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יולי 2015

דבר הנציב
ליוניסטים יקרים,
ביולי  2014החלה שנת הליונס בה כיהנתי כנציב ליונס ישראל .חזרתי מטורונטו ,שם השתתפתי בסמינר
איתן.
צוק
מבצע
של
לעיצומו
העולמית,
ובוועידה
ההסמכה
בעזרת יו"ר הוועדה לשעת חרום וחבריו לוועדה ,חלק ממועדוני הליונס תרמו כסף וקנינו בדרום מוצרי מזון אותם
חילקנו לבתי קשישים נזקקים בחבל אשכול ,אשקלון ,באר שבע ,קריית מלאכי ,נתיבות ושדות נגב .כמו כן אירחנו
ילדים בעלי צרכים מיוחדים והוריהם מנתיבות ,בבריכה בקנטרי נווה עוז בפתח תקווה בעזרת עיריית פתח תקווה.
עם תום המבצע החלה בפועל השנה בה עמדתי בראשות הארגון ,כשהכל זרם והתבצע בעזרתם של חברי
הקבינט ,יו"ר הועדות הנציבויות והחברים בהן ,כמו כן בעזרת נשיאי וחברי  32המועדונים מנצרת וחיפה בצפון ועד
באר שבע וערד בדרום .קיימנו ישיבות קבינט ,ערכנו אירועים מרכזיים כפוסטר השלום ,מפגש משותף ליו"ר אזור,
יו"ר נפות ונשיאי המועדונים ,מפגש ליו"ר ועדות נציבותיות ,סוף שבוע נציבותי מהנה שנערך באילת ,סמינר
מנהיגות מוצלח עם למידה רבה על הליונס שהתקיים בבית ברל ,מפגשים עם חברי רוטרי בנהריה בנושא קרן
ריכוולסקי ,השתתפנו בפורום אירופה ,קיימנו  3ישיבות נציבות ,תחרות מוסיקה מוצלחת ברמה גבוהה ,סדנאות
ליונס שף במועדונים ,סדנת בישול בראשון לציון ומפגש סיכום במ.ר.ש.ל .תל אביב ,טופל נושא התאמת הנהלים
של הליונס והעמותה ,היו סיורים בנושאי איכות הסביבה ,ועידה שנתית ,הוקדש זמן רב לקשרים בינלאומיים ,כמו
כן לשליחת בני נוער למחנות קיץ ברחבי תבל ,התקיים טקס אנשי השנה והמופת ,במסגרת ה ,LCIF-נחנך פארק
כל הילדים בהוד השרו ן ובימים הקרובים יתקיים טקס חנוכת מכשיר בבית החולים ברזילי באשקלון ,התקבלו 41
חברים חדשים לשורות הארגון בטקס יום החבר החדש ,התקיימה אסיפת עמותה ,זכינו לפעילות ענפה של
מועדוני הלאו ,התקיימו מגעים להקמת מועדונים חדשים שעדיין לא הגיעו להקמתם ,אתר האינטרנט עודכן בכל
הפעילויות ,תועדו אירועים בצילום תמונות ,יצאו  3פעמים לאורך השנה גיליונות ליונט ,התקיימו מפגשי ערב נציב
ב 30 -מועדונים ,טקסי חילופי נשיאים בתחילת השנה וגם עתה לקראת השנה החדשה ,טקסים במועדונים ,ערבי
התרמה ועוד ועוד .לסיום לפנינו מחנה נוער נכנס וב 2.8 -טקס חלוקת המלגות מקרן ריכוולסקי לסטודנטים
ששובצו למועדונים ולעל"ה ונתנו  100שעות התנדבות לקהילה.
שמחתי לבקר ולהכיר מקרוב את החברים במועדונים השונים ולשמוע על העשייה המרובה והברוכה למען הקהילה
ואצל רבים מהם קיים שיתוף פעולה מדהים עם הרשויות המקומיות ואני מברך על כך .למשל ,מועדון כ"ס החל
השנה בשיתוף פעולה מוצלח עם הרוטרי ועמותות נוספות ,מועדון מודיעין נעזר בחלק מהפעילות ההתנדבותית
במתנדבים מארגונים שונים .אני ממליץ לכולנו ללמוד מהם ומעשייתם של מועדונים רבים נוספים.
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הפרוייקט המרכזי של ליונס ישראל – "עין טובה" (עצלה) תופס תאוצה ומועדונים נוספים נרתמים לנושא חשוב
זה .חלקם מקבלים את המכשיר מהרשות .כיום כמחצית מהמועדונים כבר פועלים במרץ ומקבלים תודות רבות
מהורים שילדיהם נמצאו עם עין עצלה והופנו לטיפול רפואי וכך ראייתם הטובה נשמרת.
הייתה שנה רגועה עם עשייה מרובה במועדונים כסיסמת הליונס "לשרות אנו" אני מודה לכל אחד ואחת מכם,
מאחל לכולם המשך פעילות ענפה ומוצלחת ומקווה שתהיו מעורבים בפעילויות הנציבות בארץ .אני ממליץ בחום
להשתתף לפחות פעם אחת בפורום אירופה ומצפה לראותכם מצטרפים לקבוצה גדולה של חברים המתכננים
להיות חלק בחגיגות ה 100-בוועידה העולמית בשיקגו ביולי .2017
אמשיך לתרום את חלקי הן בנציבות והן במועדוני גם בעתיד ,אשמח לסייע ולייעץ לכל מי שרק ירצה ויבקש.
זכרו ,המרחק מבאר שבע אינו גורם מפריע או גורם המרתיע אותי.

בברכה ליוניסטית
אחווה בעשייה
אמנון אלתר
נציב ליונס מחוז 2014-2015 ,128

דבר העורכת
זהו המידעון השלישי והאחרון לשנת הפעילות  .2015-2014הייתה זאת שנה מלאת אתגרים שלאורכה ,אתם,
נציגי המועדונים העוסקים בכתיבה ,דיווחתם על פעילויות לרוב ואני ,מצידי ,השתדלתי לפרסם הכול .זאת מפאת
הכבוד שאני רוכשת לעשייה הליוניסטית של כל מועדון ומועדון וגם מפאת הכבוד שאני מעניקה בחפץ לב
לכותבים.
המידעון הוא אחד האמצעים שיש בידי המועדונים לדווח ,לפרסם ולהתפאר בעשייה .זהו אחד הכלים שבו אנחנו
משתמשים כדי ללמוד אחד מהשני ,לעזור אחד לשני ולהרחיב על ידי כך את הפעילות השוטפת ואת מקומינו
בקהילה.
גליון זה יהיה הגליון המסכם של השנה .על כן ,בחרתי להביא לפניכם מספר ממצאים מתוך מחקרים שנערכים
כדי לבדוק את המניעים שמביאים את המתנדבים לעסוק בעבודה התנדבותית ואת ההתנהלות שבעבודה
ההתנדבותית .הנחתי שהנושא עשוי לעניין את הוותיקים שבינינו העוסקים בעבודה התנדבותית לאורך שנים
רבות  .אשר למצטרפים החדשים ,לשורות הליונס ,נראה לי כי הם ימצאו עניין במעט חומר תאורטי על אחת כמה
וכמה.
עיון מהנה לכולם!

על ההתנדבות
מהותה של העבודה התנדבותית במסגרת קבועה
מתוך נסיון לייעל את שירותי הרווחה ,נערכו בשנות השבעים נסיונות לשלב עובדים מתנדבים קבועים במערכות
ביורוקרטיות .השאיפה הייתה להכשיר עובדים מתנדבים לעבודות מסוימות ולשלבם בעבודות ללא שכר על בסיס
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קבוע .הם הוצבו בתפקידי עזר לאנשי המקצוע הקבועים ומקבלי השכר  .המתנדבים היו אמורים להיות בקשר
ראשון עם צרכני שירותי הרווחה ולספק שירות ישיר ואישי יותר .על ידי כך אנשי המקצוע קבלו זמן איכות לעסוק
בביורוקרטיה המתחייבת ממתן השירות .פיצול זה והשירות שניתן היה אמור להיתפס כגורם משפר שירות.
בעקבות כך הוקמו ברשויות המקומיות יחידות להתנדבות שתפקידן היה לרכז את הדרישות לעובדים מתנדבים,
לגייס מתנדבים ולשלבם בעבודת המערכות השונות.
בהי ערכות המוזכרת מדובר בפירוש בהתנדבות ארוכת טווח ועל בסיס קבוע ולא לצורך פרויקט מסוים קצר מועד.
אלא שבמשך השנים הוכח כ י קיימת נשירה ותחלופה גבוהה המאפיינות את ציבור המתנדבים  .כשמדובר
בשירות למקבלי שירותי רווחה חשוב שתהיה המשכיות טיפול בצרכן/במטופל .לפיכך תחלופה גבוהה לא רק שלא
עוזרת היא אף פוגעת בכוונה הראשונית של שיפור השירות.
זאת ועוד ,פעילות התנדבותית מתמשכת אינה פעילות אלטרויסטית טהורה .המתנדבים המגיעים מדי יום לאותו
המקום ובאים במגע מדי יום עם אותם העובדים הקבועים ,מצפים לתגמולים מסוימים ,גם אם לא בשכר .תגמולים
אלה חשובים למתנדבים לגבי החלטתם להתמיד בעבודה לאורך זמן .על כן היה צריך לתת את הדעת להכרח של
הכשרת העובדים המקצועיים אשר להתייחסותם למתנדבים העובדים יחד איתם .אין להתיחס לעבודת
המתנדבים כמובנת מאליה ויש צורך לדאוג לסיפוק בעבודתם ולקבלתם כאנשי צוות לכל דבר כדי לגרום להתמדה.
חשוב לבנות במקומות אלה מערכת קליטה אישית למתנדבים .חשוב שאנשי הצוות המקצועיים יכירו אותם באופן
אישי ויתיחסו אל דבריהם ו/או הערותיהם במלוא הרצינות.
בנקודה זאת חשוב להבחין בין מתנדבים החברים בארגון וולונטרי והעובדים בהתנדבות במסגרתו של הארגון,
לבין מתנדבים עצמאיים העובדים במסגרת שירות ממלכתי או עירוני ספורדי .במקרה הראשון יש למתנדב,
לפחות להלכה ,שליטה על מסגרת עבודתו .הוא אינו רק מבצע עבודה ,אלא משתתף בקביעת מדיניות
ההתנדבות של ארגונו .אציין כי הנסיון המפורט לעיל נעשה בפניה אל מתנדבים שונים שאינם מאוגדים בארגון
כלשהו.
 ,David L. Sillsסוציולוג אמריקאי שהתפרסם בזכות מחקריו על קיום או אי קיום קשר של הדדיות בין מטרות
הארגון/החברה לבין אירגונים וולונטרים ,סבור שיש שני סוגים של מניעים הדוחפים אדם להתנדב :מניעים בעלי
אוריינטציה לזולת ומניעים בעלי אוריינטציה עצמית .קביעה זאת מתקשרת לנאמר לעיל אשר לפעילות
ההתנדבותית שאיננה פעילות אלטרויסטית גרידא .אמנם המתנדב מתנדב מתוך רצון חופשי וללא כל כפיה ,אך
הוא מצפה מהחברה הסובבת אותו ומהמתנדבים האחרים להערכה ואף לפיצוי או לתגמול על פועולו.
חשוב לציין כי מדובר ב"עבודה" התנדבותית .כיום בעולם מכמתים את העבודה ההתנדבותית בשעות עבודה לכל
דבר ועניין .שעות ששוויין כסף .אמנם המתנדב אינו מקבל תמורה בשכר על עבודתו ,אבל עבודתו שווה כסף ואין
להתעלם מכך .המתנדב מנדב ,זמן ,נסיון שרכש במשך שנים ,כישורים שניחן בהם או אימץ לעצמו ,ידע שרכש
בשנות לימודים ועבודה ורצון טוב .זהו הרכב שבהחלט אין להתעלם ממנו והוא איננו מובן מאליו .הארגון המאמץ
לתוכו מתנדבים חייב להיות ער למתנה שהוא מקבל ולהעריך אותה הן מבחינה מוסרית והן מבחינה כלכלית.
מכל האמור לעיל אפשר להסיק כי התנדבות במסגרת ארגון וולונטרי מועדפת יותר גם על הארגון הזקוק
למתנדבים וגם על המתנדבים עצמם .המסגרת של הארגון הוולונטרי חשובה למתנדב אשר לקבלת ההחלטות
בדבר ההתנדבות ולהרגשה שיש לו גב תומך מאחוריו מצד אחד ,ומהצד השני לחברה הזקוקה למתנדב מכיוון
שיש לה כתובת מרכזית אחת לצורך פניה וקביעת מדיניות ההתנדבות .אם כך ,המסקנה המתבקשת היא כי
ארגון הליונס הוא ארגון הגג שלנו שבמסגרתו אנחנו מוצאים את "גאוות היחידה" לה אנחנו כמתנדבים זקוקים.
הדברים מתבססים בחלקם על המאמר "עבודת ההתנדבות והתגמול ממנה" מאת ד"ר בנימין גדרון ,שהתפרסם
בכה"ע ביטחון סוציאלי ,חוברת .1977 ,14/15
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הידעת?
הוועידה של הליונס הבינלאומי השנה ,היא בהאואיי ,הונולולו מה 26-עד ה 30-ביוני .במסגרת הוועידה,
מלבד ההרצאות ,התהלוכות ,המפגשים ,ההופעות ,שומרים מקום של כבוד גם להחלפת סיכות ודגלוני
ליונס .רבים מבאי הוועידה עוסקים בכך באינטנסיביות רבה במשך כל ימיה .ליוניסטים מכל רחבי העולם
מתלהבים מאוד להחליף ולאסוף סיכות ודיגלונים של מועדונים ממדינות שונות ועושים זאת גם ברשת.
http://lcicon.lionsclubs.org/EN/exhibitors/pin-traders.php
נשיא הליונס הבינלאומי ,Joe Preston ,הודיעה בחגיגיות רבה כי הארגון מונה כיום  1.4מיליון חברים
וכי המטרה לשנות הפעילות הקרובות היא להגיע ל 1.5-מיליון.
מה 30-באוגוסט עד ה 5-בספטמבר – Children’s Dignity Week :שמירה על כבוד ילדי העולם
ובמיוחד על כבודם של ילדים במדינות העולם השלישי בהן הם נאלצים לעבוד למחייתם .מועדוני הליונס
בעולם מתכננים פרויקטים נגד ניצול ילדים.
 9באוקטובר הוא יום שיפור ושימור הראייה .בחודש אוקטובר בכלל וביום זה במיוחד מתגייסים מועדוני
הליונס בעולם כדי להסביר לקהילה עד כמה חשוב לשמור על ראיה תקינה ולשם כך נושאים הרצאות על
הסכנות שבמחלת הסוכרת ,עורכים סריקות עיניים לאיתור אמבליופיה (עין עצלה) בילדים ואוספים
מסגרות משקפייםhttp://members.lionsclubs.org/EN/events/lions-world-sight-day.php .

אז מה היה לנו?
מכתבי תודה על התרומה של הליונס לקהילה:
להלן מכתב שקיבל הנציב ,ליון אמנון אלתר ,ממר זאב הגלי ,עם היבחרו לאיש השנה של מועדון "דן פז" .המכתב
מובא בזאת כלשונו ובהתרגשות רבה.
לכ.
מר .אמנון אלתר
נציב מחוז 128
ליונס ישראל
אדוני הנכבד,
לאחר קבלת עשרות מכתבי ברכה מהארץ וחוץ לארץ כולל שיחה אישית של נשיא ליונס אינטרנציונל US
מר ( Jean Georg .השאיר לי ברכתיו במזכירת טלפון) יכול להתפנות רגשית מהכבוד שזכיתי מצדכם
להיות משולב בין המתנדבים למען הקהילה .2015
בטקס נוכחו גם מוזמנים שלי 3 ,נכדים שהצטלמו אתך – בן מאומץ אשר הגיע עם משפחתו מארצות
הברית ונציגה ממוסד הדרכה של משרדי חוץ וחקלאות ישראל.
תרשה לי באמצעותך להודות להנהלת מועדון "דן פז"  ,לועדה המארגנת של הטקס המרשים ,על
יוזמתכם המבורכת לנהל מפעל כה אנושי ברמה כה מסודרת וערכית משנה לשנה.
אבקשך להעביר תודתי למר .Jean George .אשמח אם ישלח ברכתו בדואר אלקטרוני.
יתכן שאתם מנהלים ארכיון אז מצרף לכם חוזר ב שלוש שפות אשר שלחתי למכירים ותגובה
אחד מהרבים .
בברכה ובתודה ,זאב הגלי
עתקים :
ליונס דן פז ,נשיאה
ליונס דן פז ,נשיאת ועדת מועמדים
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ליונס נט – מידעון הנציבות
להלן מכתב שנכתב על ידי מנהלת מועדון גיל הזהב "גיורא" אל יו"ר ועדת הרווחה של מועדון הוד השרון ,שוש
הלוי:
"בהמשך לפעילות רבת שנים ,ממשיך מועדון ליונס הוד-השרון לאמץ ולפנק את מועדון גיל הזהב גיורא
שבו חברות נשים מותיקות העיר שגילן מגיע אפילו עד .92
במשך השנה דואג מועדון ליונס לתכנים איכותיים -הרצאות ,מתנדבים חוג עבודות יד ,כיבוד ותוכן
במסיבות בחגים ,מסיבת סיום שנה ולפני שבוע ,מימן מועדון ליונס הסעה לחנות "איקאה" בנתניה .חברות
המועדון אכלו אחרוחת בוקר בקפיטריה ולאחר מכן הסתובבו בהנאה ברחבי החנות (לרובן אין מי שייקח
אותן למקום כזה)
הן קינחו בארוחת צהריים ומאד מאד נהנו.
מועדון גיורא מאד מעריך ומוקיר את הנדיבות ,האהבה ,האיכפתיות והנתינה של מועדון ליונס הוד השרון
ומודה במיוחד לשוש ארוגטי ושוש הלוי שעושות את המלאכה מטעם ליונס".

הדברים שנכתבו ב"גל גפן" המקומון של קריית אונו לאחר הארוע השנתי.

מכתב מגב' חגית סלומון ,ראש יחידת הגנים בעריית קריית אונו עם סיום פרויקט "עיניים טובות" בשנת הפעילות
הנוכחית:
אביבה היקרה
תודה רבה לכם על כל העשייה
אנא העבירי לכל השותפים הנוספים.
אין זה מובן מאליו העשייה הנפלאה והייחודית שלכם.
חן חן
חגית סולומון
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ליונס נט – מידעון הנציבות
מועדון באר שבע "אחווה בנגב"
פרויקט הקשר הבין-דורי
מועדוננו מקיים ומעודד פרויקטים של שיתוף פעולה בין דיירי "משען" ותלמידי ביה"ס "יחדיו" בבאר
שבע .במסגרת הפרויקט ארגנו:
 ערב שירי לוחמים לקראת יום הזכרון השתתפות בטקס יום הזכרון בביה"ס "יחדיו"חברי המועדון ,דיירי "משען" וילדי
 טקס שבועות בחצר "משען" יחד עם תלמידי "יחדיו"ביה"ס "יחדיו" שרים ביחד
 שיעורים הניתנים על ידי חפצי ,מ"מ וסגנית ראש העיר ,לכיתותו' בנושא ה  . d.n.aגייסנו אותה לפני  6שנים והיא מלמדת פעם
בחודש את כיתות ו' במסירות ונאמנות אין קץ.
 הרחבת הפעילות בבית הספר בה ההורים יקחו חלק פעילבפרויקט הבין-דורי
 פתיחת חוג כימיה בן  15מפגשים אותו יעביר חבר המועדון אלילדרמן בסיוע המורה למדעים ושני חברי מועדון .ישתתפו
תלמידים מכיתות ה'-ו' .הציוד נרכש על ידי המועדון.
תחרות הבישול "ליונס שף"
בסוף אפריל קיימנו תחרות בישול לעיוורים בה השתתפו  9נשים בעלות תעודת
 2סטודנטים מקרן ריכוולסקי
עיוור .התחרות התקיימה באולמי מרסל וניו .
עם העיוורים בתחרות הבישול
לעיוורים – ה"ליונס שף"
המועדון ארגן את התחרות ואת הטקס וכן ארגן את התרומות לקהילה מגופים
שונים בעיר:
השופטים היו התורמים ונותני החסות ; יורם אוחיון בעל האולם תרם את המקום
והכיבוד; שלומי שיטרית הבעלים של קקאו מול  7תרם את
השופטים
הפרסים; סגנית מנהלת בנק הפועלים סניף  ,631נציגת
הוועד ,תרםה את הסינרים והתעודות; אסתריקה נגיד סייעה
בפרסום.
היה ערב מוצלח במיוחד ושלוש הנשים שזכו בשלושה המקומות הראשונים השתתפו בסדנת
הבישול שערך לכבוד הזוכים ליונס ישראל ,בראשון לציון .כל תשעת המשתתפות בתחרות
השתתפו ב 1.6.15 -במסיבת הסיום שהתקיימה לכל המשתתפים מרחבי הארץ ,במרש"ל
תל-אביב.

תרומת מחשב מיוחד
בחודש מאי המועדון תרם מחשב מיוחד לכיתת C.P
שבביה"ס "יחדיו".
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ליונס נט – מידעון הנציבות
מועדון גבעתיים
מועדון "ליונס גבעתיים" מסכם שנה רבת פעילות בקרב הקהילה ולמענה .ועדות
המועדון ,בראשותו ועידודו של שמוליק זילברמן נשיא המועדון ,פעלו לשמר את הפרויקטים הקבועים
של המועדון והפעילו נושאים רבים חדשים למען הקהילה.
בין הפרויקטי הקבועים :חלוקת מזון ,המתקיימת מזה  11שנה מדי חודש בחדשו ,בסיוע העיריה ובני-נוער
מתנועת הצופים וכנפיים של קרמבו; הפעלת מועדוני גיל-הזהב בשז"ר ,ומועדון שורדי שואה; התנדבות במסגרת
מח' השיקום במשרד הביטחון; סיוע בבתי-ספר במסגרת "ידיד לחינוך"  .כמוכן נענים החברים לקיים פעילויות
כגון :יום הנקיון ,יום המעשים הטובים ,סיוע לשעת חרום.
תרומת מכשיר חדשני למח' העיניים בביה"ח ברזילי באשקלון
התרומה הושגה על-ידי קבלת גרנט מהליונס הבינלאומי ,בהתערבותו של חברנו רמי אפרתי לטובת הנושא,
תרומה כספית זהה של המועדון ובשיתוף עם מועדון ליונס מודיעין.
חברנו אילן תמיר ,יצר קשר עם מנהל בית-החולים ועם מנהל מח' העיניים ,שמע את
צרכיהם והוחלט על רכישת מצלמת  .TRC-50DXזאת מצלמת הדמייה דיגיטלית
שיש בכוחה לאבחן מחלות ברישתית העין שלא ניתנות לאבחון בלעדיה.
פינת-פיקניק להנאתם של חיילי צה"ל
במסגרת פרויקט המלגות והסיוע של המועדון ,תרמנו מערכת ישיבה (של קק"ל) לחיילי יחידת הלוגיסטיקה,
בבסיס צאלים בנגב ,עמם יש לנו קשר הדוק.
המערכת הועברה והותקנה בבסיס היחידה בצאלים .לאחר מכן,
בעת טיול שערכנו בנגב,
התארחו חברי המועדון בבסיס הצבאי ונערכה חנוכה חגיגית של
פינת הישיבה.
החברים התקבלו בחום על-ידי אנשי היחידה ,צפו בהקרנת סרטים
על פעילותה ,ובתצוגה חיה של פעילות אנשי רפואה בעת-קרב.
חברנו עמי ישי תרם באופן אישי ספסל נוסף לחיילי יחידת
הלוגיסטיקה.
חליפות ספורט לילדי קבוצת הכדורגל של ביה"ס "ניב"
בי"ס "ניב" הינו בי"ס לילדים חרשים-אילמים .רבים מהם באים מבתים בהם שוררת מצוקה.
חברתנו ניצה יעקובי ,מקיימת מזה שנים רבות קשר הדוק עם בית-הספר ,קשובה לצרכיו ופועלת לסיוע לבית-
הספר ולתלמידים.
השנה רכשנו חליפות ספורט לנבחרת הכדורגל של ביה"ס .התילבושות הועברו לתלמידים ולנו נשאר רק לאחל
להם הצלחה במשחקים.
מתנות לבתי ספר
נרכשה מסרטת וידאו לבי"ס "תום"; מומנה נסיעה של  40תלמידים לארוע בבית-התפוצות; נרכשו  9מסכי מחשב
לבי"ס "ניב"; הוענק סיוע לבי"ס תלמה ילין ,לנסיעה להופעה בחו"ל של להקת ביה"ס.
ל"כנפים של קרמבו" ,הענקנו תרומה עבור ציוד מתכלה ,בעבודתם עם ילדים עם צרכים מיוחדים.
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מועדון גבעתים "גור אריה"
פעילויות רווחה
תמיכה במרכז גליקמן בתל אביב .חברות המועדון המתנדבות
במרכז ,ליליאן באשי ועמליה מאורר ,בתמיכתו של נשיא המועדון
חן ניצני ,ערכו יום כיף לעובדות המרכז ,עובדים סוציאלים
ומטפלות ,המתמודדים מדי יום ביומו עם בעיות של אלימות
במשפחה ומהווים עוגן למשפחות החוסות בו .עובדי המרכז
נהנו מיום של גיבוש ו"ניקוי ראש" בטיול לאתריה של נצרת
והסביבה .הטיול בהדרכתו של יוסי עובד ,חבר המועדון ,אשר
תכנן והדריך באופן מקצועי את הסיור להנאת כול המשתתפים.

עובדות מרכז גליקמן ביחד עם חברות
המועדון
בטיול בנצרת

תמיכה במועדון "אנוש" ,מרכז שיקומי לנפגעי נפש .מועדון אנוש נותן מענה חברתי-שיקומי בגישה
ייחודית ומתקדמת לאוכלוסיה זו .חברי המועדון ,יהודה ונטורה ועוזי מאורר פועלים בוועד המנהל של
"אנוש" גבעתיים .הנושא השיקומי של חוסי מועדון אנוש גבעתיים הוא אקולוגיה .המועדון מתרכז
בפעילות אקולוגית ומכונה "מועדון ירוק" .חברי המועדון מטפחים גינה אקולוגית ומסבירים לקהל
המבקרים את מהות הנושא .הפעילות השיקומית מונחית על ידי
אנשי מקצוע מתנדבים ,גם הם ,בהובלתה של חברת מועדון "גור
אריה" ,נאמי דותן.

פעילות חברתית
חברי המועדון התארגנו ויצאו לגיבושון בסיציליה

קבלת חברים חדשים
מועדון גור אריה קלט ארבעה חברים חדשים :מינה
ומשה מזור ואבי ובילי שחר .לכבוד החברים
החדשים נערכה ארוחת בוקר של שבת ובמסגרתה
הוענקו תעודותלחברים החדשים .הנציב ,אמנון
אלתר כיבד את הארוע בנוכחותו .מועדון גור אריה
מונה  59חברים.
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מועדון דן פז  -ישראל (דוברי ספרדית)
פעילויות רווחה
ילדים מבשלים להורים
במרכז מ.ר.ש.ל .לעיוורים ולקויי ראיה בתל אביב ,התקיים פרויקט "ליונס שף"
זו שנה שלישית .הפעם ,הילדים בישלו וההורים טעמו .השתתפו  40ילדים
עיוורים ובעלי מוגבלויות ראייה או ממשפחה של עיוור .תפריט הבישולים כלל
דברי מתיקה בהקשר לחג שבועות ,אבל שיא ההתרגשות היה בחבישת כובע
וסינר טבח – מתנת בנק מרכנתיל .התכנית האמנותית הייתה בקולן של שתי
ילדות עיוורות שהנעימו לקהל עם שירים בעברית ובאנגלית.
נציב המשנה של ליונס ישראל ,ליון מרוואן סיבק ,כיבדו את האירוע ,הנהלת
מרכז מ.ר.ש.ל .ונציג אירגון העיוורים הארצי ( עיוור בעצמו)התכבדו ובאו אף
הם .האירוע הסתיים בטעימת המטעמים ערוכים בצורה מרהיבה על השלחן,
בחלוקת תעודת משתתף ודברי מתיקה לכל ילד .כמו כן ציינו את תמיכתו של
מרכז מ.ר.ש.ל .ואת פעילותה הראויה להערכה של ליון גילה אזרחי ,יו"ר
הוועדה הנציבותית של פרויקט "ליון שף".
ועדת ליונס שף של המועדון אירגנה את הערב בחן ברגישות ובמחשבה על כל פרט .היה ערב יוצא דופן ומרגש
במיוחד.

פעילויות חברתיות
איחוד לבבות ביום עצמאות
ביום ד'  .22.4חברי מועדון ליונס דן פז-ישראל חגגו בצוותא גם עצמאות ישראל וגם קירוב לבבות .האווירה
החגיגית לוותה בשירי ארץ ישראל  ,בדיחות ומצב רוח מרומם .הארוחה המצוינת הרימה את המורל ונתנה רוח
גבית למשחקי חברה מלאי צחוק אשר אפשרה לכל אחד לבטא את כישרונות המשחק שלו.
בסוף הערב הרגשנו כולנו את הציונות עם ובלי מרכאות שבאה לידי ביטוי תוך כדי הרגשת ליכוד סביב המועדון

ורעיונותיו.
גם אישה גם ליון
לכבוד יום האישה הבינלאומית  ,8.3.15נפגשו חברות דן פז-ישראל לארוחה חגיגית .נדונו סוגיות מהחיים שאין
שהזמן קצר מלהכיל אותן בפעילות השוטפת .ואולי זה הדבק האמתי לגיבוש הקבוצה .סעדנו את לבנו במסעדת
סוהו בראשל"צ .נהנינו מכל רגע.
כסף זה לא הכל...אבל זה עוזר
בבית פרנקפורט בתל אביב התקיים ביום ה' ,ה 14-במאי  2015האירוע המסורתי  -ערב ההתרמה שמארגן כל
שנה מועדון דן פז-ישראל .כן ,כמו בכותרת ,המטרה היא לאסוף כסף על מנת שנוכל להמשיך בעבודת הקודש של
עזרה לעיוורים ולקויי ראיה וגם לילדים ונוער בסיכון גבוה.
מחיאות הכפיים האדירות של סוף המופע מלמד על הרמה הגבוה של התכנית .בערב זה הופיעו שלישית "בוסה
טריו" עם מוסיקה ברזילאית ולטינית וחמישיה ווקלית של נשים ללא ליווי כלי "כרמל הקאפלה"  .כהרגלינו ,בסיום
ההופעה נערכה הגרלה נושאת פרסים יקרי ערך.
יאמר לזכות וועדת ה רווחה וחלוקת משאבים שאירגון הערב היה למופת .התכנית האמנותית המצוינת נבחרה
בקפידה ,הבמה הייתה מקושטת עם מוטיבים ליוניסטיים ועלתה על כל הציפיות .כל חברי המועדון שהתגייסו
למאמץ אסירי תודה למי שנתן יד להצלחת הערב.
כל ההכנסות קודש לעזרה לעיוורים וליקויי ראייה ,ילדים ונוער בסיכון.
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מועדון הוד השרון
פעילויות רווחה
המרכז להשאלת ציוד רפואי  -המשכנו בהפעלתו השוטפת של מרכז זה הפתוח כל ימות השבוע ומופעל
על ידי חברי המועדון ומתנדבים נוספים ,ובכללם סטודנטים שקיבלו מלגות מליונס ישראל.
הפעלת פארק כל הילדים  -המועדון מקיים באמצעות חבריו מדי שבוע פעילות משותפת לשתי כיתות גן
 האחת מהחינוך המיוחד והאחרת מהחינוך הרגיל.פרויקט "עין טובה"  -מתוך  2,203ילדי  74גנים (חובה וטרום חובה) ,נבדקו  1,746ילדים ,שנבדקו
במהלך השנה נמצאו  )14.3%( 250בעלי סבירות ל "עין עצלה" והופנו
לבדיקה אצל רופא עיניים ילדים.
מועדון הקשישים בשכונת גיורא  -מועדוננו תומך ,מממן ,מלווה ומארגן
מסיבות ,הרצאות וטיולים ותומך בפעילויות רבות של מועדון הקשישים
בשכונת גיורא בעיר שהיא שכונה ממעמד סוציו אקונומי נמוך.
שנה ,סדר
ב  30.4התקיים ,כמדי
הקשישות
במועדון
פסח
ביוזמת
גיורא .האירוע התקיים
נחושתן
מנהלת המועדון יעל
הוד השרון הצטרף לסייע ,לתרום
וכמובן שמועדון ליונס
לעריכת
המצרכים
עבור הכיבוד וכל שאר
חברות
השולחנות.
לסידור
הסדר ,אביזרים וכלים
ושוש הלוי השתתפו בסדר לצד
המועדון שוש ארוגטי
מתנדבת ליונס שעוסקת בעבודות יד,
החברות .ביחד עם
ומתנדבת נוספת שבאה לערוך את הסדר ולהסביר את האגדה מבחינה הלכתית( .המתנדבת מגיעה
פעם בשבוע למועדון לספר להם מסיפורי התנ"ך).
המועדון מימן הסעות עבור הקשישות ,לחנות "איקאה"
בהרצליה.
התרמת דם  -ביום שישי  1.5.15נערך פעם נוספת השנה

כמסורת רבת שנים מבצע התרמת דם של מד"א ,בסיוע
מתנדבי מועדון ליונס הוד השרון  ,שכיוונו את התורמים
למקום ההתרמה ,וסייעו ברישום התורמים ומילוי
השאלונים .תושבי העיר תרמו במהלך יום התרמה זה
 115מנות דם.
תוכנית גמל"א ( -גיוס מתנדבים למען האחר) ,בעקבות החלטת
העירייה להפסיק את תקצוב התוכנית ,החליטו חברי המועדון
לאמץ אותה כפרויקט נוסף של המועדון .גמל"א הינה תוכנית התנדבותית ארצית המפעילה
כ 1500-מתנדבים אשר חונכים תלמידים ופועלת בלמעלה מ 20-רשויות מקומיות ברחבי הארץ.
המתנדבים מעניקים סיוע לימודי/רגשי/חברתי פעם בשבוע בשעות אחר הצהרים ,לתלמידים בחינוך
היסודי שבני משפחתם מתקשים לסייע להם בקידום ההישגים הלימודיים והחברתיים.
הנושא הובא לאחרונה לידיעת חברי המועדון על ידי גב' יפה זגן ,רכזת תוכנית גמל"א בהוד השרון ,שהיא
גם חברת המועדון ,שהחליטו מיידית  -לאור הכרתם בחשיבות הרבה של המשך קיום התוכנית בעיר,
ובשל העובדה שרכזת התוכנית ,יפה זגן ,התנדבה להמשיך בעבודתה ללא שכר  -לפעול להתנדב ולממן
מתוך תקציב המועדון את התוכנית כחלק מתרומתו של המועדון ליונס לקהילה.
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איש השנה ואיש המופת וחלוקת מלגות לסטודנטים  -המועדון מעניק מדי שנה את התואר ''איש השנה''
של המועדון לאדם או לגוף מהוד השרון בגין הישגיו
הבולטים הקשורים בהתנדבותו בקהילה ועל היותו
דוגמה לציבור הרחב הראויה לחיקוי ולהערכה ,ואת
"איש המופת" לאדם או ארגון הבולט באותה שנה
מסוים.
בתחום
כללי
באופן
השנה בחר המועדון להעניק את תואר "איש השנה"
לתושב הוד השרון מר משה קפטן בן  ,85ניצול שואה,
סא״ל במיל ,נכה צה״ל ,אב לשלושה בנים  -אבישי,
אילן וניר  -וסבא לשבעה נכדים ,ואת תואר "איש
האזרחי.
המשמר
למתנדבי
המופת"
אירוע התרמה שנתי
ב  4.6.15ערכנו ,כמדי שנה את אירוע ההתרמה השנתי שלנו .האירוע התקיים
בהיכל התרבות של כפר סבא בנוכחות כ  700אורחים ומוזמנים שחלקם הארי
קנה כרטיסים שהכנסתם קודש למימון הפעילות ההתנדבותית של המועדון.
לאחר ברכות של נשיא המועדון ,המשנה לנציב ליונס ישראל מרואן זיבאק
ונציגת העירייה ,נהנו האורחים מהמופע שעמד בסימן הוקרה ללהקות
הצבאיות עם מיטב הזמרים כמו דורית ראובני ,רבקה זוהר ,מקהלת גבעתיים
ועוד זמרים רבים אחרים והכל בהנחיית השחקן משה בקר.

מועדון ליונס הוד השרון "לב ארי"
פעילויות רווחה
 - 26.4.15התרמת דם בשיתוף עם מד"א ברחבה של קניון מרגלית.
 - 29.4.15ערב הוקרה לאשת השנה של מועדון ליונס לב ארי הוד השרון,
הענקת תעודות הוקרה למתנדבים ומתן מענקים לנסיעה לפולין לתלמידים מתנדבים בקהילה.
 - 15.5.15יריד "שישי בלב" .יריד שכל ההכנסות קודש לפעולות המועדון למען ניצולי שואה והקהילה
כולה.
"קפה אירופה"  -מדי יום ד' ,חברי המועדון מפעילים ומסיעים את שורדי השואה בשיתוף עם נוער מתנדב.
"שלוותה"  -פעם בחודש בימי ג' ,מגיעים מתנדבים שלנו להנעים את זמנם של המאושפזים ב"שלוותה"
בהרצאות ,השמעת מוסיקת דיסקו ושיחות תמיכה.
"מועדון גיל הזהב" בנוה נאמן  -חברי המועדון תומכים ומלווים את הפעילות במועדון.

פעילויות חברתיות
 - 7.5.15ל"ג בעומר בבית משפחת הולץ.
 - 24.5.15חג שבועות בבית משפחת לינדמן .חגיגה בלבן לצלילי שנסונים צרפתיים.
 – 12.6.15ערב על חוף הים
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מועדון הרצליה
פעילויות רווחה
פרויקט "עיניים טובות"
בדיקות עיניים בגני ילדים כולל גנים בהם לומדים ילדים בעלי מוגבליות.
תמיכה בנזקקים
תמיכה במועדונית של ילדי בית ספר ,עזרה בלימודים ,שיחות עם ילדים ואף
תמיכה בהורי הילדים שזקוקים לכך לא פחות מאשר הילדים.
המשך עשייה למען שורדי השואה
המשך עשייה עם ניצולי שואה :עריכת סרט על אירוע בר המצווה בכותל וחלוקת
הדיסק לכל משתתף.

פעילויות חברתיות
המועדון משקיע רבות בגיבוש חברתי:
חגגנו את פורים במסיבה עליזה יחד עם מועדון רוטרי של כפר שמריהו .גם יום העצמאות נחגג בשירה
של שירי ארץ ישראל היפים ,בריקודים וכמובן בכיבוד עשיר ומהנה.
ערכנו לסיור מודרך בבני ברק ,תוך קבלת הסבר מעניין על תולדות הישוב והתפתחותו לישוב חרדי על כל
המשתמע מכך .קינחנו באירוח של מאכלי השבת וכמובן קניית חלות חמות לשבת.
נסענו ל מטיול בפורטוגל .טיול לחו"ל הפך כבר למסורת וחברי המועדון מצפים לכך ,ביודעם שמעבר לעוד
טיול בחו"ל ,זאת חוויה ,מגבשת מאד ,מלאה
שמחה והומור.
בפגישת המליאה האחרונה,
אירוח הנציב
המועדון אירח את הנציבים ,הנציב היוצא – אמנון
אלתר והנציב הנכנס מרואן זיבק ,אשר בירכו את
המועדון על פועלו ואיחלו הצלחה להמשך הדרך.
הנציב החדש ,הקדיש כמה דקות להביא את
המשנה שלו להמשך ההנהגה של ליונס ישראל
ושילוב המועדונים ברעיונות ופרויקטים חדשים.
המועדון יוצא לפגרה אך כבר עוסק בתכנון הוועדות לשנה הבאה ,תוך הקפדה שכל חברי המועדון ייקחו חלק
בפרויקטים המתוכננים.
אנחנו מאחלים חופשה נעימה לכל חברי ליונס בארץ.
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מועדון מודיעין
פעילויות רווחה
פרויקט "עין טובה"
בימים אלה סיים המועדון פיילוט בפרויקט לאיתור "עין עצלה" במועצה
אזורית חבל מודיעין .במסגרת הפרויקט נבדקו מעל  1200ילדי גן חובה
ולמעלה מ 60-ילדים אותרו ונשלחו לבדיקת המשך לרופא עיניים לילדים.
בתחילת שנת הלימודים הקרובה נתחיל בהפעלת הפרויקט בעיר מודיעין
לאחר שנפיק לקחים מהפיילוט .המכשיר נרכש על ידי עיריית מודיעין –
מכבים  -רעות והמועצה האזורית חבל מודיעין.
בכך מצטרף מועדון מודיעין לפרויקט "עין עצלה" שיזם ארגון ה"ליונס
הבינלאומי" בעולם כולו וליוזמת "ליונס ישראל" ,להפעלת הפרויקט ,ולשמונה
מועדוני ליונס בארץ המפעילים אותו כבר הלכה למעשה.
פוסטר השלום
את הטכס של תחרות פוסטר השלום קיימנו בבית הספר "דורות" ,במודיעין.
משלחות חילופי נוער בח"ל
בקיץ הקרוב יצאו  4תלמידי תיכון במסגרת משלחת חילופי נוער להולנד ,לאירלנד ,לנורווגיה ולטקסס ,ארה"ב.
"קפה אירופה"
אנחנו מפעילים את "קפה אירופה" למען שורדי השואה יחד
עם העמותה למען הקשיש.
בפורים ערכנו מסיבה לשורדי השואה בה השתתפו גם
תלמידי כתה ה' 1מביה"ס "רעים" ממודיעין .זו הפעם
השלישית שתלמידי הכתה המשתתפים בפרויקט "מחויבות
אישית קהילתית" ,מגיעים ל"קפה אירופה".
פרויקט ה"זולה"
זהו פרויקט הדגל של המועדון

-

מועדון "ליונס מודיעין" וה"עמותה למען הקשיש" חגגו פורים
עם ניצולי השואה

טיפול בנוער כדי לצמצם

ולמנוע אלימות ,סמים ואלכוהול.
"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 .
החברים התכנסו בשילת ,לסדנא על הכרות "תרבות הבילויים של בני נוער ומניעת
שימוש בסמים ואלכוהול".
הסדנא אורגנה כסדנת העשרה לחברי המועדון ונועדה לתת לחברי המועדון כלים,
מידע ו"טיפים" לזיהוי בני נוער
הצורכים סמים והדרכה בדרכי
ההתמודדות אתם.
מכינים פופקורן לנוער
ב"זולה"
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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 המוגבליות .המועדון תרם מחשבים למועדון הקשישים בחבל מודיעין.
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 אוטיסטים בביתם כדי לאפשר להורים מעט רווחה וזמן פנוי לסידורים .טיפול בצהרון  -התנדבות
בצהרון בטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים (הפרעות אכילה).
פעילות למען החיילים
איסוף וחלוקת דברי מאפה על בסיס יומי לחיילים שבגזרת מודיעין ,לפי תוכנית שיבוץ חודשית.
"איש השנה"
המועדון בחר בחיים לוי כאיש השנה לשנת .2015

פעילויות חברתיות
ערב שירה
ביום העצמאות ערכנו ערב שירה ומסיבת ריקודים עד לשעות הקטנות של הלילה
בגינת ביתו של נשיא המועדון ברעות ובמוצאי החג נסעו חברי המועדון לטיול ג'יפים בן
 5ימים ליוון.
טעימות תרבות
החברים ביקרו במוזיאון ירושלים ו"טעמו"
מכול סוגי תערוכות הקבע .לקינוח דלגו
החברים שנשארו עם טעם של עוד,
לארוחת ערב חגיגית  -ארוחת "גורמה" במסעדת המוזיאון.

טקס "החבר החדש"
המועדון השתתף בטקס "החבר החדש" של ליונס-
ישראל ב.19.6.15-
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ליונס נט – מידעון הנציבות
מועדון כפר סבא
פעילויות רווחה
מועדון ליונס בארוע השנתי של בני המיצווה  - 2015מנבטים לפיטאייה
גם השנה קיים מועדון כפר סבא את חגיגת בני מצווה עבור ילדי העיר
ומשפחותיהם .כמו כל שנה ,הארוע התקיים באולם פיטאייה בכפ"ס.
בעלי האולם יודעים לפנק כל שנה את החוגגים של המועדון כך שהם
מהווים כבר חלק מהפרויקט המבורך.

פגית דרור עם הצוות המארגן

 29בנים ובנות מצווה והמשפחות חגגו בריקודים ופינוקים עד שעת
לילה מאוחרת .הילדים תושבי כפ"ס ,חלקם בפנימיית עלומים ומרחבי
העיר.
האירוע התחיל שבוע קודם בטיול המסורתי שמקיים הליונס עם
הילדים לבסיס נבטים שבדרום .שם התארחו הילדים ביום ביקור
בטייסת  .116הילדים עברו "תדריך" בחדר התדריכים עם
טייסים מהטייסת ,פגשו בטכנאית מטוסים ,לבשו סרבל וקסדה,
טיפסו למטוס קרב וצפו ממש מקרוב במטוסים הממריאים
ונוחתים .את הטיול עצמו מארגנת דלית יחיאלי חברת המועדון
שהינה אחות שכולה לאייל עוז שנהרג לפני  34שנים ,עת שרת
כטייס בטייסת זו .גם האם ניצה עוז הצטרפה כמו כל שנה לטיול
וכרגיל חילקה לילדים באהבה את שקית הממתקים המסורתית
שלה.
את המסיבה רבת המשתתפים ,כ 400-אורחים ,ארגנה יו"ר הוועדה בליונס ,פגית דרור הפעלתנית יחד עם הצוות
שלה .באולם נכח מ"מ ראש העיר מר צביקה צרפתי  ,נציגי עירייה וחברים ממועצת העיר .נכחו גם נציגי מלב"י
שתורמים תרומה משמעותית לערב זה שנה אחר שנה ,נציגי חב"ד שתורמים לילדים כל שנה פמוטים וגביע
לקידוש וכן נציגי הפועל כפ"ס בכדורסל שתרמו אף הם שי .תרומה נפלאה נוספת הייתה של נירה שלום בעלת
החנות "גרדרובה כפרסבאית" שתרמה שמלות בת מצווה מפוארות לבנות המצווה .היו גם נציגי "משען" שמנהלים
את פנימית "עלומים"  .באולם נכחו גם מועדון צעירי הליונס ,המועדון החדש שקם ככוח עתודה למועדון הותיק ,וכן,
בני נוער הליאו ,התיכוניסטים המדהימים שמייצגים את בני הנוער הליוניסטים בכפ"ס ומתנדבים כל השנה.
אחרי קבלת הפנים ,פסעו הילדים עם נרות דרך שביל שופרות ,מתופפים ("המתופפים של עוזרי" המדהימים!!!)
ולובשי גלימות כאשר ברקע מושמע טקס מעמד הר סיני .מחווה מרגשת לילדים להורים ולכל הנוכחים באולם.
בהמשך הערב הפליא ה ,.D.J-זהר ,לשלוט ברחבת הריקודים ,שם רקדו חברי המועדון עם הילדים והמשפחות.
לוח המגנטים התמלא כל הערב בתמונות החוגגים ,רקדנים ברזילאים פיזזו אף הם ברחבה ולסיום הערב העניקו
חברי הליונס שלל של מתנות וצ'ופרים שבראשם כרטיס מגנטי מפנק למסע קניות לחוגגים הצעירים .תם הערב
ומזל טוב לבני המיצווה.
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ליונס נט – מידעון הנציבות
מועדון פתח תקווה שלום
פעילויות רווחה
פעילויות בבית ספר "יובלים" בשכונת "עמישב"
 שיעורי עזר לתלמידים:חבר המועדון ,ליון אלי אזרחי ,וסטודנט מפרויקט "קרן רכוולסקי" ממשיכים להעביר מדי שבוע שיעורי עזר
לתלמידים נזקקים בבית הספר.
 תרומת ספרים:חברת המועדון ,דליה שני ,הביאה כמדי שנה לספריית בית הספר ,תרומה של ספרי קריאה מהוצאת הספרים של
"ידיעות אחרונות".
משפחת עפרון תרמה לספריית בית הספר כ –  120ספרי עיון ,בעיקר בנושאי ידיעת הארץ.
 פינת חי טיפולית:פינת החי הטיפולית שהוקמה בחצר בית הספר במימון משותף של עיריית פתח תקווה ,מועדון שלום ותרומה של
משפחת ורדי לזכרו של אבי המשפחה ,חבר המועדון יוסף ורדי ז"ל ,ותקרא " פינת סבא יוסף" פועלת בהצלחה
רבה .טקס גילוי הלוט מעל שלט ההנצחה יתקיים במהלך חודש יוני.
מועדון "נאמ"ן":
 פעילות שבועית:חבר המועדון ,שמוליק בן נפתלי ,ממשיך בפעילותו השבועית בשני מועדוני "נאמן" לנפגעי אירוע מוחי בשכונת
,אם המושבות ,ובמתנ"ס עולמות.
 הרצאות:משפחת בן אשר קיימה הרצאות במועדון שב "אם המושבות" .ההרצאות זכו להדים חיוביים ביותר מצד חברי
המועדון.
 טיול שנתיהמועדון סייע להוציא את משתתפי שני המועדונים עם מלוויהם סך הכל קרוב ל –  80משתתפים ,ליום טיול
בגליל המער בי שכלל סיור בעכו העתיקה ,ביקור במוזיאון "לוחמי הגטאות" וארוחה משותפת ,הייתה זו חוויה
מרתקת לכל המשתתפים.
 חלוקת חבילות מזון:לקראת חג הפסח קבלו  27משפחות נזקקות שנבחרו ע"י לשכת הרווחה בעמישב ,תלושים לרכישת מצרכי
מזון לחג .יו"ר וועדת הרווחה מיקי שיפר קיבל מכתב תודה מלשכת הרווחה .
פעילות במד"א:
חברת המועדו ,דבי עפרון ,ממשיכה בפעילותה השבועית במסגרת יחידת המתנדבים של מד"א הפועלת
בקרב קהלים נוצריים .במסגרת זו נתרמו לאחרונה שני אמבולנסים ,מתוכם ,אחד לטיפול נמרץ ומספר ערכות
החייאה .בנוסף התקיימו מבצעים של התרמת מנות דם במסגרת כנסים של קהילות נוצריות שהתקיימו בארץ.
סדרת הרצאות במועדון סלע:
המועדון סייע בסכום של  ₪ 3000.00בקיום סדרה של הרצאות במגוון נושאים במועדון הקשישים "סלע"
הפועל במסגרת עמותת "על"ה" – עמותה למען הקשיש .ההרצאות התקיימו במהלך החדשים – אפריל – יוני.
מיקי שיפר קיבל מכתב תודה מהעמותה.
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ליונס נט – מידעון הנציבות
מועדון קריית אונו "אלמוג"
פעילויות רווחה
"קפה אונו"
אנחנו ממשיכים ללוות את שורדי השואה של העיר בפעילותם החברתית .עוזרים בשינוע ובהכנת הכיבוד.
התרמות דם
בפעם השנייה השנה ארגנו יחד עם מגן דוד אגום התרמות דם
בקניון בקריית אונו .הפעם הבאנו שלוש ניידות כדי לא לבטל
את זמנם של התורמים .כמו בכל פעם גם חברי המועדון תרמו
למבצע .בתמונה ,חברת המועדון יפה דביר תורמת דם.

"אנוש"
חברי המועדון תומכים ומעודדים את חברי מועדון אנוש בקריית אונו .מחבקים
אותם בחגים ועוזרים להוציא לפועל טיולים תערוכות וארועים חברתיים .חברת
המועדון ,אוריה בורג ,מטפלת בתקציב ,החברות ריקי סידליק ,יו"ר ועדת רווחה,
וריקה ויינרייך ,יו"ר ועדת חברים דואגות להנעים את שהות החוסים במועדון .גבי
צור צ'יטיאט מעבירה סדנאות ציור.
סיוע לשעת חירום
חברים מהמועדון מתנדבים בעיריית קריית אונו בפרויקט סיוע לשעת חירום.

פעילויות חברתיות
טיול לירושלים
החלטנו שהשנה נקדיש את טיול סוף השבוע המסורתי לעיר הבירה וסביבותיה .בקרנו במוזיאון הקסטל במעלה
אדומים ,שתינו לרוויה ממילותיו של הסופר דן בניה סרי ,חזרנו בזמן אל
המשוררות שגרו בירושלים וכתבו עליה בהדרכתו של ברוך שמילוביץ .את ערב
שבת העברנו בנעימים והקדשנו למצגת תמונות של החברים מזמן היותם ילדים
צעירים .כל אחד סיפר קצת על עברו הרחוק כדי להיטיב להכיר אחד את רעהו.
הארוע השנתי
בסוף חודש מאי ארגנו את הארוע השנתי .ראש העיר של קריית אונו ,מר ישראל
גל ,וראשת העיר של יהוד ,גב' יעלה מקלס ,כיבדו אותנו בנוכחותם כמו גם הנציב,
אחרי
ליון אמנון אלתר.
הנאומים שלומית אהרוני
ומטרת הארוע הושגה.
הנעימה את הערב בשיריה

האלמוגיות בארוע השנתי
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ליונס נט – מידעון הנציבות
מועדון רמת גן
פעילויות רווחה
מועדון מרש"ל לכבדי ראיה
חברי מועדון רמת גן מרכזים מערך של הרצאות לאורך השנה לעיוורים וכבדי ראיה .ההרצאות בדרך כלל
מועברות ע"י חברי ליונס בתחום התמחותם ועבודתם ,בנושאי כלכלה ,סיפורי תנ"ך ביטוח ,חיסכון וטיפים
להתנהלות כלכלית.
אנחנו מעניקים להם גם תקציב לרכישת ציוד לו הם זקורים.
ב"יום העיוור" שהתקיים בר"ג הרגישו בנוכחות הליונס בדוכנים שהוקמו ובמימון.
בית ספר לחינוך מיוחד "סביון"
מועדוננו אימץ את ביה"ס ומלווה את שכבת בני המצווה מתחילת השנה עד לטקס
בבית הכנסת ועלייתם לתורה בכותל בהשתתפות רב הכותל.
מתנדבי המועדון שותפים עם צוות ביה"ס בהפעלת התלמידים באירועים שונים :יום
המשפחה ,יום המעשים הטובים ,ט"ו בשבט ,פורים ,פסח.
חבר המועדון מעביר שיעור בנגרות לתלמידים .בהדרכתו התלמידים מגיעים להישגים
מרשימים.
התרמת דם
פעמים בשנה חברי המועדון נרתמים לפעילות חשובה זאת .בכל התרמה הגענו לכ 150-מנות
דם .השג מרשים.
קפה אירופה
אנחנו עוזרים למועדון העירוני לניצולי שואה ,בארגון ערבי תרבות ,מוסיקה וריקודים .חברת
מועדון לקחה על הצמה לתעד בחוברת מיוחדת את קורות חייהם ופרטים כמוסים מעברם של
השורדים.
"לב אל לב"
חברי המועדון התנדבו לאמץ ולסייע לקשישים בעלי צרכים מיוחדים ,לתפקד בחיי היום יום.
מועדון גמלאים
פעילותינו במועדון נמשכת מזה שנים רבות .אנחנו מנחים אירועים ,מפעילים משחקי חברה ,כמו בינגו ,מעבירים
הרצאות ומסייעים ברכישת ציוד למקום.
כפר הגמלאים ברמת אפעל
מתנדבי הקבוצה מגיעים לכפר פעמים בשבוע ומבצעים הסעות מהחדרים אל
המועדון ואל המרכז החברתי שבמקום.

פעילות חברתית
טיול לגיאורגיה
חברי המועדון יצאו לטיול גיבוש והנאה לגיאורגיה
סופ"ש בפקיעין
לאותה מטרה יצאנו לפני מספר שבועות לסוף שבוע מוצלח ביותר ,של "ביחד".
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ליונס נט – מידעון הנציבות
מועדון רעננה "דרור"
מועדון "דרור" רעננה ממשיך מזה שנים רבות בפעילויות שונות ברעננה.
פעילויות רווחה
הפעלת קפיטריה לחוסים במעון שיקמה (מעון לאנשים עם מוגבלויות)
פעילות "קפה אירופה" בשיתוף עיריית רעננה .מפגש עם כ –  60-100יוצאי אירופה .מנעימים להם את
זמנם בפעילויות שונות כגון הרצאות ,שירה ,סרטים ,חוגגים את חגי ישראל ,ומגישים להם קפה תה
ומעדנים שונים.
פעם בחודש אנו חוגגים יומי הולדת ב "בית אקשטיין" בית חם המעניק שירותים לצעירים ובוגרים עם
אוטיזם.
המועדון פעיל גם בפעילות ספורטיבית בעמותת "אין דברים כאלה" כדורת דשא על שטיחים באולמות
לעיוורים וכבדי ראייה.
חברי המועדון פועלים ב "הבית של בנג'י" ,בית לחיילים בודדים .החברים עוזרים במטבח ,בעמדת
הקבלה ,ובכביסת בגדי החיילים כשהם מגיעים לחופשות.
בחירת איש השנה
עריכת תחרות ליונסשף לכבדי ראייה.
פעילות חברתית
המועדון פועל רבות לגיבוש בחגיגת כל חגי ישראל יחד ,וכן טיולים וסופי שבוע.
יצאנו לטיול סוף שבוע נפלא לגליל העליון ורמת הגולן עם לינה במטולה ,גולת הכותרת בטיול הייתה הדרכתו של
גיל ברנר שיוזם ופועל רבות לקיום שביל לזכרו אלי כהן ז"ל ברמת הגולן.
המועדון פעיל מאוד גם בפעילות הנציבות .חברי המועדון מכהנים כיושבי ראש וועדות ,ו/או חברים בוועדות
שונות.
לאחרונה נבחרה חברת המועדון ,מרים קרוקין ,כמשנה שני לנציב וכבר ייצגה את ליונס ישראל עם הנציב בוועידה
שנערכה בפולין .היא תייצג את ישראל בחגיגות ה 100-של ליונס העולמי.

מועדון רעננה "פנינת השרון"
פעילות חברתית
מועדון "פטריה"
בצהרונית העירונית "פטריה" מקבלים  15ילדים הנאספים מבתי ספר שונים  -ארוחת
צהרים חמה ,עזרה בהכנת שיעורים וחוגים שונים (שחיה ,ג'ודו ,דרמה ,עבודות יד).
הילדים ברובם לומדים בחינוך המיוחד וחלקם ילדי אימהות חד הוריות שאינן יכולות
לקבל אותם או לעזור להם בלימודים .מועדון ליונס רעננה פנינת השרון "אימץ" את
המועדונית לפני שנים .חברי המועדון מגיעים בכל יום לעזור לילדים בהכנת שיעורים,
מארגנים להם ימי כייף במהלך השנה (בשנה זו  -טיול לחרמון עם המשפחות ובוקר
במימדיון) ,ובמידת הצורך תורמים כספים לרכישת ציוד מסוים ,אותו העיריה לא מספקת.
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בתרומתו הנדיבה של מועדון הליונס ,התאפשר ,כמו בכל שנה ,לילדי מועדונית "פטריה" ולמשפחותיהם לצאת ,ב-
 ,19.3.2015ליום טיול  -יום כיף ,הכולל גם ביקור באתר החרמון .הטיול כלל את ילדי המועדון ,בלוויית הורה
ואח/ות וכן את עובדי המעון ומלווים של המועדון הליונס .רוב הילדים ראו שלג בפעם הראשונה וכך גם מספר
הורים .מה שציין
במיוחד את היום,
היה זמן האיכות
הכל כך חשוב
ואולי אפילו נדיר,
של הילדים עם
הוריהם.

בית חלומי
הליכה :מזה שנים ,פעם בשבוע מתנדבי המועדון הולכים עם הדיירים של בית חלומי (הוסטל של אקי"ם) .ההליכה
מתבצעת בשעות הערב ודיירי בית חלומי שיצרו קשר חברי עם המתנדבים מחכים להם מדי שבוע בקוצר רוח עד
להגעתם ולהליכה המשותפת.
חוג צילום בבית חלומי :בבית חלומי מתקיים חוג צילום אחת לשבועיים.
מתנדבי המועדון יוצאים עם הדיירים לצלם ברחבי העיר רעננה .הדיירים
בעלי פיגור שכלי ,לומדים להכיר את המצלמה והשימוש בה .הם לומדים
איך להתבונן בסביבה ,לבחור את התמונה הנכונה ,להבין מה הם רואים
ולהחליט מה הם אוהבים לצלם .בסוף שנה שעברה נערכה תערוכת
צילומים של הדיירים בבניין העירייה ברעננה.
״מרכז בכל אופן רוכבים״
ביום שישי  29.5.2015חברי הליונס השתתפו במסע השנתי של ״מרכז בכל אופן רוכבים" שהתקיים בפארק
העירוני ברעננה .במסע זה רכבו אנשים עם צרכים מיוחדים שמנצחים את המגבלה שלהם ,יחד עם אנשים ללא
מוגבלויות .התקיימו שני מסלולים :הראשון מסלול לכל המשפחה ,ושני מסלול לרוכבים מתקדמים .המשתתפים
נהנו גם ממבחר פעילויות שהתקיימו במקביל  -כגון :מעגל מתופפים ,ציורי קריקטורות ,עמדות איפור ועוד .חברי
מועדון הליונס סייעו בהכוונת הרוכבים ובעזרה בארגון האירוע.
פרויקט בנות ובני מצווה
מועדון הליונס מוביל מזה קרוב לעשור את פרויקט חגיגת בנות
ובני מצווה .בפרויקט משתתפים מדי שנה  15-25בנים ובנות
ממשפחות קשות יום (ובדרך כלל חד-הוריות) עפ"י קביעה של
מחלקת הרווחה של עיריית רעננה .במסגרת הפרויקט השנתי
בני
מקבלים
ובנות המצווה שיעורי דת
ומסורת בבית הכנסת בהנחייתו
של הרב קובי פסל מרעננה,
מסיירים בירושלים ובכותל
המערבי ,מבקרים ומתארחים
בכנסת .לקראת סיום כל מחזור
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של בני ובנות המצווה ,מועדון הליונס מארגן טקס שמח במיוחד של אירוע
בר מצווה חגיגי באולם אירועים ,בשותפות עם עיריית רעננה ו"קרן רועי לא
אחסר" ,ובו משתתפים גם בני המשפחות של הנערים והנערות ,הקורנים
מאושר לראות את יקיריהם הצעירים זוכים לקיים אירוע חגיגי ,כשאר
חבריהם  -דבר המקנה להם תחושה של שווים בין שווים.
התרמות דם
מועדון הליונס מפעיל פעמיים בשנה יחד עם בנק הדם של מד"א אירוע של התרמת דם ברחבה המרכזית מול בית
יד לבנים ברעננה .אי רועים אלו של התרמת דם נמשכים זה שנים רבות .חברי המועדון מפעילים את תחנות
התרמה שבצמוד לניידות ההתרמה ,מסייעים לתורמים במילוי הטפסים ,מעודדים את העוברים ושבים לתרום דם
ומכבדים את התורמים במשקה ועוגיות .אירוע ההתרמה האחרון התקיים ביום ששי ה 22.5.2015-ונאספו
במהלכו כ 100-מנות דם תקינות.
פוסטר השלום
מזה שנים רבות ,משתתף המועדון בתחרות פוסטר השלום .בשותפות פעילה של
עיריית רעננה ,אנו מגיעים למספר גדול של בתי ספר וילדות וילדים רבים
משתתפים כל שנה בתחרות .השנה ציור של ילדה מרעננה נבחר במקום הראשון
בתחרות הארצית של פוסטר השלום.

אני מודה מקרב לב לכל אלה שנענו לקריאתי ,הכירו בחשיבות הפרסום ועל כן אספו
חומרים ,תמונות ,כתבות ,מכתבים וכיו"ב ,על המועדונים ,כתבו ,ערכו ושלחו אלי את
הדברים .כך גילינו כולנו עשייה ועבודה התנדבותית מהנה ומאתגרת לנפש ולרוח,
לאינטלקט ולפעילותינו הפיזית.
נהניתי לעסוק בעבודת העריכה ולמדתי מכל אחד ואחד מכם.
אני מאחלת לכולם קיץ נעים וחופשות מיוחדות.
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