מידעון הנציבות – ועדת הסברה גיליון  1ספטמבר 2112

דבר נציב המחוז  -עו"ד דני הורוביץ,
חברי וחברות ליונס יקרים
בפתחה של שנת נציבותיי ,אני מאחל לכולכם שנה טובה והצלחה בתפקידים שלקחתם על עצמכם ,מי ייתן ויחד
נצליח להוביל את ארגון הליונס ,ליעדים החברתיים והחברותיים ,שהם תכלית ומטרת פעילותנו .אני חוזר ומדגיש
את העקרונות שינחו אותנו בשנת נציבות זו" .לשירות אנו בהנאה"  -נפעל יחד ליישום סיסמה זו אשר מגולמים
בה תכנים רבים:
נפעל ליציבות מירבית ,הן מן הבחינה החברתית והן בסיוע לקהילה .ניזום פעילויות חברתיות לגיבוש החברים
ונפעל להקמת מועדונים חדשים ולשילובם המוצלח .נשתדל לשלב בעשייה זו את מירב החברים.
נרחיב את ההדרכה ,להעשרת בעלי התפקידים וקידומם .מיניתי מנטורים ,שיעמדו לרשות יושבי ראש ועדות ובעלי
תפקיד נוספים ,בעיקר אלו החדשים ,לצורך סיוע והדרכה .תורחב עבודת ההכנה של נהלי עבודה בתחומים
השונים ,ואלו יאוגדו בתיק שיעמוד לרשות כל בעלי התפקידים .הוקמה ועדה שתתמחה ברכש של מוצרים
ושירותים ותמליץ ,על מקורות אספקת מוצרים ושירותים ,הדרושים לפעילות השוטפת של הארגון .תורחב
פעילות ועדת אינטרנט ,כדי לתת סיוע רחב יותר למועדונים ולהקל עליהם את השימוש באתר הליונס .הנהגת
הארגון ,תבקר במועדונים ,על מנת להאזין ולהשמיע ,לדווח ולהתעדכן ,להנחות ולקבל המלצות .כל זאת על מנת
לגרום לשיתוף ולהזדהות ,להכרת הפעילות ואופן ההתנהלות והיעדים העומדים בפני הארגון .נקיים מספר
אירועים נציבותיים ,שמטרתם לגרום להנאת החברים ולגיבושם .נעודד קיום פעילויות משותפות בין מועדונים,
יש בשיתוף פעולה זה כדי להביא לגיבוש החברים ולהוזלת פעילויות.
כל הפעילויות ינווטו ע"י הנהגת הארגון ,הכוללת את חברי הקבינט ,ראשי הנפות ויושבי ראש הוועדות הנציבויות,
ויבוצעו בשיתוף פעולה עם נשיאי המועדונים .בחירת הפרויקטים הנציבותיים נעשתה לאחר בחינה קפדנית של
התועלת הממשית שתביא הפעילות לארגון .מול תועלת זו הצבנו את העלות הכרוכה בקיום הפעילות ,תוך שאיפה
לקיים ביניהם יחס מתאים .לשם כך נקיים בין היתר שיתופי פעולה עם ארגונים נוספים ,מה שיתרום להאדרת
שמו של הארגון ופרסומו .השנה נוספו למעגל ההנהגה הרחב לא מעט פנים חדשות ממועדונים רבים ,קרובים
כרחוקים .אני מקווה שהצטרפות חברים חדשים לעשייה תקרב אותם אל הנציבות ותתרום לה חשיבה מרעננת
וחדשה ,שתביא לשיפור ולייעול עבודת הארגון  .עם פתיחתה של השנה החדשה ,נפשיל כולנו שרוולים לעשייה
משמעותית ומאתגרת ,שתביא לעושיה סיפוק והנאה .הבה נשכיל לפעול יחדיו ,כשאנו מונעים מתוך רצון טוב
ואמונה שלארגון שלנו ,שהינו בעל מסורת מכובדת ,צפוי גם עתיד שכולנו נהיה גאים בו.

כי " -לשרות אנו בהנאה" ,אינה רק סיסמה.
שנת שרות בהנאה ,שנת עשייה ובריאות לכולכם.
עו"ד דני הורוביץ נציב ליונס ישראל ,מחוז 121

שנה טובה לכל חברי הליונס  ,משפחותיהם ולכל עם ישראל מאחלים:
נציב דני הורוביץ עו"ד ,כל חברי הקבינט וראשי הוועדות בליונס ישראל.

מפעילויות המועדונים
מועדון ליונס שלום פתח תקווה

מועדון ליונס דן פז
תרומת מכונת כביסה וייבוש
לניצולי שואה.

פעילות בשכונת עמישב
כמיטב המסורת של מועדון ליונס "שלום"
פתח תקוה ,נמשכת פעילות המועדון בשכונת
"עמישב" ,פעילות המתבצעת לרווחת הקהילה,
מזה מספר שנים בהתמדה .ערב פתיחת שנת
הלימודים החדשה ,ובהמשך לשיתוף הפורה בין
לשכת הרווחה של שכונת "עמישב" ,עמותת "יד
ביד" ומועדון ליונס "שלום" פתח תקוה ,חולקו
ביום א'  11 ,11.1.12תיקי בית ספר  +ערכות
ציוד אישיות לתלמיד .החלוקה בוצעה למשפחות,
על פי רשימה נתונה מראש מטעם עובדות
הרווחה של "עמישב" .התיקים  -מאיכות תקנית
טובה ,מופרדים בצבעים שונים לבנים ולבנות,
וערכת הציוד כללה כל אשר תלמיד זקוק לו
לפחות לתקופה הראשונה של הלימודים ,החל
ממערכות כתיבה וציור ,מחברות ,טושים ,מחקים
וכיו"ב .היה מרגש מאד לראות את השמחה בעיני
הילדים למראה הציוד שקבלו ולשמוע את הבעות
התודה של ההורים .החלוקה אורגנה ע"י הנשיא
המיועד של המועדון :ליון מיקי שיפר ויו"ר וועדת
הרווחה של המועדון ליון חיה בוזין ,בהשתתפות
ערה של החברים מיכל שיפר ,דליה שני ואופירה
ושמוליק בן-נפתלי .היו נוכחים בחלוקה גם
מנהלת לשכת הרווחה של "עמישב" הגב' שגית
עושרי בליווי עובדת סוציאלית נוספת .מועדון
"שלום" פתח תקוה ,מבקש להודות על העזרה
והסיוע שקבלו מטעם לשכת הרווחה ,כמובן
לעמותת "יד ביד" ולנשיא המיועד מיקי שיפר
שדאג להסעה ,לריכוז הציוד ולסובלנות ממרכז
העמותה בלוד למשרדי מנהלת שכונת עמישב.
הנשיא המיועד של המועדון ,ליון מיקי שיפר ,וכל
חברי מועדון "שלום" פתח תקוה מאחלים לכל
המקבלים ,לכל הנותנים ולכל מי שלקח חלק
במבצע החשוב  -שנה חדשה טובה ופוריה לכולם
והמשך פעילות הדדית לטובת ולרווחת הקהילה.
מאת אופירה בן נפתלי

ב  1.1-התקיימה התרמת דם בקניון
הנגב בשיתוף מד"א בהתרמה נטלו
חלק חברי מועדון וחברי לאו
"נוער ישראלי " ההתרמה החלה
ב 10:11והסתיימה ב . 21:11 -
ב  1.0 -השתתפו הנשיאה הנכנסת
זהבה ובעלה מיקי בלום ,מזכיר
המועדון אמנון אלתר ורעייתו
עדנה במסיבת חילופי הנשיאים
במועדון הליונס בביטרפילד
שבמזרח גרמניה .חברי המועדון
ארחו אותנו למופת .היה מעניין
ונעים מאוד .נוצרה תשתית
לשיתוף פעולה בין שני המועדונים.
למחרת בבוקר ב  .2.0 -התקיימה
פעילות של המועדון בה נתרמו
בובות טדי -בר לצלב האדום
המקומי .הבובות מיועדות לחלוקה
לילדים חולים או פצועים המובלים
לבית החולים .בפעילות זו
השתתפו זהבה ,מיקי .אמנון ועדנה.
מצורפת כתבה שפורסמה בעיתון
המקומי ובה תמונה.

דוברת המועדון.

אלפי מסגרות של משקפיים שנאספו אחד לאחד במשך זמן רב על ידי חברי המועדונים
בליונס ,נתרמו לעמותה שכל עבודתה היא מכירת מסגרות משומשות לנזקקים .התאמת
המסגרת  +עדשות וכל זאת במחירים נמוכים .להלן מכתבה של יו"ר העמותה .

לכבוד יפה ובעלה וכלל חברי הליונס
ברצוננו להודות לכם על תרומת המשקפיים
(בכמויות אדירות!!) לארגוננו .תקוותנו להמשיך לפעול יחד
למען הקהילה ובמיוחד ,למען הנזקקים בישראל .בברכת תודה והצלחה,
חנה סיימון מייסדת ומנכ"ל הארגון רי -ספקס משקפיים לנזקקים

מממנים למשך שנה נסיעה
מיד אליהו בדרום תל -אביב
עד מרכז מרשל עבור עיוורים/
לקויי ראיה כדי שיוכלו
להשתתף בפעילויות המרכז.

מתקנים לחופש פעיל
במעון לילדים בסיכון גבוה
ב ONGרעות .ממנים בגדים
חדשים עבור  51צעירים
החוסים במעון לנשים
מוכות  .קיבלנו ממוסדות
מחדשות ציוד  51מחשבים,
יצרנו קשר עם מחלקת
הרווחה של קירית אונו
אשר חילקה את המחשבים
לנזקקים .הצלחנו למכור
כמות נכבדה של ספרים
לדוברי ספרדית ולאסוף סכום
יפה שישמש אותנו למטרות
רווחה .ניצלנו הזדמנות זו כדי
להסביר ולהפיץ את העקרונות
הליוניסטיות בכלל ושל
מועדוננו בפרט .החום הכבד
של אותו יום לא הרתיע לא
את  21המתנדבים שלנו ולא
את המבקרים .בקרוב שוב
מיממנו חלקית "יום כיף"
בפארק הירקון לילדים
עיוורים/לקויי ראיה ממרכז
מרשל .

מועדון ליונס ראש העין

יום ספורט נציבותי

רשמי טיול עם בני העדה האתיופית לחמת גדר – יום

הכונו!!! הכונו!!! בחודש אוקטובר
מתקיים אירוע נציבותי :יום הספורט,
אנחנו
כיף והנאה.

ד'  - 11.1.12מאת עדי אריאלי
בארגונה הנפלא של אסתר קסה ,מנהלת המרכז ליהדות
אתיופיה ,ובסיועה המבורך של שולמית רוזן ,יצאנו לטיול
המאורגן לחמת גדר .הגיעו לטיול חמישים ואחד בני העדה,
מבוגרים וצעירים (ללא ילדים קטנים) בליווי אסתר קסה,
שולמית רוזן ועדי אריאלי .הנסיעה לצפון עברה ללא תקלות,
וכללה עצירה לארוחת בוקר ,תצפית נופים בתל יזרעאל
ונסיעה מודרכת במהלך הדרך.
בחמת גדר התארגנו כולם לבילוי משותף ,שכלל ,כמובן ,רחיצה
בבריכות התרמיות ,סיור בגן החיות (קופים ,נחשי פיתון
ענקיים ,פינת ליטוף מקסימה ,צבאים ,וכו' ,)...וצפייה בהאכלת
התנינים ( 211במספר) .מי שרצה צפה גם במופע מקסים של
תוכים מאולפים .כל ניסיון לסיים את הביקור ולצאת לדרך
נתקל בסירוב מוחלט של המשתתפים .כך נשארנו ,למעשה ,עד
סגירת הפארק .הדרך חזרה הייתה מיוחדת במינה ,כי בנוסף
להדרכה לגבי המקומות בהם עברנו ,התארגנו כולם ספונטנית,
בניצוחו של אורי כבדה ,לשירה ,סיפורים וצחוקים באמהרית
והחברה התגלגלו מצחוק .תודה גם ליואב מטיולי גילי שנענה
לכל בקשה שלנו.

שמחים לבשר לכל החברים בארגון ,כי ביום
שישי  21.11.12יתקיים יום ספורט נציבותי,
במרכז השחייה והספורט של רעננה רח' וייצמן
 211פינת רח' יאיר שטרן.
יום הספורט ,הוא האירוע החברתי הראשון,
המתקיים בשנת נציבות זו .עשינו הכל כדי
להנעים לכם את זמנכם ,השתדלנו לשלב
פעילויות מגוונות כדי שכל חבר בארגון יוכל
לבחור בפעילות המתאימה לו והאהובה עליו.
ממש לא צריך להיות ספורטאי .זמנים:
כינוס  + 1::1כיבוד קל
סיום ( 10:11משוער).
בתכנית היום:
צעדה עממית קלה ( : – 2ק"מ)  ,בתלבושת
ססגונית ודגלי מועדונים .
פעילויות כמו :טאיי צ'י ,פנדלקרייז ,זומבה,
שחייה והתעמלות במים ,ומשחקי כדור שונים.
תתקיים גם הרצאה ע"י מרצה מומחה בתחום
רפואה ,תזונה ופעילות גופנית ,נסיים את יום
הכיף בשירה בציבור ובריקודים.
כדי לייצג את הארגון על כל משתתפיו חשוב
שתהיה נוכחות מרבית של החברים .עלויות:
האירוע יהיה בתשלום של  ₪ 21למשתתף.
בבוקר תתכבדו בקפה ובמאפה .במקום יש
מזנונים ומסעדה שימכרו סנדוויצ'ים ושתייה.
שריינו יום זה ביומניכם ,נכייף כולנו יחד,
נפעל ,נשמח ונהנה .מלאו את הספח שהועבר
לנשיאי המועדונים ,לשאלות נוספות אנא פנו
אליי :יו"ר הוועדה :שמואל זילברמן
shmulikzi@gmail.com

סוף סוף יהיה צ'רטר בחנוכה בתאריך 12.12.12
למועדון ליונס חדש במודיעין.
יוזמנו כל חברי הליונס  ,על מנת לחגוג את הולדת הרך
הנולד .הזמנות תשלחנה בהמשך.
יישר כח לחונך המועדון ,ליון אבי אמיתי ממועדון ר"ג.

מועדון ליונס כפר סבא
השנה מועדון כפר סבא יציין עשור לפעילות מיוחדת בה מתקיימים
מפגשים של אוכלוסיית כבדי הראייה והעיוורים בעיר .מפגשים אלו
מהווים לחלק מאוכלוסיה זו הזדמנות יחידה לצאת מביתם וליהנות
מערבי שירה ,הופעות או הרצאות מעניינות .מפגשים אלו מתקיימים
אחת לחודש .חברי המועדון דואגים להסעות ,לכיבוד ומסייעים
באיתור המרצים .לקראת ראש השנה ופסח מקיימים ערב הרמת
כוסית .במפגשים אלו כל משתתף מקבל מהמועדון מתנת חג צנועה.
במפגשים אלו נוכחים ומברכים ראש העיר יקיר הליונס מר יהודה בן -
חמו ,ראש אגף הרווחה הגברת ענת ניסקי ,הגברת טובה גלר יקירת
העיר ונשיא המועדון .השנה בערב ראש השנה הנהגנו פעילות נוספת
שבאה לתת למשתתפים התייחסות אישית .בתחילת המפגש אנו
מציינים את המשתתפים החוגגים החודש את יום ההולדת .כל אחד
מהם מקבל מתנת יום הולדת מהמועדון .מאת אלי קידר

מועדון ליונס דרור רעננה
משהו על פעילות המועדון
מועדון "דרור" רעננה הוא המועדון הוותיק ברעננה,
המועדון מונה  21חברים ,אומנם מועדון קטן אך
איכותי ופועל רבות למען הקהילה וכמובן שואפים
להגדילו .המועדון פועל בפעילויות התנדבות פיזית
לקהילה יש לנו מספר פרויקטים איכותיים שחברי
המועדון מפעילים .חברי המועדון בשיתוף עם עיריית
רעננה מפעילים את מועדון "קפה אירופה" ,מפגש דו
חודשי לניצולי שואה ומלוויהם .מארחים אותם בקפה
ועוגה בלווי שירה ריקודים והרצאות סרטים וכו ...אנו
שמחים מאוד שבפרויקט זה ההינו לדוגמא לעוד
מועדונים בפעילות זו.

ברכת ראש העיר לכבדי הראייה

מועדוני
ליונס גור אריה ואלמוג קרית אונו
מעדכן בשמחה כי הליונס הבינלאומי  l.c.i.f.העביר $01,111
והכסף התקבל לטובת בי"ח אסף הרופא מחלקת עיניים לטובת
רכישת מכשיר לניתוח רשתית העין בלייזר.

במגרש כדורת דשא ברעננה אנו מאמנים שחקני
כדורת דשא עיוורים ,שחקני הכדורת מתאמנים פעם
בשבוע כמו כן מתחרים עם שחקנים ממועדוני כדורת
דשא לעיוורים בארץ ובחו"ל .זה פרויקט מהנה וישנם
קשרים נהדרים בין השחקנים למאמנים.

מועדוני ליונס גור אריה גבעתיים ומועדון ליונס אלמוג קירית
אונו מתאמים תאריך לטקס "הענקת הצ'ק" בבית החולים אסף
הרופא .כאשר יהיה תאריך נעדכן ונזמין את כולכם .יצחק וייס.

מכתב התודה מבית החולים אסף הרופא
גרנט בי"ח אסף הרופא ליצחק היקר ,ולכל העושים במלאכה
במועדוני גור אריה גבעתיים ואלמוג קריית אונו ,מצטרף
לשמחתכם על קבלת הגרנט מ LCIF.מאחל הצלחה מרבית
במימוש המענק ובביצוע הפרויקט  .תיהנו מהעשייה .נחגוג יחד
בפתיחתו ובסגירתו .תודות לירון ודני על התמיכה המתמשכת.
יישר כוח ,מרסל פרידמן  ,מתאם נציבותיLCIF

מועדון אלמוג קרית אונו
מכתב תודה ממועדון אנוש קרית אונו עבור חברי המועדון לאחר
הכנת מסיבת קיץ .
ברצוננו להודות לכם על הסיוע והעזרה
הגדולה בארגון מסיבת הקיץ.
ליהודית וחברי הליונס הנוספים שבאו
ושמחו ביחד עם החברים .המסיבה
היתה מהנה ,משמחת ומשביעה במיוחד.
בהוקרה והערכה הצוות והחברים
מועדון "אנוש" קרית אונו.

ברעננה יש מעון למוגבלים בשם מעון "שיקמה" אנו
מפעילים פעמיים בשבוע במעון זה קפיטריה לחוסים
תמורת תלושי כסף שמשפחות החוסים מספקים
לילדיהם .זהו פרוייקט ישן חדש שהופסק לפני מספר
שנים ע"י המוסד וחודש לאחרונה במועדון חדש ויפה
ברעננה קיים בית "איזי שפירא" ,בבית זה פועלים
לשיקום מוגבלים בדרגות שונות ,כל הפעילות של
הבית הוא מתרומות וממכירת "בקרן אהבה" אריזות
שי לפני חגים וחנות מתנות .אנו פועלים בשני
מוקדים האחד באריזת המתנות השי לפני חגים והשני
בהפעלת חנות המתנות במקום.
ובית "איזי שפירא
מעון למוגבלים "שיקמה"

תאריכים
נציבותיים

 .1פורום אירופה
התקיים
בתאריכים 11-
11.11.12
 .2הרמת כוסית לכבוד
השנה
החדשה ב 1:.11.12 -
 .:ישיבת נציבות
ראשונה
ב 11.11.12 -
 .0יום ספורט והנאה ב -
(ראה
21.11.12
פירוט דף מס' )0

ובשבילכם

חברי ליונס יקרים ,פרויקט חילופי נוער לשנת פעילות . 2111-2112
במשך  :שבועות שהו בישראל  :1בני נוער מ  21-מדינות שונות .הם הגיעו אלינו סגורים ומבוישים ,והיום הם חוזרים למדינותיהם
חברים טובים ובעיקר מלאים בחוויות .בני הנוער הגיעו לישראל במחצית חודש יולי ,במשך  11ימים טיילו בארץ מצפון לדרום
במסגרת המחנה הנודד ,ביתרת הימים היו אורחים בבתי החברים :סופ״ש בנצרת ועוד  11ימי אירוח במשפחות מועדון כפר סבא
וידידיו .תוכנית הפעילות שלהם הייתה עשירה ומגוונת ,הם בילו בים ובבריכה ערכו סיורים בתל אביב  -יפו ,הרי ירושלים,
כפר סבא והסביבה ,הם בילו בערבי גיבוש ויצאו לפאבים ,אך ובעיקר בילו יחדיו כקבוצה ועם המשפחות המארחות .אני מבקש
לציין כי זכינו ,הייתה לנו קבוצה של בני נוער איכותיים מאוד מרביתם סטודנטים במקצועות מבוקשים ,וכולם כמעט ממשפחות
ליוניסטיות .אני יכול להגיד בסיפוק רב כי הפרויקט הצליח מאוד ואני מקווה שבני הנוער הללו ספגו היטב את מראות ,קולות,
וטעמי ארצנו ,ויהיו שגרירים טובים של ישראל במקומותיהם .תודה ענקית שלוחה לגידי מאיר וחברי הועדה ,לאיתן גור

נשיא המועדון על התמיכה והעזרה ולחברי מועדון כפר סבא על הבאת תוכנית האירוח בעיר לביצוע מוצלח כל
כך ,חיבוקים חמים שלוחים לכל המשפחות המארחות ,מחברי המועדון ומחוץ ,באמצעות גידי אני מבקש להעביר תודה גדולה
לכל התורמים שעזרו לנו בתרומתם לשמור על איזון תקציבי ,ואשר תרומתם הייתה נדיבה כל כך .תודה לאיציק וייס יו״ר וועדת
חילופי נוער נכנס בנציבות .ולדורית ניצני יו״ר הוועדה לחילופי נוער יוצא ,כ  111-בני נוער שלנו מסיימים את המחנות ברחבי
העולם בימים אלה .באמצעות איציק וייס אני מבקש להעביר תודות לעדנאן ולתמר שהדריכו וליוו את הקבוצה במחנה הנודד.
ראו מכתבה של נערה מפרו...שאומר בעצם הכלThank u soooo much guys for the best camp ever!! I will miss you all :
But I'll wait for your visit in Peru, or I'll go to visit you in your countries! Love you all and the best !a looot
!wishes for everyone! It was a REAL pleasure to met you
הצלחה ליו״ר החדשים ושתהייה לכולנו שנה טובה ובריאה

ירון גולדמן נציב שקדם

דבר המערכת
מידעון הליונס "הליונס נט יוצא זו השנה השלישית וזכה להדים חיוביים בן החברים .אנו עושים את מיטב
המאמצים שהמידעון יהיה חדשני מעניין ובעיקר ישקף את הפעילות הענפה של המועדונים למען הקהילה .השנה אנו
פותחים במבצע להרחבת הקוראים של המידעון לציבור הרחב ,כן אנו צריכים את עזרתכם .שילחו לפחות ל 11-
חברים שאינם חברי ליונס את המידעון ,כל המוסיף יבורך ,בהקלדת "העבר" על המחשב אתם מצליחים לעשות יותר
מכל מודעה בעיתון וכך אנו מביאים את הליונס לתודעת הציבור המשיכו לכתוב כתבות לא על גבי איי מייל אלה רק
ב  -וורד .מערכת המידעון  -עריכה,גרפיקה והדפסה,מרים נגור,שמשון זלביגר
חברי ועדת ההסברה  -מרים נגור ,רינה וייס ,רינה ושמואל חזון ,משה כהן ,זיסר אמנון ,ויצחק שחם.
מאחלים לכל החברים שנה טובה שנת בריאות ,שלום ,פרגון הדדי ובעיקר כדברי הנציב דני הורוביץ,

לשרות אנו בהנאה  -שלכם ובשבילכם
נצל"ש שמשון זלביגר יו"ר ועדת הסברה

