
נט  מידעון הנציבות-ליונס  
 

   "אלמוג" קריית אונו חברת מועדון ליונס 2016-2015ליקטה וערכה אביבה צוונג  מזכירת הנציבות   2016מאי 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 דבר הנציב

 "עוד לא אבדה תקוותנו"

אני שמח להדגיש בפניכם חלק מהפעילויות  2016-2015לקראת הרבעון האחרון של השנה הליוניסטית 
 לאחרונה.עד המוצלחות שקיימנו 

   בינלאומי LEOסמינר  

, והוא הראשון 2015בפורום אירופה באוקטובר הכרזתי קיומו על רעיון זהו סמינר לצעירים בליונס, אשר 
באהדה גדולה על ידי המחוזות השונים באירופה, מה עוד שהוא הוצע על ידי .  הרעיון התקבל עולםמסוגו ב

 , ישראל.128מחוז 
איציק גנית חודורוב, , ר, אילנה טמפלהוף, יהודה גפשטייםהוא קרם עור וגידים בעזרתם של שמשון זלביג

ובאפריל הליוניסטים הצעירים נחתו בארץ מעשר מדינות באירופה.  בסמינר השתתפו, עפרון ואורי שני, 

 בארץ, יהודים וערבים.  כותרת הסמינר הייתה "גשר לשלום בין תרבויות ועמים". LEO-וני הכמובן, מועד
הסמינר היה מוצלח ביותר ונרקמו בו יחסי ידידות חדשים בין הצעירים אשר הביעו את רצונם ותקוותם 

 להמשיך לקיים סמינר מסוג זה בשנים הבאות.

    סמינר מנהיגות 

   ישראל שמתקיים מדי שנה. זהו הסמינר המסורתי של ליונס
תמיכה בספית לסמינר ולאור העובדה שמספר המשתתפים הוא גדול  סלאור העובדה שהשנה הצלחתי לגיי
 במיוחד, פיצלנו אותו לשני מועדים.

הפעם היה הסמינר במתכונת חדשה.  לא עוד הרצאות פרונטליות, אלא פעילויות שונות בהן מעורבים כל 
המשתתפים צבר הסמינר  הצלחה רבה.   מצדריכים האיכותיים והשאיפה למצוינות המשתתפים.  בזכות המד

ההצלחה הגיעה לשיאה ברב השיח בסוף הסמינר, בו הביעו המשתתפים את רצונם להשתלב בעתיד בתפקידים 
 ניהוליים במועדונים ובנציבות.

 לפנינו עדיין דרך ארוכה עד לשילובם של כל הליוניסטים בתפקידים משמעותיים בארגון.  
 
 

 2016מאי 
 מידעון הנציבות    נט ישראל-ליונס
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במועדונים לקראת מילוי תפקידם בצורה הטובה  הדרכת בעלי התפקידיםאנחנו לפני שני ארועים גדולים: 
האחרים  בו אנחנו מביעים את תודתינו למתנדבים אנשי השנה והמופתוארוע  ,ביותר בשנת הפעילות הבאה

 .בישראלבקהילה ולאנשים שהביאו לשינוי חברתי 

   עיבוי שורות הליונס 

חברים חדשים.    46לאחר שבתחילת השנה סבלנו מדילדול שורותינו, הצלחנו לקראת סוף שנת הפעילות לצרף 
 בפעולה משותפת של כל המועדונים הצלחנו לעצור את מגמת הירידה במספר החברים.  

ון הטוב של כולנו, לא הצלחנו השנה להקים מועדונים חדשים, אבל "עוד לא אבדה נכון, שעל אף הרצ
למען הקמת מועדונים חדשים.  שני מועדונים בדרך  דתקוותינו".  אנו פועלים בימים אלו ונמשיך לפעול בעתי

 להקמה ואני תקווה שתוך זמן קצר יוכרז עליהם באופן רשמי.  

למען מטרות משותפות, נתמוך אחד בשני ונפרגן איש לרעהו, נדע לעבוד כולי תקווה שנמשיך לעבוד ביחד 
 בצוות ונתקדם אל היעדים שהצבנו לעצמנו למען ארגון ליונס ישראל.

 

 

 דבר העורכת

שמונה חודשים מתחילת שנת הפעילות.  חודשים של עשייה אינטנסיבית ושל פעילות כבר חלפו להם 
, אך גם הוסיף פרויקטים נוספים שיש המשיך בפעילותו השגרתית.  כל מועדון התנדבותית משמעותית

 להתפאר בהם.  

של ליונסנט אני שמחה להציג בפניכם את הפעילויות השונות של המועדונים כפי שנמסרו על ידכם בגליון זה 
 הפעילות הענפה של ועדות הנציבות השונות.  יושבי ראש הוועדות והחברים שהצטרפו אליהם יצאו תוכן א

מגידרם כדי להביא להצלחת הפרויקטים השונים שלקחו על עצמם.  מאמציהם נשאו פרי וכל פרויקט ופרויקט 
 היה מוצלח ביותר.

עם חומר כל כך עשיר ומגוון יצאו לדרך חברי ועדת יחסי ציבור ביחד עם חברת דודי מליץ, החברה שנבחרה 
של המועדונים מצד אחד ושל  ,ודה משותפתארגון הליונס בארץ.  זאת תהיה עב ולדאוג לחשיפתלפרסם 

 ל"שים את הליונס על מפת ישראל".  נקווה כולנו שנצליח. , החברה מצד שני

המאמצים המשותפים כבר מתחילים לקרום עור וגידים ויהודה גפשטיין הודיע כי אלי צרפתי, זוכה המקום 
אשון בתחרות הציורים בגיל השלישי, שהתגלה לליונס רק בזכות התחרות, ריכז סביבו חברים באשקלון הר

 עוזרים לרך הנולד. GLT-ו  GMTומועדון חדש מוקם בימים אלה. חברי ועדת 

 

 

 1העידן הדיגיטלי

באפריל צוין יום הולדתו  30-ומכיוון שבמתקיים בארץ שבוע המידע הבינלאומי,  ,שנה 30-מזה כ ,בחודש מאי

חיי בבחרתי לעסוק הפעם בנושא חשוב זה שקשור אבי האינפורמציה הדיגיטלית, לשל קלוד שאנון, הנחשב 

אני מקווה שאצליח לחדש מעט בנושא,  אך מעל הכל,  אצליח לסחוף את אלה היום יום שלנו יותר ויותר.  

                                                        
 על קלוד שנון ותורת האינפורמציה עלי לוין, מכללת אפקה להנדסה, תל אביב’ פרופמאמר של  1
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ין דרך חזרה.  הטכנולוגיה הדיגיטלית כאן כדי להישאר ועלינו, דור שעדיין לא השתכנעו שזה עתיד העולם וא

 המדבר, להסתגל וללמוד.

ובמחצית  19-אלא התפתחה באופן מתון יחסית בסוף המאה האחד, מסוים  תורת המידע לא נולדה ברגע 

 , בעיקר בארצות הברית אך גם במערב ובמזרח אירופה. 20-הראשונה של המאה ה

  .מתכוונים להעברת אותות ממקום למקום דרך תווך פיזי  ”information ”"מידע"במונח 

תורת האינפורמציה היא אחד המאפיינים התרבותיים והחברתיים הבולטים של תקופתנו ולא בכדי יש 

  ”. העידן התעשייתי“או ” עידן הדפוס”להבדיל מ” עידן המידע“סוציולוגים המכנים את העת החדשה בשם 

נו הנוכחיים ללא רשת האינטרנט, הטלפון האלחוטי הנייד, הסיבים האופטיים, התקשורת אין לתאר את חיי

המונחים האחרים   והניווט הלוויניים, המדיה האלקטרונית, הסמרטפונים, הטבלטים והרשתות החברתיות.

( הם מונחים נלווים שהתפתחו כתוצאה מהתפתחות meaning( ותפיסה, הבנה )knowledgeכמו "ידע" )

 האינפורמציה הדיגיטלית.

הוא מושג המגדיר תקופת זמן בתולדות האנושות המאופיינת  העידן הדיגיטלי או 2ידן המידעע

נהוג לראות  עם התפתחות טכנולוגיית המידע והשלכותיה על החיים המודרניים .טכנולוגיית המידע במרכזיות

 בה תקופה בפני עצמה, כפי שראו בעבר הרחוק את תקופת האבן או את תקופת הברזל.

מכיוון שהעולם לא היה מגיע לנקודתו כנקודת התחלה של העידן הדיגיטלי,  צוינה בכוונה,  19-המאה ה

(, הטלפון הקווי שפיתח אלכסנדר גרהם בל 1799-1872מכשיר הטלגרף שפיתח סמואל מורס )הנוכחית ללא 

-1874וגליאלמו מרקוני )’(, וג1857-1894( והתקשורת האלחוטית המוקדמת שבנו היינריך הרץ )1847-1922)

1937.) 

במקביל   .אותות חשמליים שניסח ראלף הרטלי השידור והקליטה שלתורת פורסמה  20-בתחילת המאה ה

התפתחו טכנולוגיות המיתוג הספרתי ונבנו המחשבים הראשונים וכן התפתחו מכשירים להסתרת מידע על ידי 

האוסף המרשים של )פיצוח האניגמה במלחמת העולם השנייה(.    הצפנה ומנגד מכשירים לשבירת הצפנים 

פירסם , 1948-9 בשנת לוגיות לא היה מגובש עד להופעתו המטאורית של קלוד שנון, אשר הרעיונות והטכנו

הגדרות  ,מתימטייםהמשפטים ה הםוב במיוחד  שני מאמרים מקיפיםל מעבדות בל בירחון הטכנולוגי ש

 מבנה מתימטי אחיד ומדויק לקצב המידע ולכמות השגיאות .  הוא הניחמפורטות ומדדים כמותיים של מידע

במרכזה של תורת התקשורת נוסח הקשר הבסיסי בין קצב המידע, רוחב   המופיעות במעבר בין המקור והיעד. 

 .הסרט ויחס אות לרעש הידוע כחסם שנון הרטלי

 2001בפברואר  24 -ונפטר ב 1916באפריל  30-נולד ב( Claude Elwood Shannon)  קלוד אלווד שנון

וסיים תואר כפול בהנדסת חשמל  1936-1932מישיגן בשנים למד באוניברסיטת  בארצות הברית.

 וסט’במכון הטכנולוגי של מסצולאחר מכן לתואר שלישי החל ללמוד לתואר שני  20בהיותו בן .  ובמתימטיקה

                                                        
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2 2 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2
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MIT   .הוא התעמק באלגברה הספרתית הידועה   והתמקד בבניית מערכות מיתוג עבור מחשבים אנלוגיים

בול והוכיח כיצד ניתן להשתמש בעקרונותיה כדי לבנות מערכות ’ ורג’ם ממציאה גכאלגברה בוליאנית על ש

הוא החל ללמד במכון ללימודים מתקדמים בפרינסטון, שם פגש את ענקי הרוח של .  מיתוג יעילות ופשוטות

 .ון פון ניומן, הרמן וייל’ובהם אלברט אינשטיין, קורט גדל, ג 20-המאה ה

וגיים הכבירים שהושקעו במלחמת העולם השנייה משכו אותו להצטרף בשנת המאמצים המדעיים והטכנול

השתתף בבניית בל  במעבדות  והצפנה מתקדמים.  תקשורת ם שלולעסוק שם בפרויקטי  בל למעבדות 1942

יל בלונדון ’רצ’מערבל שיחות סודי שקישר בין וינסטון צ  “ ”X טלפון“בהן היתה מערכות הצפנה שהמפורסמת 

לבין תיאודור רוזוולט בוושינגטון ואיפשר להם לתאם את מהלכי המלחמה בדיסקרטיות מוחלטת. תקופה 

מי שעמד בראש קבוצת המדענים האנגלית שפיצחה את מכונת הצופן הגרמנית  מסוימת עבד עם אלן טיורינג, 

 .ניגמהא

, קלוד שנון סיפר פעם בראיון עיתונאי כי הרעיונות העיקריים שלו לא הופיעו במקרה באמבטיה או מתחת לעץ

 40-לסיכום, קלוד שנון היה מדען פעיל ופורה במשך יותר מ אלא היו תוצאה של עבודה שיטתית ממושכת. 

 המוזכר לעיל.   (32)בהיותו בן  1948שנה אך הוא קנה את עולמו בזכות המאמר המונומנטלי שפורסם בשנת 

 וזכה לפרסים ולתארי כבוד רבים.  20-קלוד שנון נחשב לאחד המדענים המבריקים והמשפיעים במאה ה

 

עד כה דברתי על ההתחלה של התקופה וניסיתי לתאר בפשטות כיצד הדברים השתלבו והתפתחו.  אלא 

 "התפוצצות המידע".שבעשור האחרון מדברים כבר על עומס יתר של מידע ועל 

כדי כולנו משתמשים כבדים של רשת האינטרנט, אלא שמעבדות המחקר של חברת בל מזהירות לאחרונה ש

את למנוע מן הרשת לקרוס תחת כובד משקלם של הנתונים ההולכים ומצטברים, יש לשנות באופן יסודי 

העולמית היא סופית, ורבים תוהים קיבולת תשתית הרישות .  להווה ידוע כי האופן שבו היא מטפלת במידע

 .מתי נגיע לגבול העליון, ומה נעשה כשזה יקרה

יש כמובן דרכים להגדיל את הקיבולת, כגון הוספה של כבלים, הוספה של סיבים אופטיים ופריקה של תעבורה 

ת נמנע. הפתרון הוא להפוך א-אך צעדים כאלה רק דוחים את הקץ הבלתי לוויין קטנות יותר, -לרשתות

התשתית הכוללת לחכמה יותר. לשם כך יש צורך בשני מרכיבים: מחשבים והתקנים אחרים שיכולים לבצע 

עיבוד מוקדם, ואולי אף לסנן או לארגן את התוכן לפני שהם משליכים אותו אל הרשת, ורשת שמבינה טוב 

 .מוין, של סיביות ובתיםיותר מה לעשות עם התוכן הזה, במקום לתפוס אותו ללא הבחנה כזרם אינסופי, לא מ

ל גישה שתאפשר  –את הדרך לעתיד ורואה בכך "רישות מידע" מדבר על  מרקוס הופמן, מנהל מעבדות בֶּ

 .להגדיל את קיבולת האינטרנט באמצעות העלאת "מנת המשכל" של הרשת

עד אז זאת אחת הדרכים היפות של האנושות: כיצד מוצאים פתרונות לטכנולוגיה שמתדפקת על דלתה.  

תן דעתנו להדביק את הפער הטכנולוגי המתרחב.  "גבול שאנון" שלנו יש לו יאנחנו בליונס, טוב נעשה אם נ

 3עדיין מעט קיבולת.

                                                        
   .(בסיינטיפיק אמריקןעורך משנה )  2013בנובמבר   24סיינטיפיק אמריקן ישראל, לארי גרינמאייר  3

http://www.new-techguide.com/product/communication/
http://www.new-techguide.com/product/communication/
http://www.hayadan.org.il/author/sciam/
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 עד כה מה היה לנו

 סוף שבוע נציבותי 

סוף השבוע הנציבותי במלון 
 .  יו"רקראון פלאזה ים המלח

הוועדה הנציבותית היא קיטי 
ממועדון מריס וול לחאם 

שהובילה את הפרויקט להנאת 
 .כולם

 

 עדה הבינלאומיתיהוו 

הבינלאומית         הוועידה 
.  את הוועידה 56מס' 

ארגנה כרמלה בר נוי 
ממועדון פתח תקווה 

אבוקה.  עו"ד שמואל סף 
נבחר לכהן כנציב הבא של 

 ישראל - 128מחוז 

 

 

 טקס תחרות הציורים בגיל השלישי בכנסת ישראל בירושלים 

יו"ר הוועדה הנציבותית היה אליעזר הורביץ.  הוגה הרעיון הוא יהודה 
נושא התחרות היה:            .גפשטיין

"וכתתו חרבותם לאיתים...לא ישא גוי 
מספר ישעיהו  4אל גוי חרב" )פסוק 

פרק ב'(.   במקום הראשון זכה הצייר 
במקום   מאשקלון. צרפתי   אלי 

הראשון של כבדי הראיה זכה יחיאל 
 אדרי מבאר שבע.  

 LEO-סמינר ה 

 מדינות באירופה 10-צעירי  מבבית ברל בכפר סבא.  הבינלאומי  LEO-בחודש אפריל התקיים סמינר ה

הרצאות על חשיבות   בארץ ועל ידי ליונס ישראל.  LEO-התארחו בישראל והתקבלו בשימחה על ידי מועדוני ה
העדה  הדרוזית במוזיאון יצחק , אורגנו ביקורים בנצרת, ואצל השלום בכלל וחשיבותו במזה"ת נשאו בפניהם

 .רבין ובמרכז פרס לשלום אורגן סיור בירושלים, דם ביקרו במד"א ובמשרד החוץ

                                                                                                                                                                                   
 

 עם האורחים מגרמניה

החברים מצביעים   
 על ההחלטות
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 משותפתלהמשך פעילות וכמיהה  בתקווה גדולה לשלום, הסמינר ננעל בסימן של שיתוף פעולה בין העמים
 .בשנים הבאות

שמשון זלביגר, שהגה את הרעיון, יחד עם 
אילנה טמפלהוף, יו"ר ועדת יחסים 

בינלאומיים, יהודה גפשטיין וגנית חודורוב 
 ארגנו את הסמינר והביאו להצלחתו.

מ  ש

 

 

 

 

 

 

 

 תחרות ליונסשף  
השנה הפרויקט נערך בסימן אוכל בריא.  נערכו הרצאות 

מרכזי עיוורים וכבדי ראיה  שאורגנו על ידי מועדוני  14-ב
ם של קופ"ח ים מומחיטהליונס השונים בארץ.  נטרופ

על נשאו הרצאות מלומדות  ,כללית, רפואה משלימה
 עקרונות האוכל הבריא.

הסיום נחגג ב"חוויה הטבעונית" בניצוחו של השף יניב 
פרטוש וצוות השפים שלו.  העיוורים ולקויי הראיה 

בעצמם בישלו את המאכלים בהנחיית השפים ולבסוף 
נפתח שולחן עמוס במטעמים וכולם טעמו ונהנו.  כל 

מועדון עיוורים קיבל תעודת השתתפות של תרומת עצים 
עם  בשיתוף פעולהס.  הדבר נעשה ביער יתיר, היער של ליונ

 הקרן הקיימת לישראל.
גילה אזרחי ליון יו"ר הוועדה הנציבותית שהגתה את הרעיונות והובילה את כל הפרויקט היא 

  ממועדון פתח תקווה שלום.

  

 

 

 

 

 

 מן המתרחש בליונס הבינלאומי

 יום הלן קלר 2016ביוני  1

 .יום איכות הסביבה הבינלאומי 2016ביוני  5
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 באר שבע "אחווה בנגב"מועדון 

 פעילות המועדון מגוונת וכוללת הרבה תחומים בעיר.

 

תרומת מחשב מיוחד לתלמידים בעלי  צרכים מיוחדים הלומדים בשילוב 
 עם תלמידי ביה"ס "יחדיו".

 

 

 

סדר ט"ו בשבט לדיירי "משען" ובני משפחותיהם יחד עם התלמידים של ביה"ס 
 "יחדיו" והוריהם

 

 

מסיבת פורים ביחד עם דיירי מרכז תעסוקתי "רעות" של 
 נפגעי כוחות הביטחון

                                    

התרמת דם 
בגראנד קניון 

 בבאר שבע

 

 

 

טקס קבלת תעודות הוקרה על פעילויות התנדבותיות בביה"ס 
 "יחדיו"

 

 

 

 

 .של גיל חובבבערב ההתרמה השנתי שנערך ב"משען" עם הופעתו החברים 
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 מועדון  גבעתיים  

 שבוע המעשים הטובים 

נרתם גם  בנוסף לפעילות ההתנדבותית הסדירה בהפעלת הפרויקטים הקבועים, מועדון "ליונס גבעתיים,
 לפעילויות אחרות כגון: שבוע המעשים הטובים.

בשיתוף עם מח' הרווחה של העיריה ומתנ"ס שז"ר סייעו  חברי המועדון,
שוק דוכני מכירה שכל הכנסותיו היו קודש לילדים עם צרכים בהפעלת 

מיכל   דוכן ספרים,—ורדה נאווה הפעילה סדנת תכשיטים,  מיוחדים.
 ורותי סייעו בדוכנים האחרים.

 פעילות מרגשת ל"יום המעשים הטובים" היתה במועדון "שורדי שואה, 
 ידי מתנדבי המועדון המסייעים בהפעלתו..-עלאשר אומץ 

זכו להפתעה  בוקר,-המתכנסים בימי שני במועדון שדה רדי השואה ,שו 
 מבי"ס כצנלסון, 1בצרוף לבבות שוקולד, ששלחו להם ילדי כתה א'  מכתבים,—ההפתעה  בהגיעם למועדון.

הילדים הכינו   המתנדבת בכתה זו במסגרת "ידיד לחינוך".  ביוזמתה של חברת המועדון אמירה קיפניס,
אמירה הביאה את המכתבים למועדון שורדי השואה ומסרה אותם כתובים בכתב ידם.    מכתבי ברכה,

קשה לתאר את ההתרגשות    למבוגרים. בין הילדים הצעירים,  היה זה ביטוי מרגש לקשר בינדורי,  לאנשים.
בן מיד התארגנו ושלחו מכתב תודה אותו העבירה כמו   ודברי הברכה של הילדים. בעת קריאת המכתבים,

 אמירה לביה"ס.
 

    דם התרמת 
 

בשיתוף עם בנק  דם שאורגנה על ידי המועדון ברחבת קניון גבעתיים,-בהתרמת
שתי ניידות  גדולות של   מנות דם. 86הדם של מד"א ועירית גבעתיים נתרמו  

עסקו  שפעלו במשמרות, וחברי המועדון, בנק הדם  הוצבו ברחבת הקניון,
על  בבו בקניון לעודד אנשים לבוא ולתרום. תוסהו סים,ברישום וסיוע במילוי הטפ

 הצלחת  ההתרמה זכינו להרבה תודות ממד"א.
 
 

 מסיבת פורים למועדון "גיל הזהב" 
 

ערכו מתנדבות המועדון מסיבת  לכבוד חג הפורים, באותו שבוע,
פורים עליזה למועדון "גיל הזהב" בשסז"ר, אותו הן מפעילות 

אלכס  המן,-כיבוד עשיר שכלל כמובן אזני היה  לאורך כל השנה.
-היתה זו שמחת  את כל באי המועדון והאורחים שהגיעו. הרקיד

ברכה את  ,מירי פרחי ,מנהלת מח' הרווחה  פורים אמיתית.
הצטרפה גם היא  נשיאת המועדון ורדה גוטמןו החוגגים,
ועובדות מח'   כן נכחו במסיבה חברי מועדון ליונס,  .למברכים

חילקו המתנדבות בשם  לסיום,  .של עיריית גבעתיים ההרווח
 מועדון ליונס  משלוח מנות.

 
לכבוד הפורים ערכנו מסיבת פורים   מן הראוי לציין גם את הצד החברתי  שלנו.  ואם בפורים אנו עוסקים,
 שירה, יקר,והע עשיר,על כיבוד   ערב מהנה,  "דרור".רעננה בשיתוף עם מועדון    עליזה ושמחה בתחפושות,

 מוסיקה וריקודים.
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 מועדון גבעתיים "גור אריה"

הפעם אנו רוצים לעניין אתכם בפעילות הענפה של חברינו בטיפול באוכלוסיית אנשים בעלי צרכים מיוחדים 
במסגרת בית פריימן ומועסקים במועדון מע"ש. אלה מסגרות הנותנות טיפול רחב וכוללני  -החיים בדיור מוגן

 צרכים מיוחדים  בכל הגילאים. לאנשים בעלי

בדיור, בתעסוקה  -אריה לקחו ולוקחים חלק פעיל בכל הצדדים הקשורים בכך-חברינו במועדון ליונס גור
 ובהתייחסות החברתית כלפי האנשים בעלי הצרכים המיוחדים.

 חברתנו נשיאת המועדון, ביקרה בבתי הספר והדריכה תלמידים לקבלת האחר והשונה.

ן בו חיים, במידה רבה של עצמאות, בוגרים בעלי צרכים מיוחדים מתקיימות קבלות שבת בשיתוף בבית פריימ
חברי המועדון שלנו, המגיעים למקום מפעילים את הדיירים, משוחחים על אירועי השבוע ואף עורכים מסיבות 

 ימי הולדת וחגים.

לה הרחבה, מקבל זריקת עידוד נכבדה גם מועדון מע"ש שחלק מחניכיו הם דיירי בית פריימן ואחרים מהקהי
ע"י חברינו המגיעים אליו בקביעות, מלווים את חניכי מע"ש בפעילויותיהם השוטפות ומעבר לכך יש הענות 

 נקודתית ומיידית לכל צורך ובקשה, המופנים אלינו ע"י הצוות העובד במע"ש.

 ו באמצעות תלמידי בתי הספר.חברינו לספירת הכספים שנתרמהתגייסו ביום המיוחד לתרומה לאקי"ם 

כל הכספים מועברים לאקי"ם,  לרגל חג הפורים התגייסו גורי האריות ולקחו חלק בהכנת מארזי פורים. 
 משמשים למשכורות המשולמות לחניכים במקום ולשיפור והעשרת פעילויות הרווחה.

 אריה גבעתיים מכספו למסיבת פורים במע"ש.–כמו כן תרם מועדון גור 

המעשים הטובים, התארחו ילדי "אמונה" בעלי צרכים מיוחדים במתנ"ס שדה בוקר. הם הועסקו ביום 
 אריה.-בפעילויות שונות ונהנו מארוחת בוקר עשירה שנתרמה והוגשה ע"י חברי הליונס גור

אלו פרויקטים התנדבותיים שקבוצה גדולה של חברינו מעורבת בהם לאורך השנה כולה. אנו רואים בהם שני 
התייחסות כוללנית למגוון צרכיו של האדם השונה ושותפות בקידום מטרה  -דים של אותה המטבעצד

 חברתית נעלה ביותר של שילוב האחר בחברה הכללית.

בעיקר בפרוייקט עין עצלה, אותו הצליח הצוות הנמרץ  –אנו פועלים במרץ רב בכל יתר ההתנדבויות השוטפות 
 לסיים. 

עדון פינה חמה לחבריו .   מפגשים, מסיבות וטיולים מעלים את מפלס השמחה, ומעבר לכל אלה מהווה המו
 ההתלהבות וההתגייסות שלנו.
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 מועדון הרצליה

 חברי המועדון יחד עם ילדי הרצליה חוגגים ט"ו בשבט 

 

 

 

 לסקי לשלושה סטודנטים.ווטקס הענקת מלגות מקרן ריכ

לסטודנטים גם את חולצות המועדון עם  וחברי המועדון העניק
 הלוגו.

 

     

הציור שזכה במקום הראשון בתחרות 
 ציורים בגיל השלישי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חברי המועדון במסיבת פורים
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   מועדון כפר סבא

נערים  16ליונס כפר סבא ארח 
ונערות מחו"ל.  יו"ר הוועדה של 
נוער נכנס היה חבר המועדון אלי 

קידר, שיחד עם חברי הוועדה יצאו 
מגדרם כדי להנעים את שהותם של 

 הנערים ולהכיר להם את הארץ. 

 

 

 

 

מןעדון ליונס כפר סבא חלק מלגות לילדים.  חן 
יץ של נסיעה למחנה קי –אבן חן זכה למלגה 

 הליונס בחו"ל, בתור תלמיד מתנדב מצטיין.  

 

 

 

 

 

במסגרת פרויקט הקיימות ואיכות הסביבה, המועדון 
 ערך ערב הסברה בנושאי בריאות.
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 השרון מועדון לטינוס

מועדוננו תרם מקרן לביצוע בדיקות  2016למרץ  9-ב
במעבדה לסחרחורות ויציבה במחלקה הנוירולוגית 

המנוהלת ע"י פרופ' קרלוס גורדון. בבי"ח מאיר, 
  אנחנו מקווים להמשיך ולתמוך במחלקה בעתיד.

 

 

 

 

 

 

 

בכפר סבא, תרמנו תחפושות לחג פורים עבור כל  "דניאל"במסגרת תמיכתנו במועדונית 
  הילדים.

-, בכפר"עלומים"כמו כן, אנחנו מעניקים סטים של מוצרי קוסמטיקה לבנות פנימיית 
 סבא.

 גם ממשיך במתן טיפול לחולי אלצהיימר.מועדוננו 

 אנחנו ממשכים בפרויקט עין עצלה. השנה אנחנו גם בודקים ילדי טרום חובה בגני מועצת דרום השרון.

 

 

 מועדון ליונס מודיעין

בעיר עבור שורדי מקיים שלושה מוקדים מועדון מודיעין 
 השואה: שניים לדוברי עברית ואחד לדוברי רוסית.
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 מועדון פתח תקווה שלום

 ט"ו בשבט 

  .את הסדר ערך כותב  סדר ט"ו בשבט כהלכתו נערך כמדי שנה בהשתתפות חברי המועדון ואורחים
 ההגדה ליון איציק עפרון 

  ידי בתי הספר בשלוש שכבות גיל סדרים לתלמ 3ט"ו בשבט בבית הספר יובלים בשכונת עמישב ערך
איציק עפרון דיבר בפני התלמידים על חשיבות  השתתפו חברי המועדון ונציגי הורי התלמידים.  שבהם

 נטיעת עצים לשיפור איכות החיים והסביבה. 
 
 הרצאות במועדון סלע: 

את הפרויקט ארגן יו"ר  המועדון מממן גם השנה סדרה מגוונת של הרצאות לגמלאים במועדון סלע. 
 יפר.וועדת הרווחה ליון מיקי ש

 פורים 

  .הערב לווה בשירה ובנגינה  המועדון קיים במהלך החג מסיבת פורים שבה נערכה תחרות תחפושות
של צמד אמנים שהצליחו להרקיד את החברים וערכו גם מספר חידונים משעשעים לפורים. הכיבוד 

 היה כיד המלך.

 שישים וכבדי הראייה, המועדון ארגן יחד עם המתנ"ס בשכונת עמישב מסיבת פורים למועדוני הק
המועדון תרם למסיבה זו כיבוד ומשלוח מנות שנרכשו  אנשים.  100 –השתתפו למעלה מ  השב

תלמידות מבית הספר "מורשה" בשכונה באו גם הן לשמח את החוגגים  מעמותת "חיים לאלון". 
 וסחפו אותם לריקודים סוערים לצלילי תזמורת שנגנה באירוע. 

 
 פסח  

  20 –לקראת חג הפסח רכשה וועדת הרווחה בראשותו של ליון מיקי שיפר תלושי מזון שחולקו ל 
 התלושים מיועדים לרכישת מצרכים לחג.  משפחות נזקקות בשכונת עמישב. 

  המועדון יחד עם המועדון לעיוור במתנ"ס עמישב קיים סדר פסח לעיוורים אותו ערך ליון איציק
העניקה לעיוורים בשם המועדון הגדות לפסח בכתב גדול במיוחד לכבדי  ליון גילה אפרתי עפרון. 
 ראייה.

 
 יוגה צחוק 

נשיאת המועדון ליון דבי עפרון שהיא מדריכת יוגה צחוק העבירה סדנת יוגה צחוק לחברי מועדון 
 בסדנה  השתתפו גם חברי מועדון שלום.  הקשישים בעמישב. 

  מקרן ריכוולסקי הענקת מלגה 

המתנדבת  , מילכה,הראשונה של המלגה לסטודנטיתהמחצית 
שקבלנו מקרו "רכבלסקי", הוענקה לה על ידי ליון אלי אזרחי 

שבו היא פועלת. הטקס התקיים בחדר  "יובלים"בבית הספר 
 וצוות מורי בית הספר.  , דפנה קולהמורים במעמד המנהלת

 טיול סוף שבוע 

לן והגליל העליון חברי המועדון יצאו לטיול סוף שבוע ברמת הגו
המזרחי שאורגן והודרך כרגיל על ידי חברי המועדון ליון אורי שני וליון איציק עפרון. המסלול כלל אתרים 

ריתק אותנו במשך  ,גדי ,המדריך במקום .  כ "יעקובס שטייטל " מהווי העיירה היהודית במזרח אירופה
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ביל "אלי כהן" המנציח את סיפורו של מי סיור מרגש בש.   למעלה משעתיים והשאיר לנו טעם של עוד
בקיבוץ אלרום וביקור באנדרטה   77שלדעת רבים היה גדול המרגלים של ישראל, צפייה במצגת עוז 

וצפייה לעבר עמק הבכא קרב הגבורה ששינה את פני מלחמת יום כיפור, ביקור בפארק הוולקני אביטל בו 
ן", וקינחנו בסיור מחמם לב במוזיאון "הרעות" במצודת צפינו במיצג לילה מרהיב, ב"פארק עתיקות קצרי

 היה זה סיום  מרגש לשלשה ימים של טיול בארצנו הקטנה והיפה.  . כח

 מועדון "נאמ"ן"   

ליון שמוליק בן נפתלי ממשיך בפעילותו השבועית הברוכה במועדון "נאמ"ן" לנפגעי אירוע מוחי שבשכונת 
 אם המושבות. 

 מד"א 

ממשיכה את פעילותה באגף לקשרי חוץ של מד"א לפעילות בקרב הקהילות הנוצריות ליון דבי עפרון 
בעולם.  מראשית שנה זו כבר נתרמו סכומים נכבדים על ידי קהילות נוצריות בארצות שונות לרכישת 

 אמבולנסים ומכשירים מצילי חיים והתקיימו סיורים לאורחים מחו"ל במתקני מד"א השונים. 

 

 

 קריית אונו "אלמוג"מועדון 

 מיצוי זכויות שורדי שואה 

מתחקרים שורדי שואה כדי לבדוק אם מוצו שמונה חברי המועדון 
כל זכויותיהם לפיצוי.  מתוך הבדיקות נמצאו כמה עשרות שורדי 

 שואה שעדיין לא מיצו את כל זכויותיהם.
של  ערב הוקרה לשורדי השואההמועדון ערך 

קריית אונו.  בית הספר לריקודים סלוניים 
גייס את תלמידיו   של אורון דהןבהנהלתו 

שהגיעו בהתנדבות, כדי להרקיד את השורדים.  
 חברי המועדון דאגו לכיבוד עשיר.
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 מועדון ליונס רמת גן

 טקס איש השנה והמופת  

בסיס  תמשטרשל מתנדבים הבקבוצת  גן-השנה בחר מועדון ליונס רמת
 .כמתנדבי השנה פארק לאומי

.  הם אמונים על 63עד  17, מכל הגילאיםהקבוצה כוללת מתנדבים 
  הביטחון ועל רווחת הקהילה.

 
על יצירתו  –משורר סופר ואמן  - לאיש המופת נבחר המשורר רוני סומק

  רבת הפנים  ועל תרומתו לחברה לעיר ולמדינה.

 -אדוה פולק נציב ליונס ישראל.  -בטקס השתתפו מרואן זיבק
שמעון לביא , –תנ"צ –גן, מפקד מרחב דן -המשנה לראש עיריית רמת

 .פרופ' זיוה שמיר, עו"ד צביקה ניר ומנכ"ל בית צבי דוד בנימין

של המשורר רוני סומק ע"י  שלושה משיריו טקס הוקראו מהלך הב
 ה של נעמי שמר.וכן שרו משירי תלמידי בית צבי

יו"ר ועדת איש השנה  ,עדנה כהןחברת המועדון, הטקס נוהל ע"י 

 והמופת.

חברי המועדון ממשיכים להתנדב למען שורדי השואה  
 ב"קפה אירופה"

 
 ארועי בני מצווה 

בעיר ומכין את הילדים מועדון ליונס רמת גן מאמץ את ביה"ס סביון 
באפריל התלמידים עלו  1-את הילדים לקרוא את ההפטרה.  בלקראת טקס בר המצווה.  החברים מלמדים 

לתורה בטקס מרגש ובהשתתפות הוריהם.  הם קבלו מתנה ממועדון רמת גן שעונים, 
 סידורים, חולצות וכובעים.

גרי רוט קיבל את אות עיריית רמת גן למתנדב על התנדבותו למען הקהילה  
  במשך שנים ארוכות.

את הארוע השנתי שלו בתיאטרון יהלום בהצלחה  מועדון ליונס רמת גן חגג 
 רבה.

 

 

 

 

 

 

https://plus.google.com/_/notifications/emlink?emr=13721769053002765260&emid=CKDMxrWdwMwCFcNYUwodsXcPkA&path=/photos/103877695953174233404/albums/6256501046470627905&dt=1462358361884&ub=21
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 "דרור"מועדון רעננה 

 מעון לאוטיסטים  -בית אקשטיין  

אנו ממשיכים במסורת ציון החגים בבית אקשטיין. בחג החנוכה 
הדלקנו נרות עם הדיירים, ובפורים ערכנו מסיבה שמחה. בשני 

כשהתשובות האירועים ערכנו חידונים בנושאי חגים אלה, 
הנכונות הופיעו על לוחות בינגו.  בנוסף כיבדנו את הדיירים 

 במאכלי חג מסורתיים, וסיימנו בשירים ובריקודים.

 בית איזי שפירא 

לקראת חג פורים וחג הפסח עזרנו באריזת "משלוחי מנות" ושי לפסח במסגרת קרן אהבה של בית איזי 
הילדים המטופלים והלומדים במסגרות השונות בבית איזי שפירא, אשר הכנסותיה מוקדשות לפעילות למען 

 שפירא.  

 טיול במזכרת בתיה וסיור בשפד"ן ובאגמי ראשל"צ 

במסגרת פעילות חברתית של חברי המועדון, נסענו למזכרת בתיה, בה סיירנו בליווי הדרכה מטעם המוזיאון 
משם המשכנו לאתר השפד"ן שם קבלנו הסבר מקיף   המקומי, למדנו על ייסוד המושבה והתפתחותה עד היום.

באדיבותו ובהדרכתו של אבי  לאחר מכן,  על האתר ותרומתו המשמעותית לחקלאות ולמשק המים בישראל. 
מלינסקי, נשיא מועדון ראשון לציון, סיירנו בשני האגמים של העיר ושמענו את הסבריו המעניינים של אבי על 

 האזור והשמורה. 

 ר אשדודסיור באזו 

המשכנו  ערכנו סיור מודרך במרכז המבקרים וברחבי נמל אשדוד. 
בסיור במוזיאון להנצחת יהדות הונגריה במושב ניר גלים, ומשם נסענו 

למושב נתיב העשרה בו סיירנו וקיבלנו הסבר מעמיק בנושא גידול 
  ירקות ועשבי תיבול ללא חרקים.

 יום האישה הבינלאומי  

מועדון בית משפחת לניר בסדנת סדור פרחים, השנה התארחו נשות ה
 ואילו  הגברים יצאו במאורגן לפאב לשתיית בירה בחברותא.

 מסיבת פורים 

השנה חגגנו את חג הפורים 
במסיבה משותפת עם חברינו ממועדון גבעתיים. המסיבה 

השמחה והעליזה נערכה בבית אלון בגבעתיים, ובה התחפשנו 
נו, והתכבדנו בשולחן מטעמים, וקיימנו תחרות תחפושות, רקד

כיד המלך, מתוצרת עצמית של החברים בשני המועדונים, 
  ולסיום החלפנו משלוחי מנות בין החברים.
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 סיור ערב בבני ברק  

ערכנו סיור מודרך "לקראת שבת" באחד מימי החמישי בשבוע, בשעות הערב. בסיור קבלנו הסבר מפורט על 
ונים מפי מדריכה שהייתה בעברה חלק מהקהילה ו"חזרה בשאלה" ושמענו חיי הקהילה החרדית לגווניה הש

במהלך הסיור נפגשנו עם דמויות נוספות בקהילה כמו שדכנית, מתנדב ב"איחוד והצלה"  את ספור חייה. 
וביקרנו במעדניה בסגנון מזרח אירופה ואף רכשנו ממטעמיה. לסיום, לא ויתרנו ורכשנו חלות, הישר מהתנור, 

 מאפיית ויז'ניץ המפורסמת.תוצרת 

קפה אירופה לשורדי שואה בשיתוף עם עיריית   אנו ממשיכים בפעילויות הקבועות שלנו בקהילה ביניהן:
כדורת שטיחים באולמות לעיוורים בשיתוף עם עמותת "אין ; הפעלת קפיטריה לחוסים במעון שקמה; רעננה

 .דברים כאלה"

 

 

 מועדון רעננה "פנינת השרון"

 הזיקה למדינת ישראל ולציונות של תלמידים עולים בבית הספר אוסטרובסקי ברעננה חיזוק 

תהליך מבורך הדורש תשומת לב מרובה וצורך  גדל מספר העולים המגיעים לרעננה,  בשנים האחרונות, 
מועדון "ליונס רעננה פנינת השרון" רואה כאתגר וכמשימה   בתמיכה ועזרה בקליטתם בארץ ובעיר רעננה. 

חשובה לתמוך בתהליך קליטתם של העולים החדשים, יוזם פרויקטים ומשתתף בפעילויות בתיאום עם עירית 
 רעננה וגופים שונים בנושא.

 תלמידי עולים חדשים.  200 -בבית הספר התיכון אוסטרובסקי יש כ
" למשימות בתאום עם הנהלת בית הספר, ומרכזת העולים בבית הספר, נרתם מועדון ליונס "פנינת השרון

תמיכה בילדי העולים, במגמה להקל עליהם להבין את הסביבה במדינה החדשה, לחזק את הקשר שלהם עם 
תרבותה, ההסטוריה שלה ועל הישיגה במהלך שנות קיומה, ולעזור למספר תלמידים  המדינה על ערכיה, 

 בשעורי עזר בעיקר לצרכי השיפור בהבנת הנקרא.
הובאו בפני תלמידי העולים מרצים מתחומים שונים וקויימו בין היתר במהלך שנת הלימודים תשע"ו, 

 ;יעקב נוי - מעולם הכלכלה והיזמות  ; ד"ר משה שחר - הרצאות בנושאים הבאים: מעולם המדע והחלל 
 והרב קובי פסל הרצה על ערכי היהדות.  האלוף יורם יאיר  -מהפן הבטחוני וחוזקה של מדינת ישראל 

לימוד העזר, המועדון מתכנן לקיים סיור לימודי חוויתי, להרצאות ו, לסדנאותלהבאה, בנוסף בשנת הלימודים 
 לגיבוש התלמידים וחיזוק הקשר עם ההסטוריה והערכים של המדינה והציונות. 

 

 השתתפות בתרגיל חירום ארצי לבתי ספר ברעננה 

 –השתתפו כבקרים בתרגיל חירום ארצי להגנה בפני טילים שהתקיים ב מועדון החברי 
15.2.2016 . 

וברכות תודה "על העבודה המסורה והמקצועית,  מתנדבי המועדון, קבלו מכתבי הערכה 
 רעננה עיריית ט"קב פישמן על הסיוע המשמעותי ועל הירתמותינו לתרגיל" ממר משה

 הביטחון. יחידת מנהלתמבכר  וממר צליל

 

 פרויקט ליווי חיילים בודדים לוחמים )הבית של בנג"י( 

מועדון "ליונס רעננה פנינת השרון" מלווה חיילים בודדים לוחמים בתאום עם מרכז הליווי וההכוון שבבית 
בנג"י ברעננה. במסגרת הפרויקט אנו מסייעים לחיילים הללו בשלב קריטי בחייהם, בו אמורים להשתחרר 

 ולהתאזרח.
 כמלווים לסייע להם בשלושה תחומים עיקריים:תפקידנו 



נט  מידעון הנציבות-ליונס  
 

   "אלמוג" קריית אונו חברת מועדון ליונס 2016-2015ליקטה וערכה אביבה צוונג  מזכירת הנציבות   2016מאי 

א. מציאת מקום מגורים ,חתימה על חוזה ,פתיחת חשבון בנק, הוראות קבע וכו'. סיוע בריהוט הדירה 
 .ואיבזורה

ליווי בכתיבת קורות חיים, ראיונות עבודה, בדיקת אלטרנטיבות וקבלת החלטה  -ב. חיפוש ומציאת עבודה 
 מתאימה.

 לימודים מתאימה ,מיצוי זכויות וכו'. ג. שילוב במסגרת
 

 2016איש השנה  

, בנוכחותו של זאב בילסקי, ראש העיר רעננה, העניק 11.4.2016ב 
למר דב דותן. דב, קצין  2016המועדון את תעודת איש השנה 

שנה  30-צה"ל ומנהל מפעלים בעברו, מתנדב מזה למעלה מ
דבות של אדם מפעל התנ"במסגרות שונות ברחבי רעננה ומהווה 

 יחיד".

 

 מבצע רעננה קמחא דפסחא השנתי 

השנים האחרונות, בתי כנסת ברעננה וארגוני חסד  ה במשך ארבע עשר
-משפחות נזקקות  900-חוברים יחד כדי לרכוש ולהפיץ חבילות מזון ל 

 מקומיים וגם מחוץ לרעננה.   
במבצע זה, ובן השאר סייען  השתתפו חברי המועדון 14.4.2016-ב

  באריזת חבילות המזון ובחלוקתם למשפחות הנזקקות ברחבי העיר.
 

 מועדון "פטריה" 

ארוחת צהרים חמה, עזרה בהכנת  בעיר,ילדים מבתי ספר שונים  15בצהרונית העירונית "פטריה" מקבלים 
מועדון    י אימהות חד הוריות.הילדים ברובם לומדים בחינוך המיוחד וחלקם ילדוחוגי העשרה.  שיעורים 

ליונס רעננה פנינת השרון "אימץ" את המועדונית. חברי המועדון מגיעים בכל יום לעזור לילדים בהכנת 
שיעורים, מארגנים ימי כייף במהלך השנה ובמידת הצורך תורמים כספים לרכישת ציוד אותו העיריה לא 

 .ר במימדיוןטיול לחרמון עם המשפחות ובוק ארגנושנה ה מספקת.
 

 בית חלומי 

בית של עם הדיירים  יוצאים להליכהמזה שנים, פעם בשבוע מתנדבי המועדון  :הליכה
 חלומי )הוסטל של אקי"ם(. 

 
מתנדבי   .בבית חלומי מתקיים חוג צילום אחת לשבועיים י:חוג צילום בבית חלומ

בסוף שנה שעברה נערכה   .המועדון יוצאים עם הדיירים לצלם ברחבי העיר רעננה
  .תערוכת צילומים של הדיירים בבניין העירייה ברעננה

 

 פרויקט בנות ובני מצווה  

 20-כמועדון הליונס מוביל מזה קרוב לעשור את פרויקט חגיגת בנות ובני מצווה. בפרויקט משתתפים מדי שנה 
עפ"י קביעה של מחלקה הרווחה של עיריית רעננה. לקראת סיום כל מחזור  ,בנים ובנות ממשפחות קשות יום

של בני ובנות המצווה, מועדון הליונס מארגן טקס שמח במיוחד של אירוע בר מצווה חגיגי באולם אירועים, 
  .גם המשפחותלוקחים חלק בשותפות עם עיריית רעננה ו"קרן רועי לא אחסר", ובו 

 התרמות דם 

מפעיל פעמיים בשנה יחד עם בנק הדם של מד"א אירוע של התרמת דם ברחבה המרכזית מול  מועדון הליונס
 בית יד לבנים ברעננה. אירוע ההתרמה הקרוב יתקיים בתחילת חודש יוני הקרוב.

 


