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 עיקרי דברי המשתתפים: 
 

סיור: כל הנוכחים שיבחו את הפונקציות השונות במקום,    .1
 האסתטיות בכל פרט  והכבוד הניתן לאזרחים וותיקים בזכות כך. 

תמר מסבירה את העשייה הקיימת במקום ובנוסף  גת:-תמר פארן 
העמותה למען האזרח   -מדגישה שהרעיון הוא שעמותת "סביון

ק כפ"ס" תפעיל את המקום בשעות אחר הצהריים לאזרחים  הוותי
 וותיקים. 

 דיווח צוות מוזיאון בעקבות פגישה עם איתי צחר מנכ"ל העירייה.  .2
 בפגישה עם המנכ"ל נכחו: ממה שיינפין, ירדנה ומיכל טל. 

אין מקום פיזי להקים את המוזיאון ואין לכך תקציב. בנוסף ממה: 
 תן חסות להקמת מוזיאון בכפ"ס. ש"יד ושם" לא יי הסבירהירדנה  

 הנושא מתאים לתחום הוירטואלי כלומר מוזיאון וירטואלי שיכול
 

 1/2020 ישיבה: מס' שורדי שואה :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא: 

   אסמכתא :    18.2.2020 נערך ביום:

 שוש דרימר נרשם ע"י : יו"ר הוועדה: ממה שיינפין  נוהל ע"י:

שמות חברי 
 הוועדה

 הנוכחים:

, יפעת עמית, מורן שוש דרימר , פנחס כהנא,  אורית בראון,,  זהבה באום גת,-תמר פארן,  ממה שיינפין
 אברהם לנדאו, בקי יחזקאל, ראובן אביסף שפיר,

שמות חברי 
שלא  הוועדה

 :נכחו

ברצילון  ,נועה אייזן, ד"ר דבי שני, שמואל כספי,  נטע בר יוסף, גולדי אלבזחווה הייטי, עינת ליפשיץ,  
י גת, ד"ר אסנת קליין, תמי בן אור, לירית שפיר נאווה סלומון, עינת גרין, יולפאולה, אברהם לנדאו, 

 שמש, מרינה גורודינצקי 

 וזמניםמ ותשמ
 :שנכחו

 חיים הייבלום 

 

 , הילה יוסף העיריה,  סגן מבקר העירייה ועדות ת/רכזמשתתפים, ראש העירייה,  תפוצה:



 

 
 להיות מתופעל על ידי התיכונים. 

 תיכון רבין קיבלו פרס על פרוייקט "אבני נגף". לעדכון 
 אלומה" עושים פרויקט עם גרמניה בנושא זה. גם עמותת "חיים: 

נות על עבודה משותפת עם תיכון. היבלהרעיון יכול  :און-אורית בר
שזה חבל בפולין   -מאמץ את קהילת זנגלביה  אחד התיכוניםלמשל 

)קרקוב(. מגמת הנדסת תכנה בתיכון יכולה להקים את האתר, ניתן 
היות גם עבודת גמר של תלמידים( )העשוי ל לכתוב "קול קורא"

ולהתבסס על צוות המורים שחלקם אנשי מקצוע היכולים לתרום  
 ת לאתר כזה בו יהיו גם סיפורי עדות וגם מוזיאון וירטואלי.רבו

גם הארגונים הפולניים   צריך לחשוב באופן פרקטי ועסקי. 
 מחפשים בני נוער, ניתן להתחבר עם ערי תאום. 

 עם העיר רוזנהיים בגרמניה עובדים לתקופה של שנתיים.  חיים:
 תיכונים העשויים להתאים הם רבין ואורט שפירא. 

  -ראשון להתגייס לתכניות שונות הוא תיכון אורט שפירא ראובן:
 אף על פי שלא שייכים לתיכוני העירייה. 

באורט שפירא יתקיים בית משפט בין כותלי בית הספר. חיים: 
התכנית מלווה על ידי הסטוריון ועורך דין. עמותת "אלומה" 

 ומתנדבים נוספים משתתפים בתכנית
תי הספר ועשייתם בתחום כדי  יש צורך לעשות מיפוי של ב: תמר

 לקבל תמונה כוללת 
 בקי ואני נעלה טופס מקוון ויפיצו בין כל בתי הספר.  אורית:

שמכניסה    שנקראת "טרסה"ב"בית ברל"  קיימת פלטפורמה   מורן:
סיפורי משפחות וסיפורי קהילות. אנו נפגשנו איתם בעבר. 

 הפלטפורמה עובדת ופועלת באופן יעיל ושוטף. 
כדאי להשתמש בפלטפורמה קיימת וליצור איתם קשר  אז  אורית:

 לשם מימוש המוזיאון הוירטואלי דרכם. 
העוסק בנושא הפלטפורמה: ד"ר לב ארי. צריך להכשיר   מורן:

 מתנדבים איך לעלות לאתר. 
 המנכ"ל מחובר ל"בית ברל" ראובן:
 העלות אינה גבוהה לעיר.  מורן:
מחובר מאד לנושא השואה וקיים רצון איתי צחר המנכ"ל  ממה:

 לסייע בנושא. עז 
השתתף בתיעוד מאד מקצועי של יוצאי קפריסין, עכשיו  פנחס:

 ה"מקל" עבר לדור השני. 
היה פרויקט כזה בירושלים. לא קיבלו אותו כתושב    אברהם לנדאו:

 כפר סבא. 
  20פנחס מארגן סיור במוזיאון באריאל: קבוצה של  ממה:

 וניין  שיירשם אצל פנחס. מבקרים. מי שמע
"שמירת חפצים" מהשואה: הנושא בעייתי כי "יד ושם"   תמר:

 טוענים שהם בעלי הסמכות לעיניין זה. 



 

קודם צריך להגדיר מה זה מוזיאון וירטואלי ויש לקחת  פנחס:
 מישהו שייטפל בכך. 

כי כנראה  -הדבר ייעשה בכוחות ה"לא מקצועיים" שלנו ממה:
 שלא יהיה תקציב לכך. 

  
 חברים: פנחס חיים ותמר   דור שני: מועדון
. סיוע בתיעוד וב"איך 2מדובר על א. מועדון תרבותי חברתי  תמר:

)טיפול תמיכתי קבוצתי ו/או  -. תמיכה נפשית3לספר את הסיפור"?  
 פרטני(. 
עמותת כרון בסלון" של "יהכנה למספרים בתכנית "זקיימת 

 לות הערב עצמו ואזושותפיה. יתקיים מפגש הכנה להתנה אלומה"
 יכריזו גם על הקמת מועדון דור שני. 

 -שהשנה תגיע אליו פרופ' חנה יבלונקא   -גם הרב שיח הבין דורי
 יהווה במה לפתיחת המועדון. 

  םקיים מפגש הכנה למארחים ומפגש הכנה למספרים. בשני  יפעת:
האחרונות יש מספרים רבים שהם דור שני ולזה קיימת הכנה  

 ילים הם : תמי, סילבי וחיים. . המוב מיוחדת 
משנה   העירייהבנושא מנהלת גמלאים ואזרחים ותיקים,   ממה:

ת  /את תפיסת עולמה לגבי הקהילה. ובקרוב יצא מכרז למנהל
בנושא דור שני אקיים  מנהלת. נושא השואה יהיה תחת המנהלת. ה

ופרסום  לשם כתבה ביחד עם צוות דור שני עם הדוברת   פגישה
 לשורדי שואה.  ור שניהקמת מועדון ד

 
 " מובילה את התכנית. עמותת "אלומה :זיכרון בסלון .3

 אין הערכה עכשיו לכמות הסלונים שתהיה.  חיים:
בפורים "אולפנת הראל" מביאים משלוחי מנות באמצעות  תמר:

עמותת סביון ואז המטרה היא לעודד שורדי שואה שייספרו את 
 סיפורם ב"זכרון בסלון".

שורדי שואה בעיר. יפעת גם הייתה בקשר עם   1950כיום יש   יפעת:
סילבי ולינדה מעמותת "אביב לניצולי שואה" שואלת כל שורד 

 שואה שמגיע אליה על נושא "זיכרון בסלון".
בערב יום    מתקיים רב השיח הבין דוריאירועי יום השואה:   .4

במרכז יום רח' תל  17:00-19:00בשעה  20.4.2020השואה יום שני 
רוע של עמותת סביון בשותפות המחלקה לטיפול . אי 4חי 

. השנה הקונספט משתנה ותגיע אגף שח"ק -באוכלוסייה המבוגרת
 לרב שיח: פרופ' חנה יבלונקא. 

 
 
 

יים טכס הזיכרון מתק 21.4.2020 בנוסף ביום השואה עצמו:
 המסורתי באנדרטה ואירועים רבים בבתי הספר. 



 

 הווטרנים  הנצחת  רמזמין אותנו להגיע לחד ממה:          
שורדי  אביב לניצולי שואה" עבור  "מדווחת על הישגי עמותת : שוש .5

מדובר על מיצוי זכויות הבאות לידי  תושבי כפר סבא.   –השואה 
ביטוי במיליוני שקלים עבור שורדי השואה המהווים עבורם  

 "חכות" ולא "דגים" ובכך משפרים את איכות חייהם ורווחתם. 
 י ממה לכול חברי הוועדה. הנתונים נשלחו על יד

 
 מעלה את סוגיית ניצול השואה הערירי שנמצא מת בדירתו.  -פנחס
אך חלק משמעותי מהפרטים   –זו ממש טראגדיה   -שוש

 שהתפרסמו בעיתון ממש ממש לא נכונים. דוברת העירייה פרסמה 
למען קשיש זה. גם העיתון לא פרסם הכל כי חלק  את העשייה

 מהדברים גם חסויים. 
 
 

 
 

 
 . 

 :ות /תוצאות ההצבעה
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