מידעון הנציבות – ועדת הסברה גיליון  3מרץ 2012

דבר נציב המחוז ירון גולדמן לבאי הועידה
חברי ליונס יקרים ,ברכות חמות לבאי הועידה השנתית ה –  52ולכל חברי הליונס בישראל .הוועידה השנתית של הליונס מהווה אבן
דרך משמעותית להמשך חוסנו וחוזקו של הארגון .במהלך  52שנות פעילות ארגון הליונס בישראל ,מובילים החברים תהליכים
חברתיים משמעותיים במסגרת ההתנדבותית בקהילה בה הם פועלים .סיסמתי השנה "לגעת בעתיד" ”,“Imagine the Future
נבחרה על מנת לעודד את החברים להתמודדות עם המציאות העתידית המתקרבת ועל מנת לעשות שינוי חברתי והתנדבותי.
השקענו השנה מאמצים בבניית אתגרים התנדבותיים חדשים ומרעננים שיסחפו מתנדבים צעירים חדשים לשורות המועדונים,
שיחזקו את העשייה ושיעצימו לשנים ארוכות את המוניטין של ארגון הליונס כגדול ארגוני המתנדבים בישראל .פעלנו נמרצות
לחיזוק ושימור המסגרת החברתית הייחודית שלנו והרחבת השורות ,באמצעות חברי ועדת החברים ( )GMTוועדת מנהיגות (.)GLT
הוועדות שמונו לשלוש שנים פועלות לחיזוק הפעילות החברתית השוטפת במועדונים ולהכנת תשתיות איתנות להרחבת מספר
המועדונים לשנים הבאות .מפגש סוף השבוע הנציבותי שהתקיים בטבריה ,בהשתתפות שיא של  280חברים ,היווה חגיגה נפלאה של
ידידות ופרגון.
המשכנו לחזק ולהעצים את הפעילויות השוטפות והמסורתיות של הנציבות כמו תחרות פוסטר השלום ,תחרות המוסיקה ,פרויקט איש
השנה ואנשי המופת ,תמיכה בלקויי ראייה ועיוורים ,חילופי נוער ,ועוד.
יזמנו פרויקט לחשיפת הפעילויות הארצית והקהילתית במפגש ייחודי בהשתתפות פורום מכובד של ראשי ערים בישראל שהתקיים
בחסות ראש עיריית כפר סבא מר יהודה בן חמו.
תודה לחברי לקבינט ,ליו"ר הוועדות הנציבויות וחברי הוועדות ,נשיאי מועדונים וחברי הליונס ,אשר בשיתוף פעולה נפלא תרמו
להרחבת פעילויותינו בישראל.
ברכה חמה ותודה לאורח הכבוד של הוועידה ,אינטרנשיונל דירקטור יואכים בורלו ( )ID Joaquim Borralhoואשתו ,אשר מכבדים
אותנו בנוכחותם ,תודה למשלחת המכובדת מגרמניה בראשותו של נציב מחוז  111-OMמר גייסלר דטלב ( DG Detlev
.)Geissler
אני מברך את ממלא מקום הנציב והנציב המיועד דני הורוביץ ומאחל לו הצלחה מלאה בתפקידו והמשך שיתוף פעולה פורה להצלחה
מרבית בשנת כהונתו.
תודות לנצל"ש צביקה לובוביץ ,לנצל"ש רמי ארד לנצל"ש אוסמה עלימי על העבודה המסורה והאחראית להצלחת הוועידה .ותודה
מכל הלב לחברי הנהדרים במועדון ליונס כפר סבא ,אשר נותנים לי השראה וגיבוי מלא לפעילות שלי בנציבות.
בחברות כנה ,פרגון הדדי ועשייה מאתגרת ,נפעל לחיזוק ארגון הליונס בישראל.
תודה ולהתראות ירון!

דבר יו"ר הועידה נצל"ש צביקה לובוביץ
הארגון הפורמאלי אליו אנו שייכים משתייך לארגון נורמטיבי הפועל לשם הגשמת מטרה משותפת של סיוע ועזרה לזולת.
ארגוננו כמו שאר הארגונים מתאפיין בהירארכיה ארגונית ,בסדר ,התמחות וחלוקת תפקידים ,דרכים לפתרון בעיות וקיום גבולות
ברורים לארגון.
השנה בוועידה ה  52הקרבה ,יעמוד למבחן לא רק נושא החברות וכיבוד הזולת ,אלה גם הרצון של כולנו להתנהל בהתאם לכללים,
למנהגים ,לחוקים ולתקנות של הארגון העולמי אליו כל אחד מאיתנו הצטרף מתוך רצון ולא מתוך כפיה.
הוועידה השנה תתקיים "במשכן למוזיקה ואומנויות רעננה" ,רחוב הפלמ"ח  2רעננה ,ביום שישי 30 ,למרץ  2012בין השעות – 09.00
 14.00ובסיומה ארוחת צהריים בשרית.
במהלך הוועידה יופיעו בהתנדבות המלחינה והזמרת נורית הירש יחד עם הזמרת אביבה אבידן וכן תזמורת גדולה של כלי מיתר
ממרכז המוסיקה ברעננה ,בנגינה של מספר יצירות קלאסיות קלות.
עלי לציין בסי פוק רב ,כי השנה יתקיים פאנל בנושא חברתי ,לרבות בדרך השתלבותו של המגזר השלישי בפעילויות הרווחה .בפאנל
ישתתפו אנשי ציבור ואקדמיה המעורים בנושא ,כמו מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים מר' נחום איצקוביץ ,פרופ' יוסי
זעירא מאוניברסיטת ירושלים ,ויו"ר קק"ל וראש עירית גבעתיים לשעבר אפי שטנצלר.
את הפאנל הנושא את הכותרת "התנדבות – כורח לאומי ?" ינחה עו"ד סגי יורם זקס ,המשמש יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות
בישראל .מיותר לציין שהועידה השנתית של ארגוננו ,הינו האירוע המרכזי והחגיגי של המחוז ,בו אנו בוחרים את נציגנו ומקבלים
החלטות בצורה דמוקראטית להתנהלות הארגון .השנה עומדת על הפרק קבלת החלטה חשובה שתקבע את התנהלות המחוז בשנים
הבאות ,והיא חוקת מחוז תקנית למחוזנו .עלינו לזכור שאנו בראש ובראשונה חברים שהצטרפנו לארגון הליונס הבינלאומי מתוך רצון
ותוך הסכמה מוחלטת על פי התנהלות הארגון וחוקיו .לכן מחויבים אנו להתנהל כך וכול זאת כמובן בהתאם לחוקים והכללים של
מדינתנו.
אני מאחל לכולנו וועידה חגיגית עם אורחינו מחו"ל יחד עם מירב חברינו הליוניסטים במחוז ותקוותי וגם בטוח אני שהאירוע יתנהל
לפי כללים תוך כיבוד האחד את השני ,תוך סובלנות וסובלנות ומאחל הצלחה לכול באי הוועידה.
בידידות רבה,
נציב לשעבר צביקה לובוביץ
יו"ר ועדת הוועידה

Joaquim Cardoso Borralho, from Portugal
מנהל בינלאומי (דיריקטור בינלאומי) יואכים קארדוסו בוראלו  -יואכים בוראלו מפורטוגל ,נבחר בוועידה
העולמית ה 94-שהתקיימה בסיאטל ביולי  ,2011לשמש כדירקטור בינלאומי לתקופה של שנתיים .דירקטור
בוראלו הינו מהנדס לאיכות הסביבה .חבר במועדון  Tejo-Oeirasמאז  1994ומילא תפקידים רבים כולל נשיא
מייסד של מועדון ,יו"ר ועדת חברים של מועדונו ,יו"ר אזור ונציב מחוז .כמו כן השתתף במספר סמינרים
ובפורומים בינלאומיים .כאות הוקרה על פועליו זכה בפרסים רבים כולל מדליות מזכיר וגזבר מועדון ,הרחבת
מועדונים ,הוקרה של הנשיא הבינלאומי על הצטיינות ,אות הוקרה על גיוס  25חברים ,אות אריות הזהב .הוא
גם עמית בכיר של מלווין ג'ונס .בנוסף לפעילות בארגון הליונס דירקטור בוראלו פעיל בארגונים מקצועיים
רבים בקהילה .כיום משמש כסגן נשיא ההתאחדות לטכנולוגיה סביבתית ובוועד המהנדסים של מועדון הרכב
של ליסבון .בעבר שירת כקצין בצבא פורטוגל.
לדירקטור בוראלו ואשתו מריה סם פדרו שני ילדים ונכד אחד.

מקום ראשון
בתחרות "פוסטר
השלום" העולמי

מועדון ליונס גבעתיים

יום המעשים הטובים מועדון ליונס כפר-סבא

מועדון גבעתיים חלוקת מזון
לנזקקים לחג הפסח

פעילות מועדון "ליונס" שלום פ"ת
פעילות רווחה חלוקת  52ילקוטים בבית ספר יובלים כולל ציוד
בתוכם בתוספת  4ילקוטים ע"י החברה דליה שני  .חלוקת 60
סווצ'רים בבית ספר יובלים .תרומת  2מחשבים לפי המלצת
בית ספר יובלים ,הכסף נתרם על-ידי משפחת ורדי  .יום הניקיון
במסגרת הנציבות ,פעלנו בבית ספר יובלים ,הפעילות כללה
צביעת קירות בחצר בית הספר ,ניקיון החצר המועדון השתתף
פיזית כולל תרומת צבעים ,שקיות אשפה וכפפות שנתרמו ע"י
קרן קיימת לישראל  .הפעלת חוג דרמה במתנ"ס עמישב
למורשת האתיופית יחד עם הלשכה סוציאלית עמישב פ"ת .
תרומת ספרים לספריית בית ספר יובלים פ"ת ,אשר נתרמו ע"י
ידיעות אחרונות בעזרתה הנדיבה של דליה שני  .בבית ספר
יובלים מתבצעת פעילות אישית על ידי חברי המועדון אשר
מסייעים בהעשרת תלמידים הן בנושאים כלליים והן בלימודים
בהתאם להנחיית בית הספר .הפעילות מאד פורייה ומהנה לשני
הצדדים .חלקנו  100שמיכות בעמישב יחד עם הלשכה
הסוציאלית ועמותת יד ביד שתרמה את השמיכות במחיר סמלי
שהמועדון שילם אותו .ששולם על-ידינו נגבה מהנזקקים והכסף
שנגבה יוצא לרכישת תנורי חימום בהמשך לבקשת הלשכה

ביקור מחו"ל במועדון "אבוקה"
המועדון זכה לפגישה עם נשיאת מועדון ליונס "סמברליטס" מאיסטנבול
תורכיה -גב' רנה אוזקקיר ובעלה דוד .קדם לביקורה פגישה עם כלתה
של הנשיאה ,גולסה אוזקקיר ובעלה  .אף היא חברת המועדון.הפגישה
עמה התקיימה בחודש אוקטובר האחרון בבית נצל"ש רחל הרצוג
באווירה נעימה ולבבית .בפגישה זאת חודש הקשר עם מועדון
"סמברליטס",שהתחיל בשנת  2001בעת ביקור מועדון "אבוקה"
באיסטנבול .בביקור זה כרתנו ברית תאומים עם מועדון "סמברליטס
,שהוא מועדון נשים כמונו .גם הנשיאה רנה אוזקקיר בהגיעה לישראל
בחג –חנוכה האחרון בקשה לפגוש את חברות המועדון לשם הידוק
הקשר אותו החלה גולסה .הפגישה נערכה ב 28.12.2011בבית הנשיאה
מלכה קולטון החלפנו מתנות ודגלים עם הנשיאה והצטלמנו עמה.
לאחר מכן היא סיפרה כי פעילות מועדונה העיקרית היא בביה"ס
לילדים חרשים הנמצא בצד האירופאי של איסטנבול .הם שיפצו את בניין
ביה"ס ודואגים לספק לתלמידים את כל צרכיהם ממכשירי שמיעה
ותחזוקתם ועד ספרי לימוד ,ביגוד ומזון .גם אנו ספרנו לנשיאה מהן
פעולות מועדוננו לטובת הקהילה .הבטחנו לרנה אוזקקיר לספר על
פגישתה בישראל עם מועדוננו בעיתון" ליונט" שהוא עיתון אינטרנטי של
ליונס ישראל כדי ליידע את חברי הליונס וההנהלה על ביקורה פה .כמו
כן הבטחנו לנשיאה לשלוח לה עותק מהעיתון .אנו מצרפים למכתב
תמונה עמה (.בתמונה מימין לשמאל :דויד אוזקקיר ,מלכה קולטון ,רנה
אוזקקיר ורחל הרצוג)
בברכה ,מלכה קולטון.

מועדון ליונס פתח תקווה האב
בהמשך לפעילות של המועדון בבית רקנאטי לאוכלוסיה בוגרת
.יצאנו הפעם לטיול ב"אוטופיה" אשר בישוב בחן .הדיירים
בעזרת חברי מועדוננו יצאו באוטובוס תרומת המועדון ,ובילו
יום מקסים באוטופיה בינות הצמחייה העבותה מפלי המים
ובעיקר נהנו מהסחלבים היפיים והצבעים המשגעים .חזרנו
עייפים אך מרוצים ,מעוד פעילות מקסימה למען האוכלוסייה
הבוגרת.

שמחת חגיגת פורים עם מועדון הקשישים בבית גיל-עד

מועדון ליונס הרצליה

בט"ו בשבט
האחרון  ,המקום נחנך בהפנינג רבתי שכלל ,טכס קביעת השלט של
ליונס ,נטיעות בגינה של בית הספר ,הכנת מיץ תפוזים וסדנאות
שהועברו לילדים ,כולם בנושא שמירת על איכות הסביבה ומחזור.
בית חם לנערות אחה"צ ,הוקם בשיתוף עם מועדון הרצליה.
הנערות בגילאים  14 – 12נהנות מסדנאות והרצאות בנושאים
מעניינים .המועדון חוגג עם הנערות את חגי ישראל וימי הולדתן.

ערב ההתרמה השנתי מועדון ליונס רמת-גן
ערב ההתרמה השנתי של מועדון ליונס רמת-גן
התקיים במוצ"ש  28.1.12בתיאטרון היהלום ברמת-גן
בהשתתפות מר צבי בר ראש העיר ,מנכ"ל העירייה
דוד בנימין נציב הליונס בישראל -ירון גולדמן,נשיא
מועדון ליונס רמת-גן משה חרט אורחים  ,תורמים
וחברי המועדון .ההכנסות מערב זה מיועדות בעיקר
לרכישת מכשיר לבדיקת עיניים לילדי גני ילדים בעיר
–פרויקט חדש של מועדון ליונס רמת-גן לקהילה .כך
ימשיך מועדון ליונס רמת-גן בתמיכתו בפרויקטים
שבהם הוא מתנדב כמו :מועדון מרש"ל  ,מועדון
לכבדי ראייה ועיוורים ,במועדוניות ,גיל הזהב ,קפה
אירופה ,אנוש והמחלקה הקרדיולוגית בתל-השומר,
בית חם ,מלגות לתלמידים מבתי ספר ברמת-גן ,טקס
בר מצווה לילדים ממשפח ומצוקה ועוד .תורמים
רבים פתחו את ליבם ותרמו לערב זה .הערב הופק
ע"י חברי מועדון ליונס רמת-גן כולל הכיבוד.
בתכנית האומנותית להקת "עופשימחס" רק
במשמחות.

המסע השמיני לארץ הקודש
במסגרת ועדת ברית תאומים של מחוזנו ,לפני  8שנים ,יזמתי את
הפרויקט הזה בכדי לקרב את מחוזנו לחברי ליונס בעולם ובכך
כבר השתתפו כ  300משתתפים .שווק הפרויקט נעשה באינטרנט
ובחלוקת ברושור בפורום אירופה .ראוי לציין שבכל שנה כאשר
חזרו הביתה משתתפים לא חברי ליונס ,הפכו להיות חברי
הארגון .על אף העיוורון שלי הצלחתי לארגן גם השנה בעזרתה
של נורה בנג"יו מאיטליה ,קבוצה של חברי ליונס מטורינו
באיטליה .טקס הפתיחה המרשים התקיים במלון טל בתל אביב ב
 8במרץ .ב  10במרץ נפגשו עם חברי מועדוני נצרת וב  14במרץ
עם חברי מועדוני ירושלים .אין ספק שמשתתפי פרוייקט זה
הופכים להיות שגרירים טובים של מדינת ישקאל ושל מחוז .128
טוביה גולדשטיין
נציב שקדם יו"ר ועדת ברית ערים תאומים

ONE SHOT , ONE LIFE : LIONS MEASLES
INITIATIVE
הצטרפות ל LCIF -ליוזמה "מניעת חצבת" " :דולר אחד

מציל חיי ילד אחד.

מסיבת חנוכה במעון לנשים מוכות  ,בהרצליה
כמו מדי שנה ,בכל חגי ישראל ,מועדון ליונס הרצליה,
מתגייס לשמח את הילדים והאימהות .המועדון
מתארגן ,מגייסים את תורמים הפוטנציאלים ואת חברי
המועדון והמסיבה יוצאת לדרך .הזמר גילי גלעד הלהיב
 ,בהתנדבות ,את אימהות שפצחו בשירה וריקודים.
הילדים נהנו מנפלאות פעלולן הבלונים המדהים ועל
הכיבוד אין מה לדבר .גם מתנות חולקו ביד רחבה .גם
הם תרומה של אנשים טובים .מכיוון שמדובר על מעון
לנשים מוכות ,נמנענו לצלם את האימהות ואת פני
הילדים ,אך השמחה וההתלהבות שסחבה את כל
הנוכחים ,הייתה מעל ומעבר .האימהות שדרכן לא קלה,
רקדו ושרו יחד עם הילדים .השתחררו לערב אחד
מדאגות היום יום .כל האירוע ,נתרם על ידי אנשים
טובים שחשוב להם לתרום ולגרום אושר למוכי גורל.
נכתב על ידי פיצ'וטו חנה

מועדון ירושלים תחרות ציורים לגיל הזהב

בתאריך  12.3.2012התקיים טקס תחרות הציורים לגיל השלישי במועדון
ירושלים תחת ניצוחה של יו"ר האזור ברוריה רומנוב .התערוכה והטקס נערכו
במבנה החדש של מרכז מורשת בגין הצופה לעיר העתיקה .התערוכה נפתחה
ב  16:00בה הציגו הציירים עשרות ציורים שאחד היה יותר יפה מהשני.
שופטי התחרות הצייר אבי שוורץ ,רעייתו נורית והפסלת חנה שטינברג עמדו
בפני משימה קשה ביותר לבחירת העבודות .לראות את הקהל ,הציירים
שהרגישו חתני הערב ,ובני משפחותיהם היה מראה מלבב שבשבילו היה שווה
כל המאמץ .עם גמר התערוכה התקיים הטקס ,הכרזת הזוכים והענקת
תעודות למשתתפים .כולם התכנסו באולם המיועד .ברכו יהודה גפשטיין יו"ר
ועדת התחרות הארצית .מר משה פוקסמן סגן מנהל מרכז מורשת בגין,את
הערב הנחה נצל"ש שמשון זלביגר ,והנעימה את התוכנית האמנותית מקהלת
דרור שכולה על טהרת עולים מברית המועצות בניצוחה של דינה מוצניק.
ברוריה רומנוב הודתה לחברי מועדון ירושלים ובפרט לאיש שלה אליהו
רומנוב .מי שלא ראה את שמחת הציירים שהגיעו במיטב מחלצותיהם ואת
הברק שבעיניהם עם קבלת תעודות ההשתתפות לא ראה שמחה מימיו .כל
הכבוד לברוריה רומנוב על הארגון וישר כוח לכל העושים במלאכה.
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ישיבת נציבות ()3
כנס הסברה בנושא חילופי
נוער
יום ירושלים
אסיפת עמותה
מפגש נצלשי"ם מס' 3
יום החבר החדש
טקס איש השנה
טקס סיום "מבשלים יחדיו"
הדרכת בעלי תפקידים
חילופי נציבים
אירוע פתיחה נוער נכנס

לחופשה יצאנו ,אנרגיות
קבלנו .במחולות זומבי
קיפצנו  .שני ילידי רומניה
הניפו את שרביט התכנון
וההומור (ישראל וננסי
ברנדס)  .לסדבון ששמר
לנו על האתיקה .תודות
חמות לצלמים שאותנו על
מפת הרייטניג שמו אמנון
אלתר ממועדון אחווה
בנגב ,למיכל טולפון
ממועדון נס ציונה ,לגידי
מאיר ממועדון כפר-סבא.
נפגש בשנה הבאה.

הצחקת
אותי

יהוד
רעננה

חברי וחברות ליונס יקרים אנו מתקרבים לישורת האחרונה של שנת הליונס
הנגמרת ב  30-יוני  .2012חג האביב בפתח ואנו מקבלים אותו בחגיגה ליוניסטית
גדולה ,בוועידה ה 52 -של מועדוני הליונס בישראל .נפגין אחדות ,רעות ופרגון הדדי.
נצא מחוזקים לקראת המשימות הבאות .כי לשרות אנו  -כי אכפת לנו .עוד מוקדם
לסכם ,אך הייתה לנו שנה נפלאה שנת עשייה למען הקהילה וכמי שרואה את דיווחי
המועדונים אני יכול לומר בגאווה כל הכבוד .בראש הפירמידה עמד קטר צעיר
ונמרץ נציב ליונס ישראל ירון גולדמן ,אשר חרש את הארץ לאורכה ולרוחבה והצליח
לחמם את כל הקרונות בעשייה מוצלחת ,וידע גם למצוא את דרך הפשרה בכל
עניין ועניין .זאת ההזדמנות להודות שוב לכל חברי ועדת הסברה ובפרט
למרים נגור על המאמץ וההשקעה בעבודה להוצאת מידעון זה.
חג פסח כשר ושמח לכם ולכל בני משפחותיכם.

שלכם ובשבילכם
נצל"ש שמשון זלביגר
יו"ר ועדת ההסברה

