מהדורה
מיוחדת

3102-3102

מידעון הנציבות  -ועדת הסברה גיליון  2יולי 4102

לנציב המחוז היוצא ליון רמי אפרתי
על שנה חברית מלאת פעילות
בסיסמתך "חברים לעשייה"

בתודה ובהוקרה
מנציב המחוז אמנון אלתר חברי
ראשי הועדות וכל חברי הקבינט
ליונס ישראל.

ליונס גבעתיים ---למען משפחות שכולות

מזה כעשר שנים,מתנדבים חברים ממועדון ליונס
גבעתיים,במסגרת אגף השיקום במשרד הביטחון.
ההתנדבות הזו,נותנת תחושה של שליחות והינה חוויה
אישית מיוחדת,מעידים החברים שנרתמו למשימה זו.
תפקיד המתנדבים הוא להוות חוליה מקשרת עם משרד
הביטחון במידה והמשפחה זקוקה לתמיכה.המתנדב
מהווה גורם מעודד,תוך יצירת קשר אישי,תומך,מאזין
ומסיע.
המתנדבים עוסקים במספר מישורים.הם מקבלים דפי מידע כלליים על
המשפחות,עורכים סקרים טלפוניים הקשורים בצרכיהן של המשפחות
ומצבן,נפגשים עם המשפחות,כמובן תוך תאום והסכמה,מקבלים תוך כדי שיחה
אישית,פרטים המסייעים לפתרון בעיות שונות.
כל מתנדב,מאמץ הורה שכול,עורך ביקורי בית,יוצא עמו לבילוי,כמובן הכל לפי
רצון ההורה ובתאום עמו.במקרים רבים ,המתנדב הוא אולי החבר היחידי
עמויכול ההורה לארח לחברה,לשוחח שיחת רעים,וכמובן לתת ביטוי
לבעיותיו,ולהעבירן דרך המתנדב אל הרשויות המוסמכות לפתרון.
המתנדב,העורך ביקורי-בית "ביקורי-סקר"— מאפשר למשפחה מפגש חברתי
עם אדם מקשיב ואמפתי לצרכיה בכל תחומי החיים .מאידך,מסייעים
המפגשים לאגף השיקום לקבל מידע עדכני על מצבם הנפשי של ההורים
אחת לחודש,מתקיימת סדנא,בהדרכת עובדת סוציאלית השכולים.
מנוסה,המוסרת מידע כללי,מעלה בעיות בנושא
השכול,מטילה משימות תכופות,מאזינה לבעיות
המתעוררות תוך כדי המפגשים,מקבלת משוב
מהשטח,במטרה לנסות להגיע לסיוע ולפתרון.הסדנא
מסייעת למתנדבים להתמודד עם המצבים בהם הם
נתקלים.
תחרות ציורי הגיל השלישי
בתחרות ציורי הגיל השלישי מטעם מועדון ליונס גבעתיים,
השתתפו  21ציירים-גמלאים .שנים מבין המשתתפים הינם
חברי המועדון—נאווה אלנבוגן והלל שביט,האחרים,ציירים המשתתפים בחוגי ציור
בעיר .במעמד,סגן ראש העיר בני רייך,נציב ליונס ישראל רמי אפרתי,נשיאת המועדון
ברכה לסלו ויו"ר איגוד הציירים גבעתיים-ר"ג בן-עמי עמיאל ,גבי צור יו"ר ועדת ציורי
הגיל השלישי בנציבות הוצגו כל הציורים שהשתתפו בתחרות.ועדת שופטים,שהמנתה
על ידי אגודת הציירים גבעתיים-ר"ג,בחנה והעריכה את הציורים ובחרה את הציורים
המייצגים.
במקום הראשון נבחר ציורה של נאווה אלנבוגן,חברת המועדון והציור ייצג את
המועדון בתחרות הארצית.במקום השני נבחר ציורו של פרופ' אלישע ברטוב.
ציור זה ,זכה בציון לשבח בתחרות הארצית של הליונס בהמלצת יו"ר הוועדה,גבי
צ'יטאיאת -צור.

גולת הכותרת של פעילות מועדון "לב-ארי" הוד השרון היא הפעלת
""קפה אירופה
לניצולי שואה בשיתוף נוער מתנדב במסגרת שילוב בין-דורי
:בנושא זה אנו מציינים שני אירועים
1.
כתבה בערוץ  3על "קפה אירופה" בהוד השרון ביום שני  32אפריל
מוצאי יום
הזיכרון לשואה ולגבורה בפינתו של מנחם הורוביץ בתכנית החברתית בשעה
03:21
2.

יריד "שישי בלב" ביום שישי  3מאי בפינת הרחובות הבנים ישורון בהוד
.השרון – ראו במצורף
ביריד דוכני מכירה והופעות .אנו עורכים יריד כזה אחת לחודש ע
הכנסות נאות מהשכרת דוכנים והפעלת דוכנים בעצמנו .בכל יריד מוקד הופעות
המושך המונים .והפעם הרקדה המונית
הגענו למודל זה של גיוס משאבים לאחר שנה של דיונים בהדרכת
 .מומחה לעסקים קטנים .אנו מזמינים את כל חברי הליונס לבוא ולהתרשם
.היריד נתמך ע"י העירייה ברישיונות ,פרסום ,ותמיכה ארגונית
אנו מועדון קטן עם  32חברים ולאחר שנה וחצי של הפעלת היריד
.מדובר בתהליך מסודר שכל מועדון יוכל להפיק
.נשמח לסייע ביעוץ והדרכה למועדונים אחרים

נשמח לראותכם
יפעת הולץ  -נשיאת המועדון

ערב התרמה שנתי – גיל שוחט
בתאריך  96/602קיים מועדון לטינוס השרון ערב התרמה שנתי הראשון ,במשכן העירוני למוסיקה ואמניות רעננה .כל
הכנסות של הערב יוקדשו לרכישת מכשיר לגילוי מוקדם של בעיות ראיה אצל ילדים ולעזרה לנזקקים.
במפגש נוכחו כ 451-אורחים בניהם דר' דלג'ו ,ראש המועצה האזורית דרום השרון  ,נציגת מועצת העיר רעננה ,ליון יונה
כנציגת הקבינט ,נשיאי מועדוני התאחדות עולי דרום אמריקה וחברי ליונס כחלק מתרומה Gזילברמן ,יושבת ארש ועדת
לקהילה ,הוזמנו לאירוע ע"י המועדון ,קבוצת עיוורים מארגון "עיוורי כפר סבא" שנענו גם הם מהקסם של הלילה .
הקהל התלהב מהנגינה הוירטואוזית של הפסנתרן ,המלחין והמנצח גיל שוחט ,אשר ביצע יצירות מובחרות של בטהובן
ומוצרט.
לאחר כמעט שעתיים ללא הפסקה ,הקהל ,שקם פעמים רבות למחיות כפיים חמות ,לא רצה לעזוב את אולם.
לאט לאט התרוקן המקום  ,אבל כולנו נשארנו עם טעם של עוד.......



סיכום פעילויות 4102-4102
במהלך שנתנו הראשונה מועדוננו הוציא לפועל כמה פעילויות למען הקהילה :
חלוקת מזון  :המועדון יחד עם ארגונים אחרים ומחלקת הרווחה של עירית כפר סבא ,השתתף
בחלוקת סלי מזון לנזקקי העיר .



בפורים חילקנו משלוחי מנות בגן ילדים בכפר – סבא .



פרויקט "קפה אירופה " לרווחת ניצולי שואה במשותף עם המועצה אזורית דרום השרון .



עזרה אישית לחולי אלצהיימר . .
בנוסף יש לציין כי המועדון קיים שני אירועים לגיוס כספים לרכישת מכשיר לגילוי מוקדם של עין עצלה
אצל ילדי הגן  ,פרויקט הדגל של המועדון אשר ייצא לדרך בשנת פעילות . 4102-05

חדשות מודיעין > חברה וקהילה

הזולה "  -האטרקציה הגדולה בעיר בשישי בערב
עשרות בני נוער פוקדים מידי יום שישי ,בשעות הערב המאוחרות ,את רחבת קניון עזריאלי
בצמוד ל"ארומה" ולאורך המדרכה בחזית שם מופעלת מחדש "הזולה ".
הזולה נמצאת עתה בתקופת הרצה של הפעלה מחדש לאחר שהייתה מושבתת
תקופה ארוכה ולאחר שעברה לאחריות כוללת של האגף לשירותים חברתיים
בעירייה ולאחריות תפעולית של מועדון המתנדבים "ליונס" מודיעין.
"הזולה" היא מקבץ של פינות משחק ,הפעלה לבני הנוער וכיבוד עשיר ומפנק
תרומת בתי מאפה ,קונדיטוריות ומסעדות ברחבי העיר .מתקיימות בה שלל
פעילויות של משחקים והפעלות החל משולחן פינג-פונג ,כדורסל ,משחקי רצפה
ועד למוסיקה המופעלת ע"י בני הנוער ומדריכי "אושר" .בני הנוער משחקים,
שרים ,מנגנים ורוקדים לקול הצלילים והמנגינות שהם בוחרים להביא.
"הזולה" מופעלת על ידי חברי מועדון "ליונס" מודיעין בשיתוף האגף לשירותים
חברתיים בעירייה ,מירי ארד ,חברת המועצה ומדריכי "אושר" ,משטרת מודיעין ,המחלקה
למאבק נגד סמים ואלכוהול באגף לשירותים חברתיים ,מחלקת הביטחון של העירייה ,סיירת
הורים ו"עיר ללא אלימות" ,על פי יוזמתו המבורכת של אילן בן סעדון ,סגן ראש העיר
ומחזיק התיק לשירותים חברתיים .כל הגורמים הנ"ל חברו יחד להפעלת הפרויקט לטובת
בני הנוער כדי לתת מענה לצורך של יצירת מקום בידור ובילוי לבני הנוער בערבי שישי תחת
השגחה וליווי של מבוגרים ,נציגי הגורמים המשתתפים בפרויקט.
בני הנוער שמגיעים ל"זולה" נהנים מכיבוד עשיר וחינמי ,שנתרם ע"י בתי הקפה :גרג,
רולדין ,הילל ,לנדוור ,נאמן ,ארומה ,פיצה הום ואוכל סיני מ"פיקנסין" .כל הכיבוד הרב
והמגוון נאסף ,מובא ומוגש במקום ע"י מתנדבי מועדון "ליונס" מודיעין ,שדואגים לאסוף כל
יום ו' בשעות אחרי הצהרים המוקדמות את הכיבוד מבתי הקפה והמסעדות בעיר .
לצורך חידוש הפעילות במקום השקיעה העירייה בשיתוף תרומות של אזרחי העיר ,בעלי
עסקים ומועדון "ליונס" מודיעין עשרות אלפי שקלים בהכנת המקום ובציודו .נרכשו שולחנות
פינג-פונג ,סוניפלייסטיישן ,משחקי רצפה גדולים של דמקה ושש-בש  ,כדורסל ועוד.
הותקנה תשתית לתאורה ומים וההשקעות במקום עומדות לפני הרחבה נוספת .בתכנית
התקנת שירותים ציבוריים ,הרחבה של אביזרי ההפעלה והכנסת תכנים נוספים כגון :דיג'יי,
הרקדות ומשחקי שולחן נוספים ככדורגל ,שולחן דיסקית ועוד.
במהלך כל הערב נמצאים במקום תמר ברקוש ,רכזת "הזולה" ולצידה נועה ומדריכים
מקצועיים נוספים של העירייה ,חברי מועדון "ליונס" מודיעין וסיירת הורים .בנוסף ,מידי ערב
נוכחים במקום ומפקחים על הפעילות השוטפת :ימי טרסי ,משנה לנשיא מועדון "ליונס"
מודיעין ,שאחראי על הניהול הכולל של פעילות "הזולה" ולצידו דב עפרון ,נשיא מועדון

"ליונס" ושמחה שידלובסקי ,משנה לנשיא .וכן חגית ,ממחלקת המאבק נגד סמים ,מירי
ארד ,חברת המועצה ואילן בן סעדון ,סגן ראש העיר .בסיום הערב מתקיימת ישיבת צוות
בהשתתפות כל הגורמים האחראים לפעילות להפקת לקחים.
"הרעיון נולד מסיורים שקיימתי בלילות עם סיירת ההורים ,שבהם נחשפתי להתגודדויות
בני הנוער  ,ללא מעש ,בפארקים  ,בעיקר בסופי שבוע ובחופשות ,כאשר חלקן מלוות ברעש
ובתלונות מצד התושבים" אומר אילן בן סעדון בהסבירו את הרציונאל העומד מאחורי
הפעלת "הזולה" .
והוא מוסיף" :עתה ,לאחר תקופת הרצה בת חודשיים אנו צפויים לערב פתיחה חגיגי של
"הזולה" בהשתתפות כל הגורמים השותפים להפעלה המחודשת של הפעילות.
"הזולה" מיועדת לכל בני הנוער בעיר בגילאי ט' -יב' והיא פועלת באופן קבוע בכל יום שישי
החל מהשעה  44.11ועד לשלוש לפנות בוקר ,ללא תשלום ,ברחבת קניון עזריאלי.
כתבה וצלמה  :חיה כץ ,דוברת מועדון "ליונס" מודיעין וחברה בקבוצת "פעילי תקשורת"

הענקת תואר איש השנה והענקת מלגות לסטודנטים.
טקס מרכזי בפעילותו של מועדון ליונס הוד-השרון ,הוא זה בו מוענק תואר איש
השנה ונבחרים סטודנטים אשר מקבלים מלגת לימודים.
איש השנה" נבחר על ידי המועדון ,אדם או גוף בגין הישגיו הבולטים "כ
הקשורים בהתנדבותו בקהילה ,על היותו דוגמא לציבור הרחב הראויה לחיקוי
המועדון בחר השנה את "פרויקט המוסיקה" המשותף לתיכונים .ולהערכה
הדרים ,רמון ועמותת עמיח"י.
"פרויקט המוסיקה" הוקם בשנת  4115ביוזמתו של אורי אפרת ,מרכז מגמת
המוסיקה המשותפת לתיכון הדרים ולתיכון רמון .אורי משמש כל השנים כגשר
המקשר בין תלמידיו בתיכון המשמשים כחונכים ,וחניכי עמותת "עמיחי"
בהובלת בן שפס ,מדריך בעמותה ומרכז הפרויקט מטעמה בשנים הראשונות.
אוטיזם, ,העמותה משמשת בית לילדים בעלי נכויות התפתחותיות :פיגור שכלי

מה שהחל ביצירת בסיס למחוייבות .תסמונת דאון ונכויות מורכבות אחרות
אישית לתלמידי שכבת י' ,הפך במהרה לפרויקט אשר שאב אליו את
התלמידים גם בהמשך לימודיהם עד לסיום כיתה י"ב.
אי אפשר היה שלא להתרגש מהשילוב ומהקשר המיוחד בין בני הנוער השונים
והמחוברים בעבותות אהבה ,אשר קרנה לכל עבר והוקרנה ביצירה המוסיקלית
המשותפת לכולם.
תואר "איש המופת" הוענק לניצן צפרוני המלווה ומרכז את
הפרויקט מאז היותו תלמיד תיכון ,ואשר החליף את בן שפס
לקראת סיום לימודיו .ניצן ממשיך בכך כעת לאחר שסיים את
שירותו הצבאי .זהו פרויקט ייחודי שאין לו אח ורע ואשר זכה
להכרה על ידי מוסדות וגופים שונים כסמל ליכולת לגשר על
פערים.
תעודות ההוקרה חולקו על ידי המשנה לראש העיר הגב' כנרת כהן ,המשנה
לנציב הליונס הארצי ליון אמנון אלתר ,נשיא מועדון ליונס הוד השרון ליון יוסי
שלו ויושבת ראש הוועדה הבוחרת ליון יוני שדה.
בחלקו השני של האירוע ,חילק המועדון מלגה בסך של  5,111ש"ח לעשרה
סטודנטים נבחרים ,תושבי הוד השרון ,אשר שירתו בצבא או בשירות הלאומי,
הלומדים במוסדות אקדמיים מוכרים ומגיעים להישגים בלימודיהם .מקור
הכסף בקרן שהוקמה על ידי מקס בירנבוים לזכר הוריו ואחותו אשר ניספו
בשואה ,ומועדון הליונס משמש לה כנאמן.
מטעם הסטודנטים מקבלי המלגה בירך והודה דודי שילוח ,סטודנט להנדסת
חשמל באוניברסיטת תל אביב .נציג המועדון דאג לציין בדברי ברכתו ,כי ראוי
שתמורת המלגה תחזור לקהילה בדרך של התנדבות .התנדבות היא גם תנאי
ראשוני לקבלת המלגה וכל סטודנט ביצע בהכוונתה של גב' אסנת סטוצ'ינר,
מנהלת מחלקת משאבי קהילה והתנדבות בעיריית הוד השרון 21 ,שעות
פעילות במסגרת הקהילה.
נתברך כולנו בקהילת העיר הוד-השרון במופת ההתנדבות והעשייה למען
הזולת ,ערכי היסוד המטופחים על-ידי המתנדבים במועדון ליונס הוד-השרון.
כתבו :יוני שדה ,יו"ר וועדת איש השנה ומלגות
לאה שחם ,וועדת דוברות וקשר לקהילה.
צילום :פרטי ,מועדון ליונס הוד-השרון
מועדון ליונס הוד-השרון מעביר מדור לדור את מורשת
ההתנדבות למען הזולת.
בבית-ספר "רעות" בהוד השרון ,בכתה ה' ,התלמידים
בהדרכת המחנכת גלית ,לומדים על ערך ההתנדבות ,הנתינה
לזולת.
על הלוח בכתה נכתב" :עולם חסד ייבנה" – זהו תנאי ראשון
לקיום כל חברה ,בכתה ,בבית-הספר ובקהילה ,יש לזכור

ולפעול למען קיום העיקרון "האחר הוא אני".
אוריאן ,תלמידה בכתה זו ,הזמינה את סבא וסבתא שלה ,שוש ואלי הלוי,
לספר על פעילותם כמתנדבים .אוריאן ידעה שבמשפחתה ההתנדבות היא דרך
חיים .לחברים באירגון ליונס הוד-השרון ,יש הרבה סוגים של התנדבות אשר
יכולים לשמש דוגמא לבני הכיתה ,לתלמידים ולכל בני הנוער בעיר.
שוש ואלי הלוי ,מתנדבים פעילים מאד בליונס למען הקהילה ,באו לכיתת
נכדתם אוריאן ,ובעזרת מצגת והסברים ,הדגימו כיצד כל אחד יכול להתנדב
ולסייע.
המחנכת גלית והתלמידים שמעו ,שאלו ולמדו:
אפשר וצריך לשלב את בעלי הצרכים המיוחדים .שוש הלוי מתנדבת בעמותת
עמיחי ,אלי הלוי וחבריו למועדון ליונס הוד השרון עומדים להפעיל בקרוב פארק
לכל הילדים ,יחיד ומיוחד בישראל – בו ישחקו ביחד ילדים עם קשיים וילדים
עם רצון לשתף ולתרום לחבריהם – תרומה של חברות ורצון לתת לאחר.
אוריאן ,המחנכת גלית ,סבא וסבתא שוש ואלי הלוי ,פירטו והסבירו כיצד
ההתנדבות של כל אחד בעיר ובמיוחד של החברים במועדון ליונס – מביאה
שמחה וסיוע לילדים בגנים ,לגימלאים במועדון ,לניזקקים לציוד עזר רפואי.
ההתנדבות של אנשי הליונס חובקת מועדונים רבים בכל העולם .בכל שנה ילדי
העולם מציירים את החלום והתקווה לשלום ואירגון הליונס מרכז את הציורים
האלה.
בכל חופשת קיץ מתקיים מחנה קיץ של אירגון ליונס העולמי ,אליו מגיעים בני
נוער מארצות רבות ,קרובות וגם רחוקות .כולם מחזקים את הרעיון של
התנדבות למען חברה טובה ויציבה .השנה יתקיים המחנה הבינלאומי בעירנו
הוד-השרון כחלק מפעילות מועדון ליונס "לב-ארי".
בסיום המפגש המרגש ,הייתה הרגשה נהדרת של חיזוק הקשר בין דורות
הסבים ,ההורים והילדים .כולם ,בכל גיל ,יכולים וצריכים להתנדב ,כל אחד לפי
יכולתו .תלמידי כתה ה' בבית-ספר "רעות" והמחנכת גלית הודו לשוש ואלי
הלוי ,העניקו להם תעודת הוקרה ושרשרת עם לב ,מעשה ידיהם.

פעילות מועדון "שלום" פתח תקווה – למען הקהילה
מועדון "שלום פתח תקווה ,ממשיך ברציפות וללא לאות ,להתנדב בשכונת
"עמישב" בפתח תקווה ,הן במסגרת בית ספר "יובלים" שבשכונה והן בתיאום
עם לשכת הרווחה שבה.
 .0בית ספר "יובלים"

”מתקיימת באופן רצוף התנדבות פרטנית על ידי חבר המועדון ,ליון אלי
אזרחי ,מול תלמידים המתקשים בלימודים .אלי מתייצב אחת לשבוע בבית
הספר ומקנה חיזוק וידע לימודי לתלמידים הזקוקים לכך.
בנוסף אלי אזרחי ,הביא לתרומת כמות נכבדה של חוברות "מסע אחר"
לספריית בית הספר להעשרה לתלמידים.
התקבלה תרומה של  41ספרי קריאה לספריית בית הספר.
הספרים נתרמו באדיבות ההוצאה לאור של "ידיעות אחרונות" מתוכננת
הקמת פינת חי וליטוף בשטח בית הספר .הקמת הפרויקט יצאה לדרך עם
קבלת תרומה של משפחת ורדי לזכר אביהם יוסף ורדי ז"ל ,שהיה ממייסדי
המועדון.
אנו מקווים כי במידעון הבא כבר תהיה הפינה פעילה ,וכמובן נדווח עליה.
 .2שיתוף פעולה עם מחלקת הרווחה של "עמישב".
ביום  ,9.4.02התקיימה במשרדי מינהלת העם של
"עמישב" חלוקת  2/שמיכות חורף לאוכלוסיה נזקקת
בשכונה.
החלוקה התקיימה על פי רשימה שסופקה על ידי
עובדי הרווחה והתנהלה ללא תקלות.
השתתפו במעמד החלוקה :ליון חני שוחאט ,נשיאת
המועדון ,ליון יורם קליין ,יו"ר ועדת רווחה של המועדון
והחברים :חיה בוזין ,שמוליק בן נפתלי ויהודה
טלישבסקי.
לעניין פעילות בשכונת עמישב ,מבקש ליון אלי
אזרחי להוסיף:
במסגרת פרויקט ליונס שף מועדון "שלום"
ביחד עם מועדון העוורים בעמישב ,נערכה
תחרות הבישול בה לקחו חלק  9עוורים.
חברים ממועדון "שלום" היו השופטים בבחירת
 2התבשילים הזוכים.
המפגש התקיים באווירה טובה ומלאת הומור
 .2פעילות המועדון בעמותת "נאמן" (נפגעי אירוע מוחי נלחמים)
זו השנה החמישית שמועדון "שלום" פתח תקווה מלווה את עמותת "נאמן"
בשכונת אם המושבות בפתח תקווה ,באמצעות נציג המועדון ,ליון שמוליק בן-
נפתלי.
הפעילות במועדון הינה אחת לשבוע וכוללת ליווי צמוד של שמוליק בפעילותם,
מהבוקר ועד הצהריים.
מועדון "שלום" משתתף בתיקצוב הטיול השנתי של העמותה בסך של 0511
ש"ח.

הטיול האמור התקיים ביום .41.4.02
היעד השנה היה ירושלים ,וכלל ביקורים וסיורים במוזיאון האיסלם,
מוזיאון השעונים ובכנסת.
על פי דיווחו של שמוליק בן נפתלי שליווה את הטיול ,הנאת החברים
היתה מרובה ,הגיבוש החברתי היה מושלם ,והחברים שהודו למועדון "שלום" על מעורבותו
בפעילותם ,כבר ממתינים לטיול הבא.
מטעמי צנעת הפרט אי אפשר לפרסם תמונות תקריב מהטיול.
 .2עמותת "לתת לחיים שלידך".
נשיאת המועדון ,ליון חני שוחט ,העלתה הצעה בפני חברי המועדון ,לאחר שקבלה בקשה
מעמותת "לתת לחיים שלידך" ,לתרום מוצרי מזון עבור אוכלוסיה נזקקת.
המועדון קבל בברכה את ההצעה והוחלט כי בכל מפגש מועדון יובא פריט מזון שיקבע
מראש על ידי כל חבר.
במפגש האחרון לציון "יום המשפחה" שהתקיים ביום  ,41.4.02כבר הביאו חברים תרומת
מזון (הפעם הוחלט על אורז) לטובת העמותה.
הובא לדפוס :ע"י דוברת המועדון ,אופירה בן נפתלי.
מועדון "שלום" פתח תקווה – יום הניקיון הבינלאומי
בבי"ס "יובלים" בשכונת עמישב
תוך כדי שיתוף פעולה פורה בין מועדון ליונס "שלום" פתח תקוה ,נציגות הקרן הקיימת
לישראל והנהלת בי"ס "יובלים" ,נערך ביום  2.00.02יום הניקיון הבינלאומי.
יום זה הוקדש לפעילות מגוונת בה נטלו חלק כל הגורמים ובמיוחד התלמידים
שעת הלימודים הראשונה הוקדשה לשיחות המחנכים בכיתות בנושאי איכות הסביבה.עם
תום שעה זו יצאו התלמידים בקבוצות יחד עם מוריהם ,נציגי מועדון "שלום" ונציגי הקרן
הקיימת לישראל לפעילות מגוונת בנושאי ניקיון ,פעילות שחולקה על פי קבוצות גיל.
התלמידים הנלהבים הצטיידו בחומרי נקיון ,כפפות ושקיות אשפה ,שסופקו על ידי הקרן
הקיימת לישראל .ולא נשאר פירור בשטח בית הספר וסביבתו שלא מצא את מקומו בשקיות.
לאחר הפסקת האוכל חולקו שוב התלמידים לקבוצות:
שכבת כיתות א-ב קיימה פעילות אומנותית של צביעת מנדלות ,בהדרכתה של חברת מועדון
ליונס "שלום" ,ליון ציונה דקל .פעילות זו גרפה הנאה מרובה מכל מי שנטל בה חלק ,כולל,
כמובן ,המדריכה עצמה.
שכבת כיתות ג-ו עסקו בפעילויות חינוכיות שהתמקדו בנושאי תולדות הציונות וההתיישבות
בא"י – נושאים שהועברו על ידי מדריכי אגף החינוך של קק"ל שהגיעו מצוידים בערכות
חינוכיות ,שעוררו עניין רב ומעורבות גבוהה של התלמידים.
היה זה יום מהנה ומוצלח שהשיג את כל המטרות שהוצבו והעשיר את כל אלה שנטלו בו

חלק.
הפעילות הברוכה והמוצלחת הייתה פרי יוזמתו של חבר מועדון "שלום" ,ליון
איציק עפרון ,המשמש בתפקיד יו"ר ועדת הקיימות של המועדון והאחראי
במסגרת נציבות הליונס על
פיתוח שיתוף פעולה שבין הקרן הקיימת לישראל והארגון הארצי של הליונס.
יבואו על הברכה כל אשר נטלו חלק באירוע מפרה ועשיר זה.

סיכום הפעילות השנתית לשנת 4102
קצת היסטוריה:
המועדון הוקם בשנת  0990על ידי גרעין מייסדים של  0/חברים ,ולאחר מספר פרישות והצטרפות
של חברים חדשים מונה המועדון כיום  41חברים פעילים וקבוצת "ידידי המועדון" המצטרפים מעת
לעת לפעילויות השונות.
פעילות המועדון מתרכזת בעשייה ובסיוע לקהילה ,לבני הגיל השלישי ולאוכלוסיות בעלות צרכים
מיוחדים ברעננה.
פעילויות למען האוכלוסיה המבוגרת:
* הפעלת "קפה אירופה" לניצולי השואה ,פעילות אותה יזם המועדון לראשונה ברעננה,
שהורחבה באמצעות שיתוף פעולה עם אגף הרווחה בעיריית רעננה.
* קיום תחרות ותערוכת ציורים לבני הגיל השלישי ,ברמה המקומית והארצית בפעם השנייה בעיר

פעילויות למען אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים:
* המועדון יזם את אימוץ דיירי הוסטל "בית אקשטיין" בו מתגוררים אוטיסטים בדרגה
קלה.
* הפעלת "פארק חברים" לילדי בית איזי שפירא ובני משפחותיהם.
* הפעלת מועדונית וקפיטריה במעון "שקמה" לאוכלוסיה בוגרת עם צרכים מיוחדים.
* עזרה במכירות ובאריזת חבילות שי ב"-קרן אהבה" של בית איזי שפירא.
פעילות למען אוכלוסיית העיוורים וכבדי הראיה:
* הדרכת נוער עיוור וכבד ראיה במשחק כדורת באולמות בשיתוף עם עמותת "אין דברים
כאלה".
* קיום תחרות בישול (ליונס שף) במועדון וליווי המשתתפים בתחרות הארצית.
פעילויות המועדון במסגרת ארגון הליונס ברמה הארצית:
* ארגון ואירוח משלחות במסגרת חילופי נוער ליונס בינלאומי.
* ארגון והפעלת הטקס הארצי של אנשי המופת ואנשי השנה ,שהצליח מעל למצופה וקצר שבחים
לרוב.
פעילות חברתית:
חברי המועדון וידידיו מקיימים פעילויות חברתיות ותרבותיות מוצלחות לרוב (טיולים ,הרצאות,
מסיבות חג ועוד) במסגרת המועדון וברמה הארצית.
תחרות הציורים לגיל השלישי

יום הולדת בבית אקשטיין

כתבה שפורסמה בקול כפר סבא 4265602

מסטר שף לכבדי ראיה

כתבה שפורסמה בקול כפר סבא 0102
מועדון ליונס כפר סבא למען שורדי השואה.

מועדון ליונס כפר סבא יזם סעודת חג לשורדי
השואה אליו חברו יחד עמותת אלומה – עמותה
להנצחת מורשת השואה ומועצת הנוער
העירונית.לסעודה הגיעו כ –  06שורדים06 ,
נערות ונערים ממועצת הנוער העירונית ,נציגי
מועדון הליונס ,מועדון הליאו ( מועדון צעירי
הליונס) ונציגי עמותת אלומה .האירוע התקיים
בא' חול המועד בנוכחות ראש העיר ויו"ר מועצת
המתנדבים .את האירוע הנחה יעקב פרוינד
בהתנדבות מלאה.האירוע התקיים באולם של מרכז
הנוער העירוני .האולם קושט ע"י מועצת הנוער העירונית שגם דאגו לתשורה סמלית
לכל המשתתפים ,שקית עם אגוזים בצרוף ברכת "חג שמח".למשתתפים חולקו
כיפות.המפגש בין בני הנוער לשורדים היה מרגש מאד .חלק מבני הנוער ישבו סביב
השולחנות יחד עם השורדים ,השורדים סיפרו לבני הנוער את סיפורם האישי .חלק
מהסיפורים סופרו לראשונה גם את בני משפחתם לא שיתפו.בסיום הערב סיפר שלמה
אדלר – על סדר פסח בשואה שלא התקיים זאת על אף כל ההכנות.ביציאה ניגשו אלי
השורדים הודו לנו ובירכו אותנו על הערב המיוחד שהענקנו להם.אירוע זה התקיים
לראשונה .כולם יצאו בתחושה שעלינו העירונית,נציגי עמותת אלומה מועדון ניצולי

השואה,חברות וחברי מועדון הליאו וכמובן לנציגי מועדון ליונס
כפר סבא.כתב :אלי קידר נשיא מועדון ליונס כפר סבא

עין טובה
הפרויקט משותף לעירייה ולמועדון ,במסגרתו נרכש המכשיר עם כל הציוד הדרוש לביצוע
הבדיקות ושמירת תוצאות הבדיקה.
המועדון קיבל את כל האישורים הדרושים להפעלתו ,חברי המועדון הוכשרו לביצוע הבדיקות .
בחודש יוני קיימנו פיילוט בו נבדקו תלמידים ב –  4גנים .נבדקו  21ילדים .הורי התלמידים
חתמו ונתנו את הסכמתם לביצוע הבדיקות .בפיילוט אותרו  /ילדים שהופנו ע"י הגננות
לבדיקת רופא עיניים.

אות נשיא המועדון
השנה ,במסגרת חילופי הנשיאים ,הונהג לראשונה ,הענקת אות נשיא המועדון
על פעילות התנדבותית מיוחדת .השנה חולקו  4מגינים.
אות הנשיא לד"ר יצחק ,אלון ואיתן מרקוביץ  -מרפאת שינים
במסגרת פרויקט "טיפולי שיניים לנזקקים" הופנה מטופל למרפאת השינים לד"ר יצחק
מרקוביץ ,הפעיל בפרויקט מאז הקמתו לפני למעלה מ –  45שנה .הטיפול אשר נדרש היה
מורכב הרבה מעבר לטיפול המשמר לו זכאים המטופלים במסגרת הפרויקט .הטיפול חייב
שתלים והוספת עצם..
ד"ר יצחק מרקוביץ שיתף את בניו שגם הם רופאי שיניים במרפאה .וביחד קיבלו החלטה
שהם נוטלים את שיקום הפה של המטופל.
הטיפול נמשך כשנתיים .מרבית ההוצאות היו ע"ח המרפאה.
סוכן השתלים תרם חלק מההוצאות עבור השתלים.
העלות הכוללת של הטיפול הסתכם ביותר מ  .₪ 011,111על כך ,אות הנשיא לנציג
הקהילה מוענק למרפאת.

אות הנשיא לחברי המועדון מוענק לדלית ורענן יחיאלי
אות הנשיא בתחום העשייה ההתנדבותית המיוחדת של חברי המועדון על עשיה התנדבותי
מעבר לפעילות המועדון מוענקת לדלית ורענן יחיאלי על התרומה הרבה שלהם בחידוש
המייצב של כיכר הליונס.
במסגרת העשייה העבירו את המייצב למפעל במפרץ חיפה ,דאגו לצביעת המייצב ,החזרתו
והצבתו חזרה בכיכר הליונס .כל .זאת בתרומה מלאה.

זוכת פוסטר השלום בתחרות בישראל בתערוכה בליונס הבינלאומי

לנציב הנכנס אמנון אלתר
ברכת נציבות ליונס ישראל עם
כניסתך לתפקיד החדש.הצלחתך
היא הצלחתנו רמי אפרתי וכל חברי
ליונס ישראל

עשייה בתמונות 2102-01

ליונס שף לעיוורים
וכבדי ראיה
.

כל אחד מהחברים ,מסיע פעם או פעמיים

פרויקט הדגל ,הוא הסעה לעיוורים:
1בשבוע,
עיוור אחד או יותר ,מבתיהם למועדון העיוורים ,כדי שיוכלו להגיע ,לפעילויות
החברתיות והתרבותיות במועדון .כמו כן ,אנו מלווים אותם בטיולים שלהם ,כדי להקל
עליהם להתנייד
 .4.אחד מחברינו ,נותן הרצאות במועדון הקשישים
 2.אחת מחברותינו ,מסייעת בחשבונות הכספיים ,של מועדון הקשישים
 .2.אחדים מחברינו ,מסייעים לעולים חדשים בלימודים .הסיוע העיקרי ,הוא לאלה
שמתקשים ללמוד עברית.בנוסף לכך ,אנחנו מסייעים לסטודנטים עולים חדשים ,שמתקשים
בלימודים במקצועות שונים :אנגלית ,מתמטיקה ,פיזיקה ועוד
 .5.אחדים מחברינו ,מאמצים משפחות של עולים חדשים ,מבחינה חברתית :אנחנו
מזמינים אותם לבקר אצלנו ,באים לבקר אצלם ,מטיילים איתם בארץ ,ועוזרים להם לפתור
בעיות יום-יומיות ,שהם נתקלים בהן.
בברכה,
אבנר ארליק,
מזכיר מועדון ליונס חיפה

מאסטר שף
לכבדי ראיה
.1חוג בישול לעיוורים מדריכה מירי ברומר חברת המועדון

חגיגת פורים בבית גלעד ארגון לקשישים עם חברי "ליונס"
"משנכנס אדר מרבין בשמחה" .מצוות השמחה היא המצווה החשובה ביותר שמזמן לנו חג
פורים .בהתאם לכך הגענו חברי "ליונס" מחופשים כל איש כרצונו ,עם הרבה שמחה בלב
לשמח את היושבים בבית גלעד .שירי פורים נשמעו ברקע .ואכן חלק מהמשתתפים פתחו
בריקודים וברונדו תחפושות .נערכה גם הצגת תחפושות .ואין שמחת פורים שלמה בלא
אכילת אוזני המן  ,הם הוגשו לאחר מכן .ניכר היה שהמשתתפים בחגיגה טעמו קורטוב של
שמחה ביום זה.

פעילות מועדון אלמוג קריית אונו 4102-4102
התרמת דם
האלמוגים מתרימים דם פעמים בשנה .בפעם האחרונה תרמנו יותר
מ 11-מנות דם .יו"ר הועדה הוא ישראל בורג.
חוה האלמוגית שומרת על התינוק בזמן
שההורים תורמים
דם.
פרויקט "עיניים
טובות"
האלמוגים יחד
עם ראש העיר ,מר ישראל
גל ,ביום הראשון של הבדיקות בקריית אונו.
האלמוגים מטיילים ברחבי הארץ.
תחרות הציורים לגיל השלישי
האלמוגיות בתחרות ציורים לגיל השלישי
בקריית אונו .התחרות התנהלה בספרייה
העירונית של הקרייה .יו"ר הוועדה הנציבותית
היא גבי צור.
במקום הראשון זכה הצייר ימי אנגלמאייר.
שם ציורו "העץ הבודד".
יום החבר החדש
האלמוגים מלווים את החברים החדשים ,אריאלה וחיימון גולדשלגר,
ב"יום החבר החדש".
כמו כן:
מועדון אלמוג תומך באופן רציף בעמותת
"אנוש" סניף קריית אונו .עוזרים לארגן

מסיבות ,טיולים ,לרהט את המועדון ולהנעים להם את השהות שם.
חברי המועדון מהווים עיניים לשחקנים העיוורים המשחקים כדורת
במועדון כדורת עיוורים סניף קריית אונו.

כ"ג תמוז תשע"ד

40.1.02

נציב הליונס בישראל ( ,)4102-4102אמנון אלתר
חברי הקבינט,
נציבים לשעבר,
וכל חברי הליונס
מרכינים ראש ומשתתפים באבלם הכבד של דרורית ואלי קידר,
חברי מועדון ליונס כפר סבא שבנם ,סא"ל דולב קידר
ז"ל ,נפל היום בקרב על הגנת ישובי הדרום במבצע "צוק
איתן" .מי ייתן ולא תידעו עוד צער!!

סא"ל דולב קידר ז"ל

הערכה לנצל"ש ישראל
נוחם  -מועדון ליונס
כפר סבא
נציב המחוז ליון רמי
אפרתי וחברי הקבינט
מברכים את הנציב
לשעבר ישראל נוחם
ממועדון ליונס כפר
סבא על קבלת פרס
בתחום ההתנדבות
ע"ש זאב גלר ז"ל
מטעם משפחת זאב
גלר ועיריית כפר
סבא.
אין ספק שהנציב
לשעבר ישראל נוחם
ראוי מאד לקבל את
הפרס המהווה
הערכה מיוחדת
לתרומתו כמתנדב
לאורך שנים במועדון
ליונס כפר סבא.
זו השנה ה 92-בה
הוענקו פרסים לציון
זכרו של זאב גלר ראש
העיר השני של כפר
סבא ,אשר ראה
בהתנדבות ערך
עליון.
אנו גאים להשתייך
למשפחת הליונס
ומברכים בהזדמנות זו
את כל חברי ליונס
כפר סבא שישראל
נוחם הינו דוגמא
ומופת לפעילותם
התנדבותית הפוריה
לאורך שנים.
קבלו נא את הערכת
ליונס

רינה שנבל
נשיאת
מועדון
אבוקה
לשעבר
פורסמה
בעיתון
הליונס
הבינלאומי
קוראת את
העיתון
בחופשה
באילת

יום החבר
החדש
4102-05
ישראל כולו.

ליון רמי אפרתי הנציב היוצא וליון אמנון אלתר הנציב המכהן חברי הקבינט,כל
חברי המועדונים בארץ.מחזקים את ישובי הדרום ,חיילי צה"ל ,וכוחות הביטחון.
כולנו צבע אדום.מי ייתן ותשקוט הארץ ימים רבים.
חברי וחברות ליונס יקרים
בישיבת ועדת הליונס לשעת חרום שהתקיימה ב 01.11.02הוחלט כי הליונס –
כנציבות נרתמים לעזרת ישובי הדרום תחת אש,באספקת מזון ,ומצרכים
בסיסים לקשישי ישובי הדרום שאינם יכולים –עקב מוגבלויות להגיע לחנויות
המזון כדי להצטייד החלוקה תעשה על ידי חברי המועדונים ,עד לבתיהם של
הנצרכים.
המוצרים יירכשו על ידי נציגי המועדונים בחנויות שבישובי הדרום
על מנת לעזור גם לבעלי העסקים המקומיים הנמצאים בצרה.את
רשימות החלוקה נקבל מהעובדות הסוציאליות במועצות
המקומיות
המלצתנו כי מועדונים שיש להם תקציבים לצרכים סוציאליים יעשו
זאת מתקציבם והמועדונים האחרים יגבו מהחברים (על בסיס
וולונטרי ) סכום חד פעמי של עד  ₪ 011לחבר .במהלך תחילת
השבוע ובהתאם להתפתחות המצב הביטחוני יימסר על ידי חברי
הועדה למועדונים אופן הפעולה
תודה כי "לשירות אנו"  -טומי ברק יו"ר הועדה לשעת חירום

חברי וחברות ליונס
יקרים
מידעון הליונסנט
מסיים את שנתו
הרביעית כולו על
טהרת ההתנדבות
אני מקווה
שהשתמשתם בו
ככרטיס ביקור
וגם הפצתם אותו
לחברים ומכרים.
הוא מגיע לכל בית
צריך רק לשלוח אותו
הוא גם לא עולה בול.
אני מודה לרמי
אפרתי הנציב היוצא
על שנת פעילות
חברית ומרתקת
ולנציב החדש אמנון
אלתר הצלחה
בתפקיד
שלכם ובשבילכם
נצל"ש זלביגר
שמשון

חלוקת מזון לישובי הדרום

