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 סדר יום:
 

מנהלת אזור השרון בעמותת  – " על ידי אירית ממןהצגת עבודתה של עמותת "אלה .1
 אלה".עו"ס וגרנטולוגית בעמותת " -ת שדה"אלה" ונורי

העמותה למען האזרח  -דיווח נאווה סלומון מעמותת "סביון -דורי-פרויקט צילום בין .2
 הוותיק כפר סבא".

מדווחת קרן אמסטרדם רכזת  -שואה מרותקי בית סל שירותים לשורדי -תכנית ס.ל.ב .3
 "סביון". התכנית בעמותת

 דיווח נאווה סולומון מעמותת "סביון" -של "יד ושם" כרון"יפרויקט "צלילי ז .4
 
 
 
 

 עיקרי דברי המשתתפים:
 

 שגיה. המשתתפים התבקשויד"ר דבי שני סקרה את מטרות הוועדה, פעילויותיה וה .1
 לומר כל אחד מהו הערך המוסף שהעבודה בוועדה תרמה לשורדי השואה שחיים בעיר.

עלו נשואים כמו: השותפויות בין המשתתפים בוועדה המייצגים אגפים ועמותות שונות 
 בעיר יצרו עשיה פורייה ומבורכת עבור שורדי השואה ועבור העברת מסרי השואה לדורות

המתקיים בעיר ומשפר באופן משמעותי את חיי היום הבאים. הודגש נושא מיצוי הזכויות 
 יום של שורדי השואה.

 
נורית ואירית מעמותת "אלה" הציגו את עשיית העמותה למען שורדי השןאה.  העמותה  .2

 רגשי לשורדי שואה בבתיהם ללא עלות לאחר שמשרד האוצר מאשר -מעניקה טיפול נפשי

 2/2018 ישיבה: מס'וועדה לעיניין שורדי שואה   :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא: 

נערך 
 ביום:

   אסמכתא :    14.8.2018

 דרימר מזכירת הוועדה שוש נרשם ע"י : יו"ר הוועדה ד"ר דבי שני נוהל ע"י:

שמות 
חברי 

 הוועדה
 הנוכחים:

 פז, רוזי נוימן, לימור גילת מרגלית, זהבה באום, נאווה סולומון, שמואל כספי, ראובן אביסף, דבי שני, מתי

 מרינה גורודינצקי, יפעת עמית, מורן שפיר, שוש דרימראורית בראון, סבטלנה דורושנקו, 

שמות 
חברי 

 הוועדה
שלא 
 :נכחו

 חווה הייטי, מירב הלפמן, תמי בן אור, הלה שלו

 ותשמ
 וזמניםמ

 :שנכחו

 אלה".עו"ס גרנטולוגית של עמותת "מנהלת צוות שרון עמותת "אלה"  נורית שדה  -אירית ממן

 רכזת תכנית "סלב" עמותת "סביון" -קרן אמסטרדם

 ,העיריה,  סגן מבקר העירייה ועדות /תרכזמשתתפים,  תפוצה:



 

שואה". לדבריהן רב הבקשות את הבקשה על סמך אישור רפואי והכרה כ"ניצול 
 מתקבלות. הטיפול מוענק גם לתשושי נפש.

 בנוסף קיימות "קבוצות חברתיות" אותן ניתן לקיים גם במועדוני הגמלאים בתנאי שיש
שורדי השואה ניתן לצרף עוד  10-על ידי משרד האוצר. ל שורדי שואה המוכרים 10בהם 

 שואה. הקבוצות ממומנות על ידי משרד האוצר. קשישים שאינם שורדי 10
 

מדווחת קרן אמסטרדם, רכזת התכנית אותה מפעילה עמותת סביון.  -תכנית ס.ל.ב .3
שורדי שואה. יכולים להתקבל שורדי  29ומשתתפים בה כבר  -2018התכנית עובדת ממרץ 

ה. שורדי שוא 60-שואה שאינם מבקרים במרכזי היום. בשנה הראשונה יש להגיע ל
עמותת סביון ורשימות של מועמדים קהילתיות של תכניות  ההפניות מגורמים שונים: 

 שהעומדים בקריטריונים ואשר הועברו על ידי הרווחה )יפעת עמית(.
 שורדי השואה מקבלים ביקורי מתנדבים ואנשי מקצוע נוספים כמו מרפאה בעסוק,

 פיזיותרפיסטית, מורה להתעמלות ועוד.
  

התמונות תלויות בספריה  2.10-מדווחת נאווה סלומון: מה -בגיל פרויקט צילום .4
 המרכזית. יש לקבל אישור על הפתיחה מהיועץ המשפטי של העירייה בשל הבחירות.

בשנה שחלפה העבודה המשותפת עם החטיבות הייתה מדהימה כי גם הורי התלמידים 
 היו מעורבים. הבקשה היא לערוך את התערוכה ביותר בתי ספר.

 
רויקט "זיכרון מוזיקלי" רכז הפרויקט דניאל הציג את התכנית בפני חברי מועדון פ .5

 "מפגש בכפר". התכנית של "יד ושם" הופעלה בתיכון האקדמיה למוזיקה בירושליים.
כנסו לתכנית ואיתם יעבדו תלמידים מהקונסרבטוריון העירוני. )יותר שורדים נ 9

 אה הבין לאומי.תלמידים משורדים(. סיום התכנית ביום השו
 

 מונה מנכ"ל חדש לעמותת "אלומה": חיים הייבלום. .6
 

 
 
 

 :/ותתוצאות ההצבעה
 
 
 
 
 

 החלטות:
 

 העברת כל החומרים של עמותת "אלה" למועדוני הגמלאים בהם משתתפים שורדי שואה .1
 ולמרכזי היום.

 
 -בספרייה העירונית 2.10.18-העברת הבקשה לקיום פתיחת התערוכה "צילום בגיל" ב .2

 ליועץ המשפטי של העירייה )בשל הבחירות( עמותת סביון תנסח את מסמך הבקשה.
 
 
 
 
 

 חתימת מזכיר הועדה חתימת יו"ר הועדה
 שוש דרימר עו"ס מנהלת המחלקה                                  לראש העיר  משנה-ד"ר דבי שני             

 לטיפול באוכלוסייה המבוגרת                                                                                                 
 

 
 מצ"ב: מסמך עמותת "אלה"


