
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 2013ועדת הסברה גיליון ינואר  –מידעון הנציבות 

                     

 

של עשייה ונתינה,  רבים של אור ותקווה, ברצוני לברך אתכם בימים הדלקת הנר השמיני של חנוכה, ערב מיוחד זה, עםב
חברי  תחרות צילומים, בה משתתפים ארגון הליונס בישראל, מקיים זו השנה הראשונה, של התנדבות והנאה מפועלכם.

שלנו בארץ מתמקדת בעיקר בתחום  הפעילות  האורים. בחג התאריך המיוחד שנקבע בישראל הוא  הארגון בעולם.
שירותי הבריאות ובעיקר בסיוע למניעת עיוורון ובעזרה לליקויי ראיה, בקיום פעולות בתחום החינוך, תוך התמקדות 
בילדים ונוער בסיכון. בשנים האחרונות אנו משקיעים מאמץ גדול לפתח תחום פעילות חדש, קיימות, אשר היה ידוע 

פראפרזה לשם השיר "איך שיר נולד", אבקש לשתף אתכם בחוויות אישיות שלי שיבהירו "איך כ  בעבר כאיכות הסביבה.
  פרויקט נולד".

לפני כחצי שנה קראתי את העיתון החודשי שארגון הליונס הבינ"ל שולח לחבריו. בשולי עמוד אחד ראיתי מודעה 
להבתי מהרעיון במיוחד לנוכח העובדה שמזה המכריזה על תחרות צילום בינ"ל שעורך הארגון בנושא הקיימות. מאד הת

גם  סברתי, שבצד התרומה למודעות הסביבתית יש שלוש שנים אני מוביל בארגון פרויקט חדש אותו יזמתי בתחום זה.
, ההחלטה שלי, שארגון ליונס ישראל ישתתף אף הוא  לגרום להנאה לחברי הליונס שתחביבם צילום. מכאן באפשרותנו

בזאת לא הסתיים תהליך ההחלטה. חלפו ימים ספורים בלבד ובעיתון  זו, היתה ברורה ומהירה.בפעילות מיוחדת 
התפרסמה כתבה שהתפרשה על פני שני עמודים שעסקה באשה כבדת ראייה וכבדת שמיעה, המציגה צילומים שלה  ערב

נתה אליה: "כיצד את, שהופ שאלהשכבש את ליבי היה תשובה ל בגלריה הנמצאת ברעננה, ששמה לירית..... המשפט
נך הכמעט מלא, מסוגלת לצלם ? ? ענתה לירית: " הצילום אצלי אינו מבוצע באמצעות העיניים אלא ע"י הלב". וווריבע

יוצגו צילומים שלהם,  כחלק מהסיוע לעיוורים וכבדי ראיה, וואהו ! עם קריאת הכתבה התקבלה אצלי החלטה נוספת.
תיו חוויה וחווי ותיאמתי איתה מפגש בגלריה. הצלחתי לאתר את לירית הליונס.בצד הצילומים בתחרות של חברי 

כפולה. הצילומים בהם צפיתי היו מדהימים. אני אומר זאת בפה מלא ו"ללא הנחות". אך לא פחות התלהבתי מהדמות 
ל המציאות, שה מדהימה שמוכיחה שבכח הרצון שלה, המלווה בראייה חיובית שישעומדת מאחורי המצלמה. פגשתי א

שנקראת  השמועה על הפרויקט המיוחד עשתה לה כנפיים ואף התבקשתי להשתתף בראיון בתכנית רדיו הכל אפשרי.
איון חלקתי שבחים לשם שניתן לתוכנית. אכן, אם עיוורים וכבדי ראייה מצלמים, כנראה שהכל י"הכל צפוי". בסיום הר

לאתר חבר ליונס בעל יכולות, שיהיה מסוגל להתמודד עם פרויקט  אני נדרש מכאן, ידעתי שלביצוע תוכנית זו צפוי.
קשה  אך הרבה יותר מכך לבחון כמה חברי ליונס מצלמים, עליו מורכב שהינו בבחינת יצירת יש מאין. ראשית דבר

ו זו תוכנית שלמיטב ידיעתי, אין לה תקדים, בארץ ובעולם ) אגב, בכוונתנ  עיוורים וכבדי ראייה שמצלמים. לאתר
חיפשתי מה שאנו נוהגים  לפרסם פעילות זו במסגרת הבינ"ל של הליונס בתקווה שעוד מדינות יאמצו חיבור מיוחד זה (.

ובמסירות רבה ובמקצועיות גדולה,  לכנות "בולדוזר". לשמחתי, דורית ניצני ממועדון גבעתיים "גור אריה" נענתה לאתגר
יצק יסודות לפרויקט ארצי ומתמשך  שהוא ווים הערב, ואני מקווהרוע שאנו חיהא הפיקה יחד עם חבריה לוועדה את

המביעים רעיונות מקוריים  בתחרות, המשתתפים בצילומי החברים התבוננתי בהנאה ובהערכה  לשנים הבאות.
לכל הנהגות המועדונים שקיימו את התחרות במסגרת המועדון ובמיוחד  ופרשנות מעניינת לפרטים . אני מאד מודה

מאד לראות את התצלומים של חבורת העיוורים הנמצאים אתנו,   התרגשתי שנטלו חלק בתחרות זו . המועדוניםלחברי 
שיר מופלא ומרגש המופיע  זניכםולקרוא בא תרשו לי בעניין העיוורים, לקראת סיום, שכולם מביעים רגישות ותקווה.

הידועה, כלת פרס נובל לספרות, ויסלבה  המשוררת יצירתה של בספר שירים, שקיבלתי לאחרונה ליום הולדתי,
                                                                                                                            ...... שימבורסקה.

מאחר שכידוע,  . בהובלת נושאיום, אני חוזר ומודה לדורית ניצני על הכישרון שגילתה ועל המאמץ הגדול שעשתה ולס
גם לעיריית רעננה, ובמיוחד לאחת והיחידה, אסתר סלע,  יש לי את הזכות הנעימה להודות נדרשים שניים לטנגו,

שיתוף  זכה לקיוםשי ד במסגרת ארגון הליונס ובכלל,אני מאחל לכל מי שמפיק אירוע מיוח מנהלת האגף לחינוך משלים.
ואחרון, ברכות לזוכים בתחרות הארצית, איחולי   בביצוע אירוע זה. כפי שהתקיים ם,כה יעיל, מקצועי ונעי פעולה

 הצלחה לזוכה, בתחרות העולמית והמשך חג שמח לכל הנוכחים ובני משפחותיהם.

 
 , חברי וחברות ליונס ישראל

על הקמתו של מועדון ליונס  ,מברכים

בחג החנוכה ומאחלים מודיעין 
לחבריו הצלחה בדרכם בפעילות למען 

 " .שרות אנו"הקהילה בסיסמא ל

 בתערוכת הצילום נציב המחוז ורעייתו חויק

 מדברי נציב המחוז דני הורוביץ בתערוכת הצילום

 חנוכה בטקס הצ'רטר של מועדון מודיעיןהדלקת נרות 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ישלח  כדי לייצג  הזוכה במקום ראשון הפוסטר . .24.11ביום טקס רב  משתתפים בהתקיים פוסטר השלום הנבחר 

צילומים מהטקס ופרטי הזוכים והשופטים  יפורסמו באתר הליונס. תודה לכל הנשיאים וראשי אותנו בתחרות הבינלאומית. 
כהמשך לאירוע, נקיים  בשבוע של חנוכה תערוכה של כל  הוועדות מהמועדונים שהשתתפו על המעורבות ושיתוף הפעולה.

. 14.12.12 -9.12.12    ם בין הימיםהתערוכה תוצג בקניון גבעתיי הפוסטרים  שהגיעו לגמר, שתהיה פתוחה לקהל הרחב.

דני  -ישתתפו נציב ליונס .17.00בשעה  10.12.12הפתיחה החגיגית של התערוכה לקהל תתקיים  בקניון, ביום שני, 
ראובן בן שחר וחבר השופטים.  התערוכה תאפשר חשיפה ופרסום נוסף של הארגון  –ראש עירית גבעתיים  הורוביץ,

אתם וכל  העבירו  את המידע על התערוכה לתלמידים  שציוריהם מוצגים בה ולכל חברי המועדון.אנא,  ופעילותו בקהילה.
                                                                     חברי המועדונים מוזמנים, כמובן, להשתתף בטקס.

 יו"ר ועדת פוסטר השלום יונינה פוקס ב ב ר כ ה
 

 

רעות, מר חיים ביבס, -, במעמד ראש העיר מודיעין, מכבים12.12.12נחנך בעיר בנר חמישי של חנוכה, מועדון ליונס מודיעין 
מר שמעון סוסן, נציב ליונס ישראל, עו"ד ליון דני הורוביץ, נציבים לשעבר, נשיאי  ראש המועצה האזורית חבל מודיעין,

.  המועדון החל  מועדונים, חברי ליונס מרחבי הארץ וקהל רב. הנחה את הערב במקצועיות וחינניות נצל"ש ליון עזרא שמיר
מועדון ליונס מודיעין החדש .  מודיעין משמעותית לחוסים במפעל שיקומי למבוגרים בחבלאת תרומתו הליוניסטית בתרומה 

, ואיחל לו שימשיך לגדול ולפרוח. הנציב הוסיף נציב המחוז חברים. אין תקדים למספר הזה בטקס השקה", אמר 33מונה 
ואת יכולותיו הגבוהות מפעילותו במועדון ליונס רמת גן זה הנשיא המייסד של ליונס מודיעין וסיפר שהוא מכיר את אמיתי 

ליון יהודית מור, נשיאת מועדון אלמוג  , ועדות נוספת לכך הגיעה היום, עם חנוכת מועדון ליונס מודיעין המרשים.כעשור
קרית אונו, הודתה לעו"ד ליון אבי אמיתי, הנשיא המייסד של ליונס מודיעין, על בחירתו במועדון שלה כמועדון חונך. היא 

ליון איתן לב , נשיא מועדון ליונס ר"ג  תח להצלחה טמון ביוזמה ובתעוזה.שתפה בניסיון שלהם כמועדון צעיר, ואמרה שהמפ
עו"ד  שנים ואף העניק לו שי יפה לסיום תקופת חברותו במועדון ר"ג. 10-בירך את אמיתי שהיה חבר מועדון ר"ג למעלה מ

חברים.  33"המועדון שלנו מונה ליון אבי אמיתי, הנשיא המייסד של מועדון ליונס מודיעין, הודה לכל הנוכחים והמברכים. 
הוא משקף את ההתלהבות הרבה, הנכונות והרצון של תושבי האזור להירתם לפעילות התנדבותית. התחלנו לפני כשנה 

באיתור חברים, ואני מלא הערכה על שיתוף הפעולה שאפשר לנו למלא את השורות ולהקים את המועדון". אמיתי הודה לכל 
רב, ובראשם יו"ר ועדת הטקס, ליון דב עפרון, וחברי ועדת הצ'רטר, ליון שמחה שידלובסקי, ליון החברים שתרמו להצלחת הע

פעילויות ההתנדבות של  רותי אפולט, ליון פיני נחמיאס, ליון דודו גלבוע,  והדגיש את מחויבות חברי המועדון להמשך עשיה.
תוף עם האגף לשירותים חברתיים במודיעין, רכזת חברי ליונס מודיעין מקיפות תחומים מגוונים בחיי הקהילה, בשי

בשילובם מקיימים  ימי כיף לחיילים המוצבים  –המתנדבים במועצה האזורית ועמותות שונות כגון: הוועד למען החייל 
לתמיכה בכבדי  –באזור וכן חלוקת כיבוד במוצבים בסיוע ותרומת  מאפיות אנג'ל, אינגליש קייק וללוש ,עמותת  פעול"ה 

עזרה  –עמותת  חממ"ה  וורים, להם מעבירים: ערבי  הקראה, עבודות יד, לימוד מחשבים, שיחה, טיולים קצרים,יאיה וער
התנדבות  –פעילות מדי יום אחרי שעות ביה"ס עד שעה שש, "שעה של כיף"  –בלימודים אחרי שעות ביה"ס, מועדוניות 

. חברי המועדון החלו בפעילות חודשים לפני פתיחתו הרשמית של במפעל שיקומי למבוגרים במועצה האזורית חבל מודיעין
 המועדון ומתכננים המשך והרחבת פעילויות בתחומים נוספים.

 

 



   

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 נאום הנציב במשכן הכנסת                                                                           

 

                                                                            

 

 

 ליונס במשכן הכנסתובוזי הרצוג        הצייר מעקבה ירדן              דגל ה יו"ר הועדה יהודה גפשטיין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

במחלקת  13.11.12 התקיים ביום ראשון לניתוחי רישתית העיןטקס הענקת מכשיר 
העיניים בביה"ח אסף הרופא בנוכחות מנהל ביה"ח ד"ר בני דוידזון ,מנהל מחלקת 
עיניים פרופ' איציק אבני , מנכ"ל חוג הידידים מאיר בלייר,  נציג הליונס עו"ד דני 

נשיא מועדון ליונס  L.C.I.F נציב לשעבר מרסל פרידמן אחראי ליונס על הורוביץ
נשיאת מועדון ,  נטורה ונשיאה קודמת שולה רוביןיהודה ו -גור אריה גבעתיים 
בטקס המרגש  . יהודית מור ונשיאה קודמת אתי בהריר -אונו -ליונס אלמוג קרית
חברים רבים משני המועדונים, רופאי המחלקה ,אחיות ואנשי  והמכובד השתתפו

הודו ד"ר דוידזון ומנהל מחלקת העיניים פרופ' אבני             מנהל ביה"ח  צוות.
לארגון הליונס על התרומה והדגישו את חשיבותה לביה"ח הממוקם בפריפריה 

שבהענקת  חברי הליונס הדגישו יה דלת משאבים כספיים.יוהמשרת אוכלוס
,עזרה וטיפול  מיישמים את אחת המטרות המובילות של הארגון המכשיר אנו

 .הטקס הסתיים בהבטחה הדדית לשמור על קשר בבעיות עיניים.

 

תרומת חנוכת מכשיר בבית חולים אסף הרופא מיוזמת מועדוני 
 קרית אונו וגבעתיים

 להלן חלק מפעילויות של המועדונים וכן כלל המועדונים המשתתפים. . צוין יום הניקיון הבינלאומי.2.11.12ביום שלישי 
באזור עם אוכלוסייה  5-13ישראל ציינו יום זה במועדונית ביפו ד', גן שנותן שירותים לילדים בגילאי  - חברי מועדון דן פז

תחילה ניקו את חצר הגן שהיה במצב לא טוב, ואחר כך  שתילים וכלי עבודת גינה. החברים הביאו במצב כלכלי ירוד ביותר.
                 כל זה התבצע בעזרת ובהשתתפות הילדים שמבקרים במקום, וגם חלק מההורים. שתילים יפהפיים. 30נטעו 

 יסמא " טביעת רגל אקולוגית".המועדון  החליט השנה לפעול בגני ילדים ביישוב מיתר תחת הס - מועדון באר שבע האב
גנים אליהם הגיעו חברי המועדון, שהקריאו לילדים מתוך הספר "הגן הסקרן" מאת פיטר בראון העוסק  2למטרה זו נבחרו 

תמונות מתוך הספר: הראשונה מתארת עיר  2בנושא של איכות הסביבה, גינון וסביבה ירוקה. לצורך הפעילות הוגדלו 
חברות המועדון הקריאו לילדים קטעים מן הספר ושוחחו עמם על נושא איכות  מציגה עיר ירוקה.קודרת ואילו האחרונה 

 מועדון "אחווה בנגב"הסביבה ופיתוח גינה ירוקה, כשהן מפנות את הילדים אל תמונות בספר וחולקות עמם רשמים. 
לות ניקיון בחצר בית הספר ובשכונה הוקדשו לפעי הפעילות של המועדון שהתקיימה כבשנה החולפת בבית ספר "עתידים",

מועדון לב ארי קיים את יום הניקיון  - מועדון לב ארי הוד השרון .התקיימו סדנאות יצירה מחומרים ממוחזריםוהקרובה 
קיון הגן ושתילת צמחים והסתיים בסיפורו של אחד י: שיחה על נושא, נ .יחד עם תלמידי כתות ז' של חטיבת ראשונים 

                         :    כמו כן השתתפו בפעילות הנ"ל מועדוני הליונס.  ,המועדון על ימי ראשית המושבה מגדיאלמחברי 
,              מועדון אלמוג קריית אונו  ,   מועדון מודיעין ,  מועדון כפר סבא ,  מועדון חולון האב    , מועדון הרצליה

 יישר כח. כל מועדון והפעילות המיוחדת שלו ביום הניקיון הבינלאומי  .פתח תקוהמועדון שלום ,  מועדון נס ציונה

 

תחרות נועדה לעודד את בני הגיל השלישי ה
להצגת היצירתיות ולתת להם במה הולמת 

     האוכלוסיה הבוגרת. הרבה האצורה בקרב
ציירים כולל כבדי  000נטלו חלק  2012 -ב

ראיה ובעלי מוגבליות. כן השתתף צייר ערבי 
ירדן. בכנסת ישראל נערך ערב הצדעה -מעקבה

מיוחד לאמנים שזכו לעלות למקום הראשון 
בהשתתפות חברי כנסת וראשי ערים מפ"ת, 

רעננה, וכפר סבא. קדם לטקס סיור מודרך 
ת המתארת יה במצגיבמשכן הכנסת שכלל צפ

את תולדות הכנסת, תפקידה ומורשתה 
ביצירות האמנות במשכן. בתום הטקס  יהיוצפ

חולקו תעודות הוקרה לציירים ולחברי 
הארגון שסייעו בהפעלת הפרוייקט.                         

 מאת הכתב משה כהן

נאום נציב המחוז חלק מ
אמקד את דברי      בכנסת.

בשלוש פעילויות שאותם יוזם 
 המפעל הראשון הארגון ומארגן.

שמתקיים כבר מזה עשרות שנים 
 .תחרות פוסטר השלוםהינו 

שמקיים הארגון  המפעל השני
הבינלאומי בשנים האחרונות 

, או מה הקיימותהינו בתחום 
איכות  –שהיה מכונה בעבר 

, שלשמה תחרות הציור סביבה.
התכנסנו היום. כפי שכבר 
שמענו, התחרות מיועדת 

לציירים בגיל השלישי ובה 
השתתפו גם כבדי ראיה ובעלי 
מוגבלויות אחרות. אמנם אנו 

ל הזוכים מכריזים כאן ועכשיו ע
בתחרות, אולם המנצחים אינם 

רק אלה ששמותיהם יוכרזו, אלא 
הם גם הציירים שחרף 

המוגבלויות שלהם, נותנים ביטוי 
 הציור.  –לאהבתם ולכישרונם 

 

 

  
 

קרא איוב 
 סגן שר

נחום חופני 
ראש עירית 

 רעננה

יהודה בן 
 ראש חמו

      עירית
 כפר סבא

השר 
מיקי 

 ןתאי

נ.  בדימוס 
משה 
 מזרחי



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרוייקט אבחון עין עצלה בגן באתר פתיחת 
בשעה טובה אנו עומדים בפני הרצת .  הליונס

חברים ממועדוני  22-הפרויקט: המכשיר אושר ו
גבעתיים ורמת גן הוכשרו והוסמכו לביצוע 

הבדיקות ע"י ד"ר בן ציון, המנהל הרפואי של 
הפרויקט והאופטמטריסט צחי קמחי מהחברה 

ימנו לפני יבואנית המכשיר בהשתלמות שקי
מספר ימים. מסמכי הפרויקט הוכנו ועתה 

מטפלים בהוצאת ההזמנה למכשיר הממתין לנו 
אצל היבואן ואישור הסופי של עיריות רמת גן 

וגבעתיים .אגפי החינוך של העיריות יפיצו 
מהות לחתום על ילגנים את טפסי הקריאה לא

כתבי ההסכמה לבדיקת ילדם בצרוף טופס 
ור להתפשט גם הפרויקט אמ ההסכמה.

למועדונים נוספים וכמו בארה"ב, הפרויקט 
נעזר באתר אינטרנט המרכז את הטפסים, 

דיווחים, סרטוני פרסום ומשרת הן את מפעילי 
הבדיקות, הן את לקוחותיו . אני סבור שכדאי 

מקום מיוחד  להקצות באתר ליונס ישראל 
למטרה זו. המיקום באתרנו יביא גם להגברת 

שניתן לאחסנו גם באתרים  חשיפתו. כמובן
גוגל סייט אם מסיבה -שיתופיים אחרים כמו ב

כלשהי אין אפשרות להתאחסן ולהתנהל דרך 
 . אתר ליונס ישראל

 

בערך  –בית החולים "וולפסון",  מח. ילדים 
אחת לחודש מתנדבות שלנו מבקרות 

ומחלקות כיבוד:    עוגות והפתעות לילדים 
-הרתוקים למיטות ולאלה בטיפול נמרץ. כמו

כן, בכל חודש אנו תורמים כספים לקניית 
עזרים שונים, כגון:  צבעים, נייר וכדומה 

למועדונית שבביה"ח עבור הילדים שאינם 
ורמים רתוקים למיטותיהם. מדי פעם אנו ת

מכשירים רפואיים לפי בקשת המחלקה. עזרה 
  לצוות מעון לילדים המועמדים לאימוץ.

 4המחלקה לקשיש.  -המוסד לביטוח לאומי  
פעמים בשבוע מתנדבות שלנו עוזרות 

לקשישים לממש את זכויותיהם המגיעות 
להם מהמוסד. כמו כן מתקשרות לקשישים 

 בית "לאה רבין" מעון  ים.יבודדים ועריר
לאוטיסטים )בוגרים(. כפעמיים בשבוע 

המתנדבים שלנו עוזרים לחוסים  בעבודות 
היד שבהן הם מועסקים, ובזמן הארוחות. 

עבודות  כשמתקיים בזאר הנועד למכור את
היד של החוסים, המתנדבים משקיעים עבודה 

אחת  –וורים ימועדון לע רבה להצלחתו.
לשבוע. מתנדבות שלנו משוחחות אתם, 

ת להם ועוזרות בהגשת  הארוחות. מקריאו
מלוות אותם   –כאשר יוצאים לטיול 

עמותת "ידיד לחינוך"'   המתנדבות שלנו.
 –סיוע לתלמידי כיתה א' בביה"ס היסודי 

מתנדבות שלנו מסייעות לילדים כדי   להקל 
הספר, ואף -עליהם את המעבר  מהגן לבית

 –טיולים ברחבי הארץ   עוזרות בלימודים.
 ת לחודש, מתנדבים שלנו מארגניםבערך אח

מדריך מוסמך.  הטיול נועד לחברי  טיול בליווי
המועדון ובעיקר לקהל הרחב. ההכנסות 
מהטיולים משמשות למימון הפעילות  

ההתנדבותית וכך אנו מפרסמים את ארגון 
בדיקות   ה"ליונס" בכלל ואת המועדון בפרט.

המתנדבות שלנו  –סינון שמיעה וראייה 
בדיקה ראשונית של הקשישים  עורכות

ב"מעון יום לקשיש" ובמתנ"סים בעיר. לפי 
הצורך מפנים אותם לרופאים מתאימים 

להמשך טיפול. כמו כן תרם מועדון מכשיר 
 חדיש לבדיקת עיניים ל"מעון יום לקשיש".

בפרוס חג הפסח אנו  –קמחא דפסחא 
מחלקים שוברים לקניית מזון  ברשתות 

ות נצרכות שאת השיווק השונות למשפח
שמותיהן אנו מקבלים ממחלקת הרווחה של 

חלוקת צנצנות דבש ב"מרכז יום  העיריה.
 –חלוקת מלגות  לקשיש" לכבוד ראש השנה.

מדי שנה אנו מחלקים מלגות לתלמידי תיכון 
המצטיינים בפעילותם למען הקהילה. 

בפרויקט זה משתתפת גם עירית חולון. נוסף 
שתתפים על הפעילויות האלה אנו מ

בפרויקטים של הנציבות: איש השנה, פוסטר 
השלום, חילופי  נוער הבינלאומי )השנה 

נוער -השתתפה מטעמינו נציגה במחנה
ועדת ובפינלנד(. חברת המועדון מכהנת ב

המוסיקה.   כמו כן נעשות במועדון פעילויות 
ש החברים כגון: הרצאות, מסיבות לגיבו

 פגשים ועוד.מ

  

חברות מועדון אבוקה פעילות מאד בתחום 
תקווה, ובמיוחד במועדון -הקהילה בפתח

העיוור, בקרב קהילת כבדי הראייה 
המשיכו חברות המועדון והעיוורים. השנה 

לתמוך ולטפל בחברי הקהילה, ארגנו טיול, 
הרצאות ומנגנת שתשיר יחד איתם שירה 
בציבור. לשמוע את חברי הקהילה שרים 

          מתוך שמחה שבלב, היה מרגש מאד.
בגן הנ"ה, גן לילדים אוטיסטים, התקיימה 
מסיבת חנוכה כשכל ילד חבילת שי מבית 

מטעם חברות המועדון:  שפירא. ניתנה מתנה
לוח מחיק גדול. בנוסף הפעילות הרגילה 

נמשכת: ביקורים שוטפים בגן וערים לצרכי 
הילדים והגן לפי דרישות הגננת, שעושה יחד 

    עם הצוות עבודת קודש למען הילדים.
בבי"ס קורצ'אק, בי"ס לילדים קשיי חינוך, אנו 

חוגגים לילדים ימי הולדת עם מנגנת, בר 
לילדי מצווה, עוטפים ספרים בספריה,  מצווה

לפי  בחדר היצירה עוזרים בתפירה ועוד
את פוסטר השלום בחרנו  בקשת המנהלת.

ציורים שציירו ילדים קשיי חינוך בבי"ס  מתוך
בתחום הפעילות החברתית שמענו  גוריון.-בן

הרצאה ביום הבינלאומי למאבק באלימות 
הסברה רחל פיין, רכזת  נגד נשים ונערות, מפי

מרכז סיוע השרון, בנושא: "לשבור  –בקהילה 
האלימות המינית:  –את קשר השתיקה" 

 חברה והתייחסותה, הסברה. פוסט טראומה,

 

 

טקס למתנדבים מצטיינים 
גן התקיים -בעירנו רמת

,  15.10.12בתאריך 
בתיאטרון "היהלום", 

בהשתתפות ראש העיר מר 
צבי בר, יו"ר הוועדה עו"ד 

משה ל. מרון, חברי 
מועצת העיר ומנכ"ל 

העירייה. המגן הוענק 
למתנדבים פרטניים וכן 

לקבוצות המתנדבים בעיר 
והעושים למען האחר. 

נבחר  גן-מועדון ליונס רמת
לקבל מגן הצטיינות על 

פעילותו למען הזולת 
בעיר. המועדון פעיל מזה 

שנה בשיתוף פעולה  20
עם אגף הרווחה הדוק 

ואגף החינוך של עיריית 
גן וחבריו מתנדבים -רמת

בקרב בני הנוער, הגיל 
השלישי, ניצולי שואה, 

עיוורים וכבדי ראייה ארגון 
בחודש התרמות דם. 

נובמבר נערך מבצע 
התרמת דם בקניון איילון 

גן. חברי המועדון -ברמת
יחו לנרתמו למבצע והצ

מנות דם  130להתרים 
 ם.מצילי חיי אד

התרמות הדם הם בשיתוף 
פעולה עם בנק הדם בתל 

 השומר.
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*המועדון מימן בגדים חדשים עבור 15 
"בית  –צעירות החוסות במעון לנשים מוכות 

עקבות יוזמה של חברי המועדון, ב* חם".
ביצים בשבוע במשך  400מושב בדרום יתרום 

" נווה שנה שלמה, לכפר לילדים בסיכון 
 12.10.2012ביום שישי *  . בנס ציונהיהודה" 

התקיימה בראשון לציון התרמת הדם 
המסורתית בשיתוף עם מגן דוד אדום, נאספו 

כיסאות חדשים  23נתרמו  *  מנות דם. 20
ושני מדיחי כלים חדשים למועדוניות ביפו, 
  .שמטפלות בילדים עם קשיים התנהגותיים

. התקיים 22-30-11-12בימי חמישי ושישי * 
במקום מושבה של התאחדות עולי אמריקה 
לטינית בכפר סבא היריד המסורתי לספרים 

משומשים בספרדית, וזאת ע"מ לגייס 
שאבים לעזור לנזקקים . המועדון הודה מ

פלטקין  להתאחדות ולנשיאה הגב' אריאנה ג.
 תמורה, הנדיב, ללא כל על שיתוף הפעולה

לעזור לאלו אשר נזקקים לו ביותר. ע"מ  
לילדים  "גיל " טבלטים לבית ספר 4 מותר*נ

.יפו–אוטיסטים בעיר תל אביב   
הכלי הטכנולוגי החדיש הזה, עוזר לילדים 
אוטיסטים לתקשר עם הסביבה ומקל על 

 התפתחותם והסתגלותם לחברה

 
 

אימון כדורת דשא  –"קפה אירופה" 
הפעלת קפיטריה במעון  –לעיוורים 

אריזת מתנות  –חוסים "שיקמה" 
  –לקראת חגים בבית "איזי שפירא" 
עזרה בהפעלת חנות מתנות בבית 

"איזי שפירא". ועוד פעילויות 
 מזדמנות גם בשיתוף עיריית רעננה.

במבצע עמוד ענן עירית רעננה בעזרת 
ף את מועדוננו ארחנו לשני ימי כיי

תושבי הדרום, העיריה הפעילה 
סיורים בעיר ולאחר מכן התקבצו 

האורחים בפארק רעננה להפניג 
וארוחת צהריים, ביום ב' בשבוע 

ילדים מאשדוד  250  -הגיעו  כ 
ילדים  400 -עו  כיוכעבור יומיים הג

רוח היה מוצלח ימאשקלון. כמובן הא
מעוד ומועדוננו קיבל תשבוחות מכל 

 ראש העיר ואחראי על הגורמים כולל
המתנדבים ברעננה דורון בכר ונציגי 

 האורחים.

 

 

מועדון ה    חברי מועדון הקשישים שז"ר   בגבעתיים  הדליקו נר חמישי של חנוכה  עם מתנדבי  מועדון "ליונס גבעתיים".
רדה רחל מיכל ויונה  ו  יים בשבוע  מגיעות חברות המועדון,הזהב שז"ר בעיר. פעמ-מאמץ מזה שנתיים את מועדון גיל

הפעילות נעשית בשיתוף אגף הרווחה  הרצאות והתעמלות. משחקים, למועדון, ומארחות את החברים  על שתיה וכיבוד,
ד רגנו המתנדבים בשיתוף עם העיריה  מסיבת חנוכה עליזה  לחברי  המועדון. אחברשות.   בליל  חמישי של חנוכה א

פירות ודברי  בית,-לביבות  תוצרת סופגניות, האורחים התכבדו  בכיבוד עשיר, האורחים  הדליק  נר  חמישי של חנוכה,
שחק מנהל אגף הרווחה  בעיריה  ברך  את הבאים  וציין  את הפעילות -יצחק בן   ידי מתנדבות  ליונס.-מאפה  שהוכנו  על

ומחלקת  אנשי המתנ"ס, במסיבה נכחו  רבים מחברי ליונס גבעתיים, ההתנדבותית של  מועדון ליונס גבעתיים  בעיר.
 ן. לסיום  כמנהג המועדון,רקידה  את  חברי המועדוהלהיבה את המשתתפים  בשירה  וה  נימיןב הרווחה.   הזמרת  עירית

 הזהב שיום הולדתם חל מספטמבר עד ינואר.-הולדת  לחברי מועדון גיל-חילקו מתנדבי  הליונס מתנות יום

מקיים מועדון "ליונס גבעתיים" בשיתוף עם מח' הרווחה של העיריה  מבצע חלוקת מזון  חדש בחדשו, מזה עשר שנים,
כדי לארגן את  מגיעים חברי המועדון למרכז החלוקה במתנ"ס שז"ר שי בצהרים,בימי ש אחת לחודש,  לבתי נזקקים בעיר.

חברי המועדון ומתנדבים פרטיים נוספים , —מתנדבים-נהגים חבילות המזון נארזות ע"י החברים במקום.   חלוקת המזון.
די מח' הרווחה של י-השמות והכתובות ניתנים על קקים.זמחלקים את החבילות לבתי הנ בעזרתם של חניכי הצופים,

המזון .איש לא נדרש  ונוסעים עם הנהגים למסור אתמקבלים כתובות  חניכי הצופים מסמנים את הארגזים, העיריה.
את המבצע מרכזת השנה נעמי זיסקינד  חברת המועדון ועמיחי טל  איש לא נחשף "מתן בסתר" לשמו.להגיע למקום 

החדשה נערכה חלוקת מזון גדולה כל סל מותאם לחג וחולק  לכבוד השנה     המקיים פעולה זו מראשיתה זה עשר שנים.
משפחות . חלוקת המזון פתחה למעשה את שנת הפעילות החדשה של המועדון)תשע"ג( שנת נשיאותה של  100-למעלה מ

ים  :הפעלת מועדון הקשישים שז"ר  פעמי רותי משבץ. החלה הפעילות בפעולות ההתנדבות האחרות של המועדון כגון
הענקת מלגות  טחון,יסיוע באגף השיקום של משרד הב הספר בעיר במסגרת עמותת "ידיד לחינוך",-,סיוע בבתי בשבוע

  .סיוע

 

קבוצת שמעוני  - גיוס מצלמות
יבואני פוג'י באמצעות מועדון 

 5ליונס נס ציונה תרמה 
מצלמות להרחבת פרויקט 

"ילדים מצלמים" של תלמידי 
נווה יהודה, ממפעל כפר הילדים 
 - כפר הילדיםילדי ישראל. 

מעורבות חברי מועדון ליונס נס 
ם ציונה בפעילויות כפר הילדי

בנוסף להשתתפות מתרחבת. 
לכל ילד"  בפרויקט "אלבום

באמצעות צלמים ממועדון 
ליונס נס ציונה, החלה אחת 
החברות לחנוך את קבוצת 

שני חברים  הבוגרים בכפר.
נוספים נמצאים בשלבי תכנון 
של חוג לאחזקת בית בעבור 

תלמידי כפר הילדים, על יסודות 
הנגרות, החשמלאות, ושאר 

התיקונים והשיפוצים 
הבסיסיים אשר רצוי שכל 

כדי לתחזק את  מבוגר יידע
הפנינו לסניף   - אנוש ביתו.

אנוש את השף שלום שטרית, 
שמתנדב לעזור לבית יפעת 

להתארגן לפתיחת בית קפה 
חוגי בישול   במקום, ומעביר

 .למתמודדים. זו הצלחה גדולה
כמו כן הפנינו אליהם מעצבת 
פנים מתנדבת, לעזרה בשיפור 

  פני הבית.
 

 



 

תלמידים חולקו בחודש החולף סווצ'רים לתלמידים בביה"ס  30 -לאחר שבתחילת השנה חולקו תיקי בי"ס וערכות לימוד ל
סווצ'רים, במידות שונות ובצבעים מגוונים  30"יובלים". נשיא המועדון, מיקי שיפר, ויו"ר ועדת הרווחה חיה בוזין, רכשו 

ילות בבי"ס "יובלים" פועלים חברים מתנדבים במפגשים פרטניים מול )המתאימים הן לבנים והן לבנות.( במסגרת הפע
שבועיים תוך שימת דגש על נושאי העשרה לחומר הנלמד. המועדון נענה -תלמידים, בהמלצת הנהלת ביה"ס. המפגשים הינם חד

חלוקת מפזרי חום  –ים לבקשת הנהלת בי"ס "יובלים" וביצע שיפוץ ותיקון קיר בביה"ס. מבצע נוסף שיצא לדרך בימים הקרוב
ד ונשיא המועדון נרתם מי מחלקת הרווחה של עמישב פנתה בבקשה זו לקראת החורף, ה נזקקת בשכונת "עמישב".ילאוכלוסי

בחג החנוכה התקיימה בעמותת נאמן   -" עמותת נאמן" ש"ח מחברת התיירות "גוליבר". 5000לפניה וגייס תרומה בסך של 
 חלוקת הסווצ'רים על ידי חברי המועדון יא המועדון, שהביא את ברכת מועדון "שלום".מסיבת חנוכה, בה נכח גם נש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בערב ראש השנה, .  עמותת חן" -מתנדבי מועדון ליונס חוגגים שנה חדשה עם "בחברה טובה  פעילות בראש השנה
עמותת חן".  -השרון אל מועדון "בחברה טובה -הגיעו מתנדבי ליונס הוד ישראל השלים הכנותיו לחג,-בשעה שעם

כמו בכל שנה, נשיאת מועדון הליונס, אילנה ברקוביץ' ואיתה חברינו המתנדבים, המתיקו ושמחו את חברי "בחברה 
ם "בחברה טובה" היא עמותה המסייעת לאנשים עם קשיי עמותת חן" לקראת השנה הבאה עלינו לטובה. -טובה 

פיזיים ונפשיים שונים, לרכוש מיומנויות מקצועיות כדי להשתלב בתעסוקה ובחברה. מתנדבי מועדון הליונס פועלים 
להגשמת המטרה של העמותה: להעניק לכל שונה את ההזדמנות להצליח בקהילה, ולקהילה, להעריך את השונה 

עמותת חן", נמשך -ברי עמותת "בחברה טובההשרון לבין ח-הקשר המבורך בין המתנדבים ממועדון ליונס הוד שבה.
 השרון ובחברה הישראלית בכלל.-שנים רבות והוא בסיס לאיכות החיים החיובית שאנו שואפים אליה בעיר הוד

לחברים של מועדון ליונס הוד השרון שעזרו רבות  פעילות בחנוכה, מכתב תודה של יו"ר העמותה, רותי רוזנטל
 -הודות לכם מכל הלב על העזרה המאד גדולה ומשמעותית ב"מבצע חנוכה" שלנובמבצע חנוכה. אנחנו רוצים ל

גדולה  האתם תמיד באים ברצון טוב, עם חיוך על הפנים ועם מוטיבצי שיקום בעבודה.-עמותת חן-בחברה טובה
דוד שתמיד אנחנו רוצים להודות גם ליפה ול לעזור לנו בעיקר בחלוקה לגני הילדים בהוד השרון )והם רבים מאד!!(.

ובכל דבר שאנחנו זקוקים, ומוכנים  תמיד לתת יד לכל מבצע, ולכל משימה שאנו  המוכנים לעזור בארגון, בעשיי
התושבים  שהתנדבו  לתרום דם ביום שישי האחרון   120לכל  תודה גדולה ! התרמת דם בהוד השרון    צריכים.

 .יחד עם מגן דוד אדום   עדון  "ליונס האב"  בהוד השרוןבהתרמת הדם החצי שנתית שארגנו  חברי מו – 12.10.2012
השרון שהקימו בעזרתה של העירייה, מועדון תרבותי למען תושבי העיר. -ייחודית של חברי מועדון ליונס הודפעילות 

לאה היידו, מלכה לביא הצהריים, בניצוחן של -מתקיימת בכל יום ראשון בשעות אחריזהב", -פעילות מועדון "שיח
"קוים לדמותו השעה המרכזית בערב זה הוקדשה להרצאה:  וכוללת הרצאות מגוונות בנושאים שונים. - ועפרה קציר

השרון, סא"ל במיל., היסטוריון ומחנך ריתק -המרצה, חיים מזרחי, חבר מועדון ליונס הוד ומורשתו של יצחק רבין"
כך -שרון מחבק את מועדון גיורא כבר שנים רבות ועלמועדון ליונס הוד ה - אימוץ מועדון גיוראאת קהל השומעים. 

מזמנם, ממרצם, ומנדיבות ליבם לחברות  ”ליונס“הם הראויים להערכה מיוחדת. בכל שנה מעניקים מתנדבי מועדון 
המועדון: ברכישת חפצים שונים שהמועדון זקוק להם, במימון מסיבות, העסקת מורה לדרמה במשך למעלה משנה, 

כנים שונים במועדון. השנה במיוחד דאגו שוש הלוי, יו"ר וועדת רווחה ושוש ארוגטי, מרכזת ובעיקר דאגה לת
הפעילות של "ליונס" במועדון גיורא, למבחר מתנדבות מדהימות שמעשירות את הפעילות במועדון בתחומי חברה, 

 יצירה ומלאכת יד.

 

 

 

 

 

 

וחברי המועדון תומכים במועדון אנוש פ"ת וועדת אנוש חברי :  וועדת אנוש
מגיעים מספר פעמים בחודש למועדון עם כיבוד קל   פגועי נפש, 00-שכולל כ

המקצועי ע"י שיחות ואוזן קשבת אישית לכל אחד מהחברים.  ועוזרים לצוות
חברי הועדה מארגנים גם טיולים ברחבי הארץ ובזרים למיניהם )בגדים, אביזרי 

אופנה, תמרוקים, תכשיטים וכו'( עורכים מסיבות וחוגגים את חגי ישראל 
בין חברי אנוש יש כמה זוגות נשואים שמקבלים  ביחד ודואגים לכיבוד עשיר.

משתתפים החברים  :ועדת חלוקת מזון .של אנשי הועדה  יעוץ ותמיכה אישית
בחלוקת מזון מבושל לארוחת שבת לחיילים בודדים עד לפתח ביתם בכל יום 
שישי מיום הקמת המועדון. כמו כן מתבצעת חלוקת מזון למשפחות נזקקות 

 שמגיעות בכוחות עצמם בכל יום שישי. המצרכים המחולקים נתרמים ע"י
לקראת החגים )ראש השנה ופסח( מחלק המועדון חבילות  חברות שונות בעיר.

שי מיוחדות לחיילים וכן תלושי שי לקניית מצרכים למשפחות נזקקות 
חברי המועדון מאמצים את באי מועדון עמותת  ועדת נאמן: .בסכומים נכבדים

חי. איש, למקום מגיעים אנשים המשתקמים אחרי אירוע מו 40-נאמן בעיר כ
 .חברי המועדון דואגים באופן קבוע פעם בשבוע לארוחת בוקר מזינה ובריאה 

  

 פתח תקוה מועדון קרן אור

 חלוקת סווצ'רים  לקראת החורף
 של מועדון ליונס שלום פתח תקוה



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              

                                                           

                                    22.10.12 -סיכום הפעילות ב"יום הספורט וההנאה", שהתקיים ב 
                                                                  תינה. גוף בריא ונפש בריאה מרחיבים את גודל הנ

מועדוני ליונס מכל קצוות הארץ, על דגליהם,  20 -מ  חברים 200בין שמש לענן ממטיר, הגיעו   22.10.12ביום שישי 
        האירוע התקיים בחסות ראש העיר רעננה,  חולצותיהם וכובעיהם הצבעונים, למרכז הקהילתי לב הפארק, ברעננה.

 ובהשתתפות מאיר ברנשטיין מנהל מחלקת הספורט בעירייה.  מר נחום חופרי,
מטרת היום המיוחד הזה הייתה לקיים לחברי ארגון הליונס מפגש חברי, מגבש, מרענן ומענג, תוך שילוב פעילויות 

בבריכה, טניס שולחן וזומבה( הרצאה בנושא בריאות, שירה בציבור ספורט מודרכות ) טאי צ'י, פלדנקרייז, התעמלות 
 -ב עם קפה ומאפה.  ,02:00הפעילות התחילה בשעה   .בהנאה "לשירות אנווריקודים, והכול כסיסמת נציב המחוז, 

 בהמשך, התקיימו פעילויות הספורט זינקו המשתתפים לצעדה ססגונית שהתקיימה בפארק הנפלא של רעננה.  02:30
השונות, ולאחר טקס סיום, שבסיומו עוד התקיימו שירה וריקודים, התפזרו החברים לבתיהם, מחויכים ושמחים, בשעה 

חברים  230בטקס הסיום, הודה עו"ד דני הורוביץ נציב המחוז על ההשתתפות הערה של החברים וציין כי נרשמו  .14:00
החשיבות של ההנאה בעשייה של חברי הארגון והביע את  דני הדגיש את )!(, שחלקם חשש להגיע עקב הגשם הצפוי.

סיפוקו מהיום הכה מוצלח, תודות לשיתוף הפעולה המצוין שהתקיים בין העירייה לבין הוועדה הנציבותית , אותה 
  הוביל שמוליק זילברמן, בכישרון ובמסירות ראויים להערכה.

        

  

 

 חברי מועדון נצרת בתהלוכת כריסמס

לכבדי ראייה חוג תכשיטנות מועדון כפר סבא מפעיל 
 4– ל הנחלקים . משתתפים 3 –למפגשים מגיעים כ  ועיוורים.

חבר/חברת המועדון המסייעים  םקבוצות. כל קבוצה מלווה ע
במפגש הראשון הכינו המשתתפים צמידים  להם בעבודתם.

המשתתפים מחרוזים צבעוניים. מאד מרגש היה לראות את 
משלו  כל אחד מצא דרך כיצד  תרשמנוה בעבודתם ובמיוחד

גם מועדון כפר סבא משתתף  .לחוט וזיםרהחעל מנת להשחיל 
  חזרה לביתם.המשתתפים והסעות  במימון החומרים לחוג 

השנה         . מפגשים חברתיים של כבדי הראייה והעיוורים
התרבות מועדון ליונס כפר סבא מציין עשור למפגשי 

חודשיים, חברי המועדון מסייעים בהסעות מהבתים אל 
המפגשים וחזרה לביתם. דואגים לכיבוד קל ומסייעים גם 
באיתור המרצים/ אמנים  למפגשים אלו. השנה הנהגנו 

במפגשים אלו את ציון ימי ההולדת ומתן שי למשתתפים אשר 
פעילויות עם . חוגגים את יום הולדתם במהלך אותו החודש

 האתיופית העדה בני תושבים 40-מ למעלה -דה האתיופית הע
. בעיר הליונס מועדון י"ע ומומן שאורגן לטיול יצאו הבוגרת

 וקיבלו הלום עד בגשר המשתתפים ביקרו הטיול במהלך
 מלחמת בימי האתר של האסטרטגי מיקומו על סקירה
 נהנו בהמשך. בדרום מורשת אתרי מספר בעוד  וכן השחרור

 אלו פעילויות במסגרת. יואב בחמי כייף מיום המשתתפים
. נוספות ופעילויות חוגים מספר גם בנוסף יפעיל המועדון

 

 

 

 

 

 

 

  מועדון ליונס האב פתח תקווה תרם

 לדיירי בית האבות רקנאטי-אוטובוס לטיול

 ע"ש ,אימץ את בית האבות האב-מועדון ליונס פת
להסעת  נוהג לתרום אוטובוס מידי שנה,כ .ירקנאט

כאשר חברי ירי בי האבות לטיולים ברחבי הארץ, די
הפעם  המועדון נלווים אליהם לצורך סיוע והשגחה.

         היעד הנבחר היה גן החיות התנ"כי בירושלים.
גן החיות נמצא מתאים כי על אף העובדה שהוא 

מדרגות והשבילים אין בו  על שטח נרחב, משתרע
לעגלות ולכיסאות  ,נכים, להולכי רגל מותאמים

רכבת הנוסעת לאיטה  מה גם שבאתר פועלת גלגלים.
וחולפת על פני הכלובים והמתחמים שמתגוררים בהם 

יום של כף  הבית אכן היה זה עבור דיירי בעלי חיים.
שכלל גם קפה ומאפה והווה עבורם חוויה נעימה 

ס פת האב ברשותו של הנשיא מועדון ליונ ומרתקת.
ויו"ר ועדת הרווחה נחמיה רוזנבלום  שבי הורן

המשיכו בחלוקת שמיכות לנזקקים  ורעייתו ציפי
והשתתפות בפרויקטים  לילדי בית אקים, סיוע לחורף,
 ים נוספים.יקהילת

                                                                             

 

 

  

 

שנה לכל חברי ליונס ישראל, 
אזרחית טובה ומאושרת , 

בעלת פעילויות רבות בסיסמת 
 הליונס   "לשרות אנו בהנאה"



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2013 - ישיבת קבינט שתתקיים ביום  ג' בשעה 13.30 
בבית יד  ,באולם הישיבות של מועצת עיריית רעננה

                               , רעננה.140לבנים, רחוב אחוזה 
  24-22.01.13 – סוף שבוע נציבותי בנצרת .                

    23.02.13   – ישיבת נצבות שניה  .              

 

שנחגג ברוב פאר  20 -אליהו רומנוב היקר . ליום הולדתך ה
הגיעו מכל קצווי הארץ מוקיריך, מעריצך ואוהביך.  .והדר

חגיגה נפלאה, לאיש נפלא , עליה נצחה בשרביט, האחת 
מקסימה ריה . נאחל את מירב ומיטב והיחידה, אשתך ה

 . מכלל חברי הליונס בארץ 120. עד  הברכות.

             2013ינואר  2דבר המערכת מידעון 

                      ,חברי וחברות ליונס יקרים  

 .2013כמה סמלי, והנה עברנו לשנה האזרחית החדשה  חנכנו מועדון חדש במודיעין חגגנו את חג החנוכה 
  בראשותו של נציב המחוז עו"ד דני הורוביץ בסיסמא כך עברה לה חצי שנה של פעילות ליוניסטית ענפה

 "לשרות אנו בהנאה".

 אך מעל לכל אנו צרכים להיות מאוחדים, לחצי השנה הקרובה, לפנינו עוד פעולות רבות המתוכננות
 ונדיב בתודות. להיות זהיר בביקורת, לדעת לפרגן, כפי שהזכרנו לא פעם, וחברים איש לרעהו.

כך נוכל ללמוד איש מרעהו ולקדם את  מערכת המידעון זקוקה לכתבות שלכם בפעילויות למען הקהילה
 פעילותינו המקומיות.

 ולעזרתם של כל חברי ועדת ההסברה. ההזדמנות להודות למרים נגור על הדפסת המידעון,זו 

 ובשבילכם      שלכם

 נצל"ש שמשון זלביגר  

 

נציב המחוז עו״ד דני הורוביץ ורעייתו חויק עמדו בראש הקבוצה הקטנה אך  תקיים השנה בבריסל.הפורום אירופה 
פעילויות הקבוצה, את יו״ר ועדת המוסיקה אלי המלוכדת והחברית שמנתה את המשנה לנציב רמי אפרתי, שריכז את 

מרבים ממשתתפי הפורום  לאהדה גדולה המשלחת הישראלית זכתה אזרחי ואת יו״ר ועדת חילופי נער מרוואן זיבק.
מתיקה שיובאו מנצרת  חולקו מוצרי שם האירופאי, לרבות מאלה שנכחו בתחרות המוסיקה, ב"בזאר" חילופי הנוער,

השתתפות בהרצאות ובאירועי  על פרויקט מאסטר שף לעיוורים, שבוצע בארץ. המרתקת ומהמשתתפים בהרצאה
האירופאי והטיולים המשותפים של חברי המשלחת הישראלית בעיר המקסימה בריסל, כשם מתובלים בטעמי  הפורום

  .וחיזקו את החברות שבין חבריה עבור הקבוצה הישראלית חוויה נעימה  המטבח הבלגי המשובח, יצרו
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