבית היולדות בבית חולים ברזילי באשקלון

ברכה לראש , כל חבילה כוללת את זוג סריגים לתינוק. היולדות
, ליונס ישראל, השנה ועלון הסברה על ארגון הליונס הבינלאומי

  .ישראל –ומועדון דן פז

פתח תקווה פותח את פעילותו בחדש ספטמבר " ליאו"מועדון 
משתתפים בפרויקט עיר .  לאחר שכל השכבה עלתה לתיכון

 מתכננים לקיים . ת"עם עירית פ, ללא אלימות
 .  משפט ציבורי

 . ת האב“ממועדון פחונך יהודה גפשטיין 

 מועדוני ליאו בהקמה
מתגבשות קבוצות נוער בחסות המועדון המקומי בכפר סבא 

 .י מועדון אחווה בנגב"ובבאר שבע ע

 שראל  ליונס י
 קוד התנהגות -אתיקה ואיכות 

 ישאף לקדם חברות אמת כמטרה חבר ליונס
 כי"ולא כאמצעי ויפעל  לאור הציווי התנ

 ".ואהבת לרעך כמוך"
 יפעל לקדם את רוח ההתנדבות חבר ליונס

 כספית או אחרת, וימנע מכל תועלת אישית
 .הקשורה לפעילותו במועדון ובנציבות

 יישמר מדבר ביקורת ויהיה נדיב חבר ליונס
 ,במלל –לא ילבין פני חבר ברבים . בדבר שבח

 . או במייל/בכתב ו
 ישמש דוגמא בהופעתו ובהתנהגותו חבר ליונס

 .וינהג באדיבות ובסובלנות כלפי כל אדם
 ימלא תפקידו באמונה וישאף חבר ליונס

 להביא להצלחת פעילות המועדון והנציבות
 .הארצית

 במסגרות הארגון, יבטא דעותיו חבר ליונס
 לגופו, הוגנת ומכובדת, ברוח חברית,  השונות

 .של עניין ולא לגופו של אדם
 יפעל כמיטב יכולתו לסייע להנהלת חבר ליונס

 המועדון והארגון להוציא לפועל את תוכניות
 . . העבודה השנתיות

 ייטול חלק בפעילויות השונות של חבר ליונס
 .הן החברתיות והן ההתנדבותיות, המועדון

 מועדוני הנוער של ליונס ישראל

 10-23הארגון הבינלאומי של מועדוני הליונס מקיים מדי שנה מחנות קיץ בינלאומיים לנוער שבין הגילאים 
 .במטרה ליצור ולעודד אווירה של הבנה בין אומות העולם

להרכיב את הועדה לנוער נכנס ולארח את מחנה הקיץ של חילופי ליונס נס ציונה השנה קיבל על עצמו מועדון 
י המשפחות הנס “מדינות שהתקבלו באהדה ע 10-בני נוער מ 20במסגרת התוכנית התארחו . הנוער בישראל

 .ציוניות ובמיוחד ילדיהן
בנוכחות , ביולי בבית יד לבנים בנס ציונה בשיתוף העירייה 11-בפתיחה חגיגית של המחנה שנערכה בערב ה

, נציגי מועדון דן פז ישראל, חברי מועצה, מזכירת הנציבות ליון עתליה סגל, נציב המחוז ליון טוביה גולדשטיין
 . משפחות מארחות והאורחים הצעירים

, יצאו בני הנוער לסיור בן שבועיים ברחבי הארץ מהגולן ועד אילת במימון ליונס ישראל 22-עד ה 12-מה
 .במועדוני נצרתוהתארחו גם 
לאוגוסט פוזרו בני הנוער בבתי המשפחות והמועדון ארגן מגוון פעולות בניהן ביקור בגן המדע  1-6בשבוע שבין 

ערב , הקרנת מצגות, יום בילוי במימדיון, סיור ביפו, הרקדת ריקודי עם בפקולטה לחקלאות, של מכון וויצמן
ביקור בבית הראשונים בנס ציונה ובמוזיאון הפרדסנות , פעילות אומנותית וספורטיבית, מאכלים לאומיים

 . ערב גיבוש וגריל עם המשפחות, ביקור וחוויה בתחנת רדיו מקומית, שיחה עם ניצולת שואה, ברחובות
לקחו אותם  הם .לארגן יום כיף לקבוצה (דוברי ספרדית)ישראל  -מועדון דן פז באחד הימים לקח על עצמו 

אכלו ארוחת צהריים בקיבוץ גליל ים בהרצליה וביקרו במרכז המבקרים , למוזיאון קהילת המודיעין ברמת השרון
 .גם גלידה ביפו ולקינוח ,פלייס בפי גלילות-של בטר

 .במסיבת דיסקו נפרדו הצעירים המשפחות בהתרגשות עם הבטחות חמות להמשכיות הקשרים שהתפתחו
 .ר ועדת האירוח שלמה אליהו"כל הכבוד למועדון נס ציונה וליו
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  (חילופי נוער)  2010קיץ , מחנה נוער ליונס ישראל 

כולם אומרים כי הם פתוחים לחידושים כל עוד 

 לב טולסטויאינם נדרשים לשנות הרגלים         

נסגר לעדכוני מועדונים עקב העלאת   אתר ליונס ישראל 
האתר . חומרים לא חוקיים ופריצת האקרים ממדינות עוינות

ניתן לראות כתבות . ישנה את פניו ויתחדש בחודשים הקרובים
 il.org.lions.www כולל מידעון זה באתר , עדכניות

http://www.lions.org.il/lions_home/news.php?id=717
http://www.lions.org.il/


 הודעה מהנשיא הבינלאומי

 הנשיא הבינלאומי סיד  0202-00בשנת 
נותן הדגשה בתכנית העבודה של מחוזות , קרוקס

הנשיא . ומועדונים על השירות הניתן לנזקקים
 הבינלאומי מבקש לקבל באמצעות הדיווח החודשי 

י המועדונים כדי "על הפעילויות הנעשות ע wmmr -ב
  -3הנושאים שבחר הם. להוקיר את המצוינות שבהן

 -לדווח ב -לאיכות הסביבה פעולה הכי טובה * 
WMMR  01.13.13 עד . 

 WMMR -לדווח ב - נוערפעולה הכי יצירתית עם * 
 . 01.11.13עד 

 -לעיוורים או ליקויי ראייה שירות מצטיין * ·
 .  01.0.11עד  WMMR-ב לדווח

 WMMR -לדווח בלמלחמה ברעב תכנית הכי טובה * ·
 . 15.5.11עד 

 נקווה כי פעילויות המועדונים במחוז שלנו יהיו 
 .בין הנבחרים

 ת א ר י כ י ם 
 ח ש ו ב י ם 

 0/2, ביום חמישי   

הרמת כוסית לראש 
 השנה

 טקס   02/02, ש“במוצ
ארטר של מועדון ‘הצ

 קרית אונו

 0/00, ביום שני  

יציאת המשלחת לפורום 
אירופה בבולוניה 

 איטליה

 טקס   01/00, ש“מוצ
 סיום פוסטר השלום

 דבר המערכת

 ,חברי וחברות ליונס יקרים

 ועדת ההסברה של ליונס ישראל ראתה השנה חשיבות עליונה בשני נושאים 

 .הסברת חוץ. ב. הסברת פנים. א

הסברת פנים הכוונה להעברת מידע שוטף לחברי הליונס על הנעשה בנציבות 

ה בפעילות התנדבותיות /העברת כתבות בנושאים המעניינים את חבר. ובמועדונים

 . חדשות בקיצור ולעניין, תאריכים חשובים פרויקטים נציבותיים. במועדונים

“ ליונס נט ישראל”אנו מביאים לכם את המידעון החדש של הנציבות , לצורך כך

שידוור לכל חבר באיי מייל וזאת בעידודו של נציב המחוז טוביה גולדשטיין 

 .שראה חשיבות גדולה בקירוב החברים מן השורה על הנעשה במחוז

 .אנא שילחו לנו כתבות על הפעולות היפות שאתם עושים למען לקהילה

  .אורך וכמות הכתבות, המערכת שומרת לעצמה את הזכות על תוכן

 הגיליון הראשון יוצא לקראת ראש השנה הבא עלינו לטובה ומקווים אנו 

 .שהוא יהוה לכם כלי מידע מצויין

 בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה 

 , שלכם ובשבילכם

 ש שמשון זלביגר“נצל-ר ועדת הסברה“יו

 . אתם שואלים חברי המערכת עונים
מדור זה ייתן אפשרות לכל חבר ליונס לשאול 

 . שאלות על הארגון והמועדון
אנו נשמח לפרסם שאלות שיענינו 

מפאת קוצר המקום . את החברים
אם לא נוכל , אנו מבקשים הבנתכם

אך נשתדל לעשות , לענות על כולם
 . זאת כמיטב יכולתנו

 את השאלות נא להעביר לאיי מייל
 com.gmail@israel.lionsnet   

 שלכם המערכת                                            

ש ישראל נוחם "נצל, עתליה סגל, משה כהן, ברטה ליפובצקי, ש שמשון זלביגר"נצל:  חברי המערכת

 ש שמשון זלביגר“עתליה סגל ונצל:  עיצוב  גרפיקה והדפסה.                      ויהודה גפשטיין

פורום אירופה מהווה הזדמנות מצוינת של חברי ליונס ישראל להיות 
שותפים בחוויה ליוניסטית יוצאת דופן להכיר ליוניסטים מאירופה 

הפורום מתקיים .  וללמוד על פרויקטים המתבצעים במחוזות אחרים
באזור מקסים בצפון איטליה ואנו מצפים להשתתפות רבים מהחברים בפורום הקרוב וייצוג מחוזנו 

י "גלגליונס ע3 ליונס ישראל מתכנן להציג בפורום את הפרויקטים הבאים.  בהיקף רחב ובצורה מכובדת
כמו כן עתיד . י מועדון גבעתיים גור אריה ותחרות ציורי הגיל השלישי"אירופה ע-קפה, השרון -מועדון הוד

ל למכירת עצים ביער הליונס וחתימת ברית תאומים בין מועדונים באירופה לבין "להיות דוכן של הקק
. י נציב המחוז טוביה גולדשטיין לפני מספר שנים"מועדונים שיהיו מיוצגים בפורום פרויקט שהחל ע

 . בנופיה היפים של צפון איטליה 0/11/10עד  1/11/10השנה הוחלט לערוך טיול מה 
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