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 2/2019 ישיבה: מס' שורדי שואה :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא: 
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 שוש דרימר נרשם ע"י : יו"ר הוועדה: ממה שיינפין נוהל ע"י:

שמות חברי 
 הוועדה

 הנוכחים:

תמי בן  ה באום, נאוה סולומון, אורית בראון,זהבראובן אביסף, גת, -תמר פארן, יולי גת, ממה שיינפין
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יין, אברהם לנדאו, נועה אייזן, ד"ר דבי שני, שמואל כספי, ד"ר אסנת קלחווה הייטי, עינת ליפשיץ, 
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 עיקרי דברי המשתתפים:
 
: עיתוי המצעד היה בעייתי מאחר והתקיים דיווח על מצעד העמים.1

. עובדה זו הודגשה בפני 20.6.2019ביום האחרון של הלימודים: 
המתכננים והמבצעים. ולכן הנוער היה חסר. הייתה ציפיה שיותר עובדי 

עד. בטכס בספריה היו חסרים עוד שורדי שואה. נוצרו עירייה יגיעו למצ
חיבורים בין שורדי שואה לבין האורחים שבאו מחו"ל. דבריו של שורד 

השואה מעמותת "אלומה" היו מרגשים מאד. לדבריה של לירית הפרסום 
 היה מאוחר. 

 
המועדון הוקם  :דיווח של נאווה סולומון רכזת מועדון "מפגש בכפר".. 2

, מופעל על ידי נאווה עצמה שהיא רכזת המועדון ועל ידי 2002בשנת 
חברים. עדיין מגיעים חברים חדשים גם  70עובדת סוציאלית. במועדון 

: מהדיורים המוגנים. שותפים רבים תורמים לפעילויות ולעשיה במועדון
של  -קשר בין דורי עם בי"ס סורקיס, אורט שפירא, חטיבת רמון, פו"ם

 -שנים, "אחים לחיים" 10צים את המועדון מעל משטרת ישראל המאמ
הם רואים  -הלומי קרב מאמצים את המועדון המוזמן לבית בכפר טרומן

 שותפות גורל
אומה. המועדון יוצא להצגות באידיש הממומנות על רבהתמודדות עם הט

 ידי אשל ג'וינט
) מלבד ההסעות(. בעבר עמותת "אלה" במימון משרד הרווחה קיימה 

 , הרצאות, סדנאות וקבוצות. )משרד הרווחה הפסיק מימון זה(.במועדון
המועדון שותף עיקרי בכל התכניות עבור שורדי שואה כמו: צילום בגיל, 

 מחוברים,
תיאטרון עדות, סל"ב )סל שירותים לשורדי שואה מרותקים 

 קשר עם "רוח טובה". לחודש(. ₪ 25לבית(,קהילה תומכת)משלמים רק 
ה גם באמצעות עמותת "אביב לניצולי שואה" וגם מיצוי זכויות נעש

 באמצעות משרד המשפטים המגיע לבתיהם של שורדי השואה.
אחד הקשיים הוא: מימון ההסעות לחברים שרובם מתקשים בניידות 

וחייבים הסעות במונית הלוך ושוב והאוכלוסייה מחבר העמים לא 
 מגיעה.

היכולות  -ת נשים(קי יחזקאל מציעה קשר עם "בנות מצווה" )מועצב
 לעשות אירוע במועדון ו/או לחגוג ימי הולדת בבתי הקשישים.

יולי גת מוסיפה שיכולה להביא גריאטר ללא תשלום במקרים מאד 
 קיצוניים.

 
 
 



 

 
 

העמותה למען  -תמר מוסיפה על השירותים הנוספים של עמותת "סביון.3
חשיפה שמפגש  -  uniperהאזרח הוותיק" ובינהם תכנית חדשנית: 

 תמר תשלח הזמנה לכל חברי הוועדה. לתכנית יתקיים בשבוע הבא.
 
: מרינה גורודינצקי מבצעת הנגשת שירותי העירייה לשורדי שואה בעיר. 4

את התכנית מטעם מחלקת שרותיות בעירייה. ) מנהל ליאור גפן(. מרינה 
בקשר טלפוני עם שורדי השואה ) אליהם נשלח בדואר מכתב המיידע על 

 נית( והיא גם מבצעת ביקורי בית.התכ
בעניין זה לירית אומרת שקיימים תושבים עם מוגבלויות ולהם התכנית 

גם עשויה להתאים. רוזי נוימן )מנהלת אגף שירותים חברתיים 
קהילתיים( מסבירה שכיום התכנית פועלת כפיילוט ובאם תצליח יעתיקו 

 גם לאוכלוסיות יעד נוספות.
 –לאוכלוסיית שורדי שואה הוא לעיתים בעייתי  עלה גם הקול שהתיעדוף

 כי יש אוכלוסיות במצבים הרבה יותר קשים.
 

ממה שיינפין פנה לגזבר  נושא פטור הארנונה לשורדי שואה )אשדוד(:.5
ההחלטה מתברר עם עיריית אשדוד.  גזבר העירייה יצר קשר ,העירייה

אין אשור ממשרד הפנים לביצוע הליך בלבד, שהתקבלה שם פוליטית 
כזה. קיימות הנחות חוקיות לשורדי שואה, זכאי חוק סיעוד, גמלאים 

 וכו'. 
 

 נתונים בעיר כ"ס –ההנחה לשורדי שואה הינה אוטומטית 
 

מר על פי מספר נפשות, זאת לפי הקבוע בתקנות  90- 70עד  66%
 ( בפרק ב לתקנות.4) 2ההנחות מארנונה , תקנה 

 
 80%ם מקבלים הנחה גבוהה יותר כגון נכות אי כושר בשיעור חלק

 על פי נתוני ביטוח לאומי 
 

על פי  מקבלים הנחה של שורדי שואה  953על פי נתוני הארנונה 
 החלוקה הבאה

 
 כמות משתמשים

 211 זכר

 242 נקבה

 (500) 250 זוגות

 953 סכום כולל

 



 

 
 

מוגן או בתי אבות אשר  שורדי שואה המתגוררים בבתי דיור קיימים 
 אינם רשומים במאגר נתוני הארנונה .

 
אוטומטי ללא צורך בפניה לכל מי שמופיע במאגר   ההנחה ניתנת

 הביטוח הלאומי , כתושב כפר סבא וכן רשום אצלנו כמחזיק בדירה 
 

 אני לא ממש מבין מה בדיוק עשו באשדוד , או מה היה שם קודם 
 

וד במציין את ההנחות לשורדי שואה , מצרף לינק לאתר עיריית אשד
 זהה לחלוטין אצלנו

 
-https://www.ashdod.muni.il/he
-il/%D7%90%D7%AA%D7%A8

8/%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A
-%D7%A0%D7%94%D7%9C

%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D/
-%D7%90%D7%92%D7%A3

%D7%94%D7%92%D7%91%D7%99%D7%99%D7%94/
-%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%AA

%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%
-D7%94/%D7%A0%D7%9B%D7%99
-%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA

%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%9D/ 
 
 
 דיווח צוותי עבודה:.6

 חייםתמר פארן גת )מרכזת את הנושא( משתתפים בצוות: דור שני: צוות 
ממה  , זהבה באום, פנחס כהנא, נאווה סולומון, ד"ר קליין אסנתהייבלום
 .שיינפיין

 
מספר תמר מדווחת: הקמת מועדון /חברתי פורום שממנו יכולות לקום 

קבוצות: קבוצה שתהיה מעוניינת בתיעוד, קבוצה שתעסוק בהעברת 
רים לדורות הבאים )עמותת "אלומה"( ואולי גם קבוצה והמסרים/סיפ

 טיפולית באם יהיה צורך.
 גם "עמך" ועמותת "אלה" עוסקים בהקמת פורומים וקבוצות לדור שני.

https://www.ashdod.muni.il/he-il/%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%92%D7%A3-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%99%D7%99%D7%94/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94/%D7%A0%D7%9B%D7%99-%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%9D/
https://www.ashdod.muni.il/he-il/%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%92%D7%A3-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%99%D7%99%D7%94/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94/%D7%A0%D7%9B%D7%99-%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%9D/
https://www.ashdod.muni.il/he-il/%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%92%D7%A3-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%99%D7%99%D7%94/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94/%D7%A0%D7%9B%D7%99-%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%9D/
https://www.ashdod.muni.il/he-il/%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%92%D7%A3-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%99%D7%99%D7%94/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94/%D7%A0%D7%9B%D7%99-%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%9D/
https://www.ashdod.muni.il/he-il/%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%92%D7%A3-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%99%D7%99%D7%94/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94/%D7%A0%D7%9B%D7%99-%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%9D/
https://www.ashdod.muni.il/he-il/%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%92%D7%A3-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%99%D7%99%D7%94/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94/%D7%A0%D7%9B%D7%99-%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%9D/
https://www.ashdod.muni.il/he-il/%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%92%D7%A3-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%99%D7%99%D7%94/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94/%D7%A0%D7%9B%D7%99-%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%9D/
https://www.ashdod.muni.il/he-il/%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%92%D7%A3-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%99%D7%99%D7%94/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94/%D7%A0%D7%9B%D7%99-%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%9D/
https://www.ashdod.muni.il/he-il/%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%92%D7%A3-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%99%D7%99%D7%94/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94/%D7%A0%D7%9B%D7%99-%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%9D/
https://www.ashdod.muni.il/he-il/%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%92%D7%A3-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%99%D7%99%D7%94/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94/%D7%A0%D7%9B%D7%99-%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%9D/
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ות: אורית משתתפים בצו  צוות תעוד והקמת מוזיאון לשורדי שואה.
 ממה שיינפין.נטע בר יוסף, מרינה גורדצקי, בראון, יולי גת, 

עלה הרעיון של הקמת מוזיאון וירטואלי באמצעות הקמת אתר 
ניתן יהיה להקליד סיפור. זאת  –שבאמצעות הקלדת מספר תעודת זהות 

ניתן לחזק באמצעות עבודות שורשים של תלמידים, שיתופי פעולה עם 
 סרטונים ועדויות. בתי ספר וצ.ה.ל,

ניתן להיעזר בפרלה מאורט שפירא ובתיכון רבין הנמצאים בקשר עם 
 ) לדבריה של תמי(. חוקר שואה

יולי גת מספרת על מוזיאון יהודי סלוניקי בבית אבות רקנטי )פ"ת(שם 
 לעיניין זה. ניצלו מרתף

 למשפחה מתעדת. ₪ 720"יד שרה" עושה תיעוד לשורדי שואה בעלות גם 
כמו למשל מוזיאון  -עם כל ההצעות יש צורך ביד מקצועית מכוונתיחד 

 כפ"ס.
 שנים לניצחון על הנאצים: 75צוות 

 ורודינצקי, סבטלנה דורושנקו.משתתפים בצוות: מרינה ג
 שנים ליום זה. 75יתקיים יום הניצחון על הנאצים:  9.5.2020-ב

רצון הוא עלה הנושא של כמות האנשים המגיעים לאנדרטה בכץ מילר. ה
שיגיעו הרבה יותר משתתפים ולא רק מחבר העמים. הטכס מתקיים 

כלומר  -"בשתי השפות. לשם זה חייבים למצוא אוכלוסיות "לכודות
. תמר מציעה בית ספר עם בני המשפחות כאלה שאנו בטוחים בהגעתם

 של הילדים, מקהלת ילדים.
ה הקהילתית עולה ההצעה של שידור חי בפייסבוק, להזמין את הטלוויזי

ובקי מציעה שבנות מצווה יגיעו לבתי הקשישים ויראו להם בפלפון את 
 הטכס באנדרטה.

-צחון על הנאצים" ובו ירוע בהיכל התרבות: "קונצרט לכבוד יום הניהא
 מופנה לכל התושבים לא רק מחבר העמים.  -מקומות ישיבה  800

 
ובו ניתן  -יםפנחס כהנא מספר על תשתית "אשכול שרון" במשרד הפנ. 7

לפרסם שיתופי פעולה של נושאים חברתיים וביניהם כל העשייה עבור 
 שורדי שואה.

 
דיווח על התכנית החדשה:" עכשיו זה הזמן" במפגש הבא של הוועדה .8

 ג'וינט על התכנית לא היגיעה למפגש זה.-מטעם אשלת והאחראי מאחר 
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