מידעון הנציבות – ערב ראש השנה 3102

לכל חברי וחברות ליונס ישראל ובני משפחותיהם,שנה
טובה,שנת יצירה ובטחון
מנציב המחוז ליון רמי אפרתי וכל חברי הקבינט.
הרמת כוסית לשנה החדשה
בישיבת הנציבות הראשונה

מידעון הנציבות – ערב ראש השנה 3102
דבר נציב המחוז ליון רמי אפרתי בפרוש ראש השנה
3102-01

תשע"ד

חברי ליונס ישראל היקרים חברי לעשייה,
שנה חדשה עומדת לפתחנו .
פנינה ואני מבקשים לאחל לכל חברי הליונס ובני משפחותיהם איחולי שנה טובה ומוצלחת,
שנת בריאות ואושר.
נמשיך בסיוע לזולת ולנזקק ונממש את סיסמת הארגון .WE SERVE -
לנשיא הבינלאומי של הליונס ,בארי פלמר ,יש חלום אותו הוא מעביר לכל חברי הליונס
בעולם ופונה לכל אחד ואחד מאיתנו במילים.Follow My Dream :
לכולנו הרבה מאד חלומות ברמה האישית ,אולם כארגון יש חלום אחד לכולנו :חיזוק
המועדונים הקיימים והגדלת מספר החברים.
יחד ,אנו מסוגלים לעשות זאת .אני פונה אל כל אחד מחברי הארגון בבקשה להביא השנה
חבר חדש אחד .זו משימה אפשרית ואני משוכנע שנצליח לעמוד בה.
אני רואה בשנת כהונתי כנציב המחוז הזדמנות לעשות לשינוי פני הארגון ולחיזוק משמעותי
של הקשר בין הנציבות לבין המועדונים ברחבי הארץ.
לביצוע המשימה יסייע בידי צוות מעולה הכולל את כל חברי הקבינט ,ובדגש מיוחד על
המשנה הראשון והשני ,יחד עם ראשי הנפות ויושבות ראש ועדות ה GMT -וה .GLT-כולנו
יחד ,עם נשיאי המועדונים ,נפעל במשותף למימוש משימה זו.
נקיים ימי עיון קצרים שידונו בנושאים המטרידים את חברי הארגון ,נדון ונלמד יחד על
פעילות הארגון ,נצא לשוטט בדרכים ,נחליף רעיונות בין המועדונים והכול לפי רצון החברים.
אני מקווה כמובן שיגיעו רבים ומשוכנע כי פעילויות אלה ימשכו רבים מאיתנו.
רוב יושבי ראש הוועדות כבר החלו בתפקידם .בפגישתי עמם נוכחתי שוב כי יש לנו אנשים
נהדרים עם רעיונות נפלאים .עלינו לסייע בידם ואני קורא לכל חבר ליונס להצטרף לוועדות
ולתרום מניסיונו עתיר השנים.
תפקידי ראש הנפה הוגדרו בסדנה ייחודית שנוהלה ע"י חברותינו רינה וייס ויונה זילברמן.
לראש הנפה תפקיד קשה שדרישותיו רבות ,הוא יסייע בכל שיידרש לנשיאי המועדונים
ונושא מרכזי בפעילותו יהיה הקמת מועדונים חדשים.
מילת גאווה לכולנו  -צעדנו בראשית יולי במסגרת הוועידה השנתית ה 69-של ארגון הליונס
העולמי .יחד התרגשנו ,קבוצה של  11ליוניסטים ממועדונים שונים עם דגלי ישראל
התקבלנו בהמון חום ואהבה על ידי חברי הליונס מרחבי תבל ,על ידי הנהגת הליונס העולמי
ועל ידי תושבי המבורג.אני חש חובה נעימה להודות על הארגון המדוקדק של איציק וייס ועל
הדבקות במשימה שאפיינה את צלמינו איציק רובין וחן ניצני ,כולם ממועדון ליונס גור אריה

גבעתיים .ישיבת הנציבות הראשונה ,שתלווה בהרמת כוסית לראש השנה ב 0-ספטמבר
השנה ,תהווה הזדמנות לחלוק עם כולכם את החוויה המדהימה.
פרויקט חילופי נוער  -במהלך החודש האחרון התארחו בארץ בני נוער מרחבי העולם
במסגרת פרויקט חילופי הנוער הנכנס של ליונס ישראל.
זכיתי לבקר ולראות רק חלק מפעילות זו ,שהובלה על ידי ליון בני ברג יו"ר ועדת חילופי
נוער ממועדון רעננה דרור ,וחברי הועדה שלו שעשו ימים כלילות על מנת לוודא שפעילות
חשובה זו תתבצע ברמה גבוהה ובאיכות שאין שנייה לה.
ברצוני להודות אישית לכל מי שנטל חלק בהצלחת האירוע ובראשם לליון בני ברג ולכל
חברי ועדת חילופי נער.
איחולי חג שמח ילוו אתכם ואת בני משפחותיכם.
שלכם בחברות ובעשייה,
רמי אפרתי -נציב המחוז

הועידה הבינלאומית המבורג גרמניה

טקס בר המצווה בכותל בירושלים ,מועדון ליונס אלמוג קריית אונו ערך לשלושה נערים ממשפחות חד הוריות ,ב36-
ביולי  3102כן ערכנו טיול במנהרות הכותל והנערים קבלו הסבר על המנהרות ועל כיבוש העיר העתיקה במלחמת
.ששת הימים מפיו של שאול צ'יטיאט שהיה חבר המועדון.
בברכה,אביבה צוונג
נשיאת מועדון ליונס אלמוג קריית אונו

אילן בן סעדון ,סגן ראש העיר ,הצטרף השבוע לחברי מועדון ליונס מודיעין ,שערכו יום כיף לחיילי צה"ל המשרתים
באחד המוצבים באיזור ,בשיתוף הוועד למען החייל.יום הכיף התקיים כחלק מפעילות ,שבמסגרתה חברי מועדון
ליונס בעיר אמצו את החיילים המשרתים במוצבים באזור .מדי ערב מביאים מתנדבי ליונס והוועד למען החייל כיבוד
לחיילי המוצבים ,בסיוע ובתרומת מאפיות אנג'ל ,אינגליש קייק וללוש.פעם בחודש מקיימים המתנדבים יום כיף
לחיילים ,במסגרתו הם עורכים עבורם ארוחה דשנה של בשרים "על האש" ,מתבלים את הארוחה בפעילות העשרה
כגון שזירת חרוזים או יוגה צחוק ומזמינים אישי ציבור לאות תמיכה והזדהות" .מועדון ליונס עושה עבודה
התנדבותית מצוינת ,ואני מאד מעריך את התרומה החשובה שלהם לקהילה" ,אמר בן סעדון ,בעת שהרים כוסית
לחיי החיילים.
מועדון ליונס יערוך מופע התרמה עם צמד הפרברים בהיכל התרבות במודיעין ב ...0..1-בשבע בערב .כל הכנסות
המופע יוקדשו כתרומה לקהילה .הציבור מוזמן לרכוש כרטיסים בטלפון.050-1173813 :
בתמונה :אילן בן סעדון ,סגן ראש העיר ,מרים כוסית לחיי החיילים עם חברי מועדון ליונס מודיעין ,ש"מנפנפים"
מעל מנגל עמוס בשרים ,במסגרת יום כיף שערכו השבוע לחיילי אחד המוצבים באיזור ,בשיתוף הוועד למען החייל.

משמאל לימין :אילן בן סעדון  -סגן ראש העיר ,הילה קדמן – חברת ליונס ,דודו גלבוע – חבר ליונס וראש פרויקט
אימוץ החיילים במועדון

אריות ב"שעה של כיף" במרכז התעסוקה השיקומי חבל מודיעין
מדי שבוע מתייצבים מתנדבי ליונס במרכז התעסוקה השיקומי במועצת חבל מודיעין ,ומעבירים פעילות "שעה של
כיף" לחוסים במפעל.מרכז התעסוקה נמצא במועצה האזורית חבל מודיעין .עובדים שם אנשים בעלי צרכים
מיוחדים ,מיישובי הסביבה השייכים ליישובי חבל מודיעין ולעיריית מודיעין.
שתי חברות ליונס – ורדית עפרון ואיריס בן-אמיתי – מרכזות את הפעילות הזו ,שכוללת :הפעלה בתנועה ,פעילויות
מוזיקליות ,הרצאות ,יצירת מנדלות ,שיחות נפש והמון אהבה הדדית .הנתינה של שתי המתנדבות מאד מספקת
ונותנת בחזרה ,כפי שמשתקף מדבריהן:
"במבנה קטן וצנוע ,סמך לבניין מועצת חבל מודיעין בשוהם ,מתקבצים בכל בוקר  .0-00אנשים יוצאי דופן לעוד יום
של עמל כפיים וחברותא.דובר באנשים בקשת של גילאים ,קשיים ומגבלות ,שלכל הבאים עמם במגע קרוב זוהי זכות
גדולה ללוות אותם ,לבלות אתם ,לתת להם ובעיקר – לקבל מהם חיבוק שלא נגמר.
אנו ,מתנדבות ליונס מודיעין ,לקחנו על עצמנו לתרום משבצת של שעה בלו"ז של המרכז ,וכך ,מדי שבוע ,אנו מגיעות
כדי לעשות שם פעילויות מגוונות כמו :הפעלה בתנועה ,פעילויות מוזיקליות ,הרצאות פה ושם ,יצירת מנדלות,
שיחות נפש והמון אהבה הדדית.
התרומה היא לגמרי הדדית ואנחנו לא מוותרות על השעה הזו בשום מחיר".
בתחילת אוקטובר יערוך מועדון ליונס מודיעין ערב התרמה מיוחד שהכנסותיו קודש לתרומה לקהילה.

לכל החברים שלום רב

יום ספורט וכיף עם חברים
לעשייה
הכונו !!!

הכונו !!!

ב 00 -לאוקטובר  ,3102יתקיים האירוע הנציבותי הראשון ,לשנה זו –
יום ספורט וכיף עם חברים לעשייה.
האירוע יהיה ברוח הסלוגן הבינלאומי שנקבע לשנה זו:

"יש לי חלום"
ניפגש בפארק הדיג  -מעין צבי ,הנמצא על חוף הים מול זיכרון יעקב ,בין בריכות הדגים של
קיבוץ מעגן מיכאל ,על שפך אגם טבעי ונחל דליה ,הזורם בין עופות וצמחי מים( .הכניסה
לפארק מכביש מס' .)1פרטים נוספים נביא בקרוב.תהיה אפשרות לארגן הסעה באוטובוס.
מזכירי המועדונים ינהלו את הרישום במועדונים.
בברכה ולהתראות,
שמוליק זילברמן ,יו"ר הועדה
חברי ועדת יום ספורט כיף ועשייה :איציק רובין ,ויטוריו ורחל ישראל ,יונה זילברמן ,רינה וייס ,פנינה אפרתי

מועדון "ליונס גבעתיים"---למען ניצולי שואה
חברי מועדון "ליונס גבעתיים" ,מאמצים מזה שנה ,את המועדון לניצולי שואה
"שדה-בוקר" בעיר.
אחת לשבועיים ,מתכנסים חברי המועדון לניצולי שואה לפעילות חברתית הכוללת מפגש
רעים על כיבוד קל והרצאות בנושאים שונים.
חברותינו,ברכה וורדה,מרכזות מטעם ליונס גבעתיים את ההתנדבות במועדון ,זאת
בשיתוף עם מחלקת הרווחה של עירית גבעתיים והאחראית מטעם העיריה מישל.
לכל מפגש במועדון,מגיעים לפי תורנות מספר חברי ליונס גבעתיים,מביאים כיבוד
ומארחים לחברה לחברי המועדון .לפני כל מפגש,דואגים החברים שלנו לתזכורת טלפונית
לחברי מועדון ניצולי השואה .יש לציין,כי לכל מפגש מגיעים כ 21-23-חברי מועדון ניצולי
השואה.
פעילותם ומעורבותם של אנשי הליונס בהפעלת המועדון,זוכה לשבחים הן מצד העיריה והן
מצד באי המועדון.
פעילות נוספת רציפה ומתמידה,היא קיום מבצעי התרמת-דם לאורך השנה,בשיתוף עם
מד"א.
ההתרמה נערכת ברחבת קניון גבעתיים,תוך שיתוף עם הקניון והעיריה.
אנשי מד"א,מגיעים עם שתי ניידות גדולות של בנק הדם המתמקמות ברחבה.
חברי המועדון מסייעים בהתארגנות במקום,בהפניית תורמים ,ובפעילות הרישום ומילוי
השאלונים של התורמים .חברנו אילן מסייע אף במדידת לחץ-דם.
חברותינו רחל וורדה מקיימות קשר רציף עם מד"א,וחברי המועדון מסייעים גם בהתרמות
של מד"א וגם במבצעי התרמה יזומים של המועדון.
בשנה החולפת נאספו במבצעים כ 311-מנות דם .גם השנה הנוכחית נפתחה במבצע
התרמת-דם שנערך בתחילת אוגוסט על-ידי מד"א ובסיוע חברי המועדון .בהתרמה זו בלבד
נאספו  13מנות דם.פעולת התרמה נוספת נקבעה לחדש אוקטובר.

מועדון ליונס ערד לטובת חולי אי ספיקת כליות בערד





כולנו יודעים שחיי חולים הסובלים מאי ספיקת כליות ( ) Renal insufficiencyתלויים בדיאליזה,
תושבי ערד בכלל זה.
בעיר ערד חיים מספר רב של חולים כאלה אשר זקוקים באופן קבוע לדיאליזה? אך בערד לא קיים
שירות דיאליזה ,אותם חולים נוסעים מספר פעמים בשבוע לבית החולים סורוקה בבאר שבע
לדיאליזה ,אין ספק שזהו מטרד בלתי נסבל גם לאנשים בריאים ,על אחת כמה וכמה לחולים.
כולנו יודעים גם שעל חולים אשר סובלים מאי ספיקת כליות נאסר לשהות במקום מרוחק יותר מ 023
שעה נסיעה מיחידת דיאליזה ,בקעת ים המלח ,אזור ממותג תיירות ,אשר הצלחתו היא הצלחת
תושבי ערד שעובדים שם ,מרוחק כשעה מבית החולים הקרוב ,משמעות העניין שלחולי אי ספיקת
כליות אין אפשרות לשהות באזור מיוחד זה ותושבי ערד שמועסקים שם קיימת סכנת סגירת
מקורות פרנסה.

עד כאן העובדות המדאיגות ,גם אותנו ,וכדי לא לשבת בחיבוק ידיים התגייסנו אנחנו ,מועדון ליונס ערד
בשיתוף עירית ערד ,מתוך אומנה שלמה בערך החיים ובאיכותם לטובת תושבי ואורחי העיר ערד חולי אי
ספיקת כליות.
באפריל  3101נקיים בערד ערב התרמה למען חולי אי ספיקת כליות כדי לסייע ברכישת יחידת  2יחידות
דיאליזה אשר תמוקם בחדר המיון הקדמי בעיר.
ערב ההתרמה החגיגי לגיוס כספים ולציון  33שנות קיום המועדון ,יתקיים באמפי תיאטרון בקריית האומנים
בעיר ( 0111מקומות ישיבה) ובו יופיעו זמרים מהשורה הראשונה ברפרטואר הישראלי ,כל
ההכנסות מערב זה יוקדשו לרכישת יחידת דיאליזה.
מועדון ליונס ערד פועל במשך  33שנות קיומו בסיוע לקהילות שונות בעלות צרכים מיוחדים ,המועדון גייס
בעבר כספים לרכישת  3יחידות ממוגרפיה לביה"ח סורוקה ,מגייס כספים ותורם לפעילות מועדון אנוש
(עמותה לבריאות הנפש) ,רוכש ציוד מציל חיים לשימוש יחידת החילוץ בערד ,מממן שחייה טיפולית לילדי
אילן ארגון ישראלי לילדים נכים ,רוכש ציוד הכרחי עבור בית גל-עד למען הקשיש ,פועל באופן קבוע עם
מועדון קרן אור (מועדון לעיוור) באירועי חג ומועד ,וכל זאת מכספים אשר המועדון מגייס בפעילות יזומה
כמו האירוע שמתוכנן השנה.

המוטו למבצע גיוס כספים  3102לקוח מהמשורר ניקוס קאזאנצאקיס
הדרך היחידה להצלת נפשך היא המאבק להצלת האחרים
בצהרי יום שישי ה 01.3-באו לקבל את השבת חברי מועדון "אנוש" יחד עם חברי " ליונס".קבלת שבת זו
הייתה בסימן חג השבועות.
הרב אוברי מה"ווגס" נתן הסבר על מנהגי החג .כמו תמיד ,מלווים אותנו במפגשים  -דודו שי ויוסי פרץ
בשירה בציבור בליווי נגינת אקורדיון ושקפים.
ארבעה מפגשים כאלה היו במשך השנה וצפוי עוד מפגש אחד .את הכיבוד למפגש הכינו חבר אנוש בשעות
הבוקר כאשר חלק מההוצאות לכיבוד נתרם עי´ "ליונס" .נתנו את חלקם במפגשי קבלת שבת גם סגן ראש
העיר  -קבס משה וגם רב האולפנה.
בערב פסח הוזמנו חברי "ליונס" להרמת כוסית מדי שבוע חברי "ליונס "לוקחים חלק בפעילות של אחר
צהריים של משחקים  :משחקי שולחן  :קלפים ,בינגו ,ודומינו ועוד בעזרת המדריכים איזידור איטח ונינה .
בנוסף לכך ארגון "ליונס" ממן השנה חוג דרמה לאנשי " אנוש".

בחודש פברואר נערך טיול משותף לסאפארי ברמת-גן .הטיול היה מוצלח ומהנה וכל המשתתפים חזרו
הביתה מרוצים .ה"ליונס" ממן את האוטובוס לטיול .הכניסה וההדרכה נתרמו ע"י הוריו של איתמר איליה
ז"ל  -חלל השייטת שהוריו תרמו פינה לזכרו ב"סאפארי "ברמת-גן.
מקווים להמשך פעילות פורה גם בשנה הבאה.

מילה פרטית מחברת משלחת ליונס לוועידה העולמית בהמבורג
מאת מיכל טולפן נשיאת מועדון נס ציונה
בשנים האחרונות מאוד רציתי לנסוע לברלין ,אבל נמנעתי מכך .לא יכולתי להביא את עצמי לדרוך על
האדמה הזאת ולבקר אצל העם הזה ,שהשמיד את משפחתי ,ששיעבד את הורי לעבדות איומה ,ושטביעת
אצבעותיו חתומות בי ובמשפחתי.וכך ההצעה של רמי אפרתי והליונס להצטרף לוועידה ,ושל איציק וייס,
שתפר את הטיול בגרמניה ובעיקר בברלין ,פתרו לי את הבעיה .ידעתי שעם החיבוק של הליונס העולמי
בוועידה ,ושל הליונס הישראלי בטיול ,אוכל לעשות זאת בצורה הכי טובה ונכונה.
וכך היה.
בצעדה בוועידה כל כך התרגשתי ,נפנפתי בהתלהבות בדגלון הקטן ,שרתי בגרון ניחר את "הבה נגילה"
ו"הבאנו שלום" ,והסתכלתי בעיניים של כל הקהל :מי ששתק ומי ששר עמנו .וכל כך התגאתי .וכל כך
התרגשתי .הדמעות מדי פעם חנקו את גרוני.תוך כדי הצעדה הצטלמתי עם הדגל הגדול ושלחתי את
התמונות לבני משפחתי ,וההורים המתים שלי התפוצצו יחד איתי בגאווה :הבת שלהם בקבוצה ישראלית,
עם בגדי הכחול-לבן של הליונס ,עם סמל ישראל ודגל ישראל הענקי ,והגרמנים שמריעים לה .שמריעים לנו!
ובכלל אמא לא עזבה אותי כל הטיול הזה.
משום מה במגע עם הגרמנים לא הרגשתי יחס אמביוולנטי ,איכשהו הם לא נראו לי "נאצים".
אחר כך ראיתי את צוות המנקות הדשנות ,שהלכו לנקות את החדרים והשירותים שלנו – ושוב חייכנו אמא
ואני זו אל זו .וכשהלכנו לרייכסטאג הצטלמתי על הגג עם הדגל הגרמני ושלחתי את התמונה בווטסאפ
לאחי .התלבטתי האם אמא הייתה גאה בי .והוא ענה" :לא בטוח ,אולי אם היית עושה משהו קצת נבזי"
ומה שעשיתי היה לשבת על הגג ולאכול עוגה ולשתות שוקו ולשמוע ברקע את איימי וינהאוס ,הזמרת
היהודיה האהובה עלי .ושוב ,כל כך התרגשתי ,רואה בעיני רוחי את אמא למרגלות המשרפות באושוויץ
בירקנאו ,צופה בעיניים כלות במטוסי בעלות הברית שלא מפציצים אותם.
אמא תמיד היתה אומרת לנו" :אתם הנקמה שלי :הילדים והנכדים".
והנה הפצצה הקטנה של אמא – יושבת בבית הקפה על גג הרייכסטאג ,ושותה שוקו עם קצפת ואוכלת
עוגת מרציפן.
אח – איזו נקמה מתוקה.
המון תודה לרמי אפרתי ובמיוחד לאיציק וייס.
כל כך התאים לי הטיול הזה .ככה בדיוק.
הצוות הטכני של מועדון נס ציונה:
מעניקים שירותים טכניים בבתי נזקקים במסגרת קהילה תומכת ,ועורכים השתלמויות באחזקת
בית לקבוצת גברים אתיופים בעיר.
מיכל טולפן
נשיאת מועדון ליונס נס-ציונה

מועדון "דרור" רעננה מארח קבוצת נוער מחו"ל
השנה יצאו מישראל במסגרת תוכנית חילופי הנוער תשעים נערות ונערים לארצות שונות בעולם ,ולארץ
הגיעו עשרים נערים ונערות משבע עשרה מדינות שונות מאירופה ודרום אמריקה.
לארגון הפרויקט שכלל מחנה נודד ואירוח בבתי משפחות בארץ ,נבחרו מועדוני ליונס ברעננה ,וכיו"ר
הוועדה המארגנת הנציבותית והמועדונית נבחר בני ברג ממועדון "דרור" ,אשר השקיע מאמצים רבים
ועשה ימים כלילות בתכנון ,ארגון וביצוע תוכנית עשירה ומגוונת של המחנה הנודד והאירוח ברעננה ,כל
זאת בסיוע חברי מועדון "דרור".
בני הנוער הגיעו לארץ במחצית השניה של חודש יולי ומרביתם התארחו אצל משפחות מארחות מבין חברי
מועדון "דרור" ואצל משפחות מידידי המועדון ומיעוטם אצל משפחות מתנדבות אחרות.
טקס הפתיחה של המחנה ,שאורגן על ידי המועדון נערך במעון "שיקמה" ברעננה (בו מקיים מועדון
"דרור" פעילות רציפה של הפעלת קפיטריה לחוסים במעון לאורך כל השנה) במעמד ראש העיר מר נחום
חופרי ,הנציב שקדם דני הורוביץ ,הנציב המכהן רמי אפרתי ,הנהלת מעון שיקמה ,חברי וועד ההורים של
החוסים במעון שקמה ,חברי המועדונים ,המשפחות המארחות ,וכמובן האורחים הצעירים מחו"ל.
את הטקס ,שלווה בכיבוד עשיר שהוכן ואורגן על ידי ועדת האירועים וחברי מועדון "דרור" ,הינחה בחן
ובהומור ,כרגיל בארועים מסוג זה ,נצל"ש שמשון זלביגר.
לאחר הברכות של הנציב שקדם דני הורביץ והנציב רמי אפרתי ,בירך ראש העיר מר נחום חופרי את מפעל
חילופי הנוער והביע את שמחתו שרעננה ,שחגגה השנה תשעים שנה להיווסדה ,נבחרה לארח את המפעל.
בהמשך ,על רקע מצגת שכללה את שם הנער או הנערה,המדינה והעיר שמהם הגיעו ותמונה המייצגת את
מקום מגוריהם ,עלו לבמה זה אחר זה הנערים והנערות ,בליווי נציג מהמשפחה המארחת ,וסיפרו על
עצמם ,על הסיבות לבחירתם בישראל כיעד ועל הידוע להם על ישראל.
למחרת יצא ו הנערים והנערות למחנה נודד ממטולה בצפון עד מצפה רמון בדרום כולל נצרת ,ירושלים ועוד,
וכמו כן התארחו במהלך סופשבוע אצל משפחות ממועדוני ליונס בנצרת.בסיום המחנה הנודד חזרו
לרעננה למשפחות המארחות,לשהייה של תשעה ימים נוספים.
תוכנית האירוח בתקופת השהות הנוספת ברעננה ,שאורגנה על ידי מועדון "דרור" ,היתה עשירה ומגוונת
וכללה ,בין היתר ,סיור במוזיאון העיר והארכיון ההיסטורי בבית "יד לבנים" וסיור בעיר ובאתריה.
החבורה נהנתה במהלך השהות ברעננה גם מבריכת השחייה העירונית ,מהבילויים במועדונים ובפאבים
בעיר ,מחוף הים בהרצליה ,פיקניק עם המשפחות המארחות וחברי המועדון בחוף פולג ,ומטיולים וסיורים
נוספים בקבוצות קטנות עם בני המשפחות המארחות.
כמו כן ,כללה התוכנית שני ערבי פרזנטציה אישית של כל אחד מבני הנוער בהם הציגו את ארצם ואת
עצמם ,ערב פעילות והרצאה בהנחית מרצה מטעם חברת "דיבייט" ותחרות מאכלי עמים בסגנון "מאסטר
שף" שהייתה מוצלחת ביותר.
במסגרת שהותם אורגנו לחבורה שני סיורים בת"א וביפו וגולת הכותרת הייתה ,כמובן ,סיור שאורגן,
בלעדית עבורם ,בבסיס חיל האויר במחנה "פלמחים".
ערב הסיום ,שכלל מסיבת ברביקיו ,נערך במתחם "פארק התעסוקה לנוער" שבאזור התעשייה ברעננה.
במהלך הערב נערך סיכום המחנה והאירוח ע"י בני ברג  -יו"ר הוועדה ,ונאמרו דברי ברכה ופרידה ע"י
נציב המחוז ,הנציב שקדם ונשיא מועדון "דרור" ודברי תודות על האירוח מנציגת האורחים ,על רקע מצגת
תמונות מפעילות בני הנוער לאורך כל תקופת המחנה ובמהלך השהייה והאירוח ברעננה.
בסיום הערב נפרדו הנערים והנערות ,שהתגבשו חברתית והתאהבו בישראל בכלל וברעננה בפרט ,בהתרגשות רבה
עד דמעות ,אחד מהשני ומהמשפחות המארחות ,שטרחו והשקיעו מאמצים רבים להפוך את תקופת השהות בישראל
לחוויה שלא תישכח ואנו תקווה שיהפכו לשגרירי רצון טוב בארצותיהם.
אנו רוצים להודות לכל הגורמים בעיר שתמכו ועזרו להצלחת האירוח והשהות:

לראש העיר רעננה ,מר נחום חופרי ולכל הגופים העירוניים ,להנהלת מעון "שיקמה" ,לוועד הורי החוסים במעון,
למשפחות המארחות ,לחברי מועדון "דרור" רעננה ,ולחברים ממועדון "פנינת השרון" מרעננה שסייעו במהלך
התקופה.

דבר המערכת
חברי וחברות ליונס יקרים.
ראש השנה בפתח,ואנו מתחילים שנת עשייה חדשה
למען הקהילה בסיסמת נציב המחוז רמי אפרתי "חברים לעשיה".
זו השנה השלישית שאני עורך את המידעון וכמי שמקבל את כתבות המועדונים,אומר בלב שלם
כל הכבוד על העשייה הנפלאה למען הקהילה.כמי שמשרת את הארגון כבר קרוב לארבעים שנה
אוכל לציין וביטחה כי אנו גדלים מדי שנה בשנה.קיומו של המידעון תלוי בכתבות שאתם מעבירים
אנו טוענים שאין מספיק פרסום לארגון,אם כל חבר ילחץ על כפתור המחשב "העבר" ויעביר את המידעון
לפורם החברים שלו הרי הצלחנו כולנו לבצע פירסום אדיר יותר מכל עיתון גדול במדינה
בברכת שנה טובה לכם ולכל בני משפחותיכם
שלכם ובשבילכם
נצ"לש שמשון זלביגר
יו"ר ועדת הסברה

מועדון ליונס פתח תקווה האב ערך בשיתוף עם בית אבות רקנאטי שמונה טקסי בר מצווה לילדים מהעדה האתיופית
לאחר מכן הוזמנו כולם כולל המשפחות למסיבה כדת וכדין.
למחרת עלו כולם לירושלים עם אטובוסים לכותל לחגיגה נוספת,מי שלא ראה את השמחה בעיני הילדים וההורים
לא ראה שמחה מימיו.

להקת סמיילי פתח תקווה האב

יום הניקיון הבינלאומי
במסגרת יום הניקיון הבינלאומי שיתקיים בספטמבר ,חבר השנה מועדוננו לבית ספר "סביון" אותו אנו מאמצים
מזה כשנה .בפעילות הניקיון ישתתפו תלמידי בית הספר וחברי המועדון ברמת-גן וכל זאת בשיתוף עם אגף
.התברואה של העירייה
חצר פעילה במרכז יום לקשיש ע"ש מנדלבוים רמת גן
במהלך השנה רכש מועדון ליונס רמת-גן שני מתקני חצר גדולים עבור הקשישים במרכז יום .המתקנים משמשים
לפעילות גופנית ושל הנאה .במהלך השנה הקרובה ירכשו עוד שני מתקנים לרווחת הקשישים.

הועידה
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