
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      

                                       

בחסותו ובאירוחו של ראש עיריית כפר סבא  בכפר סבא כנס בנושא ההתנדבותנערך באשכול פיס , 24.11.11ביום חמישי  
את . מנהלי אגפי הרווחה ונציגי עיריות ראשי ערים שהגיעו מכל רחבי הארץ ביחד עם 10 בכנס השתתפו .מר יהודה בן חמו

כל זאת בעזרת עובדי לשכתו של , ונציב המחוז ירון גולדמן יהודה בן חמומר  כפר סבאראש העיר  הפיקו ובצעו , הכנס יזמו
ארגון בין בכלל ולחזק את הקשר בין  הארגונים המתנדבים  ,יתהימטרת הכנס ה. .ראש העיר וחברי ועדת ליונס ישראל

 . נזקקות תלסיוע לאוכלוסיווזאת כדי המקומיות הליונס בפרט לבין הרשויות 

 . חברי ליונס מכל רחבי הארץ 150 -אשר ברך את האורחים בהם נוכחו כ, לסקייכ מר זאב בי"ח אורח הכבוד במפגש היה

ראש מועצת  שמםמר אריה  .ראש עירית בית שמש מר משה אבוטבול. מארח הערבאש העיר כפר סבא ר מר יהודה בן חמו
 ר"המכהנת כיו דליהואשתו  ראש עירית פתח תקווה מר איציק אוחיון .ת אונויראש מועצת קרי  מר יוסי נשרי .מבשרת ציון

 ראש עירית מר יונה יהב .וסגנו מר וורצמןבאר שבע ראש עירית  מר רוביק דנילוביץ. ארגוני הנשים למרכז השלטון המקומי
                         .ראש עירית חולון מר מוטי ששון .יההרצלראש עירית  יעל גרמן' גב. פרופסור רבקה יהבורעייתו  חיפה

מנהלת  ינר'סטוצאוסנת ' הגב. .גבעתייםראש עירית  מר ראובן בן שחר. ןראש העיר מרמת השרו סגנית שירה אבין' גב
חבר מועדון ליונס רעננה פנינת השרון ואחראי הוועדה לשימור חברים , מר ארנון רון .משאבי קהילה בעיריית הוד השרון

  .והקמת מועדונים בליונס

נערך בהנחייתו של חבר הכנס  .מפעולות ההתנדבות של ארגון הליונס בישראל בתחילת הערב הוקרן סרטון קצר עם מדגם
  .)בדימוס(ניצב ד יוסי סדבון "ליונס כפר סבא עו

מורן ריגשה את  .שסיימה לאחרונה את לימודי התואר השני באוניברסיטה ,כבדת ראיה מנתיבות מורן מזוזלכנס הוזמנה 
י שירים מורן שהשתתפה בתחרות כוכב נולד שרה שנ. "ליונס"הארגון מהקהל כאשר סיפרה על הקשר והסיוע שקיבלה 

 .שסחפו את הקהל לשיר עמה

סנכרון ,הקשר לאגפי הרווחה , בנושאים המעסיקים את אירגוני המתנדבים בדבר הסיוע מהרשויות המקומיות דנו, באי הכנס
תה יהפעילה בכנס בהקשר לנושא ההתנדבות הי הדומיננטיות .הפעילות עם ארגונים אחרים ושילוב המגזר העסקי בפעילות

במסגרת ההכנות לכנס  .,והערות של הקהל הרחב םשאלות והתייחסויות מראשי הערים חיפה וגבעתיי באמצעות, רבה 
הכנס יחזק , אין ספק. רשויות מקומיות ברחבי הארץ שבחלקם אין מועדוני ליונס 30 -נוצרו קשרים והועברו מסרים בין כ

 32שכיום עומד על , תוך הרחבת מספר המועדונים בערים, "ליונס"הארגון את הקשר עם הרשויות ויתרום להעצמת 
  .מתנדבים 1000מועדונים המפעילים 

,   לאה ומאיר פורת, אילנה גולדמן:יישר כח ענק למארגני הפורום שטרחו ועמלו שבועות רבים יחד עם לשכת ראש העיר 
שמשון זלביגר וישראל נוחם העומד בראש וועדת ציורי הגיל השלישי שהוצגה במקום להנאת , גרי רוט,יוסי סדבון, רגידי מאי

 .מר יהודה בן חמו ית כפר סבאראש עירתודה למארח הכנס .                                                 כולם

  

 

 

 
 

 

                                                                                                              

 .        ש שמואל סנדלר לקבלת מגן המתנדב משר הרווחה"לנצל            

 ."יקיר העיר פתח תקוה"אלי אשרי לקבלת התואר  ש"לנצל            

 .                                                                                        "יקיר העיר פתח תקוה"לקבלת התואר   לליון נחמיה רוזנבלום                     

                                                                                      

                                                                                                             

   כנס ראשי ערים להתנדבות בישראל

 "ליונס"בפעם הראשונה ב

 

בפורום תמונה משפחתית 
ליונס "של ראשי הערים 

בחסות  24.11.11" ישראל
 עירית כפר סבא

 2011דצמבר  2ועדת הסברה גיליון  –מידעון הנציבות 

 ברכות



 ת"אבוקה פמועדון 

פועלות בבית העיוור ובבית " אבוקה"חברות מועדון ליונס 
כמידי כל  בקיץ האחרון. אק'קורצ"ש "לחינוך מיוחד עהספר 

שנה השתתפו בסכום נכבד בהוצאות הנופשון של העיוורים 
צנצנות דבש לתלמידי בית  100לקראת ראש השנה חילקנו 

כמו כן אנו חוגגות כל חודש ימי הולדת לילדים תוך הספר 
ביום הנקיון הבינלאומי . כדי שירה משחק וחלוקת מתנות 

צ ולמדנו כיצד מטהרים את מי הביוב  "בשפדן ברשל ביקרנו
 .של גוש דן והופכים אותם למי קולחין הראויים לחקלאות

 מלכה קולטון נשיאה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                                          

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פארק ילדים שהוקם ביוזמת המועדון עם עירית 
במקום קיימים . ש והנהגת ההורים היישובים"הוד

 .מתקנים לילדים בעלי צרכים מיוחדים

מועדון שלום פתח תקוה       
" ליונס שלום"יום הניקיון שקיים מועדון  

 .עם בית ספר יובלים בשכונת עמישב
-יצאו כל תלמידי בית הספר כ 09.30בשעה 

חברי  10 -במספר עם מורותיהן וכ  320
התקיים מבצע ניקיון מקיף ביותר .המועדון 

קבוצה . בכל השטח הפתוח של בית הספר
אחת מהבוגרים יותר יצאה אל מחוץ לשערי 
בית הספר ובצעה מבצע ניקיון מקיף באזור 
הצמוד לבית הספר שכמויות הזבל שהיו בו 

 .היו פשוט עצומות
שתי קבוצות קטנות יותר עסקו בצביעת 

צוניים של מקלט בית הספר הקירות החי
וקיר הנמצא מאחורי שער הכדורגל במגרש 

המורה לאומנות ציירה מבעוד יום . הספורט
והילדים מילאו את החלל שבציור והקירות 

אם זה שחקן כדורגל , פשוט נראים נפלא
או פרחים ודשא על קיר , הבועט כדור לשער

הפעילות הסתיימה קרוב לשעה . המקלט
תרמה לדעתי וזאת , צלחתהייתה מו, 12.00

לא מעט בזכות התגייסות המנהלת וצוות 
   .המורות שעבדו עם התלמידים

 

 מועדון הוד השרון

 מועדון ליונס ערד

חוגגים את החגים " ליונס ערד " חברי    -זה הפך כבר למסורת 
מועדון (בחברת מועדון פעילי קהילה נגישה ומועדון קרן אור 

התקיימה מסיבת ראש בערב  26.9.2011 -ביום שני ה). לעיוור
השתתפו בחגיגה הנציב  ליונס  ישראל  מר . גלעד-השנה  בבית
' ראש העיר גב,אתי מאיר' מזכירת הנציבות  גב,  ירון גולדמן

טלי פלוסקוב שהגיעה בליווי סגניה  ורכזת מחלקת רווחה של 
העירייה המסיבה כללה הרמת כוסית וברכות לחג ולשנה 

כמו כן . ל חברי מועדון קרן אורקטעי שירה ונגינה ש, החדשה
הסביר על מהות  ומנהגי החג ,  מר משה קבס סגן ראש העיר

האווירה הייתה מאוד  .וגם קיימו את מנהג אכילת תפוח בדבש
שמחה ומרגשת  וכולם ביחד השתתפו בסוף הערב לריקוד 

היה זה ערב יוצא מין . במעגל עם  נגינת האקורדיון של גרגורי
 . הכלל ביופיו

  שמעונה זורע: תבהכ

 דני בר: צילום

 

המועדון הגיש בקשת סיוע מהקרן הבינלאומית 

L.C.I.F   חודשיםשתאושר ב $ 75,000על סך 
 הקרובים

 



 

 

                   
                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                                    

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 ועדון ליונס חולון האבמ
 

הנני שמחה להעביר עדכון לגבי 
ביום ) האב(פעילות מועדון חולון 

שהתבצעה  ,הניקיון הבינלאומי
פורה עם במסגרת שיתוף פעולה 

" איילון"הנהלת בית הספר המקיף 
 .בעיר

ניקיון היקפי של : הפעילות כללה
צביעת הכניסות ופינוי , בית הספר

אשפה ושיקום פינות מוזנחות 
קבלת החומרים  .בחצר בית הספר

, שקיות, כפפות(ל "תואמה עם קק
באמצעות שירותה הטוב ) מדבקות

הפעילות בוצעה  .של עיריית חולון
בבית ' י שכבת כיתות זי תלמיד"ע

 .מחברי המועדון 8הספר וכן 
כתוצאה משיתוף הפעולה ביום 

ס על "סוכם עם הנהלת ביה, הניקיון
קיום פרויקטים משותפים נוספים 

 .בעתיד
 

 

ס החליט במסגרת יום הניקיון הבינלאומי "מועדון ליונס כ
, סאלד"ספר  -בבית 11/11/11לבצע שתילה של צמחים בתאריך 

הוחלט לשפר את ,אילנה פולק' גב, ס"בשיתוף עם מנהלת ביה
הנהלת . הספר בצמחיה רב שנתית ובפרחי העונה -חזות  בית 

תלמידי  20 -לב נרתמה לעזרה ולאירוע הגיעו כ-ש בר"ב ע"חט
. חדורי רוח התנדבות והתלהבות, חלקם חברי ליאו', כיתה ט

הצטרפה , ל מר דני הרוש"בהנחייתו של המנכ, עיריית כפר סבא
שיחים  ושלחה  צוות  100-העירייה  תרמה יותר מ. לפעולה

בבוקר יום . גננים לסייע בשתילה ובהתקנה של מערכת השקיה 
, לב -ס וילדי חטיבת ברהגיעו לשתילה חברי ליונ  11/11ששי  

חוויה  נפלאה  עברוכולם . תלמידי סאלד וצוות העירייה
 20-שיחים ו 100-באירוע  אשר במהלכו נשתלו למעלה מ

אירחו תלמידי סאלד את כל  , לבסוף. אדניות עם פרחי העונה

אירוח מקסים , מנהליםהם  אותוש "קפה בית"בהמשתתפים 

ו חברי המועדון את הפתיע, באותו המעמד . ומחמם את הלב

 לחדר משוכללת קול מערכת צוות בית ספר סאלד והעניקו להם
  .שלהם המוסיקה

 

 יום הנקיון במועדוני הליונס בישראל              

מועדון ליונס ראש העין 
בשיתוף עם אגף החינוך של 
ל "ראש העין ובהשתתפות קק
התקיים מבצע יום הניקיון 

הבינלאומי בהשתתפות 
 500חמישה בתי ספר ומעל ל 

נוקו שני , במבצע .תלמידים
 .גדולים בראש העיןיערות 

מועדון ליונס ראש העין ליווה 
 שותף את התלמידים והיה

 .ליום הניקיון

 

 

 

  

 

  

    
   

 

חברי 
מועדון 

הוד 
השרון 

האב 
בפעילות 

עם 
תלמידים 

צע בבמ
ניקיון 
 בחווה

יתה יפינת החי לא ה
ודות בשימוש וה

לפעילות זו ניתן לקלוט 
 הבעלי חיים לחוו

   .להנאת כולם

 

טיפחו את .החקלאית 
פינת החי  וקטע 

 . י"ס תל"הגובל עם בי

 מועדון הוד השרון האב 

 ביום הניקיון הבינלאומי

 

מועדון ליונס ראש העין ביום    
 הניקיון

 

 .כל הכבוד  מועדוני הליונס ביום הנקיוןתמונות של ' קולז

  תלמידים עם גולדמן ירון המחוז נציב         

 תמונות מפעילות 

 סבא-מועדון כפר

 מועדון ליונס כפר סבא        



 

 

 

             

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

                                                               

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

  

 פרוייקט הנשיא העולמי נטיעות    

הנשיא העולמי פותח את פרוייקט 
המטרה . 2011-2012לשנת  עצים נטיעת

עד  .לנטוע מיליון עצים רחבי העולם
קבלנו מידע על נטיעת , סגירת העתון
 .נכון להיום, ברחבי העולם מיליון עצים

 

 ישראל מהדקת את הקשרים עם אקוודור 

סגן נשיא של חבר , ש "נצל, זמת ופעולת טוביה גולדשטייןובי
אגודות הידידות בין ישראל לעמים ונשיא הלשכה לקשרי תרבות 

.  עירית קיטו אירגנה טקס באולמות הפרוטוקולרים, ילה"ישראל צ
שנה של  200הבולאי לציון ש טוביה  גולדשטיין מסר את גליון "נצל

לשגריר , לעירית קיטו, אקוודור ומדינות אמריקה  הלטינית אחרות 
הגליון . ר מועצת נציבי מועדוני ליונס אקוודור"ישראל באקוודור וליו
י השרות הבולאי בישראל ביזמת גולדשטיין "הבולאי הזה הונפק ע

והוצג לראשונה  בטקס מרשים בכנס הבינלאומי לבולאות 
י העיריה בו מסר "אלה ע"טקס נוסף נערך בעיר מאצ. רושליםבי

גליונות  לעיריה באמצאות סגנית ראש העיר ולנשיא מועדון ליונס 
ר מועצת נציבי מועדוני ליונס אקוודור "בהזדמנות זו  יו.אלה"מאצ

ש טוביה גולדשטיין "אלה כיבדו את נצל"ונשיא מועדון ליונס מאצ
אירועים אלה מחזקים את קשרי  .ומועדונו על היוזמה הברוכה

הידידות בין מדינת  ישראל ומדינת אקוודור ובין מועדוני ליונס 
 .ישראל ומועדוני ליונס אקוודור

 

 קשרים בינלאומיים בעולם    

 

 2011-2012פורום אירופה לשנת 

התקיים פורום  2011) 13-15(באוקטובר 
 ,אירופה במסטריכט שבהולנד

חברים  12בהשתתפות משלחת של 
נציגי רוב המדינות בליונס , מליונס ישראל

, הנשיא הבינלאומי מהונג קונג ,האירופ
הנשיא ( LCIF ומנהלב "סגנו מארה

ואורחים ) הבינלאומי בשנה הקודמת
הפורום השנה היה לטעמי מוצלח  .אחרים
היו הרבה  .וליוניסטית, מקצועית, מאוד

, שיתופי פעולה, רשמיים בלתי מפגשים
 מעניינים ואירועים סמינריונים, הרצאות

 .נפלאהחברית  רוח והרבהרבים 
 :תודה מיוחדת לכל חברי המשלחת

ברכה ,  תמיר ש שוקה"יהודית ונצל
משנה ( הורביץ חווה ודני, לסלאו וגדעון
ר ועדת "יו(אזרחי גילה ואלי, )ראשון

) ר ועדת חילופי נוער"יו(דורית  ,)המוסיקה
 . גולדמן אילנה וירון,, ניצני וחן

  
 

בפרויקט בינלאומי חדש   להיות שותף LCIF להח בימים אלה
  מטרת )PREVENTING MEASLES" (מניעת חצבת"

ארצות באפריקה ובכך  4 -ילדים ב 41,000,000הפרויקט לחסן 
שאחד מהם הוא  ובעיקר בסיבוכיה  למנוע הדבקות במחלה

דולר כאשר לכל  15,000,000מטרת היוזמה היא לאסוף  .העיוורון
שהוא לא אחר , יוסיף השותף LCIF י"ע הנאספים  דולר 2
כל חבר ליונס ש  LCIF של הבקשה  .דולרGATES BILL ,1  מ

 ואנא אל .לפחות ! ) $ 1(הינה תרומה חד פעמית של דולר אחד 
מענקים בסך של  1992לליונס ישראל מאז   העביר LCIF שכחות

 .בישראל  רויקטים פ 10דולר בלמעלה מ  400,000  למעלה מ
ומועדון נצרת  של מועדון כפר סבא, האחרונים שביניהם

ליונס  . ופרויקטים חדשים יוצאים לדרך לונסגרים בימים א
ישראל גאה להיות שותף להתחייבות של הליונס הבינלאומי 

 .לתמיכה בפרויקטים לאומים ובינלאומיים 
שבו היה לי את ,  )SIGHTFIRST II )CSFII כך היינו קמפיין
בתום .  DISTRICT COORDINATOR הכבוד לשמש כ

הצטיין ליונס ישראל   ) 2006-2008(שנים  3הפרויקט של 
 .דולר  47,000של מעל   בתרומתו

הארצות  5לחבר מיקם אותנו בין  היקף התרומה הממוצע 
על כך זכינו בהערכה בינלאומית . של פורום אירופה  הראשונות

 .ובתעודת הוקרה של הנשיא הבינלאומי 
 

 ש מרסל פרידמן"מאת נצל   LCIFדווח על     

 גבעתיים דורון ממועדון גור אריה ספיר ראשון מקום השלום פוסטר

  

יוזמת ליונס  
ישראל למועדוני 

דרום אמריקה 
במסע ציילנות 

 למקומות
 הקדושים 

 .לבארץ ישרא

8th International 
Lions Pilgrimage to 
the Holly Land and 
Lions Friendly 
week end at the 
See of Galilee 
(Tiberias) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ליוניסטים מרחבי הארץ השתתפו 130 -כ
  .סורתיתהמבצעדת ירושלים  18.10.11 -ב

, תודה רבה לכל החברים שהשתתפו בצעדה
זו הייתה  .ותרמו לאווירה חברית נפלאה

חוויה ייחודית לצעוד בין עשרות אלפי 
 ,צועדים מרחבי הארץ

ולייצג בגאווה גדולה את ארגון הליונס 
וביום כל כך מיוחד בו  ,בירושלים הבירה

 .הוחזר גלעד שליט לישראל
ד נחשף בנוסף למפגש החברתי המיוח 

ארגון הליונס לציבור רחב מאוד של תושבי 
אורחים ואנשים מחברות עסקיות  ,העיר

תודה  .וציבוריות שהשתתפו בצעדה
ר ועדת צעדת "מיוחדת למשה גולן יו

ולכל החברים שעזרו ותרמו , ירושלים
אני ממליץ בחום רב ומקווה  .להצלחת היום

שנמשיך להשתתף בצעדה גם בשנים 
 .ת למסורת הבאות ונהפוך זא

  
 ירון גולדמן נציב המחוז !יישר כוח

  
 

 אלמוג ומועדון נציבות ירושלים צעדת

 צעדת ירושלים              

החודשים חולפים  חברות וחברי ליונס יקרים
אירוע . פועלת מלוא הקיטור ביעף והפעילות במחוז

מגיע ישר כח  רודף אירוע ולנציב שלנו ירון גולדמן
הדור הצעיר מצעיד אותנו  .ותפיחה על השכם

 אז עוד מעט ועברה חצי שנת פעילות .קדימה
שילחו כתבות  והצלחת המידעון הזה תלויה בכם

גם  .כדי שנוכל לפרסמם על פעילות למען הקהילה
וזאת כדי  פרויקט שכמיית הליונס יוצא לדרך

הפעולות למען  להחדיר לציבור מי עומד מאחורי
                            .הקהילה שאתם עושים

למרים נגור על  ף זה המקום להודות שובולבסו
 . עבודתה המסורה להוצאת המידעון זה

וכל ועדת הסברה  ש שמשון זלביגר"נצל בברכה
 .ופרסום

 

 

 

 

 דבר המערכת

פעם אנו שואלים ומחפשים את הדרך לא 
להחדיר את מודעות הליונס  הטובה ביותר

והתשובה אין דרך  .על ידי פרסום ,לציבור
כפי   .טובה יותר מהעשייה עצמה למען הזולת

בכל מחוז ומועדון כל חבר  ,שנהוג בכל העולם
לו שכמיית ליונס בצבעים מאירי עיניים  יש

מלפנים ומאחור שם  עם סמל הארגון
בכל פעולה למען הקהילה  .המועדון והמדינה

מה  .לובשים החברות והחברים שכמיה זו
חברים שיסתובבו עם  1000 -יותר יפה מ 
ויהיו לוח פרסום מקסים לארגון  שכמיה כזו

בימים הקרובים אנו נצא במכרז ליצור  .שלנו
מהחברים יש  עם למישהו,השכמיות בארץ

בל קשרים עם חברות בנושא נשמח מאוד לק
 .המלצותיכם

 לא עשית -אם לא פרסמת  בברכת

ר ועדת פירסום"יו ש שמשון זלביגר"נצל  

 

 

 
 ועדת הסברה

 שכמיית הליונס

תאריכים  חשובים  
                             בנציבות

הרצאתה  – 09.12  - חודש דצמבר
התקיים  . ר נאוה רצון"של ד

ריפוי "ש בנושא "במועדון אחווה ב
                                                                            "ועיסוק

                      –  חודש פברואר

 יסוף שבוע נציבות – 16-18. 02.
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