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מידעון הנציבות    נט ישראל-ליונס  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 דבר הנציבה

 ,לכל חברי ליונס ישראל שלום רב

 להם.השנה חברי לקבינט ואני הגענו להישגים שלא הגיעו הרבה שנים לפני, על כך ברצוני להודות 

 עם כניסתי לתפקיד הנציבה, הצבתי לעצמי שני יעדים חשובים מאוד:

 :הראשוןהיעד 

לאחר שנה קצת סוערת  הבנתי שזהו צו השעה בראש מעייני היה להפוך את השנה לשנה חברתית ויהי מה. 
בקשתי מראשות הנפות לשים השנה דגש מיוחד על הפן החברתי ולהחזיר את האמון  . מבחינה חברתית

 להבהיר לכולם כי הנציבות הינה חלק בלתי נפרד מליונס ישראל ושביחד נשמור על הארגון. שאפתי ציבות. בנ

הן שתפו פעולה בצורה  .  ואכן,לכל המועדונים בקשתי מכל ראשות הנפה לחבור יחדיו ולגבש תכנית משותפת 
 נהדרים. חברתיים מפגשים  התקיימו שניוכתוצאה מכך  מושלמת 

. ביותרחברים והבוקר היה מוצלח  130-כבמיוחד הגיעו ביום חורפי . 2018בינואר  19-הראשון היה בהמפגש 
 בוקר מהמם. חברים התאספו במקום המפגש והיה  125.  2018ביוני  1-המפגש השני היה ב

 אנשים לא רצו להיפרד בסיומו של בוקר נפלא זה. 
תקיימו ישמפגשים מסוג זה  ההביעו תקוופו רשמים והחלי ,אנשים שמחו לפגוש חברים ממועדונים אחרים

 לא הייתה מאושרת ממני.  לחופה, השידוך עלה יפה. בתה. הרגשתי כמו אם המובילה את בעתיד

.  חברי ראויה לשמהקבלת פנים מועדון החברים ארגנו ערבי הנציבה במועדונים השונים נערכו בנעימים ובכל 
שהנציבות והמועדונים ביחד מהווים את ארגון ליונס  כולםך הראנו להקבינט הצטרפו אלי בערבים אלה ובכ

 ישראל.

הנהגתי נוהל ברכות ליום ההולדת.  השתדלתי לברך כל חבר וחברה בליונס ליום הולדתו, ועל כך קבלתי הדים 
 חיוביים מאוד מהחברים.

 

 

 2018יולי 
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  :השניהיעד 
. המשימה הייתה קשה להשיג את היעד הצלחתילא מאוד רציתי להוסיף מועדונים חדשים לליונס.  לצערי 

 מנשוא. 
עומד מקווה שבשנה הבאה נשנה את הקונספט ונצא לשטח בעזרת נצל"ש עזרא שמיר והוועדה שהוא אני 

בראשה, בעזרת סרטון התדמית שנעשה, ותכנית עבודה מסודרת מראש עם אנשים המוכנים לתת ממרצם 
 .השגת היעדומזמנם 

 עם הפנים לעתיד

והרארגון שחייבים לעשות על השינוי ממועדון מודיעין בת הנציבות השלישית דיבר שמחה שידלובסקי בישי
בליונס ישראל.  שמחה וימי טרסי, גם הוא ממועדון מודיעין, הכינו עבודת מטה ובה הבהירו כיצד עלינו 

ולהתאים את  לצאת מהקופסהלהשתנות כדי להמשיך לשרוד.  ראייתם המפוכחת מבהירה לכולנו שעלינו 
עבודתם מהווה בסיס   כמה שיותר מהר יותר טוב. עצמנו לזמנים המשתנים ולתקופה טכנולוגית חדשה. 

התחלתי לפעולה.  קבלת ההחלטות אם לאמץ את הדברים, כולם או חלקם ובאיזו צורה תתבצע בעבודת 
 לחתה היא הצלחתנו.הקבינט של השנה הבאה שד"ר שושנה ניסים תוביל.  אני מאחלת לה בהצלחה.  הצ

לחברי ועל שיתוף הפעולה במשך כל השנה.  אני מודה במיוחד  וני להודות לכל החברים על התמיכהברצ
שתמכו, ויצאו מגידרם לעזור לי לקיים שנה מוצלחת.  בעזרתם ובעזרת כל החברים ממועדון ליונס דרור רעננה 

 נהניתי מכל רגע של עשייה.אני מרגישה שהייתה זאת בהחלט שנה פוריה ואשר לי, אני 

 מאחלת לכולנו הרבה בריאות ושנמשיך לפעול למען הקהילה בה אנו חיים.אני 

 .2018-2017נציבה יוצאת  –מרים קרופקין 

 

 דבר העורכת

במשך השנה כהנתי מזכירת הנציבות, כחברה במספר ועדות נציבותיות, עוד שנה חלפה במהירות הבזק.  
כאחראית על אתר ליונס ישראל, כמתנדבת מן השורה במועדון שלי ועסקתי בעוד כהנה וכהנה פעילויות שלא 
השאירו לי הרבה זמן למידעון שלנו.  אבל במשך השנה הבנתי שעלי לשנות את הפורמט של הפרסום.  העולם 

מן  עברחנו שואפים לפרסם את פעילויותינו כאן ועכשיו.  לכן ריכוז ידיעות אחת לכמה חודשים השתנה ואנ
 העולם.  

תמקמו חזק התפסו את מקומם וש ,אפ-הפייסבוק, האינסטגרם, הוואטס : כולנו משתמשים באמצעים אחרים
עושה עבודה נפלאה בתודעה.  כמעט לכל מועדון יש דף פייסבוק משלו ומשה פלד ממועדון רעננה דרור 

בפייסבוק של ליונס ישראל.  פרסום ברשתות החברתיות הפך להיות חלק מאיתנו, חלק מהעולם שהצטרפנו 
 אליו בשמחה.

נט חייב להשתנות.  אינני יודעת עדיין כיצד אשנה אותו.  ברור לי שפרסום כלשהו חייב -הבנתי שהליונס
לטתי להעלות לרשת סיכום שנה בלבד.  אשמח לקבל את להופיע, אבל לא במתכונת שהייתה עד כה.  לכן הח

 תגובותיכם והצעותיכם בקשר להמשך המידעון.
כל חברי  הייתה לנו שנה חברתית נפלאה ומרים קרופקין, הנציבה היוצאת, הובילה אותה בהצלחה מרובה.

רסם את פעילויותיו כל מועדון פהקבינט התגייסו, כל אחד על פי תפקידו, ונרתמו לעזור להצלחה המשותפת.  
.  באתר ברשתות החברתיות, במקומונים ובכל אמצעי שעמד לרשותו משמעותיותהרבות והההתנדבותיות 

נראה לי שגולת הכותרת היא ליונס הבינלאומי רשומות עשרות אלפי שעות התנדבות של מועדוני ישראל.  ה
 לו בעזרת כל אחד ואחת מאיתנו.סרטון התדמית שהופץ לכל החברים וכולנו מקווים שימלא את שיועד 

אני מאחלת לכולם קיץ נעים, חופשה מהנה, נסיעות לרוב, בילויים ומעל לכל בריאות איתנה.  נחזור כולנו 
 לפעילות בהנהגתה של הנציבה הנכנסת ד"ר שושנה ניסים.
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 הליונס הבינלאומי 

 .Naresh Aggarwalר  מסר קצר לכל הנציבים בעולם חתום על ידי ד"נשלח בתחילת שנת הפעילות 
          

Dear District Governor,  

Welcome to a new year—and a new century! This is a new era of Lionism. One where you are 
not merely a passenger, but a driver on the road to a stronger, more strategic and effective 
association.  

Together we can change the world. I know this, because I've seen the impact Lions have in 
communities around the world. But we can do more. Your leadership will be essential to 
ensuring we become a modern association that's ready to take on the emerging needs of our 
changing world.  

Great leaders inspire through humility, integrity and strength. To do this, we must harness the 
Power of We, the Power of Action and the Power of Service to position our clubs, districts and 
association to achieve our LCI Forward goals.  

With you beside me, I know we can grow our membership and expand our service impact to 
170 million people this year—a huge step toward our LCI Forward goal of serving 200 million 
per year by 2020.  

Thank you for accompanying me on this journey. I know that together we can truly change the 
world. 

 

 

Sincerely,  
Dr. Naresh Aggarwal  
Your International President  
 

 

האם יש בכוחנו לשנות את העולם?  לא בטוח.  אבל אנחנו משתדלים ותורמים מזמננו, ממרצנו, ומיכולותינו  
 תקווה ואנחנו משתדלים להעביר אותה לנתרמים.הנשיא העולמי נסך בליבנו ומקווים.  

אל אמנם המסר מכוון אל הנציבים, אך דרכם הוא מכוון אלינו, אל כולנו.  אנחנו הכוח המניע.  אולי לא הגענו 
 תורמת לתורם ולנתרם. כל היעדים שהנשיא הבינלאומי חלם עליהם, אבל עצם העובדה שהשתדלנו 

 
ואל שולח את מכתבו האחרון בתפקיד ומבקש מכל מועדון בעולם, להזדרז בסוף הקדנציה שלו ד"ר נארש אגרו

חברים.  הוא אפילו נתן אפשרות לחברים החדשים  1,500,000-ולרשום את חבריו החדשים כדי להגיע ל
ללא תשלום.  הליונס משווע לחברים חדשים, בכל העולם וגם אצלנו בישראל.  צו השעה הוא עיבוי להירשם 

 .  שורות הליונס
 
מטופלים.  בסוף שנה זאת הנשיא מודיע  100,000,000-הליונס הבינלאומי קבע לעצמו יעד להגיע ל 2014-ב

 אנשים בעולם.    200,000,000-שבשלוש השנים האחרונות הכפלנו את היעד ותמיכת הליונס הוענקה ל
media/videos/videos.php?id=gFiLgF-http://www.lionsclubs.org/EN/news 

 זהו הלינק לסרטון המודיע על כך.  
 

של המטבע.  נכון, הכפלנו  אם יורשה לי, בנימה שונה במקצת, להעיר, הייתי מסתכלת על יעד זה מן הצד השני
 את היעד, אבל לצערי, זה אומר שצריכים אותנו יותר ויותר בעולם.  נקח זאת כולנו לתשומת ליבנו.

http://www.lionsclubs.org/EN/news-media/videos/videos.php?id=gFiLgF
http://www.lionsclubs.org/EN/news-media/videos/videos.php?id=gFiLgF
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LCIF 
Bob Corlewהאחראי על ה ,-LCIF  בליונס הבינלאומי נפרד גם הוא מתפקידו.  גם הוא מודה לכולם ומודיע כי

שיעודד  Leo Grants גראנטים נוספים:   נפתחיםשנה הבאה הוא מרגיש שתרם את תרומתו לשיפור העולם.  ב
.  כן יהיו District and Club Community Impact Grants-גם את הצעירים להמציא פרויקטים חדשים; ו

גראנטים עבור מיגור מחלת הסוכרת, עזרה לילדים חולי סרטן, שיפור הקיימות, ומלחמה ברעב, כל זאת 
עזרה בעקבות אסונות נוער באשר הוא, עזרה לעזרה ללקויי ראיה, וכרת: מהלתמיכה השוטפת ובנוסף 

 ופעילות הומניטארית.
 

 משהו על עולם התקשורת של ימינו
אבל קיימת נטייה לאחרונה שקוראת לנו להתנתק מהרשתות אין... רוצים להיות כולנו

גורמות לנו החברתיות מתוך הכרה שהחברות הטכנולוכיות המאפשרות לנו את התקשורת 
ונוגסות בפרטיות שלנו.  ובכן, נכון שהחברות הטכנוליוגיות  האינטרנט לחשיפת יתר ברשת

.  התרגלנו, זה וע"י כך מאפשרים להן עושות זאת, אבל הדבר מתאפשר כי אנחנו לא ערים לכך
 נחמד לנו, למה לא?...

ונים לרשת .  אנחנו אלה המעבירים את הנתאישורינוהחשיפה העצמית מרחיקה לכת ב
להווה ידוע, כל חשיפה דיגיטלית מפסיקה והחברות הטכנולוגיות עושות בו שימוש עסקי.  

 להיות פרטים ברשתות החברתיות שמטרתן למכור את המידע בכל המרבה במחיר.
 

נשאלת השאלה האם עלינו להתנתק כליל מהרשתות החברתיות או שיש בידינו לווסת את 
מה שמתישן? האם את ריד את המינון? האם כדאי לדאוג למחוק .  האם כדאי להוןהשימוש בה

כדאי להוסיף פנים כדי שגוגל יזהה את פנינו ואת פני קרובינו? האם כדאי לתת את הדעת לכך 
שברשת "מסתובבים" גם גורמים עוינים ולא אחראים כמונו?  ועוד כהנה וכהנה שאלות 

 שכדאי לנו לבחון את התשובה עליהן.  
 

יצא לאור ספר )שעדיין לא תורגם לעברית(  בשם "עשרה טיונים בעד מחיקה של לאחרונה 
 חשבונות הרשתות החברתיות" 

-your-deleting-for-arguments-ten-https://www.slideshare.net/hobarusar/pdf
lanier-jaron-by-download-edition-international-now-right-accounts-media-social 

 .PDF-זהו הלינק לקובץ ה
 

מכיוון שעולמינו השתנה ומשתנה ואנחנו רוצים להיות חלק ממנו ואף לקחת חלק בתהליך 
השינוי, הייתי אומרת שעלינו למצוא את דרך המלך...והיא, להוריד את המינון.  אין הכרח 
לשתף בכל רגע מה שקורה בחיינו...אפשר רק מדי פעם.  כדאי לתת את הדעת שלא באמת 

רה לאנשים שאיננו מכירים מחד גיסא, ואין הכרח להעמיס ידע על מעניין אותנו לדעת מה קו
 אנשים שאיננו מכירים במה שקורה לנו מאידך גיסא. 

 ואיך כל זה מתקשר לליונס ישראל?
אפ, דפי פייסבוק, אינסטגרם, מסנג'ר וכו'.  בואו נתרכז -אנחנו פותחים קבוצות וואטס

די לא לעייף אחד את השני.  לכל אמצעי אפ כ-בהעברת ידע חיוני והכרחי במיוחד בוואטס
שמיניתי יש מטרות משלו.  אנא קראו והבינו למה מיועד כל אמצעי והשתמשו בו בהתאם 

 ובחוכמה.  
 
 

 תודה רבה למרים קרופקין, הנציבה היוצאת.
  בהצלחה רבה לד"ר שושנה ניסים הנציבה הנכנסת.

 

https://www.slideshare.net/hobarusar/pdf-ten-arguments-for-deleting-your-social-media-accounts-right-now-international-edition-download-by-jaron-lanier
https://www.slideshare.net/hobarusar/pdf-ten-arguments-for-deleting-your-social-media-accounts-right-now-international-edition-download-by-jaron-lanier

