ליונס נט ישראל – מידעון הנציבות

ליונס נט ישראל

– מידעון הנציבות

דבר הנציב
שלום לכולם,
שנת הנציבות שלי החלה באחד ביולי  2014בסמינר בטורונטו ומיד עם
סיומו הוועידה הבינלאומית בטורונטו .חוויה ויזואלית ,אנתרופולוגית
וליוניסטית מדהימה בה ייצגנו את ליונס ישראל בכבוד.

חזרנו לארץ ,רמי אפרתי ,אביבה צוונג ,שוש עוז ,עדנה ואני ישר אל תוך מבצע "צוק איתן" שבו נרתמנו
כולנו לעזרת נזקקים וקשישים בעוטף עזה ,אשקלון ,נתיבות ,אופקים ,קרית מלאכי באר שבע כאשר
מוצרי המזון נקנו אצל סוחרי הדרום .כמו כן קיימנו יום כיף בפתח תקווה לתושבי נתיבות .במקביל
מועדונים רבים פעלו ישירות למען תושבי הדרום וחיילי צה"ל.
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הפעילות הענפה של המועדונים נמשכת .כל מועדון למען קהילתו ,כסיסמת הליונס "לשרות אנו".
תחרות פוסטר השלום הסתיימה תחרות המוסיקה בפתח ופנינו לקראת סוף השבוע הנציבותי אשר יערך
השנה ב 29-30-31-בינואר  2015באילת .תחרות ה"ליונס שף" לאוכלוסיית העיוורים ולקויי הראייה,
תחרות ציורי הגיל השלישי ,וכן טקס אנשי השנה והמופת שיערך ברעננה ב 21 -במאי  2015מאתגרים
את עשייתנו .אנחנו מתכוננים גם לקראת יום החבר החדש שיתקיים השנה בבאר שבע .מוקמת חבורת
זמר של הליונס שתתכנס בכל יום שני(הרוצים להצטרף מוזמנים לפנות אלי) .במסגרת קרן ריכוולסקי
שובצו ברוב המועדונים סטודנטים המחויבים ל 100-שעות התנדבות וזאת בכפוף לפעילות המועדונים
למען קהילות העיוורים ולקויי הראייה ,בתי ספר וקשישים.
אנו עדים לתנופה רבה בפרוייקט "עין טובה" (עצלה) .מועדונים נוספים הצטרפו לפעילות זו ,אשר תהפך
לפרויקט הדגל של ליונס ישראל ופועלת כבר למעלה משנתיים.
נשמעות תגובות חיוביות בקרב הקהילות שבהן החלו כבר בבדיקות העיניים בגני הילדים.
ראויה לציון עבודת הצוות בקבינט המשרה אווירה נינוחה ,בונה ויוצרת תוך שקיפות וקבלת החלטות
בתום דיונים ענייניים .סיסמתי "אחווה בעשייה" באה לעודד את חברי הקבינט וחברי המועדונים הפרוסים
מנצרת וחיפה בצפון ועד לבאר שבע וערד בדרום ,להמשיך לפעול ולתת לקהילה שרות בידידות ואחווה.
אני שמח לבקר במועדונים ולהיווכח כמה רבה העשייה והתרומה לקהילה.
תודה לכל אחת ואחד מחברי הארגון .עם חבורה שכזאת כיף להיות ליוניסט .יישר כוח!!

דבר העורכת
כפי שהינכם רואים המידעון שלנו לבש צורה חדשה .בצורתו הפשוטה החדשה ,נסיתי להציגו ,ככל
האפשר ,דומה למידעונים עכשוויים ברשת האינטרנט.
המידעון יכלול ,כמובן ,את כל המידע ששלחתם אלי ,וישקף את כל העשייה ההתנדבותית של כל מועדון
ומועדון .הדברים שכתבתם עברו עריכה ,אך השתדלתי לשמור על רוח הדברים כפי שנכתבו על ידכם.
בנוסף לכך החלטתי להוסיף מספר מדורים חדשים :את מדור "הידעת?" שיכלול עדכונים קצרים
והתרחשויות ומדור "אירועי הליונס הבינלאומי" .כמו כן יתווסף מדור בשם "על ההתנדבות" שיכלול
הרהורים ,עדכונים ,הגיגים ,הסטוריה בנושא ההתנדבות .אתם ,כמובן ,מוזמנים לכתוב גם כן אם
רצונכם בכך.
לפני שתדפדפו/תגלגלו כדי להיכנס לעובי הקורה ,תמצאו את המדור "מה היה לנו עד כה" המרכז את
העשייה ברוב המועדונים ולפי פרויקטים ,לתקופה שנכללת במידעון המסוים.
אנחנו לקראת אמצע שנת הפעילות  .2015-2014הרבה עשינו ועוד פעילות ענפה לפנינו .שמחתי
לראות עשייה התנדבותית מגוונת ,כאשר כל מועדון משתדל להראות את אשר עשה כד כה וגם את
תוכניותיו לעתיד לבוא.
המידעון הינו מידעון הנציבות ,אך בעצם זהו המידעון שלנו ,של החברים הליוניסטים .מכיוון שכך ,אם
ברצונכם לכתוב ,לפרסם ,להציע ,לברך ,וכיוב' ,אנא אל תהססו ,כתבו אלי ודבריכם יפורסמו.
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על ההתנדבות
קצת היסטוריה  -המגזר השלישי ומקורותיו
לפני כשלוש שנים ,במסגרת שבוע המידע הבינלאומי המתנהל בארץ בחודש מאי מזה כ 30-שנה,
שמעתי לראשונה הרצאה מלומדת על המשמעות של "המגזר השלישי" .המגזר השלישי הוא שלישי
לאחר המגזר העסקי והממשל .כדי להבין את מהות החברה ,הכלכלה והפוליטיקה של החברה בכלל
ושל החברה המערבית בפרט יש לרדת לעומקה של התופעה הייחודית הגלומה במושג "המגזר
השלישי".
המונח "החברה האזרחית" ( )civil societyמקורותיו עתיקים הרבה יותר מאלה של "המגזר השלישי"
ומצויים בעת העתיקה בכתביו של אריסטו שעסק אף הוא בפעילות שאינה כלכלית ונפרדת מן המדינה
ויכולה להתבצע מחוץ למסגרות ארגוניות .בספר "המידות" שואל אריסטו מהן המידות הטובות
המשמשות תנאי ובסיס לאושר ולחיים הטובים של האדם ובכתביו המאוחרים יותר" ,הפוליטיקה"
וה"אתיקה" הוא מוסיף את השאלה המעשית יותר – כיצד להבטיח את שלטון המידות הטובות באדם.
תשובתו היא שהשגת מטרה זו מחייבת חיים במדינה .אולם הוא היה מודע למגבלותיה של המדינה
והכיר בעובדה שאין היא יכולה לספק את כל צרכי האדם.
לפי הלקסיקון של המאה ה 21-המופיע ברשת האינטרנט יש שתי הגדרות למונח "המגזר הציבורי":
 )1הצטברותם של ארגונים לא ממשלתיים המביעים עניין במצבה של החברה האזרחית
 )2אנשים וארגונים בחברה שאינם תלויים בממשלה.
מילון קולינס מתייחס למונח מן הבחינה הרחבה יותר ומשווה אותו למונחים כמו "חופש הביטוי" ו"מערכת
משפט עצמאית" ,מונחים הכרחיים לבניית חברה דמוקרטית.
נשאלת השאלה אם אמנם עשויה הדמוקרטיה לפתור את בעיותיה הסוציאליות של החברה התעשייתית
וטכנולוגית של ימינו.
המונח  ,אשר במשך עשרות שנים היה קיים בתודעה האמריקאית חדר ביתר שאת לתודעה הציבורית
בארה"ב בשנות ה 90-של המאה הקודמת.
ארגונים התנדבותיים מסוגים שונים ופעילות חוץ ממשלית אינם תופעה חדשה בעולם וגם לא בישראל,
אך ההתעניינות הציבורית בהם החלה להתרחב בישראל כמו בעולם המערבי ,רק בעשורים האחרונים.
בין הגורמים שהביאו לגידול בכמות הארגונים הללו ,בהיקפי פעילותם ובהעמקת ההתעניינות בהם
אפשר למנות:
 .1ירידת האמון בארצות מפותחות שהממשל אמנם ינהל מדיניות רווחה
 .2גידול כוחן והשפעתן של תנועות חברתיות כמו תנועת נשים ,התנועה לאיכות הסביבה ותנועות
הקשורות לזכויות הפרט .גידול זה הביא להקמת אלפי ארגונים של "המגזר השלישי".
(.)Salamon, 1994
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בישראל" ,משבר מדינת הרווחה" ותהליכי ההפרטה של השירותים הציבוריים ,שהחלו בשנות ה80-
ותפשו תאוצה בשנות ה , 90-היוו קרקע פורייה להתפתחותן של עשרות ,ואולי מאות עמותות המספקות
שירותים שונים בתחום החינוך הרווחה הבריאות שבעבר סופקו על ידי המדינה.
הקשר שבין הא זרח הישראלי לבין "המגזר השלישי" ימיו כימי המדינה והוא מקיף כמעט כל תקופה
ותחום :המתנ"סים ,המועדונים השכונתיים ,ועדי העובדים ,האיגודים המקצועיים ,ועדי ההורים בבתי
הספר ,שירתי סיעוד למיניהם.
באופן לא פרופורציוני לגודלו ולחשיבותו של המגזר השלישי ,ההתעניינות המחקרית אקדמית בתופעה
החלה להתרחב רק בשני העשורים האחרונים.
רק בשנת  1997הוקם "המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי" באוניברסיטת בן גוריון בנגב ובמסגרתו
פותח מסד נתונים שאמור לכלול את כל המגזר בארץ ולהוות תשתית מחקרית אקדמית בתחום זה.

הידעת?
שבפברואר  1973מנה ארגון הליונס הבינלאומי מיליון חברים.
שרק בשנת  1987ארגון הליונס הבינלאומי אישר את השתתפותן של הנשים כחברות
מן המניין.
שבוועידה הבינלאומית מס'  97שהייתה בטורונטו קנדה השנה ,הוכרז על תחילת חגיגות המאה של
ארגון הליונס .הארגון נוסד ב .1917-תהיינה אלה שלוש שנים בהן הליונס שם לו כמטרה לעזור ל100-
מיליון נזקקים בארבעה נושאים :בעור הבערות בקרב צעירים ,טיפול במחלות עיניים בקרב ילדים,
אספקת מזון ,נטיעת  10מיליון עצים בעולם.

ארועים בליונס הבינלאומי
סרטון מזכרת מהוועידה ה ,2014 ,97 -בטורונטו
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=oagjdhy1nYE
אנחנו מופיעים רק בסוף הסרטון.
ביום חמישי ה 29-בינואר  2015יתקיים וובינר (סמינר רב משתתפים ברשת) ,בנושא "הראה
את גאוותך כליוניסט ע"י הענקת פרסים" .הליונס הבינלאומי מעניק פרסים לחברים ,מועדונים
ודיסטריקטים כדי לעודד עשייה התנדבותית ,מוטיבציה ולהראות איכפתיות .בסמינר יידונו
הנושאים ויפורסמו הדרכים בהן יש לנקוט כדי לזכות בפרסים כגון אלה .ההשתתפות מותרת
ורצויה לכל חבר החפץ בכך .יש להירשם מראש בכתובת:
www.lionsclubs.org/.../member-center/membership-and-new-clubs/membership-communication/memwebinars.php - 17k
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הליונס למען עולם בריא יותר
הליונס הבינלאומי החליט להקדיש מאמצים ב 2015-למלחמה במחלת האבולה ,המכה בילדים
באפריקה .לאחר שבשנה שעברה פעלו הליוניסטים נגד החצבת ,השנה הם מתגייסים לעזור
לילדים החולים באבולה .עד אוקטובר  ,2014חוסנו נגד חצבת ואדמת כ 21-מיליון ילדים ,מגיל 9
חודשים עד גיל .14
הליונס נלחמים גם במחלת הסוכרת .סוכרת לא מאוזנת פוגעת בין היתר בראיה .משום כך
רואה אירגון הליונס במלחמה במחלה זאת כמטרה מיוחדת .ליונס סרי לנקה קבלו השנה גרנט
על מלחמתם בסוכרת בקרב אוכלוסיות חלשות.
הליוניסטים נחלצים לפעול באיזורים שנפגעו מאיתני הטבע .הצפות בסרי לנקה ,בדרום איטליה
ודרום צרפת גרמו למאות לאבד את ביתם ורכושם .הליונס שלח בקבוקי מים לשתיה ,בגדים
ומזון כדי לתמוך באוכלוסיות שנפגעו .האיזורים קבלו גרנטים בסכום כולל של כ 40,000-דולר.
תחרות הליונס הבינלאומית בגולף תהיה במרבלה ( ,)Marbellaשבספרד מה-
 23עד ה 30-במרס .2015
לפרטים נוספים על התחרות בכתובתwww.lionsgolf.info:

פרוייקטים מיוחדים של ארגון הליונס בישראל
בשנת הפעילות הנוכחית ,נערכים ליישום בארגון ליונס ישראל ,בין היתר 3 ,פרויקטים שהוצעו ע"י יהודה
גפשטיין יקיר העיר פ"ת ,חבר מועדון ליונס האב פ"ת כשהנשיאה היא שרה קירש.
הפרויקט הראשון :קם במטרה להגשים את הרעיון ,כיצד לקרב את השלום בעולם ,בשיתוף
מועדוני "הליאו" הפרושים ברחבי הארץ,
היישום החל בעזרת תלמידי בתי -ספר
תיכוניים "ליאו" פ"ת שהוכשרו בבי"ס
שגרירים צעירים בהנהגת המנהלת רחל
אמרני.
קבוצה זו נפגשה בפ"ת עם "הליאו"
מנצרת הכוללים בני נוער ערבים ,נוצרים
ומוסלמים.
המפגש יצר ביניהם דיאלוג מדהים ופורה והועלו
בו הצעות קונקרטיות כיצד לקרב את השלום
בעולם .ביקור גומלין של "ליאו שגרירים
צעירים" ומועדוני "ליאו" נוספים בארץ מוזמנים
ע"י ליאו נצרת שהוקם ע"י משנה ראשון לנציב
מרואן זיבק ,ביום שלישי י"א בניסן התשע"ה  .31.3.15ליון רינה וייס ,יו"ר מנהיגות והדרכה מדווחת כי
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במסגרת יום הדרכה לבעלי תפקידים ,הוזמנו גם נציגי מועדוני ליאו לשיחה עם יונה זילברמן יו"ר
.G.M.T
מליאו נצרת השתתפו :ג'וליאן ופארה; מליאו כפר סבא השתתפו :יניב אלעד וקרן; מליאו גבעתיים
השתתפו:דניאל ודורון.
חלק מהנושאים במפגש היה קרוב השלום שיגיע דרך הצעירים שהם מנהיגי הדור הבא.
הפרויקט השני :נמצא בשלבי התהוות  -הקמת פארק אינטראקטיבי עם פסלים המתאימים
לילדים ובני נוער ומיועד גם לבעלי מוגבלויות .הגן יוקם גם בעזרת עיריית פ"ת.
הפרויקט השלישי :תחרות ארצית להכנת הפלאפל הגדול בעולם שיעמוד בדרישות גינס
לשיאי עולם .המטרה  -תחרות שתיערך בין יצרני הפלאפל בארץ וגם בין יחידים שייאותו
להשתתף .קוטר הפלאפל אמור להיות למעלה מ 40-ס"מ .השף ישראל אהרוני יהיה אחד השופטים
ויעזור בקביעת הקריטריונים.
נשמח אם חברי מועדוני הליונס יפנו את יצרני הפלאפל במקום מגוריהם אל ליהודה גפשטיין ,יו"ר
נציבותי לועדות :מועדוני ליאו ,הקמת פארק אחוה ושלום ,תחרות הפלפל הגדול בעולם.
נייד .0544824395

מה היה לנו עד כה?
פעילויות התנדבותיות של המועדונים:
יום הנקיון הבינלאומי
חברי המועדונים התארגנו וארגנו את הקהילה כדי לתרום לנושא הקיימות.
התרמות דם למד"א
המועדונים מתארגנים ועושים מאמצים רבים כדי להוסיף מנות דם לבנק הדם.
הידד למועדון "ליונס גבעתיים אשר עבר את סף  100המנות ביום התרמה אחד.
טיולים וגיבושונים
הליוניסטים מטיילים בארץ ובחו"ל וקושרים קשרי ידידות ושיתוף פעולה התנדבותי
ברחבי העולם .כל הכבוד למועדון "ליונס גבעתיים" אשר התארח במועדון טיביליסי
בגיאורגיה ושני המועדונים החליטו על שיתוף פעולה .נאחל להם בהצלחה.
דווקא בימים טרופים אלה ,מועדון ליונס "אלמוג" קריית אונו יצא לטיול בוואדי עארה .החברים שמעו
הרצאה מפיו של ראש מינהל החינוך במועצה המקומית מנשה ,והתארחו אצל אמנה בכפר קרע ודרך
סיפור חייה התוודעו אל חייהן של הנשים הערביות.
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הקמת מועדון צעירים
כל הכבוד למועדון כפר סבא שפועל למען התהוותו של מועדון ליוניסטים צעירים בעיר .מועדון המתהווה
פונה לגילאים  .45-25נאחל להם בהצלחה.
ארגון הליונס הבינלאומי מעודד הקמת מועדונים לנערים ונערות בגילאי 18-12
ולמבוגרים יותר בגילאי 30-18
פוסטר השלום
השנה הנושא של התחרות היה "שלום ,אהבה והבנה"
טקס הסיום בו נבחר הציור שייצג את ישראל בתחרות
הליונס העולמי בחו"ל התקיים ב 20-בנובמבר 2014
באודיטוריום בר שירה באוניברסיטת תל אביב .במקום
הראשון זכתה דנה מרעננה.
פעילות במועדוני "אנוש"
הרבה מועדונים מחבקים את החוסים במועדוני
אנוש בארץ .הגדילו לעשות חברי מועדון פתח
תקווה "קרן אור" שלקחו תחת כנפם את ילדתם המתבגרת של אחד הזוגות הנשואים .חברי מועדון
"קרן אור" מעניקים לילדה ,פעם בשנה ,מלגה.
מבצע "צוק איתן"
בעת מבצע צוק איתן כל המועדונים התארגנו ושלחו בגדים ,מצרכים וממתקים לחיילים בחזית .כל
הכבוד למועדון הרצליה שגייס סכום של  ₪ 50,000למען פעילות בעת חרום.

נציב המחוז ,אמנון אלתר ,נתן דוגמה והמריץ את כולנו.
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מועדון "אחווה בנגב"
המועדון הוקם בדצמבר  2004ובסוף החודש חוגג עשור.
.1
.2
.3
.4

.5

להלן פעילויות המועדון
במבצע "צוק איתן" המועדון תרם כסף לנציבות וסייע בחלוקת מזון לקשישים ברחבי העיר באר-
שבע.
ערכנו מפגשים לגיבוש.
נפגשנו לערב שירה בסוכה של בתיה ואבי פומפ ממועדון באר שבע האב.
קיימנו את תחרות פוסטר השלום בשילוב עם טקס לזכרו של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל.
שולבה התערוכה של המציירים ולקראת סיום הטקס הכרזנו על הזוכים וחולקו הפרסים
כשלזוכה במקום הראשון הוענקה ע"י מ"מ וסגנית ראש העיר מחזיקת תיקי החינוך והרווחה,
ד"ר חפצי זוהר ,מלגת לימודים במרכז לאומנויות.
חבר המועדון מייק ליף מפעיל כבר  8שנים במשען באר-שבע הבית בו אנו פועלים ,חוג
לקרמיקה .השנה ,הדיירים המשתתפים בחוג הכינו יחד עם מייק  200פרחים מקרמיקה וחברי
המועדון הכינו גם כן  200פרחים והשתתפנו במיזם של האומנית שלומית חפר – "פורחים"
המוצג במוזיאון הארץ ברמת אביב .התערוכה פתוחה עד סוף פברואר.

 .6אמילי בורנשטיין חברת המועדון מפעילה זו השנה השלישית ,בכל שבוע חוג לאפייה במשען.
בתחילת דצמבר ,הקבוצה זכתה בפרס גליקמן ( ,תורם מארה"ב) התרומה הינה ₪ 9500
לרווחת דיירי הבית.
 .7קיימנו  2התרמות דם יחד עם מועדון באר שבע האב.
 .8במועדון שולבו  5סטודנטים במסגרת קרן ריכוולסקי .הם השתלבו בבית העיוור 2 .מהם הם
סטודנטים ממשיכים – היו גם בשנה שעברה ובקשו להמשיך גם השנה .הם משולבים בחוגי
הקרמיקה ,ריקודים ,חדר כושר ,כדור שער ,פעילות עם הילדים ,חוג לידיעת הארץ ,חונכות
נשים עיוורות.יש לציין שהחיבור מאוד מאוד מוצלח לכל הצדדים.
 .9אנו פועלים בבית ספר יחדיו כבר  7שנים ועתה בנוסף נבדקת האפשרות לרכוש ציוד לכיתת ה-
 CPשבבית הספר.
 .10פרויקט הדגל של המועדון – הקשר הבין דורי (על הפרויקט בהמשך)
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"יחדיו מדור לדור"  -פרויקט בין דורי,
דיירי משען ,תלמידי בי"ס "יחדיו" וחברי מועדון "אחווה בנגב"
פרויקט מהנה במיוחד הפועל זו השנה השישית .מתקיימים מפגשים בנושאים שונים בהם משתתפים
דיירי משען ,חברי המועדון ותלמידים יחד עם צוות ביה"ס.
לפעילויות המתקיימות אחה"צ או בשעות הערב מצטרפים גם הורי התלמידים.
כל מפגש מוקדש לנושא מסוים ומתנהלות שיחות ולמידה על החיים בעבר בהשוואה להיום.
שילוב עבודת הילדים והדיירים מוביל לשיחות מעניינות וגישור בין פערי הדורות.
נוצרים קשרים הדוקים בין הילדים לדיירים .זו חגיגה אמיתית וכולם שמחים ומחכים למפגשים האלה.
מפגשים בהם מבשלים יחדיו ,שרים יחדיו ,מספרים סיפורים של פעם ,מנהגים של פעם ,משחקים של
פעם ,חוגגים יחד  3-4חגים .המפגשים מתקיימים בכיתות ובחצר ביה"ס וכן בבית האבות.
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מועדון ליונס גבעתיים
מפגש מרגש בין חברי מועדון "ליונס גבעתיים" מישראל לחברי ליונס בטביליסי
גאורגיה.
בטיול שערכו חברי מועדון "ליונס גבעתיים" בגאורגיה ,נפגשה הקבוצה עם חברי מועדון ליונס בטביליסי
הבירה הגיאורגיאנית.
כבר לפני הנסיעה ,יצרו חברי המועדון קשר עם נשיאת ליונס טביליסי ,ד"ר קיטיואן גוגישווילי .ב13 -
בספטמבר עת שהתה הקבוצה בטביליסי נערך המפגש בין שני המועדונים .היה זה מפגש לבבי,חם
ומרגש מאד .הנשיאה ושתי החברות שהגיעו עמה ,שמחו מאד על ההזדמנות לפגוש חברים מישראל.
שלש הנציגות שהגיעו ,סיפרו ,באנגלית רהוטה ,על פעילות המועדון המונה  18חברים .נשיאת המועדון,
ד"ר קיטיואן גוגישווילי ,פרופסור לרפואת שיניים במקצועה ,ספרה שהמועדון פעיל במגוון שטחים כגון:
סיוע לילדי הפליטים הרבים שהגיעו לבירה אחרי המלחמה באבחזיה ,סיוע במוסדות לילדים עם
מוגבלויות ,הפעלת מרפאות לטיפול בלקויי ראיה ,התרמות-דם ,סיוע בלימודים לאוכלוסיה חלשה
במסגרת הפרויקט הבינלאומי של הליונס למען בעור הבערות ,והבנת הנקרא .החברות הגיאורגיאניות
ציינו בגאווה שקיים לידם מועדון ליונס ליאו ,הכולל חברים צעירים ,המסייעים בפעולות השונות.
הנשיאה לשעבר ,ד"ר נינו קאראנאדזה ,רופאת-עיניים במקצועה ,סיפרה על פעילות נרחבת בקרב ילדים
עם לקויי-ראיה בעיר ובפריפריה .עתה הם עומדים להפעיל מרפאה מיוחדת לטיפול בילדים ליקויי ראיה,
ובנזקקים למשקפיים.
בנושא זה סוכם בין שני המועדונים ,שמועדוננו ,ליונס גבעתיים ,יאסוף וישלח מהארץ מסגרות משקפיים
עבור נזקקי העיר טביליסי.
החברה השלישית בקבוצה ,אשת חינוך ,ספרה על פעילות למען מוסדות לילדים עם צרכים מיוחדים
ומוגבלויות ,כגון התקנת מעליות בבתי-הספר .כן עסקו בנושא בעור הבערות ,בעיקר בקרב ילדי
הפליטים.
אנחנו ,חברי ליונס גבעתיים ,ספרנו על מגוון הפעילויות שלנו :חלוקת מזון לניזקקים ,בדיקות עיניים
לילדים לגילוי "עין עצלה" ,סיוע לקשישים בקהילה ,סיוע ומפגשים עם הורים שכולים ,סיוע בבתי-הספר
בהקניית הקריאה ,הבנת נקרא ,חלוקת מזון לנזקקים.
נשיא מועדון ליונס גבעתיים ,שמוליק
זילברמן ,העניק לחברות מועדון
טביליסי דגלים וסמלים של המועדון
הישראלי ושל נציבות ליונס ישראל.
היה זה מפגש לבבי ,חם ומרגש
שבסיומו הוחלט על המשך הקשרים
בין שני המועדונים.
בימים אלה ,אנחנו מכינים את
המשקפיים שאספנו
מסגרות
למשלוח לטביליסי ,כפי שהבטחנו.
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 102מנות –דם נתרמו במבצע התרמת –דם בסוכות
בחול-המועד סוכות ערך מועדון "ליונס גבעתיים" ,מבצע התרמת-דם ברחבת קניון גבעתיים .המבצע
נערך בשיתוף מד"א ועירית גבעתיים.
ברחבת הקניון הוצבו שתי ניידות גדולות של מד"א.
עירית גבעתיים דאגה לחשמל ,ולפרסום בלוחות
האלקטרוניים בעיר .
מרכזת הפרויקט במועדון ,רחל ישראל ,תאמה את
הנושא עם מד"א ועם הנהלת הקניון .חברי המועדון
התייצבו במקום בשעה  08:30בבוקר ועבדו במרץ עד
לסיום המבצע לקראת השעה  .14:00דאגו לשולחנות
וכסאות לנוחיות ממלאי הטפסים ,לכיבוד לתורמים,
סייעו במילוי הטפסים ,ואפילו שמרו על ילדים קטנים
כאשר האמהות תרמו מדמן ,והעיקר סבבו בשטח
ועמלו בהפניית תורמים .גייסנו לעזרה גם את,
מדריכי כנפיים של קרמבו הצעירים ,שחלקו פליירים
באזור הקניון .ואכן ההצלחה היתה גדולה.
נתרמו  102מנות-דם ועל כך זכינו להרבה תודות
ממד"א.
מן הראוי לציין את הענותם של באי הקניון שהגיעו
ותרמו .תודתנו לכל אלה שסייעו לקיום המבצע—העיריה ,הנהלת הקניון ,בני הנוער וכמובן חברי
המועדון .המועדון עורך התרמות דם גדולות שלש פעמים בשנה .חוץ מזה ,חברי המועדון נענים מדי
פעם לבקשות מד"א לסייע להם בהתרמות דם המאורגנות על ידם.
יום הניקיון הבינלאומי
במסגרת יום הניקיון הבינלאומי בצעו חברי מועדון "ליונס גבעתיים" עבודות ניקיון ב"גן-רבקה" בדרום
העיר .המבצע התארגן בשיתוף עם מחלקת שפע בעיריה ,ובשיתוף תלמידי בי"ס אלון.
שני 29 ,בספטמבר התייצבו נשיא
בבקר יום
המועדון שמוליק ,שיזם את הפעילות ,וחברי המועדון
בגן-רבקה .החברים קבלו שקיות ירוקות ,מגרפות ,וכלי-
איסוף ,ופשטו על הגן יחד עם תלמידי כתה ג' מבי"ס
אלון השכן .עד מהרה התמלאו שקי הפסולת הירוקים,
ונערמו בפינת הגן.
תקוותנו ,שהגן ימשיך להבריק בניקיונו ושהילדים
שעבדו לצידנו הבינו את המסר ויעבירו אותו גם
לחבריהם.
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מועדון ליונס דן פז
מועדון דן פז-ישראל (דוברי ספרדית) חי ובועט
ואהבת לרעך כמוך
מועדון "דן פז-ישראל" (דוברי ספרדית) פועל דרך וועדת הרווחה וחלוקת משאבים לשיפור חיי הנזקקים
בקהילה .השמיכה קצרה והשנה התמקדנו בעיוורים ולקויי ראיה ובילדים ונוער בסיכון גבוה.
מרכז מ.ר.ש.ל .תל-אביב זכה לעזרתנו במימון הסעת  3עיוורים הלוך ושוב מבתיהם למרכז .הפעלת חוג
נגרות ועזרה כספית לטיול המנסה לשלב צעירים עיוורים נוספים בפעילויות המרכז ,סדנת הרצאות ועוד.
בבית עופר – מעון לילדים ונוער  -בסיכון גבוה מימנו טיפול בפוטוטרפיה עבור  2נערים עם בעיות
רגשיות קשות ,מימון טיול ל 13-צעירים ומלוויהם לצפון.
במועדונית ירדן בשכונת התקווה קנינו חומר דידקטי לפעילויות הילדים לאחר שעות הלימודים.
בית השאנטי הוא בית ומקלט לנוער שאין לו מקום אחר .אנחנו מממנים  60ארוחות צהריים למשך חודש
אחד .המעון מספק  3ארוחות ביום כל השנה.
בנוסף המועדון תרם כסף לעזרת נפגעי המלחמה בדרום.
התנדבות אישית הייתה תמיד וממשיכה .נאמנים לסיסמתנו "לשיות אנו" :
ליווי עיוורים ולקויי ראיה לסידורים אישיים ,חלוקת מזון לנזקקים ,הדרכת חולי אלצהימר ומשפחותיהם,
התנדבות במשטרה ובבתי חולים.
מלגות קרן ריכוולסקי
יום חמישי  .7.08.2014באמצע איימי מבצע "צוק איתן" זכה המועדון "דן פז-ישראל" בקרן אור בזכות
שני סטודנטים אוהד אמיר וגל חורש אשר קיבלו אות הוקרה של קרן ריכוולסקי  .האירוע התקיים באולם
סמולרס החדש באוניברסיטת תל אביב בחסות אגודת הסטודנטים.
הקרן  ,המנוהלת על ידי ליונס ישראל ,מעניקה לסטודנטים למדעי החיים מלגות וזו השנה הראשונה
שעבודה התנדבותית הוכללה במלגות .שני המתנדבים של המועדון התנדבו במרכז מ.ר.ש.ל .לעיוורים
וליקויי ראיה בתל-אביב ומילאו את חובתם מעל ומעבר.
השמיים הם הגבול
פוסטר השלום נותן לכל הילדים המשתתפים את אותה
ההזדמנות להגיע לפרס ראשון עולמי וזה כמעט – לגעת
בשמיים.
טקס פוסטר השלום של המועדון התקיים בבית ספר
ביאליק-רוגוזין המיוחד באוכלוסיית הילדים מ 51-מדינות,
וממוקם בדרום תל אביב-יפו .הפרויקט מאפשר לכל ילד
לבטא את חלומותיו לעתיד של "שלום אהבה והבנה" כפי
שהסיסמה מכוונת השנה 27 .ילדים נעתרו בשמחה לקריאה ובעידוד רב של ההנהלה ניגשו לעבודה.
הפוסטרים יצאו צבעוניים ,שמחים ,מלאי תקווה ,רגש והבנה.
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ניקיון וסימפטיה
הניקיון התבצע במועדונית "ירדן" בשכונת התקווה
בתל אביב-יפו והסימפטיה פרחה באוויר .הילדים
עבדו תחת הסיסמה " הלכלוכים לפח" ,ניקו את
החצר ולא הפסיקו מלהתפעל ממתנת קק"ל – זוג
כפפות גן – ומהשתתפות ה"סבתות והסבים"
(אנחנו )...במבצע הניקוי.
אין כמו ילדים להביע רגשות ,ואלו ילדים שמעריכים
מתנה ,ממתק ,ומיום זה ואילך ,גם אכפתיות
סביבתית.

תרבות ,ליונס וקירוב לבבות
במועדון דן פז-ישראל (דוברי ספרדית) מצאנו דרך נוספת להכנסה כספית עבור חלוקת המשאבים :
מכירת ספרים משומשים בספרדית.
ראינו בפעילות זו גם אפשרות לקרב אנשים לרעיון הליונס ,לרעיון העזרה לקהילה ,לנזקקים ,ילדים,
מבוגרים.
הפעם ערכנו את "יריד הספרים המשומשים בספרדית" ברעננה ביום חמישי .12.09.14
היום היה ארוך ,מעניין ,פגשנו אנשים ודיברנו על "ליונס" מטרות והגשמתן.
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מועדון ליונס הוד השרון
פעילות המועדון 2014/2015
השנה חוגג מועדון ליונס הוד השרון  25שנה להיווסדו .במהלך כל השנים הללו פעל
ופועל המועדון במגוון רחב של פעילויות קהילתיות ,בשיתוף עם ראש העירייה ועם מחלקות העירייה
השונות .כיום מונה מועדון הליונס בהוד השרון כשישים חברות וחברים והינו ארגון המתנדבים הגדול
בהוד השרון.
שתי פעילויות דגל קיימות במועדון :המרכז להשאלת ציוד עזר רפואי ופארק כל הילדים
שנת הפעילות הקרובה מצטיינת בפעילויות רבות ,חלקן פעילויות הממשיכות מזה שנים רבות וחלקן
פעילויות ויוזמות חדשות של מתנדבי המועדון .בין אלה נציין את:
המרכז להשאלת ציוד רפואי
חסרונו של מרכז להשאלת ציוד עזר רפואי בהוד השרון והצורך של תושבי העיר לנדוד לערים
השכנות לצורך השאלת ציוד עזר רפואי ,הביא את חברי המועדון ליזום הקמת מרכז להשאלת
ציוד עזר רפואי בהוד השרון .חברי המועדון בסיוע תורמים ובסיוע העירייה ,הקימו מרכז השאלה
המשרת זה למעלה מחמש עשרה שנה את תושבי הוד השרון והסביבה .מרכז זה מאפשר
לתושבי הוד השרון והסביבה ,לשאול ציוד עזר רפואי כגון :כסאות גלגלים ,הליכונים ,קביים,
משככי כאבים ,מיטות חשמליות ועוד .המרכז מופעל על ידי חברי המועדון ומתנדבים אחרים.
הפעלת פארק כל הילדים
פארק שעשועים המיועד לילדים בעלי צרכים מיוחדים ולילדים רגילים  -שנחנך באוקטובר
 ,2014לאחר  6שנים ארוכות של תכנון הקמה וליווי לרבות גיוס מקורות כספיים.
חברי המועדון שהתנדבו להפעיל את הפארק יחד עם מתנדבים אחרים קבלו הדרכה ,שכללה
השתלמות בנושא התנסויות של ילדים בעלי צרכים מיוחדים ואפיונם של לקויות שונות והיכולת
לשלבם בפעילויות במתקני הפארק .המקום מציע מפגשים בין ילדי כיתות גן רגילות וילדי כיתות
של החינוך המיוחד( .על הפארק וטכס חנוכתו  -בהמשך).
פרויקט "עין טובה"
לקחנו על עצמנו להצטרף לפרויקט הנציבותי של ליונס ישראל מתוך דאגה לילדי עירנו .הפרויקט
חרט על דגלו לאתר ילדים בגיל הרך בכל גני העיר הסובלים מעין עצלה .גילוי מוקדם יאפשר
להורים להיערך לכך ולטפל בתופעה .המועדון רכש יחד עם מועדון ליונס לטינוס השרון את
המכשור הנדרש ,ומתחילת שנת הלימודים ,לאחר קבלת הדרכה והכשרה ,אנו יוצאים לגני
הילדים לערוך את הבדיקות.
התרמת דם
חברי המועדון מפעילים יחד עם בנק הדם של מד"א פעמיים בשנה אירוע של התרמת דם בהוד
השרון המתקיימת בו זמנית בשני אתרים שונים בעיר .פעילות זו הינה מסורת רבת שנים ובד"כ
נאספים בכל אירוע התרמה כזה למעלה מ 100-מנות דם .חברי המועדון מפעילים את תחנות
התרמה שבצמוד לניידות ההתרמה ,מסייעים לתורמים במילוי הטפסים ,מדרבנים את העוברים
ושבים לתרום דם ומכבדים את התורמים במשקה ועוגיות.
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מועדון הקשישים בשכונת גיורא,
המועדון תומך ,מממן ,מלווה ומארגן מסיבות ,הרצאות וטיולים ותומך בפעילויות רבות של מועדון
הקשישים בשכונת גיורא בעיר שהיא שכונה במעמד סוציו אקונומי נמוך.
שיח זהב
כבר למעלה מחמש עשרה שנה ,מפעיל ומממן המועדון בשיתוף מרכז האומנויות ,הרצאות
שבועיות למען הציבור בכלל וציבור הגמלאים בפרט .כל שבוע בימי ראשון בערב מתקיימת
הרצאה .ההרצאות הינן בנושאים שונים ומגוונים ,כמו תנ"ך ,ההיסטוריה ,כלכלה ,מדינה ,חברה
ועוד .עשרות מתושבי העיר וגמלאיה משתתפים ונהנים מההרצאות.
אריזות שי לחנוכה
לקראת חג החנוכה חברי המועדון יחד עם חניכי עמותת עמיחי  -עמותה לילדים ולבוגרים בעלי
צרכים מיוחדים ומוגבלויות שכליות התפתחותית  -מכינים מארזי ממתקים לחנוכה ,הנמכרים
במחיר סמלי שתמורתם משמשת למימון פעילות עמותת עמיחי וחלקם למימון פעילויות הרווחה
האחרות של המועדון.
פעילות בגנים לילדים בעלי צרכים מיוחדים
המועדון מלווה ותומך בחמישה גני ילדים בעיר לילדים בעלי צרכים מיוחדים .חברי המועדון יוזם
ומממן פרויקטים שונים לרווחת ילדי גנים אלה ,בחגים ובשגרה  .כמו למשל יציאה לבילוי יום
בכפר ובמושב ,יציאה לקטיף הדרים ,הפעלות ומוסיקה בגנים עצמם.
מלגות לסטודנטים
המועדון מעניק מלגות באמצעות הקרן להנצחת בירנבוים שרה  -טובה אברהם ורחל ז"ל,
לסטודנטים בעלי השגים לימודיים גבוהים הזקוקים לסיוע .תנאי לקבלת המלגה הוא התחייבות
המקבל לבצע פעילויות התנדבותיות למען הקהילה .
חילופי נוער בינלאומיים
המועדון שותף במיזם הליונס הבינלאומי לחילופי נוער.
פוסטר השלום
המועדון משתתף בתחרות ציורים של פוסטר השלום .ב 5.11.14-נערך טקס בחירת הציור
הזוכה בתחרות השנתית על ידי מועדון ליונס הוד השרון .נטלו חלק בתחרות כ 64-ילדים
מששה בתי ספר בעיר.
חבר השופטים כלל ששה אומנים מתחום הציור והפיסול שחברי הועדה רתמו לטובת הפרויקט.
הציור שזכה וייצג את מועדוננו זכה במקום החמישי בתחרות הארצית.
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על פארק כל הילדים
פארק כל הילדים מהווה פארק ייחודי נגיש ,המיועד לילדים בעלי צרכים מיוחדים .הפארק המרהיב
הינו פרי שיתוף פעולה בין העירייה לבין מועדון ליונס הוד השרון ,וכולל מגוון רחב של מתקני
משחק ,ספורט ופנאי המותאמים למגוון צרכים.
אירוע חנוכת הפארק התקיים ב  21.10.14במעמד ראש העיר הוד השרון ,חי אדיב ,מנכ"ל משרד
הרווחה ,יוסי סילמן  ,מנהל הקרן לפיתוח שירותים לנכים ,קרנות הביטוח הלאומי ,מר שמואל וויינגלס,
יו"ר ועדת הקמת הפארק הנציב לשעבר של ליונס ישראל ,צביקה לובוביץ ,נשיא מועדון ליונס הוד השרון,
משה ראוך ,חברי מועדון ליונס הוד השרון ,נציב ליונס ישראל ,אמנון אלתר ,נציבי ליונס לשעבר ונשיאי
וחברי מועדוני ליונס אחרים ,ובהשתתפות רבים מתושבי הוד השרון ומכובדים רבים נוספים מבין
התורמים להקמת הפארק .את הטקס ליוותה בשירה הזמרת לאה שבת שאליה התלווה דוד זיסקין
מיוחדים.
צרכים
בעלי
לבוגרים
מועדון
בעיר
"תנופה"
ממועדון
מלבד טקס חנוכת הפארק האירוע כלל גם מגוון פעילויות להורים ולילדים :ליצנים ,הפעלות ,ומשחקי
המיוחד.
הסלים
במתקן
כדור
את רעיון הקמת פארק כל הילדים הגתה יפה זגן ,שכיהנה באותה עת כנשיאת מועדון ליונס הוד השרון,
כהמשך לפעולת המועדון לגיוס כספים עבור ההסעות של ילדי "כנפיים של קרמבו" במסגרת צעדת
האביב שאורגנה לצורך זה" .כנפיים של קרמבו" הינה תנועת נוער לילדים בעלי נכויות קשות מאוד
שהקימה בהוד השרון עדי אלטשולר עוד בהיותה בת  .17היא המשיכה בפעילות זו גם בתקופה ששרתה
בצבא ובמשך הזמן פתחה סניפים של "כנפיים של קרמבו" בישובים נוספים בארץ ,שמספרם עומד היום
על  .30בקרוב יפתחו עוד  6סניפים נוספים .על מפעל זה נבחרה על ידי ליונס הוד השרון כאשת השנה,
ובהמשך אף זכתה בתואר "אשת השנה" של ליונס ישראל .מנכ"ל המשרד אמר בטקס שהמשרד פועל
במיזם משותף עם "כנפיים של קרמבו" להגיע ל 60 -סניפים ברחבי הארץ .לפני כחודש בחר המגזין
האמריקני היוקרתי "טיים" באלטשולר ( )27להיות אחת משישה צעירים ברחבי העולם שהוכתרו בתואר
"מנהיגי הדור הבא".
בטקס חנוכת הפארק אמר מנכ"ל משרד הרווחה כי הוד השרון מהווה את הסמן הימני בארץ בכל הקשור
לפעילות לטובת בעלי צרכים מיוחדים אם בדיור בקהילה ,אם בהקמת פארק זה .הוא הבטיח להמשיך
לסייע בשילוב האוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים בקהילה.
ראש עיריית הוד השרון מר חי אדיב הודה בטקס למועדון ליונס הוד השרון ולכל השותפים על העשייה
החשובה .עוד אמר ש" :קבלת האחר הינו ערך עליון
בחברה מוסרית .יחדיו ,קהילת הוד השרון והעירייה ,נמשיך
להוביל את הוד השרון כעיר קהילה המקבלת ומחבקת את
השונה".
עוד ציין כי" :מתקני הפארק הכוללים מתקנים לכלל ילדי
העיר ומתקנים מיוחדים המותאמים לילדים בעלי צרכי
מיוחדים משתלבים בחזון ובמיזם העירוני של "שינוי
עמדות וקבלת השונה" המתמקד בלימודי השונות והשוויון,
זכויות האדם והילד ,סובלנות וקבלת השונה".
יו"ר ועדת הקמת הפארק ,שעמל רבות בשנים האחרונות
יחד עם חברי המועדון האחרים להגשימו ,הנציב לשעבר
של ליונס ישראל ,צביקה לובוביץ ,ציין ש" :הפארק הינו
יוזמה של מועדון ליונס הוד השרון ,לה נענה ראש העיר ,חי
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ליונס נט ישראל – מידעון הנציבות
אדיב ,אשר הורה להקצות שטח בפארק ארבע העונות בעיר למטרה זו .הפארק המשתרע על שטח של
כ  2.5דונם ובו  22מתקני משחקים הכוללים אמצעי שמע וצליל ,ומתקן כדורסל מיוחד בשם
 , BANKSHOTהינו הפארק הגדול בישראל המיועד לילדים בעלי צרכים מיוחדים .עלות הקמת הפארק
על מתקניו הרבים והמיוחדים הסתכמה בלמעלה מ 5 -מיליון ש"ח שנתרמו על ידי גופים שונים כמו
האגף לפיתוח שירותים לנכים במוסד לביטוח לאומי ,קרן עזבונות במשרד המשפטים ,קרן של"ם ,עיריית
הוד השרון ,ארגון הליונס הבינלאומי ) ,)LCIFקרן יוסף וקריסטינה קסירר ,ועוד רבים וטובים מתושבי הוד
השרון ואחרים באמצעות אירועי התרמה שערך מועדון הליונס בהוד השרון ובכלל זה אירוע המוני עם
עינת שרוף ומני פאר ז"ל
שהכניס כ.₪ 150,000-

מועדון ליונס "לב ארי" הוד השרון
חברי המועדון החליטו על גיבושון באיזור קליה .ב 8-7-בנובמבר יצאנו לטיול של הנאות
קטנות.
הטיול החל בסיור פולקלוריסטי בשכונת "נחלאות" הציורית בירושלים .משם ,ירדנו לקלי"ה דרך "ארץ
המרדפים" .בדרך ביקרנו בעין מבוע -נחל פרת .
בערב בילינו בסיפורים ,במשחקים ובריקודים.
למחרת התחלנו את הבוקר בעין צוקים (פשחה) ,וזכינו לצפות
בהטבעת ציפורים.
לאחר שצפנו במימיו של ים המלח שמנו פעמינו וגלגלינו אל מנזר
דיר חג'לה וסיירנו גם בקסר אל יהוד.
בדרכנו חזרה עצרנו בקרית ענבים לארוחה ולאחריה נפרדנו איש
איש לביתו.
עייפים ומרוצים שבנו הביתה בשלום עם זכרונות וחוויות חדשים.

Page 17

דצמבר  2014ליקטה וערכה ליון אביבה צוונג ,מועדון ליונס "אלמוג" קריית אונו

ליונס נט ישראל – מידעון הנציבות
מועדון ליונס הרצליה
פעילות המועדון השנה החלה עם תחילת מבצע "צוק איתן"
כפי שפורסם באתר של הנציבות ,המועדון גייס ,תרומות בארץ ובחו"ל ,סכום
של  ₪ 50,000למען הפעילות בעת חרום .באמצעות תרומות אלו נרכש ציוד
צבאי שקבלנו מידע שהוא חסר ללוחמים ,כמו כן נתרמו כספים לקיבוץ סופה
שבישלו וחילקו אוכל לחיילים.
בנוסף הוחלט כי חלק מהתרומות יופנו לסיוע ל"מרכזי חוסן" ".מרכזי חוסן"
פעילים באיזורים של עוטף עזה ,שדרות והישובים שהיו בעיקר בקו האש.
המרכזים מטפלים בנפגעי טראומה ,בעיקר ילדים שבמשך שנים נחשפו
לאזעקות ,ישיבה במקלטים וירי רקטות .על מרכזי "חוסן" שמענו מחברי קיבוץ
בעוטף עזה שהדגישו את חשיבות הפעילות ותרומתה ועד כמה הפעילות
סובלת מחוסר תקציבים.
החודש ,יצאנו לפגוש את העושים במלאכה .ראשית פגשנו את רוני ליאור שמנהלת את מרכזי "חוסן"
קבלנו הסבר לגבי תפקוד המרכזים .השם המלא – הקואליציה הישראלית לטראומה ,שמרכזת בתוכה
את כל הגופים אשר מסייעים לאוכלוסיות הסובלות מבעיות נפשיות ,כתוצאה מטראומה כל שהיא.
בקרנו בשדרות והתלווינו לאחת הסדנאות שמתנהלות במקום .אנשי מקצוע שהוכשרו על ידי מרכזי
"חוסן" מעבירים את הסדנאות בשעות אחר הצהרים .אנחנו נוכחנו במפגש של הורים וילדים בגילאי 4-
 ,5אשר מטרתה להקנות להורים כלים איך להגיב ,איך לשמוע ,איך להכיל ואיך להרגיע את עצמם ואת
הילדים .התרשמנו מאד מיכולתן הגבוהה של המטפלות והשיטות המרתקות להעביר את המסרים.
בעיקר דרך משחקים משותפים.
אין ספק שמרכזים אלה עושים עבודה חשובה ויש מקום לפרסם ברבים את פעילותם לשם הרחבת
התרומות לפרויקטים ברוכים אלה.
פרויקט "עין טובה"
פרויקט הדגל של מועדון הרצליה ,הינו פרויקט "עין טובה"  .זו השנה השנייה
שמתנדבי המועדון ,פוקדים את גני הילדים של הרצליה ,ובאמצעות מכשור
מיוחד שנרכש על ידי המועדון ,בודקים את ילדי הגן על מנת לגלות האם הילד
סובל מ"עין עצלה"  .כידוע גילוי מוקדם של הפגם ,מוביל לריפוי והזנחה או
חוסר ידע ,יכולים לגרום לילד פגיעה לכל החיים.
קיים שיתוף פעולה פורה של הגנים ושל ההורים  ,התוצאות החיוביות נראות
בשטח .אחת המתנדבות שלנו ,פגשה במקרה ,אם שילדה נבדק על ידי
מתנדבי המועדון ולדבריה " ,הצלתם את העין של הבת שלי .לא הייתי מודעת.
לאחר הבדיקה ,בקרנו עם הילדה אצל רופא עיניים וכיום היא
מטופלת" תגובות מסוג זה ,הן שנותנות סיפוק לכל מתנדב.
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ליונס נט ישראל – מידעון הנציבות
בנוסף לאלו מתנדבים חברי המועדון בפעילויות ישירות הקשורות בסיוע לילדים השוהים במועדוניות
בהקניית מיומנויות אישיות בקריאה ובלימודים .כנ"ל גם בבית אומנה בה שוהים ומתחנכים ילדים
במסגרת חוץ בייתית.
השנה השתתף המועדון במימון השתתפות לנסיעה לפולין לתלמידים נזקקים שבבית ספר התיכון
שבעיר.

מועדון דקלה חולון
להלן הפעילויות של מועדוננו:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

המוסד לביטוח לאומי ,המחלקה לקשיש – מתנדבת מיידעת את הקשיש מהן
הזכויות המגיעות לו ומפנה אותו להמשך טיפול.
בית לאה רבין – בית לבוגרים אוטיסטים .שתי מתנדבות עוזרות בהעסקתם
בפעילויות שונות במקום
עמותת "ידיד לחינוך" – מתנדבת עוזרת לתלמידים המתקשים בלימודיהם בבית ספר יסודי.
מועדון העיוורים – מתנדבת עוזרת לפי הצורך.
קמחא דפסחא – המועדון תורם תלושים לקניית מזון לנצרכים לפי רשימה של מחלקת הרווחה
של העירייה.
חלוקת מלגות – לתלמידי תיכון הפועלים בהתנדבות למען הקהילה.
אנו מקיימים גם פעילויות חברתיות נוספות בקהילה במשך השנה.
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מועדון ליונס כפר סבא
מועדון ליונס צעירי כפר  -סבא (מועדון בהקמה(
בחודש ספטמבר השנה קמה
חבורת צעירים בכפ"ס והחליטו
לעשות מעשה .יוזם הרעיון להקמת
מועדון ליונס צעירים הוא יניב נוחם.
יניב ,בן  34נולד בכפ"ס ,נשוי לנטע-
לי ואבא לשני ילדים (ואחד בדרך).
למה דווקא יניב ...פשוט כי הוא נצר
לזוג ליוניסטי ותיק בעיר ,ישראל
ושרה נוחם ,מותיקי המועדון הכפר
סבאי .יניב (היה בצבא לוחם ומפקד
בגבעתי) הסביר כי כשאתה יונק
מגיל אפס התנדבות והתנדבות,
הג'וק הזה שכנראה עובר בגנים,
מקנן כל הזמן בגוף ואז ברגע הנכון
הוא יוצא החוצה וככה בדיוק זה
קרה.
ומי מוזמן להצטרף למועדון הצעיר :חברה צעירים (גילאי  ,)25-45רווקים ,נשואים ,הכל הולך .רק
צריך כאן מצטרפים עם כוונה רצינית לתרום בקהילה ,לתת מהזמן הפנוי שלהם אבל לא להיבהל,
מבקשים כאן להרגיע ,הכל באופן סביר.
חשוב ליניב להזכיר שאלו הגילאים העמוסים שבהם אנשים צעירים בונים את עצמם ,את הקריירה
וה משפחות וזה לא טריוויאלי למצוא בתוך זה גם זמן לקהילה .תקופה עמוסה ביותר ,אבל הנה ,זה
אפשרי דווקא גם בגיל הזה ,יניב מכיר את המודל מההורים ,עושים מה שיכולים וכמה שיכולים .במועדון
התנדבותי לא באים בטענות ,מקבלים כל דקה של זמן מתנדב בברכה ,המינון הוא אינדיבידואלי וזה
בסדר.
מי את או אתה שמועדון ליונס צעירי כפ"ס ישמח לראותכם עימנו? אתה אוהב אדם ,אתה מבין את
המשמעות בערבות הדדית בקהילה ,אתה מוכן לפנות זמן אישי (עם או בלי בן זוג) לפעילות
בקבוצה מתוך הבנה שאתה חלק מצוות שעסוק בנתינה (ומקבל המון לעצמך תוך כדי) ומחוייב לתת
מזמנך ככל שזמנך יאפשר לך.
יניב נוחם . 052-4650866
ytgtkd@gmail.com
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ליונס נט ישראל – מידעון הנציבות
בשיתוף פעולה עם המקומון "הכפר" המועדון פרסם כתבות מכובדות על
 על פרויקט חילופי הנוער של הליונס וכמובן קול קורא,פוסטר השלום
.LEO לצעירים להצטרף למועדון
מועדון כפר סבא שלח כתבה לתקופון הליונס הבינלאומי על תחרות
: הנה הדברים. כפי שהתרחשה בעיר בחסות המועדון,פוסטר השלום
Nonember, 2014, Israel (Lions Kfar-Saba)
Children paint peace – the Lions "Peace Poster" evening has
been significant than ever

This past Tuesday the Lions annual Peace Poster event took
place in the city of Kfar –Saba, not far from Tel Aviv, the
center of Israel. Hosting this event during a period of
escalating tension between Arabs and Jews in our region,
had an added significance due to the fact that dozens of
Jewish children from schools in Kfar – Saba and Arab
children from schools in neighboring Tira (an arab city) sat
together and painted peace. The crowd, half of which were
parents and pupils from Tira and the other half, parents and
pupils from Kfar – Saba, filled the venue to its capacity.
Whole families sat together engaging in a project of art and
peace removed as far as possible from all disputes and
disagreements. There were many teary eyes realizing the
potential present in a simple act of painting together without
the influence of religious disparities.
The "Peace Poster" contest unveils the feelings as well as the
skills which are involved in the process of painting a poster (judged by strict criteria)
which deals with the promotion of peace. The contest is conducted concurrently
nationwide by the Lions, and following the selection of the winning poster in Israel the
chosen poster is sent to an international competition which is conducted by the world
Lyons in the U.N building in the U.S.A
The person who was responsible for orchestrating the event (for the third time) is Mrs.
Ruth Mandelbaum. A touching speech was given by El Zahara Arabic school principle
Mrs. Fatina Bashara and the mayor of the arab city Tira, expressed his views regarding
the contribution of the event to the promotion of peace.
The entertainment was chosen carefully and included a band named Ukuleles for
Peace". The band, led by the musician Paul More is a unique nonprofit co – existence
startup which is composed of pupils from Hod Hasharon democratic school (a neighbor
 מועדון ליונס "אלמוג" קריית אונו, ליקטה וערכה ליון אביבה צוונג2014 דצמבר
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city) and El Zahara School in Tira. Throughout the performance the young musicians
were cheered by the crowd and the atmosphere which was created seemed perfect for
the occasion.
Lions Kfar – Saba awarded (based on assessment made by an external committee of
artists) first, second and third prizes to the winners of both cities.
Kfar – saba winners (the Jewish city):
First prize – Yuli Stelobrov - Sharet middle school
Second prize – Netah Miner – Alon middle school
Third prize – Kolin Noah – Brenner School
Tira winners (the arab city):
First prize – Braah Sultan – Elmagad School
Second Prize – Lia Bsharah - El Zahara School

Third prize – Lin Mansur – Elgazli School
The crowd left the event feeling that peace was a viable prospect. The sense of unity
and the blessings which were exchanged proved that there is an alternative path and
that perhaps among youngsters everything is simpler and hence, possible.
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מועדון לטינוס השרון
להלן הפעילות ההתנדבותית במועדוננו:
אנו משתתפים באופן שוטף בחלוקת מזון לנזקקים בכפר-
סבא.
בתאריך  12/9/14השתתפנו עם דוכן משלנו ביריד
הספרים בספרדית ביד לבנים ,רעננה .ההכנסות היו קודש
עזרה לקהילה ולנזקקים.

השתתפנו בתחרות פוסטר השלום .הנציגה
שלנו היא תלמידה בבי"ס ממלכתי "שלנו" בתל-
מונד.

אנו מזניקים בימים אלו את פרויקט "עין עצלה" (או "עין
טובה") .המכשיר נרכש בשיתוף עם מועדון ליונס הוד
השרון ובתרומה נדיבה של מועצת דרום השרון ,בה
מועדוננו ירכז את פעילותו בפרויקט.
אימצנו את מועדונית "דניאל" בכפר-סבא לרווחת
הילדים.
השתתפנו בקורס עזרה וטיפול לחולי אלצהיימר ,ומטפלים בחולים אלו בכפר-סבא.
ב 21/11/14-ארגנו בשיתוף עם התאחדות עולי דרום אמריקה כפר-סבא ערב בינגו .ההכנסות
קודש לעזרה לקהילה ולנזקקים.
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מועדון ליונס מודיעין
על המועדון
מועדון "ליונס מודיעין" פועל במודיעין ובחבל מודיעין ומונה  33חברים ו 7-מועמדים.
המועדון מקדם פעילויות רבות לטובת סיוע לילדים ונוער ,חיילים ,ניצולי שואה ,עיוורים
וכבדי ראיה ואוכלוסיות נזקקות שונות .בשנה הקרובה נתחיל בפרויקט "עין עצלה".
המועדון משתתף בכל הפעילויות של "ליונס ישראל" .
מועדון "ליונס מודיעין" הוא גם מועדון בעל מודעות גבוהה לפעילויות של גיבוש חברתי .הוא פועל לגיבוש
החברים ע"י מפגשים חברתיים ,אירוח חברים בבתים ,הרצאות ,טיולים ,סיורים טיולי ג'יפים בארץ
ובחו"ל ,מסיבות ,יציאה משותפת לסופי שבוע ועוד.
אנחנו אחד המועדונים הצעירים ב"ליונס ישראל" ובחנוכה ימלאו שנתיים להקמתו .אנחנו משמשים בית
חם לקבוצת חברים החולקת את הרצון לתרום לקהילה ולהשתייך לקבוצה חברתית ,איכותית ופעילה.

השתתפות המועדון בפעילויות "ליונס ישראל"
השתתפות בתחרות "פוסטר השלום"
תלמידי בית ספר דורות מציירים שלום  -תלמידי בית ספר
"דורות" ממודיעין השתתפו בתחרות ציור עולמית של ארגון
"הליונס הבינלאומי" בחסות מועדון "ליונס מודיעין" .חיה כץ
28/11/2014

דור טבת הזוכה עם :מנהלת בית הספר ,רכזת האומנות
ונשיא מועדון ליונס מודיעין (צילום :מריון זאבלב)
חברי המועדון משתתפים ב"יום הניקיון הבינלאומי"
רצ"ב כתבה באתר :חדשות מודיעין > חברה וקהילה

מועדון "ליונס מודיעין " מנקים
את הסביבה ביום הניקיון
הבינלאומי

חברי מועדון "ליונס מודיעין" בשיתוף בני נוער וחברי מושב שילת מנקים את חצר מועדון הנוער בשילת
ביום הניקיון הבינלאומי .רבים מחברי המושב הצטרפו לפעילות .לאור פעילות זו אחד הזוגות הצטרף
כחבר במועדון .חיה כץ 29/09/2014
משלחות חילופי נוער לחו"ל
עיין בכתבה מלאה באתר :חדשות מודיעין > חברה וקהילה

משלחת נוער של "ליונס מודיעין" יוצאת לחו"ל
משלחת נוער של "ליונס מודיעין" יוצאת לחו"ל במסגרת חילופי משלחות
נוער של "ליונס ישראל" .חיה כץ ו11/07/2014
בצל המלחמה משלחת חילופי נוער של מועדון
רן נחמני  ,שי שידלובסקי
"ליונס מודיעין" יוצאת לסמינר בגרמניה
ועומר מנסור בדרכם לגרמנה
במסגרתו יתקיים רב שיח של נוער אירופאי על
(חיה כץ )18/08/2014
"אירופה בעוד עשור".

תומר רוזנטל ממשלחת ליונס
מודיעין לארה"ב עם חברי
ההנהלה (צילום :חיה כץ)

עיין בכתבה מלאה באתר :חדשות מודיעין >
חברה וקהילה
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מועדון "ליונס מודיעין" הצטרף ליוזמת "ליונס ישראל" בחלוקת מזון לתושבי הדרום
חבילות המזון נרכשו בצורה מרוכזת ע"י הועדה לשעת
חרום של "ליונס ישראל" מחנויות באזור הדרום.

אמיר אלדן ועוזי עבדי חברי מועדון "ליונס
מודיעין" נענו להחלטת הנהלת המועדון
וליוזמת "ליונס ישראל" לסייע לקשישים
תושבי הדרום( .צילום חיה כץ )22/07/2014

מועדון "ליונס" מודיעין בחר במייסדות "מנדלת
הלב" לנשות השנה לשנת 2014
בטקס חגיגי ורב רושם העניק השבוע מועדון "ליונס"
מודיעין לשרה דולב ורינת לוי ,מייסדות "מנדלת הלב"
תעודת הוקרה .חיה כץ .29/05/2014

פעילויות רווחה וחברה של המועדון
מועדון "ליונס מודיעין" פעיל מאוד בתחומי הרווחה בקהילה ומגובש היטב בפעילות חברתית עניפה.
להלן לקט מצומצם של פעילויות המועדון בתחומי הרווחה והחברה.
ערב התרמה שנתי של מועדון "ליונס מודיעין"
קהל רב זרם בערב יום רביעי ה 22-אוקטובר  2014ל"היכל התרבות" במודיעין לאירוע ההתרמה
השנתי ,שארגן מועדון "ליונס מודיעין" בעיר .באירוע זה הופיעה היוצרת נורית הירש כתרומה למועדון
וכהוקרה על פעילותו בתחומי הרווחה .זו השנה השנייה
ברציפות שמועדון "ליונס מודיעין" מארגן אירוע התרמה
שמחה שידלובסקי,
מרשים ומכובד .האירוע נפתח בדברי ברכה של ראש
נשיא מועדון ליונס
מברך (צילום :חיה
העיר ויו"ר השלטון המקומי ,מר חיים ביבס ,שציין את
כץ)
הנדבך הנוסף והמשמעותי שהביא מועדון "ליונס
מודיעין" לעיר" :עקבתי אחרי פעילות מועדון ליונס
מודיעין וראיתי אנשים רציניים ,חדורי מוטיבציה
שעושים רבות למען הנוער והתושבים בעיר" אמר
והוסיף "לכן החלטנו אני ושמעון להעניק לחברי המועדון
מתנה ביום חגם  -תרומה שתאפשר רכישת מכשיר
לגילוי מוקדם של "עין עצלה" בקרב ילדים בגילאי גיל
הגן כדי לקדם ביחד את בריאות הילדים שלנו".
 06/10/2014חיה כץ
פרויקט הדגל של המועדון" :הזולה" -לטיפול
בנוער כדי לצמצם ולמנוע אלימות ,סמים
ואלכוהול.
פרטים נוספים באתר:חדשות מודיעין > חברה
וקהילה
"הזולה "  -האטרקציה הגדולה בעיר בשישי בערב
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עשרות בני נוער פוקדים מידי יום שישי ,בשעות הערב המאוחרות ,את רחבת קניון עזריאלי שם מופעלת
"הזולה " .הזולה" מיועדת לכל בני הנוער בעיר בגילאי ט' -יב' והיא פועלת באופן קבוע בכל יום שישי
החל מהשעה  22.00ועד לשלוש לפנות בוקר ,ללא תשלום ,ומופעלת בשעות אלה ע"י חברי מועדון ליונס
מודיעין ועירית מודיעין.
"הזולה " היא מקבץ של פינות משחק ,הפעלה לבני הנוער וכיבוד עשיר ומפנק תרומת בתי מאפה .כל
הכיבוד הרב והמגוון נאסף ,מובא ומוגש לבני הנוער במקום ע"י מתנדבי מועדון "ליונס" מודיעין .החברים
שפועלים כבר החל משעות אחה"צ ועד לשעות הקטנות של הלילה ,דואגים לאסוף כל יום ו' בשעות אחרי
הצהרים המוקדמות את הכיבוד מבתי הקפה והמסעדות בעיר .מדובר בהתנדבות קבועה של חברי
המועדון בימי שישי לפי תכנית התנדבותית חודשית.
המועדון השיקומי בשוהם ומועדון קשישים בחבל מודיעין
המועדון בשוהם הינו מועדון לאנשים עם מוגבלויות שונות המגיעים לתעסוקה .חברי המועדון מפעילים
פעמיים בשבוע פעילויות חברה לטובת בעלי המוגבלויות .המועדון תרם אף מחשבים למועדון הקשישים
בחבל מודיעין.
מועדון "ליונס מודיעין" מסייע ומפעיל את "קפה אירופה" לטובת ניצולי שואה .
בעיר פועלים  3מועדוני "קפה אירופה" לטובת ניצולי השואה.
אנו מרכזים את פעילות הנוער במחויבות האישית לפעילות
במועדונים ובנוסף ,אנו שותפים לפעילות השוטפת בהם.
טיפול בחולי סרטן ובני משפחותיהם –עם עמותת
"מנדלת הלב"
התנדבות החברים כוללת אוזן קשבת ,ופעילות אישית עם
החולים  .מועדוננו תרם לעמותה  5000שקלים עבור קיום
סדנא לילדים חולים .בנוסף ,תרם מחשבים לבודדים נזקקים.
טיפול בעיוורים וכבדי ראיה במסגרת עמותת פעול"ה
פעילות הכוללת התנדבות אישית עם כבדי ראיה ,הקראת חומר ,הקלדה  ,שיחות ועוד.
טיפול במשפחות עם צרכים מיוחדים
פעילות עם ילדים עם הפרעה אוטיסטית ,בביתם כדי לאפשר להורים מעט רווחה וזמן פנוי לסידורים.
טיפול בצהרון  -התנדבות בצהרון בטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים (הפרעות אכילה) וכד'.
פעילות למען החיילים
איסוף וחלוקת דברי מאפה על בסיס יומי לחיילים שבגזרת
מודיעין ,לפי תוכנית שיבוץ חודשית .בנוסף ,ב"צוק איתן" -
איסוף וחלוקת ביגוד ומצרכי מזון לחיילים.
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השתתפות באירועי "יום המתנדב"

מועדון ליונס מגייס
מתנדבים ביום המתנדב
(צילום :חיה כץ)

השתתפות באירוע יום המתנדב שעורכת העירייה ובמסגרתו המועדון מגייס חברים חדשים
חיה כץ 04/12/2014
פרטים נוספים באתר :חדשות מודיעין > חברה וקהילה
גיבושון
טיול ג'יפים למדבר יהודה – גיבוש חברתי של חברי המועדון.
בתחילת חודש נובמבר  , 2014יצאו חברי המועדון
בשישה ג'יפים לטיול בדרום מדבר יהודה.

טקס החלפת נשיאים במועדון ליונס מודיעין
הטקס התקיים בחודש יוני  2014בסוף שבוע במרכז הימי בקיסריה,
שבקבוץ שדות ים .היה זה ערב של גיבוש חברתי עם תכנית אומנותית בערב ויציאה לטיול ביום
שלמחרת.
החל מ -1-ביולי  , 2014שמחה שידלובסקי הינו נשיא מועדון ליונס מודיעין  .והוא מחליף את דב עפרון,
הנשיא היוצא.

להלן פירוט פעילויות המועדון לפי :הנהלה ,רווחה ,חברים וחברה.
פעילות הנהלת המועדון:
 .1המועדון נפגש פעם בחודש במועד קבוע.
 .2יישום נהלי המועדון.
 .3מזכירות המועדון מוציאה כל סוף שבוע "מידעון" אלקטרוני לחברי המועדון.
 .4חוזק הקשר בין המועדון והרשויות המקומיות (מודיעין וחבל מודיעין).
 .5הוגברה מודעות הציבור לפעילות המועדון ע"י יחצנות ופרסום מאסיבי במקומונים ובעיתונות
האלקטרונית המקומית.
 .6המועדון הפך השנה לעמותה רשומה וכל חברי המועדון הצטרפו לליונס ישראל.
 .7אנו מקדמים הצבת שלטי ליונס בכניסות לעיר.
 .8הקמת ועדת מלגות שהמליצה על חלוקת מלגות מכספי ההתרמה והתרומות
 .9תרומת מחשבים למועדון הקשישים בחבל מודיעין ומחשבים נוספים לבודדים נזקקים.
 .10רכשנו לכל החברים בגד ייצוגי עם סמלי הליונס אתו אנו מופיעים בפעילויות הרווחה שאנו מבצעים
בעיר.
פעילות ועדת חברה:
 .1ארגון טיולים :טיולי ג'יפים לחברים בארץ ובחו"ל .ובנוסף סיורים כמו  :פארק אריאל ,שפדן ועוד.
 .2ארגון אירוע התרמה בהיכל התרבות במודיעין.
 .5השתתפות בפוסטר השלום.
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 .6הרצאות לחברים בנושאים שונים.
 .7חגיגת ימי הולדת לחברים ולידידי המועדון.
 .8ארגון מפגשי חברים בבתי החברים כדי להעמיק את הקשר וההיכרות בין החברים.
 .11טקס מתן פרס המתנדב המצטיין של המועדון לעמותת "מנדלת הלב".
 .12מסיבות פורים וחנוכה .
 .13הרכבת משלחת חילופי נוער של ליונס ישראל לחו"ל.
 .14ארגון "יום הנציב" במועדון.
פעילות ועדת רווחה:
מתבטאת בהתנדבות החברים בשני מעגלים:
 .1פעילות התנדבות וסיוע למוסדות /עמותות – "למנדלת הלב"  -לחולי סרטן ובני משפחותיהם;
"לפעול"ה"  -כבדי ראייה ועיוורים; "קפה אירופה"  -ניצולי שואה (במודיעין); "קפה בריטניה"  -ניצולי
שואה (בחבל מודיעין); "הועד למען החייל"  -חלוקת דברי מאפה על בסיס יומי לחיילים שבגזרת
מודיעין ,לפי תכנית חודשית לחברים .התנדבות במרכז שיקומי שוהם" ,קו חם" לשירותי רווחה עירוניים;
הפעלת "הזולה" לנוער; השתתפות ביום הניקיון הבינלאומי.
 .2פעילות פרטנית מול בודדים או משפחות  -כוללת :סיוע למשפחה עם ילד אוטיסטי ,סיוע בהשלמת
בגרויות ,סיוע למשפחה עם תאומים  ,סיוע לכבדי ראייה.
פעילות ועדת חברים
קליטת חברים חדשים ,קביעת חונכים לקליטת החברים החדשים ,ראיונות חתך – קבלת משוב
מהחברים ופעילויות לחיזוק הקשר בין חברי המועדון.

מועדון ליונס מודיעין נהנה מהפעילות ומעבודת הצוות של ההנהלה כולה ובעיקר -
מהתנדבות החברים ויחסי החברות

מועדון נס ציונה
מועדון נס ציונה נוסד בשנת  2007על ידי הנשיא המייסד אלדד גלקר .אנו במועדון 18
חברים ו 2-מועמדים .הרוב צעירים ועובדים .אנו נפגשים פעם בחודש ,בדרך כלל במועדון אנוש,
שמשמש לנו כבית .
המייחד את צורת ההתנדבות במועדון היא הנגיעה האישית ,המשמעותית של החברים .כל אחד מוצא
את פינת ההתנדבות הפרטית שלו לפי מקצועו ,נטיות ליבו וזמנו הפנוי:
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מורה אחת תומכת בתלמיד במסגרת גמלא ,ומורה שניה הקימה ומלמדת באולפן לנשים
אתיופיות במסגרת ויצ"ו.
חברים שעקב נסיבות החיים נמצאים הרבה בבית אבות סיעודי ,אוספים שם מצוות רבות "על
הדרך"
מומחה בשיטת  NLPמטפל בהעצמת אנשים בשיטה זו
שתי נשים טובות לב לוקחות חלק בפרוייקט "תבל" של בית האזרח הותיק ומבקרות ותומכות
לאורך זמן אצל נשים בודדות ומוגבלות בביתן ,ואף בבית החוליםבמידת הצורך.
רואה החשבון משמש גזבר מסור ב"עמית" ,העמותה לרווחת האזרח הותיק בנס ציונה.
הכותב שבחבורה מתנדב במערכת עיתון הגימלאים.
זוג מכוחותינו משמש כמשפחה מאמצת לרוזה  -ילדה נצרכת מנווה יהודה ,ומשקיע בה את
נשמתו.
חברה אחת סייעה בבית הבוגרים בנווה יהודה בימים של מצוקת כח אדם קשה.
אנשי הצוות הטכני של המועדון מתחזקים בתי קשישים במסגרת קהילה תומכת של "עמית",
בגני ילדים ,וככל שמתבקשים .כוחותינו העבירו סדנת אחזקת-בית מטעם העיריה בקרב קבוצת
גברים מהעדה האתיופית.
רב פקידה מכוחותינו משמשת כאשת הקשר בין עמותה תורמת למחלקת הרווחה ,ומסייעת
בעבודות משרדיות במחלקת החינוך בעיריה.
אשת אינטרנט ניהלה פורום תמיכה במשך שנים רבות.
אשת העסקים הנמרצת מגוייסת לסייע למועדון התעסוקתי של אנוש .חוסי המועדון מקבלים
הדרכה ביצירת דברי אמנות אותם הם מוכרים .החברה עוזרת להם גם בעריכת תכנית עסקית.
הוצאנו  !90ילדים מ"נווה יהודה" ומבית ספר "התומר" ליום כיף של הליונס בפארק רעננה ביום
המעשים הטובים.
פרידה למדה קורס למיצוי זכויות אזרחים מבוגרים וחולים ,ותתחיל להתנדב במסגרת זאת.
מיכל לומדת תיכנות בתוכנת תלת מימד ,ותתחיל להתנדב בפאב לאב – מעבדה קהילתית
בשכונת ג'סי כהן בחולון.
התרמות דם אחת לרבעון.
מכירות לקראת חגים בדוכן בקניות עבור "אנוש" ,בית רבקה-בית לאוטיסטים ומעון יום לקשיש.
גיוס ספרים וחפצים ומסגרות (ומטולי שקפים) לאנוש ובגדים לויצו
מתארגנים לאיסוף משקפיים וערכנו פרוייקט משקפיים לנזקקים – באמצעות מכרז להנחות
בחנויות האופטיקה המקומיות ,על פי הפניית מח' הרווחה של העירייה .
רובינו חברים בגדוד החירום של עיריית נס ציונה.
אנשי המחשבים
מתחזקים את אתר הליונס ושומרים עליו מהתקפות סייבר.
מתרימים מחשבים משומשים ,משמישים אותם ומעבירים לנצרכים.
מקדמים ומתחזקים את מערכת המיחשוב ב"עמית".
מלמדים בחוג מחשבים את אנשי מרכז יום לאזרח הותיק.
אחראים על מיחשוב ותחזוקת המחשבים בש.י.ל .ומלמדים את מתנדבי ש.י.ל.
להשתמש במחשבים.
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צוות הצילום
כולל שני צלמים חברי המועדון וצלמים נוספים שגוייסו על ידם .הצוות מצלם מזה  6שנים
את ילדי פנימיית "נווה יהודה" ומכין אלבום לכל הילדים משנות החינוך שלו בכפר .בשנה
זאת החל הצוות להכין אלבומים דיגיטאלים לילדים.
צוות הצילום החל מצלם את מועדון ניצולי השואה בנס ציונה בארוע בר המצווה שנערך
בכותל ,וממשיך ללוות את המועדון בארועים השונים .הזקנים מאד שמחים לקנות
תמונות שלהם.
צלמי המועדון הפכו לצוות הצילום הקבוע של מחלקת הרווחה של העיריה :בארועי
התנדבות (כגון בר מצווה) ,ובטקסים שונים.
מומחית הפוטושופ משתתפת בהכנת תערוכת צילום ,שתוצג באושויץ בירקנאו בשנת
.2016
אין לנו מקורות כלכליים .לא ארגנו ערב התרמה.
ויחד עם זאת אנו בהחלט תורמים:
ספרי ילדים לספריית בית ספר "הדר"
לפרוייקט "קריאה בהנאה" של "ידיד
לחינוך"
"לאנוש" :ספרים ,אבני מוזאיקה,
מסגרות ,מטולי שקפים ,בגדים( ,עכשו
לויצ"ו)
 20מחשבים משופצים באמצעות מועדוני
מודיעין ובאר שבע
בגדי ילדים ל"נווה יהודה"
נתרמו לבית ספר בבואריה רשיונות לתוכנה לשרידות מידע ,בערך של  30.000יורו.
ההתרמות היו על ידי הגופים הבאים :קרן מנחם ירושלמי; מפעל קסטרו תרמה בגדים לילדי
"נווה יהודה" .הילדים קנו בחנויות קסטרו בשווי של  ₪ 200כל אחד .סך הכל כ;₪ 20,000 -
כפריית וקסמן תרמה משלוחי פירות לגברת נצרכת במסגרת פרוייקט "תבל"; חברת קנון תרמה
מצלמות לילדי "נווה יהודה".
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מועדון ליונס "אבוקה" פתח תקווה
מועדון נשים בלבד
חברות המועדון שותפות לפעילות הכלל ארצית ,ופעילות בתחומים מיוחדים
למועדון עצמו .להלן הפעולות שלנו:
גן הנ"ה ,גן לילדים אוטיסטים:
גם השנה ,כמו גם בשנים עברו ,רכשנו מתנה לשנה החדשה לגן.
לחנוכה רכשנו עבור כל הילדים חבילות שי מבית איזי שפירא ,שיחולקו במסיבת חנוכה ,בהשתתפות
חברות המועדון ,כך ששני הצדדים מרוויחים .כל ילד מקבל מתנה.
עזרנו לגננת לבנות מטבח בלתי שביר ,שיתאים לצרכי הגן.
אנחנו עוזרות לגננת בצורה שוטפת בגן ,על פי לפי בקשתה.
בית ספר קורצ'אק:
בביה"ס קורצ'אק אנו עוזרות בבחירות למועצת התלמידים של
ביה"ס לשנת הלימודים החדשה.
אנו ממשיכות בפעולותינו השוטפות כבכל שנה :חגיגת ימי
הולדת לתלמידים ,עטיפת ספרי הספרייה ועזרה נוספת בכל
הפעילות של ביה"ס .כמו כן אנו ממשיכות לעזור לתלמידי ביה"ס
ע"י המשך פעילותה של הסטודנטית ,שגויסה במסגרת קרן
רכוולסקי למען מועדוננו .הסטודנטית עוזרת לתלמידים של
השכבה העליונה במתמטיקה.

החברות יושבות בקלפי בבחירות
למועצת התלמידים בביה"ס קורצ'אק

מועדון העיוור:
בבית העיוור ,אנו מסייעות כספית להסעה לנופש של חברי מועדון בית העיוור.
דואגות להרצאות לכבדי הראייה ולעיוורים וממלאות בקשות מיוחדות לפעילות חברתית.
איסוף משקפיים:
אוספים ותורמים מאות זוגות משקפיים למען אלה הנזקקים.
איסוף תרופות:
אספנו תרופות למען אלה שידיהם אינן משגת.
תחרות פוסטר השלום
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מפגשים חברתיים
מעבר לכך יש לנו פעילות חברתית עניפה ,אנחנו נפגשות מידי חודש בבית העיוור להרצאות ומפגשים
חברתיים .חוגגים את החגים בבתים של החברות ,לדוגמה :הרמת כוסית לראש השנה ,הדלקת נרות
בחנוכה ,סדר ט"ו בשבט .את חג השבועות אנחנו חוגגות מידי שנה בביתם של הנצלש"ים רחל ומשה
הרצוג ומזמינים את חברות מועדון דקלה מחולון .תמיד עם שירים וסיפורים אודות החגים בליווי מנגנת .
האווירה בין החברות מאוד נעימה .כיף לנו ביחד.

החברות בטיול בסביבות ירושלים

מועדון ליונס פתח תקווה "קרן אור"
בראשית דברינו ברצוננו להביא לידיעת המועדונים בארץ כי במהלך חודש ינואר 2015
יתחילו חברי מועדון "קרן אור" בפעילות בפרויקט "עין עצלה".
מתחילת שנת הפעילות  2015-2014מועדוננו פעיל במספר תחומים.
במועדון "אנוש"
במועדון אנוש שבפתח תקוה ישנם כ 70-פגועי נפש .חברי הועדה מגיעים מספר פעמים בחודש למועדון
עם כיבוד קל ועוזרים לצוות המקצועי באמצעות שיחות ואוזן קשבת אישית לכל אחד מהחברים .בנוסף
מארגנים כפעמיים בשנה טיולים ומסיבות וחוגגים יחד עם החברים את חגי ישראל עם כיבוד עשיר.
בין חברי אנוש יש כמה זוגות נשואים שמקבלים תמיכה אישית של אנשי הועדה.
לאחד מהזוגות ילדה בגיל ההתבגרות ,אשר מקבלת ,פעם בשנה ,מלגה מהמועדון שלנו וזאת לפי צרכי
הילדה (לחוגי העשרה ולצרכים האישיים המיוחדים שמתעוררים).
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בחודש נובמבר השנה חברי ועדת אנוש של המועדון ,ארגנו בזאר ,כחלק מפעילות החודשית של הועדה.
הבזא ר כלל בגדים ,אביזרי אופנה ,איפור לנשים ,תמרוקים ותכשיטים .הנוכחים נהנו וצהלו באושר .היה
ביקוש רב לדברים שחברי הועדה הכינו באהבה .היתה גם מוזיקה לרקודים ושירה בציבור .לסיום אחר
צהריים נעים הביאו חברי הועדה כיבוד שהתקבל בברכה ע"י הנוכחים.
החברות מכינות כיבוד

הבזאר באנוש

במועדונית ניצן – מרכז רב תחומי לאיבחון וטיפול
מועדון ניצן כלל עד השנה כ 15-ילדים .השנה מספר הילדים גדל לכ-
 30ילד.
חברי מועדון "קרן אור" ,מתארגנים באמצעות ועדת ניצן שבמועדון
ומגיעים למועדון "ניצן" בפתח תקווה  3פעמים בשבוע.
פעם נוספת מגיעה סטודנטית אשר המועדון קבל באמצעות קרן
רכוולסקי.
חברי הועדה (בחלקן מורות) ,תומכים בעזרה בלימודים בכל
המקצועות .כמו כן ,עוזרים בהעסקת הילדים בפעילויות שונות .חברי הועדה משמשים אוזן קשבת
לילדים בשיחות עידוד בכל התחומים הנדרשים .פעילות זאת מעניקה סיפוק רב לחברי הועדה ונעשית
בהנאה מרובה.
חברי הועדה דואגים לתת לכל ילד מתנה בכל
חגי ישראל ולערוך להם מסיבות וכיבוד עשיר.
ועדת המלגות של המועדון דואגת להעניק מלגות
החברות
לילדים המומלצים ע"י מנהלת המועדון לפי
בפעילות
קריטריונים שנקבעו על ידי חברי ועדת המלגות
במועדון
של המועדון.
במסיבה חנוכה כל ילד יקבל שעון כדמי חנוכה.
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מועדון ליונס פתח תקווה "שלום"
יום הניקיון הבינלאומי
כמיטב המסורת זו השנה הרביעית קיים מועדון ליונס פתח תקווה "שלום" יחד עם בית הספר "יובלים"
בשכונת "עמישב" ,את יום הניקיון הבינלאומי.
יום הניקיון נפתח ב "מעגלי שיח" כיתתיים סביב נושא הקיימות ואיכות הסביבה ,שהועבר והוסבר על ידי
המחנכות בכיתותיהן.
בהמשך יצאו תלמידי בית הספר יחד עם חברי מועדון "שלום" לפעילות ניקיון בחצר בית הספר ובמרחבי
השכונה ,חזית בית הספר ,הגינה שממול ,הרחבה והגן שמאחורי שטח בית הספר ,גן אלי
כהן ,והאנדרטה לזכר חללי אסון המסוקים.
לאחר פעילות הניקיון חזרו התלמידים לכתות כאשר המורות וחברי המועדון מעבירים
לתלמידים פעילויות יצירה בשימוש חוזר בחומרים ובהקניית ידע לחשיבות הנושא במיוחד
לאור מצבו הנוכחי של כדור הארץ .ההשתתפות הייתה ערה ובאו בה לידי ביטוי ערכים כגון:
אחריות אישית ,דאגה לדור העתיד ,אהבה לטבע ,שיתוף פעולה וכבוד הדדי ,נתינה ועזרה הדדית,
מעורבות חברתית וקהילתית ,שימור אתרים ומורשת ,אזרחות נכונה ,ערבות הדדית ואיכפתיות.
בעקבות הצלחת יום הניקיון החליטו הנהלת ביה"ס ומועדון ליונס "שלום" להתכנס לאחר חג הסוכות
ולתכנן פעילות כלל שנתית בנושאי קיימות ומינוי נאמני ניקיון צעירים.

פעילויות רווחה בקהילה של מועדון פתח תקווה "שלום"
מתחילת השנה העברית החדשה התקיימו ומתקיימות מספר
פעילויות של חברי המועדון כמפורט:
פוסטר השלום:
 70תלמידים בגילאי  13-12בבית הספר "יובלים" בשכונת "עמישב"
בפתח תקווה נוטלים חלק בתחרות פוסטר השלום .בתחילת חודש
נובמבר תתכנס הוועדה המועדונית בראשותה של ליון חיה בוזין
לבחור את שלושת הציורים הזוכים ואת הציור שיזכה במקום הראשון
ויישלח לייצג את המועדון בתחרות הארצית.
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עזרה בלימודים:
חבר המועדון ,ליון אלי אזרחי ממשיך בפעילות שהוא מקיים זה מספר שנים :הוא מקדיש יום אחד
בשבוע לעזרה לתלמידים נזקקים המופנים אליו על ידי המחנכות בבי"ס "יובלים".
בנוסף פועל זו השנה השנייה סטודנט שהופנה אלינו במסגרת פרויקט הענקת המלגות מקרן ריכוולסקי.
מועדון נאמן – נפגעי אירוע מוחי נלחמים:
ליון שמוליק בן נפתלי ,חבר מועדוננו ,ממשיך גם השנה בפעילותו במועדון "נאמן" בשכונת אם המושבות.
הפעילות כוללת הכנת והגשת ארוחת בוקר לחברי המועדון ולאחר מכן סיוע בהפעלות המועברות על ידי
מדריכים מקצועיים .השנה מגדיל שמוליק לעשות והוא מתנדב כל שבוע גם במועדון "עולמות" הפועל
במתנ"ס.
מד"א בקרב נוצרים ידידי ישראל:
חברת המועדון ליון דבי עפרון מתנדבת במחלקה
הבינלאומית של מד"א במסגרת פעילות בקרב נוצרים ידידי
ישראל ברחבי העולם .המטרה היא גיוס ידידים למד"א,
תרומות כספיות לרכישת ציוד ותרומות דם בעת ביקורים
בארץ.
בתאריכים  16-14באוקטובר התקיים בירושלים כנס גדול
של נוצרים ידידי ישראל בו השתתפו כ –  6000אנשים.
במקום הוצבה ניידת לתרומות דם .דבי ,יחד עם מתנדבים
אחרים ,הייתה אחראית על הפעילות הלוגיסטית של הניידת .התוצאות היו משביעות רצון .אורחים
מדרום וצפון אמריקה ,אירופה המערבית והמזרחית ,אסיה ואוסטרליה תרמו דם ברצון ובגאווה.

מועדון ליונס "אלמוג" קריית אונו
יום הנקיון הבינלאומי
גם השנה התארגנו לקראת יום הנקיון יחד עם עיריית יהוד.
חברי המועדון ארגנו את הילדים ממספר בתי ספר בקריית
אונו וביחד ניקינו את חורשת יד לבנים .ראש העיר ,מר
ישראל גל ,הצטרף גם הוא לאירוע ,לאחר שחברי המועדון
הסבירו לו שיום הנקיון הוא חלק מפרויקט הקיימות של
הליונס.
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פוסטר השלום
בתחילת חודש נובמבר ארגן מועדון ליונס "אלמוג" קריית אונו את תחרות פוסטר השלום.
ליון יהודית מור ,יו"ר הוועדה ,ארגנה את התחרות
בקרב ארבעה בתי ספר בעיר :בי"ס יעקב כהן ,בי"ס
ניר ,בי"ס עלומים וביה"ס הדמוקרטי .בתחרות לקחו
חלק  72תלמידים אשר הביעו את מחשבותיהם
וכישרונם בנושא השלום וההבנה בין העמים .לשתי
השופטות ,מורות לאמנות ,ההחלטה במי לבחור
הייתה קשה .כל הציורים הביעו מחשבה מגובשת
מצד אחד ויצירת חלום אשר לנושא השלום מן הצד
השני .בקומפוזיציה מושלמת ובצבעים עליזים וחיים
כל ילד נתן דרור לחלומו ולכישרו נו כדי להביע בצורה המושלמת ביותר שאפשר נושא כה מופשט ויחד
עם זאת כה מוחשי במיוחד לנו.
התרמת דם למד"א
מועדון "אלמוג" עורך התרמות דם פעמיים בשנה .אנחנו ממקמים את
הניידות של מד"א ברחבת קניון קריית אונו בימי שישי .גם הפעם בדומה
לפעמים עברו ,החברים עשו מאמצים כדי לשכנע את העוברים ושבים
להצטרף לתורמים .החברות התנדבו לשמור על התינוקות בזמן
שההורים תורמים ,כבדו את התורמים בעוגות ושתייה ועזרו להם למלא
את הטפסים .בין התורמים היו גם חברי המועדון וגם בני ובנות החברים.
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פרויקט "עין טובה"
זאת השנה השנייה שהמועדון ממשיך בפרויקט חשוב זה .אנחנו שותפים למכשיר עם מועדון הרצליה
ושיתוף הפעולה ביננו פורה ומבורך .מתחילת השנה בדקנו כ 400-ילדים בגני החובה בעיר .שמענו כבר
תגובות של הורים שציינו בפננו כי הילד/ילדה מרכיבים משקפיים או מכסים את העין בזכותינו .אנחנו
רואים בפרויקט זה שליחות .לפני שנה שלחנו כתבה באנגלית לירחון של הליונס העולמי ,אך לצערנו
היא לא פורסמה אף כי הובטח לנו שתתפרסם.
קפה אונו
גם השנה אנחנו עוזרים לשורדי שואה להיפגש בקריית אונו .אנחנו
מסיעים אותם לפעילות ומחזירים אותם הביתה בתום הפעילות .אנחנו
שם בשבילם לעזור להם ,וגם כאוזן קשבת.

כדורת דשא עיוורים
חברי המועדון ממשיכים להתנדב במועדון הכדורת ומדריכים עיוורים במשחק ,משתתפים בתחרויות,
דואגים לכיבוד ותומכים בספורטאים.
גיבושון
חברי המועדון יצאו לטיול לואדי אערה .לשם שינוי ,שלא כמו בדרך כלל ,החלטנו "לפנות לצדדים" בוואדי
ולגלות נופים נהדרים ואנשים מעניינים שחיים בקרבנו .שמענו הרצאה מפיו של ראש מינהל החינוך
במועצה המקומית מנשה ,על מצב החינוך בבאקה אל גרביה ,והתארחו אצל אמנה בכפר קרע ודרך
סיפור חייה התוודענו אל חייהן של הנשים הערביות .היה מרתק ונהנו מיום מעניין וממזג אוויר נפלא.
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מועדון ראשון לציון "ראשונים בליונס"
בתחילת חודש יולי חגגנו שנה לקיום הרשמי של המועדון אך הפעילות המשותפת הראשונה של
החברים במועדון החלה באופן סמלי בנטיעות ט"ו בשבט בחודש ינואר של  2013בבית ניצולי השואה
בראשון .וכמו הנטיעות שהחלו לצמוח ולגדול ,צמח וגדל לתפארת גם המועדון הצעיר ביותר בין מועדוני
ליונס בארץ.
עוד לפני מועד הצ'ארטר הרשמי כבר צברו ה"ראשונים
בליונס" שפע רב של פעילויות חברה ופעילויות התנדבות.
נטיעות בבית ניצולי השואה בראשון לציון וארגון הרקדות לבאי
הבית ,צביעת גן
הרצאה בבית
נעמת ביום המעשים
ניצולי השואה
עזרה
הטובים,
בבזאר המכירות של
בית מרש"ל (מרכז
שירות לעיוור) ,ארגון והשתתפות במסיבת התחפושות בפורים
של מרש"ל ,פעילות הדרכה בנושא סביבה וקיימות באגמון
הנקיק בראשל"צ ,יום כיף וגיבוש לחברי המועדון ביער ליונס ויום בזאר מרש"ל
טיול מרתק בירושלים.
הצ'ארטר
הצ'ארטר

תהליך ההקמה ,הצ'ארטר ,נתמך על ידי מועדון ר"ג .טקס
לווה עם המון אהבה ותמיכתו העוטפת של נצל"ש גרי רוט,
ובניצוחה של יפה דמסקי שעמדה בראש צוות האירוע .ערב
הצ'ארטר ב 23-ליוני  2013היה מרגש ביותר והתקיים
במעמד נציב ליונס עו"ד דני הורביץ ,נצל"ש-ים ,ראש
העירייה מר דב צור ,חברים ממועצת העיר ובהשתתפות
של חברים רבים מהמועדונים ,החל בנצרת שבצפון וכלה
בבאר שבע שבדרום .הערב לווה בהופעתה ושירתה
המלהיבה של הזמרת אילנה כץ.

כבר במהלך התקופה של הקמת וביסוס המועדון ,הפך בית ניצולי השואה בעיר לביתו של המועדון.
שיתוף הפעולה בינינו החל בהסעות של באי הבית לפעילויות במועדון והחזרתם לביתם ,ליווי וחברה
בבתי ניצולים שאינם יכולים להגיע למועדון ,ארגון הרצאות בנושאים מגוונים (בטיחות בגיל השלישי,
מקומות בעולם ועוד) ,ארגון תחרות ציורים של באי הבית וליווי למתקשים בטיולים המאורגנים של
המועדון.
וגם פעילות ההתנדבות במרש"ל (מרכז שירות לכבדי ראייה) הלכה וגברה :עזרה בארגון והשתתפות
באירועים וחגיגות שנערכו במרכז ,ארגון תחרות צילומים (כן ,כן  -צילומים מדהימים של באי המרכז),
ארגון ושיפוט של תחרות בישול מטעמי עדות ,המשך עזרה בקיום בזארים של מכירות מוצרי הקרמיקה
והאמנות של חברי המרכז והשתתפות באירועים השונים שלהם.
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גם במסגרת הפעילויות לכלל חברי ליונס לא שקטו חברי
"ראשונים בליונס" על השמרים .השתתפות בימי העיון של
הנציבות ,בהרצאות ,בוועידות השנתיות ,בתחרות הצילומים,
בטקסי איש השנה ובאירועי המועדונים האחרים היוו חלק
בלתי נפרד מפעילויות המועדון.
חלק חשוב בפעילויות כלל ארציות תפסו גם הסיורים בנושאי
הקיימות והסביבה שארגן המועדון ,בהובלתו של הנשיא
המייסד אבי מלינסקי .סיורים מרתקים בשפד"ן שם למדנו על
תהליך טיהור המים ,בפארק אריאל שרון שם למדנו על

ממרומי פארק אריאל שרון

מיחזור האשפה ,ובמקווה ישראל שם למדנו על תולדות המקום ותרומתו
לחקלאות בארץ ולביטחון המדינה הביאו לגל תגובות נלהב על תכנם ואיכותם
והמועדון זכה לקבל בקשות של חברים לקיים סיורים נוספים שאותם אנו
מתכננים לקיים בקיץ הבא.

רמלה

הסיור בעיר רמלה ששילב בין המוזיאון ,המגדל הלבן ,השוק של יום שישי,
בריכת הקשתות ובית הכנסת הקראי לווה בהדרכתו של דוד פפו ,ומשך גם
אורחים מחוץ לליונס .גם סיור זה עורר הדים נלהבים ובקשות הן לסיורים חוזרים
והן לסיורים דומים.
במסגרת פעילויות החברה הפנימיות ,יצאנו ליום טיול
וגיבוש בנגבה וסביבתה ,קיימנו ערב "פסח שני" שבו כל
חבר הביא מטעמים ממטבחו הביתי ,ערב מדהים ומלא
חוויות שהביא אותנו למסקנה שזוהי תחילתה של מסורת
שנתית שהחלטנו להתמיד בא גם בשנים הבאות.

צוק איתן
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ערב פסח שני

פעילות גיבוש שלא הייתה כל כך מתוכננת מראש
הייתה הרתמות חברי המועדון לגיוס ציוד לטובת
חיילי צה"ל שפעלו במבצע "צוק איתן" שבמהלכו
אספנו תרומות של פריטי לבוש ,דאודורנטים ,משחות
וקרמים לעור יבש ,מטליות לחות ,ממתקים וחטיפים.
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שיא הפעילות של שנת  2014התמקדה באירוע ההתרמה השנתי שאורגן על ידי חברי המועדון
ובניצוחה של ליונית יפה דמסקי שעמדה בראש וועדת האירוע.
האירוע התקיים בבניין אלהמברה המשוחזר ביפו,
כשאת כיבוד הקייטרינג המדהים זוקף המועדון
אירוע התרמה "שירים נפוליטאניים"
בכבוד רב לזכותם של גני לאפייט ,טמפו ,סלטי
משני ,אווניו  -מרכז אירועים וקונגרסים ,יינות לטרון
וגבינות ניצן.
הפרחים שקישטו את במת האירוע ונתרמו על ידי
עדנה מורזאי דיק ממלון דן בתל אביב ,היוו
תפאורה משלימה להופעה "שירים נפוליטאניים",
הופעתם המדהימה של יותם כהן (מ"שלושת
הטנורים") ואנסמבל "מאסטר קוורטט" .יותם
והלהקה הפליאו בשירי אהבה איטלקיים כשהקהל
מצטרף אליהם ,וכטוב ליבם בזמר ,המשיכו בליווי
בללייקה ,עם לקט נוסף של שירים ברוסית ובעברית ששלהבו את הקהל שלא הפסיק להודות ליותם
וללהקה במחיאות כפיים סוערות במשך שעה ארוכה.
התרומות שנאספו ישמשו את המועדון לרכישת זוג אופני טנדם לעמותת "פעולה" לרוכבים עיוורים
ובסיס לקרן שכספיה מיועדים לרכישת מכשיר לזיהוי עין עצלה בקרב ילדי הגנים בעיר.
הטקס תם ,אך הפעילות לא נשלמה ואנו מקווים שגם בשנה הבאה נזכה לקיים שפע פעילויות כפי שזכינו
לקיים בשנה זו.

מועדון רמת גן
פעילות מועדון ליונס רמת-גן
יום הניקיון
יום הניקיון נערך במועדון רמת-גן ביום הניקיון הבינלאומי בסוף חודש ספטמבר.
בתיאום עם עירית רמת-גן  -מח' שפ"ע בראשותו של עמי בן עמי יצאנו יחד עם עובדי העירייה
למבצע ניקיון במרכז העיר.
בתום המבצע נפגשו החברים עם מר ישראל זינגר -ראש העירייה שברך על היוזמה.
יו"ר הועדה מטעה המועדון ראובן יקיר ארגן את הפרויקט ושיתף את כל חברי המועדון.
התרמת דם
מבצע התרמת דם התקיים ב14.11.14 -בשיתוף בנק הדם בקניון איילון רמת-גן.
המבצע פורסם בכל העיר בצגים האלקטרוניים.
כל חברי המועדון התנדבו ביום ההתרמה בשתי משמרות לביצוע המשימה.
הועמדו לרשותנו ע"י בנק הדם  4ניידות .חרף כך שאחת התקלקלה הצלחנו לגייס 120
מנות דם מצילות חיי אדם.
האירוע צולם ע"י הטלוויזיה הקהילתית רמת-גן ואורגן ע"י ועדת התרמת דם בראשותו של אלי נקר.
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ליונס נט ישראל – מידעון הנציבות
פוסטר השלום
השנה קבלנו את ברכתה של דליה לין מנהלת אגף החינוך ברמת-גן ,אשר תמכה ועזרה עם ציוותה
לשתף עוד בתי ספר בפרויקט.
השתתפו תלמידים מבתי ספר "סביון" ,מבית ספר "עליות " ומבית ספר "ערמונים"
והוצגו  40ציורים.
הילדים בני  11-13ציירו את הנושא" :שלום הבנה ואהבה" במקצועיות רבה ולפי ראות עיניהם.
בטקס שהתקיים בחודש נובמבר נבחר במקום הראשון ציור של התלמידה שירה טנקל -שטיח של שלום
מבית ספר ערמונים.
הציור נבחר ע"י ועדת השופטים החברים באיגוד הציירים והפסלים ר"ג גבעתיים בראשותו של מיכאל
מסינגר
הציור ישתתף בתחרות הארצית של כל מועדוני הליונס בארץ.
מנהלת אגף החינוך  ,דליה לין ונשיאת המועדון ברכו את התלמידים והמשתתפים בערב חשוב זה.
חברי הטלוויזיה הקהילתית צלמו את הטקס.
חברי ועדת פוסטר השלום בראשותה של שוש מאירוביץ ארגנו את הפרויקט.
גבושון – פעילות חברתית
ועדת חברה ,בראשותו של איתן לב ,ארגנה לחברים סופ"ש לצפון ים המלח.
ועדת רעות קיימה ערב חברתי בביתה של הנשיאה עפרה אמיתי
המרצה היה דן כנר מהרדיו  ,שהרצה בנושא "פניני לשון".
הערב אורגן ע"י ועדת רעות ובעזרתה האדיבה של נשיאת המועדון.
בסוף חודש נובמבר  2014הייתה לכולנו חוויה מרשימה –
היינו בביקור בבית "עיתון המדינה" .היה ממש מרתק
להיות בלב העניינים של מדינת ישראל .הידיעות האחרונות
זרמו בקצב מסחרר אל דסק המערכת – מה יכנס למהדורת
הבוקר ,כיצד הידיעה תראה ,באיזה עמוד ,הכתיבה,
ההגהות ,העריכה ,העימוד ,הצבעים .בולמוס של דברים
שההחלטה עליהם נעשית במהירות ובדייקנות.
מכל תושבי המדינה ,חברי מועדון "ליונס רמת גן"
עודכנו ראשונים בחדשות.
תודה רבה לאיתן ולכל ועדת חברה על המחשבה ,התכנון והביצוע.
הידד לכל החברים שהקור והגשם לא הרתיע אותם ובאמצע הלילה
הגיעו ונטלו חלק בארוע יוצא דופן זה .זכינו ב"קינוח למוח" וגם
בלחמניה ושוקו ,בכותרת גדולה ותמונה בעיתון ובערך מוסף למועדון.
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מועדון ליונס "דרור" רעננה
כיום מונה המועדון  28חברים פעילים ,וקבוצת "ידידי המועדון" המצטרפים מעת לעת
לפעילויות השונות.
עיקר פעילות המועדון מתרכזת בסיוע לקהילה ,לבני הגיל השלישי ולאוכלוסיות של בעלי צרכים מיוחדים.
פעילויות עיקריות:
לאוכלוסייה הבוגרת:
הפעלת "קפה אירופה" לניצולי השואה.
תחרות ותערוכת ציורים לבני הגיל השלישי,
ברמה המקומית והארצית.

בקרב בעלי צרכים מיוחדים מתרכז מועדון בפעילויות הבאות:
הפעלת מועדונית וקפיטריה ב"מעון שקמה" לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים.
אימוץ דיירי "בית אקשטיין" – אוטיסטים בדרגה קלה.
הפעלת "פארק חברים" לילדי בית איזי שפירא
ובני משפחותיהם.
עזרה במכירות ובאריזת חבילות שי ב"-קרן
אהבה" של בית איזי שפירא.
פעילות למען העיוורים וכבדי הראייה:
הדרכת ילדים נוער ובוגרים עיוורים  /כבדי ראייה
במשחק כדורת באולמות.
קיום תחרות בישול (מאסטר שף) לכבדי ראייה
ועיוורים וליווי המשתתפים בתחרות.
המועדון נוטל חלק בפעילויות ארגון הליונס
ברמה הארצית כגון:
בחירת אנשי המופת ואנשי השנה.
איכות סביבה וקיימות.
יום המעשים הטובים.
פועלים במספר וועדות נציבויות.
לאחרונה אספנו למעלה ממאתיים זוגות
משקפיים שנתרמו ל"רי-ספקס"
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גיבושון
חברי המועדון בפיקניק ראש השנה שאליו הוזמן
נציב המחוז ליון אמנון אלתר ורעייתו עדנה ,פיקניק
זה שהפך למסורת במועדונינו אנו עורכים מידי
שנה.
כמו כן אנו חוגגים בצוותא את כל חגי ישראל.
חברי המועדון וידידיו מקיימים פעילויות חברתיות ענפות (טיולים,
הרצאות ועוד) במסגרת המועדון וברמה הארצית.
המועדון קיבל מכתב הערכה מהנציב העולמי על שימור והגדלת חברי המועדון

תודה רבה לכל החברים שעמלו ,השתדלו ,כתבו ,ערכו ,אספו ,טלפנו
ושלחו את החומרים למידעון ואשר בזכותם קיים כלי חשוב זה
המאפשר לכולנו לקיים קשרים הדוקים בין המועדונים ולהתעדכן אשר
לפעילויות השונות ולפרויקטים הרבים המתנהלים בארץ.

חג אורים שמח לכולם!
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