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חברי וחברות ליונס יקרים,
שנת  2011עומדת בפתח וכבר עברה חצי שנה
ליוניסטית מלאת פעילות.
ברצוני להודות לכל חברי בקבינט ,בועדות
הנציבות ,לראשי הנפות ,לנשיאי המועדונים
ובראש ובראשונה לכם חברי וחברות
המועדונים על התגייסות למען הזולת והקהילה
ללא תנאי בסיסמה "לשרות אנו".
כמו כן ,תודותיי לכם בעלי התפקידים על
ביצוע ללא כחל ושרק.
מי ייתן והחצי השני של שנת הליונס תעלה על הראשונה
בסיסמת הנציב "לשרות אנו באהבה ויושרה“.

הענקת המזרונים בימין-אורד

ה ס ב ר ה

גיליון מס34 .

טבת-שבט תשע“א
ינואר 3122

ליונס ישראל מתגייס לאסון הכרמל ותורם
 041מזרונים לכפר הנוער ימין אורד
במבצע מהיר ,הצליח ליונס ישראל הודות
לפעילותו המהירה של המשנה לנציב ויו"ר
ועדת  LCIFרמי אפרתי ,לקבל מענק מיוחד
לשעת חירום ע"ס  $ 10.000 -.לסיוע לנפגעים.
במכתב מיוחד מהנשיא העולמי לחברי הליונס
בישראל הוא מביע את צערו והשתתפות
הליונס הבינלאומי על אובדן החיים ועל
הנזקים העצומים שנגרמו.
בטקס מיוחד שהתקיים ביום חמישי ,30/12/10
נמסרו  140מזרונים ע"י נציב המחוז טוביה
גולדשטיין ויו"ר הועדה לשעת חירום טומי
ברק וחברי ליונס לידי מנהל כפר הנוער ימין
אורד.

חברי וחברות ליונס ישראל
מרכינים ראש ומשתתפים בצער העמוק ובכאב נורא
של משפחות הנספים באסון הכרמל.

עוד פעולה מרגשת של ליונס ישראל למען
הקהילה

קציני וצוערי שירות בתי הסוהר
הכבאים
ושוטרי משטרת ישראל

לצפייה בסרטון ,לחצו על הקישור להלן:

יהי זכרם ברוך

נציבות ליונס ישראל

www.youtube.com/watch?v=t0w1DS6-7Lk
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הבנימין שבחבורה  -מועדון ליונס קרית אונו "אלמוג"
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ראיון עם אתי בהריר נשיאת המועדון ע“י משה כהן ,כתב המערכת.
המועדון הינו הצעיר ביותר בארגון ליונס ישראל והוא מונה 35
חברים.

אתי בהריר נשיאת המועדון מספרת כי היא הצטרפה

לארגון בזכות ידידים ממועדון גור אריה בגבעתיים שדרכם היא
נחשפה לפעילויות המבורכות למען הקהילה של ליונס ,וביחד עם
חבריה החליטו להקים את מועדון הליונס בקרית אונו.
חברי המועדון נפגשים אחת לחודש במקום שניתן להם ע"י
העירייה שמשתפת אתם פעולה באופן הדוק.
חברי המועדון התגייסו כבר למספר פעילויות למען הקהילה:
* התנדבות במועדון מיוחד לבנות של העירייה * .סיוע בצהרונים לילדים של העיר.
* סיוע ב"בית אנוש" מועדון לפגועי נפש והלומי קרב *.גיוס תרומות לשיקום נזקקים בכרמל.
פעילויות המועדון זוכות לפרסום בשבועון "גל גפן"  -העיתון המקומי של קרית אונו.
אכן ,הישגים יפים למועדון שהחל את פעילותו רק לפני כמה חודשים.
נאחל לחבריו ,לנשיאה ולבעלי התפקידים ברכות ואיחולים לעמידה טובה ומוצלחת בכל היעדים שבחרו

מועדון ליונס שלום פ"ת – מאמץ את עמותת "נאמן" נפגעי אירוע מוחי
למועדון העמותה באם המושבות בפתח תקוה ,התוודע מועדוננו לפני כ 3 -שנים.
הציצו ,התאהבו ,והחליטו לאמץ את עמותת "נאמן" (סניף "אם המושבות") כפרויקט התנדבותי במועדון
במסגרת ועדת הרווחה .העמותה פועלת אחת לשבוע (בימי שני) וחברים בה כ 25 -נשים וגברים.
הפעילות מתחילה בשעה  00.00בבוקר ומסתיימת לקראת השעה  .13.30במסגרת שעות אלו נערכים,
מפגש רעים ושיחה חופשית בענייני דיומא ,שיעור התעמלות בהנחייתה של מדריכה ,חוגי יצירה ,משחקי
חברה ומוגשת ארוחת בוקר לכל החברים.האירוע המסכם את המפגש הינו בדרך כלל איזו שהיא
הרצאה לכל החברים .בכל הפעילויות הנ" ל נוטלים חלק פעיל ורצוף חברי המועדון המתנדבים בעמותה
(אופירה ושמוליק בן נפתלי) .איציק עפרון מעביר הרצאות בעמותה ,וציונה דקל מגבה את החופשות שיש
למורה לאומנות .בערבי חגים מתקיימים אירועים מיוחדים לציון המאפיין של אותו חג הכולל גם שי
צנוע לימי הולדת של החברים.

האינטראקציה ההדדית בין מתנדבי המועדון לעמותה הינה עמוקה

ביותר .נוצרה רקמה חברית מאד הדוקה וגם הנותן וגם המקבל רווים סיפוק רב מכך.
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מועדון אחוה בנגב
מועדון הוד השרון
מועדון פ“ת אבוקה
של
הפעילות
נפתח שנת
פרויקט "מבשלים יחדיו"
פעילות התנדבותית בבית
מועדון "שיח זהב" שבו בו נוטלים חלק דיירי דיור ספר קורצ'אק  -ילדים
מתנהלת פעילות
מוגן "אבות הנגב" ,תלמידי בעלי קשיי למידה * בחירות
תרבותית ייחודית עבור
בי"ס "יחדיו" ,חברי הלאו למועצת התלמידים.
הגמלאים ולכל
והמועדון .השנה נקבע
* השתתפות בחגיגת ימי
המעוניינים .נפגשים
נושא החגים כמוביל.
מידי יום ראשון,
הולדת לתלמידים *.חלוקת
על
מתחילה
הפגישה
במהלך העבודה המשותפת שי לכל ילד וילדה *.הבאת
כוס קפה ועוגה
מספרים החברים והדיירים יחס חברי אושר ושמחה
תורני
שמביאים
על מנהגי בית אבא וכך
לילדים.
המועדון ולאחר מכן
נוצר דיאלוג בין-דורי.
מועדון ערד מכירת נרות
מתקיימת הרצאה
נוצרים קשרים בלתי
מעניינת .הרעיון נולד
על ידי חברי המועדון.
פורמאליים כאשר כל צד
מאחר שאנשים באו
תרומה זו מאפשרת לרכוש
מחכה כבר למפגש .כמו כן
בבקשה שנעזור להם
ציוד עזר לאוכלוסיה
להתכנס במועדון תרבות יוצאים לטיולים משותפים.
בעלת צרכים מיוחדים.

מועדון דן פז ישראל
* תרומת  120מגבות
לילדים בסיכון בנס
ציונה * חברות המועדון
סורגות לילודים בנצרת
*תרומת  10מכשירים
מיוחדים אשר מזהה צבע
באופן קולי עבור עיוורים
* פעילות התנדבותית
וליווי אקטיבי של
עיוורים במרכז מרש"ל
כולל הרצאות * נתרמו 5
מחשבים ב"בית חם"
בקרית אונו ו 4-מחשבים
בהרצלייה.

ליונס ישראל  -כנס שדרות
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כנס ישראל  -שדרות לחברה נולד בחודש אפריל  2003כשיתוף
פעולה של הקתדרה לחברה ופוליטיקה במכללת האקדמיה ספיר,
בראשות האלוף (מיל) עוזי דיין והמועצה לביטחון חברתי.
מיקומו של בכנס ואף שמו ,נבחרו כדי להעביר מסר ברור כי אין
די בשיח המתקיים בישראל בין (כנס) הרצלייה ל(כנס) קיסריה -
ציר המייצג תפיסה מדינית ביטחונית וכלכלית המזניחה לחלוטין את
האספקט החברתי-כלכלי אלא יש לבנות משולש שיח אשר קודקודיו
הם הרצלייה ,קיסריה ושדרות.
השנה עמד הכנס בסימן יום ההתנדבות הלאומי בשיתוף עם המועצה הלאומית להתנדבות .נציב המחוז
הטיל את המשימה על ועדת ההסברה ויחד עם הנציב מזכירת הנציבות וחברים נוספים הוקם דוכן
לתפארת .חולקו פולדרים מהודרים עם חומר הסברה לבאים ואפילו היה רגע של התרוממות רוח כאשר
פגשנו את יו"ר סניף מרץ מתל-אביב אשר הבטיח לקחת על עצמו להקים מועדון ליונס.
חזרנו עייפים אך מרוצים.
קוד האתיקה  -נצל"ש עזרא שמיר
קוד ההתנהגות של ליונס ישראל גובש בשנתיים האחרונות ע"י ועדת מיוחדת שהוקמה למטרה זו.
היוזמה למהלך הגיעה מנציב המחוז דאז ,ד"ר מרסל פרידמן ,אשר ראה בחזונו את קידומו והרחבתו של
הליונס בישראל באמצעות שיפור האיכות והאתיקה האישית .כפי שזכור לרבים מאיתנו ,באותה עת
היתה מערכת בלתי מבוקרת של הכפשות אישיות דרך האינטרנט והמיילים .בעלי תפקידים מכובדים
הפיצו חיציהם לכל עבר מבלי לחשוב על הנזק האישי והתדמיתי שנוצר לארגון.
קוד ההתנהגות מורכב משלושה חלקים  :מבוא ,בו הגדרה ברורה כי האיגוד הבינלאומי של מועדוני
הליונס בישראל הינו ארגון חברתי/התנדבותי הפועל ליישם את סיסמת האגוד הבינלאומיwe serve :
– "לשרות אנו" ,לסייע לקהילה ולסביבה ומחויב לעקרונות ,לחזון ולתקנון הליונס הבינלאומי ופועל
להגשמתם.ערכי יסוד ,בהם נאמר כי הבחירה להצטרף למועדוני הליונס היא זכות אישית הנעשית מרצון.
במעשה ההצטרפות מקבל עליו החבר את מערכת הכללים הנהוגים בארגון ומחויב להם .קוד ההתנהגות
הוא אחד מהם.
קוד התנהגות ,מורכב מ  0 -סעיפים האמורים לשמש מצפן להתנהגות ערכית של חברי הליונס בישראל.
אומרים שהתנהגויות הן תרגום מעשי של ערכים .יש ערכים לפיהם יש לנהוג ויש התנהגות שממנה צריך
להימנע.במקרים בהם אין התקנון הבינלאומי נותן מענה ,במקום בו גם הנהלים אינם מספיקים ,עלולה
להתעורר דילמה .קוד ההתנהגות נועד לתת סיוע והכוונה כיצד לנהוג.
דילמה היא הבחירה בין להיות צודק ומזיק לבין להיות חכם ומוחל ,דילמה היא ברירת הבחירה בין
היצר הרוצה לזעוק על פגיעה בכבוד או באגו לבין ההכרה שפעמים אלם עדיף על התלהמות.
את הבחירות ניתן לבחון בעזרת ארבעה מבחנים (נלקח מחוברת הקוד האתי של חב' לאומיקארד):
"מבחן האני"  :האם אני הייתי נוהג כך? כיצד הייתי מרגיש לו היו נוהגים איתי כך?"מבחן הכרית" :
האם אישן טוב בלילה לאור ההחלטה וההתנהגות שלי? האם אני חש בנוח עם המעשה?"מבחן העיתון" :
כיצד ארגיש אם התנהגותי תתפרסם בעיתון? מה יקרה אם הנושא יפורסם בארגון? מה היה חושב על
זה האדם הסביר? "מבחן הילד"  :האם אמליץ בפני ילדיי לנהוג בדרך שבה פעלתי?
כתבה נוספת בנושא ,בעיתון הבא .חברים הרוצים להביע דעה או הערה בנושא ,מוזמנים לכתוב לועדת
האתיקה.
מועדון לאו חדש בבאר שבע
בערב הצ'רטר של מועדון ליונס אחווה בנגב שהתקיים ב14.12.2004-הופיעה להקת "נוער
ישראלי" ומאז מלווה את המועדון בטקסים ופעילויות למען הקהילה .בטקס הענקת  3מלגות
ללהקה לפני שנתיים נולד הרעיון להפיכתה למועדון לאו .בלהקה חברים ילדים בני .10-10התקיימו כמה
מפגשים בין המועדון ומנהלות הלהקה ומשהוחלט לצאת לדרך הגיעו ירון ואילנה גולדמן ממועדון כ"ס,
( ירון שהיה מטעם הקבינט אחראי על אזור הדרום ואילנה שהייתה יו"ר מועדוני לאו) ובשיחה זו עלו
וצצו שאלות רבות ,הועלו קשיים אדירים ,שבהמשך גם עליהם התגברנו ואכן קמה קבוצה בה חברים
 20חברים בנים ובנות בני  12-11תושבי ב"ש .לעדנה אלתר ,האחראית מטעם
המועדון ללאו ,סייע רבות בשנה זו נציב המחוז  ,הנציב טוביה גולדשטיין,
יחד עם ליון אבי ארז ,האחראי על מועדוני לאו בשנה זו .הצ'רטר של הלאו
התקיים ב 10.11.2010 -ולטקס זה ,במעמד הנציב ,הגיעו רבים מחברי הליונס
בארץ .נשיאת המועדון :שני גבע מזכירת המועדון :נועם כהן
גזברית המועדון :אופיר חדר

דבר המערכת
חברי וחברות ליונס יקרים,
המידעון השלישי של ליונס-נט ישראל זה עתה יצא.
אנו עושים את כל המאמצים כדי להעביר עליכם את מה שקורה
בנציבות ובמועדונים בצורה עדכנית ביותר.
יש לנו הרגשה שעדין יש מקום לחריש עמוק בקרב המועדונים
והחברים כדי להטמיע את המידעון ולהפוך אותו לכלי חשוב
ואינפורמטיבי שכה היה חסר לכולנו.
למועדונים ,שלא לכל החברים יש אימייל ,אפשר לשכפל ולחלק
במפגש החודשי .רק בעזרתכם נוכל לפרסם את הפעולות היפות של

תאריכים חשובים
 יום חמישי 1/02 ,מפגש נשיאים
ויו“ר ועדות עם האוורד לי יו“ר
ועדת חברות של הבינלאומי.
 יום חמישי 201 ,ישיבת נציבות ,2
דיון בנושא החלטות.

המועדונים ולהעביר מידע זה גם לגופים וחברים שמחוץ לארגון.

 ביום חמישי 21-2/01 ,סוף שבוע
נציבותי.

השנייה של שנת העבודה של ליונס ישראל נחל

 ביום ראשון 1/01 ,טקס הענקת
תקליטורי שמע עם סיפורים
לספריית העיוורים בנצרת.

עם כניסתנו לשנה האזרחית החדשה  2011ולמחצית

לעצמנו עשייה ברוכה למען הקהילה בסיסמת
השנה "לשרות אנו באהבה וביושרה".

תדון לגופו של עניין

שלכם ובשבילכם

ולא לגופו של אדם

נצל"ש שמשון זלביגר וכל חברי הועדה.
"ליונס" תרם  55אלף דולר למחלקת העיניים במרכז הרפואי "זיו"
מועדון גבעתיים האב ומועדון ירושלים האב
הכסף נתרם לרכישת מכשיר  OCTחדיש ,שמאפשר בדיקה לא פולשנית
ומקיפה של רשתית העין .קרן התרומות של הארגון העולמי  LCIFומועדוני
ליונס גבעתיים וירושלים תרמו  55,000דולר לרכישת מכשיר OCTחדשני
לבדיקת רשתית העין ,למחלקת העיניים במרכז הרפואי "זיו" .עלות המכשיר

כ 100-אלף דולר ויתרת הסכום הועמדה על ידי קרן המחקרים הרפואיים של בית החולים.
מכשיר ה OCT -החדיש והמשוכלל מאפשר בדיקה לא פולשנית ומקיפה של רשתית העין ואבחון פרטים
בגודל כ 50 -אלפיות המילימטר .הבדיקה מאפשרת אבחון בעיות ומחלות ברשתית העין והענקת טיפול
מוקדם ויעיל ,וכן מניעה של מחלות הרשתית.
לדברי טוביה גולדשטיין ,נציב המחוז ,תרומת המכשיר לבית חולים בפריפריה משרתת את מטרתו של
ארגון ליונס ומביאה גאווה אישית לו ולחברי הארגון.
גולדשטיין" :לתרומה הנוכחית קדמה התגייסות של חברי מועדון גבעתיים ,שסייעו למרכז הרפואי זיו
ברכישת מכשיר אוטורפרקטומטר ,המחשב אוטומטית את התיקון הדרוש במשקפיים או בעדשות מגע.
אנו מברכים את חברי מועדון ירושלים שהצטרפו לתורמים".

ברכות חמות לעליית אתר הליונס מחדש
לשרותכם ולשרות הקהל

111111
www.lions.org.il
גמר תחרות פוסטר השלום אשר נערכה באפעל
בה זכתה התלמידה אמית סימון שיוצגה ע“י
מועדון רעננה פנינת השרון .הטקס אורגן
להפליא ע“י ברכה לסלו יו“ר הועדה ובחסות
נציב המחוז טוביה גולדשטיין

ברכת יישר כח לברטה ליפובצקי
וכל חברי הועדה
עיצוב וגרפיקה  :עתליה סגל ונצל“ש שמשון זלביגר

