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ראיון עם ירון גולדמן נציב המחוז "ליונס ישראל"
ירון גולדמן החל את דרכו כחבר מועדון ליונס כפר סבא ,לשם הגיע באמצעות חבר ,ומצא שם חבורה מגובשת
המבצעת פעילות מרשימה למען הקהילה .ירון מצא במועדון קרקע טובה לעשייה .נרתם עימם לפעילויות הרווחה
המקומית .עד מהרה מצא עצמו פועל בוועדת הנציבות בין היתר תרם להפיכת פרוייקט "פוסטר השלום" לפרויקט
כלל ארצי שנערך בשיתוף משרד החינוך”  .ירון מודע לכך שנפל בחלקו לכהן כנציב מחוז בתקופה לא קלה ,לכן יזם
שורת מהלכים תחת הכותרת" :לגעת בעתיד" שבאמצעותם ניתן יהיה להעצים ולמנף את פעילויות הליונס שהוא
גדול הארגוני המתנדבים בעולם .העברת מסר לחברים על כוחם של האמונה ואתגרים חדשים  -להוביל אותנו קדימה
לחיזוק דבריו והוא הביא את המוטו של נשיא הליונס הבינלאומי שקבע באני מאמין שלו :

"היסודות המרכינים את האמונה שאפשר לחולל שינוי תלויים בשלושה גורמים":
א .מחויבות לביצוע ב .תוכנית פעולה לביצועה שלבי התוכנית .ג .אומץ לב בקבלת החלטות.
יסודות אלו אומצו ע"י ירון ובהשראתם קבע שורת יעדים לשנת כהונתו והן :
.1שמירה וחיזוק החברות בארגון -למטרה זו הקים שתי וועדות בראשות סגניו דני הורוביץ
ורמי אפרתי ובשיתוף כ 40-חברים מתנדבים ,שילוו בהדרכה צמודה את פעילויות המועדונים
לחיזוק ,שימור והרחבה ,זוהי תוכנית לאורך שלוש שנים .
 .1איתור ושיתוף אנשים צעירים.
 .3שיתוף אנשים צעירים יותר בעשייה ליוניסטית.
 .4השקעה ביחסי ציבור,חשיפה לתקשורת וכניסה לרשתות החברתיות.
 .5הקמת פורום ראשי רשויות מקומיות-לשילוב המועדונים בפעילויות הרווחה המקומית.
 .6יישום פרויקטים בינלאומיים מיוחדים :נטיעת עצים המטרה לנטוע  1000עצים חדשים
בישראל ,ויום ניקיון ארצי לניקוי אתרי טבע.
 .7הרחבת פרויקט גלישה בטוחה לתלמידי ביה"ס היסודי על ידי תלמידים בוגרים
מחט' הביניים והתיכון .
 .8תחרות נאומי שכנוע "דיבייט" לתלמידים ,כדי לשכנע אתה אחרים להתנדב למען הקהילה.
 .9הקמת מועדוני "ליאו" נוספים בבתי הספר בערים בהם הליונס פועל.
וכן תכניות נוספות שיופעלו בהמשך.
ולסיום מספר פרטים אישיים,ירון גולדמן נשוי לאילנה,אב ל 3-וסב ל 5-נכדים.
במקצועו מנהל פרויקטים ועבד בסייטקס וקודק .
ראיין:משה כהן

"בכל מקום שהליונס פועל הרווח של הקהילה גדל"
לחברי "ליונס ישראל"
ובני משפחותיהם.
בפרוס עלינו השנה החדשה ,מאחלים
לכם ,נציב המחוז ליון ירון גולדמן ,חברי
הקבינט ,חברי ועדות הנציבות ,נצל"שים .
ברכת שנה טובה ופוריה  ,שנת עשיה,
בריאות ,בטחון ובעיקר נתינה.

"לשרות אנו" כי אכפת לנו-מועדוני
ה"ליונס" למען הקהילה

אל תחשוב שאתה
יכול
האמן שאתה
יכול .
חברי מועדון שלום פ"ת בטקס מסירת  52ילקוטים חדשים לתלמידי
בי"ס יובלים בעמישב פ"ת .הציוד הכולל בתיקים היה :
קלמר,יומן,עפרונות ועפרונות צבעוניים,מחברות,סרגל,מחק,מעטפות
למחברות,ניירות פוליו ושקיות ניילון .החברים הנ"ל פועלים במשך
השנה בבית הספר במגוון רחב של פעילויות החל בנתינת שעורי עזר
לתלמידים בשעות הבוקר ,פעילות בספריה,פוסטר השלום ועוד .כמו כן
בפעילות רחבה של מוגבלי ראיה בתמיכתה של גילה אזרחי.בפעילות
נוספת הוצאנו  43ילדים מוגבלי ראיה יחד עם הלשכה הסוציאלית
ובאחריותה לממדיון לסיום הקיץ .אלי אזרחי דובר המועדון

מועדון ליונס הרצליה
מרכז בית חם לנערות בהרצליה
בשיתוף עם מועדון ליונס
הרצליה.
ב 15 -ביוני השנה נחנך
בהרצליה בשיתוף עם מועדוננו
מועדון "בית חם" לנערות
צעירות בגילאי .12-16
הפתיחה בשיתוף ובברכת ראש
העיר הגב' יעל גרומן .המועדון
נרתם לפרויקט בתרומת ציוד
למקום ותכנון הרצאות,
סדנאות העשרה ,ימי הולדת,
חגים ואירועים חברתיים
שונים .השוהות במקום מופנות
דרך מסגרות החינוך והרווחה
בין השעות השעות 12.00-10.00
פעמים בשבוע מקבלות במקום
ארוחה חמה  ,מקלחת פרטית,
סיוע לימודי וסדנאות העשרה
בליווי של עו"ס.

מועדון ליונס ירושלים האב
החברים בקרו בבית התמחוי
ע"ש רבקה שנרכש ונתמך על
ידנו .המקום מספק אוכל ל-
 150איש .כמו כן חברי המועדון
מתקשרים באמצעות קו 100
של מלב"ב לקשישים ובודדים
וכן מסיעים את הקשישים
המוגבלים לפעילויות במועדוני
מלב"ב " .מקהלת דרור"
ממשיכה להופיע בבתי חולים
ובתי אבות.

מועדון ליונס ערד
הטקס שהתקיים אצלנו ב21/6-
היה מאוד מוצלח ומכובד עם
השתתפות של ראש העיר ערד גב'
טלי פלוסקוב .הציירת רותי
גולדברג שזכתה במקום ראשון
קיבלה בנוסף לתעודות השתתפות
פרס מיוחד עץ שיינטע ביער
הליונס יתיר.כל הציורים
שהשתתפו יוצגו במתנ"ס ערד
בחודש אוגוסט וכתבה כולל
תמונה של פרס ראשון יצא בעיתון
המקומי ליליאנה יודצ'ק ראש
ועדה ציורי גיל הזהב.

מועדון דן פז –דוברי ספרדית
 2 .1ילדים בעלי ליקוי
ראייה השתתפו בקיטנה
ימית בהרצליה.
 50 .2ילדים עיוורים ובעלי
ליקוי ראייה השתתפו
בקייטנה אמנות/יום כיף
במכללת שנקר ברמת גן
 .3המועדון מממן הסעה
לעיוורים מיד אליהו על
מנת שיוכלו להגיע
לחוגים במרכז מרש"ל
בתל-אביב.
 .4פעילויות מתחדשות
בחודש ספטמבר במרכז
מרש"ל:הרצאות ,חוגים-
מחשבים,ציור,ריפוי
ועיסוק.
 .5חונכות בשני מרכזים
של ילדים ונוער בסיכון.
מאת ברטה.

מועדון ליונס ראש העין פעיל מאד בקרב העדה האתיופית של
ראש העין ומקיים פעילויות מגוונות במשך כל השנה בתקופת
החופש הגדול ארגנו קייטנת המשך בשיתוף עם מחלקת הרווחה
של העיריה לילדי הקהילה האתיופית במטרה לא להשאיר את
הילדים בחוסר מעש ולהרחיקם מהסכנות האורבות
בכבישים.להפעלת הקייטנה גייסנו גננות ותיקות שעבדו
בהתנדבות .כמו כן ערכנו טיול משפחות לתל דן ,גוייס מדריך
טיולים בהתנדבות.

מועדון ליונס דקלה
מסייעים בי"ח וולפסון" ,מח.
ילדים – בערך אחת לחודש
מבקרות ומחלקות  :עוגות
והפתעות לילדים הרתוקים
למיטות ולאלה בטיפול נמרץ.
תורמים פעם בחודש כספים
לקניית עזרים שונים ,כגון:
צבעים ,נייר ועוד למועדונית
שבביה"ח עבור הילדים
שאינם רתוקים למיטותיהם.
מדי פעם אנו תורמים
מכשירים רפואיים לפי בקשת
המחלקה .עזרה לצוות מעון
לילדים המועמדים לאימוץ4 .
פעמים בשבוע מתנדבות
שלנו עוזרות לקשישים
לממש את זכויותיהם
המגיעות להם מהמוסד
לבטוח לאומי .מתקשרות
לקשישים בודדים  .בית "לאה
רבין" מעון לאוטיסטים
(בוגרים) .עוזרים פעמיים
בשבוע לחוסים בעבודות היד
שבהן הם מועסקים ,ובזמן
הארוחות .עזרה רבה
כשמתקיים בזאר למכירת
עבודות היד של החוסים.
במועדון לעיוורים –פגישה
שבועית לשיחה וקריאה
ועזרה בהגשת הארוחות
וליווי בטיולים  .סיוע
לתלמידי כיתה א' בביה"ס
היסודי –מסייעות להקלת
המעבר מהגן לבית-הספר
ובלימודים .עזרה במועדוני
קשישים.

מועדון ליונס אחווה
בנגב בשיתוף חברי מועדון
באר שבע האב קיימנו
אחה"צ התרמת דם בקניון
עזריאלי .ההתרמה היתה
מתוכננת להערך היום ,בין
השעות .15:30-20:30עקב
המצב מד"א יצאו בפרסום
לציבור לתרום דם .הצלחנו
להתרים  101מנות דם כ -
 15בקשות לתרום נדחו
עקב סיבות רפואיות
למד"א זו הצלחה סמלית
במספר  101המשמש
כמספר הטלפון שלהם.
יצאנו בהרגשה מחוזקת
שיחד עם הציבור הצלחנו
להגיע לתוצאות אלה ,ביום
הקשה שעובר עלינו .תודה
לכל החברים ,לעובדי מד"א
ולהנהלת הקניון על שיתוף
הפעולה הפורה.

מועדון פתח תקוה האב
החברים חגגו בר מצווה
לשבעה נערים מקרב העדה
האתיופית ,בשיתוף עירית
פ"ת ובית רקנאטי .אורגן
יום כיף לקשישים .נסיעה
לקניון  ,ישבנו בבית קפה
הצצה בחנויות והבעת
השמחה על פניהם אמרה
הכל .נשמח אותם שוב
במסיבה חג שמחת תורה .

התנדבות

הפלגת התרמה מועדון ליונס
דוברי צרפתית ת"א

בתמונות

מועדון ליונס דוברי צרפתית ביום התרמה

מועדון ליונס ראש העין

מועדון ליונס דרור רעננה תחרות ציורי גיל השלישי

חוויה לילדי האתיופים מועדון ליונס ראש
העין .

מועדון ליונס גבעתיים גור
אריה המועדון תרם 300
ספרי קריאה לחיילים
במסגרת מבצע של
סטימצקי וקרן ליב"י .
יוזמה של מועדון ליאו פ"ת
יוזמה של מועדון ליאו פ"ת

מועדון ליונס ערד תחרות ציור לגיל השלישי

שאנחנו ביחד  ,אנו אריות
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דבר

המערכת

חברי וחברות "ליונס" היקרים,
מידעון הליונסנט יוצא לאור זו השנה שנייה בגיליונו הראשון
לראש השנה .למדנו והטמענו את הערותיכם ואנו חברי
ההסברה נעשה הכל שהמידע על הנעשה בנציבות ,ועל
פעילותיהם הברוכות של המועדונים יגיע לכל חבר וחבר
ליונס.יתרה מכך יחד נעביר את הגליון האלקטרוני לכמה
שיותר אנשים .אתם לחברים לידידים ולכל מי שיש לכם
קשר מסחרי אתם ,ואנחנו למוסדות מערכות עיתונים,
מקומונים ,שבועונים,תחנות רדיו וטלויזיה ,חברי כנסת ,
ראשויות ועוד צינורות תקשורת .יחד נעלה את מודעות
הצבור לארגון המתנדבים הגדול בעולם שסיסמתו "לשרות
אנו" .הצלחתו של המידעון תלויה בכם ,לכן שילחו לנו
כתבות ותמונות על פעילותיכם למען הזולת בצורת הבזקים
(ידיעות קצרות) עם תמונות לפי הכתובית:
selbiger@orange.net.il
בברכת שנה טובה –יו"ר ועדת ההסברה נצל"ש
שמשון זלביגר  ,נצל"ש ישראל נוחם ,
נצ"לש שמואל סנדלר ,יהודה גפשטיין ,מרים נגור ,אתי מאיר
תודה מיוחדת למרים נגור אשר בלי עבודתה המסורה לא
היה המידעון רואה אור.

טבריה מלון ליאונרדו פלאזה
61-61.21.61
חופשה מושלמת היא חופשה המאפשרת לנו
לצאת לרגע מהמרוץ היום יומי הלחוץ ,לנקות את
הראש ולתת לגוף להתחדש .ליונסופ"ש מפגש
רעים של מועדוני הליונס בישראל ,יערך השנה
בטבריה בין התאריכים  61-61.21.61במלון
היוקרתי "לאונרדו פלזה (שרתון) .בסוף השבוע
המיוחד שמאורגן על ידי הוועדה הנציבותית
תוכלו חברים נכבדים ,להתפנק בספא ,להשתתף
במחפשים את המטמון ,בנושא  622שנות
התיישבות שיתופית ,להקשיב להרצאה ,לבקר
בתיאטרון ליונס שפיל של ליאונרדו ,לנטוע עצים,
לבלות בערב יום חמישי ובערב יום שישי
בהופעות בלתי נשכחות ,לרקוד ,לשחק בינגו,
ללמוד ריקודי שורה להשתתף בארוחה ה
צ'רקסית בלתי נשכחת בטבע וללקק את
השפתיים ממטעמי שף המלון ..כן חברים זהו
חלק מתוכיות סוף השבוע בסגנון מועדון ים
תיכוני ,תוכלו ליהנות ממלון מפואר ,משרות
מפנק מודרני שמאובזר במיטב הציוד ,שרות
אדיב  ,מנוף הכנרת הקסומה הנשקף מבעד
המרפסות ואיננו יכולים לספר על כל ההפתעות,
התחרויות ,רמת הבדרנים ,הבידור ו..מעל הכל
החברותא ,הרי זוהי הסיבה ליציאתנו המשותפת .
לליונסופ"ש ביחד כולם נהפוך את השהייה
ב"לאונרדו פלזה" טבריה לחוויה ייחודית עם טעם
גן עדן .המלון מציע  612חדרים משודרגים,
מעוצבים ,סוויטות מרווחות ,מסעדות ,מתקני
ספא ,אולמות ושהייה נעימה.
עלויות  :מחיר לזוג( ₪ 1,422 :כולל מע"מ)
פנסיון מלא כולל עלות טיולים ,אורחה צ'רקסית.
ביום שישי בצהריים (אין ארוחה במלון),
ההופעות בערבי הבידור.
ישראל נוחם יו"ר ועדת סוף שבוע נציבותי
ליונסופ"ש 1261

ליונס ישראל

פורום אירופה 3122
ברכות חמות למשלחת היוצאת לפורום האירופאי שיתקיים ב-
 24.21.22בעיר מסטריך הולנד ,עלו והצליחו!

משלחת הנוער מחו"ל בתצלום משותף
במהלך הקיץ אירח ארגון ליונס ישראל במשך כשלושה שבועות
משלחת בת  41בני נוער מהעולם .הפעילויות אורגנו ע"י מועדון
ר"ג בניצוחו של נציג הנציבות איציק וויס .במחנה השתתפו צעירים
מארצות :בלרוס ,הולנד ,,גרמניה,ארה"ב ,תורכיה ,הונג קונג ,צ'כיה,
הונגריה ,רומניה ,פרו ,אוקריאנה ,סרביה ,סלובניה ,פולין ,דנמרק,
איטליה ,בלגיה ואוסטריה .בטקס קבלת הפנים לנערים ונערות ברך
טוביה גולדשטיין נציב המחוז דאז .בני הנוער סיירו במשך עשרה
ימים ברחבי הארץ וזכו לביקור באתרי תיירות מרכזיים המייצגים
את ההיסטוריה של ארצנו ואתרי הטבע שלה ,וכן למפגש עם
קהילות שונות המרכיבים את מרקמה החברתי של הארץ .לאחר
הסיור ברחבי הארץ התארחו אצל משפחות באזור רמת גן ובקרו

באתרים שונים
הנשיא העולמי
דבר
ברחבי העיר .הוענק לום כיף במכביה ומרבית זמנם בילוי בחופי
הים בארצנו .האורחים הכינו מצגות יפות מארץ מוצאם וכן במסיבת
הפרידה הכינו ממטעמי ארצם .נציב המחוז ירון גולדמן העניק לכל אחד
תעודה על נטיעת עץ ביער הליונס  .משלחת הנוער מחו"ל יצאה
מהארץ עם מטען רגשי חזק ואוהד לארצנו .
האמין שאדם אחד יכול לעשות
שינוי .האמין שכל העולם יכול
להשתנות ,שאנו עובדים ביחד
כליוניסטים .האמין שלשנות
חיים או את העולם מתחיל

מכל אחד מאתנו.

