ליונס נט – מידעון הנציבות

ליונס נט ישראל

– מידעון הנציבות

מארס 2015
דבר הנציב
חברי ליונס יקרים,
חלפו שמונה חודשי פעילות בנציבות ובמועדונים.
אנו עומדים לפני הוועידה השנתית ה 55 -שהינה אירוע מרכזי בחיי הליונס בישראל .הוועידה השנה
תתקיים בנצרת בארגונו של המשנה לנציב ליונס ישראל ליון מרואן זיבק.
אני מצפה לראותכם משתתפים בועידה.
העשייה הנציבותית נעשית השנה ב"אחווה" ואנו מקווים שכך גם ימשיך .ישיבות הקבינט מתנהלות
בשקט ,הקשבה וכבוד הדדי כיאה לארגון מתנדבים.
ברצוני לציין שתי פעילויות מרכזיות שהיו:
 . 1סוף שבוע נציבותי שהתקיים השנה באילת .היה מעניין ומהנה הרבה בזכותו של יו"ר הועדה ליון
איציק וייס וחברי הועדה.
 .2סמינר מנהיגות שהתקיים בבית ברל בו השתתפו  30חברים ממועדונים שונים .בסמינר התרחשה
למידה על הליונס ועל מנהיגות .היה מוצלח מאוד בזכותה של יו"ר הועדה ליון רינה וייס וחברי הועדה.
פעילויות נוספות:
בימים אלה מתקיימות תחרויות ה"ליונס שף" במרכזים שונים .זו חוויה לצפות באירועים אלה.
תודה לליון גילה אזרחי יו"ר הועדה.
לפנינו תחרות המוסיקה שתתקיים בראש העין .תודה לליון אלי אזרחי השוקד בהכנתה עם חברי
הועדה שאיתו.
תודה מיוחדת לליון אביבה צוונג האמונה על המידעון הנפלא.
תודה לחברי הקבינט ,לנשיאים ליו"ר הועדות וכל החברים העושים רבות ומסייעים להיותה של
השנה שנה נעימה ורבת עשייה.
בביקורי במועדוני ליונס ישראל אני שומע על העשייה הרחבה והמרובה של המועדונים למען הקהילה בה
הם פועלים .אני גאה על כל העשייה ,וכן פעילות חברתית למען גיבוש המועדונים.
המשך עשייה פורייה למען הקהילה בה אתם פועלים.
ברצוני לאחל לכל החברים חג פסח שמח וכשר.
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דבר העורכת
ליוניסטים יקרים,
הנה אנחנו בגליון השני של הליונסנט לשנת הפעילות  .2015-2014כוונתי ,הפעם ,הייתה להוציא לאור מידעון
קצר יותר וממוקד רק בפעילויות שנעשו מאז יציאתו לאור של הגליון הקודם .אך ראה זה פלא ,המועדונים אשר
נענו לאתגר הכתיבה לא המעיטו ולא קיצרו .הפעילויות רבות ומגוונות וכל מועדון מבקש להתפאר במעשיו ובצדק.
לכן כיבדתי את כל הכותבים ולא קיצרתי בדבריהם .המידעון קיים בשבילכם וראוי לפרסם בו את כל המעשים
הטובים שנעשים בעמל רב ובמחשבה מרובה .אך אומר לכם רק זאת ,אם ברצונכם לפרסם דברים חשובים
ולהעלות אותם לרשת במהירות ,אפשר לפרסם באתר של ליונס ישראל ישירות .כך או כך הדברים עולים לרשת
האינטרנט ואין לנו אלא להתפאר במעשינו כי רבים וטובים הם.
הפעם בחרתי להביא לפניכם צורה א חת מיני רבות של ניהול פרויקט "עיניים טובות" .אני מקווה שהנאמר יעזור
למועדונים המתחילים וימקד ולו במקצת את הניהול של המועדונים שכבר עוסקים בפרויקט.
המאמר הנלווה דן הפעם בבריאותינו הפיזית והנפשית כמתנדבים .הדברים מעודדים אותנו להמשיך בפעילותינו.
קריאה מהנה

ניהול פרויקט "עיניים טובות"
יותר ויותר מועדוני ליונס מצטרפים לפרויקט "עיניים טובות" .הפרויקט מהווה בשנים האחרונות "פרויקט
דגל" של כל המועדונים המאמצים אותו .מלבד היותו פרויקט תומך בקהילה ,ומלבד היותו מוקד
להשקעה קהילתית ,הוא עונה על הנטיה של ארגון הליונס העולמי ,לעזור בכול דרך אפשרית בריפוי
ליקויי ראיה .ומה יותר נכון מאשר לאתר ליקויי ראיה אצל ילדים ולהעניק להם הזדמנות לריפוי מושלם.
הפרויקט ממש מפתה את המועדונים וכהוכחה – עוד ועוד מועדונים מצטרפים .זאת על אף העלות
ודרישות ההתארגנות הלא פשוטות מצד חברי המועדון.
ההחלטה להשקיע בפרויקט הדגל פירושה השקעת משאבים בהיקף גדול יחסית והתחייבות להשקעה
לטווח ארוך – חמש שנים לפחות .עבור המועדונים שעדיין לא הצטרפו והרוצים לדעת כיצד להתארגן
בדרך הטובה ביותר ,הנה כמה טיפים:
כיצד יש לגשת לנושא?
הגדרת נושא ומטרות הפרויקט– :
 פרויקט "עיניים טובות".
 איתור ילדים הלוקים באמבליופיה (עין עצלה) והתראה להורים
הגדרת יעדי התכנית– :
 איתור ילדים בגילאי  5-4הלוקים באמבליופיה.
קביעת הגיל נובעת מההחלטה להעניק חלון הזדמנויות מספיק רחב ,של שנתיים ,לתיקון
הליקוי .אין צורך לערוך בדיקות בגילאים צעירים יותר בגלל הקושי לבקש מהילד שירכז
את מבטו במכשיר.
הגדרת תכנית הפעולה ויצירת המתווה לתכנית– :
 רכישת המכשיר,
 הכשרת והדרכת החברים על ידי רופא עיניים אשר לשימוש בסורק.
" תפירת הפרויקט על פי מידה" :אפשרות ליזום שיתוף פעולה עם מועדון נוסף .הגדרת
השותפות על פי חוזה חתום על ידי שני המועדונים .השותפות היא בהתאם להשקעה
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הכספית .יש לציין כי הליונס הבינלאומי מעודד שיתוף פעולה בין מועדונים כאשר מדובר
בפרויקטים גדולים.
 איתור גורמים פילנתרופים היכולים לתרום כספים לרכישת המכשיר והציוד הנלווה.
 רכישת ביטוח (רשלנות רפואית) עבור החברים למקרה של תביעה.
 רכישת הציוד הנלווה
הצגת הנושא בפני הרשות המקומית ודרישה לשיתוף פעולה.
 קביעת יו"ר ועדה אשר יהיה איש הקשר שיעבוד מול ראש/ת מחלקת החינוך ומנהל/ת
מחלקת הגנים של הרשות המקומית.
מיפוי גני הילדים– :
 קביעת מועדים לבדיקות מול הגננות .מסירת הטפסים לצורך החתמת ההורים על
הסכמה כי ילדיהם יעברו את הבדיקה.
בניית תכנית העבודה בשיתוף פעולה עם מחלקת הגנים של הרשות המקומית ועם הגננות.
 הרכבת צוותי עבודה – הצוות מורכב משני חברים כאשר אחד מהם לפחות עבר הדרכה
וקיבל הסמכה על ידי הרופא המלווה.
 קביעת מספר הגנים הנבדקים ביום.
כינון וניהול השותפות על מנת להבטיח הצלחה – שמירה על קשר ועדכונים במשך כל זמן
הבדיקות.
מעקב ובקרה על ביצוע התכנית ,בדיקת העמידה ביעדים והעברת תוצאות הבדיקות בסוף
הפרויקט אל הרשות המקומית.
לעזרתכם אני מצרפת הצעה כיצד לנהל את מהלך העבודה על ידי שימוש בטבלאות( .בוורד או
באקסל)
תאריך
שם הגן
והשעה
כתובת הגן
שם הגננת
טל' בגן
שמות
המבצעים
תוצאות

יום א' (יום וחודש)

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

נבדקו X :ילדים
לא עברו:

תכנית העבודה נשלחת לכל חברי המועדון .יום לפני הבדיקות יו"ר הוועדה שולח מסרון לחברים
המבצעים עם הפרטים של הגן ,ליתר ביטחון .יומיים לפני הבדיקה יו"ר הוועדה מוודא מול הגננת שהכול
מאורגן ויש בידיה טפסים חתומים על ידי ההורים .ילדים שהוריהם לא חתמו על טופס לא נבדקים.
זאת כמובן הצעה בלבד .אם למי מהמועדונים יש הצעות שיפור ויעול נשמח כולנו לדעת על כך .אפשר
לפרסם זאת באתר ליונס ישראל.
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על ההתנדבות
על הקשר שבין בריאות והתנדבות
במידעון זה א ביא מספר דעות על התנדבות ואריכות ימים .מסתבר שיש בספרות הרבה מאמרים הדנים
בשאלה – האם התנדבות מטפחת בריאות ואריכות ימים.
ד"ר שטפן ג .פוסט ,מרצה בבית הספר לרפואה באוניברסיטת  ,Case Western Reserveשבקליבלנד,
אוהיו ,במאמרו  Altruism and Health: Perspectives From Empirical Researchמציין כי לדעתו
אהבת האדם ובריאות קשורים זה בזה קשר הדוק .ההתנדבות נעשית ממניעים אלתרואיסטים בלבד.
אדם נותן מזמנו ,מכספו ,ממרצו ,ומידיעותיו וכישוריו אך ורק משום שהחליט כי העזרה לזולת תגרום לו
ולזולתו אושר מסוים .העובדה שאדם נמצא במסגרת התנדבותית למען שיפור מצבו של האחר או למען
ניהול פרויקט לטובת הקהילה גורמת למערכת החיסונית שלו לשמור על עצמה כדי להגיע ליעדים שהציב
לעצמו .אדם שלוקח על עצמו תפקידים ,קובע לעצמו יעדים ורואה עצמו אחראי על הובלת נושא ,גורמת
לו להיות עסוק ברעיונות שמחוץ לאורח חייו הרגילים וגורמת לו לדעת שאחרים תלויים בו .מחוייבות
חברתית משפרת את בריאות האדם המתחייב מצד אחד ואת המצב החברתי בקהילה ,מן הצד השני,
ע"י הקשרים החברתיים שנרקמים מכורח המגעים .זאת ועוד ,באנשים מבוגרים שמתנדבים ,מסתבר
שגם הכושר הקוגניטיבי ,הזיכרון וכושר הביטוי נשמרים יותר טוב .האדם מתאים את עצמו למציאות
מחייבת והמכניזם הנוירוטי של הגוף נענה לו .המוח והתודעה משלימים אחד את השני כפי שמראה
מחקרם של  David Bourgetו David Chalmers-מאוניברסיטת אוקספורד “Principles of Visual
”.Attention: Linking Mind and Brain
 Dr. Suzanne Richardsמאוניברסיטת בירמינגהם ואוניברסיטת בריסטול ,שהשתתפה בPrimary -
 Care Research Group,מאז שנות ה 90-של המאה הקודמת ,ושניהלה בשנים אחרונות מחקר
מעמיק בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת  , Exeterמדווחת ,על סמך מחקרים שהובילה וניהלה,
שמעורבות חברתית והתנדבותית מחזקת את תחושת השליטה של האנשים ואת האמונה שהם
משפיעים על הסביבה בה הם חיים ,שני גורמים המעניקים תחושת סיפוק ושביעות רצון המשפרים את
הבריאות .תוצאות המחקר מראות כי מתנדבים מתאשפזים פחות ומדווחים על פחות לחץ .יחד עם
זאת ,משום שפעולת ההתנדבות היא מטעמים אלתרואיסטים גרידא ,המחקרים מראים כי אם אין
הרגשה שהאדם "מקבל משהו חזרה" כתמורה להתנדבותו ,ההשפעה על חיי בריאותו מוגבלת .עדיין לא
ידוע עד כמה הנתונים הביולוגיים והתרבותיים הם חלק מהרגשת שביעות הרצון ו"החיים הטובים" ועד
כמה הם משפיעים על הרצון להתנדב .המחקרים עדיין בעיצומם.
 David Eisnerמנכ"ל הארגון  ,Repair the worldארגון ללא מטרות רווח שמטרתו לטפח ולקדם רוח
התנדבותית בקרב אמריקנים יהודים ,ומי שהיה במשך שנות שלטונו של הנשיא  G. W. Bushמנכ"ל
ההתאחדות לשירותי קהילה ושירותים לאומיים של ארה"ב ,טוען ,על בסיס מחקרים שנעשו ,כי מתנדבים
זוכים לאריכות ימים ,ליכולת תפקוד גבוהה ,לשיעורי דיכאון פחותים ומידה נמוכה יותר של מחלות לב.
המחקרים מוכיחים כי קיים קשר הדוק ומשמעותי בין פעילות התנדבותית ובריאות טובה .המחקרים
שנעשו על אוכלוסיה מבוגרת הוכיחו כי האפקט החיובי של ההתנדבות על בריאותם הפיזית והנפשית של
המתנדבים נוצר מתחושת ההישג ,הסיפוק האישי ותחושת הנתינה ,שחוו הנחקרים מהפעילות
ההתנדבותית שלהם.
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לפי נתונים מעודכנים של ההתאחדות ,בארה"ב יש יותר מ 62-מליון מתנדבים בקהילה למען הנזקקים.
מסתבר כי דור ה baby boomers-הוא הדור המעניק לקהילה את מספר השעות הגדול ביותר .לפי
השבועות פורבס ,הבייבי בומרס תורמים יותר מ 34%-מכספי התרומות המוענקות לנזקקים בקהילה.
לפי מחקרים וסטטיסטיקות שנערכו בארה"ב ,ע"י  ,United Health Groupעל  3,351מבוגרים
מתנדבים ,הם דיווחו על שיפור בהערכה העצמית שלהם ,בקישורים החברתיים שהם מקיימים ,ובמצב
רוחם הכללי .המעורבות הקהילתית גורמת להם להרגיש גאווה ולהסתכל על סביבתם מפרספקטיבה
חיובית יותר.
המסקנה המשמחת מכל האמור לעיל היא כי שני הצדדים יוצאים נשכרים ,הקהילה שלמענה אנחנו
פועלים ואנחנו כמתנדבים שמקבלים מהקהילה ומרוח ההתנדבות חיים טובים יותר.

הידעת?
שחברי מועדון ליונס  Etowahמצפון קרולינה ארה"ב ,הקימו חברה שחילקה השנה דיבידנדים בסכום של
 .$24,000החברה גדלה מדי שנה ,ביותר מ .$500,000-המועדון קיים מאז שנות השישים המוקדמות.
חברי המועדון הקימו חברה לאיסוף אשפה שברבות הימים הפכה לחברה משגשגת .רווחי החברה
מוחזרים לקהילה וכולם נהנים .את הסיפור המלא אפשר לקרוא בחוברת  LIONשל חודש פברואר.

ארועים בליונס הבינלאומי
ב 22-באפריל הליונס חוגג את יום כדור הארץ .במשך כל החודש הליונס מארגן אירועים שמטרתם
לעורר התעניינות בשימור הסביבה ובקיימות .המעוניינים ללמוד כיצד למנף את הנושא יוכלו למצוא
http://members.lionsclubs.org/EN/serve/centennial-serviceבכתובת:
תשובות
challenge/protecting-our-environment.php
וכמו כן אפשר להיעזר בסרטון שכתובתו מצורפת.
.https://www.youtube.com/watch?v=v_58kTBDYoc&feature=player_embedded

אירועים בליונס ישראל
ב 17-באפריל תתקיים הוועידה ה 55-של הליונס בנצרת .המארגן הוא
מרואן זיבק יחד עם
חברי וחברות שני המועדונים של נצרת .פרטי הארגון והלוגיסטיקה נשלחו
לחברים במייל .אנא עקבו אחר המתפרסם.
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אז מה היה לנו?
סוף השבוע הנציבותי במלון דן פנורמה  -אילת
בסוף חודש ינואר יצאו חברי ליונס מכל המועדונים בארץ לסוף שבוע נציבותי באילת .תודה לליון איציק
וייס ,חברי הוועדה וכל מי שהשתתף ותרם להצלחת החופשה הנפלאה שכללה טיול ,הרצאות ,שירה
וריקודים ופעילויות ליוניסטיות .מטרת סוף השבוע היא לגרום להכרה מעמיקה בין החברים מהמועדונים
השונים שתביא בתורה לשיתוף פעולה בניהול פרויקטים ובהיבטים החברתיים.

סמינר מנהיגות  2014-2015בבית ברל
בסוף פברואר הוקדש סופ"ש ארוך לסמינר מנהיגות בבית ברל ,שאורגן על ידי רינה וייס וחברי הוועדה
הממונה על הנושא .נדונו נושאי מנהיגות על כל ההיבטים והושם דגש
על המנהיגות במועדוני ליונס .החברים המשתתפים נהנו גם
מהסברים מעמיקים על הארגון הבינלאומי .השתתפו חברים מתשעה
מועדוני ליונס .הסמינר הוכתר בהצלחה.
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מועדון ליונס אחוה בנגב
התקיים סדר ט"ו בשבט לדיירי משען ובני משפחותיהם ,בהשתתפות כ 250-איש ,כולל
תלמידי בי"ס יחדיו והוריהם וחברי מועדון ליונס "אחווה בנגב" .את הסדר ניהל חבר
המועדון אמנון אלתר ,בפני הדיירים הציגו התלמידים קטעים מהטקס שקיימו בביה"ס
וקטעים מהגדת ט"ו בשבט הוקראו ע"י הורי התלמידים ,דיירי משען
וחברי המועדון .לצלילי האקורדיון של שלום שרנו שירי ט"ו בשבט.

בערב הוולנטיין חגגנו בזמר ורון עם האקורדיון של שלום לאחר שנהנינו ממטעמי
החברים.
בפורים חגגנו דיירי משען וחברי המועדון עם התלמידים בבית ספר יחדיו בפעילות
פורימית.

התכנסו למפגש מליאה שחציו הוקדש למשחקי שולחן כמו דוק ,קלפים ,רמי קוב ,תשבצים ועוד..
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מועדון ליונס גבעתיים
מועדון ליונס גבעתיים ,מוציא מדי חדש מידעון רשת הסוקר את פעילותו ופעילות הנציבות.
יונה זילברמן אחראית על הוצאתו לאור .זהו כלי התורם ליצירת קשר שוטף בין החברים
בינם לבין עצמם ובין החברים והנציבות.
כל האינפורמציה הנמסרת מלווה בתמונות מהארועים אותם יזם המועדון או לקח בהם חלק פעיל.
המידעון הוא כלי מעולה להביא לידיעת החברים מידע על הפעילות ההתנדבותית של החברים כגון:
מועדון ניצולי שואה ,מועדון גיל-הזהב ,חלוקת מזון ,התרמת-דם ,ידיד-לחינוך .המועדון פעיל בשלושה
מרכזים :מרכז שז"ר ,מרכז "שדה בוקר" וב"מרכז הלמידה".
 פעילות עתידית של המועדון:
 23.3.15סדנת סטיילינג לחברי המועדון עם נטלי ליכטנברג
 24.3.15יום המעשים הטובים –חברי המועדון מכינים ארוחת בוקר למועדון שז"ר.
 26.3.15טיול לחברים המתנדבים בידיד לחינוך
 27.3.15התרמת דם
 27.3.15חלוקת מזון
פעילות עם "כנפיים של קרמבו"

לדור ,עלה והצלח בצה"ל

פעילות בין דורית בט"ו בשבט ,במימון מועדון גבעתיים ,במועדון
הגמלאים בית אלון בניהול דליה הראל בשיתוף עם תלמידי ביה"ס
שמעוני.
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מועדון גבעתים "גור אריה"
השנה חוגג המועדון  15שנה להיווסדו .המועדון מונה כ60 -
חברים.
 פירוט הפעילויות השוטפת:
פרוייקט עין טובה
ה מועדון הינו חלוץ ביישום הפרויקט בישראל .חבריו עברו הסמכה בשימוש במצלמה מיוחדת המאתרת
"עין עצלה" אצל ילדים צעירים .השנה נבדקו כ 1700 -ילדים ב ( 60 -טרם סיימנו) גני ילדים .כ10% -
אובחנו כבעלי ליקויי ראיה והומלץ להוריהם לפנות להמשך בירור אצל רופא .שמענו כבר תגובות של
הורים שציינו בפנינו כי ילדיהם מרכיבים משקפיים או מרכיבים רתיעה על העין כחלק מתהליך הריפוי .כל
זאת בזכותנו  .אנחנו רואים בפרויקט זה שליחות.
קפה אירופה ועזרה לשורדי שואה
אחת לשבועיים ,המועדון ,בשיתוף עם עיריית גבעתיים פותח את בית הקפה "קפה אירופה" בפני שורדי
השואה של העיר .כ 200-שורדי שואה מגבעתיים יושבים סביב שולחנות עמוסי כיבוד ,בחברותא ונהנים
מ תכנית אומנותית מוזיקלית מרשימה .גם בני נוער תיכוניסטים משתפים פעולה ומגיעים אף הם ,לשבת
עם שורדי השואה ,לעזור להם ולעלות חיוך על פניהם.
בנוסף לפעילותת ב"קפה אירופה" חברי המועדון מגיעים לביתם של שורדי שואה ,משוחחים איתם,
עוזרים להם בדברים קטנים ולעיתים יוצאים יחד לשבת בבתי קפה.
הוסטל "בית פריימן" – הוסטל למבוגרים בעלי צרכים מיוחדים
כ 14 -מבוגרים עם מוגבלויות גרים בהוסטל  .מתנדבי המועדון מקיימים בהוסטל פעילות חברתית
קבועה ותומכת עם דגש מיוחד של קבלת שבת ,יציאה לתיאטרון ולאירועי תרבות.
"מע"ש"  -מרכז תעסוקה שיקומי
חברים במועדון מפעילים פרויקט של פירוק ומחזור פסולת אלקטרונית .החוסים ,יחד עם חברי המועדון
הכינו מארזי שי לקראת חג החנוכה וחג פורים .המארזים נמכרו במחיר סימלי .התמורה הועברה
לאקי"ם.
כמו כן ,המועדון מעורב בפעילות החברתית של המרכז ,בחגים .במע"ש יש כ 34 -חניכים בעלי צרכים
מיוחדים עוסקים בעבודות המותאמות למיגבלויותיהם בסיוע אנשי מקצוע .מועדוננו תומך בהון האנושי
ומממן פעילות תרבותית.
פרוייקט התרמת דם
אחת לחודש אנו מסייעים למד"א בהתרמת דם באזור המסחרי בכורזין בדרום גבעתיים.
חברי המועדון מעודדים ומגייסים תורמים ודואגים לכל ההיבטים הלוגיסטיים :שולחנות וכסאות לנוחיות
ממלאי הטפסים ,כיבוד לתורמים ,סיוע במילוי הטפסים .כך נאספות כל שנה כ 350 -מנות דם.
מעון נשים מוכות
מתן סיוע ועזרה שבועית להנהלת המעון לנשים מוכות ,כולל תרומה שנתית לרכישת ציוד עבור הנשים
והילדים .כמו כן ניתנת הכשרה מקצועית לחוסות במעון.
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יום הניקיון
יום הניקיון הוקדש השנה לצביעה וחידוש בית קובי .בית לרווחת חיילים ע"ש סמ"ר קובי אייכלבוים,
בן גבעתיים
מועדון רמה – בית אלון גבעתיים
ניהול וארגון פעילות חברתית במועדון גמלאים .בשעות אחה"צ ,פעמיים בשבוע ,חברות המועדון פותחות
את המקום ומתנדבות בפעילות חברתית של הגמלאים המגיעים למקום.
תרומת מחשבים
השנה תרמנו  4מחשבים לפנימית נווה הוד ,פנימייה לנוער במצוקה של עירית תל אביב.
עזרה לשורדי שואה
אנחנו משתדלים להנעים את זמנם של שורדי השואה וללוות אותם בפעילותם החברתית.
מלגות לסטודנטים מקרן ריכוולסקי
מועדוננו שילב סטודנטים מקרן רכבלסקי במקצ"ב – מועדון נוער בו עוזרים לילדים בהכנת שיעורי בית.
 פעילות בינלאומית:
פוסטר השלום
פרויקט של הליונס הבינלאומי המעניק לכל הילדים המשתתפים את אותה ההזדמנות ומאפשר לכל ילד
לבטא את חלומותיו .השנה הנושא היה "שלום אהבה והבנה"  .אספנו ציורים והצאנו לאור פוסטרים
צבעוניים ,שמחים ומלאי תקווה.
חילופי נוער
המועדון שותף במיזם הליונס הבינלאומי לחילופי נוער.
 פעילות חברתית לחברי המועדון:
הרצאות ,טיולים ,סופי שבוע ,מפגשי רעים בבתים ,מפגשי מועדון ,מסיבות בחגים ,כל אלה ממלאים לנו
את המצברים החברתיים ומדרבן אותנו להמשיך להתנדב.

מארס 2015

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

10

ליונס נט – מידעון הנציבות
מועדון ליונס דן פז
מועדון דן פז-ישראל (דוברי ספרדית) חי ובועט
איש השנה
איש השנה לשנת  2015-2014נבחר זאב הגלי.
הגלי הוא חבר קיבוץ עין החורש ומזה כשישים שנה עוסק בהתנדבות מלאה בתחום
הטפלת מים ,שיתוף פעולה אקולוגי עם השכנים מעמק חפר לבין האוטונומיה .האיש
פעל רבות בניקוי והחזרת החיים לנחל אלכסנדר .הוא פעיל גם בארכיון עמק חפר
ויזם את הוצאתו לאור של ספר העוסק בהיסטוריה של "השומר הצעיר" בצ'ילה ובכל
אמריקה הלטינית.
חנוכה בידידות
ב  18/12נר רביעי של חנוכה ,התכנסנו במרכז מ.ר.ש.ל ,.מקום
התכנסותנו החודשית .ידידי המועדון הוזמנו במיוחד לחגוג יחד אתנו
בשירה ובסופגניות .גב' פרלה ביאטניק אנגלמן יו"ר מתנדבי עירית תל-אביב
ומר רון סואן ממרכז מ.ר.ש.ל – .מרכז לעיוורים ולקויי ראיה ,כיבדו אותנו
בנוכחותם ובדברי הסבר על השתתפות המועדון בפעילות התנדבותית
בכלל ובמרכז בפרט .בדברי ההסבר מר רון סואן הדגיש את חשיבות תרומת
מתנדבי דן פז-ישראל ביכולת המרכז למלא את משימותיו.
הערב הסתיים בחלק האמנותי עם שירתה הנפלאה של הזמרת יוליה פלדשרוביץ
בשירי חנוכה ועמים.
סוף שבוע נציבותי
השנה חברי הליונס הדרימו עד אילת כדי לחגוג את האחווה הליוניסטית ,ופתחו את האירוע לידידים
ומתעניינים בהתנדבות.
איש השנה של דן פז-ישראל ,זאב הגלי ,הצטרף אלינו והתרשם עמוקות.
במכתב תודה למועדון הוא כתב בין היתר" :כבוד הוא לי שנבחרתי לאיש השנה
של מועדון דן פז-ישראל מועדון שהוא חלק מארגון הליונס הבינלאומי ואשר
בישראל פועל בהתנדבות בתחומים רבים וחשובים .סוף שבוע זה המחיש לי
את היריעה הרחבה של העשייה שלכם .אני מודה על הידידות שהענקתם לי".
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מועדון ליונס הוד השרון
המרכז להשאלת ציוד רפואי –
הפעלתו השוטפת של מרכז זה הפתוח כל ימות השבוע ומופעל על ידי חברי המועדון ומתנדבים
נוספים ,ובכללם סטודנטים שקיבלו מלגות מליונס ישראל .בחודשים האחרונים נעשתה פעילות
של טיפול באחזקתו התקינה של הציוד ובחידושו.
הפעלת פארק כל הילדים –
המועדון מקיים באמצעות חבריו מדי שבוע פעילות משותפת לשתי כיתות גן  -האחת מהחינוך
המיוחד והאחרת מהחינוך הרגיל .באמצע דצמבר נערכה פעילות כזו בשיתוף ראש העיר ונציגי
עירייה נוספים .נושא הפעילות היה סיפור של "חפשו את המטמון" על ידי "פירטים"  -הילדים,
תוך שימוש בארבעה מבין מתקני הפארק.
ראש העיר צפה במסלול אותו עשו
הילדים ,והתפעל ,כמו יתר הנוכחים,
משיתוף הפעולה בין ילדי שני הגנים -
זה של החינוך המיוחד וזה הרגיל -
וציין את העובדה
שבאמצעות השימוש במתקני
הפארק המיוחדים והמותאמים לבעלי
צרכים מיוחדים ,שתי קבוצות הילדים
יכלו לפעול במשותף ,ודרך השיתוף
ללמוד לקבל את האחר.
פרויקט "עינים טובות" –
לקחנו על עצמנו להצטרף לפרויקט הנציבותי של ליונס ישראל מתוך דאגה לילדי עירנו .עד כה נבדקו
בעיר כ 1000 -ילדים בכ 40 -גנים .על פי הנתונים כ 110 -ילדים המהווים כ 11%-נמצאו בעלי סבירות
לעין עצלה והופנו להמשך בדיקה רפואית אצל רופאי העיניים.
ב 9.2.15 -התקיים בגני הילדים סבב בדיקות אליו הצטרף גם ראש העיר ,חי אדיב ,אשר פגש בילדי
הגנים ושוחח עימם על חשיבות ההתנדבות והתרומה לקהילה.

ראש העיר ,חי אדיב
נוכח בבדיקות
העינייים
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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 ממעמד סוציו אקונומי נמוך .מובא להלן מכתב תודה
שנכתב אל שוש הלוי יו"ר ועדת הרווחה ,מיעל נחושתן רכזת מועדון גיל הזהב גיורא:
" הי שוש,
אני רוצה לעדכן אותך ואת חברי "ליונס" הוד השרון בנעשה במועדון גיורא בזכותכם ,בתמיכתכם.
אילנה ברקוביץ' המליצה בזמן כהונתה כנשיאה על מתנדבות ושתיים מהן מתמידות בהצלחה רבה .הגר ווב עושה
עבודות בנושא טקסטיל  -רקמות ,כריות ועוד פריטים .היא בעלת טעם משובח ,סבלנות ומסירות ובכל שבוע
מגיעה למועד ון לשעתיים שלוש .מכונת התפירה שנתרמה על ידך כמו גם הסיוע שלכם ברכישת חומרי הגלם
מסייעים רבות לפעילות זו כפי שניתן לראות בתמונה המצורפת .צופייה מאייר מגיעה עם חברה ש"נדלקה" על
המועדון ,ישראלה ניל"י ושתיהן מקריאות טקסטים שונים ועורכות דיונים עם הבנות.
אני מבקשת להודות מקרב הלב על עזרתכם במימון פעילות המורה למחול טיפולי בבית ספר "צורים" ,בת שבע,
שמעבירה פעילות בתנועה ,מחול ,קואורדינציה וקצב ,מימון הרצאה אחת בחודש של אריק בלום  -בנושאים שונים
שקשורים בהומור ובנפש" :הומור מחזק את הנפש" .ומימון הכיבוד במסיבות שסייע לנו
לאחרונה לעדות סדר ט"ו בשבט.
אני רוצה להביע את הערכתי ואת תודתי על כל אשר אתם עושים עבורנו .זה כמובן לא
מובן מאליו ואני חושבת שאין מילים לתאר את החשיבות של תרומתכם .כמו כן ,אני רוצה
להודות לאן שגיא על תרומתה הנדיבה למועדון  -קרם ידיים לכל אחת מחברות המועדון.
וכמובן לשוש ארוגטי שעובדת איתנו במסירות אין קץ כבר כל כך הרבה שנים ולא
מתפשרת על האיכות של התרומה שלכם" .

אריזות שי לחנוכה –
לקראת חג החנוכה חברי המועדון יחד עם חניכי עמותת עמיחי  -עמותה לילדים ולבוגרים בעלי צרכים
מיוחדים ומוגבלויות שכליות התפתחותית  -הכינו מארזי ממתקים לחנוכה ,הנמכרים במחיר סמלי
שתמורתם משמשת למימון פעילות עמותת עמיחי וחלקם למימון פעילויות הרווחה האחרות של המועדון.
עיריית הוד השרון מוקירה את מתנדביה –
ב 28.12.14 -נפגשו למעלה מ 500 -מתושבי הוד השרון לאירוע חגיגי שערכה העירייה שכל כולו הוקרה
והערכה לתושבים הפועלים במגוון מסגרות
התנדבותיות בסיוע לזולת .ערב הוקרה זה התקיים
במעמד ראש העיר חי אדיב ,חברי מועצת העיר ,יו"ר
יואב לוי מקבל
ארגון המתנדבים הארצי ומכובדים נוספים ,ובו הוענקו
את מגן ההוקרה
מגני הוקרה לכל אחד מנציגי העמותות וארגוני
מראש העיר
ההתנדבות הפועלים העיר ,ואשר בלטו השנה
בעשייתם ההתנדבותית .את מועדוננו ייצג יואב לוי,
יו"ר המרכז להשאלת ציוד רפואי ,שעליו נאמר כי הוא
"פועל במסירות ימים כלילות במשך שנים לתפעולו של
המרכז ,בעזרתם של מתנדבי הליונס ומתנדבים
אחרים למען תושבי הוד השרון והסביבה".
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מועדון ליונס "לב ארי" – הוד השרון
פעילות המועדון כפי שהתפרסמה במידעון השני לשנת הפעילות 2014-2015
12.12.14

יריד ששי בלב יריד שכל ההכנסות קודש לפעילות המועדון למען ניצולי
השואה והקהילה כולה.

20.12.14

מסיבת חנוכה.

 21.12.14-23.12.14שיפוץ בתי הקשישים של ניצולי השואה יחד עם חברי "נוער מאמין".
10.1.15

שבת תרבות.

25.2.15

אסיפה כללית בהשתתפות נציב הליונס מר אמנון אלתר ומר בני ברג.

27.2.15

יריד ששי בלב.

7.3.15

נסיעה לעדלאידע בשדה בוקר ,יחד עם הנכדים.
"קפה אירופה" -מידי יום ד' מפעילים את ניצולי השואה בשיתוף עם נוער מתנדב.
"שלוותה" – פעם בחודש ,בימי ג' ,מגיעים מתנדבים שלנו להנעים את זמנם של המאושפזים
ב"שלוותה" בהרצאה ,מוסיקת דיסקו ועוד.

מועדון ליונס הרצליה
פרויקט "עיניים טובות"
מועדון "ליונס הרצליה" ממשיך זו השנה השניה את פרויקט הדגל של המועדון "עין בריאה" ,לאיתור
ילדים בעלי "עין עצלה" .בחודשים האחרונים נבדקו כ 1500-ילדי גנים בגילאי שלוש עד חמש .נמצא ש-
 7%מהילדים ,הבדיקה העלתה ליקויים בכ 7%-מבילדים .הם הופנו לרופא עיינים להמשך בדיקות.
המקלט לנשים מוכות
במסגרת אימוץ מקלט לנשים מוכות בהרצליה ,השנה הוחלט להתמקד בעזרה לנשים לאחר שהן עוזבות
את המקלט ,בתקופה הראשונה להסתגלותן בסביבה הרגילה .העזרה הינה בציוד ובעיקר בסלי מזון
שנתרמו על ידי "לקט ישראל" .ילדי המקלט זוכים לאירועי חג כמו בעבר.
עזרה לילדים היוצאים למסע לפולין ולמועדוניות
המועדון עזר על י די תרומה כספית ,לארבעה תלמידי בית ספר "יובל" ולשני תלמידי בית הספר
"דור"בעיר ,להצטרף לחבריהם שיצאו למסע לפולין .בתמורה התלמידים מתנדבים בעזרה לתלמידים
צעירים במועדוניות .מועדוניות שאומצו על ידי המועדון.
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במועדוניות שאומצו על ידי המועדון ,מעבר לעזרה של החברים לידים בעת שהותם במועדוניות ,חברי
המועדון ,נרתמו לעזור גם להורי הילדים .מדובר בהורים שמצבם הכלכלי והנפשי קשה מאד .החברים
מנסים לעזור בנושאים ביורוקרטים ובעזרה למימוש זכויות.
הכשרת מורים צעירים
כמו כן המועדון תרם להכשרת מורים צעירים במרכזי למידה הקיימים בעיר הרצליה .צעירים נבחרים
ומצטיינים עוברים קורס להכשרת מורים ובתמורה הם מתחייבים לתת שיעורי עזר לתלמידים חלשים
במשך שנתיים .זהו פרויקט יפה בו כל הצדדים יוצאים נשכרים .הצעירים מרוויחים שכר של  ₪ 40לשעה
ולתלמידים חלשים יש כתובת מבוקרת ואמינה לעזרה בשעורי הבית.
תרומת מחשבים
עוד פעילות שבוצעה בחודש האחרון .המועדון תרם חמש עמדות מחשבים לבית ספר "דור"  .בבית
הספר קיימת מעבדה להכשרת תלמידים בתיקון מחשבים וציוד פריפרלי .הציוד שנתרם מתחזק את
המעבדה ועוזר לתלמידים בהכשרתם.
בר/בת מצווה לניצולי שואה
פעילות מדהימה שעורך המועדון זו השנה השניה – בר/בת מצוה
לניצולי שואה שלא זכו לחגוג בצעירותם .כמאה איש ואישה יצאו לכותל
בירושלים .בחסות "מנהלת הכותל" ומשרד ראש הממשלה ,עברו חוויה
מתקנת ומרגשת במיוחד שכללה סיור במנהרות הכותל ,קבלת פנים
והצדעה על ידי חיילי צה"ל ,טכס בבית הכנסת וארוחת צהרים חגיגית.





גיבוש חברתי
חברי המועדון חגגו את "סדר ט"ו בשבט" כנהוג כל שנה.
קריאת ההגדה של ט"ו בשבט ,ברכות ,שירי חג ואירוח כיד
"הבשלניות" של המועדון.
השנה יצאו החברים לטיול ב"שביל הסלט" באיזור עוטף עזה
זאת בעקבות התחייבות המועדון לגלות סולידריות עם תושבי
המקום.

סדר ט"ו

טיול ב"שביל
הסלט"
השנה בעקבות פרויקטים מעניינים וחשובים ,הצטרפו למועדון כמה חברים חדשים ועל כך גאוות
המועדון .ככול שנרחיב את השורות ,נצליח בפועלינו למען הקהילה ולמען עצמנו.
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מועדון ליונס כפר סבא
 חלק א' פעילות שוטפת של המועדון
פרויקט עין עצלה בגני ילדים
סיימנו בהצלחה את השנה הראשונה של הפרויקט בכפר סבא .בהנהלתו של יו"ר הוועדה לבריאות
הציבור ,נחום יעקבי ,נבדקו  75גנים .הסורק נרכש במימון הנדיב של עיריית כפר סבא ומחלקת החינוך
שנרתמו לפרויקט .נרכש גם מחשב ,מדפסת ואפילו סטודנטית המקבלת מילגה מקרן ריכוולבסקי גוייסה
לעניין כדי להקליד כ 2500-שמות ילדים למערכת .נקבעו  4צוותים הכוללים  3חברי המועדון ומתנדבים
שעבדו פעם בשבועיים .הבדיקות התבצעו פעמיים בשבוע בכל גני החובה העירוניים בעיר .כל צוות בדק
בכל בוקר משעה  9:00עד השעה  3 ,13:00גנים אחד אחרי השני .בכל גן שנבדק התגלו בין  2ל8-
ילדים עם ליקוי כלשהו .הם הופנו להמשך טיפול אצל רופא.
פעילות בבי"ח גריאטרי
ועדת בריאות הציבור בראשותו של נחום יעקבי פתחה השנה בפרוייקט ממוקד לשמח ולסייע בבי"ח
הגריאטרי בעיר.
חברי הועדה ארגנו ביקור במחלקה לרוב חברי המועדון בהדרכתו של מנהל המחלקה פרופסור יצהל
ברנר וצוותו ,החברים שמעו הרצאה על בעיות הגיל השלישי ונבחנו נושאים שחברי המועדון יכולים
לקחת בהם חלק .קיבלנו גם הרצאה משני ליצנים רפואיים הפעילים במחלקה בהתנדבות.
הועדה ארגנה טכס הדלקת נרות חנוכה בו לקחו חלק כ 40-מטופלים ,שרנו איתם שירי חנוכה בליווי
אורגניסט וזמרת שהגיעו בהתנדבות מהקהילה והתכבדנו בפירות וסופגניות טעימות.
קיימנו גם טכס ט"ו בשבט למטופלים בו השתתפו כ 30-מטופלים על כסאות גלגלים ,שרנו משירי ארץ
ישראל בליווי חבר המועדון אבי גלאי המנגן באקורדיון .ערכנו סדר ט"ו בשבט המפאר את פירות ארצנו
והתכבדנו בפירות יבשים וטריים .כל מטופל קיבל עציץ של אמנון ותמר לחדרו בסיומו של הטכס.
המטופלים יצאו מגדריהם להודות לנו על האירוע המשמח שאורגן עבורם.
בנוסף ביום המעשים הטובים יתקיים אירוע נוסף במחלקה הכולל טיפולים קוסמטיים ,תספורות ,הופעה
של מקהלת הבנות של ביה"ס התיכון הכוון ע"ש משה שמיר בכפר סבא ,וסרט לרווחת המטופלים.
התרמות דם
המועדון קיים השנה כבר  3התרמות דם כולל התרמת דם גדולה בתקופת מבצע "צוק איתן" בו נתרמו
 376מנות דם בהתרמה מיוחדת שהתקיימה בקניון ערים וקניון  .Gבשתי התרמות דם נוספות נתרמו כ-
 180מנות בכל פעם.
לקראת סוף השנה תתקיים התרמת דם נוספת.
בית החולים מאיר
חברי המועדון פעילים גם בבית החולים מאיר במחלקות השונות :אונקולוגית ,מיון-רפואה דחופה,
אורתופדית ,א.א.ג בעזרה אמיתית לצוותים הרפואיים בתדירות שבועית.
טיפולי שיניים ואופטיקאים
הועדה ממשיכה בפעילות בשיתוף מחלקת הרווחה בעירייה במתן טיפולי שיניים ומשקפיים לנזקקים.
המועדון הגיש מועמדות לקבלת פרס "מגן שרת הבריאות לשנת  "2014-2015בזכות הפעילות של
ועדת הבריאות לדורותיה.
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 חלק ב' ועדת הוקרת מתנדבים (מלגות):
במרץ ,התקיים ערב ההוקרה למתנדבים (כך נקראת השנה הועדה) בראשותו של יו"ר הועדה ראובן
קינן.
ליונס כפ"ס  -ערב הוקרה למתנדבים 2015
ערב ההוקרה למתנדב הראוי להערכה ,נפתח בהוקרה לזכרו של סא"ל דולב קידר מג"ד גדוד גפן שנפל
במבצע "צוק איתן" .דולב הוא בנם של דרורית ואלי קידר חברי הליונס הותיקים .הוריו של דולב קיבלו
השבוע בשמו את צל"ש אלוף פיקוד דרום על גבורתו בקרב .מפקדו הישיר בצבא ואביו של אחד מפקודיו
סיפרו בשיבחו.
לאיש המופת ל 2015 -נבחר מר אבי כץ .אבי הוא יזם ואיש עסקים שגרם למהפך אדיר במדינה,
במיקוד להורדת יוקר המחיה ומחירי מוצרים ברי קיימא בעיקר למעמד הביניים והמעמד הנמוך .המוכר
בהם הוא "פרוייקט קופיקס" שגרם לעסקים רבים אחרים בארץ להורי מחירים .במקביל ,אבי הוא נשיא
ומייסד "קרן הגשמה" ומקיים פעילויות התנדבותיות רבות התורמות לקהילה ,לדוגמא אירוח עמותת
"ילדים שלנו" הפועלת למען מרכז שניידר ,בביתו .ההכנסות מאירוע זה הוקדשו לטובת פרויקט מימון
ערכות בדי קה לילדים החולים בסכרת .אבי כץ עומד בראש קרן שמסייעת ליזמים בראשית דרכם ,זכה
בפרסים רבים על פעילותו היזמית וההתנדבותית .אבי כץ מאמין במשפט "כל חרוץ יכול לנסות".
לאיש השנה ל 2015 -נבחר מר נפתלי שגיא בן  80ועדיין פעיל על בסיס יום יומי במיגוון פעילויות
התנדבותיות בקהילה בכפ"ס וגם מחוץ לה .נפתלי מרצה שנים רבות בבתי ספר תיכון בעיר על מורשת
קרב ,יוזם הקמת יחידת מתנדבים לשעת חירום בעיר ,מסייע למשפחות במצב כלכלי קשה ,מכהן כיו"ר
וועדת המתנדבים של ארגון "צוות ישראל" ,חבר בפרויקט "יעלים" לטיפוח נוער אתיופי ומלווה ומטפח
נוער שוליים עד לגיוסם לצה"ל.
הוקרה מיוחדת הוענקה לרס"ר רן מעין ממשטרת ישראל תחנת כפר סבא ,ע"י מתן מגן הוקרה .רן
המשמש שוטר קהילתי בעיר ומוביל פרויקטים קהילתיים ,בין היתר את פרויקט מיל"ה "מובילים יחד
למען הנוער" .הפרויקט מתמקד בעבודה עם כ 60-בני נוער בסיכון .מטרת הפרויקט היא ליצור שינוי
בקרב הנערים ולאפשר שילובם בחברה הנורמטיבית.
מיטב הנוער לתפארת העיר כפ"ס 15 .בני נוער קיבלו תעודות הוקרה על התנדבותם בקהילה במיגוון
פעילויות בעיר בתוכם מתנדבים בארגון "נטע" ,בארגון "אחרי" ,בכבאות כפ"ס ,במד"א ,באקי"ם ,בליצנות
רפואית ,במוסדות רווחה לקשישים ,ובמרכזי נוער.
שלושה בני נוער קיבלו הערכה מיוחדת ומלגות הצטיינות :יניב בלדינגר ,בתחום המוסיקה .הוא נגן כלי
הקשה מצטיין בתזמורת הייצוגית של כפ"ס ובתזמורת בני הקיבוצים.
מאיה גולדשטיין בתחום החברתי .מאיה מתנדבת מזה  8שנים במרפאה הויטרינרית וב"זרעים של
שלום" לחשיפת בני נוער במדינות מסוכסכות (משתתפת בפעילות של האו"ם במסגרת זו) וכן שותפה
בפרויקט של תיעוד סיפורי מבוגרים ניצולי שואה.
ושרה גולדמן בתחום הספורט והמדעים .שרה מצטיינת בתחום הספורט .היא סייפת מצטיינת שזכתה
בהרבה תחרויות .שרה משמשת כעוזרת מאמנת לספורטאים צעירים .בתחום המדעים שרה לוקחת חלק
במספר פרויקטים כנוער שוחר מדע באונ' ת"א וכן פרויקט ארצי השנה בתחום הכימייה.
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ספורטאית מצטיינת נוספת שעלתה לבמה היא פזית רובנס בת ה 26-הלוקה בתסמונת דאון .פזית
שחקנית טניס שוחן ,אלופת תחרויות לבעלי מוגבלויות ,קיבלה מליונס כפר סבא תמיכה של ₪ 5,000
עבור הוצאות נסיעה לתחרות חשובה בגרמניה.
בקטע האמנותי ריגשו את הקהל מקהלת "קולית" מ"הבית של רונית" מכפ"ס וכן ,הזמרת העיוורת בת
ה 16 -אוראל פלומבה .בנוסף ניגנו ושרו להקת "חכמי צפת" .חברי המועדון מאחלים לפזית הצלחה
בתחרות זו והצלחה בכל דרכיה .עלי והצליחי.
היה ערב של התרוממות רוח והשראה שליכד ביחד את המתנדבים של כפר סבא מכל הגיאלים.
ליונס שף – תחרות בישול לכבדי ראייה ועיוורים
ליונס ישראל מקיים מזה  3שנים תחרות בישול לכבדי ראייה ועיוורים .גילה אזרחי ,יו"ר הועדה
הנציבותית וחברת מועדון פתח תקווה השלום ,כיבדה אותנו בתחרות ואף ברכה את המתמודדים .ידידנו
ראש העיר ,מר יהודה בן חמו ,היה נוכח גם.
התחרות לשנת  2015באזור השרון התקיימה ביום שני ה 9-למארס בהשתתפות :שבעה מתמודדים
מכפר סבא ,שתי מתמודדות מרעננה .ומתמודדת אחת מהרצליה.
ועדת השיפוט הייתה בראשותו של שף מקצועי ,השף ראובן הראל ,שכהן בעבר כיו"ר איגוד השפים
הארצי .יחד עימו כללה ועדת השיפוט  2חברי מועדון :ישראל נוחם ואריה אברהם.
היה ערב מרגש מאד .ההתרגשות של המתמודדים ניכרה בעת הגשת המנות .מרגש יותר היה כאשר
הוכרזו הזוכים במקומות הראשונים .כל משתתף קיבל שי סינר ,מתנת המועדון כפר סבא.
התחרות צולמה לטלויזיה הקהילתית וסוקרה על ידי המקומון "קול הכפר" והשבועון "ידיעות השרון".
את המתמודדים מרעננה ליוו חברי מועדון רעננה דרור ובראשם נשיאת המועדון.
את המתמודדת מהרצליה ליוותה חברת המועדון אורה עלירז.

מועדון נס-ציונה
תמיד מופתעים לשמוע ,כי מועדון נס ציונה אינו אוסף כספים .אז איך אתם עוזרים לאנשים?
עולה השאלה.
הפעם החלטנו להסביר איך זה עובד:
למזלנו עיריית נס ציונה מטפלת היטב באוכלוסיות נזקקות ,וכך לנו יש מקום להתנדבויות משמעותיות
בנישות מיוחדות :כל אחד מוצא את פינת ההתנדבות הפרטית שלו לפי מקצועו ,נטיות ליבו וזמנו הפנוי:








מורה אחת תומכת בתלמיד במסגרת גמלא.
מורה נוספת הקימה ומלמדת באולפן לנשים אתיופיות במסגרת ויצ"ו.
שני בני זוג מלמדים שתי ילדות צעירות שעורים פרטיים.
מטפל ב NLP -מטפל בהעצמת אנשים בשיטה זאת.
שלושה אנשים טובי לב לוקחים חלק בפרוייקט "תבל" של בית האזרח הותיק ,ומבקרים ותומכים
לאורך זמן כל אחד מהם באדם בודד ומוגבל בביתו ,ואף בבית חולים.
רואה החשבון משמש גזבר מסור בעמית ,העמותה לרווחת האזרח הותיק בנס ציונה .מנהלת
חשבונות אף היא גוייסה לטובת ניהול בית האזרח הותיק בעיר.
הכותב שבחבורה מתנדב במערכת עיתון הגימלאים
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אילו שעקב נסיבות החיים נמצאים הרבה בבית אבות סיעודי ,אוספים שם מצוות רבות "על
הדרך".
זוג מכוחותינו משמש כמשפחה מאמצת לילדה נצרכת מהפנימיה ,ומשקיע בה את נשמתו.
אנשי המחשבים מתרימים מחשבים משומשים ,משמישים אותם ומעבירים לנצרכים ,בתיאום עם
עוד מועדוני ליונס .הם גם מקדמים ומתחזקים את מערכות המיחשוב בבית האזרח הותיק,
ב"אנוש" ובשי"ל ומדריכים שם בשימוש במחשבים.
צוות הצילום מצלם באופן שוטף את ילדי פנימיית נווה יהודה ומכין אלבומים לכל הילדים משנות
החינוך שלהם בכפר.
צלמי המועדון הפכו לצוות הצילום הקבוע של מחלקת הרווחה של העיריה :בארועי התנדבות,
ובטקסים שונים.
אחת החברות משמשת כאשת הקשר בין עמותה תורמת למחלקת הרווחה.
המועדון מפעיל מתנדבים מקצועיים חיצוניים לטובת הגופים הקשורים אליו :חשמלאי ,שף,
מעצבת פנים ,צלמים.
רוב חברי המועדון חברים בגדוד החירום של עיריית נס ציונה.
חברי המועדון משתתפים בהתרמות דם אחת לרבעון.
אנו מגייסים ספרים ,מסגרות של תמונות ומטולי שקפים ל"אנוש" ,ובגדים לויצ"ו.
החברים מוכרים בדוכנים עבור "אנוש" ,בית רבקה לאוטיסטים ,ובית הגימלאי.
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מועדון ליונס "אלמוג" קריית אונו
 פעילות שוטפת למען הקהילה
אשת השנה 2015
גב' שושנה רוטנברג נבחרה לאשת השנה והמופת .מועדון ליונס אלמוג ,בשיתוף
פעולה עם עיריית קריית אונו ,ארגן ארוע מכובד אליו הוזמנו כ 100-שורדי שואה עם
משפחותיהם .בנות המועדון תפרו פרחים אדומים אשר הוצמדו לדש הבגד של
הניצולים עם כניסתם לאולם .התוכנית האומנותית ,נגינה ושירה ,אורגנה על ידי
בנה של יו"ר ועדת אשת השנה אריאלה זהר .ידיעה על האירוע התפרסמה
במקומון "גל גפן".
במכתב תודה אל איציק כהן ,נשיא המועדון ,הודתה גברת שושנה רוטנברג על
האירוע .הרי חלק מדבריה המרגשים:
"ראיתי אנשים מוחים דמעה ,אני רוצה להודות לכם ומקווה שבכל שנה ושנה תערכו
אירוע שכזה לשורדי השואה ,הבית שלי פתוח עבורכם ככל שתרצו".

האלמוגיות הכינו  120פרחים לטכס

פרויקט "עיניים טובות"
השנה נבדקו כ 950-ילדים ב 49-גנים בקריית אונו וביהוד .כ 20%-מהילדים נמצאו עם ליקוי כלשהו
והופנו להמשך טיפול אצל רופא עיניים.
השנה החלטנו להרחיב את פעילותינו גם לעיר השכנה יהוד .ראשת העיר קבלה אותנו בידיים פתוחות
והפרויקט התנהל בשיתוף פעולה מלא עם מחלקת החינוך מדור גני ילדים של העירייה .הרי דבריה של
חגית סלומון ,מנהלת גני הילדים בעיריית קריית אונו:
"אביבה היקרה"
תודה רבה לכם על כל העשייה.
אין זה מובן מאליו העשייה הנפלאה והייחודית שלכם"
חן חן
חגית סלומון"

מועדון ליוס אלמוג קריית אונו קנה שליש מעלות הסורק ממועדון הרצליה והעבודה מתנהלת בשיתוף
פעולה בין שני המועדונים .את ימי הבדיקות אנחנו מחלקים לפי המחיר שכל מועדון שילם .מועדון
אלמוג בדק את  950הילדים ב 58-ימי בדיקות .אנחנו מודים בזאת למועדון הרצליה שבנדיבותו השאיר
לנו את המכשיר מעבר לימים המוגדרים בחוזה שבינינו כדי שנוכל להשלים את המלאכה .תודה רבה גם
לעיריית קריית אונו ששילמה את הביטוח עבור רשלנות רפואית לשנת הפעילות הנוכחית.
נקווה שבשנה הבאה ,בארגון והתנהלות נכונים וממוקדים יותר נוכל לבדוק עיר נוספת בבקעת אונו.
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קפה אונו
חברי מועדון "אלמוג" אימצו את שורדי השואה של העיר .אנחנו מלווים אותם בעת הפעילות בקפה אונו
וגם מסיעים אותם לקפה ומחזירים אותם לביתם אחרי הפעילות .אנחנו משמשים להם אוזן קשבת בעת
הצורך ומשתדלים להפר את בדידותם.
תמיכה באם חד הורית ועזרה במציאת דירה הולמת לה ולששת ילדיה .אספקת מצרכים ובגדים
לילדים בעת הצורך
 פעילות חברתית
בקרנו בבית הדפוס של ידיעות אחרונות ולמדנו אל רזי ההוצאה לאור של
העיתון.
ארגנו הרצאות אליהן הוזמנו חברים וידידי המועדון:
ד"ר רביד דורון הרצה בפננו על הצפון במוחנו,
איש התקשורת ,אורן נהרי ,נשא בפננו הרצאה בשם "ישראל בת ,"60
מפיו של מנחם טילמן שמענו הרצאה על הקשר שהיה בין עמירם ניר ,איש
צבא ועיתונאי אשר שמש כיועץ ראש הממשלה לענייני טרור בינלאומי,
לבין פרשת איראן-קונטראס ,המוכרת כפרשת איראנגייט בשנות ה 80-של
המאה ה.20-
ההרצאות הן לשם העשרת הידע אך גם מהוות אירוע חברתי ומפגש רעים.
נסענו לטיול בוואדי עארה בהדרכתה המעניינת של טל רז והיינו עדים בין נוף ,אומנויות
ותרבויות.
בפורים ארגנו מסיבה יחד עם מועדון ראשון לציון ומועדון מודיעין .כולם התחפשו ,אכלו ,רקדו
ונהנו.

שלושה זוגות חדשים הצטרפו למועדון ואנחנו מקווים שישארו איתנו וישתלבו בפעילויות.
ב 30-במאי אנחנו מתכננים את האירוע השנתי שלנו .בחלק האמנותי תופיע שלומית אהרון.
כולם מוזמנים.
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מועדון ליונס ראש העין
פעילות הוועדה למען נפגעי השואה בראש העין
כתב וערך :ד"ר עדי אריאלי ,יו"ר הוועדה
מועדון ליונס ראש העין נרתם השנה לסייע למועדון קתרוס  ,המועדון לגיל הזהב ולניצולי השואה .תוכנית
שיתוף הפעולה נרקמה בשתי ישיבות עם סבטלנה אהרוני ,מנהלת המועדון ורכזת ניצולי השואה ,עם
האחראית לגימלאים ,יוכי מדמוני ,עם הרכזת המתנדבת ,ברכה פרח ,ועם גבי מנגדי ,אב קהילה תומכת.
כן השתתפו נשיאת מועדון ליונס ,דורית ארזי וחברי המועדון :אסתר קטן ,עדי אריאלי ,דוד אביטל וטומי
ברק שארגנו את מסיבת החנוכה של מועדון קתרוס.
יו"ר הוועדה ,ד"ר עדי אריאלי ,יצר קשר אישי עם הקרן לנפגעי
השואה בישראל ועם רכז הפרויקט "חיים של כבוד – שיפוצים לניצולי
שואה נזקקים" ,מארק איידלין .סבטלנה אהרוני ערכה ביקורי בית
לבדיקת צורכי השיפוץ ,לקבלת פרטים ולקבלת הסכמת האנשים
לביצוע השיפוצים .מנהלת המחלקה לגיל הזהב ,רונית סקיטל,
והעובדת הסוציאלית ,חבצלת מני ,נתנו את ברכתן לעשייה .הפרטים
הועברו אישית למרכז הפרויקט הארצי ,מארק איידלין ,שנרתם
מיידית לבדיקת זכאות מצד אחד ולמשלוח שמאים לבתי הזכאים
מצד שני.
בשלב הראשון נקבעו שבע דירות של זכאים לשיפוצים ,וללא
דיחוי החלו העבודות( .בשתי דירות מדובר בשיפוצים נרחבים
בעלות של עשרות אלפי שקלים) .במסגרת השיפוצים הוחלפה
צנרת שבורה ורקובה ,תוקנו סדקים ושוקמו קירות בגבס-טיט
ובצבע .הותקנו אמצעי בטיחות בחדרי המקלחת והשירותים,
והוחלפו אביזרים סניטריים ישנים .נעשו עבודות ריצוף ,עבודות
זיגוג ואלומיניום ,והוחלפו תריסים שבורים.
את תודות האנשים ,שזכו לשיפוץ ,למארק ולצוות המשפצים,
קשה לתאר במילים .הם התעקשו לתאר זאת במכתבים .את
המכתבים אעביר אישית למארק .מאחר שהמכתבים כתובים
ברוסית ,אשב עם סבטלנה ונתרגם אותם לעברית ,ואעביר
אותם לחברים .אגב ,סבטלנה ,שליוותה אישית את הפרויקט,
מדברת עליו בדמעות בעיניים.

סבטלנה ,עדי ומארק בבית
אחת הנשים שהסכימה
להצטלם לקראת סוף השיפוץ

תודה לקרן לנפגעי השואה ,ותודה מיוחדת למארק ,רכז
הפרויקט "לחיות בכבוד" על היענותו לבקשת הסיוע ,על
היעילות בהתארגנות ובעבודה ,ועל התוצאות המדהימות של
השיפוצים.
אנחנו לא נחים ,וכבר מתכננים ביחד איתו את המשך השיפוצים בבתים נוספים!!!
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ליונס נט – מידעון הנציבות
מועדון רמת גן
 פעילות שוטפת של המועדון
פעילות חדשה במועדון :ליונס טף
חברי ליונס משמשים שמרטף לילדי רמת גן .הפעילות התפרסמה למשפחות חד-
הוריות בעיר .מובא בזה דף הפרסומת כפי שנשלח להורים.
להרשמה לשירות :סוניה ;6701196 :מלי6712191 :
במרכז משפח"ה
לא מתפנה לצאת לסידורים?
בייביסיטר יקר לך מידי?
קבעת תור לרופא ולא מוצא/ת סידור לילדיך?
רוצה פסק זמן לעצמך?
ליונס-טף הוא הפתרון בשבילך!
ארגון מתנדבי "ליונס" ,הפועל למען הקהילה בר"ג,
יפעיל במרכז משפח"ה שירות למענך ולמען ילדיך.
נפתח את המרכז לילדים בגלאי ,4-10 :לפעילות מגוונת ומעשירה ,שיארגנו מתנדבי הלינוס.
הפעילות תהיה במתכונת של משפחה שמבלה אחה"צ עם סבא וסבתא.
החל מיום ראשון ,1/2/15 ,אחת לשבועיים ,שעות.19:00 - 17:00 :
אימא/אבא יקר/ה,
במהלך זמן זה ,הנך מוזמן/ת להתפנות
לסידורים ,קניות ,טיפולים או סתם לשבת עם חברה לכוס קפה.
הפעילות מתקיימת במרכז משפח"ה ,בית ויצו ,נתן  ,16רמת -גן
הפעילות ללא תשלום ומותנית בהרשמה מראש.
הסתיים קורס "ליווי כלכלי חוסן חברתי"
חברי המועדון קבלו הכשרה בתחום כלכלת המשפחה ובעתיד הקרוב יתחילו לסייע למשפחות שנקלעו
למצוקה כלכלית .הפעילות הינה בשיתוף פעולה עם מחלקת הרווחה של עיריית רמת גן.
קפה אירופה
מדי יום שלישי מתייצבים חברי המועדון בבית האזרח ברמת גן
ומנסים להנעים את שהותם של שורדי השואה .בחנוכה חילקנו
סופגניות ,בט"ו בשבט המתקנו את שהותם בפירות יבשים
ובפורים הגענו מחופשים ועשינו שמח .חברתנו לילי בן צור
מתעדת את סיפורי חייהם של השורדים .הסיפורים יכורכו
בחוברת לקראת סוף השנה.
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ליונס נט – מידעון הנציבות
 פעילות חברתית
ביקור בבית התפוצות
סיירנו בבית התפוצות בהדרכת מדריך .בסוף הסיור צפינו בסרט מרגש "משם לכאן"
על ילדים ניצולי שואה שהפכו להיות טייסים בחיל האוויר.
הרצאה
בפאם של רמת אפעל שוקה דינור הביא בפנינו את הרצאתו "ממספרים לסיפורים" –
סיפורים מהחיים ועל החיים.
ביקור בכפר חסידים
ביקרנו בכפר חסידים בצפון ושמענו הרצאה מעניינת על יהדות.
האירוע השנתי
ערכנו את האירוע השנתי שלנו בתיאטרון רמת גן.
בתכנית האמנותית נהנו אורחינו משירי אריס סאן
בתכנית "נערה ממש אוצר" .ראש העיר כיבד
אותנו בנוכחותו .היה ערב מהנה ביותר .אנחנו
מודים לכל חברי המועדונים השונים של הליונס
שהשתתפו וקנו כרטיסי תרומה.

אני מודה לכל החברים שלא ויתרו ודאגו לשלוח את החומרים ולאלה
שלא קיצרו בדיבריהם ,אלא להיפף פארו והרחיבו וגם לאלה שביקשו
הארכה וכמובן חיכיתי להם .הרי המידעון הוא של כולנו ורצוי ומומלץ
ללמוד אחד מהשני וכך להרחיב את פעילותינו.
חג שמח לכולם ואביב פורח בלב ובעשייה הליוניסטית.
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