מידעון הנציבות – ינואר 4102

לכל חברי וחברות ליונס ישראל ובני משפחותיהם,חג
חנוכה שמח כל אחד מאיתנו הוא אור קטן אך יחד
אנחנו אור גדול ואיתן בסיסמה "לשרות אנו" ,וחברים
לעשייה.
לחברינו הנוצרים אנחנו מאחלים שנה אזרחית טובה
שנה של עשייה ,שלום ,אחווה ופעילות למען האדם
והקהילה.
מנציב המחוז ליון רמי אפרתי וכל חברי הקבינט

רמי אפרתי נציב המחוז בחדרו של הנשיא הבנלאומי

נציב המחוז עם הנשיא העולמי בראין פאלמר

עדנה אלתר ומקבלי התרומה יחד עם
משנה שני מרואן זייבק על האוניה

פגישת נציב המחוז עם הנציב בסיאול

פורום אירופה

באיסטנבול 0.02.01
יובל גלעד המתמודד בתחרות המוזיקה
בפורום אירופה איסטנבול

המשנה הראשון אמנון אלתר וחברי אחווה בנגב
על סיפון האוניה

גור אריה
דורית ניצני יו"ר ועדת חילופי נוער
ובעלה חן

אלי אזרחי יו"ר ועדת המוזיקה וחלק
מהמשלחת

אירועי חנוכה במסגרות ההתנדבות של מועדון ליונס רמת גן
חברי המועדון השתתפו בשלוש מסיבות חנוכה במסגרות ההתנדבות :מועדונית לילדים בשכונת מצוקה,
מועדון גמלאים ובמועדון ללקויי ראיה – מרש"ל.
בנוסף לתרומת הסופגניות ומטבעות השוקולד לילדים השתתפו חברי המועדון בשירה ובריקודים ותרמו
ל"חימום" האווירה .
התרמת דם
ביום שישי ה 01000001 -התייצבו חברי וחברות מועדון "ליונס" רמת גן פעם נוספת למבצע התרמת דם של מד"א
בקניון איילון 0המבצע ,שהנו מסורת רבת שנים זכה להצלחה 0הצלחנו לגייס כ -כ02. -
מנות דם מהמבקרים הרבים בקניון0

יום הניקיון הבינלאומי .....9
לקראת יום הניקיון הבינלאומי יזמה עדנה כהן –יו"ר וועדת בית ספר "סביון" פעילות של חברי
המועדון עם תלמידי בית הספר .וכך יצאנו ,חבורה גדולה של מתנדבי מועדון הליונס רמת גן
לנקות ביחד עם התלמידים והצוות את הפארק הלאומי ברמת גן .התלמידים חולקו לקבוצות
וכל קבוצה קבלה אזור ניקיון שתוכננו מראש על ידי תלמידי כיתה ח' בבית הספר.
לפעילות הצטרפו גם צופי שבט רמת השקמה וכולנו ביחד תרמנו תרומה משמעותית לניקיון -על
כך יעידו שקיות הזבל המלאות והרבות שנאספו לפח הגדול .בסיום הפעילות הוענקה על ידי
מנהלת בית הספר הגב .גליה ברנשטיין ,שושנה ניסים –נשיאת מועדון הליונס ועדנה כהן -יו"ר
ועדת סביון תעודה אישית תלמידי כיתה ח' ותעודה כיתתית על השתתפות ביום הניקיון
הבינלאומי.

פעילויות ההתנדבות של מועדון "ליונס גור אריה גבעתיים"
להלן חלק מהפעילויות שלנו:

"קפה אירופה" -מועדון תרבות לניצולי שואה
מתנדבינו מארחים מידי שבועיים כ 051-ניצולי שואה במפגש תרבותי-חברתי בסגנון בית קפה כולל אמן
ומתעדים את סיפור חייהם והצלתם.

"עיניים טובות"-פרויקט לאיתור ליקויי ראייה בילדי הגן
מועדוננו רכש ומפעיל  ,לראשונה בישראל ,מערכת יקרה וחדשנית לבדיקת ליקויי ראייה בילדים למניעת" עין עצלה"
הזיהוי המוקדם מאפשר טיפול אפקטיבי .הבודקים המוסמכים חברי המועדון עוברים בגנים ובודקים בהתנדבות את כל
ילדי הגנים0

הוסטל "בית פריימן" -למבוגרים בעלי צרכים מיוחדים

כ 01-מבוגרים עם מוגבלויות שונות גרים בהוסטל .מתנדבי מועדוננו מקיימים בהוסטל פעילות חברתית קבועה ,תומכת ומשתפת
ומסייעים במימון פעילויות העשרה.

"מע"ש" – מרכז תעסוקה שיקומי
כ 01-עובדים בעלי צרכים מיוחדים עוסקים בעבודות המותאמות למוגבלויותיהם בסיוע אנשי מקצוע 0מועדוננו תומך ב "מע"ש" הן כספית והן
בעבודה התנדבותית מעשית.
פעילות עם עיוורים ותרומת
מכשיר לניתוחי רשתית

מועדון "אנוש"
התנדבות ותמיכה

סיוע למחלקת שיקום ילדים בתל השומר

סיוע למד"א
התרמות דם

מעון לנשים מוכות
התנדבות ותמיכה

הפרויקט שנוסף השנה :

מועדון "ליונס גור אריה" גבעתיים מאמץ בחום את מח' שיקום ילדים בביה"ח שיבא0
במחלקה מטופלים עשרות ילדים הזקוקים לשיקום פיסי ונפשי כדי להתקדם לתפקוד יומיומי סביר שמטרתו השגת
שיפור ביכולות התפקודיות של הילדים והמתבגרים הסובלים מפגיעות נרכשות קשות על רקע תאונות או מחלות או
פגיעות מולדות0
הילדים מטופלים בחום ובאהבה על ידי צוות מקצועי הכולל קשת מקצועית רחבה מאד של רופאי ילדים ,רופאים
המומחים בשיקום ,אחיות וכוח עזר סיעודי ,פיזיותרפיסטים ומומחים בהידרותרפיה ,מרפאות בעיסוק ,קלינאיות
תקשורת ,פסיכולוגים קליניים ושיקומיים ,נוירו פסיכולוגים ,עובדים סוציאליים וצוות הוראה
את הקשר עם מח' שיקום ילדים יזמה נשיאת המועדון עמליה אזולאי מאורר 0
בעקבות סיור בביה"ח והכרות עם המחלקות השונות החליטה הנשיאה להדק את הקשר עם מחלקה מורכבת וקשה
זו שאינה זוכה לזרקורים ומשאבים כמחלקות אחרות בביה"ח לילדים0
חברי המועדון הוזמנו לביה"ח והתקבלו ע"י מנהל המחלקה ד" ר עמיחי ברזנר והצוות הבכיר שערך לנו סיור בו
נחשפנו לכלל הצרכים והאמצעים הטיפוליים המתקדמים למען הילדים המטופלים0
אחת מפעילויות השיקום הינה "סדנת בישול קונטיבית " בה הילדים מכינים תבשילים על פי מתכונים ותוך כדי כך
מוקנות ומתורגלות מיומנויות כמו  :סדר פעולות ,עבודה בצוות שיתוף פעולה ,ריסון אימפולסיביות וכו' וכמובן תוך
קבלת חיזוק חיובי והקניית תחושה של יכולת מהתוצאה המהנה של יצירת תבשיל/מאפה0צוות ממועדון "גור אריה"
מבקר במחלקה ומספק את המצרכים הנדרשים ל"סדנת הבישול הקונטיבית"
פן אחר של המקום הנו הורי הילדים הנאלצים לשהות לצד ילדיהם המאושפזים בממוצע כ 1. -ימים0
כמחווה למחלקה הוחלט בהנהלת מועדון "גור אריה " גבעתיים לתרום לרכישת ציוד לחדר המנוחה של ההורים כדי
להקל ולו במעט על שהייתם הממושכת במקום 0התרומות למחלקת שיקום הילדים התקבלו מהקהילה באירוע
השנתי שנערך לא מכבר בתיאטרון גבעתיים0
אחת הבקשות שהועלו במסגרת הסיור הייתה  ,להיטיב עם הצוות הפועל ועושה במקום עבודת קודש ואכן בשיתוף
"הולמס פליס" גבעתיים נארגן לצוות המחלקה יום כיף במקום0

עיניים טובות"-אבחון מוקדם של ליקויי ראיה ("עין עצלה") בילדי הגן

שיקום ילדים תל השומר

את הפרויקט מוביל מר ישראל לאופר ,יו"ר הועדה הנציבותית למלחמה בעיוורון של הליונס בישראל וחבר מועדון "גור-אריה
גבעתיים"
0

,

יום הספורט של חברי ליונס ישראל
2.01

פעילות המועדון -בשבוע חנוכה
חברי המועדון בהנהגתה של הנשיאה חמדה גפשטיין חגגו את חג החנוכה עם הפנים אל הקהילה0
נציגי המועדון השתתפו במסיבת החג של ילדי גן אקי"ם שאומץ לא מכבר ע"י חברי המועדון,
והגישו סופגניות שי לילדי הגן 0באותו שבוע חגגו חברי המועדון מסיבת חג בבית האבות רקנאטי,
וארגנו לדיירי הבית טקס הדלקת נרות,
נשיאת המועדון חמדה גפשטיין נשאה דברי ברכה לחג ומנכ"ל בית רקנאטי רוני ארניה הודה
לחברי המועדון על שיתוף הפעולה הפורה 0חברי המועדון חילקו סופגניות כשי לחג לדיירי הבית
וארגנו למענם שירה בציבור0
חברינו יהודה גפשטיין מפעיל את ליאו פתח תקווה כבית ספר לשגרירים צעירים כמו כן
מקים ומוציא לפועל ביחד עם מועדוני ליונס פתח תקווה הקמת פסל סביבתי למען העיוור0

כבשנים קודמות ,בזמן חגיגות חנוכה מועדון ליונס דן פז-ישראל מחלק סריגים עבודת יד של
חברותינו ,וזו פעולה של הסברה ופירסום על ליונס 0השנה חילקנו במחלקת יולדות בי"ח "קפלן"
ברחובות 0סיפקנו קרוב ל 0.-יחידות של גרביים וכובעים לילודים0
זו שנה שישית שהמועדון מברך את האמהות אשר הביאו חיים חדשים לעולם בזמן זה ובו בזמן אנו
מספרים ומסבירים על ארגון הליונס0
מנהלת אגף יחסי ציבור הגב' דנה קידר התלוותה אלינו בשמחה0גם הענקנו תעודת הוקרה לסגל
המחלקה0

יריד הספר בספרדית 22-2100.02.01
בימי  22-2100.001התקיים יריד הספרים המסורתי בספרדית של מועדון דן פז-ישראל  ,במטרה
לגייס משאבים למען הנזקקים בקהילה0
את הספרים אנו מקבלים מתרומות ומוכרים אותם במחירים מיוחדים וכך אנו מצליחים לגייס עוד
קצת משאבים לפעולות ותרומות0
יישר כח למארגנים.

מועדון ליונס חיפה כרמל פעילות התנדבותית,
 .1עיוורים – בשיתוף האגודה למען העיוור – הסעות למועדון.
 ליווי חברתי אישי."
"
"
 "" .2
 ליווי לטיולים שלהם."
"
"
 "" .3
 ליווי לתערוכה במוזיאון העיוורון בחולון."
"
"
 "" .4
 השתתפות במסיבות שלהם."
"
"
 "" .5
 ארגון סיור מומחז במושבה הגרמנית."
"
"
 "" .6
 ארגון קורס לפיסול."
"
"
 "" .7
 השתתפות בערב התרמה בקניונים."
"
"
 "" .8
 אריזת חבילות שי מתוצרתם."
"
"
 "" .9
 מכירת חבילות שי מתוצרתם."
"
"
 "" .11
 רכישת חבילות שי מתוצרתם."
"
"
 "" .11
 .12קשישים – בשיתוף אגודת "שילה" – ניהול כספי למועדון שלהם.
 מתן הרצאות להם."
"
 "" .13
 השתתפות במשחקים איתם."
"
 "" .14
 .51נכים – בשיתוף עמותת "מילבת" – ייצור מכשירי עזר לנכים ,המותאמים

– בשיתוף עמותת "אחווה"  -מכירת מוצרים מתוצרת בית הדפוס שלהם.
" .16
 השתתפות במסיבת פורים שלהם."
"
 "" .51
 שיתוף ביום ספורט שלנו."
"
 "" .18
 .19עולים חדשים – בשיתוף פרויקט "בבית ביחד" – עזרה בלימודים לסטודנטים.
 אימוץ ואירוח משפחות."
"
"
 ""
" .21
 אימוץ ואירוח סטודנטים בודדים."
"
"
 ""
" .21
 השתתפות בטיולים שלהם."
"
"
 ""
" .22
 השתתפות במסיבות שלהם."
"
"
 ""
" .23
 השתתפות בנטיעת עצים בצפון."
"
"
 ""
" .24
 הזמנה לטיולים שלנו."
"
"
 ""
" .25
 טיפול שיניים חינם."
"
"
 ""
" .26
 .27משפחות חד הוריות – בשיתוף עמותת "ילדינו בתנופה" – עזרה בלימודים לתלמידים.
 .28נשים מוכות – בשיתוף המקלט לנשים מוכות – תרומת ואיסוף ציוד.
 הרצאות."
"
"
 ""
" .29
 .31משפחות נזקקות – בזר לבגדים מוזלים.
 סיוע לבית תמחוי."
" .31
 .32נוער בסיכון – בשיתוף עמותת "ספורט לצפון" – רכישת ציוד ספורט.
 .33בטיחות ילדים – בשיתוף ארגון "בטרם" – הסברה למניעת תאונות ילדים בבית.
"  -תרומת כיסאות בטיחותיים לבית החולים.
"
 ""
" .34
"  -תרגום מאמרים ,בנושא מניעת תאונות ילדים
"
 ""
" .35

כחלק משיתוף הפעולה השוטף של מועדון ליונס ערד עם מועדון הקשישים בית
גיל-עד הצטרפו חברי המועדון לצעדת הקשישים שנערכה כחלק מהחודש
לקשיש בעיר 0הצעדה החלה במפגש לבבי בו הופיעה המקהלה ולאחריו יצאו
הקשישים לצעדה מלווים בחברי ליונס ערד אשר עזרו ,תמכו ודאגו לכל הצועדים0
האירוע היה מוצלח מאוד וכל הצועדים הגיעו ליעדם בשלום ועם חיוך גדול0

מועדון "ליונס גבעתיים" – למען קשישים וחיילי צה"ל
חג-החנוכה הצטיין בפעילות חברתית וקהילתית מגוונת ורבה במועדון ליונס גבעתיים0
ביום-ששי ,ב' בחנוכה ,ערכנו חברי המועדון סיור לשפד"ן.הסיור,שאורגן על-ידי חברנו שמוליק
זילברמן,היה מעניין ומאלף ומהנה ..לאחר צפייה במצגת על מהות השפד"ן ואופן הפעלתו,סיירנו
בשטח,ראינו את ברכות ההפרדה,אופן פעילותן והתרשמנו עמוקות מגדלו וגם מהטיפוח הסביבתי של
השטח .לסיום נפגשנו עם נשיא מועדון ליונס ראשון לציון,אבי מלינסקי,שהסביר לנו על האזור ופיתוחו.
ביום ראשון,נר-חמישי של חנוכה התארחו חברי המועדון אצל גדוד נשר באוגדת עזה אותו אנו
מאמצים.מטרת הביקור הייתה מסירת תרומה של המועדון ליחידה  -מעילי פליז לחורף לחיילות.
היה זה ביקור מרגש ביותר .נערך לנו סיור באזור ,מלווה כמובן בהסברים על מהות הבעיות באזור
ופעילות הגדוד וכן ביקור בנחל-עוז בו משמשות החיילות כתצפיתניות .חברי המועדון התקבלו ע"י
החיילים ומפקדים בהרבה חום ואהבה.בערב נערכה הדלקת נרות חגיגית,על כיבוד עשיר,שירה
ושמחה .במעמד זה ,מסרו נציגי המועדון לחיילות את מעילי הפליז שנרכשו למענן.לסיום,סיפרו החיילים
שאף הם מתנדבים ומסיעים בהתנדבות בישובי האזור.תודה לחברתנו רותי על הארגון של המפגש
המרגש,ולשלום חברנו על ההסעה.
כמו-כן,ערכנו שתי מסיבות חנוכה,במועדונים אותם אנו מאמצים ומפעילים.
בליל נר-חמישי של חנוכה,קיימנו מסיבת חנוכה עליזה ושמחה,במועדון הקשישים שז"ר,אותו אנו
מפעילים מזה שלוש שנים.סגן ראש העירייה ,בני רייך,הדליק נר חמישי ,והאורחים התכבדו בסופגניות
ולביבות שהכינו מתנדבות המועדון,חברותנו ורדה,מיכל רחל ויונה .המסיבה נערכה בשיתוף עם
העיריה,ונכח בה גם ראש העירייה רן קוניק .כן נכחו במסיבה,נשיאת המועדון שלנו ברכה לסלו,מירי
פרחי,יו"ר מחלקת הרווחה בעירייה ורותי דגן מרכזת המועדונים .הזמרת ענת בנימין,שרה שירי חנוכה
והרקידה את המשתתפים.
למחרת ,ביום נר ששי,ערכנו מסיבת חנוכה נוספת,לחברי מועדון ניצולי שואה שאותו אנו
מאמצים.חברותנו,ורדה וברכה,ועימן חנה דאגו לכיבוד טעים ועשיר.חבר,מבאי המועדון הדליק נר-
ששי,לקול שירי חנוכה של המשתתפים .אכן היה זה שבוע רב פעילות,ירבו כמותו.

ככר המתנדבים בגבעתיים

פעם בשבועיים משתתפים חברי מועדון לטינוס השרון בחלוקת סלי מזון לנזקקים0
קבוצת מתנדבים מהעיר מכינה ארגזים עם מגוון רחב של מוצרי מזון לפי רשימות שמתקבלות ע"י
מחלקת רווחה של עירית כפר סבא ובשיתוף עם גורמים אחרים0
חברי המועדון מגיעים לנקודת החלוקה ,ומשם ברכביהם הפרטים יוצאים לבתי הנזקקים לפי
אזורים מוגדרים מראש 0
תרומה צנועה זאת גורמת לסיפוק רב לחברי המועדון 0

המועדון שלנו פועל ב"בית ניצולי השואה" ובמועדון "מרש"ל" בעיר ,במסגרתם אנו עורכים פעילויות
אישיות.
בבית ניצולי השואה חברים שלנו מגיעים לבתי ניצולים שכבר אינם יכולים להגיע .הרצאות ,הרקדות
וקיום מסיבות וטקסים ,כדלקמן:
 .1מסיבת חנוכה (ראו תמונה מצורפת)
 .2בתכנון לקיים טקס נטיעות בט"ו בשבט.
בבית מרש"ל:
אנו מתכוונים להשתתף בתכנית העבודה הנוכחית בארבעה פרויקטים כדלקמן:
 .1תחרות הבישול
 .2תחרות הצילום
 .3תחרות הציור
 .4אנו מקיימים הרצאות בנושאי קיימות ,לדוגמא :ב –  16212מתקיימת הרצאה בנושא
" .5תרבות הצריכה בראי הקיימות" שתעסוק בתרבות השפע ובצריכה נבונה ומקיימת.
 .6השתתפות בצעדת הגלבוע.

כידוע ,מועדון ציונה מתאפיין בפעילות התנדבותית יחידנית של כל אחד ואחת מהחברים בהתנדבויות
שונות .נדיר ששניים מאיתנו עוסקים באותו עניין( .למעט בהתרמות הדם).הפעם
במידעון זה נאיר את פעילות המועדון בקרב מועדון אחווה לניצולי השואה בנס ציונה.מצ"ב דבריה
של חברתנו ציפי יוגב ,ותמונה שאני צילמתי בבר המצווה של ניצולי השואה בירושלים .תודה וברכה
מיכל טולפן נשיאת מועדון ליונס נס-ציונה
פעילות מועדון נס-ציונה במועדון "אחווה" לניצולי שואה
כחברה בליונס נס ציונה התנדבתי במועדון "אחווה" 0המפגש הראשון היה עם רכזת המועדון
וכשבקשתי לדעת מה עלי לעשות במסגרת ההתנדבות היא אמרה" :בואי ותכירי אותם וכבר
תדעי"000
חששתי קצת 0איך אתקרב אליהם? האם אתקבל?000אך החששות התבדו ,פגשתי קבוצה של אנשים
שהגיעו מן התופת ולא איבדו את האופטימיות ,החיוניות ושמחת החיים ,ניצולים -שמאחורי כל
אחד מהם סיפור חיים טרגי של גבורה והישרדות  ,כל אחד מהם עולם ומלואו ,חנן  -עם קול בריטון
שר במסיבות ובימי הולדת ,מינה שרה שירים באידיש ,רינה -אלגנטית כל כך ,גאולה עם סגנון
לבוש מותאם ותמיד מוכנה לעזור ולסייע ,יוסי וגם דורה עם כשרון משחק ,משה שאפשר לדבר
איתו על כל נושא שבעולם ,רינה שדוק של אצילות משוח על פניה -נסיכה אמיתית0000
כולם הקימו משפחות ולהם ילדים נכדים ונינים  ,גאים במדינה ובצה"ל 0
אנחנו שותים קפה ותה ביחד ומדברים על כל מיני נושאים חשובים כמו :מה הכי חשוב בחיים?
אהבות ראשונות ,יוצאים לטיול  ,לסרט ,שומעים הרצאות000
וכששואלים אותי" :מה את בעצם עושה שם? אני אומרת שאני "לומדת מהם" 0לומדת להקשיב,
לגלות חמלה ,לאמץ את האופטימיות והעוצמה שטמונה בכל אחד מהם 0כולם יקרים לי מאוד ואני
מוקירה להם תודה על החמימות והאמפתיה שקיבלו אותי ואפשרו לי לכפר מעט על היותי בת
לפליטי שואה (שנפטרו) שלא ידעה כל כך להקשיב0
בר/בת מצווה מאוחרת לניצולי השואה במועדון "אחווה" בנס ציונה
בכ"ט בכסלו ,נר חמישי של חנוכה ,יצאו חברי מועדון "אחווה" מלווים בקרובי משפחה לחגוג בר/בת מצווה
מאוחרת בכותל .חוגגות בת המצווה ,במטפחות תחרה לבנות לראשן -ככלות ,וחוגגי בר המצווה ערכו סיור
במוזיאון שרשרת הדורות ,וכשיצאו התקבלו על ידי חיילי וחיילות צה"ל במדים ,שהצדיעו להם .שום עין לא
נשארה יבשה גם לא של החיילים.
חתני בר המצווה הניחו תפילין ברחבת הכותל ,והכריזו" :שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד" הסתיים
בשירת התקווה ,כאשר אחד החוגגים הניף את דגל ישראל .המעמד המרגש השאיר הרבה עיניים לחות
ופנים גאות ומחייכות.
אחר כך השתתפו הגברים בטקס העלייה לתורה ,כשהנשים חוגגות וממטירות עליהם סוכריות מעזרת
הנשים.היה זה אחד הטקסים המרגשים בחיי.
מאת ציפי יוגב
התלוותה וצילמה מיכל טולפן

חגיגת בר מצווה מאוחרת לניצולי השואה בכותל

סיכום יום הניקיון הבינלאומי
יום הניקיון הבינלאומי שהתקיים גם ברחבי הארץ ב 9-בספטמבר הוא אחד המפעלים הסביבתיים
הגדולים בעולם ובסיסו התארגנות קהילתית לשמירה על איכות הסביבה ולהעלאת הנושא
למודעות בקרב אוכלוסיות העולם 0בישראל מובילה את הפעילות קק"ל0
כמדי שנה גם השנה לקח הליונס חלק ביום זה כשמוביל את המועדונים ליון איציק עפרון בשיתוף
הועדה להגנת הסביבה0
המועדונים שלקחו חלק בתאריך ה 9-בספטמבר:
אלמוג קרית אונו – חברי המועדון פעלו ביער הבונים יחד עם  2.תלמידים ו 01 -חיילים0
גור אריה גבעתיים – חברי המועדון פעלו במע"ש -מרכז שיקומי לאוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים,
ניקו ,צבעו ושתלו בחצר המרכז0
דן פז – ישראל – חברי המועדון פעלו במועדונית יפו ד' ,ניקו את החצר ושתלו צמחים0
מודיעין – חברי המועדון קיימו פעילות בביה"ס תיכון עירוני א במודיען ,התלמידים ניקו את
סביבת בית הספר ושתלו צמחי תבלין0
רמת גן – חברי המועדון ביצעו עבודות ניקיון יחד עם תלמידי בית ספר סביון0
מועדונים נוספים יצרו קשר עם קק"ל ויקיימו יום ניקיון במועד מאוחר יותר0
תודה ענקית לכל מי שנטל חלק ביום זה0
בברכה,
בשי ליליאן
יו"ר ועדת הגנת הסביבה

"ערב שכולו נתינה" – מועדון חולון האב

בערב מרגש ורב רושם ,במעמד ראש עירית חולון מוטי ששון ,מנהל המרכז הרפואי וולפסון ד"ר יצחק ברלוביץ' ונציב ליונס
ישראל רמי אפרתי ,קיים מועדון חולון האב "ערב שכולו נתינה".
הערב שהתקיים באולם הקונגרסים של המרכז הרפואי וולפסון ,ביום חמישי ,....1.1..9 ,כלל מספר אירועים:
 ציוד ומכשירים נרכשו ונתרמו למערך האורטופדי של בית החולים ,כולם לרווחת החולים ,הציוד כולל ציוד רפואי,בדמות מד-חום לבדיקה בכף היד ,וציוד מנהלי  -כיסאות רחיצה למאושפזים ועגלות סידור למערך .בערך כולל של .1
אלף שקלים .יצוין שיתוף הפעולה והיחסים המצוינים הנמשכים זה שנים רבות בין המועדון לבין המחלקה
האורטופדית בוולפסון.
 למדנו שע"י סריקה פשוטה ויעילה הנעשית בגיל צעיר בילדים ,אפשר לאתר ליקויי ראיה הניתנים לטיפול ולתיקון(כגון עין עצלה ,פזילה וכו').
בערב זה חנכנו מכשיר חדשני " "Photo- Scannerהמאפשר איתור ליקויי ראיה אלה בבדיקה לא פולשנית ,פשוטה
האורכת מספר שניות.
ערך הפרויקט ,על ציודו ההיקפי נאמד ב 51-אלף שקלים.
בפרויקט ייבדקו  ....ילדי העיר חולון ע"י מתנדבי מועדון ליונס חולון האב ב 11.-גנים עירוניים ותוצאות הבדיקה
יימסרו בו ביום להורי הילד להמשך טיפול מול רופא המשפחה ,אם יש צורך בכך.
 גם השנה הענקנו מלגה בסך  1...שקלים לנתינה ,מצוינות ומנהיגות יוצאי דופן ,ע"ש חוה כץ ז"ל ,חברת המועדון,לנופר מלכה ,תלמידת הקמפוס ה 6-שנתי קרית שרת בחולון.
להלן קטע זעיר מן ההמלצות להענקת המלגה:
מדובר בתלמידה איכותית יוצאת דופן ,לאורך כל שנות לימודיה בביה"ס הצטיינה בכל התחומים ,הן בהתנהגותה ,הן
בלימודיה והן בתרומתה לחברת התלמידים.
התלמידה מסיימת כל שנת לימודים כתלמידה מצטיינת ,הישגיה הלימודיים לאורך כל שנות לימודיה הם תמיד מן
הטובים בשכבה המונה  51.תלמידים.
נופר מוערכת מאד בקרב חבריה ובקרב הצוות ,גם בזכות אישיותה הקורנת והנעימה וגם בזכות פעילותה הרבה למען
הזולת ויכולתה להעניק לאחרים באהבה ובמסירות.
 קיבלנו חברה חדשה למועדון – אהובה פורטנוי.בערב נכחו כ 0.-איש והוא נפתח בהופעה מרשימה של להקת המחול ג'ז אקסטזה רעים ,עם  9.רקדניות שהופיעו בהתנדבות
להנאת הקהל.
חדוה נצר – נשיאת מועדון חולון האב

מועדון אלמוג בשנת הפעילות 2.02-2.01
מועדון אלמוג פעל גם בחודשי חופשת הקיץ 0ניתנה לנו ההזדמנות לעזור
לילדה ולאמה לבלות כמה ימי חופשה נעימים בקיץ על ידי עזרה בקניית
כרטיסיה לבריכה המקומית לאם ולבת 0בשאר הכסף יכלה האם לרכוש את
סל המצרכים לילדה לקראת תחילת שנת הלימודים0
מועדון אלמוג תומך באופן רציף בעמותת "אנוש" סניף קריית אונו 0עוזרים
לארגן מסיבות ,טיולים ,לרהט את המועדון ולהנעים להם את השהות שם0
חברי המועדון מהווים עיניים לשחקנים העיוורים המשחקים כדורת במועדון
כדורת עיוורים סניף קריית אונו0
חברי המועדון הצליחו לארגן התרמה של  31מנות דם ביום התרמה אחד
בקניון של קריית אונו 0לא רק שכנענו את האנשים לתרום ,אלא גם שמרנו
על התנוקות בזמן שההורים תורמים0
מכתבי התודה המצורפים והתמונות מוכיחים את מגוון הפעילויות0
"אנוש"
העמותה הישראלית
לבריאות הנפש
סניף קריית אונו
1..9

 5בנובמבר

לכבוד
מיקי
משה מור
ליונס קריית אונו
לחברי ליונס היקרים,
בהמשך לפעולתכם רבת השנים ,בחודש האחרון נתרמה לנו ספה מטעמכם ,והובלה על ידכם למועדוננו.
אנו מודים מקרב לב על תרומתכם ותמיכתכם לאורך השנים בכל הנעשה לקידום האווירה ופיתוח
פעילויות המועדון ,וכן נראותו החיצונית .חברי המועדון נהנים כל פעם מחדש מהשירותים ומשיתופי
הפעולה עימכם ,ומסירותכם אינה נלקחת לרגע כמובנת מאליה.
אנו שמחים ומתרגשים כל פעם מחדש כאשר אנו נפגשים באכפתיות ,בדאגה ובמסירות של חברי קבוצת
הליונס לקידום סניפנו.
תודה מקרב לב
בברכה,
חברי המועדון והצוות
הדס בר הלל – רכזת מועדונים חברתיים
סניף "אנוש" קריית אונו
________________________________________________________________
כדורת עוורים סניף קריית אונו
200202.01

לכ' גב' יהודית מור

מועדון ליונס,
סניף קריית אונו
יהודית שלום
ברצוני להודות לך ולאנשי ליונס בשם העיוורים וכבדי ראייה ומאמניהם המשחקים כדורת דשא
במועדון קריית אונו ,עבור העזרה שקבלנו במפגש האחרון 0
אנו מאוד מעריכים ומברכים את הנכונות שלך וחברי הארגון להושיט יד ולעזור לנו בהכנה
והגשת כיבוד באירועים של העיוורים במועדון כדורת קריית אונו0
תודה מקרב לב

ג'ולייט בירנהק רכזת כדורת דשא סניף
קריית אונו

יהודה גפשטיין יו"ר ועדת הליאו וחבר מועדון ליונס פתח תקווה האב,יוזם הקמת  2מועדוני ליאו0
האחד ב-פ"ת בי"ס "לשגרירים צעירים" בתמיכת מועדון האב פ"ת והשני בהקמת ליאו בחיפה ,בתמיכת
מועדון ליונס כרמל חיפה כשהנשיא מכהן ד"ר אריה הרמן0
יוזמה נוספת להקמת פסל סביבתי להטמעת המודעות לעיוור כשהכתוב בו הוא בכתב ברייל ולידו שעון
שמש שהעיוורים יוכלו לחוש את המחוגים לדעת מה השעה0
ללהלן חלק מההצעות שהגיעו וניתן לפרסם0

מתנדבי ליונס הוד-השרון מביאים את בשורת האור בכל ימות השנה

ליונס הוד-השרון ,ימי חג החנוכה  -האור והעצב0
ימי האור של חג החנוכה קדרו בשנה זו בשל צערנו על פטירתה של אינה-אורה שרון ,חברה
אהובה ,שהלכה לעולמה בטרם עת0
אנו נושאים את זכרה ,את חיוכה וחיוניותה ,כלפיד של אור המביא את הכוח להמשיך את
הפעילות ההתנדבותית של חברי המועדון0
במועדון הגמלאיות בשכונת גיורא נשמרה המסורת רבת השנים 0כמידי שנה חגגנו את מסיבת
החנוכה בהשתתפות שולי להב המנגנת שהצליחה להלהיב את נשות המועדון 0מתנדבות
הליונס ,שוש הלוי ,שוש ארוגטי וטובה ארביב שרו ורקדו בחברתן והצליחו להנעים לכולן את חג
האורים0
יעל נחושתן ,רכזת מועדון גיל הזהב "גיורא" מפרטת במכתבה את הפעילות של מתנדבי
מועדון ליונס הוד-השרון ומסכמת :מעולם ,בתקופתי ,לא הייתה פעילות כל כך עשירה במועדון
הנשים בשכונת גיורא0
מועדון הליונס ארגן בחנוכה לחברי עמותות בעיר – עמותת חן ,תנופה וגמל"א הסעה לקונצרט
של התזמורת הפילהרמונית בתל אביב 0הקונצרט התקיים ביוזמת בנק הפועלים 0התגובות של
המשתתפים היו נלהבות ביותר 0זו הייתה חוויה יוצאת דופן! בעמותת חן ,השתתפו חברי מועדון
ליונס הוד-השרון במסיבת חנוכה ובה המשתקמים נהנו משירתה הנפלאה של יהודית מנצור,
.מהדלקת נרות חנוכה ומכיבוד חגיגי אשר כלל סופגניות וממתקים
המנהלת של עמותת חן ,גב' רותי רוזנטל ,העלתה על נס את העזרה החשובה שניתנת מדי
שנה על ידי חברי הליונס בחלוקת "קופסאות חנוכה" לגני הילדים 0בדרך זו ,משלבים פעולה
המשתקמים ומתנדבי הליונס ,לתגבור התקציב הדרוש להפעלתה של עמותת חן 0הלוואי
:ונתברך בהמשך העשייה הברוכה ,כדברי קדמונינו0

נר – דולקין ממנו נרות הרבה ,ולא חסר מאורו מאום
ביקור מתנדבים מארה"ב בהוד השרון

בתחילת חודש נובמבר הגיעה משלחת הכוללת אחד-עשר מתנדבות ומתנדבים מטקסס ,חברי
)EVP EMERRENCY VOLUNTEERS PROJECT),
אשר מטרתם לסייע לישראל בשעת חירום ,לביקור בן שבוע ימים ,בהוד השרון0
הביקור אותו יזם פיקוד העורף בשיתוף העירייה ,נועד להציג למתנדבים את היכולות וצרכי העיר
הוד השרון ,בשעת חירום וכן לאמן אותם בתרחישים השונים0
חברי מועדון ליונס הוד השרון נרתמו ברצון לארח בבתיהם את המתנדבים ,למשך כל זמן שהייתם
בעיר0
ביום הגעת המשלחת הם ביקרו גם במועדון הליונס ,שם הוצג בפניהם המרכז להשאלת ציוד
רפואי 0פעילות ייחודית שמטרתה סיוע לכל אזרח הזקוק לאביזרי-עזר רפואיים0

לאחר מכן ביקרה המשלחת בפארק ארבע עונות וקיבלה ,בין השאר ,סקירה על "פארק כל הילדים"
שבנייתו החלה בימים אלו 0הפארק הולך ונבנה למען ילדים עם צרכים מיוחדים וכלל ילדי העיר הוד-
השרון 0לסיכום האירוע הצטלמו חברי המשלחת ,יחד עם ראש העיר וחברי הליונס בצילום משותף0
למחרת ,לאחר יום הרצאות שאורגן ע"י העירייה ,ולאחר שחברי המשלחת הגיעו לבתי חברי הליונס
להתרעננות קלה ,לקחו אותם המארחים לסיור ביפו העתיקה ובשעת לילה מאוחרת הם קינחו
בארוחה חגיגית במסעדת דגים0
את הביקור סיימו המתנדבים ,המארחים ואורחים נכבדים נוספים ,בראשם אשת ראש העיר,
באירוע מרגש  -בילוי בצוותא בו הנוכחים שרו בערב קריוקי ופצחו בריקודים מלהיבים אשר השאירו
רושם רב על כל המשתתפים0

סיכום סיור בשפד"ן ובאגם הנקיק ראשל"צ
במסגרת הכרזת שנת הסביבה במועדון ראשל"צ ובמזג אויר סתווי ונעים נערך ב
 .....11.1סיור בשפד"ן ובאגמי ראשון לציון.
המפגש היה מהנה ,חוויתי ,הישיבה יחד תרמה לגיבוש בין המועדונים חלק חשוב במפגש,
השתתפו  57חברים מבאר שבע ועד השרון.
בהקמת מרכז המבקרים הושקעה מחשבה רבה ,הסיור מועבר באופן חוויתי ומעודד
מודעות לשמירה על הסביבה ,לחסכון במים ולקיימות.
מכון טיהור שפכי גוש דן (בראשי תיבות :השפד"ן) הוא מכון לטיהור שפכים שהוקם
בחולות ראשון לציון בשנת  .191על ידי איגוד ערים דן .זוהי מערכת מורכבת ,בין-אזורית,
לאיסוף ,טיפול והשבה של שפכים עירוניים בשטח עירוני מאוכלס בצפיפות ,הכולל גם
אזורי תעשייה .מערכות האיסוף וההולכה הראשיות של איגודן לתשתיות איכות הסביבה
מורכבות ממאסף הירקון ,ממאסף איילון וממאסף לאורך שפת הים ,כאשר אורכם הכללי
של המובלים הראשיים והמשניים מגיע למעלה מ .11-ק"מ של צינורות בקטרים שבין 91
ס"מ ועד  1.1מטר.
תפקיד המפעל הוא ניקוז וטיהור השפכים המגיעים אליו באמצעות צנרת ההולכה.
הטיהור במפעל מתבצע בבריכות ענק בתהליך מכני-ביולוגי ,אשר בסופו מחלחלים המים
לחול המשמש כמסנן הטבעי והסופי .המים המטוהרים משמשים להשקיה חקלאית לכל
סוגי הגידולים בארץ ללא הגבלה .תוצר הלוואי העיקרי של תהליך הטיהור הוא הבוצה -
המורכבת ברובה מחיידקים ומכילה בין השאר מתכות כבדות ורעלנים.

המכון מטפל בכל שפכי גוש דן רבתי ,כמות של כ .41-מיליון מ"ק בשנה מקור המים השני
בגודלו ,לאחר המוביל הארצי ,כל מי הקולחין המופקים מהמכון המכאני-ביולוגי מוחדרים
לאקוויפר לסינון סופי דרך אגני חידור המורכבים חול בעומק כ –  .71מטרים.
מטרותיו העיקריות של השפד"ן הן:
צמצום זיהום הסביבה ומניעת סיכוני בריאות על ידי הקמת מערכת איסוף וסילוק שפכים.
מניעת הזרמת שפכים גולמיים לאפיקי נחלים ולים.
סיוע בהגנת ושימור מקורות המים המצומצמים .המים המושבים מסופקים לחקלאות ,לאחר טפול
נוסף במערכת קרקע -אקוויפר ( )SATהמבוצע על ידי מקורות ffמעט כמעט שכחנו ,ביקרנו גם

באגם הנקיק בראשל"צ אחד משני אגמים שהוקמו לאיסוף מי גשמים ,עוד מפעל להשבת מים.
מקור המים :מי גשמים מאזור מערב ראשל"צ ,מרח' דב הוז בחולון ורח' הלפר בבת ים שם היו
שיטפונות מידי שנה ,באמצעות מערכת ניקוז שהוקמה מועברים המים לאגמים המלאכותיים.
אתר אגם הנקיק הפך מקור לציפורים ולבעלי חיים החיים בחולות ,עפ"י סקר שנערך ע"י החברה
להגנת הטבע עוברים במקום כ –  171סוגי ציפורים בשנה ממשיכים למזרח אסיה ולאפריקה.

מועדון ליונס לביא הינו מהותיקים במועדוני ההתנדבות בפתח תקווה והוקם לפני  13שנה ע"י חבר
המועדון ,נשיא לשעבר ,משה זהבי.
הפעילות ההתנדבותית של מועדון לביא למען הקהילה בתחומים שונים:
 ל-אח"א – ארגון חרשים אילמי
ם ,המועדון רכש עבור אח"א פ"ת עזרים שונים מהקרן הסוציאלית ובניהם :מחשב אישי,
מקרן ופקס .כמו כן ,המועדון ארגן טיולים ומסיבות בהם נטלו חלק גם חברי המועדון.
 התנדבות ב-בתי"ח גהה ובילינסון.
 חלוקת מלגות לתלמידים מבי"ס הוברמן ,המועדון תרם בשנת  3131סך  ₪ 33,,11למלגות
ובכוונת המועדון לחלק גם השנה מלגות לתלמידים הנזקקים .התרומה ניתנה ע"י דורית
ויצחק ירקוני חברי מועדונינו.
 סיוע לילדי מתנ"ס עמישב ,חילקנו תיקי תלמיד לילדים.
 סיוע לרכישת מכשיר החייאה לבית אבות רקאנטי בפתח תקווה.
 לצורך מימון הפעילויות ההתנדבותיות המועדון מקיים מידי שנה ערב התרמה וגם באפריל
 3132נקיים ערב התרמה באולם שרת בפתח תקווה.
השתתפות בפעילות הנציבות חברי מועדון לביא משתתפים בפעילויות שונות של נציבות הליונס כמו:
מפגשי חברים חדשים ,יום ספורט נציבותי ,רסיטל מוסיקלי ,בחירת איש השנה ,פעלנו רבות בנושא
פוסטר השלום ונציגה של בית ספר הוברמן זכתה במקום רביעי בתחרות הארצית.
הפעילות החברתית ויחסי הרעות הינם מצוינים ,חברי המועדון נפגשים אחת לחודש באופן קבוע
בבית הספר לגננות ושתלנות בפתח תקווה ,המועדון מקפיד על הבאת מרצים מתנדבים מקרב חבריו
וחבריהם ,במהלך שנת הפעילות הנוכחית יקוימו  2מפגשי רעות בבתי החברים ,יתקיימו  3טיולים וכן
נציין באירועים מיוחדים את חגי ישראל.
שיתוף פעולה עם מועדוני ליונס אחרים במהלך השנה נקיים  3מפגשי בחגים במשותף עם חברי
מועדון שלום פתח תקווה.
נשמח בעתיד לשיתופי פעולה עם מועדונים נוספים.

דבר המערכת
חברי וחברות ליונס יקרים
הנה עברה לה חצי שנה אשר זרמה על מי מנוחות,אך הייתה רבת פעילות בניצוחו של
נציב המחוז רמי אפרתי בסיסמה"חברים לעשייה".אין ספק שהמועדונים החדשים
הפתיעו בפעיוליות המיידיות למען הקהילה והיו לכולנו גאווה.חשוב מכל להמשיך
להעביר כתבות המהוות גם סדנת לימודים למועדונים אחרים .החלפות רעיונות
בפרויקטים יהיו לכולנו עזר להרחבת הפעילויות בקהילה הנצרכת בסיסמה
"לשרות אנו"
בברכת שנה אזרחית חדשה 4102
שלכם ובשבילכם
נצל"ש שמשון זלביגר

