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 דבר הנציב

הנשיא העולמי של הליונס, , תכמקובל בוועידה הבינלאומי
 .איתי ועם רעייתיד"ר ז'יטסואירו יאמאדה ורעיתו הצטלמו 

במלוא לאחר הוועידה הבינלאומית  נכנסתי  לארץחזרתי עם 
 הקצב והכוחות לעבודה.

במבט נחוש החלטתי להסתכל קדימה אל עתיד הארגון 
 בארץ.  

לצערי, שלושה מועדונים נסגרו בשנת הפעילות הנוכחית ועל 
כן הצבתי לי כמטרה לנסות ללמוד, לעודד, לשדרג ולארגן 

על כן ביקשתי .   את הארגון בכוחות משותפיםומחדש 

, ומדב עפרון, יו"ר  GMT-מעו"ד מאיר ברנע, יו"ר ועדת ה

ר דרך להקמת מועדונים חדשים של צעירים.  , להציע דרכי פעולה.  התכוונתי במיוחד ליצוLT  G-ועדת ה
.  , מוטי מרלינסקימועדון נס ציונהנשיא ואמנם סנונית ראשונה הופיעה, בעזרתו ובעבודתו האינטנסיבית של 

 . לחברי המועדון מועדון הצעירים "נס השפלה" קם ומתפקד.  אני מודה מקרב לב

ברצוני לעזור למי מד מולי בגובה העיניים.  העו "האחר"מתוך ראייה של  – סיסמתי השנה היא "האחר"
שמבקש להסביר, שזקוק לעזרה, לתמוך במי שזקוק לתמיכה, להקשיב למי שזקוק לאוזן קשבת, להבין את מי 

 ולשמח את מי שעצוב.   לכוון את מי שזקוק ליד מכוונת 

על פי אפלטון "האחר" הוא המושג "האחר" הינו מושג פילוסופי שנתפס באופן שונה לאורך ההיסטוריה:  
בכוח; על פי אפיקורוס, הפילוסוף היווני אתונאי, "האחר"  להתיחס אליו אפילואפשר שלעיתים , חשודנושא 

הוא סובייקטיביות שיש להנות ממנו ואם אפשר יחד איתו בחסד ובידידות; על פי סרטר, "האחר" הוא גורם 
 לניכור שלי עצמי.

ה"אני" עצמי הוא בבחינת הפנים שמולנו.   "האחרשעל פיו "פתי עמנואל לוינס, פילוסוף הצרבדווקא בוחר אני 
קיים יחסית ל"אחר".  אם כך אין לנו קיום אלא יחסית ל"אחר", כי ה"אחר" בעצם מגדיר אותנו.  מסובך?  

 ,"אחר"די לא להתעלם מעצמי.  ואם כך על ידי חיזוק הכ "אחר"לגמרי לא!  זאת בדיוק הדרך לא להתעלם מה
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, אם כך, הוא יחס מוסרי, של אחריות "האחר"היחס שנוצר ביני לבין     1אני מחזק את עצמי. ,בהשאלה
 ד"ר יאמאדה, הנשיא הבינלאומי.הגדיר זאת השנה היטיב לכפי ש ,2הדדית

ברצוני לבקש מכל אחד ואחת מכם להצטרף אלי  2016לפנינו עוד חצי שנת פעילות.  לרגל כניסתה של שנת 
נושא זה וירגיש מחויב למועדון שלו נצליח לבדרך להרחבת שורות הליונס.  אם כל אחד מאיתנו יתרום קצת 

 להתגבר על הזעזוע שעברנו בתחילת השנה.

תארחתי על הכנסת האורחים ועל הרוח הליוניסטית שהפגינו.  אני ברצוני להודות לכל המועדונים בהם ה
מזמין את כולם להגיש מועמדות לחברות בוועדות הנציבות ולקחת חלק בעשייה.  אני מעריך מאוד את הרוח 

 .ההתנדבותית של כל מועדון ומועדון ואת הפרוייקטים המתנהלים ברחבי הארץ

 אני מאחל לכולם המשך פורה.

 

 דבר העורכת

ביולי היה טקס חילופי הנציבים בנצרת.  חברי ליונס מכל המועדונים הגיעו  24-ב
מרואן זיבק.  בכך החלה שנת מאמנון אלתר ללטקס והיו נוכחים בהעברת המקבת 

 הקבינט הוצג בפני כולם ויצאנו לעבודה..  2016-2015הפעילות 
עם לוח ארועים כמעט  ,הבינלאומית של הליונסמרואן חזר מהונולולו, מהוועידה 

מוכן לכל השנה.  כל 
ישיבות הקבינט והישיבות 

הנציבותיות הופיעו בלוח 
 השנה והעבודה החלה בקצב.

עד מהרה התמלא לוח השנה בארועים של המועדונים, 
בהשקות מכשירים בארועים הנציבותיים, בהתרמות, 

ובכיו"ב  בערבי הנציב,שנתרמו על ידי המועדונים, 
.  הקצב מקפיד להגיעכולם מרואן לארועים ש

,  מסחרר, אבל הוא תמיד מגיע נינוח, לבוש בקפידה
מברך את כולם ומדבר בגובה העיניים.  עונה על כל 

   שאלה בקול שקט, לא מתרעם ומשרה אווירה נעימה.

משום שהשנה אני עורכת את המידעון ובנוסף לכך אני גם מזכירת 
הנציבות וגם יו"ר ועדת האינטרנט, בחרתי להתחיל את המידעון עם 

 כיצד מתנהלת העבודה בליונס.   –"דיווחים מהשטח" 

העבודה מול הנציב, בניית הלו"ז, ארגון הפתיח תאר במקצת את 
.  אני משתדלת להענות לכל תהישיבות, הפצת החומר והארועים, התכתובו

ולסדר לכולם מקום בלו"ז על פי הרצון והשאיפה.  אני הבקשות שלכם 
מקווה שעד עכשיו כולם מרוצים, אף כי לפעמים האילוצים מחייבים 

 אחרת.

את תוכן אתר הליונס.  גם פה  מכהנת כיו"ר ועדת האינטרנט ומתפקידי לעדכן מן הצד האחר של הדברים, אני 
הכל מעודכן, ההודעות על להעלות לאתר את כל ההודעות, החדשות, הידיעות והתמונות כמובן.  לת אני משתד

                                                           
1
 Levinas, Le temps et l'autre, Paris, PUF, Quadrige, 1983, p. 21 

2
 http://brouillard-charnel.over-blog.com/article-levinas-une-morale-de-la-responsabilite-72542340.html 

2016-2015קבינט   
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דף ולגלות.  פהארועים מופיעים תמיד לנוחיות החברים.  בלוח השנה מופיעים כל הארועים שלנו.  יש רק לד
ת על הפעילות , רצוי ללמוד להשתמש באתר.  זהו כלי התעדכנות.  אתם יכולים לשלוח כתבומעל לכלו

במועדונים, לצרף תמונה או שתיים והדברים יפורסמו.  הדפדוף באתר יגלה לכם מה מועדונים אחרים עושים, 
כיצד פועלים במועדונים אחרים, פרויקטים חדשים וגם לקשור קשרים עם מועדונים שכנים.   האתר מספק 

של נשיאי המועדונים, של יושבי ראש הוועדות הנציבותיות ושל חברי הקבינט.  אני ממליצה  דוא"לכתובות 

  www.lions.org.il  להתנסות, גם לאלה שלא רגילים עדיין.
ושהתהליך  שהדבר לא יורגש מנסיםובתהליך שידרוג האתר נמצאים עכשיו  חברי ועדת האינטרנט, ,אנחנו

ישתנה האתר ימשיך להיראות כפי שהוא נראה היום, אבל תהליך ההזנה   לחברים.ככל האפשר יהיה שקוף 

היא מערכת לניהול  תוכן שמשמשת לפרסום  Joomla 3.5  .Joomla-ל  Joomla 1.5-אנחנו נעבור מ.  במקצת
, מדי ף, והעבודה הייתה קצת מסורבלת, לא נתמכת יותר על ידי שום גו1.5תכנים באינטרנט.   הגרסה הישנה, 

   דבר שחייב את השידרוג.
 )תגובתי(.השדרוג של האתר הופך אותו לרספונסיבי  ,בנוסף לכך

Responsive Design  או בתרגום חופשי "עיצוב תגובתי" היא גישה לעיצוב לאתרים שמטרתה לספק את
אאוט( למגוון -אין וזום-ומינימום שימוש בזום גלישה קלהחווית הצפייה האופטימלית )כלומר: קלות קריאה, 

אם כך, נגמרו התירוצים.  אפשר לפתוח את האתר גם    .דסקטופ, מובייל וטאבלטים :רחב של מכשירים
 מהטלפון החכם שברשותכם.

 ?עד כה השנה אז מה היה לנו

 השתתפות בפורום אירופה 

 הנציב ורעייתו, המשנה שקדם, המשנה הראשון לנציב, המשנה
השני לנציב מלווים בבני ובנות זוגם, יו"ר ועדת הקשרים 

הבינלאומיים, יו"ר ועדת תחרות המוזיקה, יו"ר ועדת חגיגות 

, יו"ר נפת השפלה ויו"ר LCIF-המאה של הליונס, יו"ר ועדת ה
ועדת חילופי נוער, יצגו אותנו נאמנה בפורום אירופה שהתקיים 

 באוקטובר.   11-ל 9-האוגסבורג בין ה
בר השתתפות החברים בפורום אירופה היה הכרחי למען ד

יצירת קשרים חדשים, ולמען לימוד צורות התארגנות מחדש בשנה ששלושה מועדונים מקומיים נסגרו.  כמו 
כן במעמד זה הוצג בפני הליונס העולמי הפרויקט של סמינר הנוער הבינלאומי שבימים אלה קורם עור וגידים 

 .  2016באפריל  19-ל 15-ויתקיים בין ה

 Thomasבתחרות המוזיקה שזכה במקום השני בלינק הרצ"ב אפשר להאזין למועמד שלנו, דניאל גורפינקל, 

Kuti :שהתקיימה בפורום אירופה 

kuti-thomas-ideos2015/v-https://www.lions.de/web/europaforum 

https://www.youtube.com/watch?v=mHiAffZwIEo 

ששלח את התמונות והלינקים אל אלי אזרחי, יו"ר ועדת המוסיקה.  וכמובן  Ingo Brookmann-תודה רבה ל
 תודה רבה לאלי אזרחי על עבודתו הנאמנה ועל מאמציו הרבים.

זאת כדי להמחיש עד כמה   רצ"ב מכתב שקיבל אחד מ"השגרירים" שלנו הנשלחים למחנות הקיץ של הליונס.
 המכתב הוא מאת  חשובה השתתפותנו בפרויקט זה.

 Gerard Kreuwel, Lions Clubs International, Distrikt 111, Bayern Sud, District YCE, Chairperson 

 

http://www.lions.org.il/
https://www.lions.de/web/europaforum-2015/videos-thomas-kuti
https://www.lions.de/web/europaforum-2015/videos-thomas-kuti
https://www.youtube.com/watch?v=mHiAffZwIEo
https://www.youtube.com/watch?v=mHiAffZwIEo
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Dear Rony 
Thank you very much for being in our Lions Camp BJC15.  
It was a pleasure and a great honor to have you over here. You have contributed very 
well to the success of the camp. Everyone loved and admired your great personality. 
You have made an impression that no one of the group will ever forget when we visited 
the Holocaust Memorial Centre in Dachau.  
I have attached a picture of us where you receive your certificate of participation, as 
well as the visit to Dachau. 
Thanks from the bottom of my heart. 
  
Kind Regards 
Gerald 

 

 והנאה כיף ,יום ספורט 

חברים בפארק הדיג במעיין צבי.  זה  130-, יום ו' התכנסנו כ2015בספטמבר  28-ב
.  היו נציגים כמעט מכל 2016-2015היה הארוע הראשון לשנת הפעילות 

 המועדונים.
 התחלנו את היום עם ארוחת בוקר שכללה פיתות טריות עם זעתר מהטאבון.

החברים השתתפו בסדנאות בישול, יוגה צחוק, משחקי חברה שונים ופעילויות 
 ריקודים, שירה, ציור ודיג.  -למיניהן

ניינים להפליא ודאג לכבד כולם חברו יחדיו להצלחת היום.  מרואן ניהל את הע
 את כולם בגלידות מיוחדות. 

  ארגון הארוע היה לשביעות רצונם המלאה של המשתתפים.
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  יום הנקיון הבינלאומי 

תקיים יום הניקיון הבינלאומי המאורגן בארץ מזה למעלה מעשור על ידי קרן השנה ה
ליונס . 2015באוקטובר  13 ביום שלישיקיימת לישראל בשיתוף עם הרשויות המקומיות, 

איציק עפרון, יו"ר ועדת הנקיון הבינלאומי  חלק בפרויקט זו השנה הרביעית. ישראל נוטל
 עזר לכל המועדונים לעמוד במשימה.

מיליון מתנדבים בכל העולם רואים את עצמם אחראים  35
לכל הקורא על כדור הארץ.  השנה הסיסמה הבינלאומית 

 …Our Place ("  ומינו...זה כדור הארץ  שלנו...זאת אחריותינוה מקהייתה "ז

-Our Planet… Our Responsibility  ) 

ויקט קיימות שלא מסתכם רק בנקיון.  הילדים המשתתפים מבינים כל מועדון מארגן בסביבתו הקרובה פר
ההסברה לא לבזבז נייר,  יפה שכל הפעולות נועדו כדי לשמור על הסביבה הקרובה ועל כדור הארץ.  המיחזור,

 נקיון הפארקים והחופים, ההתיחסות למים וכו'.

  תחרות פוסטר השלום 

-בנובמבר באולם בר 19-הטקס נערך ביום חמישי ה
נושא התחרות השנה   שירה שבאוניברסיטת תל אביב.

 1200-השנה כ  בתחרות השתתפו  היה "שיתוף בשלום".
. לאחר תלמידים מכל רחבי הארץ וממגזרים שונים

שנערכו ברוב מועדוני הליונס   התחרויות המקומיות
   ציורים שהתחרו על המקום הראשון. 32נבחרו 

 32ברחבת האולם בו הוצגו  הקבלת הקהל נערכ
.  האורחים נהנו מכיבוד הציורים הנבחרים על קני ציור

בעלי של קיר לתלית ציורים  הוקדשבמקביל קל.  
תתפו בתחרות אבל מוגבלויות ראייה שאומנם לא הש

קיבלו את הכבוד המגיע להם על מאמציהם לצייר 
  שלום.

 בכניסה לאולם הוענקו לילדים תעודות הוקרה על השתתפותם בתחרות והודבקו מדבקות ליונס על דש הבגד.
 את הטקס הנחתה ליון נאוה פרחט ממועדון ליונס גבעתיים.

 שנים את סיפורה לשלום "מה אבקש ממך אלוהים".  11בפתיח דקלמה ילדה בשם רומי איצקו בת 
כן הופיעו נגני הקונסבטוריום מנס ציונה בניהולו של המאסטרו אלקס פיאלקו ביצירות גאסט טוו אוף אס 

 סקספונים שונים שזכו לאהדת קהל הצופים. 4ו"יש לי סימפטיה" מאת שלמה גרוניך, על 
הופיעה להקת יוקולליז למען השלום. חברי הלהקה הם תלמידים מבית הספר אלזהרה בטירה ובית  בטקס

כלי ממשפחת כלי המיתר ומוצאו  –הספר הדמוקרטי בהוד השרון, המנגנים בכלי נגינה שנקרא ויקוללי 
 מהוואי.

    ת השלום והדו קיום במדינתנו.נציב ליונס ישראל ליון מרואן זייבק נשא דברים אודו
לילדים   אחריו הודתה יו"ר ועדת פוסטר השלום הנציבותית, ליון יאסמין זייבק, ממועדון ליונס מרסויל נצרת

 למורים ולהורים. לאחר מכן הובאה ברכת משרד החינוך.

והתרשמו מאד גבעתיים ששפטו נאמנה את הציור הנבחר -השיפוט נעשה ע"י שופטים מאגודת הציירים בר"ג
 מרמת הציורים הגבוהה שמשתפרת משנה לשנה. 

מר בן עמי עמיאל כיהן כיו"ר חבר השופטים ולצידו היו גב' אורה שמואל, גב' יעל אלקיים, גב' יעל טייכר, גב' 
בחירתם הייתה פה אחד על ארבעת המקומות הראשונים: מקום רביעי נועה פרידמן מנס ציונה,   אילנית יגיל.

ןהציור שזכה במקום הראשו  
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שי מגור ניליאמס ממבשרת ציון, מקום שני עופרי חכמון מקרית אונו ובמקום ראשון דור שרעבי מקום שלי
מבאר שבע. יו"ר אגודת הציירים מר עמיאל הכריז על המקום הראשון ונימק את סיבת הבחירה. כל הילדים 

 שהשתתפו בתחרות הוזמנו לבמה לשירת שיר השלום בליווי להקת יוקולליז.

ז המקום הראשון לילד שצייר את הפוסטר שייצג אותנו בתחרות הבינלאומית וניתנו בסיום הטקס הוכר
תעודות הוקרה לילדים שזכו במקומות שני שלישי ורביעי ותוי שי. תעודות הוקרה ניתנו לשופטים וללהקות 

 שהגיעו בהתנדבות. ולסיום שרו הילדים והקהל את "התקווה".

גם הייתה האוירה בטקס, מי יתן וציורנו ותפילתנו יביאו שלום הטקס נועד לילדים המציירים שלום וכך 
 עולמי בקרוב בימינו.

 

 ברכת המפמ"רית, ד"ר סיגל ברקאי: 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית
 אגף אמנויות

 הפיקוח על האמנות החזותית

 ו'/כסלו/תשע"ו 

 18/11/2015 

 2015ברכה בטקס פוסטר השלום 

 

 החינוך ברצוני לברך את כל משתתפי המיזם הנפלא של פוסטר השלום.בשם משרד 
בכל שנה אנו נוכחים בכישרונותיהם המבורכים של התלמידים שמציירים את הפוסטרים מתוך מחשבה, מאמץ ויצירתיות 

 מרובים.
ירות מבטאים הילדים האמנות היא שפה בינלאומית המגשרת על פערים בין עמים וקבוצות שונות באוכלוסייה. באמצעות היצ

 את הרצון הבלתי נגמר לשלום, גם בתקופות קשות ומתוחות כמו התקופה בה אנו חיים כיום. 
דווקא לנוכח הקשיים והאיומים מבית ומחוץ חשוב כל כך להמשיך לקוות, לא להתייאש ולנסות לגשר ולתווך את הרצון לשלום, 

 ני אדם באשר הם בכל הדורות ובכל המקומות. לשלווה ולחיים בריאים של שיתוף ואחווה, המפעם בב
 

 יישר כוח גדול ליוזמי התחרות, למורים להורים וכמובן לתלמידים המציירים ולזוכי התחרות.
  

 ד"ר סיגל ברקאי
 מפמ"ר אמנות חזותית 
 אגף אמנויות
 המזכירות הפדגוגית
 משרד החינוך
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 עמוסים במתנות

ורדה גוטמן, מרואן זיבק, הנציב, 
נשיאת מועדון גבעתיים וימי טרסי, 

יעין במעמד הענקת נשיא מועדון מוד
 המצלמה בבית חולים ברזילי

LEO  נצרת יחד עם הליוניסטים המבוגרים 

מועדון ע"י  מצלמת הדמייה מיוחדת לביה"ח ברזילי תרומת  
 ליונס גבעתיים ומועדון מודיעין

בביה"ח ברזילי, הושקה מצלמת   28.10בטקס חגיגי  שנערך ביום רביעי  
ידי מועדון ליונס גבעתיים בשיתוף מועדון -הדמייה ייחודית שנתרמה על

 ליונס מודיעין  ואירגון הליונס הבינלאומי.

עירית גבעתיים רן  בטקס ברכו ראש עירית אשקלון איתמר שמעוני, ראש
דר לברטובסקי מנהל מח'  מנהל בית החולים,—קוניק, ד"ר חזי לוי

  נציב ליונס ישראל,  אמנון אלתר הנציב שקדם, העיניים, מרוואן זיבאק,
נשיאת  מועדון גבעתיים ורדה גוטמן ושמוליק זילברמן ממועדון 
גבעתיים הנשיא לשעבר. בטקס השתתפו חברי מועדון ליונס 

 ם, חברים ממועדוני ליונס בארץ ואורחים רבים.גבעתיי

הינה ייחודית וחדשנית. היא מיועדת     trc50dxהמצלמה שנתרמה, 
לצילום רשתית העין במטרה לאבחן מחלות ברישתית שלא ניתנות 

 לגילוי בדרך אחרת.

מועדון ליונס גבעתים תרם את מחצית סכום העלות, שנאסף 
בארועי התרמה של המועדון. המחצית השניה  תרם ארגון הליונס 

 המיועדת לצרכים מיוחדים.  LCIFהבינלאומי, מקרן התרומות שלו 

בבית חולים מתנות לילדים המאושפזים הענקת  
 שניידר

מרואן, הנציב, קיבל תרומה עבור הליונס, שאותה החליט 
להקדיש למתנות עבור ילדים המאושפזים בבית החולים 
שניידר, כדי לשמח את ליבם ואת לב הוריהם עם טיפה של 

 תשומת לב.

הגיעה קבוצה של  ,תחת הסיסמה "היכן שיש צורך יש ליונס"
לבית  , בתקופה של "חג החגים"2015 בדצמבר 22-ליוניסטים ב

צעיפים, כובעים  עמוסים בעשרות מתנות. שניידר, החולים 
וממתקים הרכיבו את המתנות העטופות בצלופן ובשרטים 

  צבעוניים.   

הגברים חבשו כובעי סנטה קלאוז כדי לתת משמעות למתנות 
מתנות הוענקו לילדים השמחים שנחתו "משום מקום".  ה

ביחד עם איחולים לרפואה שלמה ומהירה.  הברק בעיני 
הילדים שהתלווה לחיוך ולדברי תודה מפי ההורים הדגיש 

 את הרגשת הסיפוק של המתנדבים.

של  LEO-גם קבוצת ה ההצטרפהמבוגרים לליוניסטים 
 .מועדון נצרת שהוסיפה שימחה ומצב רוח טוב
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 קרן ריכוולסקישל  מלגותפרויקט ה 

, יו"ר הוועדה הנציבותית של מלגות קרן ריכוולסקי, רותי שריג
החלה את עבודתה כבר בחודש אוגוסט, עת נפגשה עם נציגי אגודת 

 הסטודנטים כדי לקבוע קריטריונים של שיתוף פעולה.  

מרואן הנציב נכח במפגש.  היועץ המשפטי של הנציבות, עו"ד 
איציק ברקוביץ ניסח חוזה שנחתם בין הליונס ואגודת 

 הסטודנטים.  

לקראת תחילת שנת הלימודים האקדמית התקיים מפגש במכללת 
יפו ובו נכחו הסטודנטים שנבחרו לפרויקט.  הבחירה -תל אביב

רותי שריג.  הסטודנטים אורכת זמן ונעשית על ידי הוועדה של 
נבחרים על פי הקריטריונים שמופיעים בצוואתה של המנוחה אשר 

סטודנטים מצטיינים הלומדים בפקולטות  –תרמה את המלגות 
למדעי החיים אך נמנים על אוכלוסייה משכבות סוציואקונומיות 

 נמוכות.
 הפרויקט יצא לדרך גם השנה.  

ים  לעמותת על"ה, משה משרקי, מנהל הפרויקט הארצי, ראה לנכון מכיוון שהליונס מפנה סטודנטים שעוזר
 לשלוח מכתב תודה לרותי שריג.  הרי הוא לפניכם:

 ,רותי שלום
  

הבוקר פרסמנו מודעת תודה ב'הארץ' על עזרתכם לנו ושותפותכם בשנים האחרונות לפרויקטים השונים של עמותת 
 על"ה בסיוע לאוכלוסיית העיוורים בישראל.

 מן החונכים שהקצתם עבורנו בשנה זו ובשנה שעברה פעל בסיוע לילדים עיוורים ולילדים להורים עיוורים.חלק 
 אני מצרף את נוסח המודעה.

 אני מבקש להודות לך מקרב לב על עזרתך ותמיכתך. 
 אנא מסרי את תודות הנהלת על"ה לכל צוות קרן ליונס העושים במלאכה ולהנהלת הקרן.

 יישר כוח!
 משרקימשה 

 מנהל פרויקטים ארצי
 עמותת על"ה
02-5883484 

050-767-9208 
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 ומיאמה קורה בליונס הבינל

 סיסמת השנה 

נשיא הליונס העולמי בחר כסיסמת 
כבוד, הרמוניה, השנה שלוש מילים: 

. המסר שלו לשנת הפעילות הנוכחית היא לכבד את האחר, לחיות בהרמוניה עם האחר ולהתיחס אנושיות
 הנציב שלנו, האומרת בקיצור "האחר".  באנושיות אל האחר.  מסר זה משתלב להפליא עם הסיסמה של 

צם עהפילוסוף היהודי צרפתי עמנואל לווינס כתב באחד המאמרים שלו כי מה שחשוב במושג "האחר" הוא 
.  בכך שאנחנו חושבים על "האחר" אנחנו מוצאים בעצמנו מידה של אנושיות שמושלחת המחשבה על האחר

 לאדם העומד מולנו.  
אומר כי עלינו לחפש ולמצוא את הפירוש של ממשיך לווינס ובמאמר נוסף "ההומניזם והאדם האחר", 

 .והאחריות החופש ": האהבה,האחר" בהבנת המושגים הפשוטים המרכיבים אתההומניזם 
הייתי מסכמת ואומרת כי הדיון הפילוסופי בשלושת המילים של סיסמתו של ד"ר יאמאדה מסתכם במילה 

 בדבריו של עמנואל לווינס.אנחנו מוצאים היחידה שבחר בה מרואן, שאת פירושה הפילוסופי העמוק האחת ו

 ובעוני המלחמה ברעב 

מיליון אנשים עולים על משכבם  800-יום ויותר מלחיים על בסיס של דולר אחד בעולם יותר מביליון אנשים 
 .רעביםמדי לילה 

ארוע השירות של הליונס לכבוד שנת היובל הוא מיגור העוני והרעב בעולם.  ד"ר יאמאדה פונה אל חברי 
הוא   גת מטרה זו.הליונס באתר הבינלאומי ומעודד את המועדונים ברחבי העולם לבחור בפרויקטים  למען הש

 מאמין שביחד נוכל להביא מעט אור בקרב אלה שעולם עדיין חשוך.  

 .בינואר שבוע השירות למיגור הרעב והעוני בעולם 16-10

 פרסים  

של הליונס, ישלחו תעודות הערכה למועדונים ולחברים פרטיים על צירוף חברים  100-במסגרת חגיגות ה
יקבל המועדון, אבל תהיה גם תעודה שמית מפוארת לחבר שהביא חבר  חדשים למשפחת הליונס.  את התעודה

 חדש.  התעודות ילוו גם בסיכות מיוחדות עם ציון סיבת ההוקרה.

 מועדונים חדשים שיקומו בתקופה זו יזכו גם הם בסיכות מיוחדות.

 אז, חברים, קחו זאת לתשומת ליבכם!
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  הפעילות במועדונים

 האב גבעתייםמועדון ליונס 

גולת הכותרת של פעילותו של מועדון ליונס גבעתיים ,היתה תרומה של מצלמת הדמייה ייחודית למחלקת 
נערך בביה"ח טקס חגיגי  להשקת המצלמה  בהשתתפות  28.10.15העיינים בביה"ח  ברזילי באשקלון. ביום 

אמנון אלתר נציב  יה"ח ד"ר חזי לוי,מנהל ב ראש עירית גבעתיים מר רן קוניק, נציב ליונס מרוואן זיבאק,
מצלמה התאפשרה התרומת .  חברים ממועדוני ליונס ואורחים רבים חברי ליונס גבעתיים ומודיעין, שקדם,

והשלמה מידידי ביה"ח.  גרנט מהליונס הבינלאומי,כסכום שווה  ,םהודות לתרומתו של מועדון ליונס גבעתיי
שהודה למועדון ולחברים אילן  העיניים בביה"ח ד"ר לברטובסקי, המכשיר נרכש  לפי המלצתו של מנהל מח'

 שמוליק זילברמן ורמי אפרתי שטיפלו בנושא עד הצבת המצלמה בביה"ח. תמיר,

  משפחות. 130-מזון החודשית . לכבוד ראש השנה חולקו  מנות מיוחדות לחג להשנת הפעילות נפתחה בחלוקת 
 ונהגים מתנדבים. "כנפיים של קרמבו" ,יוע בני נוער מהצופיםידי חברי המועדון בס-החלוקה נעשית על

-הזהב בשז"ר, ומועדון שורדי שואה בשדה-להופעלו שני המועדונים אותם מפעילים חברי המועדון, מועדון גי 
ערכו מתנדבות המועדון מסיבת חנוכה  לכבוד החנוכה, בוקר  בהם פועלים באופן קבוע מתנדבי המועדון. 

סגנו בני  ראש העיריה, ,כבדו אותנו בהשתתפותם רן קוניק  הזהב.-כיבוד עשיר במועדון גיל םועליזה עחגיגית 
כולנו  רקדנו ושרנו בהנחיית בני צרפתי. כן   וכמובן חברי המועדון. הרווחה,מח' מירי פרחי וענת חורב מ ,רייך

שנערכה  למועדוני שורדי שואה, השתתפו חברי המועדון  באירגון והבאת הכיבוד  במסיבת חנוכה חגיגית
 במשותף עם תלמידי "אורט" בעיר.

התחילו  גם חברינו  עם פתיחת שנת הלימודים, 
 -בתפקידיהם בבתי הפועלים במסגרת "ידיד לחינוך",

מחברי  10-כ  בסיוע לתלמידים ולמורים. הספר בעיר,
את מסגרת   המועדון פועלים פעם בשבוע במסגרת זו.

מפעילה חברת המועדון יונה  יר"ידיד לחינוך" בע
 זילברמן. 

העניקו  במסגרת חלוקת המלגות לגופים קהילתיים,
תרומה של מחשבים  ומצלמות  השבוע חברי המועדון,

נשיאת   אילמים.-בי"ס לילדים חרשים—לבי"ס  "ניב"
תקין והפעיל את אילן תמיר שה המועדון ורדה גוטמן, ניצה יעקובי, הפעילה בסיוע לבי"ס ניב מזה שנים רבות,

 "ס את הציוד ערכו בו סיור וקבלו הסברים על פעילותו.ההביאו לבי וחברים נוספים, המחשבים

המועדון מערכת  יחבר ובביקור זה חנכ  חברי המועדון התארחו בבסיס יחידת הלוגיסטיקה הצבאית בצאלים.
ידי חבר המועדון -שנתרמה על ישיבה לאורחים בחצר,

 עמי ישי.

חברי המועדון ממשיכים בקיום פעילויות כמו כן 
ההתנדבות הנוספות כגון באגף השיקום במשרד 

 .דם התרמותו הביטחון,
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  לדוברי ספרדית מועדון דן פז

שנה ברציפות למרכז מ.ר.ש.ל. ומרצה כל  15רוברטו גרינבנק, מלווה ע"י רעיתו סילביה, מגיע מזה 
 באי המקום.בפני ים על נושאים מגוונים ומעניינים שבועי

מטפלת, לאחר הכשרה מתאימה, בחולי אלצהיימר  –סולמה פצ'ניק 
 משפחות ! 16-לעזרה ומשפחותיהם. עד כה 

 .  סדנאות "חוסן זהב" שתיהינדה טורצ'ין וקלריסה נבו מנחות  ,סולמה
הן מצליחות לענות על  בהדרכת מומחים מלשכת הרווחה של עירית ת"א

במרכז מ.ר.ש.ל. מתקיימות הסדנאות  תור אותן.בעיות שצצות עם הגיל ולפ
 ת"א לעיוורים ולקויי ראיה.

 שנים . 3-הינדה מתנדבת ב"מילבת" )מרכז לאביזרים בהתאמה אישית לנכים ( מזה כ
 עיוורים לפעילות במרכז מ.ר.ש.ל. וגם לצרכים בריאותיים שונים. 3סימון קפלן מלווה 

 וגם לצרכים אישיים. מריסה קפלן מלווה עיוורת לטיולים בפארק
 שנים בבי"ח וולפסון במח' יונקים. 5-רחינה פלדמן מתנדבת מזה כ

 .להשתמש במחשב 85סרג'יו שקולניק מלמד "קשישה" בת 
מרטה בנימין מתנדבת במשטרה ובכך ממשיכה מסורת ארוכת שנים של ראול ניצן 

 אשר נאלץ לפרוש מהתנדבות זו.
 ם בשבוע ביד שרה.שעות פעמיי 4אווה ווינברג מתנדבת 

מחלקת ערכות ליולדות בבתי חולים שונים, הכוללת כובע ונעליים  –ועדת סריגים 
סרוגים ע"י נשות המועדון, יחד עם הסבר קצר על אירגון ליונס והמועדון שלנו. 

 השנה חילקנו בבית חולים קפלן וזו שנה חמישית מאז התחלנו בפעילות 
 זו.

בצמוד לתחרות פוסטר השלום, נתנו הזדמנות לילדי 
 מרכז מ.ר.ש.ל. ת"א לעיוורים ולקויי ראיה לצייר שלום, 

מבלי להשתתף בתחרות. הציורים שלהם הוצגו 
שירה -באולם ברבתערוכת פוסטר השלום הנציבותית 

גם בבנין מ.ר.ש.ל לרגל חנוכת באוניברסיטת תל אביב ו
 .המקום בנוכחות ראש העיר

מנו את יום הניקיון בשיתוף עם ק.ק.ל. במועדונית קיי
 יפו.-ביפו ד' של העמותה לקידום החינוך בת"א

לראשונה גם השנה, הרחבנו את פעילותינו פוסטר השלום  ) כמו כן המועדון לא מחמיץ אף פעילות נציבותית:
 .בקיבוץ(, יום ספורט וכיף, איש השנה, ליונס שף
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  מועדון כפר סבא

עם התרמת דם למגן דוד אדום.  נתרמו באותו יום  2015בספטמבר  4-המועדון התחיל את פעילותו ב
מנות  81מנות בקניון ערים ועוד  94דם:  מנות 175

 .  Gבקניון 

 13 -במסגרת יום הנקיון הבינלאומי, שהתקיים ב
, ערך מועדון כפר סבא ערב 2015באוקטובר 

ביבה.  הסברה על החשיהות של ההגנה על הס
 רצ"ב ההזמנה למפגש שנועד לכל תושבי העיר.

המועדון הרחיב השנה את פעילותו במסגרת 
פרויקט פוסטר השלום וכלל חמישה בית ספר 
מטירה.  ילדי טירה ציירו את השלום והתחרו 

בתחרות העירונית.  הציורים הזוכים הוצגו 
 שירה באוניברסיטת תל אביב.-באולם בר

השלום" המורכבת  תזמורת ה"יוקללי למען
מילדים מטירה ומהוד השרון ניגנו ושרו בטקס 

 התחרות הארצית באוניברסיטת תל אביב.
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  לטינוס השרוןמועדון 

 40ממועצת דרום השרון  "אחים"תרם לעמותת המועדון  2015בספטמבר  3-בעם תחילת שנת הלימדים, 
 תיכון.הספר היסודי ובית הספר השכללו חומרי לימוד וחומרי כתיבה לילדי בית  ערכות לימוד

עם דוכן למכירת ספרים משומשים  השתתפו חברי המועדוןבמסגרת יריד הספר בספרדית, בו  בספטמבר, 4-ב
לקהילה. הפרס הוענק התרומה "פרס מדינות אמריקה הלטינית בישראל" על  המועדון, קיבל ל ידםשנתרמו ע

 נשיאת המועדון, ליון שושנה ברברס, ע"י שגרירת פנמה בישראל.ל

להעניק חסות למועדונית דניאל בכפר סבא, על ידי ארגון אירועים כגון הופעת קוסם,  ךממשיהמועדון כמו כן, 
 מתנות לפורים, תרומות של משחקים וכלי אוכל.

 ממשיך במתן טיפול לחולי אלצהיימר.חברי המועדון 

 ילדי טרום חובה בגני מועצת דרום השרון.את פתחנו את השנה השנייה של בדיקות עין עצלה. השנה נכלול גם 

 
 מועצת דרום השרון -תרומה לעמותת אחים

 

 
 קבלת "פרס מדינות אמריקה הלטינית בישראל"
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 מועדון מודיעין

 .2015לשנת מועדון מודיעין נבחר על ידי עיריית מודיעין כארגון המצטיין  

בינואר יתקיים טקס "ערב הוקרה למתנדבים" ובמעמד זה יציין ראש העיר את חברי מועדון ליונס ואת  14-ב
פעילותם המבורכת בעיר.  ימי טרסי, נשיא המועדון, ביחד עם כל חברי המועדון יקבלו את הציון לשבח 

 וההוקרה כהוכחה של הכרה בחשיבותה של פעילות התנדבותית בקהילה.

 

רצ"ב לעיל התפלגות הגילאים במועדון מודיעין.  אפשר לראות כי החלק הגדול של החברים הם בעשור השביעי 
לחייהם.  לפי כל המחקרים זהו הזמן שרוב האנשים מתחילים להתנדב בקהילה, לאחר שפרשו מעבודתם 

יה ופעילות גם אם היא ומרגישים עדיין כי כוחם במותנם מצד אחד, ומן הצד השני, שהם לא מוותרים על עשי
 בהתנדבות.  

חשוב להמשיך להתנדב גם בעשורים  לפי מחקרים אלה, שעליהם כתבתי בפרוטורוט במידעונים קודמים, 
הבאים לחיינו, לא רק למען הקהילה, אלא למען עצמנו.  הסטטיסטיקות מדווחות כי מתנדבים הם יותר 

משפחתית.  מבלי לגרוע -יתם רק למסגרת הביתיתבריאים בנפשם ובגופם מאשר אנשים שמצמצמים את עשי

(, שעליה מדבר נשיא responsibilityבזו האחרונה יש להמשיך בעשייה למען האחר.  הרגשת האחריות )
 הארגון הבינלאומי, ד"ר יטסוהירו יאמאדה,  מועילה למתנדב ומועילה לאחר.
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  מועדון פתח תקווה שלום

 בשכונת עמישב: "יובלים"ספר הפעילויות עם בית  .1

 שעורי עזר החל מראשית חודש ספטמבר ממשיך אלי אזרחי מדי שבוע להקדיש יום בשבוע ב
 לתלמידים נזקקים. 

  וגם היא מקדישה יום  כוולסקיילאלי סטודנטית שמקבלת מלגה מקרן רבחודש נובמבר הצטרפה
 בשבוע למתן שיעורי עזר לתלמידי בית הספר.

 הבינלאומי. הפעילות התחילה בהפעלות  יום הניקיוןספר בחודש אוקטובר התקיים בבית ה
על בסיס חומרים שסיפק  הסביבה ויעור,מחזור, איכות מו שקיימו המחנכות בכתות בנושאים כ

להם יו"ר ועדת הקיימות איציק עפרון. בהמשך היום יצאו כל תלמידי בית הספר עם המורות 
ם לפעילות ניקיון שהתמקדה השנה בשל סיבות וצוות בית הספר, נציגי ההורים וחברי מועדון שלו

מידי כתה א' שתלו באדניות בחצר לביטחוניות בחצר בית הספר בלבד ותלמידי כתה ו' יחד עם ת
בית הספר צמחי תבלין ונוי. לפעילות המשך במהלך כל השנה כאשר בבית הספר מתארגנת קבוצת 

תת מנהיגות שתעסוק בנושאי איכות נאמני ניקיון צעירים שיפעלו במהלך כל השנה. מתארגנת כ
 הסביבה ולקראת ט"ו בשבט מתוכנן סדר ט"ו בשבט ומבצע נטיעות נוסף. 

  שאורגנה על ידי  "פוסטר השלוםתלמידי בית הספר השתתפו בתחרות ציורי " 90 –למעלה מ
חברת המועדון חיה בוזין והמורה לאמנות של בית הספר. שני הציורים הזוכים נשלחו לתחרות 

 הארצית ובית הספר מתכנן תערוכה של כל הציורים.

  חדר מדעיםהנהלת בית הספר בשיתוף עם העירייה ומועדון שלום נמצאים בשלבי תכנון של 
 מתקדם בבית הספר. 

  מועדון נאמ"ן:     .2
נפגעי  )חבר המועדון שמוליק בן נפתלי ממשיך זו השנה השביעית לפעול מדי שבוע במועדון      נאמ"ן  

בנוסף לפעילותו חברי המועדון יוספה ואברהם בן יוסף  שבשכונת אם המושבות.  (אירוע מוחי נלחמים 
 העבירו במועדון שעה של מספרי סיפורים שזכתה להדים חיוביים ביותר. 

 עם מד"א: פעילות  .3
המחלקה לקשרים עם הקהילות הנוצריות של נשיאת המועדון דבי עפרון ממשיכה את פעילותה במסגרת  

במסגרת זאת הוצבה ניידת התרמת דם בכנס עולמי של נוצרים ידידי ישראל שהתקיים בחול   .מד"א
הלך שלושת ימי במ המועד סוכות בירושלים כשדבי אחראית על התפעול האדמיניסטרטיבי שלל הניידת. 

הכנס הגיעו אורחים רבים מיבשות שונות לתרום דם. כתוצאה מהקשרים שנוצרו עם הקהילות הללו 
$ לרכישת אמבולנסים וציוד עזרה  500,000בשנתיים האחרונות הגיעה בימים אלה מסינגפור תרומה של 

 ראשונה. 

 ערב הנציב:  .4
התקיים ערב נציב עם נציב המחוז מרואן זיבק אליו הגיע גם המשנה הראשון   28.11.15במוצאי שבת 

המשנה הראשון שמוליק סף.  בראשית הערב עדכנו יו"ר הוועדות את האורחים על פעילויות המועדון 
של ובהמשך קיים הנציב רב שיח עם חברי המועדון בנושא של פרגון הדדי, קבלת האחר והחשיבות 

 השארת האגו בבית. היה זה ערב מהנה ומעשיר. 
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 קריית אונו"אלמוג" ליונס מועדון 

 מועדון קריית אונו תומך לאורך כל השנה בסניף "אנוש" בעיר.
 .בנושא זהרצ"ב מכתב תודה על הפעילות של המועדון 

                                                                                                                     28.12.2015 

 לכבוד:

 ליונס אלמוג
 הנדון: תודה על תרומתכם  באירוע חנוכה 

 מועדון חברתי צעירים "אנוש" קרית אונו

 חברי הליונס היקרים,          

 החנוכה סייעתם לנו במימון הסעה למסיבת חנוכה לצעירים שנערכה בהרצליה.בחג 

מסיבות אלו חשובות מאוד לרוח מועדון הצעירים כמסגרת שיקומית חברתית המחברת למסגרות צעירים נוספות של מתמודדים עם נכות 

 נפשית בקהילה. 

נויות חברתיות של חברי המועדון, מעניק להם אפשרות להנאה, התנסויות אלו כחלק מפעילות המועדון מסייעות לפיתוח והרחבת מיומ

 אפשרות לצבירת התנסויות, וזכרונות טובים, וכן תחושת שייכות וביטחון .

 תודה שסייעתם לנו לחגוג את החג באופן הזה ולהעניק לחברים חוויה משמעותית ומשמחת.

 ברי מועדונים נוספים.המסיבה אליה הגיעו כללה די ג'יי, ריקודים, כיבוד, פיצות וח

 אז שוב תודה על המוערבות והאכפתיות.

 אסירי תודה,

 חברי מועדון הצעירים והצוות

 סניף "אנוש" קריית אונו                       הדס בר הלל

 מועדון צעירים –רכזת חברתית                                                       

                                                                                           

 התרמות דם
 100-מועדון אלמוג ממשיך לעזור למגן דוד אדום בהתרמות דם.  השנה הסתכמו מאמצינו בכ

 מנות דם שנאספו בקניון קריית אונו.  בתמונה חברת המועדון שתורמת למאמץ.

 פעולה בין המועדוניםשיתוף 
פרויקטים וארועים חברתיים ביחד עם מועדונים אחרים.  ארגון  הליונס מעודד

מועדון אלמוג הרים את הכפפה ביחד עם מועדון ראשון לציון וכל החברים יצאו 
לטיול מודרך בנגב.  בתמונה אבי מלינסקי, נשיא מועדון ראשון לציון, ואיציק כהן, 

 .מהחלטתם לטייל ביחדריית אונו שנראים מרוצים נשיא מועדון "אלמוג" ק

 קידום הנוער
 חברת המועדון, אריאלה זהר מקפידה לדאוג לילדים בפרויקט "קידום הנוער" בעיר. 

 

 

 

 

 פוסטר השלום
את פרוייקט "פוסטר השלום" בחמישה בתי  ארגנה גם השנה יהודית מור

אונו קבלה עופרי ספר בעיר.  בטקס מכבד בספרייה הציבורית של קריית 
  .חכמון את הפרס הראשון.  בתחרות הארצית קבלה עפרי את מקום השני
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  מועדון רמת גן

 הקמת "גן החלומות"
לעמותת גדולים מן החיים להקמת "גן החלומות" עבור ילדים ₪  20,000מועדון רמת גן העביר תרומה של 

 המחלימים ממחלת הסרטן.
הכסף נאסף בארוע רב 

שקיים המועדון משתתפים 
בתיאטרון רמת גן בו השתתף 

 הפסנתן גיל שוחט.
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  מועדון רעננה "דרור"

 חברי המועדון מציינים מידי שנה את חגי תשרי בפעילויות התנדבותיות וחברתיות במועדון.

  )הוסטל לאוטיסטים(  מסיבת חגי תשרי בבית אקשטיין

בינגו שהיה משולב עם חידון על  השנה הפעלנו את הדיירים במשחק
מושגים שונים הקשורים לחגי תשרי. ברכנו איש את רעהו בברכות לשנה 

 החדשה, טבלנו תפוח בדבש ושרנו שירי חגים.

 

 

  פיקניק ראש השנה

מסורת רבת שנים של מפגש חברי המועדון וידידיו 
נמשכה גם השנה במצב רוח מרומם בשמורת כפר 

 . הבפטיסטים

 

 

 

  סוכות אירוע

כמידי שנה נערכת פגישת מועדון חגיגית וסעודת אושפיזין בסוכת משפחת 
עיריית רעננה, מר של רכז ההתנדבות  לניר. השנה כיבד אותנו בהשתתפותו,

דורון בכר,  אשר העביר לנו הרצאה מאלפת וסיפר לנו בליווי מצגת 
 כצלם לעיתונות ול"בית וצילומים, מתוך נסיונו האישי והמקצועי 

 התפוצות",  על יהדות אתיופיה ועלייתה לישראל.

  כדורת שטיחים באולמות לעיוורים

לאחרונה הורחבה הפעילות של חברי המועדון בשיתוף עם עמותת 
מרכז רב שרותים לעיוורים וכבדי  –"אין דברים כאלה", מרש"ל 

ראייה בת"א ומועדון ליונס מודיעין בהפעלת עיוורים וכבדי 
 ראייה במשחק כדורת שטיחים באולמות. 

 פעילויות התנדבותיות שוטפות

וסית לשנה החדשה התקיימה הרמת כ –"קפה אירופה" 
 בהשתתפות ראש עיריית רעננה.

חברי המועדון נרתמו לפרויקט אריזת חבילות שי לחג  שהוזמנו על ידי חברות וארגונים  –בית איזי שפירא 
 מיועדת לפעילות עזרה לילדים ולבני נוער בעלי צרכים מיוחדים. שונים ואשר תמורתן

 המשכנו להפעיל את הקפטריה לרווחת החוסים במעון. –מעון שקמה 

 אני מאחלת לכולם שנה אזרחית פוריה ומוצלחתתודה רבה לכל אלה ששלחו חומר עבור המידעון.                  
 אביבה צוונג                                                                                    


