לשירות אנו

מ י ד ע ו ן
ד ב ר

נ מ י ב

ה נ מ י ב ו ת
ה מ ח ו ז

— ו ע ד ת

ט ו ב י ה

ה ס ב ר ה

ג ו ל ד ש ט י י ן

גיליון מס2 .

חשוון-כסלו תשע“א

במהדורה שנייה זו של מידעון ליונס-נט ישראל
המוגשת ביוזמה ברוכה וראויה לשמה ,ברצוני
לשים את הדגש על היכולות ותחושת הגאווה
שכולנו צריכים להרגיש בהשתייכותנו לארגון
השרות הגדול ביותר בעולם למען הקהילה
והנזקקים הוא הארגון הבינלאומי של מועדוני
הליונס .ארגון אשר ייסד את קרן  LCIFלמען
עזרה באסונות טבע למדינות שונות בעולם
כמו למשל הצונאמי בתאילנד ,רעידת אדמה בטורקיה ,האיטי וצ'ילה .כמו כן מאות
פרויקטים במחוזות שונים למען העיוור ,החרש ,נוער ורווחת הקהילה .הכל בזכות תרומתו
הקטנה של כל חבר ליונס בעולם בסך  10-151-.וכפי שאומר השיר כל אחד הוא אור קטן
איך לא נרגיש גאווה כאשר ארגוננו מצליח להציל מליון אנשים
ויחד אנחנו אור גדול.
מעיוורון ,ובארצנו הקטנטונת תרמה הקרן לאחרונה  1 40000למחלקת העיניים של בית
חולים סורוקה פרויקט משותף עם מועדון באר שבע האב ומועדון אחווה בנגב1 45000 .
נוספים למח' עיניים בבית החולים זיו בצפת פרויקט משותף של מועדון גבעתיים ומועדון
ירושלים האב.
כן ,חברים וחברות יקרים ,גאווה גדולה לארגוננו גם על פעולות ההתנדבות של כל
המועדונים הפרושים על פני המדינה .ספרו זאת לחבריכם ועל ידי כך תגרמו להם להיות
חלק מאתנו ולהצטרף לעשייה הברוכה למען הקהילה.
ברצוני ,בהזדמנות זו ,לאחל למשלחת ליונס ישראל היוצאת לפורום אירופה בבולוניה ב-
 1/11/2010והמונה  29חברים וחברות הצלחה מירבית ,שתייצג בכבוד את מחוז  128ישראל
באירוע בינלאומי חשוב זה.
לשרות אנו באהבה וביושרה
רוח חברות טובה דורשת,
הבנה,סובלנות וסבלנות.
רוח היצירה ממתינה לנו,
אין לה רגש,אין לה משימה,
אין לה עניין  -עד שמישהו
מתחיל לאחוז בה.

הכר את הנהלת הארגון שלך

גזבר הנציבות
משה ברברס-רו“ח
דן פז ישראל

נציבה שקדמה
פנינה אפרתי
גבעתיים

מ“מ הנציב
יו“ר אזור א‘
ירון גולדמן
כפר סבא

נציב המחוז
טוביה גולדשטיין-רו“ח
דן פז ישראל

משנה שני
יו“ר אזור ב‘
דני הורוביץ
רעננה פנינת השרון
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מזכירת הנציבות
עתליה סגל
פ“ת קרן אור

משנה שלישי
יו“ר אזור ג‘
רמי אפרתי
גבעתיים

מבקר הנציבות
אלי קידר
כפר סבא

יועץ לקבינט
נצל“ש גרי רוט
רמת גן

 40מלאו לנער ...
לליון אפרים ברוך ,מותיקי הליונס עורך ומו"ל עיתון הליונס "האריה"  ,חבר מועדון חולון האב חגגו
 90שנה .לאירוע החגיגי שהתקיים באולם "צליל" ,התכנסו בני משפחתו הענפה לדורותיה ,חבריו
בליונס חולון ,מוקיריו ואוהביו הרבים ,ובילו בחברתו ערב מפעים ומרגש.
מסכת חייו השורשית והערכית של אפרים רב הפעלים ,הוקרנה במצגת מרתקת שתיארה בתמונות כיצד
פילס לו את דרכו מנער ירושלמי חבר הצופים ועד להיותו איש ים מקצועי מעמוד התווך של נמל תל-
אביב שנטל על עצמו תפקידים רגישים ומיוחדים במסגרת חברותו ב"הגנה" ,חינוך הנוער לימאות,
ותרומתו בהקמת המדינה וצה"ל.
חבורת הזמר של "ליונס" –האב בניצוחו של חבר המועדון יוסי ספיבק –
הנעימה בשירי ים ,ובסיום ההופעה הגישה לו מגן למזכרת.
לפי רצונו של חתן המסיבה נתבקשו האורחים לוותר על הבאת מתנות
אישיות ,ובמקומן לתרום כל אחר  ₪ 90לקרן המלגות של "ליונס" –האב.
ההיענות היתה מפתיעה ונתקבל סכום נאה ביותר שיהיה כולו קודש
להענקת מלגות לתלמידים המצטיינים בנתינה בהתנדבות .
מ ב ז
מועדון מריסוויל נמרת
* המועדון תרם להקמת
ספריה ממוחשבת בבית
ספר "נזירות נצרת
לעיוורים וחירשים"
והישגנו להם מדפסת
שמדפיסה בשפת ברייל
בשווי ₪ 37000
מועדון באר שבע האב :
* פרוייקט ”אם לאם“
בשיתוף אוניברסיטת
הנגב ,עזרה להורים עם
ילדים בעלי תפקוד
מוגבל.
מועדון הרמליה :
*"פרויקט הספרייה-
מביאים ספרים לבתי
קשישים ומוגבלים

י ם

מ ה נ ע ש ה

ב מ ו ע ד ו נ י ם

מועדון רעננה דרור

מועדון פ“ת לביא

* הפעלת ”קפה אירופה“
לניצולי השואה השנה
השלישית * .הכנת אריזות
שי ומכירתם לבית איזי
שפירא * הקמת חדר הנצחה
במתנ“ס ע“י החברים
לחברת המועדון מינה זוהר
ז“ל ,.בו יתקיימו תערוכות
של ציירים שונים

* ארגון טיול למועדון
אח“א (חרשים אילמים)
* איסוף תרומות
למשפחות חד-הוריות
בשכונת עמישב בסך
 * ₪5000הפעלת שתי
מתנדבות ל“אילן“ לסיוע
בהפעלת מחשבים.

מועדון חולון ד לה
מועדון ירושלים האב:
* בבי“ח וולפסון מח―
.
סימון
* עזרה לנכי סאן
ילדים * במועדון
לקשישים
* חלוקת מזון
לאוטיסטים בוגרים של
שגרירי
חברים
* אירוח
אלו“ט * הקראה
בין
אשר
ל
"
מחו
הנוצרים
והפעלה במועדון
חבריו נמצא קרל פירס
עיוורים * בדיקות
עם
מזוודה
אשר בעבר תרם
שמיעה וראיה במעון
לניתוח
ומכשירים
קרניות
יום לקשיש * סיוע
דולר
אלף
150
בשווי
עיניים
לתלמידי כיתות א―
עיניו
שאור
בזכות
וזאת
למעבר הגן ילדים
.
בילדותו
הליונס
בזכות
נצלו
לביה“ס * חלוקת מלגות

מועדון הוד השרון
הגשמת חלום — היה לי
חלום ,לחזור לשיר
במקהלה .חשבתי לעצמי:
"למה שלא אצור
מקהלה מבין חבריי
ב"ליונס"? בוודאי אמצא
עוד אנשים שאוהבים
לשיר "...וכך היה.
מקהלת "לה–לה–ליונס"
של המועדון יצאה
לדרך  .מתכנסים מידי
יום שלישי ב20:30-
במועדון ,לשירה בת
שעה וחצי בניצוחו של
המוסיקאי שרון פלאבין.
אני קוראים מכאן ,לכל
חבר "ליונס" שנפשו
חשקה לשיר ,להצטרף
אלינו.
נייד 052-3421241
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לפני כשנתיים ליונס ישראל אימץ פרויקט חדש ומקורי",תחרות ציורי הגיל השלישי" ע"פ יוזמתו של
חבר מועדון ליונס פתח תקוה (האב) יהודה גפשטיין ,כדי לעודד בני הגיל השלישי להשתתף בפעילות
יצירתית .במשך שנתיים אלו שולשו מספר הציירים שיצירותיהם הוצגו בתחילה בתערוכות מקומיות
בשישה ערים כל משתתף קיבל תעודת השתתפות .בבחירות המקומיות הגיעו לגמר  26ציורים .תערוכת
הגמר הוצגה בפ"ת שלושה שבועות ,בן מבקריו שר הרווחה בוג'י הרמוג ,לאון ר נטי וחיים טופול
שהשתתף בגמר בחלוקת תעודות .כמו כן הציורים הוצגו בבנין כנסת ישראל ביום הגמלאי
בהשתתפות ליון טוביה גולדשטיין וחברי ליונס .הציורים הוצגו לציבור בטלביזיה הקהילתית בערוץ
 98ותחרות הגמר שודרה בשידור ישיר .השנה הודיעו על השתתפותם ציירים מעשר ערים בארץ :אילת,
באר שבע ,ערד ,פ"ת ,ירושלים ,חיפה ,כ"ס ,ת"א אשקלון ועפולה .הרחבת התחרות נעשית בשיתוף עם
המשרד לענייני גמלאים ויהווה מנוף בלתי רגיל למועדוני הליונס בפעילויות ברוכות למען הגיל
השלישי.
נב שכם ,על כן ,נשיאי וחברי המועדונים לימור בה דם שר עם בתי אבות ו/או מועדוני גיל הזהב
שבאזורי מגוריכם ולהמיע להם להשתתף בתחרות נושאת פרסים זו.

חברים/ת שואלים המערכת עונה.
משה שואל :האם נשיא המועדון ובעלי התפקידים נכנסים לתפקיד לאחר טקס חילופי נשיאים ?
תשובה :שנת הליונס מתחילה ב 1/7ונגמרת ב 30/6לכן ,כל בעלי התפקידים נכנסים לתפקיד בתאריכים
אלו .אין שום קשר לתאריך הטקס.
רותי שואלת :לטקס חילופי נשיאים שנערך בזמן שהנציב נמצא בוועידה בחו"ל יש להזמין את הנציב
שקדם או את המ"מ לנציב ?
תשובה :כמובן את מ"מ לנציב הנציב שקדם גמר כבר את תפקידו כנציב.
חומי שואל :בטקס  -את מי מזמינים ראשון לשולחן הנשיאות את אורחי הכבוד ?
תשובה :לא ולא הראשון שמוזמן הוא נשיא/ה המועדון המארח ,יו"ר הנפה ,הנציב ואורח
הכבוד .אין להזמין אורח לשולחן ריק.
רינה שואלת :אם ראש העיר מוזמן כאורח כבוד לברך גם הסגנים יכולים לברך ?
תשובה :לא ולא .המברך היחיד בשם העיר או המועצה יהיה כמובן ראש העיר אורח הכבוד

חברי מועדון ליונס ראש העין מחב ים את ה הילה האתיופית
עם סיום הקייטנה במועדון של העדה ,נוצר מצב שבו  25ילדים מגיל
כיתה ב' עד ו' נותרו ללא תעסוקה למשך תקופה ארוכה עד לתחילת
שנת הלימודים .דוד אביטל ,מרכז הפעילות בקהילה האתיופית במועדון
ליונס ,יזם פגישה עם חברי הוועדה ועם אחראית המועדון ודנו על
פתרונות לתעסוקה עבור אותם הילדים .במקביל יצאה פנייה לכל חברי
המועדון ,לבדוק אפשרות למצוא פתרון לילדים שנותרו ללא תעסוקה.
במהלך החופשה .שולמית רוזן ,שהיא גננת ותיקה פנתה לחברותיה
וגייסה שתי גננות וותיקות ומנוסות שהציעו לתרום מזמנם ולהעביר
לילדים שעור במלאכה יצירתית .כל הילדים מאד נהנו ולמדו לעשות פריטים שימושיים לשימושם האישי.
במהלך יתרת ימי החופשה ,הוקרנו שלושה סרטים ע"פ טעמם של הילדים .אחד הסרטים שהוקרן
לילדים היה הסרט" :לך תחיה ותהיה" ,המספר על ילד אתיופי נוצרי שבשל הרעב והמצוקה באתיופיה
עלה לארץ כמתחזה ליהודי כמצוות אימו שרצתה להציל אותו מהמצוקה והרעב שהיה מנת חלקם.
בהגיעו לארץ נתקל בכל קשיי הקליטה והניכור שהיה חלק מחייו גם כשאומץ ע"י משפחה מבוססת
ועמידה .בתום הסרט נערך דיון בהשתתפות עו"ד עדנה אגמי ,שהנחתה את הדיון.
הדיון נסב סביב ההזדהות של הילדים עם גיבור הסרט וכן נשאלו שאלות לגבי ההרגשה שלהם ביחס
לאופן הקליטה שלהם ושל הוריהם .הדיון נמשך קרוב לשלוש שעות והיה מרתק לשמוע את הילדים
מביעים את דעתם על הסרט ועל אופן האירועים שקרו להם ממש כפי שהוצג בסרט.

דבר המערכת
חברי וחברות ליונס יקרים,
ראשית תודתנו לעשרות המברכים עם הוצאת הגיליון הראשון של
ליונס-נט ישראל.
תודה על הפרגון ומקוים אנו כי העברת המידע השוטף על הנעשה
בנציבות ובמועדונים ימלא חסר שהיה קיים עד עכשיו.
תאריכים חשובים
המידעון נועד להעלות על נס את הפעולות היפות שלכם למען הקהילה
 במוצ“ש 23/03 ,טקס הצ―ארטר
לפי הסיסמה "לשרות אנו  -כי איכפת לנו" .
של מועדון קרית אונו
הצלחתנו תלויה בכתבות מעניינות שהוא מעביר ,לכן העבירו לנו
כתבות .כתבה על פעילות מיוחדת למען הקהילה כמאתיים מילים
 ביום שני 0/00 ,יציאת המשלחת
ותמונות .הבזקים קצרים על פעילויות סוציאליות שונות.
לפורום אירופה בבולוניה
איטליה
את הכתבות ניתן להעביר לאיי מייל מיוחד של
המערכת Lionsnet.israel@gmail.com
 ביום רביעי 03/00 ,כנס שדרות
לחברה

כאן המקום שוב להודות לצוות המערכת
ובפרט לעתליה סגל על המאמץ וההשקעה
הרבה בהוצאת מידעון זה.
בברכת ”לשרות אנו באהבה וביושרה“
שלכם ובשבילכם
נצל"ש שמשון זלביגר — יו“ר וחברי העדה

 ביום חמישי 00/00 ,ישיבת
נציבות ראשונה
 מוצ“ש 11/00 ,טקס סיום פוסטר
השלום
 01-01/01 סמינר מנהיגות

חדשות מהליונס הבינלאומי
"פרסי כוכב זהר"  -מחוז  128ישראל זכה בפרס מהנשיא הבינלאומי המוענק על גידול
במספר החברים עד לתאריך  30.10.10הפרס העבר לנציב המחוז טוביה גולדשטיין.

מועדוני הליונס בעולם נלחמים ברעב
בהתאם לארגון המזון והחקלאות העולמי של האו“ם ,לכמעט  1/6מאוכלוסיית העולם ,אין מספיק אוכל.
הבעיה אינה ייחודית למדינה אחת .אפילו אם לא רואים אותם ,ישנם אנשים רעבים בקהילה שלך.
מועדוני ליונס יכולים לעשות משהו לעזור .יש הרבה דברים שמועדוני ליונס יכולים לעשות-:
• להתנדב לספק ארוחות מוכנות לקשישים.
• לתת חסות ,לחדש המזווה המזון המקומי.
• להכין ולספק סלי מזון למשפחות במצוקה • .להגיש ארוחות בבתי תמחוי או בבתי מחסה לחסרי
בית.
מבקשים מכל מועדוני הליונס "להאיר" על בעיית הרעב ,ובמשך החודשים דצמבר וינואר להיות ”מגדל
אור“ לכל אלה שאין להם גישה לאוכל בריא .בדף האינטרנט  Relieving the Hunger Web pageניתן לקבל
מידע כיצד המועדון שלך יכול לקחת חלק ביוזמה חיונית זו .תוודאו שמזכיר מועדונכם משתמש בשירות
המחודש של דווח על פעילות השירות באתר הבינלאומי ,על מנת לדווח על פעילויות שירות מיוחדות.

כל פעילות שמדווחת באופן זה ,משתתפת באופן אוטומאטי בתחרות "פרסי מגדל אור".

ליונס ישראל בשיתוף אור ירו  -המאב בתאונות דרכים
השנה החליט נציב המחוז ליונס טוביה גולדשטיין להוסיף פרויקט חדש וחשוב ששמו "מאבק בתאונות
דרכים " בשיתוף עמותת " אור ירוק " .בראשות הועדה עומד נצל"ש שמואל סנדלר ממועדון "קרן
אור" פ"ת ויחד עם מועדוני הליונס בפ"ת ובשיתוף עמותת "אור
ירוק" נרתמים למבצע החשוב לכולנו ,המאבק בתאונות דרכים.
השם שניתן לפעילות " ישראל עוצרת" .בתאריך  20/12/2010כל
מועדוני הליונס יצאו למקומות ריכוז של קהל כגון קניונים  ,חניוני
רכב ומרכזי ערים לחלוקת פליירים בנושא נהיגה נכונה ושמירה על חיי הולכי הרגל והנהגים בכבישים.
בפלייר שיחולק יפורסם ארגון הליונס הארצי על כל פעולותיו למען הקהילה .דרך פרויקט זה ,מעבר
לחשיבותו הרבה ,אנו ננסה לגייס חברים חדשים למועדוני הליונס בארץ.
חברי המערכת :נצל"ש שמשון זלביגר ,ברטה ליפובצקי ,משה כהן ,עתליה סגל ,נצל"ש ישראל נוחם
ויהודה גפשטיין.

עימוב גרפי ה והדפסה :עתליה סגל ונצל“ש שמשון

