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ד"נציב המחוז ליון דני הורוביץ עו  

"לשרות אנו בהנאה"  

 ,יקרים חברי ליונס
יינות וברכות מהנשיא תעודת הצט, כמתנת חג ליום העצמאות, הופתעתי לקבל

 . על הישגנו השנה, העולמי
מצא הוא , לאחר שלפני חודשים ספורים נשלח לי מגן הוקרה מהנשיא העולמי

 .גם בתעודה מיוחדת זואותנו לנכון לזכות 
תחושה , ש הארגוןכמי שעומד ברא, לא אסתיר את העובדה שמחווה זו גורמת לי

 .טובה וסיפוק רב
פרי  כל הישגי המחוז אינם ולא יכולים להיות ".אותנו כותזל"לא בכדי כתבתי לעיל 

 .עמלו של אדם אחד

הפועלים ללא , של חברים מסורים ,זו תוצאה של עבודה קשה במשך כל השנה
 .ליאות לשם הצלחת הארגון

 .מעומק לב, אני מכיר להם תודה, בשמי ובשם ליונס ישראל

 זד דני הורוביץ נציב המחו"בידידות עו 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

  ד"דבר נציב המחוז דני הורוביץ עו

 2102-2102השנה שהייתה 

.פרק נוסף בספר ההיסטוריה המפוארת של ארגון ליונס ישראל מסתיים בתוך מספר ימים  
, יחד עם חבריי להנהגה, רבים מדפיו כתבתי. מבחינה אישית, גם לי, לפרק זה יש חשיבות מיוחדת

, הוספנו לספר דף חדש, בעבודת צוות מתואמת, יום ביומומידי . 2102-2102במהלך שנת הנציבות 
ריבוי העשייה וההתמקדות היומיומית . יום רדף יום ופעילות חדשה הוספה. המעיד על עשייה נוספת

עם ריכוז המידע , רק בימים אלה. על כל שנעשה במהלך השנה, ביישומה היקשו על קבלת תמונה כוללת
.ניתן  לסכם ולומר שאנו יכולים להיות מאד גאים גם בפרק חדש זה, ובחינת כל הפעילויות כאסופה אחת  

אציין באופן תמציתי ביותר את הפעילויות המרכזיות המאפיינות את שנת , על מנת לרענן את הזיכרון
.לפי סדר הופעתן, 2102-2102היא שנת , הנציבות שלי  

לתי את ההכשרה לשמש נציב שם קיב, בקוריאהשהתקיימה  בוועידה העולמיתהשנה נפתחה עבורי 
עם רבים . מכל קצוות העולם, רכשתי גם ידידים רבים, בנוסף לידע, במהלך השתתפותי בסמינר. מחוז

.מהם מתקיימים קשרים חברתיים גם בימים אלה  
במסגרתה הוצגה תוכנית הפעילות השנתית . 2102, הראשונה התקיימה בחודש יולי ישיבת הקבינט

שכל ישיבות הקבינט התקיימו  יצוין. אישר הקבינט את התקציב לשנה כולה ,וכבר במועד מוקדם זה
.במהלך שנה זו, תודות לראש העיר שסייע רבות לארגון, השנה באולם המכובד של מועצת העיר רעננה  

הוצע לכל , "פנים חדשות"ובמטרה לשלב , למימוש התוכנית השנתית הענפה שתוכננה מבעוד מועד
אוישו כמעט , כנס בעלי תפקידיםבעקבות . להשתלב בוועדות הנציבויות, ינים בכךחברי הארגון המעוני

ללא מעט חברים הייתה זו התנסות ראשונה במילוי תפקידים . בתוך שבועות ספורים, כל התפקידים
.אינם ממרכז הארץ, כפי שרציתי בכך, חלקם, נציבותיים  

. לה במקום באווירה חברית וממוקדת מטרהיצאה קבוצה קטנה של בעלי תפקידים שפע לפורום אירופה
הצבעה בהחלטות ובפיתוח וחיזוק קשרים ידידותיים עם , תחרות המוסיקה, החברים עסקו בחילופי נוער

.נציגי מחוזות שונים באירופה  
בהשתתפות ראש עיריית , להרמת כוסית, התכנסה ההנהגה הנרחבת של הארגון, לקראת החגים

.רעננה  
, באזור הפארק של רעננה ובמתחמי הבריכה של העיר יום ספורט והנאהתקיים ה, עוד באותו חודש

מכל רחבי הארץ התקבצו ובאו כדי ליהנות , כמאתיים חברים. י העירייה"שהועמדו לרשות הארגון ע
שהיו לבושים , היה מראה מלבב להביט בחברים הרבים. מאירוע חברתי ולעסוק בפעילויות ספורט שונות

ורבים הביעו את הערכתם , הנאת כולם הייתה מאד גדולה. יים של המועדונים השוניםבבגדיהם הססגונ
.ותודתם למארגנים  

, מועדונים רבים השתתפו ביום זה. 1.00 –התקיים השנה ב , שהפך כבר למסורת "ל"יום הניקיון הבינ"
ידיו ועם נציגי תלמ, מוריו, ס"הקשר עם מנהלי בתיה. כשכל אחד מהם מצא כר פעילות המתאים לסביבתו

.הרשויות המקומיות נתן ערך מוסף לחשיבות קיום יום זה  
שהתקיימה גם השנה בצורה מעוררת , תחרות פוסטר השלוםמסורת ותיקה יותר בליונס ישראל הינה 

הציור הזוכה בתחרות היה של נער מנצרת אשר לימים נבחר גם בתחרות העולמית . ברמת אפעל, כבוד
! המקומות הראשונים בעולם  22 –ה באחד מ וזכה בפרס הניתן לזוכ  

הפגינו רמה , המשתתפים גילו עניין רב בחומר הנלמד. קיימנו גם השנה בבית ברל סמינר המנהיגותאת 
חלקם מהארגון וחלקם , י מרצים מצוינים"שהועברה ע, ידע גבוהה וגילו שביעות רצון רבה מההשתלמות

.ודת ההנהגה של ליונס ישראלכך התווספו חברים נוספים לעת. מחוצה לו  
כששלושים , מועדון ליונס מודיעיןארטר המכובד של 'זכינו להשתתף בטקס הצ, )...( 02.02.02ב 

.הצטרפו לארגון, חדורי רצון לסייע לקהילה, חברים  
קיימנו . התקיים אירוע ראשון מסוגו בארגון, עם הדלקת נר שמיני של חנוכה, שלושה ימים מאוחר יותר

איכות , ל בנושא הקיימות"כחלק מתחרות צילום שקיים הארגון הבינ, בין חבריו צילומיםתחרות 



 

, אך את ההצגה גנבו ציוריהם של עיוורים וכבדי ראייה, חבר מועדון ליונס חיפה זכה בתחרות. הסביבה
ר כיצד עיוו, הדברים שנשאה צלמת שייצגה את העיוורים במתן הסבר. שהוצגו לצד ציורי חברי הליונס

שהיה , כך גם נגע ללב סיפורו של צלם הרחוב על חסרי בית. גרמו לנוכחים התרגשות גדולה, מצלם
. מלווה בתמונות מרתקות  

, החברים 011-למעלה מ, הנאת. בנצרת היווה שיא מבחינת מספר המשתתפים סוף השבוע הנציבותי
ם ארגון הליונס  הצטרף לפעילות ג, לראשונה. "יום המעשים הטובים"מתקיים בארץ  3.2 -ב , מידי שנה
המחוז . עיריית רעננה ובית איזי שפירא, "רוח טובה"בשיתוף עם גורמים נוספים כמו עמותת ,  ברוכה זו

השתתפו בבוקר זה מיוחד זה  031. בפארק של רעננה, יזם וארגן יום כיף לנערים בעלי מוגבלות
התרים , למימון האירוע. שעשועים ומשחקים ,והנאתם הייתה גדולה ביותר מפעילות מגוונת של בידור

.מהשותפים לעשייה ומגורמים פרטיים, הארגון סכומים נכבדים ביותר  
ח "א והמטפל בבי"המרצה באוניברסיטת ת, לקח חלק מרכזי פרופסור לנוירולוגיה בפורום הים התיכון

חוזות שונים של תחום שמ, הוא נתן הרצאה מרתקת לכל באי הכנס על מחלת האלצהיימר. איכילוב
.הפרופסור ועימו מחוז ליונס ישראל זכו ביוקרה רבה. הליונס באירופה פעילים במסגרתו  

הטקס עצמו . התקיים בפתח תקווה וקדם לו ביקור מאד מעניין במוזיאון העיר" יום החבר החדש"טקס 
.חדשים שנסב על סוגיות בנושא גיוס וקליטת חברים, במסגרת פאנל, היה מכובד וכלל רב שיח  

בו זכו אנשי " טקס אנשי השנה והמופת", רק שישה ימים חלפו ואנו כבר מצויים באירוע נוסף מיוחד
' ה פרופ"כך גם זכו להוקרה ה. השנה מכל הארץ לקבל הוקרה עבור פעילותם ההתנדבותית לאורך שנים

ירשנבאום איש התקשורת מוטי ק, שופטת בית המשפט העליון לשעבר דליה דורנר, גבריאלה שלו
האירוע היה מכובד ביותר וגרם גם . על מפעל חיים, אשר זכו לקבל את אותות מופת, והמוסיקאי אפי נצר

                           מצטרף ,הרך לגיל עצלה עין לאבחון פרויקט .ו בובזכות האמנים השונים שהופיע, להנאת הצופים
בה ן תוכנית ארציתלממ בקשהב  LCIF -פניה ל יזמנו השנה, . הארגון של הנפלאה העשייה לשרשרת  

 גור גבעתיים ישתף פעולה לשם רכישת המכשיר והכשרת חבריו לביצוע הבדיקה,ראשון מועדונים צמד
 עוד, הצטרפותם על הודיעו כבר רבים מועדונים.  לדרכו יצא והפיילוט לאתגר נענה כבר, גן ורמת אריה

.חיובית מאד ראשונית גובהת תלקבל זכינו ממנו, ל"מהבינ המימון אושר בטרם  
המורכב מקבוצה בת שלושים , "ליונס לטינוס השרון"מועדון ל, ארטר שני השנה התקיים בכפר סבא'צ

שבאו לידי ביטוי , הטקס היה מרשים והקהל נהנה מניחוחות דרום אמריקאיים. חברים דוברי ספרדית
.רה במקצבים דרום אמריקאיםבזהות נציגי השגרירויות הזרות שהשתתפו והמקהלה הגדולה שש  

.התקיימה כרגיל לקראת סוף הפעילות והייתה ברמה מקצועית גבוהה הדרכת בעלי התפקידים  
! ארטר השלישי בשנה זו 'עיתון זה מחולק בטקס חילופי הנציבים ויומיים מאוחר יותר נקיים את טקס הצ

.עם היווסדו, מועדון ראשון לציוןהפעם נברך את   
גון צמח וגדל השנה האר. ניתן לסכם ולומר כי אין תקדים לגידול במספר המועדונים והחברים בשנה זו 

.)!( .01%-במספר מועדוניו ובמספר הכללי של חבריו בשיעור של  כ  
,ישראל ליונס חוקת את סופי באופן אימצה,  00.0.02  - ב שהתקיימה,השנתית הוועידה   

המועדונים לכל והופצה הודפסה היא, עידכונים מספר בה שבוצעו ולאחר   ראשון משנה היעדר לנוכח  .

 שני ניבחרו, הוועידה במהלך, עבודתה ובעקבות הארגון הנהגת עתודת לאיתור צוות הוקם, שני ומשנה

אלה יםבכיר תפקיד בעלי .  
 ולמחרת בוועידה דברים נשא הוא .העולמי לנשיא שני סגן, פרסטון. ג מר היה בוועידה הכבוד אורח

שונים בנושאים ודיון להיכרות מפגש, המועדונים ונשיאי המורחב הקבינט חברי ועם איתו קיימנו . 
. נארח בעיר רעננה כעשרים בני נוער מרחבי העולם, פרויקט חילופי הנוערבמסגרת , בתוך חודש ימים

.שלל תוכניות מהנות מצפה לחבורה צעירה זו בבואה להתארח בארץ  
ובחלקם , "ערב נציב"לפרט את עשרות ביקוריי במועדונים במסגרת אין באפשרותי , בגלל קוצר היריעה

.ערבי התרמה  וחלוקת מלגות, גם בטקסי חילופי נשיאים  
שבחלקה יועדה לגיבוש חברי הארגון ובחלקה כדי לתרום , אני מאד גאה היום להיזכר בעשייה מגוונת זו

, ידע להוקיר הישגים אלה והעניק לי ל"שארגון הליונס הבינ, בסיפוק רב, אציין גם. לקהילה המוחלשת
.מגן הוקרה מיוחד מהנשיא העולמי, כנציב המחוז  



 

הישגים אלה לא היו . הוקרה זו מגיעה לחברים הרבים אשר השקיעו עשרות ומאות שעות לעשייה רבה זו
כוונתי . מניסיונם ובעיקר מהתמסרותם וממסירותם, כולם תרמו מהידע שלהם. מתממשים בלעדיהם

, לצוות הקטן, ובעיקר, ר הוועדות הנציבותיות ולחברי הקבינט המורחב"ליו, להנהגות המועדוניםכמובן 
.  ושהיה חוד החנית של הארגון בשנה זו, שליווה אותי במסירות שאינה יודעת גבול  

.חויק, מקום מיוחד ומרכזי ברשימת אלו שתרמו להצלחת שנה זו שמור לאשתי היקרה  
. שנת שירות או שנת שליחות, לפנות את כל זמני ולקיים מה שניתן לכנות הרבה מאד בזכותה יכולתי

הן בתחום החברתי והן לשם הסיוע לקהילה , שנה שבה הקדשתי את כל זמני לניהול הארגון ולקידומו
לא אחת , משעת בוקר עד ליל, הנעשית מדי יום ביומו, הייתה זו שנה של פעילות מאומצת. המוחלשת

לא סוד הוא שלכל נציב מכהן יש רגעי מתח . יום פרטי וקיום שיגרת חיים משפחתית תוך ויתור על סדר
הרבה בזכותה נמצאת . מסייעת ומרגיעה בכל דרך אפשרית, חויק הייתה כל הזמן לצידי. ואף מעבר לכך

".לשירות אנו בהנאה": אותה טבעתי בתחילתה, השנה ראויה לסיסמה  
.ככל שאתבקש, שתמיד אשמח לסייע לה, של ליונס ישראל ברכותיי ואיחולי הצלחה להנהגה החדשה  

 בידידות רבה
2102-2102נציב ליונס ישראל לשנת  ,ד דני הורוביץ"עו  

 

 

 

 

 

 ד"לדני הורוביץ עו 

 2102-02נציב ליונס ישראל לשנת 

 הוקרהבבתודה ו
 על שנה רבת פעילות לקידום הליונס

 מנציבות המחוז וכל חברי ליונס ישראל



 



 



 

 כלבים, רבותי, כלבים

                         .  כן, אבל כלבים על בימת הכבוד, לא בדיוק, ובכן
הרעיון הגיע מחברים וחברות אשר .לווייניםיש גם    (זהב =פז)מלבד השם הזורח , ישראל -למועדון דן פז

אבל חברים אלו לא יכולים . הוא לא רק רעיון אלא מציאות מתגשמת, העזרה לקהילה, הרעיון הליוניסטי
ידידי " הקמנו גוף שנקרא , לכן. לא יכולים להתחייב לפעילויות קבועות, לעמוד בכל הסטנדרטים של המועדון

כמו תחזוקת מחשבים , מלבד סימפטיה אנחנו מקבלים עזרה זמנית ונקודתית לפעילויות השונות". המועדון
אנחנו מחלקים בראש השנה ערכות כאלו עם )ים לילודים סריגת נעליים וכובע, לעיוורים. ל.ש.ר.במרכז מ

.ועוד ועוד, ( הסבר על המועדון  
לידידים אלו וגם לקרב אותם לנושא הגדלת המודעות בנושא  הערכתנוברצוננו להביע את , חשבנו שמדי פעם

ימה בנ, עדות האנשים עצמם, יחד עם כלביהם העיווריםמצאנו שהצגת . העיוורים וקבלת השוני בחברה
פותחים  – פעולה לארגוןפנינו . היות מתכון טוב לשילוב ההנאה עם המועילל זה יכול –הומוריסטית משהו 

אלי שרוני אשר . פועל מר הארגוןבראש .וביחד הרכבנו תכנית עבודה –עיניים ולב לצרכי העיוורים בקהילה 
. בפעולה נציבותיתפועל רבות להשגת עבודה לעיוורים והוא שימש גם כנציגינו כאיש השנה   

באודיטוריום . 1.1.51..51ב  M.B.I אורחים , בפתח תקווה התכנסנו חברי וידידי המועדון!( חינם. )

מנהלת מרכז לקוחות ב , שים"נצל,  רמי אפרתי. משנה ראשון לנציב מר, מהמועדונים בארץ M.B.I ' הגב. 

".פלי הנמר"ועל כולם ניצח הצלם ואיש התקשורת , תורמי משקאות , אורית נקר  
הם . שמענו על הגבורה של העיוורים. אורחים עיוורים ולקויי ראיה, בשורה הראשונה ישבו אורחי הכבוד

, הומור מוסיפים לו, להפך. מאבדים את טעם החייםלא , לומדים ומלמדים, מתפקדים ומפרנסים את עצמם
, וצחקו אתם בכו , ראו את הסרט, תםאיש ואישה שמעו או .51. חיים וכוחרצון  לכוחונותנים לכולנו דוגמה 

.כולנו עמדנו והרענו לגיבורים, ובסוף, מחאו כפיים  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

הוא חיבור בין " לב ארי"הנושא המרכזי בפעילות מועדון   
כמועדון לא גדול בחרנו במודל . עידוד והפעלת ההתנדבות של בני הנוער למען הקהילה ובמיוחד בקרב גיל הזהב. דורי

בכך אנו מטביעים חותם של עשייה קהילתית מעבר . נוף הניסיון של הליונס לטובת הנחיית ציבורי מתנדביםשל מי
חברים במועדון קפה אירופה  .0-כ. מרכז תרבות לניצולי שואה –" קפה אירופה"הפרויקט הראשי שלנו הוא .לגודלנו

, קפה וכיבוד במתכונת של בית קפה ותרבותמדי שבוע מתכנסים  סביב שולחנות ערוכים עם . מהוד השרון והסביבה
בני . חגיגות יום הולדת וטיולים בארץ, קונצרטים מוסיקליים מסיבות חגים, מופעי אומנים, אנו עורכים עבורם הצגות

מרגש לראות את הקשרים האישיים שנוצרו בין הניצולים . נוער רבים מסייעים בסידור והכנת הכיבוד העשיר המוגש
לצורך מימון פעולותינו המשלבים אימוץ של מועדוני .שונים מהווים עבור הילדים סבא או סבתא נוספיםוהנערים כשהרא
לאחר פגישות עם מומחים בנושא הוחלט על הפעלת יריד . היינו צריכים לבנות מודל לייצור הכנסות –קשישים נוספים 

".שישי בלב"דוכנים בימי שישי הידוע כבר בהוד השרון כיריד   
 
 

 



 

   

 

 

 

המשרתים על גבול רצועת עזה,ת עזהמעילי פליז לחיילי גדוד מאוגד .1תרם  "ליונס גבעתיים"מועדון    

בתאום עם הגדוד נרכשו ,לתרום לרווחתם של החייליםיצר המועדון קשר עם האוגדה כדי " עמוד ענן"לאחר מבצע 
.המעילים והועברו לחיילי היחידה  

נסעו חברי המועדון להרמת כוסית חגיגית עם חיילי הגדוד בבסיסם בנגב ,דוד נשרהועברו לחיילי ג םלאחר שהמעילי
.החברים התקבלו בחום ואהבה על ידי אנשי היחידה.המערבי  

המפקדים הודו לחברי המועדון על התרומה .לבבית ונרגשת הייתההפגישה עם החיילים המשרתים בעוטף עזה 
הדגישה את הכרת התודה שרוחשים (ל מיל "שהיא עצמה סא)ץרותי משב,נשיאת המועדון.המשמעותית בשבילם

מן הראוי לציין כי .כן הביעה את תקוותה להמשך הקשר עם הגדוד, התושבים בעורף לחיילים הנושאים בנטל הביטחון
.נעשתה בתאום היחידה(מעילים)בחירת התרומה   

 

 
 זכייתו של מחמוד זועבי, המלווה ע"י מועדון ליונס נצרת 

 בתחרות פוסטר השלום של הליונס הבינלאומי
 

 55-51תחרות ציורי ילדים בגילאי  11-מקיים זו השנה ה, גדול  ארגוני המתנדבים בעולם, הליונס הבינלאומי
".תחרות פוסטר השלום"תחת הכותרת , מהעולם כולו  

".שלוםדמיינו "הינו  , 55-51מדינות בגילאים  11-ילדים מ ...,..0השנה נושא התחרות בה השתתפו   
מתוכם לאחר . ציורים 551לאחר מיון קפדני ברמת מועדון הליונס המלווה ותחרות במדינות המשתתפות  נותרו 

, אקוודור, קפריסין, סין, ילה'צ, קנדה, ברזיל: מתמודדים סופיים מ 11נותרו , מיון חבר שופטים בינלאומי
אורגון ומערב , מיזורי, מינסוטה, הוואי, לסקהדרום אפריקה וא, פיליפינים, ניגריה, יפן, ישראל, אינדונזיה

.ב"יניה מארה'וירג  
כמו יתרת , הוא זכה בינתיים. י מועדון ליונס נצרת"הילד הזוכה מליונס ישראל הינו מחמוד זועבי  שלווה ע

.ותעודת זכייה$  ..1בפרס של , הפינליסטים  
יום האומות המאוחדות עם הליונס , 1.51בפברואר  5-שהגיעו לגמר יוכרז ב  11-הזוכה הסופי מתוך ה

.הזוכה הנבחר יזכה בפרס כספי נוסף.  הבינלאומי  
ציורי כל הפינליסטים ישתתפו בתערוכה ניידת ובין היתר יוצגו בוועידה השנתית של הליונס הבינלאומי 

.גרמניה, שתתקיים ביולי השנה בהמבורג  
 
 

 

 

 

 

טקס בר מצווה לשמונה ילדים 
מהעדה האתיופית בשיתוף בית 

.הרקנאטי ועיריית פתח תקוו  

עליזה , ערב התרמה עם שמעון פרנס
ש "נציב המחוז דני הורוביץ ונצל, אביב

אלי אשרי ושמשון זלביגר באולם שרת 
 פתח תקווה

. 
חוויק  ,ל בית רקנאטי"מנכ,רוני ארניה

 בש  זלביגר שמשון ונצי"נצל, הורוביץ
בערב התרמה ד דני הורוביץ"המחוז עו  
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 אנשי 0-ו שנה אנשי 10 עבור נערך הטכס. 1.51 והמופת השנה אנשי טכס נערך 9-1-1.51-ה בתאריך
 שזכו האישים מעשי את ומתארת,הליונס מפעילויות מקצת את המתארת חוברת הוכנה הטכס לקראת.מופת

 כיבדו האירוע את.אורחים ..1 מעל של בנוכחות גן שברמת יהלום בתיאטרון נערך הטכס.תמונות כולל, לאותות
 ליונס חברי נכחו כן כמו.שחר בן ראובן מר גבעתיים עירית וראש נשרי יוסי מר אונו קרית עירית ראש בנוכחותם

 י"ע שהוכן, קל בכיבוד הכניסה באולם המוזמנים התקבלו הטכס לפני. האותות מקבלי ומשפחות הארץ קצוות מכל
 המועדון, אלמוג אונו קריית ומועדון אריה גור גבעתיים מועדון, אור קרן תקווה פתח מועדון, גן רמת מועדון חברי

 בן קלייר הזמרת פתחה הערב את. למקום וצבע עניין שהוסיפו, המועדונים פעילויות הוצגו הכניסה באולם.המארח
 ופיעושה האומנים שני.שרגאי אוהד שחקן- הזמר הופיע, השנה לאנשי מהאותות חלק וחלוקת ברכות לאחר. דוד
 ובעשייה בהתנדבות השונים המועדונים מפעילויות מקצת על סרטון הוצג, בהמשך. מהקהל רמות לתשואות זכו

, מארבעתם אחד כשלכל, המופת לאנשי התעודות חולקו, השנה לאנשי האותות חלוקת גמר לאחר.החברתית
 יוסי מר, אונו קריית עירית ראש.עםבביצו מרגש שיר בניה שני  הכינו, דורנו דליה בדימוס לשופטת.הפתעה הוכנה
 עבורו הכין, קירשנבוים מוטי של אישי וחבר לשעבר מגדל ל"מנכ, לוי עוזי מר.שלו גבריאלה' פרופ את ברך נשרי

, המופת אותות חלוקת לאחר.יהב יונה מר, חיפה העיר ראש שהכין סרטון הוקרן, נצר אפי מר עבור.מקורית ברכה
  זכה הטקס. לשירה הצטרף הקהל וכל הבמה על וניגן שר אפי, לסיום. המופת שייאנ בשם דורנר השופטת בירכה

 ישראל ליונס חברי שכל ספק אין.הליונס מחבריי רב ולפרגון המופת ואנשי השנה מאנשי ולתודות נלהבות לתגובות
.וסיפוק גאווה תחושת עם מהאולם יצאו   

 

ר ועדת איש השנה ואנשי המופת"יו  - אתי בהריר  
 

 אנשי המופת 2102-01

  העליוןהמשפט שופטת בית       -  דליה דורנר

םדיקן הפקולטה למשפטי     -ו של גבריאלה  

.הקריה האקדמית אונו                            

איש תקשורת - מוטי קירשנבאום  

מלחין ויוצר-             - אפי נצר  



 

 
 
  

 
 

                                    טקס בני מצווה- מועדון ליונס רמת-גן
 

.גן טקס לבני מצווה לילדים מהקהילה-מידי שנה מארגן מועדון ליונס רמת  
.גן-ברמת" סביון"ילדי המצווה תלמידי בית ספר  .1השנה נערך מיזם זה עם   

".מעשה ניסים"כהן מעמותת י אפרים "התלמידים למדו התפילה והוכנו לטקס ע  
,בו השתתפו הורי התלמידים, שקמה-הפרויקט התקיים בשני שלבים האחד בבית כנסת ברמת  

.מנהלת בית הספר וצוות המורים וחברי מועדון ליונס שארגנו את האירוע  
.סיור בעיר דוד ובטיילת ארמון הנציב,החלק השני בירושלים וכלל עלייה לתורה בכותל   

אשר שמחו את , גן-גן הצטרפו בני הישיבה התיכונית ברמת-ם ולחברי מועדון ליונס רמתלצוות המורי
.הילדים בשירים וריקודים  

.שברך אותם ואת המשתתפים בטקס זה, י רב הכותל"הילדים עלו לתורה והתקבלו ע  
.טקס מרגש ומיוחד  

ירגן והפעם בקרב בני הנוער בע-מתעוד פעילות התנדבותית של מועדון ליונס ר  
 

 שנות פעילות  .1ליונס רמת גן מציין 
ציין מועדון ליונס רמת גן עשרים , ס אוהל שם"באשכול הפיס בביה 11.0.51 -באירוע מיוחד שנערך ב

 .שנות פעילות למען החברה והקהילה בעיר
באירוע הוענקו תעודות הוקרה לשלושה אישים שליוו את המועדון בראשית דרכו ולעשרים הנשיאים 

 .בשנת נשיאותם חוליה חשובה לפעילות ההתנדבותית והחברתית בעיר ששימשו
מר דוד בנימין , מר משה מרון אשר רתם את המועדון לפעילות ההתנדבותית בעיר: השלושה הם

ל העיר ליווה וסייע בחיבור המועדון אל אגפי הרווחה והחינוך ומר שמשון זלביגר אשר "אשר כמנכ
 .יםחנך את המועדון בצעדיו הראשונ
את צרכי העיר בכל הנוגע לסיוע למועדוני , עם הקמת המועדון, ראש העיר מר צבי בר אשר סימן

 .הביא את ברכת העיר, מרכז שירות לעיוור ועוד, מועדוניות לילדים, הקשישים
 
 
 

 

 כל לי ואין גדולה הייתה ההיענות יתיר יער באזור התמקדנו ובעיקר, הארץ בדרום סיור קיימנו אתמול
 פחות ולא ידיעותינו את העשיר, ביותר מעניין היה הסיור מרובה הנאה נהנה שהשתתף מי שכל קספ

 אני מועדונים מעשרים מלמעלה שהגיעו, המשתתפים בקרב ביותר נעימה אווירה נוצרה, מכך חשוב
 אצל שהשאירו, המלומדים וההסברים המופלא הארגון על עפרון לאיציק להודות נעימה חובה מוצא
.עוד של טעם" וכולנ "  

הסביבה וטיפוח הקיימות בתחום יחד ותפעל תמשיך זו וגדולה איכותית שקבוצה ספק לי אין   

אלישר ליונס נציב הורוביץ דני ד"עו בידידות  
  
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 קטעים מדברים שנשאה גב' אילנה ברקוביץ',
  נשיאת מועדון ליונס הוד-השרון בטקס הנחת אבן הפינה                                           

   לפארק כל הילדים
1..1.51 

דאח חלום להגשים כדי"  
   אדיב העיר מר חיראש   ד דני  הורוביץ"נציב המחוז עו                                                                            חולמים במיליון צורך יש

חותמים על מגילת הקלף לאבן הפינה של הפארק                                              מנור אהוד -"עיניהם את עוצמים שלא  
            .הילדים כל לפארק הפינה אבן הנחת לטקס הבאים ברוכים

 בראש וראתה השרון בהוד הליונס כנשיאת לשמש נבחרה זגן יפה' הגב כאשר, שנים 1 -כ לפני התחיל הכל
 נקודת שהייתה, "האביב צעדת"ב איש ...1 -כ צעדו נשיאותה בשנת. בחברה השונה בקבלת צורךה את מעייניה
. הפארק של להקמתו פתיחה  

    עלינו, נורמטיביים ילדים עם מיוחדים צרכים בעלי ילדים ביחד ישחקו בו פארק של חלום לממש שכדי, ידענו 
                                                  למציאות אותו פוךלה מנת-על דרכים ולחפש לטפחו, החלום עם קשר על לשמור
 לאנשים גם, רוח ואורח נחישות, נוספים גופים צירוף, מוחות סיעור, עומק דיוני, תעוזה, לאומץ  נדרשנו זה לצורך
.ביצועיסטים  שהם לכאלה וגם, חזון ובעלי ארוך לטווח ראייה בעלי  

 משוגעים" של חץ ראש אליו רתם הועדה את שנים 1 -כ שמוביל לובוביץ צביקה. שלנו במועדון אותם מצאנו
 ומניחים היום כאן עומדים אנו בזכותם. ובחזונם בחלומם בטוחים והם רצונם בפני העומד דבר שאין כאלה, "לעניין

. הילדים כל לפארק פינה אבן  

 ואת השרון הוד בעיריית הרווחה מחלקת את  LCIF, -ה העולמי הליונס את, העיזבונות קרן, שלם קרן את גייסו הם

.הרב פועלו על לו מודים ואנו למציאות חלום להפוך הוא גם שנרתם אדיב חי מר העיר ראש  
 דוד: כמו אחרים חברים. כתפיהם על הכבדה העגלה את משכו, לביא ורחמים היידו' ורג'ג, לובוביץ צביקה ר"היו

מאירה גל, משה ראוך, ברוך שרון,ד"ר מרסל פרידמן,  ,זגן, דודי פרלמן, יעקב שגיא, יואב לוי, עו"ד יעקב רוזנבויים
עזרו לאורך השנים כל אחד לפי קשריו, כישוריו ויכולותיו. כל חברי המועדון  הותיק בהוד- עו"ד יצחק ברקוביץ',

.ורצונו יכולותיו פי-על ותרם נתן אחד וכל השנתיים הליונס באירועי הציבור את רתמו, השרון  
 שניים" של בצעדים, ממנו להרפות בלחצים, משבר ברגעי, באכזבות, בצער, בכאב מלווה היה חזון/ החלום פעם לא

.ותקווה אמונה, אהבה מתוך עובדים, כולנו. לעצור אפשר אי חזון עם חולמים אבל, "לאחור ואחד קדימה  
 חברי אנו. בעולם מועדונים ואלפי בארץ ליונס מועדוני לעשרות ודוגמא תקדים הוא זה ענק פרויקט כי לזכור יש

 לכל שניתנה הזכות על גאים -"אנו לשירות"  הסיסמה את וסמלינו דיגלנו על שחרתנו, השרון הוד ליונס מועדון
.בעירנו לחברה חוסן שמוסיף ומשמעותי חשוב קהילתי תהליך לחולל מאיתנו אחד  
, הזה קוםבמ שוב כולנו כאן נתכנס הקרוב בקיץ כבר כי, תקוה אני  
המשחקים מתקני במקום כבר יהיו ואז  

.למרחוק יישמעו ילדים צהלת וקולות  
....יהי לו שנבקש כל   

 
 
 
 

 
 
 
 
 ש צביקה לובוביץ"ר הועדה נצל"יו  

 י אדיב בדברי הברכה אדיב חיראש העיר מר 

 



 

 
כת בשכונת ממשיך בפעילותו הקהילתית הנמרצת והמתמש, פתח תקווה" שלום"מועדון 

 .שבשכונה זו" יובלים"ס "ובבי, בפתח תקוה" עמישב"
על פי רשימות שהתקבלו )תלמידים  .0 -ס וערכות לימוד ל"בתחילת השנה חולקו תיקי בי

 ".יובלים"ס "רים לתלמידים בביה'סווצ .0ולקראת החורף חולקו , (מראש ממחלקת הרווחה
אלי , חיה בוזין, ו חלק מיקי שיפרפגישה בה לקח, ס ענת"נקבעה פגישה עם מנהלת ביה

רים על מנת שהיא 'ס הסווצ"במפגש זה נמסרו למנהלת ביה. אזרחי ושמוליק בן נפתלי
לא השתתפו , מפאת צנעת הפרט.לתלמידים הנזקקים לכך, על פי שיקול דעתה, תחלקם

 .התלמידים במעמד זה
פרטניים מול פועלים חברים מתנדבים במפגשים " יובלים"ס "במסגרת הפעילות בבי

שבועיים ושמים דגש על העשרה -המפגשים הינם חד. ס"בהמלצת הנהלת ביה, תלמידים
על , במסגרת פעילות המועדון בשכונת עמישב חולקו גם מפזרי חום למשפחות.לחומר הנלמד

 .11ובערב חג הפסח חולקו תלושי קניה על סך של . פי רשימות נתונות ממחלקת הרווחה
 .מזון למשפחות נזקקות בשכונהח למשפחה לערכות "ש

מערכות מחשבים אשר נתרמו  0, מיקי שיפר, באמצעות הנשיא, בין השאר רכש המועדון
על מנת להגביר את , המחשבים הותקנו אצלם בבית". יובלים"בבית ספר , לתלמידים

את עמותת " שלום"כידוע מאמץ מועדון  –" עמותת נאמן. "אפשרויות קידומם בלימודים
, נציג המועדון לענין זה הוא ליון שמוליק בן נפתלי. זו השנה הרביעית ברציפות" נאמן"

 נאמן"המטפח את הקשר בין המועדון לבין חברי עמותת 
הטיול יצא . תקציב שעזר לארגן טיול שנתי של הקבוצה" נאמן"תרם לעמותת " שלום"מועדון 

המסלול היה . ימים לנכיםנשכרו שני אוטובוסים עם תנאים מתא. לדרכו בתחילת חודש מאי
אין . )הפסקת צהריים בקיבוץ ניר עציון והמשך הטיול ליקב בזכרון יעקב, תחנת הכח בחדרה

 (.צילומים מטיול זה עקב צנעת הפרט
 
, 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ברכות לרגל הקמת מועדון חדש

  .בליונס הראשונים -ראשון לציון ב

  .ברכת הנציבות וחברי ליונס ישראל,לינוקא

..הילהקוהצליחו למען העם וה ועל  



 

 

 

 

 
"גבעתיים מתחדשת"תמונה מתוך כתבה שפורסמה ב  

 דבר הנציב
חברים שלום   
הארגון שלהנפלאה  העשייה לשרשרת פנינה עוד מצרפים אנו  
 לצמד ההערכה מלוא את בזאת מביע אני

ראשוני בין שוןנח היותם ועל ביניהם הפעולה שיתוף על גן ורמת אריה גור גבעתיים,המועדונים . 
 רבים מועדונים של נוספים שזוגות, ספק כל לי אין

...באו שנים שנים" שנאמר ויתקיים, זה וחשוב ארצי בפרויקט וישתלבו ביניהם פעולה ישתפו  
".התיבה לא   

לדבר  משוגע"ל מיוחדת הוקרה בזאת מביע אני
 להוציא מנת על ועלפ גדולה ובמסירות הנושא את מוביל שנים מספר מזה אשר, לאופר ישראל
הפועל אל הכוח מן זה פרויקט    

 עננה מעלינו חולפת פעם מדי אם שגם לזכור עלינו
הדרם במלוא לנו יתגלו הבהירים והשמים שתיעלם סופה, קודרת   
 הקהילה למען מהעשייה תהנולי כולנו על, חברים
בתוצאותיה גאים ולהיות   

. זאת להמחיש כדי זה נושא כמו ואין  
   בידידות

הורוביץ דני ד"עו  
  המחוז ציבנ
 
 

         

                 ברכת מועדוני ליונס ישראל למועדון החדש

.דוברי ספרדית -לטינוס בשרון              
ד"הורוביץ עודני  -מנציב המחוז           

כל חברי וחברות ליונס ישראלומ               

 



 

 
 
 

 ההזמנה. באיטליה ואני גולדשטיין רות ליון, אשתו, גולדשטיין טוביה ש"נצל, התארחנו, 1.51 מאי חודש בסוף
  ההוצאות כל את שמימן והוא, לומברדיה בחבל פרושים שמועדוניו, האיטלקי המחוז נציב ביוזמת ההיית לכך

במקום שלנו והשהות טיסות לרבות, בכך כרוכותה . 
 קידום כמו, הליונס ארגון של מרכזיות מטרות לממש כדי נועדו,ימים ארבעה במשך שהתקיימו, המפגשים

בעולם הליונס חברי בין הידידות והידוק עמים בין האחווה . 
, נוער בני ..1 מתוכם, ישא .11 בנוכחות, באזור הגדול הבנק של באודיטוריום שהתקיים, המרכזי האירוע
השלום פוסטר"  הכותרת את נשא ". 

 נשאו. מישראל הפוסטר כולל השלום פוסטר תחרות ציורי התחלפו, הגדולה הבמה רקע על, זה באירוע
ישראל ליונס נציב, ואנוכי המקומי המחוז נציב, התיכון הים פורום ר"יו, לודי העיר ראש ברכה דברי . 
 גולדשטיין וטוביה שלהם ההסברה בשירות העובד, פלשתינאי נציג השתתפותב דיון התקיים, מכן לאחר
 ראויים ובכישרון במתינות זאת ועשו ורגישים מדיניים, פוליטיים לנושאים להיכנס נמנעו הצדדים. שלנו

עמים בין השלום של העקרונית בחשיבות התמקדות תוך, לשבח . 
 מאלף שיעור זה לו שהיה, הצעיר מהקהל היתר בין, ותרב כפיים למחיאות זכו והשניים  מרותק היה הקהל

דיון ותרבות ערכים, דמוקרטיה על  . 
הישראלי החוץ משרד של בכירה נציגות עם מועד מבעוד תואם זה שמפגש יצוין .  

השלום את המסמל, זית עץ ניטע שבמסגרתו, רב קהל בנוכחות, טקס נערך, היום למחרת .  
, מועדונים ושישה המחוז של ההנהגות לבין ובינינ גדולה ידידות יחסי צרונו, באיטליה שהותנו ימי במהלך
שונים באירועים נפגשנו איתם .  
לכך מעבר הרבה ואף, במלואן הושגו זו בנסיעה להשיג לעצמנו שהצבנו המטרות כל כי ולומר לסכם ניתן . 

   בידידות
הורוביץ דני ד"עו  

ישראל ליונס נציב  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ת ליונס ישראלביטוח עמות  
לפיכך פנתה  .עמותת ליונס ישראל חשופה לתביעות במקרה של נזקי גוף או רכוש

 ,לביטוח צד שלישי ההצע וקיבלה, לראשונה מאז הוקם ליונס ישראל, הנציבות
הביטוח מתייחס לאחריות החוקית של ארגון ליונס . ₪ ..51,1 בפרמיה שנתית של

.וצד שלישי דבים המשתלבים בפעילותיהמתנוכן לביטוח  ,העמותה חבריוישראל   

ן העמיםיב השלום קירוב  



 

השרון לטינוס ליונס מועדון רטר'הצ ערב  
  

 מנחה.  ס"בכפ" פיס אשכול" באולם 51.0.51-ב התקיים רטר'הצ טקס 
סגל צביקה ליון היה הערב . 
 שירים מחרוזת ביצעה אשר" לטינית חוויה" מקהלת הופעת עם נפתח הערב

ופורטוגזית עברית, בספרדית . 
, ילה'צ של הצבאי הנספח, יאורוגווא קונסול, גואטמלה שגריר: באולם נוכחו

הדומיניקאנית ומהרפובליקה מהונדורס נציגים . 
 ראש, הורוביץ דני ד"עו המחוז נציב: המועדון הקמת על בירכו הטקס במהלך
ליפובצקי ברטה" פז דן" מועדון נשיאת, חמו בן יהודה סבא כפר עיריית . 

המקבת העברת טקס ביצע ןגולדשטיי טוביה ש"נצל . 
 וחתמו העולמי מהליונס וסיכות תעודות לקבל לבמה עלו המועדון חברי 19
רטר'אמנת הצ על .  

דבריו את נשא, מלאמוד ריקרדו- המועדון של המייסד הנשיא . 
התקווה בשירת הסתיים הערב . 
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ביקור 
המשנה 
לנשיא 

  יהעולמ



 

 

 

 

.חברי וחברות ליונס יקרים  
ואנו יכולים להיות גאים,הנה תמה לה עוד שנה  

.מועדוני הליונס בישראל למען הקהילה פעילויותעל   
,על התזמורת כולה ניצח נציב המחוז שלנו  

,ד דני הורוביץ אשר קבע לעצמו יעדים ברורים"עו  
נוסף נדבךהוסיף עוד ו,הוספת מועדונים חדשים,פעילות רצופה  

.לתפארה בהיכל נציבי הליונס  
 צריך לדעת גם לפרגן לכל בעלי התפקידים בנציבות

על הקדשת הזמן על ישיבות,על ההתנדבות.ובמועדונים  
.פרויקטים רבים למען הקהילהשל  ם לפועלועל הוצאת,אין סופיות  

,ילות הרבהען נדהם מהפאת הכתבות לפני עריכת המידעו למי שקורא  
.הלב מתרחב  

,נוואנו צריכים לשמור עליו כבבת עינ,ן נפלאיש לנו ארגו  
 חילוקי דעות הם דבר בריא וגם הביקורת אך בתנאי שהיא

הייתה סיסמתו של הנציב" בהנאה-לשרות אנו."בונה ולא הורסת  
.אנו צריכים ליהנות במה שאנו עושים ולא לצאת לידי חובה.ולא בכדי  

וברכת בהצלחה לנציב, ד דני הורוביץ"ציב היוצא עותודה לנ תברכ  
.הנכנס רמי אפרתי  

.הצלחתך היא הצלחת הארגון כולו  
 לכל אלו ששלחו כתבות השתדלנו להכניס את כולם תודה

 
ובשבילכם-שלכם  

ש שמשון זלביגר"נצל  

 יו"ר ועדת ההסברה

ולא פרסמת כאילו לא עשית תיעש  
 

ר יהודה "יו לגיל הזהבורים הצי כנסת ישראל תחרות
גפשטיין



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ככר הליונס ברעננה

חופרי נחום מר - רעננה עיריית ראש  
הורוביץ דני ד"עו - ישראל ליונס נציב  

לנדוור זלי  - דרור מועדון נשיא  
זהר גיורא - השרון פנינת מועדון נשיא  

מנציב המחוז דני  -כנס רמי אפרתי ברכות לנציב הנ
ד ומכל חברי ליונס ישראל"הורוביץ עו  

 הצלחתך היא הצלחתנו
 


