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 דבר הנציב

 ,שלום חברים

חלפה כבר חצי מהקדנציה ובקושי הצלחנו לפעול.  הספקנו לסיים את פרויקט פוסטר השלום המועדוני 
והארצי. עברנו ישיבת נציבות אחת ונסענו לפורום אירופה. למדנו שם נושאים חדשים, מגמות של הארגון ולאן 

ההיכרות עם המערכת המשנים הראשונה והשנייה היו בפורום והרחיבו את ידיעותיהם ופנינו מועדות.  
 הבינלאומית

 קוים סמינר מנהיגות נוסף בהשתתפות חברים, שזכה לדברי שבח של המשתתפים.

 מועדון אשדוד החדש עובר חבלי לידה, אבל מנקה את המוץ וישאר רק התבן.

 סוף השבוע הנציבותי בינואר קורם עור וגידים ואני מקווה שכולנו נהנה מהתכנית והמפגש בין החברים.

 הצלחנו למצוא תקציב וגם תחרות המוסיקה יוצאת לדרך.

ראשי הנפות נפגשים עם נשיאי המועדונים ומצויים בקשר מתמיד. הוועדות הנציבותיות עובדות במלוא המרץ, 
 כל אחת בתחומה, להביא את התוצרים במועד ובהצלחה.

. המפגשים הבלתי אמצעים עם התחלתי גם בביקורים במועדונים לפי הזמנתם וגם ערבי נציב החלו להתבצע
חברי המועדונים, מאפשרים שיחה פתוחה וגם שיחרור "קיטור".  העיתון הארצי מופעל בהצלחה וגם 

 הפייסבוק של ליונס ישראל קיבל זריקת עידוד.

כמו שכולם רואים, פרוטוקול הקבינט מופץ למועדונים וכך גם פרוטוקול ישיבות הנציבות.  הנשיאים 
טסאפ" מקצועי ועוד אחד חברתי.  יש בהם תעבורה רבה ומפורכת.  הקשרים בין הנשיאים מקושרים ב"ווא

 מתהדקים.

 ומתחילים לפעול.מקבלי מלגות קרן ריכוולסקי נבחרו וחולקו בין המועדונים 

נראה לי שבנוסף לפעילות הרבה המתבצעת במועדונים, פרויקט "עין עצלה" קיבל תנופה במישור הארצי 
 ספים החלו לפעול בבדיקת ילדים.  נעשית פעילות להשתמש בפרויקט כמנוף להקמת מועדונים.ומועדונים נו

 מידעון הנציבות    נט ישראל-ליונס 

2016דצמבר   
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אני שמח להעיד שיש פעילות רבה בארגון בכל המישורים ואני תקווה שהדבר יחזק את המועדונים, יביא 
תית רבה חברים חדשים ואולי גם מועדונים נוספים.  אני יכול להעיד שהתברכנו בפעילות חברתית והתנדבו

ואינטנסיבית.  אני ממשיך לבקש מכל חבר שיש לו רעיון לטובת הארגון, לפנות אלי ואני מתחייב לבדוק כל 
רעיון בגישה אוהדת ותומכת.  שבירת תקרת הזכוכית של כמות המועדונים וכמות החברים, היא המגמה 

 העיקרית בשנת העבודה הזו.

 בברכת חברים                                                                                             
 שמואל סף                                                                                              

 

 

 

השנה התברכנו במזכירה נמרצת ודואגת במיוחד, ליון 
שהינה עזר כנגדו של ורדה גוטמן, ממועדון גבעתיים האב, 

הנציב בכל מובן.  כרגיל שוב תודה רבה לחברת י.ב.מ. 
 להתכנסויות. מכובד שמשמשת לנו בית

    

                   

  
 
 
 

 דבר העורכת
 

חלפה לה כבר חצי שנת פעילות בה כולנו הספקנו להתנדב, לתרום לקהילה ולהפעים מחדש את הפעילות החברתית 

במועדונים.  המועדונים ברחבי הארץ דיווחו על פעילות ענפה ומגוונת ועל טיולים ומפגשים חברתיים בתוך 

 המועדונים וביחד עם מועדונים שכנים.  

 

מועדונים בלבד.  אני בטוחה שלכל  שמונהוהוא כולל דיווח של  2017-2016זהו המידעון הראשון לשנת הפעילות 

קצת קשה להתישב ולהעלות עדון ומועדון הייתה פעילות שבה הוא רוצה להתגאות ועליה הוא רוצה לספר, אבל מו

או על המסך המחשב.  אני רוצה להדגיש בפניכם  הכל דף הוורד )"להעלות על הנייר" הוא ביטוי ישן ולא מתאים כבר(,

 שלא צריך לסגנן, כתבו וספרו על הפעילויות, אני אסגנן ואערוך את דבריכם.  

 

חילופי רעיונות, שיתוף מידע על פעילויות ופרויקטים מקדמים את רוח ההתנדבות, מגוונים את העשייה ומביאים 

 לשיתוף פעולה מבורך ופורה בין המועדונים.  

 

  .יהוו קרקע פוריה לחילופי רעיונותיכללו דיווח של כל המועדונים ואני תקווה כי המידעונים הבאים 
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 מאמר העורכת 
      

 1התנדבות ומגדר

מיליון  1.2-כ התנדבו בישראל  2014נמצא כי בשנת שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בסקר 
 ומעלה באוכלוסייה הקבועה בישראל.  20מבני  %23.1ישראלים, שהם 

 
 יהיה מעניין לבדוק מה ההתפלגות המגדרית בקרב המתנדבים בארץ.

 
נמצא כי ההבדלים בין נשים  2006, בשנת 2בן גוריוןאוניברסיטת  ,השלישי המגזר לחקר המכון מחקר לפי

מהנשים מתנדבים בסה"כ )הן  44%-מהגברים ו 45%( בשיעורי התנדבות הם מזעריים: 18לגברים )מעל גיל 
 (.התנדבות פורמאלית והן התנדבות בלתי פורמאלית

עבור המועצה הלאומית להתנדבות  2008בראשותה של מינה צמח, שנערך בשנת  דחף מכון של בסקר ואילו

 (.46%( משיעור הנשים )54%נמצא כי בקרב המתנדבים בישראל, שיעור הגברים גבוה )

בנושא פעילות התנדבותית בישראל, ואשר מתבסס על ניתוח  בתמ"ת וכלכלה מחקר מינהל שערך הסקר גם

הנתונים מסקרי הלמ"ס, מראה כי שיעור הגברים המתנדבים בהתנדבות פורמאלית בישראל, גבוה משיעור 

 (.12.8%לעומת  16.2%הנשים )

נמצאה מגמה  2010 בשנת  3עמ"ן תוכנית עבור בני נוער בישראל, בסקר שנערך על ידי מכון דחףבכל הנוגע ל

 .(41%( מבנים )52%הפוכה: בנות על פי סקר זה מתנדבות יותר )

 

כי גם בעולם אין מגמה אחידה בתחום זה: באוסטרליה בהתבוננות קצרה על מקומות נוספים בעולם עולה 

נמצא כי נשים מתנדבות משמעותית יותר מגברים ואילו בקנדה ובסקוטלנד לא נמצא הבדל  -ובבריטניה

משמעותי בשיעורי ההתנדבות. בארה"ב נמצאה ירידה בשיעור הנשים המתנדבות בשנים האחרונות, אך על אף 

התנדבות פורמאלית בשנת  23.2%לעומת  29.3%נשים גבוה מזה של הגברים )הירידה, עדיין שיעור התנדבות ה

2010.) 

מחקרים וסקרים רבים בדקו גם את ההבדלים בין נשים וגברים בכל הנוגע לבחירת מקום ותחומי התנדבות 

ונמצא כי גברים משתלבים בארגונים העוסקים בפעילות ספורט ופנאי ואילו נשים משתלבות בהתנדבות 

 נים העוסקים ברווחה, בריאות וחינוךבארגו

פיתחו תיאוריה המסבירה את המניעים   (Clary, Snyder, & Stukas, 1996) 4סניידר וסטוקאס

להתנדבות, לפי הגישה הפונקציונלית. על פי תיאוריה זו, שביעות רצון מהתנדבות והתמדה בה, הם פונקציה 

של מידת ההתאמה בין המניעים להתנדבות לבין המענים שמצויים בסביבת ההתנדבות שתואמים למניעים 

, לפעילויות, לארגון, לתגמולים וכיו"ב(. על פי התיאוריה הזו, הכוונה היא לתפקיד -)סביבת ההתנדבות–אלה 

והתמדתו היא פונקציה של המידה בה צרכים אלה  -המתנדב מונע להתנדב על בסיס צרכים שברצונו למלא

                                                        
 כתבה מאת ליאורה ארנון, בלוג ג'וינט ישראל התנדבות 1
 2015, 1את המכון הזכרתי במידעון ליונס נט מס'  2
 עיר מתנדבת נוער –עמ"ן  3
 4 Volunteers’ motivations: Findings from a national survey. Nonprofit  Clary, E. G., Snyder, M., & Stukas, A. A. (1996).

505-and Voluntary Sector Quarterly, 25, 485 

http://web.bgu.ac.il/Centers/ictr/publications/
http://web.bgu.ac.il/Centers/ictr/publications/
http://www.ivolunteer.org.il/Index.asp?ArticleID=4570&CategoryID=172&Page=1
http://www.ivolunteer.org.il/Index.asp?ArticleID=4570&CategoryID=172&Page=1
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/75F5710C-84A8-4DFD-803A-75A78708553F.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/75F5710C-84A8-4DFD-803A-75A78708553F.htm
http://jointvolunteering.co.il/blog/?p=239
http://jointvolunteering.co.il/blog/?p=239
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 פונקצית: מקבלים מענה. החוקרים בזמנו הצביעו על שש פונקציות שההתנדבות עשויה למלא עבור המתנדב

המתנדב מתנדב מתוך - ההבנה פונקצית, נדב מתוך רצון לבטא ערכים שחשובים לוהמתנדב מת- הערכים

התנדב מתנדב - הגדילה פונקצית, רצון להבין טוב יותר את העולם, את הסביבה בה הוא מתנדב ואת עצמו

המתנדב מתנדב מתוך רצון להגן על עצמו מפני תחושות רעות - הגנתית פונקציה, מתוך רצון לצמיחה אישית

המתנדב מתנדב לשם צבירת מיומנויות - קריירה פונקצית, שמה, חוסר בטחון או תחושות שליליות אחרותכא

בה המתנדב מתנדב על מנת להשתלב - חברתית ופונקציה והזדמנויות הרלוונטיות לתעסוקה המקצועית שלו

 .בקבוצת ההתייחסות החברתית שלו

פי אותן הפונקציות.  לשני המינים חשובה הצמיחה  אפשר להסיק מכך כי גברים ונשים מונעים להתנדב על

האישית, ההגנה על עצמו, התעסוקה המקצועית, הרלוונתיות החברתית ההשתלבות בקבוצת התיחסות 

וכמובן הערכים המוסריים והחברתיים.  כאזרחי העולם שני המינים מוצאים בהתנדבות את אותן התשובות 

כאשר  האדם מחליט על פעילותו ללא כל קשר לשכר, השיוויון בין   ועל כן השיוויון הכמעט מושלם ביניהם.

המינים נשמר, או תלוי בגורמים סביבתיים וחברתיים.  איזון זה מתערער כאשר הגורמים הכלכליים נקבעים 

 על ידי הערכת גורמים חיצוניים ומביאים לכדי השתלטות מין אחד על רעהו.

 

 ?העלמיבליונס  חדשמה 

  New Mountains to Climbסיסמת הנשיא העולמי היא "לכבוש הרים חדשים" 

בוב קורליו, הנשיא העולמי, מסביר שיש להתיחס להרים כאל מטפורה על פיה משיגים מטרות חדשות, 

 אתגרים חדשים, הזדמנויות חדשות והתמודדות עם צרכים חדשים ומשתנים של קהילת בני האדם בעולם.

 סרטון עם ההסבר בכתובת:אפשר לראות את ה

media/videos/index.php-http://www.lionsclubs.org/EN/news  

 Lions on the Web( קהילה מקוונת ,online communityהכ  .)ובת: ת 

web.php-the-on-media/lions-http://www.lionsclubs.org/EN/news  

יד, אפשר לקרוא את הירחון בצורה מקוונת, אפשר אנדרוולא IPad -משם אפשר להוריד אפליקציות ל

ולהתעדכן בכל דבר  LCIF-יא העולמי, לראות מה קורה בלהיכנס לפייסבוק של הארגון ושל הנש

שמעניין אותנו.  כמובן שאפשר לבחור את השפה שבה תרצו לקרוא את הדברים, אנגלית, צרפתית, 

 יפנית וכו'.

 . radio.php-media/online-http://www.lionsclubs.org/EN/news -רדיו ליונס  

. בימים אלה Explorer or Firefox -אפשר לשמוע מוסיקה וחדשות הליונס.  נכון לעכשיו פועל רק ב

 ונהנים. playנכנסים לכתובת המצוינת, לוחצים על .   Chromeעובדים כדי לאפשר גישה גם דרך 

 Wallfie lLions Club Se -  selfies.php-club-media/lions-http://www.lionsclubs.org/EN/news  

ארגון הליונס העולמי יסד קיר שעליו כל מועדון בעולם יכול להעלות את הפעילויות שלו.  אפשר 

, ומלבד שסמל הליונס יופיע על  tumblr-מהטויטר, האינסטגראם, הגוגל+ והלהעלות תמונות סלפי 

 #.lionsclubselfieכל תמונה.  אפשר לתייג ישר לפי הכתובת:  

 

http://www.lionsclubs.org/EN/news-media/videos/index.php
http://www.lionsclubs.org/EN/news-media/videos/index.php
http://www.lionsclubs.org/EN/news-media/lions-on-the-web.php
http://www.lionsclubs.org/EN/news-media/lions-on-the-web.php
http://www.lionsclubs.org/EN/news-media/online-radio.php
http://www.lionsclubs.org/EN/news-media/lions-club-selfies.php
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 ?אז מה היה לנו עד כה

 פורום אירופה 

-אוקטובר נסעה קבוצה של כבסוף חודש 

חברים לפורום אירופה בסופיה,  20

בולגריה.  במהלך הפורום החברים שמעו 

הרצאות והשתתפו בסדנאות על ארגון 

 הליונס.  

ביחד  ,רמי אפרתי ממועדון גבעתיים האב

עם מנואלה לוט מגרמניה ארגנו סדנה 

מעניינת ביותר על הנושא הבוער בקרבנו 

 לשורות הליונס.   כיצד לגייס צעירים –

 

 

 

 

 

במסגרת תחרות המוסיקה, אלי אזרחי, ממועדון פתח 

, יו"ר הוועדה הנציבותית, קיבל אות שלום תקווה

הוקרה מהליונס העולמי על כי במשך שנים רבות התמיד 

והאדיר את נושא המוסיקה בקרב הליונס בכלל ובקרב 

 בפרט. ליונס ישראל

 

 

 

 

 

 

 

 

 השלוםפוסטר  
, בבית אשכול פיס ברמת גן התקיימה 2016בדצמבר  1-ביום חמישי ה

הנושא השנה היה "חוגגים שלום". תחרות פוסטר השלום המסורתית.  

כל מועדוני הליונס הציגו את הציורים הזוכים שלהם.   ועדת פוסטר 

והלה השנה על ידי שתי ליוניסטיות, עפרה אמיתי ושושנה השלום נ

היה האמן בן עמי עמיאל. .  יו"ר חבר השופטים רמת גן ניסים ממועדון

 הציור הזוכה נשלח לאו"ם לתחרות הבינ"ל.  מכובד ביותר.הטקס היה 

 הציור הזוכה
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 סמינר מנהיגות  

חברים ממועדונים שונים.   20-בבית ברל. השתתפו בו כ 2016בנובמבר  19-עד ה 17-הסמינר התנהל מה

ממועדון מודיעין.  כל משתתפי הסמינר הביעו דעה חיובית על ההתנהלות הוא אורגן על ידי דב עפרון 

 ועל התכנים. פרטים מדויקים יותר אפשר לקרוא באתר ליונס ישראל.

 

 קם מועדון חדש 
מועדון רבקה שמיאן היא הנשיאה המקימה של 

.  כולנו מאחלים בהצלחה למועדון אשדוד החדש

אשדוד ולרבקה, ומברכים את דב 

ואת כל מי שעזר להקמת עפרון 

 המועדון.
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 גבעתיים ליונס מועדון 

ליון  –מועדון "ליונס גבעתיים" פתח את שנת הפעילות הנוכחית בטקס השבעת נשיאת המועדון לשנה זו 
  נעמי פדר.

 הפעלת מועדונים -  שורדי שואה "מפגש בשני",   ומועדון גיל-הזהב בשז"ר .

מועדון שורדי שואה, מתכנס אחת לשבועיים  למפגש חברתי  ולהאזנה להרצאות 

שנה זו נפתחה בהרצאתה של עתר מילוא "תחילתה של  בנושאים שונים ומגוונים. 

   שנה חדשה".

נערכה פתיחה חגיגית בה השתתפו וברכו אנשי מח' הרווחה בעיריה. המועדון  , במועדון גיל הזהב  בשז"ר

–התעמלות, לפחות פעם בחודש –פעם בשבוע   בשבוע  ונערכות בו  פעילויות שונות ומגוונות. מתכנס פעמיים

   .המתנדבותהרצאות  בנושאים שונים  וכן פעילות חברתית ומשחקים  בסיוע  נישאות

 

חלוקת-מזון—מועדון "ליונס גבעתיים" מקיים  מזה  12 שנה, מדי חודש 

על פי המלצת מחלקת  לניזקקים בעיר,בחדשו, חלוקת  חבילות מזון 

ידי החברים ומחולק ישירות לבתים -המזון נארז על הרווחה של העיריה. 

בהפעלת חלוקת המזון מסתייע המועדון בגדודי צופי   לפי הרשימות.

אלה מסייעים באריזה,  . "כנפיים של קרמבו"ומדריכי  גבעתיים,

בהסעה נהגים  כן מסייעים  ובהובלת החבילות וחלוקתן לבתים.

 מתנדבים.

סגנו  העיריה מר רן קוניק,-בהשתתפות ראש השנה, נערכה הרמת כוסית חגיגית לכל המתנדבים,-לקראת ראש

 130 -חולקו לקראת החג   חבילות מזון ל  מנהלת  אגף הרווחה מירי פרחי ואנשי מח' הרווחה.  בני רייך,

מגיעים גם מתנדבים ממשטרת גבעתיים  ואזרחים  דון,נוסף על חברי המוע משפחות.  בין הנהגים המתנדבים,

  נוער מסיעים ומביאים את החבילות עד הבית.-הנהגים עם  זוג בני  מן השורה.

 

התרמת-דם— המועדון עורך התרמת-דם מספר פעמים בשנה, זאת בשיתוף עם 

ברחבת קניון  דם,-באמצע נובמבר נערכה התרמת הדם של מד"א. -בנק

חברי המועדון סייעו בהפניית אנשים  הגיעו שתי ניידות של מד"א.   גבעתיים.

 והבאת תורמים וכן בהסברים  ורישום.

מנות דם 80 -בס"ה נתרמו  כ  . 

. 

מכירת ספרי קריאה – ערכנו גם מכירת ספרים לטובת הקהילה.  חברי המועדון 

 שקל לספר. ההצלחה היתה מעל 10-קריאה ואלה נמכרו לציבור ב-אספו ספרי

וכל ההכנסות הן קודש  לרווחת הקהילה.  למצופה.  

 

יקירי העיר גבעתיים –  שלשה מחברי המועדון  הוכתרו על ידי עיריית גבעתיים כיקירי העיר כאות  הוקרה על 

שלש.-פעילות התנדבותית בקהילה. זאת במסגרת בחירת יקירי העיר הנערכת מדי שנתיים  
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הוד השרון ליונס מועדון    

 ספריה בפארק כל הילדיםחנוכת 
 נחנכה ספריית כל הילדים בפארק בהשתתפות  21.9.16ב 

רבים מילדי הוד השרון. הילדים נהנו מהצגה איכותית 
חנוכת הספרייה פורסמה   ומפעילויות הקשורות בסיפור.

 בעיתונות המקומית לפני האירוע ולאחריו. 

 ביקור של קבוצה מגרמניה במועדון

נציב לשעבר של אחד ממחוזות ליונס גאורג קורופקה, 
מחבריו מביטרפלד במועדוננו, בדרכם  25גרמניה, ביקר עם 

לפני  7.11.16חזרה לגרמניה. הביקור התקיים ביום ב' 
כמו כן הם הוצגו בפני האורחים,  . ננוהצהריים במועדו

 ב"פארק כל הילדים".ובמרכז להשאלת ציוד רפואי  וביקור

 פוסטר השלום

נערך טקס בחירת הציור הזוכה  17.11.16  ביום חמישי
בתחרות השנתית של פוסטר השלום. הטקס נערך בבית יד 

ספר -בתי משבעהציורים של תלמידים   61הוצגו לבנים בו 
"חוגגים שלום  בנושא:בהוד השרון שהציגו בו את ציוריהם 

בחרו השופטים  מתוך המשתתפים הרבים  . לכל יושבי תבל"
במקום הראשון הציור של ציורים זוכים:  חמישהב

עופרי שני גם השני במקום  התלמידה חן קורל מביה"ס לפיד,
היא מבי"ס לפיד, במקום השלישי נטע הפמייסטר מבי"ס רעות , במקום הרביעי זכה הציור של שיר וינגרטן 

 מבי"ס יגאל אלון ובמקום החמישי מעין לוינטל מבי"ס המגן.

לביא נשא דברי ברכה ובין היתר קרא לנוכחים לקחת חלק בפעולות התנדבות בעיר.  נשיא המועדון רחמים
כמו כן כיבדו בנוכחותם ובירכו חברי מועצת העיר עו"ד כנרת כהן ונדב 

  דואני.

האירוע פורסם בעיתונות המקומית )ירוק והוד הכפר(, באתר העיתון של הוד 
 ( ובאתר העירייה "חדשות עירוניות" LOCALהכפר )

 התרמת דם
רחבת  -נערכה התרמת דם בשני מוקדים: במרכז העיר  28.10.16ביום שישי  

מנות דם. 122. סה"כ נתרמו   200בנק דיסקונט ברחוב הבנים, ובמתחם 
  פורסם בעיתון "הוד הכפר"

 עין טובה
עד היום  , מיד לאחר החגים.26.10 -השנה, התחלנו את הבדיקות ב

מחזור הבדיקות  ילדים. 850 -נבדקו כגנים.  29 -ערכנו בדיקות ב
 -ועד אז, אם הכל ילך כשורה, נבדוק ילדים מ 15.12 -הזה יסתיים ב

 גנים. 56
 מכשיר הבדיקה יעבור למועדון לטינוס ויחזור לקראת סוף פברואר 

 ואז נקיים מחזור בדיקות שני.
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חברי מועדון הוד השרון מארחים   שיתוף פעולה עם מועדון מגרמניה.
יין מאוד במגוון הפעילויות בהוד שהתענ חבר המועדון הגרמניאת 

 השרון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 הוד השרון לב אריליונס מועדון 

 .הרמת כוסית לראש השנה 28.9.16

)יריד יד שניה שכל ההכנסות קודש לפעילות המועדון למען ניצולי  שי בלבייריד ש  14.10.16
 בהשתתפות כיתת מצוינות באמנות מבית הספר "עתידים."  ,השואה והקהילה כולה(

שכל  וחולצות מעוצבות, ₪(  2התלמידים הרכיבו שרשרת משאלות )כל חוליה בעלות 
 הן תרומה לקהילה.ממכירתן ההכנסות 

 התרמת דם בשיתוף עם מד"א                     25.11.16 

"נוער לב ארי" מקרב בני הנוער  בכיתות י', מפגשים  ראשונים להקמת   3התקיימו   2016נובמבר 
 שהתנדבו לפעילות חברתית.

 אביב , בנושא "בוהמה וצלילים בעיר הלבנה".         -שבת תרבות בסיור מטעם עירית תל  3.12.16

 שי בלבייריד ש  9.12.16

 ערב נציב והדלקת נרות חנוכה 29.12.16

 "השואה בשיתוף עם נוער מתנדב, על כוס קפה ועוגה. מידי יום ד' מפעילים את ניצולי -"קפה אירופה 

  "פעם בחודש בימי ג', מגיעים מתנדבים שלנו להנעים את זמנם של המאושפזים  -"שלוותה
 ב"שלוותה" בהרצאה, מוסיקת דיסקו ועוד. בהתהוות ,הפעלה בתנועה עם מדריך מקצועי.
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 מועדון ליונס כפר סבא

ריבוי הדליקות ברחבי הארץ, ועבודתם המאומצת של  - סבאמחווה ללוחמי האש מסניף כפר 

 - לוחמי האש, הובילה ליוזמה יפה של חברים ממועדון ליונס כפר סבא
החברים רכשו כמות רבה של דברי מתיקה, על מנת להמתיק את עבודתם של 

הכבאים. החברים קבלו סיוע 
ממר יהודה גולדשטיין מ"סופר 
דיל" בעיר, אשר עזר הן בהנחה 
והן בתרומה אישית.המצרכים 

שנרכשו התקבלו בברכה בתחנת 

 .כיבוי האש

 

 

 פוסטר השלום: "חוגגים שלום"

מטרת תחרות פוסטר השלום, היא לאפשר ולעודד יצירה אומנותית ומחשבה על השלום בקרב בני הנוער. לשם 
לראות בטקס את  קידום רעיון השלום נערך הטקס בשילוב בין תלמידי כפר סבא וטירה. מאד מרגש היה

 התלמידים ובני משפחתם יושבים במשותף וחולמים על שלום.

ציורים  34בתי ספר מטירה. סה"כ הגיעו לתחרות  5בתי ספר יחד עם  12 -בכפר סבא השתתפו תלמידים מ
 אשר הוצגו בפני ועדת השיפוט.

רה עומר" בכפר סבא, וכן יאמה חאסקיה מבית הספר התלמידים הזוכים: עילי פרבר מבית הספר "דבו
 "אלנג'אח" בטירה.

בטקס נכחו ראש העיר של כפר סבא מר יהודה בן חמו ומר 
ואליד נאסר מ"מ ראש עירית טירה, יחד עם מנהלי אגף החינוך 

הגב' אורלי פורמן מכפר סבא וד"ר חאלד מטר מטירה.  -בעיריות
וך, משנה שלישי לנציב נציג הליונס בישראל היה מר משה רא

הליונס בישראל. מר בן חמו הדגיש בדברי ברכתו את הפעילות 
הברוכה של מועדון ליונס בעיר אשר יצר שפה חברתית חדשה. 

כמו כן העלה על נס את שיתוף הפעולה בין כפר סבא לטירה 
בספורט ובאמנות כשפה המגשרת בין העמים. שיתוף פעולה זה 

 ים בארץ.מהווה דוגמה לאזורים אחר

מר נאסר אמר כי תחרות פוסטר השלום שונה מה"תחרויות 
המלחמתיות" שהיו בעבר. הגיע הזמן, הוא הוסיף, שהתחרויות יהיו על ספורט ואמנות. הוא הדגיש את 

שיתופי הפעולה בין כפר סבא לטירה כדוגמה קלסית לדו קיום, והצורך להכיר את האחר ולהבין את סבלו. 
 זמין את אנשי כפר סבא לפרויקטים משותפים על שלום בעירו טירה.בסיום דבריו הוא ה

הטקס אורגן ע"י ועדת "פוסטר השלום" של מועדון ליונס כפר סבא בראשות מר גידי מאיר. את הערב הנעימה 
בשירה ונגינה להקת "יוקלליז למען השלום" בניהולם של דפנה ופול, הכוללת תלמידים מהוד השרון ומטירה. 

השתתפו ההרכב הקולי הבוגר והשישיה הקולית של מגמת המוזיקה בתיכון "כצנלסון" בניהולו של כמו כן 
  דורון בן עמי.

 

 "בכפר הפרסום במקומון "ירוק
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 מועדון ליונס קריית אונו "אלמוג"

 כדורת דשא עיוורים

 40-שנה.   לפני כ 500-בעולם "אנשים רואים" משחקים כדורת דשא כ
שנה הותאם המשחק ברחבי העולם גם להשתתפות עיוורים.  בארץ 

זהו שנה.   20-התחילו לשחק עיוורים ומוגבלי ראייה לפני למעלה מ
ספורט חברתי ותחרותי לכל דבר. בישראל נערכות תחרויות ומפגשים 

 נים  משתתפים בתחרויות בינלאומיותחברתיים מקומיים, והשחק

ת אונו הוא אימון שחקני יאחד הפרויקטים של מועדון ליונס אלמוג קרי
 אונו.-כדורת דשא עיוורים במועדון כדורת דשא עיוורים קרית

תפקיד  כל שחקן עיוור נעזר  במאמן אישי שמהווה עבורו "עיניים".
לכוונו "לשלוח" את  ,עיוור בתהליך המשחקשחקן המאמן לעזור לה

על  ,השעון את מקומו של כל כדור לפי מחוגי וולהסביר להכדור למטרה, 
 מנת לתת תמונת מצב לשחקן.

 
-שנים, ומונה כ 10-כמזה מועדון כדורת דשא עיוורים קרית אונו קיים 

שחקנים עיוורים. פעילות המאמנים מבוצעת בהתנדבות מלאה. אחת  20

 שעה וחצי.לשבוע מתקיים אימון שנמשך 

 יום הנקיון

אל תלמידי בתי  פעילות המועדון התמקדה בחורשת הבנים בקרייה. 
הספר הצטרפו גם חיילים השייכים ליחידה שאומצה על ידי העיר.  הכל 

בנוכחות מר ישראל גל, ראש העיר קריית אונו שהגיע למקום כדי נעשה 
לעודד את הילדים, את החיילים ואת הליוניסטים.  הוא גם הסביר את 

  חשיבות היום בעולם בהתיחס למצב האקולוגי של כדור הארץ.

 "חוגגים שלום" –פוסטר השלום  
השתתפו השנה, חברת המועדון, יפה דביר הייתה יו"ר הוועדה.  

 .ילדים משישה בתי ספר בעיר

 התרמת דם

התארגנו חברי המועדון בשתי משמרות ועבדו בשצף בחודש נובמבר 
קצף כדי לשכנע את הקרייתים לתרום דם. התורמים קבלו עוגות 
ושתייה לאחר התרומה כדי להנעים להם התהליך.  התמקמנו ברחבת 

שתי ניידות.  ההצלחה הייתה משמעותית ביותר.  אצלנו נהוג הקניון המקומי ומגן דוד אדום העמיד לרשותינו 
 nשגם החברים תורמים.

יו"ר הוועדה להתרמת דם והמארגן את כל ההליך מול מגן דוד אדום 
 הוא חברנו ישראל בורג.

 

 

 

יהודית מור, נשיאת מועדון ליונס 
אלמוג קריית אונו מאמנת עיוורת 

 במועדון כדורת דשא עיוורים
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 ועדון ליונס רמת גןמ

 הוועדה לליווי כלכלי

הרווחה שבעיריית של חברי המועדון בשיתוף אגף  ייחודית ית התנדבותפעילות 
גן שמטרתה: עזרה למשפחות להתנהל בתקציב שעומד לרשותם -רמת

 ובהוצאות שלהם.

מפגשים והכשיר את  4יו"ר הועדה לליווי כלכלי,  העביר סדנה בת  -עזרא שמיר
 החברים כיצד 

 לפעול ולהתנהל בייעוץ למשפחות המופנות אלינו מאגף הרווחה.

 מרובה.עד כה טופלו מספר משפחות בהצלחה 

 מהחינוך המיוחד –בית ספר "סביון" 

 לתלמיד כיתה ח', בשנה זו המועדון העניק מלגה שנתרמה ע"י משפחתה של ד"ר שושנה ניסים חברת המועדון,
 שנבחר ע"י מנהלת בית הספר על עזרתו לחבריו, התנהגותו הרגישה והתורמת לכיתה והישגיו בלמודים.

נשיא המועדון , עדנה כהן יו"ר ועדת "סביון", מנהלת –ם, ראובן יקיר המלגה הוענקה במעמד ד"ר שושנה ניסי
 בית הספר והמחנכות.

מדריך את  מזה שלוש שנים מלווה את בית הספר חבר המועדון דוד יצחקי. דוד עובד עם המורה למלאכה, 
 התלמידים בביצוע עבודות ייחודיות ומהווה אוזן קשבת לתלמידים בעלי קשיי התנהגות. 

 מת דםהתר

  התקיים מבצע התרמת דם במתחם "קניון איילון".בחודש אוקטובר 

 הועמדו לרשותנו ארבע ניידות .

 התורמים.את חברי המועדון התגייסו בשתי משמרות ועזרו לדרבן 

הצלחנו לפרסם ההתרמה במסכים האלקטרוניים בחוצות העיר דבר 
 שהוסיף למנות הדם שנתרמו ע"י הציבור.

יו"ר הוועדה אלי נקר הוא שתאם ואירגן את נושא ההתרמה עם כל 
 הגורמים וביחד הצלחנו להתרים כמות נכבדה של מנות דם. 

 "אנוש"

גן, מארגנת את תורנות ההרצאות במועדון. -יו"ר הועדה נירה פרי שהינה גם חברת הנהלת "אנוש" רמת
 .אחת לחודש ההרצאות  של החברים בתחומים שונים ומגוונים, מתקיימות

 ג'יל חביב לקיים חוג ללימודי צרפתית על פי בקשתם של  החברים במועדון זה.  -בשנה זו החלה חברת המועדון

 טיולים ומפגשים חברתיים

 .בחודש ספטמבר, החברים התארגנו לטיול בקרב עדת הקראים ברמלה וסוכות ביקרנו אצל עדת השומרונים

 "חוגגים שלום" –פוסטר השלום 

, עפרה אמיתי מלבד התחרות המקומית ברמת גן, עזרנו גם לתחרות הנציבותית ולשתי חברות המועדון השנה
.  כל חברי המועדון תרמו מזמנם וממרצם כדי לעזור להצלחת הנציבותית שהיו יו"ר הוועדה ושושנה ניסים

  .בית אשכול פיס ברמת גןהתחרות שהתקיימה ב
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 מועדון ליונס רעננה "דרור"

 לופי נשיאיםטקס חי

חברי המועדון, בני ברג, מעביר את מקבת הנשיאות מהנשיאה ותיק 
 היוצאת, אירית לניר, לנשיאה הנכנסת, ארנה כהן.

 שיתוף פעולה בין מועדוני

 מועדון גבעתיים ומועדון "דרור" רעננה ערכו מפגש משותף בחוף הצוק 

בת"א.  זאת הפעם השנייה ששני המועדונים מבלים ביחד בהצלחה 

 ולשימחת שני הצדדים.

                   

 

             

                      

 חוגגים ביחד את חגי ישראל:

כמדי שנה קיימנו גם השנה מפגש ראש השנה ביער  -  פיקניק ראש השנה

הבפטיסטים.  הנציב, שמוליק סף, ובת זוגו כיבדו אותנו בנוכחותם.  כן 

כירת הנציבות, ורדה גוטמן, הנצל"ש אמנון אלתר ועדנה הצטרפו לאירוע מז

 בת זוגו, מאיר ברנע ממועדון ראש העין אמירה קפניס ואורחים נוספים.

חה אותנו בסוכה.  הצטרפו אלינו גם הנציב ובת גם השנה משפחת לניר אר  אושפיזין בסוכת משפחת לניר

 זוגו.

 

 פה אירופהק

בקפה המועדון ממשיך את פעילותו 

לשביעות רצונם של הבאים   אירופה

     בקורתו ולשביעות רצון עיריית רעננה

 עילות חברתיתפ
בהדרכתו של אבי אוחנה, איש השנה של המועדון, ביקור  טיול לצפת

 אל ובזכרון יעקב בקיבוץ בית
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  רעננה פנינת השרוןליונס מועדון 

  "פטריה"מועדון 
חברי המועדון  ".  צהרונית העירונית "פטריההס רעננה פנינת השרון אימץ את יונמועדון ל

מגיעים לעזור לילדים בהכנת שעורים, מארגנים להם ימי כיף במהלך השנה ואף תורמים 
מדי יום מקבלים ילדים  15 -כבסל המוענק ע"י העיריה.  כספים לרכישת ציוד שאינו כלול 

  ארוחה חמה, סיוע בהכנת שעורי בית וחוגי העשרה.
  יים ונערכה להם מסיבת חנוכה.בשנה החולפת ביקרו הילדים בכוכב יאיר, בשפ

    
  פרויקט בני/בנות מצווה

מועדון הליונס מוביל מזה למעלה מעשור את פרויקט חגיגת בנות ובני מצווה. 
 המלצתבפרויקט משתתפים מדי שנה בנים ובנות ממשפחות קשות יום, עפ"י 

המצווה, הרווחה של עיריית רעננה. לקראת סיום כל מחזור של בני ובנות ת מחלק
מועדון הליונס מארגן טכס שמח במיוחד של אירוע בר מצווה חגיגי באולם אירועים, 

  בשותפות עם עיריית רעננה ו"קרן רועי לא אחסר", ובו לוקחים חלק גם בני המשפחה של בני המצווה.
 

  גרעין "צבר" –סיוע לחיילים בודדים עולים חדשים 
סיוע לחיילים בודדים עולים  - פרויקט חדשנרתם מועדון פנינת השרון ל 2016בשנת 

  חיילים בודדים. 150 -כ  חדשים מגרעין "צבר". בגרעין
המועדון ערך לחיילים ימי כיף ביום העצמאות במרכז הקליטה ברעננה, ארוע הצדעה 
לחיילים בבריכה העירונית בסיוע עיריית רעננה וכן ארוע לקראת גיוס למתגייסי 

  ז הקליטה.במרכ 2016חודש נובמבר 
  

  בית חלומי )הוסטל של אק"ים(
   .הליכה: מזה שנים, פעם בשבוע מתנדבי המועדון יוצאים להליכה עם הדיירים של בית חלומי

מתנדבי המועדון יוצאים עם   בבית חלומי מתקיים חוג צילום אחת לשבועיים. חוג צילום: 
    הדיירים לצלם ברחבי העיר רעננה.

  המועדון את החוסים לטיפולי הידרותרפיה אחת לשבועיים. בנוסף מלווים חברי
 
  תרמות דםה

מועדון הליונס מפעיל פעמיים בשנה יחד עם בנק הדם של מד"א אירוע של התרמת דם ברחבה 
  .התקיימו שני ארועי התרמת דם 2016בשנת המרכזית מול בית יד לבנים ברעננה. 

  
   מבצע רעננה קמחא דפסחא השנתי

משפחות נזקקות  -השנים האחרונות, בתי כנסת ברעננה וארגוני חסד   ע עשרהבמשך ארב
     חוברים יחד כדי לרכוש ולהפיץ חבילות מזון למקומיים וגם מחוץ לרעננה.-900

 
 

  חיזוק הזיקה למדינת ישראל ולציונות של תלמידים עולים בבית הספר אוסטרובסקי ברעננה
נרתם גם השנה מועדון "ליונס רעננה פנינת השרון" לתמוך בתהליך בהמשך לפעילות שהחלה בשנה שעברה 

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

הספר, ומרכזת  בתאום עם הנהלת ביתכל זאת   לצרכי השיפור בהבנת הנקרא. תלמידים בשעורי עזר בעיקר
במהלך שנת הלימודים תשע"ז החל המועדון בהבאת מרצים כמו .  העולים בבית הספר

  רו"ח יואבי חיימוביץ שהרצה על גבורת המכבים לקראת חג החנוכה.
העולים שיכיל  הרצאות וכן יום כיף לתלמידים  ארבע -בתכנית השנתית עוד שלוש

  תכנים של מורשת ישראל.
 

  פוסטר השלום
  מועדון פנינת השרון ביחד עם עיריית רעננה מוביל את פרויקט פוסטר השלום בעיר.

מתנדבי המועדון מביאים לבתי הספר את הציוד הדרוש לתחרות ומארגנים עם העירייה את טכס בחירת 
טל עתיר במקום ראשון בתחרות הארצית והיא  -השרון ברעננה הציור המצטיין. השנה זכתה תלמידת חטיבת 

   תשתתף בתחרות הבינלאומית.


