חברות יקרות,
אני שמחה לפתוח את שנת הפעילות העשרים של ארגון 'מעגל נשים ישראל' בה לצד המשך העשייה המקומית
והארצית ,נפתח השנה את דלתנו לאירוח חברות מהארגון העולמי בכנס  MTMאזורי שיתקיים בתל-אביב ,
נפעל לשיתוף פעולה עם ארגוני 'שולחן עגול' ו'אגורה'  ,נחזק מעגלים קיימים ונפתח מעגלים חדשים.
ערך הנתינה הוא אבן יסוד בחברה השואפת לערבות הדדית ומעורבות למען הכלל ויש לה משמעויות רבות .
נתינה אמיתית איננה נמדדת בכמות או במשקל -אלא ברוחב הלב של הנותן.
ארגון 'מעגל נשים' העולמי אשר חרט על דגלו את מוטו ה service & friendship -מאפשר לנו החברות
לתת ביטוי לאני המיוחד שכל אחת ואחת מאיתנו מביאה עימה  ,לשלב ידיים בחברות ולבחור שלא לשבת
מהצד ,אלא להושיט יד לאחר והשונה שלא זכו להזדמנות שווה בחברה .
שליחותינו כמתנדבות נמשכת יום יום ושעה שעה ,בהגברת הטוב בחברה הישראלית ,בנתינה ,במידות,
באחווה אנושית ובערבות הדדית .
אני מאחלת לכולנו שנשמור ונחזק את יופיו של הארגון בו אנו חברות ונעורר ביחד השראה לשינוי דרך הנתינה
לאלה שלא שפר עליהם גורלם .
Inspire change through Giving
שנה טובה מלאת חברות ונתינה
ליאת ולנשטין
נשיאת ארגון 'מעגל נשים ישראל' 0202-0200
צוות הבורד הארצי

ליאת ולנשטין
נשיאה
מעגל 01

אילת שילוני
שרון טיץ
מירי שפיר
סגנית נשיאה נשיאה יוצאת גזברית
וסגנית עולמית
מעגל 00
מעגל 7
מעגל 00

נורית אביטן
מזכירה
מעגל 5

ענת מאירי לימור ברנשטיין
א.א .אינטרנט דוברת
מעגל 01

מעגל 00

צוות הבורד העולמי

קריסטי אירגנס
שרון טיץ
מלין דלברג
נשיאה יוצאת
סגנית נשיאה
נשיאה
נורבגיה
ישראל
שבדיה
מוטו ולוגו של הנשיאה העולמית החדשה:

ניקול בלס
גזברית
גרמניה

אנטמה טומסן
מזכירה
דנמרק

אסתר
א .אתר אינטרנט
איסלנד

חוויות מכנס ה AGM -העולמי
 0,022נשים מהעולם נפגשו בסוף חודש אוגוסט באסיפה השנתית העולמית של ארגון מעגל נשים שהתקיימה
בעיר ברוג' שבבלגיה .האסיפה כללה ישיבות מקצועיות בהנחיית הנשיאה העולמית היוצאת והנכנסת ומפגשים
חברתיים רשמיים שארגנו החברות המקסימות מבלגיה 1 .חברות המשלחת הישראלית שנסעו לכנס חוו חוויות
מיוחדות באירועים השונים וחגגו את זכייתה של שרון טיץ חברת מעגל  7ונשיאה יוצאת שזכתה בבחירות
בתפקיד סגנית נשיאה עולמית  ,כבוד גדול לארגון ולמדינת ישראל .בנוסף שיווקו חברות המשלחת את כנס ה-
 MTMשיתקיים בינואר  0200בתל-אביב.

במעגל הנתינה  -פעילות קיץ של המעגלים
מעגל  1ת"א יום כייף לילדי פנימיות חסרי עורף משפחתי במלון דן בת"א.
מעגל  3ראשון לציון עריכת אירוע התרמה במסיבת קיץ על חוף הים ,לקיחת ילדי המועדונית ברמת אליהו
לקרקס אירופה ופינוק הנערות ממרכז 'מקום בלב' בקניית בגדים ברשת 'גריפ' בצומת בילו.
מעגל  8חיפה סיור לילדי מועדוניות הרווחה בתחנות כבאות ובגן חיות.
מעגל  11הרצליה –אבזור  002ילדים שעולים לכיתות א' ממשפחות נזקקות מהמועצה האזורית מבואות חרמון
בציוד חדש לבית הספר ,ארגון סלי מזון למשפחות נזקקות מנתניה והערכות בארגון חבילות שי לכבוד ראש
השנה לילדים ומבוגרים שמטופלים במרפאה לבריאות הנפש בהרצליה.
מעגל  11ראש העין עריכת יריד ספרים משומשים למשפחות מהקהילה.
מעגל  11הוד השרון והמושבים מימון סדנא טיפולית לנוער בסיכון ,רכישת כרטיסים לבריכה ותלושי קנייה
לציוד לביה"ס לילדי הפנימיות ,מימון מורה לדרמה למסיבת סיום במועדון קשישות ,מימון הסעה לילדי
מועדוניות הרווחה ליום כייף ותרומת מחשבים למשפחות רווחה.
מעגל  18אזור מימון הסעה לילדי מועדוניות הרווחה.
מעגל  12סביון רכישת והתרמת מוצרים לחבילות מזון למשפחות נזקקות לכבוד ראש השנה.
מעגל  11קריות ארגון הפנינג לילדי מועדוניות הרווחה ,פעילות בקייטנת צופי ים ומסיבת קיץ לנוער בסיכון.

פתיחת שנת פעילות 2010-2011
שנת הפעילות החדשה נפתחה רשמית ב 0 -בספטמבר בישיבת בורד ארצי מורחב שהתקיימה בבית הלוחם
באפקה .בישיבה השתתפו חברות הבורד המצומצם ,יו"ריות וסגניות מהמעגלים
ומר אריאל אלדור מייסד ארגון מעגל נשים.

כנס בינלאומי חצי שנתי אזורי  MTMבישראל
אירוח כנס בינלאומי הוא הזדמנות לחשיפה תקשורתית ארצית לפעילותינו השוטפת למען הקהילה..
לכנס מוזמנות חברות מהגוש הדרום אירופאי אליו אנו שייכות והוא מהווה הזדמנות לכל חברות הארגון לחוות
עשייה וחברות ברמה הבינלאומית.
הכנס יתקיים בין המועדים  07-02בינואר ,בת"א.
בשלושת הימים שלפני הכנס מתוכננים טיולים לאזור ירושלים ,מצדה וים המלח וצפון הארץ.
צוות  MTMשמורכב מחברות הארגון פועל כבר נמרצות מתחילת הקיץ לתכנון הכנס.
בכנס ה AGM -שהתקיים בבלגיה שווק כנס ה MTM -ע"י חברות המשלחת הישראלית ,הוצגה מצגת
על ישראל וחולקו ברושורים וסיכות.
בחודש שעבר התקיימה פגישה עם דובר עיריית ת"א שהביע נכונות לסיוע ושת"פ בעריכת הכנס בתל-אביב.
ההרשמה לכנס לאורחים מחו"ל תחל בחודש אוקטובר .פרטים נוספים יועברו בהמשך

אנחנו מתרחבים  ,מעגלים חדשים בהקמה.........בהצלחה
תל מונד ,ירושלים ,שוהם ,קרית אונו ומודיעין

http://www.ladiescircle.org.il

בקרו באתר הבית של הארגון3
מעגלים שמחפשים רעיונות לפרויקטים חדשים מוזמנים להיכנס לפורום הצעות לפרויקטים ושיתופי פעולה בבר
הימני באתר האינטרנט של הארגון.
בנוסף ,פועל בדף הבית של האתר שוק 'קח תן' שמאפשר פרסום תרומות לקבלה ולמסירה.

לשיר ,לרקוד ולהנות ,
שריינו את התאריך  -יום שלישי 11/10
לערב גיבוש ופתיחת שנה של חברות ארגון מעגל נשים ישראל
במועדון הפאנץ' ליין בת"א.
פרטים נוספים יועברו בהמשך

