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 ,חברי ליונס ישראל היקרים

וזו מהווה עבורי הזדמנות לסיכום  ,של ליונס ישראל 45-עידה הושל הו בפתחהאנו עומדים 
  .עילות הנהדרת לה היינו שותפים כולנו בשנה זופה

 :פיינים המרכזיים של השנה שאותם קבעתי כהנחת היסוד לפעילותהמא
תוצאה  וושהי ,שקיפות והחלטות, יניותיעבודת צוות של הקבינט ויצירת אוירה של ענ .1

 .של מחשבה וסיעור מוחות הדדי
וקבלת החלטות על פרויקטים רב  ,המשנים 2-המורכב מנציב המחוז ו ,יצירת צוות הנהגה .2

 .שנתיים

 .ומשמעותי של ראשי הנפות בפעילות מול נשיאי המועדונים שילוב מסיבי .3
שילובו בעבודת הנציבות ובחירתו , יצירת קאדר מנהיגותי לשנים הבאות לליונס ישראל .5

 .לתפקידים בכירים בעתיד
כולל הבאת תרומות שיסייעו משמעותית לפעילות  ,שימוש יעיל וקפדני בכספי הארגון .4

 .עדות הנציבותיותוהו
 ועמותת ישראל ליונס בין לאחידות להביא מנת על ,ישראל ליונס לעמותת נוספים םחברי רוףיצ

 ,היקרים ישראל ליונס חברי ליו

וזו מהווה עבורי הזדמנות לסיכום  ,של ליונס ישראל 45-עידה הופיתחה של הובאנו עומדים 
  .עילות הנהדרת לה היינו שותפים כולנו בשנה זופה

 :שאותם קבעתי כהנחת היסוד לפעילות המאפיינים המרכזיים של השנה

תוצאה  וושהי ,שקיפות והחלטות, יניותיעבודת צוות של הקבינט ויצירת אוירה של ענ .1
 .של מחשבה וסיעור מוחות הדדי

וקבלת החלטות על פרויקטים רב  ,המשנים 2-המורכב מנציב המחוז ו ,יצירת צוות הנהגה .2
 .שנתיים

 .בפעילות מול נשיאי המועדונים שילוב מסיבי ומשמעותי של ראשי הנפות .3
שילובו בעבודת הנציבות ובחירתו , יצירת קאדר מנהיגותי לשנים הבאות לליונס ישראל .5

 .לתפקידים בכירים בעתיד

כולל הבאת תרומות שיסייעו משמעותית לפעילות  ,שימוש יעיל וקפדני בכספי הארגון .4
 .עדות הנציבותיותוהו

ליונס ישראל בין על מנת להביא לאחידות  ,שראלרוף חברים נוספים לעמותת ליונס ייצ .6
 .לועמותת ליונס ישרא

 .הארגון בעתיד יתם כעתודה ניהולית להנהגתיזוק מעמדם של נשיאי המועדונים ובניח .7
 

לא הצלחתי לממש חלק מהרעיונות שהיו לי השנה מפאת עיסוקי הנוספים ואני משוכנע , לצערי
  .כי יינתן להם כר פורה בעתיד

 
בדן של חבר או וכל א. מתנדבים בלב ובנפשחברים יקרים ו, ה זו נפרדנו מחברי ליונסגם בשנ

  .נזכור אותם תמיד ונמשיך בדרכם. לנו ידידיהם הרביםקשה ו ,חברה קשה מאד למשפחה



 
 
 

 
כולם ראויים וכולם בלטו בפעילותם השנה . עידה הקרובה עומדים לבחירה חברים מצויניםובו

. מתמודדים על תפקידי משנה לנציב שמיניתי השנהששני ראשי נפות  אני גאה על כך. בנציבות
וירה לה היו שותפים ולידי ביטוי בדרכם ובאישיותם את הידע והא כי יביאואין ספק בליבי 

  .השנה
 אעשה. אלתר אמנון ידידי ,הבא המחוז לנציב מיוחדים הצלחה ואיחולי למועמדים הצלחה איחולי

 ככל הבאה בשנה לצידו ואעמוד ובחברות מושלמת בצורה התפקיד יואל להעביר שביכולתי ככל
  .שאדרש

  .בעתיד הצלחה המון ולכולנו ישראל לליונס מאחל אני
 

 ובחברות בברכה שלכם
 , 

  3102-3102 לשנת המחוז נציב ,אפרתי רמי
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 
 יום המעשים הטובים

 
ואנו חברי ליונס כפר , א שמעון פרס על אזרחי מדינת ישראלאמר הנשי" ישראל היא ארץ מתנדבת"

סבא החלטנו להירתם לפעולה התנדבותית שתעזור למאושפזי המרכז השיקומי הגריאטרי של בית 

 .חולים מאיר בכפר סבא

ר ועדת רפואה וחברי "בתשע בבוקר התייצבה תמירה פרידמן יו, למרץ יום המעשים הטובים 22-ב

גרבי כותנה , במחלקה השיקומית של בית החולים כשבסליהם מתנות למאושפזיםהועדה של המועדון 

 . מתנות קטנות לצוות הרפואי וכיבוד מתוק לחולים, משובחות להקל על רגליים כואבות

תלמידי מגמת עיצוב , ס אורט שמיר"תלמידים מביה 20אך בכך לא היה די לעזרתנו וביוזמתנו הגיעו 

 תלמידי מגמת עיצוב גרפי ומורתם ענת שלזינגר  20, שיער ומורתם ענת גיגי

ס "המורה לאמנות שרה תודה וחבורת הזמר של ביה,ס "מזכירת ביה, יעל סיטי' סגנית המנהל הגב

" אור טוב"ב פועלים במסגרת תוכנית "א י"התלמידים הלומדים בכיתות י. בניצוחו של שרון פלבין

ל במועדוני הקשישים בכפר סבא לעודד ולשמח את לפעו, שיזם מנהל אורט יצחק קליין ומטרתה לע 

 .תושבי המקום במיוחד לקראת החגים

שיתוף הפעולה בין מועדון ליונס כפר סבא והתלמידים מהמרכז הטכנולוגי אורט העלה חיוכים על פני 

והתלמידים עצמם , נמשחו בלק זוהר וציפורניהן, ידיהן, הן זכו בתסרוקות מפוארות, המאושפזות

הטובה התלהטה כאשר חבורת הזמר  האווירה. להשביע את רצון הנשים ולגרום להן שמחההשתדלו 

את חברי הליונס ואף את החולים , וסחפה את הצוות הרפואי, השמיעה שירים ישראלים

חברי הליונס הרגשנו , אנו. פרחים חולקו ומחיאות הכפיים והחיוכים היו לנחלת הכלל.בריקודים

ושימחנו אנשים שלפני בואנו הרגישו , סיפוק אדיר מעצם הנתינה ומהידיעה כי עשינו מעשה טוב  ויפה

 .חרתא

 .ומתגלה האחווה בין בני עמנו, ביום המעשים הטובים מתגלה רוח ההתנדבות

 

 זיוה כהן: כתבה

 דוברת מועדון ליונס כפר 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 וחלוקת המופת איש ,השנה איש בחירת טקס קיים סבא כפר ליונס מועדון

 מלגות
 המלגות חלוקתו המופת, השנה שיאנ להכרזת מכובד טקס לאחרונה ערך סבא כפר ליונס מועדון

 כהן ליסה' הגב נבחרה השנה כאשת. התנדבות בפעולות החופשי בזמנם העוסקים נוער ובני לסטודנטים

BRCA למחלת נשים מודעות יוזמת ברכה עמותת, ברכה עמותת מייסדת  כמעט הגורם גן של מוטציה, 

 המערך מנהל שהוא ברנר צהלי פרופסור נבחר המופת לאיש. והרחם השד סרטן למחלת בוודאות

 הגריאטריה נושא להחדרת תורם ברנר פרופסור, סבא בכפר מאיר הרפואי במרכז גיראטרית לרפואה

 נוער בני 81-ו סטודנטים 5. השלישי הגיל לבריאות יוזמות על העיטור קיבל אשר.אפשרית דרך בכל

 ספיר במרכז באודיטוריום ךשנער בטקס. שונים בתחומים לקהילה ייחודית תרומה על מלגות קיבלו

 נתנו מיוחדות הוקרה תעודת. וקהל הזוכים משפחות, המועדון חברי מאות בו והשתתפו סבא בכפר

, נפתלי אסף מר המנהל הטמיעו שבו לב בר הביניים בחטיבת שמתקיים הנצחה הפרויקט למובילי

 הפרויקט במסגרת". חייל של סיפורו" שנקרא פרויקט לבקוביץ יהודית. הגב פיס אשכול ומנהלת

, השכולות המשפחות את מבקרים, המלחמות באחת שנהרגו חיילים 4-5 שנה מדי בוחרים תלמידים

 בין הפעם את ומקטין מקרב זה חשוב פרויקט. בתם/בנם של ומותו חייו על וכותבים אותם מראיינים

 את המחזק חינוכי פרויקט זהו. בניהם מעשי את זוכרים כי והוכחה למשפחה נחמה מהווה, הדורות

 חייו את הקריב מי, המדינה חיה עליו הכסף מגש היו מי לו וממחיש, והמדינה התלמיד שבין הקשר

.וחזקה עצמאית ישראל מדינת תהיה למען  

 
 

 

 

 
 

בעמישב נזקקת לאוכלוסיה השמיכות מחלוקת תמונה  
שף המסטר באירוע צולמה המצורפת התמונה  

בעמישב ווריםיהע לקבוצת" שלום" מועדון של   

 

 

 

 

 
 
 

של הטיול במסגרת צולמה התמונה לירושלים שמוליק ידי על שלוותה" נאמן" עמותת  . 

 יום הנקיון הבינלאומי        



 
 
 

 

 

 זהב לב עם אריות

' הקוסם מארץ עוץ'בסיפור : "מן העיתונות

אך אנו גילינו בהוד , יש לאריה לב פחדן

עד שנחשפו . השרון אריות עם לב אדם

ך מידי הנער', שישי בלב'לציבור ביריד 

היו חברי , חודש ברחוב הבנים בהוד השרון

אך . מוכרים למעטים' לב ארי'מועדון ליונס 

כשגילינו אותם באחד מימי שישי מתרוצצים 

, חפצי חן, בין הדוכנים ומוכרים בגדים

לכיסוי , כלי בית ועוד דברים טובים, עציצים

נשבינו ברוח הצעירה הנושבת  –פעולותיהם 

."בתות וסביםבין מי שרובם כבר ס  

אין הנחתום "פתחנו בציטוט מהעיתונות כי 

מלאו  אך בימים אלה". מעיד על עשייתו

ומבקשים אנו  רטר'קבלת הצלשנים ארבע 

אנו מלווים את . להציג בפניכם לאן פנינו

".פסיפס של התנדבות"הכתוב בתמונת   

המוטו שהתקבע עם השנים לפעולותינו הוא 

לקשישים סיוע ". דורי –השילוב הבין "

בשילוב בני נוער מתנדבים וסיוע לנוער נזקק 

.בשילוב התנדבות של מומחים   

גולת הכותרת של תרומתנו לקהילה היא 

מספר שעות של , פעם בשבוע, מפגש חברתי של ניצולי שואה המקבלים". קפה אירופה"הקמת והפעלת 

מבחינת רבים מהם . יולים ועודט, פעילות גופנית, מסיבות חגים, הולדת-מסיבות יום, העשרה, תרבות

מצא בחברה  בה הם ילהו לצאת מהבית הנותנת להם הזדמנות זאת גולת הכותרת של חייהם החברתיים

נאספים , מהוד השרון וסביבתה, כמאה חברות וחברים. מרגישים שותפות גורל שזר לא יבין אותה

לב 'ידי חברי מועדון  מופעל על המועדון (.כשבנות לוויתם נהנות מאירוח מקביל)בצוותא מדי שבוע 

סידור האולם , דורית משולבים בני נוער מתיכוני העיר בטיפול בלוגיסטיקה-וכנאמן לרוח הבין 'ארי

.כל זאת כחלופה נבחרת להתנדבות במסגרת תעודת בגרות חברתית, והגשת תקרובת  

הופעות אומנים . 'תהשלוו'אימוץ המחלקה הצעירה של בית החולים  -פעילות אחרת שעליה גאוותנו 

למועדון כבר מסורת עשירה של . וארגון מסיבות לצעירים ששגרת היומיום שלהם אפורה למדי

שכללו ערבי ' שלוותה'אירועים בבית החולים  DJ איפור ותרומות ביגוד מסוחרי , והפנינג תחפושות 

.העיר  



 
 
 

באותו ". שישי בלב"ססגוני כחלק מהמאמצים לגיוס תרומות לפעילותינו אנו מקיימים מדי חודש יריד 

יום שישי אנו מפעילים דוכני מכירה כשעל האווירה אחראים בני הנוער בהרכבים של נגנים שירה 

ומושך אליו מאות רבות , ישורון –רחבת הבנים , היריד ממוקם במרכז הוד השרון. מופעי ריקוד ועוד

ויכול לשמש צינור פרסומי משמעותי י מחלקות עיריית הוד השרון "היריד נתמך ע. של עוברים ושווים

היריד הופך כבר למסורת בעיר . למפעילי דוכנים המשלמים עבור הזכות להשתתף ועדיין מרוויחים

כך למשל ערכנו תצוגת אופנה בה הציגו בעלי צרכים . כשמדי חודש נערכים בו אירועים מיוחדים

' עוקץ'ארחנו את חיילי יחידת בפעם האחרונה . י הקהל"מיוחדים שהתקבלו בהרבה אהבה וחום ע

.שהשתוללו תוך רכיבה על כתפי החיילים' ותלמידי שכבות כתה ח  

למעוניינים בפרטים . יכול לשרת את כל מועדוני הליונס לגיוס משאבים" שישי בלב"מודל זה של יריד 

.נא פנו לחברי המועדון –ולבוא ולחזות באירועים   

 

 

  

 

 לנוער הוקרה וטקס עבודות תערוכת ציונה נס של הוותיק רחהאז בבית קיים ציונה-נס מועדון

 יונינה' גב השלום פוסטר ועדת ר"ויו העיר ראש נכחו בטקס. השלום פוסטר בתחרות שהשתתף

.פוקס  

 

 צילמו, סביונים ספר בית תלמידי עם ביחד השואה ניצולי מועדון שערך, עליזה פורים במסיבת

.החוגגים את הליונס מועדון צלמי  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 "יום המעשים הטובים"- למען  קשישי  גבעתיים

  להתנדבות והמחלקה  הרווחה' מח עם בשיתוף  קיים,  "גבעתיים ליונס" מועדון

הטובים המעשים יום"  במסגרת  יםאירוע שני  בעיר  
 מועדון  של יםמתנדב צוות קבוע באופן  פועל בו, ר"שז  במרכז"  הזהב גיל" במועדון

  המתנדבות. המועדון באי לכל חגיגית בוקר ארוחת  נערכה, גבעתיים ליונס

 אורלי ס"המתנ מנהלת עם ביחד זאת  ולאירוח  לכיבוד דאגו, ויונה מיכל,רחל,ורדה,שלנו

  ואורלי  רייך בני סגניו,קוניק רן מר העירייה ראש  נכחו בארוחה.המקום ועובדי סיוון,

 בתוכנית. עמיאל קארין המתנדבים ורכזת פרחי מירי רווחהה' מח מנהלת,ניב

 אלון ס"בי תלמידות רקדניות וכן,ס"המתנ של הגמלאים מקהלת  הופיעה,האמנותית

  של להנאתם  חוויתי בוקר זה היה. פרסים נושא בינגו משחק נערך לסיום. ארנון ס"ובי

.באירוע פעיל חלק שלקחו המועדון באי  

  לקשיש במרכז  קיימנו, "הטובים המעשים יום" תבמסגר,נוספת פעילות

 קשישים למען  עוגות-אפיית מבצע  נערך  כאן.בוקר-שדה ס"במתנ

 את שארגנה לסלו ברכה והנשיאה,המועדון חברות. לביתם המרותקים

חמרי  האפייה נתרמו אף הם על .  וטעימות יפות,עוגות  24  אפו, המבצע

ל ראש העירייה וסגנו שברכו את גם אירוע זה זכה לביקורו ש. ידינו

כן סייעה לנו רכזת המתנדבים בעיר .חברותנו על הרתמותן  למבצע

העוגות  נארזו באריזת  מתנה וחולקו לבתי הקשישים על ידי . קארין

.ידי בני נוער מתנדבים-חברותנו וכן על  

 מועדון "ליונס  גבעתיים"— חוגג יובל לקיומו

 ליונס" מועדון חברי חגגו,ביםר אורחים במעמד,חגיגי  באירוע

 - ב,שנה 40 לפני. המועדון להקמת שנים יובל" גבעתיים

 ופועלים משתתפים,ועדיין.למועדון  רטר'הצ הוענק   21/6/2664

 וצבי ריבה. המועדון של המייסדים דור על שנמנו חברים  4  בו

 בשופר תקיעה. תמיר ושוקה  יעקובי וקלמן ניצה,גרינבלט

  הוותיקים חמשת. החגיגי האירוע פתיחת את ציינה,פוני לישרא עי,היובל

 למען פעילותם ורצף התמדתם על  על  הוקרה תעודות  וקבלו  הבמה על עלו,

 מחודש רטר'צ על חתמו, המועדון חברי כל הבמה על עלו,מכן לאחר. הקהילה

.לאירוע במיוחד שהותאם היובל שיר את יחדו ושרו  הבאות השנים 40ל   

עמוני יובל יגילופ"...       
ביום חגנו הם ירעימו      

ברחובות העיר יצהלו        

.ליונס גבעתיים אנו        

יובל חג וותיקים חדשים על ישראל ליונס  כל על,יובל חג ,חג ,חג      
 "     

 מבצע אפיה במרכז לקשיש

מבצע אפית עוגות למען 

 הקשיש



 
 
 

 

 

 

 

 מפגש עם חברי ליונס מגרמניה וקבלת תרומה
 

 שולץ והנס אנה לבין, המועדון חברי אלתר ואמנון עדנה, בלום ומיקי זהבה בין שנוצרו אישיים קשרים בעקבות

MS DOUCHLAND ממועדון  -באר העיוור למען לאגודה יתרמו נוסף ומועדון שמועדונם והנס אנה החליטו 

 הגיעו הם. יורו5155 ובדואים יהודים עיוורים לילדים פעילויות עבור בנגב אחווה ליונס מועדון באמצעות שבע

 נציגים,קבינט חברי, בנגב אחווה מועדון חברי הוזמנו חיפה בנמל וכשעגנו, לאזורנו חופים שייט במסגרת לארץ

 באניית וסיור התרומה הענקת טקס התקיים שם באנייה לבקר והוריהם עיוורים וילדים בחיפה הליונס ממועדון

, לעיוור התרבות בית ילויותומפע המועדון מפעילות מצגת הוצגה, בדרבוקות נגנו הילדים מאוד מרגש היה. הפאר

. מושלמת ליוניסטית חגיגה והייתה ודגלים מתנות החלפנו, ושרנו באקורדיון נגן המועדון חבר אבן הר שלום  

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 "יחדיו מדור לדור" - פרויקט בין דורי,

"אחווה בנגב"ס יחדיו וחברי מועדון "תלמידי בי, דיירי משען   
 

מתקיימים מפגשים בנושאים שונים בהם משתתפים . ל זו השנה השישיתפרויקט מהנה במיוחד הפוע

צ או בשעות הערב "לפעילויות המתקיימות אחה. ס"חברי המועדון ותלמידי וצוות ביה, דיירי משען

.מצטרפים גם הורים  

. בכל פעם התייחסות לנושא אחר המאפשר שיחות ולמידה על החיים בעבר בהשוואה להיום  

 אמיתית חגיגה זו. הדורות פערי בין וגישור מעניינות לשיחות מוביל והדיירים דיםהיל עבודת שילוב

 יחדיו שרים בהם מפגשים יש, יחדיו מבשלים בהם מפגשים יש. האלה למפגשים ומחכים שמחים וכולם

 לחודש אחת מתקיימים המפגשים. ועוד פעם של משחקים, פעם של מנהגים, פעם של סיפורים ויש

 של משחקים לנושא מסביב ס"ביה ובחצר בכיתות היה האחרון המפגש. חגים 3-4 יחד חוגגים ובנוסף

.משען של באודיטוריום 344484 -ב יתקיים פעם של שירים:  הבא  והמפגש פעם  



 
 
 

 
 
 
 
 

-:עוסק בפרויקטים רבים למען הקהילה וביניהם" אור-קרן"מועדון פתח תקווה   

  , פרחלוקת כריכים לבתי ס -" 01כריך "   עזרה לתלמידים גילאי  -" ניצן"צהרונית  

, עם בעיות קשב וריכוז וצרכים מיוחדים' ו -' כיתות א  . עמותה לבריאות הנפש -" אנוש"   

אולם פרויקט הדגל של המועדון הוא חלוקת ארוחות חמות לחיילים בודדים ומשפחות נזקקות 

 מידי יום שישי. 

, ל"אם משום שמשפחתו גרה בחו. תמיכה משפחתית ל ללא"חייל בודד הוא חייל המשרת בצה

. משפחות מרובות ילדים המתקשות בפרנסתן וילדי אומנה, היחסים בין המשפחה מעורערים  
החיילים המאומצים מודיעים לנו כי בכוונתם להגיע לדירתם בסוף השבוע ואנו נערכים 

  .חיילים01-01מספר החיילים משתנה מדי סוף שבוע ונע בין . בהתאם

אספקה שוטפת , מידי יום שישי, במהלך השנה אנו מספקים. החיילים מקבלים דירה מאובזרת

חלקן של הארוחות נקנה על ידינו וחלקן נתרמות על . של מצרכי מזון וארוחות חמות לשבת

שניים . פרים את החיילים בשי מיוחד'אנו מצ, לקראת החגים. בעיר" קייטרינג היצירה"ידי 

י "וסקים באופן קבוע בתפעול הפרויקט ומדי שישי מצטרף חבר נוסף עפמחברי המועדון ע

. תורנות  

כפי שהיינו רוצים שירגישו ילדינו , הפרויקט נוסד על מנת להעניק לחיילים תחושה של בית

. ל"ונכדינו המשרתים בצה  
 

          
 
 
 
 
 
 

                                                          ,לחברי הליונס שלום רב

על זכיית פוסטר השלום , ר ועדת פוסטר השלום"יו, להלן הודעתה של יונינה פוקס
אני .הפוסטרים הטובים ביותר 23שייצג השנה את ישראל בציון לשבח והכללתו בין 

ומודה שוב  ההרצלייואת מועדון ליונס , בל מכלוף, שמח לברך את הציירת הצעירה
דה שלה על העבודה המצוינת שלהם ליונינה ולחברי הווע

  ,בברכה.בהפקת תחרות פוסטר השלום

 רמי אפרתי
 נציב המחוז



 
 
 

 
 
 
  

ד "תשע. טקס בני מצווה:  כתבה                                                   

תלמידים מבית ספר  , התקיים טקס עליה לתורה של בני מצווה  16.1.24ביום רביעי 

הטקס המתקיים זו השנה השנייה מהווה חלק מפעילות ". סביון" לחינוך מיוחד

.המשותפת של מועדון ליונס רמת גן עם בית הספר  

גליה ' הטקס המרגש התאפשר בזכות שיתוף פעולה של צוות בית הספר בהנהלת גב

המכין את התלמידים לטקס , "מעשה ניסים"מר אפרים כהן עמותת , ברנשטיין

. ר"יו -ברשות עדנה כהן" בית ספר סביון"וחברי ועדת , בהתנדבות  

חברי המועדון וההורים מיכולתם , צוות בית הספר: במהלך הטקס התרשמו האורחים

להיות , להקריא ולשיר את התפילות, של התלמידים לעמוד במשך זמן ניכר על הבמה

". כוכבי האירוע"ממושמעים ובעיקר להיות   

, ושעון יד ממועדון הליונס" מעשה ניסים"בני המצווה קבלו כיפה וסידור מעמותת 

" עדי"תרומת שעוני   

ר הוועדה"יו -עדנה כהן. ד"נשיאת המועדון לשנת תשע. שושנה ניסים: כתבו  

 
גן-רמת. ש איתן"אירוע הענקת מלגות לתלמידי תיכון ע  

במסגרת הפעילות של המועדון במערכת החינוך בעיר הוחלט לאמץ את תלמידי 
. בהמלצת אגף החינוך ,ש איתן"התיכון ע  

לתלמידים , כל אחת₪  140זו השנה השנייה בה אנו מעניקים שש מלגות על סך 
. התנדבותית -המצטיינים בתחום הפעילות החברתית  

חברי המועדון הוזמנו על ידי מנהל התיכון מר עירן ירושלמי להעניק את המלגות 
צורפו לתעודות הערכה המלגות . 'במהלך טקס קבלת תעודת זהות לתלמידי שכבה י

המלגות . של צוות בית הספר והיוו הפתעה נעימה ומשמחת לתלמידים המצטיינים
.גרי רוט -ר וועדת התיכון"עדנה כהן ויו -ר וועדת רווחה"הוענקו לתלמידים על ידי יו  

המשיך בתוכנית אומנותית שכללה הופעה , הטקס החל עם מצעד דגלנים מרשים
.מעשה ידי ההורים, בית הספר וכיבוד כיד המלך מרשימה ביותר של  מקהלת  

. מועדון ליונס ומנהל בית הספר מתעדים להקים מועדון ליאו בתיכון זה  
"נשיאת המועדון לשנת תשע. שושנה ניסים. כתבה  

 
 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 
 

 מועדון "גור אריה"  משמח את ניצולי השואה בגבעתיים ומנציח את גבורתם

 
קפה "בגבעתיים בשיתוף העירייה " גור אריה"מועדון מזה מספר שנים  מפעיל 

צ פועל המקום עם שולחנות "אחת לשבועיים אחה. להנאת ניצולי השואה בעיר" אירופה

.ערוכים כיבוד עשיר  וכמובן קפה ועוגות חופשי   

בלבוש , אורחים 240התרבותיים הפכו להיות אירוע מבוקש  אליו מגיעים כ  המפגשים

, וריקודים, רומנסות, י"וזאת בליווי אומנים  מובחרים  בשירי א, חברתי אלגנטי   לבילוי 

.לרומם את הנפש  

רוקם קשרים חברתיים ואישיים גם עם חברי הליונס  והפך , האירוע שוקק חיים 

.קבוע בעיר" מוסד"ל  

  מפעל הנצחת הגבורה  "אור לדורות"
 ביוזמה משותפת  בין מועדון "גור אריה" עם העירייה , בניהולו של ליונס אבי טייך 

גבורתם והצלתם של ניצולי השואה תושבי , תיעדנו בספר מהודר את סיפור חייהם

. גבעתיים  

נרשמו  , בתחושת שליחות  ובפגישה אישית נרגשת בין חבר  המועדון  לניצול השואה

כעדות ואור לדורות , שטרם נשמעו ,  ברגישות סיפורי  הגבורה  ההישרדות וניצחון 

.איםהב  

הניצולים המתועדים ובני , הספר יצא לאור בטקס רב רושם בהשתתפות ראש העיר

.    משפחותיהם  
 
  
 

  

  
 

 
 
 
 
 
  



 
 
 

 
 

 
 
יהודה גפשטין ממועדון ליונס פתח תקוה האב הקים את ליאו שגרירים צעירים בפתח 

.בסיוע מועדון האב פת.תקווה  
מלמדים תלמידי  הצעירים והצעירות, ר הפעילויות ההתנדבותיות הרבותבן שא
נכונה ובטוחה מפעילים קורסים לגלישה  ,ג בבית הספר היסודיכתות 

. ירת עיוורת ולעוד בעלי מוגבלויותלצי עזרה,אינטרנטב  
 יעזרה לקהילה בגדר מחויבות אישית והכרת ארגון הליונס הבינלאומכמו כן 

.על כל מרכיבב  
 
 

 
 
 

  ק'יודצ מריו

ערד מועדון נשיא  

 
, ליונס פעילות ישנה בהם בערים הילדים מרבית כמו, ערד ילדי. ערד ליונס במועדון נולד צעיר צייר 

 בבתי הציורים מציאת מלאכת" השלום פוסטר" של עולמית/הארצית לתחרות ציורים ריםומציי יוצרים

 בנושאי הלימוד שעות הקטנת עם בעיקר, אפשרי בלתי ולעיתים קשה למבצע הזמן עם הפכה הספר

, הספר בתי ומנהלי מורי בשיתוף תמיד נעשה הצעירים האמנים חיפוש, הספר בתי במרבית אומנות

 להשתתף ערד ילדי יכלו שנה כל של נובמבר חודש בשלהי תמיד ולבסוף, קלה הייתה לא המלאכה

 מכובד ובמקום בארץ ראשן במקום ילדה זכתה אף אחת שנה, ולמועדון לעצמם כבוד ולהביא בתחרות

 נשארה הצעירים האומנים מציאת מלאכת עדיין אבל, באירופה

 האומנים אל להגיע מצליחים לא שאנחנו הייתה והתחושה קשה

 ואף ניסינו האחרונות בשנים.היסטוריה כאן עד, הצעירים

 שיותר לכמה להגיע כדי והשיטה הגישה את לשנות הצלחנו

 על" )נולד צעיר צייר" נקראת הפעילות, בעיר צעירים צירים

 הספר בתי הנהלת עם פעולה בשיתוף, (נולד כוכב משקל

 תהכיתו אל ערד מועדון פעילי מגיעים, הרלוונטיות והמורות

 תחרות מוסברת בהם( פליירים) מנשרים לתלמידים ומחלקים

, הטלוויזיה של הריאליטי תכניות של במונחים השלום פוסטר

 של תנאים ללא מבחן ציור מגיש להשתתף שמעוניין ילד כל

 הציורים את ממין ליונס ופעילי מורים צוות, נושא או גודל

 חל וכאן, ציור כשרון יש להם אשר הילדים את בוחר ולמעשה

 ילדים לאותם ציור חוג וממן מארגן ערד ליונס מועדון, השינוי

 עם הילדים נפגשים לשבוע אחת, מקצועית מורה בהדרכת

 נושא של ציורי בביטוי והדרכה בציור עקרונות ולומדים המורה

 עובדה, תשלום ללא החוג הילדים עבור" השלום פוסטר"

 החוג לךבמה.להשתתף המתאים בגיל ילד לכול שמאפשרת

 התנדבות נושאי על הילדים עם משוחחים אנחנו פגישה ובכול

הוא מה, בקהילה  



 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

 לומדים הילדים גם, פעמים מרוויחים לנוכו כך, העולם מכול ילדים ציורי של תמונות מקרינים, ליונס

 הליונס לרעיון אותם מקרבים אנו וגם הוריהם של הכספי במצב אבחנה וללא מקצועי באופן לצייר

 בוגרי יגיעו שנה בעוד, הרביעית השנה זו מתקיים" נולד צעיר צייר" הציור חוג, לעתיד פנינו.מיהעול

 כולם נאמר שכבר וכמו, שמעו כבר הם הליונס על והרי, ליאו למועדון מתאים לגיל הראשון הקורס

הילדים עם שבועיים המפגשים אחד של ותמונה הילדים הזמנת פלייר מצורף. מרוויחים  
   
 
 
 
 
 
 
  

 הפעילות הקהילתית של חברות מועדון ליונס אבוקה:
 

 מועדון העיוור, קהילת כבדי הראייה והעיוורים:

:הקהילה בחברי ולטפל לתמוך המועדון חברות המשיכו השנה  

.שנתי טיול ארגנו *  

רבות מחמאות שקטף לחודש אחת בערך, ונטורה ברטי מר ידי על בהתנדבות שניתנו הרצאות *  

.המועדון ומהנהלת הקהילה מחברי  

.מאד מרגש היה, שבלב שמחה מתוך שרים הקהילה חברי את לשמוע. בציבור שירה איתם יחד ששרה מנגנת *  

 בגן הנ"ה, גן לילדים אוטיסטים:

.מתנה מקבל ילד כשכל חנוכה מסיבת התקיימה  

שבירים בלתי כלים של חבילות, לספרים עיטוף, גדול מחיק לוח: החברות מטעם מתנה ניתנה לגן  

.בגן מטבח להקים כדי, (ועוד טוסטר מיקרו) מטבח וכלי סירים  

.שנה ובסוף בחגים במסיבות נוכחות החברות, בנוסף  

 בבי"ס קורצ'אק, בי"ס לילדים קשיי חינוך:

.הולדת ימי מתנות חילקנו, לילדים הולדת יום חודש מידי ערכנו *  

מיוחדות מתנות מתן וללכ מרגשת מצווה-בר הכנסת-בבית לילדים ערכנו *  

. בקשתם לפי יד שעוני חלוקת  

.בספריה ספרים בעיטוף עזרנו*    

,במחשבים הבגרות לבחינת ילדים לשני שיעזרו סטודנטים שני קיבלנו, רכוולסקי קרן במסגרת*    



 
 
 

.המנהלת עם בתיאום –  הבחינה עד – אחד כל שעות 60 במשך  

.הספר בית של המיוחדים בצרכים אלינו פונהש הספר בית מנהלת עם מיוחד קשר לנו יש*    

 פעילות כללית:

.המועדון כתרומת ותרופות משקפיים מאות תרמנו -  

.ק'קורצא ס"בבי חינוך קשיי ילדים שציירו ציורים מתוך בחרנו השלום פוסטר את -  

.הארצית לוועדה העברתו לפני, המועדונית השלום פוסטר ועדת ידי על נבחר הפוסטר  

.המועדון חברות על, הנציבות דרך - המקיף הביטוח תא החלנו -  

 ככיסוי להוצאות הקהילתיות: מכרנו דבש, והשתמשנו בתרומות.

 הפעילות החברתית והגיבוש של חברות אבוקה בשנה שעברה והשנה:

.שנתית חצי הולדת יום ומסיבת בשבט ו"ט סדר ערכנו -  

.המינית האלימות –" השתיקה קשר את בורלש: "בנושא – רחל פיין' הגב של הרצאתה את שמענו -  

.אותנו הרקידה שגם, גודיס ציפי חברתנו אצל חנוכה מסיבת חגגנו -  

".דיבייט" חברת מטעם, הממשלה מדיניות את להסביר איך בנושא הרצאה שמענו -  

.שלה הפסח על אחת כל ודיברנו לפסח כוסית להרמת, שנבל רינה חברתו של בביתה נפגשנו -  

.מאד מרגש  

.הרצוג משפחת בבית" דקלה" מועדון חברי עם יחד, מסורתית שבועות מסיבת ערכנו -  

בצמתי הנשים של תרומתן: "הנושא על גולן מוטי ר"ד של המאלפת הרצאתו את שמענו -  

"היהודית ההיסטוריה  

.רימון אסתר של בביתה חנוכה למסיבת נפגשנו -  

.לאתגר מקושי – 33 בת בחורה של אישי חיים סיפור– חבושה עליזה את שמענו -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דבר המערכת

 חברי וחברות ליונס יקרים

\.בדרך לאפריקה להתרענן חם אזורופה נוחתים כאן בריעופות א,אביב בפתח  

.בבירת הנגב הלא היא באר שבעליוניסטית האנחנו חוגגים את הדמוקרטי   

כאשר מועדונים נוספים למעגל העשיה,בוחרים בעלי תפקידים לשנים הבאות  

.כי כולם נקראים לדגל מדי שנה דוהה ומתתשתש הולכת ואתם אנחנוהאמרה ושל הנציבות   

שמשיט את הספינה קברניטלנציב ה אך מילה טובה,בשלב הסיכומיםאנחנו עוד לא   

 בחוכמה ודעת בנות לגלים בשקט וברוגע שנה חברית והצלחה בהשגת היעדים

  .כל הכבוד המבוקשים

.ברכת חג פסח כשר ושמח לכם ולכל בני משפחותיכם  

ש שמשון זלביגר"נצל -שלכם ובשבילכם   

תחרות תחפושות                                             -לאון רקנאטי  ש"ע מסיבת פורים בבית אבות  


