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 עיקרי דברי המשתתפים: 
 

ערב טוב לחברי הועדה, בעידן הקורונה אנו מקיימים את  ממה .1
המשך לישבה הקודמת בה דנו בנושא הקמת , ב  zoomהישיבה ב  

מוזיאון וירטואלי אינטר אקיטיבי , ותיעוד שורדי שואה כולל דור  
 tarasaשבבית ברל קיימת תוכנית בשם   מורן שפירשני, הסבירה 

החברה בצוות הקמת   אורית בראון , בנושא תיעוד שורדי שואה
ברל,  מבית בועז לב טוב ד"רהמוזיאון והתיעוד, יצרה קשר עם  

בעקבות כך שוחחתי עם ד"ר בועז לב טוב, קבלתי הצעת מחיר 
)ישלח לחברי הועדה מצ"ב לפרוטוקול( והזמנתי אותו לפרוס בפני 

והבנה איך נעבוד בשיתוף   tarasaחבריי הוועדה את נושא 
 וביחד נקים את המוזיאון הוירטואלי.פעולה. 

רל, ת ב סטוריה ומרצה בבייהוא ראש החוג לה בועז לב טוב  ד"ר .2
 קט "מנהרת הזמן" ופרויקט "טרסה". ראש פרוי 

: הפרויקט יוצר מערכת ייחודית ונגישה המאפשרת לשמור כל  בועז
כרון) טכסט, תצלום, ווידאו( ללא קטלוג או העדפה כלשהי על יז

 2/2020 ישיבה: מס' שורדי שואה :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא: 

   אסמכתא :      5.5.2020 נערך ביום:

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

שמות חברי 
 הוועדה

 הנוכחים:

 , יפעת עמית, מורן שפיר,שוש דרימר , פנחס כהנא  אורית בראון,,  גת,-תמר פארן,  ממה שיינפין
 חיים הייבלום, לירית שפיר שמשאברהם לנדאו, בקי יחזקאל, 

שמות חברי 
שלא  הוועדה

 :נכחו

ברצילון  ,נועה אייזן, ד"ר דבי שני, שמואל כספי,  נטע בר יוסף, גולדי אלבזחווה הייטי, עינת ליפשיץ,  
, זהבה  , מרינה גורודינצקי "ר אסנת קליין, תמי בן אורנאווה סלומון, עינת גרין, יולי גת, דפאולה, 

 באום

 וזמניםמ ותשמ
 :שנכחו

 מתמלל: אורי אוריאן רוזי נוימן,פרופ' בועז לב טוב, 

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



 

כרונות למקומות ולזמנים המתאימים על מפה  י בסיס שיוך הז
 ם הראשונות של כרונות מהשני יהדגש הוא על ז דיגיטלית עולמית. 

שבות בארץ. קיימת קבוצה של סטודנטים  יהמדינה וההתי
שמתעדת שורדי שואה ועובדת עם תמי בן אור. כרגע יש אוספים 

מכל מיני קבוצות. המטרה היא להפגיש בין  כרונותישל ז
 הוא חלון הראווה של האתר.  כרונות. "מסע בזמן"יהז

 ת ברל.  הפרויקט הופך להיות חברת עצמאית עם זיקה לבי 
קט מאופיין בדינמיות רבה כשכל הזמן ניתן הפרוי ממה שיינפין: 
 3. עכשיו קיימים כרונות בדרך מאד קלה ונגישהילהעלות את הז

 כיום העלאת הזיכרונות ושמירתם   .כנסים לבדמסכים ואנשים נ 
היא בחינם. הקמת אתר ספציפי לשורדי שואה כפר סבאים תעלה 

וזיאון וירטואלי של שורדי שואה  אתר כזה יהווה בעצם מ  כסף. 
 תושבי כפ"ס. 

מי שיקים את האתר הוא זה שיחלט על התכנים. באם מגיע  בועז:
 -זיכרון "הזוי" והצוות מתלבט אז מתקיים דיון ותוך יום יומיים 

 כרון עשוי לקבל אישור ועולה. יהז
 המוזיאון  )הוירטואלי( צריך להתאים לכל הגילאים.  פנחס:
כל יהיה מאד מונגש. זה לא ארכיון וזה גם  יא שה המטרה ה בועז:

 לא תחליף למוזיאון פיזי.
יקט: כמו הפעלת ניתן לחשוב על עוד שותפויות בפרובנוסף 

טווח  מבחינה זו מאד מתאים שמדובר בכפר סבא.  -סטודנטים 
 הזמנים להצטרפות ל"טרסה" יכול להיות בטווח הזמן הקרוב. 

שעולה באתר? כי אסור   האם יש בקרה ואחריות על מהפנחס: 
 לעשות טעויות.

כן, אנו מציעים עבודה מולנו. תוך כדי ההקמה קיימת   בועז:
 סטורית. יאחריות וגם אחר כך בהמשך: בקרה איכותית ה

 סדר גודל של עלות? פנחס:
 הצעה כספית נמוכה שממה שיינפין העביר למנכ"ל.  ניתנה בועז:

ודעות של  בשלב זה רוצה לשמוע הערות  ממה שיינפין:
 המשתתפים בוועדה. 

עי ולהפוך את האתר לאתר  יש להכניס דור שני שלישי ורבי תמר:
 ולשלב עם אגף החינוך וגילאים נוספים.  חי, מושך

הכלי הוא כלי טוב, אפשר בקלות להעלות  הרעיון טוב,  חיים :
 . דברים
פיילוט על עבודות שורשים. התפקיד שלנו הוא התקיים  בועז:

 ולות ואת הגזרה. להגדיר את הגב
היה נגישות לליקויי למידה והאם יהיו  בודקת באם ת   בקי:

 טכסטים שניתן יהיה לשמוע אותם? 
 כן  בועז:

 הסוגיה חשובה ביותר מאחר וקיימות טכנולוגיות להנגשה.  לירית:
 . מציעה להכניס לאתר את כל ה"זכרון בסלון" בקי:



 

דנא  צריך להשקיע בדור הראשון. בעמק חפר הקימו ס בועז:
שהכשירה אנשים שיצאו לתעד את הזיכרונות. בדומה לכך ניתן 

להכשיר מורים, סטודנטים וכו' )וזאת בעלות נוספת(. לשם הקמת 
 זיכרונות מקיפים.  20-האתר יש צורך ב

יש לצרף את מוזיאון כפר סבא. בועז מברך על הרעיון מאחר   תמר:
 ומכיר את ירדנה. 

דיווחה לי את הרעיון שלה    וועדה , השיח ב ששמעה את כל :אורית
אחר כך: לדעתה יש להוציא קול קורא לכל תושבי כפר סבא  

כרונות לאתר )מסלול ללא עלות( ואחר כך לתאם  ישיכניסו את הז
את  את הקמת האתר הייחודי לשורדי שואה תושבי כפ"ס.  עם בועז

ועוד  הקול הקורא אפשר לפרסם בפייסבוק העירוני ,באתר העירוני
 . עודילהרוויח זמן תוכך בעצם  

 
בסדר יום קשורים ומחוברים מאד בשל   2,3,4סעיפים : : 4  3 2

שליוותה אותנו באופן אינטנסיבי בחג הפסח וביום הקורונה  
 . כרון לשואה ולגבורהיהז

 
 ערב פסח קורונה:   2

 מרכז לוגיסטי בהפעלת החברה הכלכלית  –הוקם מרלו"ג  רוזי:    
 משרד הרווחה הקים  שכונת הדרים. טל ב  -במעון לימן שממוקם    
 "מפעל הזנה" עבור הקשישים )בכל המדינה( והמרלו"ג עסק בשינוע     
 הארוחות וסלי המזון באמצעות מאות מתנדבים לבתי הקשישים.     
 בנוסף הוקם מערך של מתנדבים עבור קשישים ושורדי שואה      
 טלפוניםשערכו קניות והביאו תרופות לבתים. העירייה עשתה     
 לבתי הקשישים ביניהם שורדי שואה ובדקו עמם צרכים. רוטרי     
 שהועברו    באמצעות הפרוייקט "אמץ וותיק" גם בדקו צרכים    
 גיעו פניות רבות. דרכם ה -למחלקה. הוקמו גם קווים חמים     
 מחלקה לטיפול באוכלוסייה  שיחות התמיכה המתקיימות ב    
 ככל שניתן כשהמטרה היא להכיל ולתמוך  במשכות זמן רהמבוגרת נ    
 כדי למנוע מקרי אובדנות. האלימות עלתה בימי הסגר גם במשפחות     
 מידי יום מועבר ל"תא השליטה" של העירייה דיווח  של קשישים.     
 על כל הפניות והעשייה שקרו ביום הספציפי.    
 ור  בשיחות התמיכה המתקיימות במחלקה אנו רואים שעב  שוש:    
 , הסגר העלה והציף טראומות מהעבר, עלו משורדי השואה חלק    
 רגשות של אובדן, דיכאון וחוסר משמעות. לחלקם הבדידות הייתה     
 מהם  72שורדי שואה פנו אלינו לתמיכה נפשית:   152קשה וכואבת.     
 מוכרים במחלקה לטיפול באוכלוסייה המבוגרת.     
 ל"מפעל ההזנה" של משרד הרווחה:  מבחינת הנתונים השייכים    
 שורדי שואה מקבלים ארוחות וסלי מזון. 520    
 שורדי שואה מקבלים סלי מזון. 245    
 חייבת לציין את עו"ס יפעת עמית במחלקה המרכזת את "מפעל    



 

 ההזנה" בחכמה, מסירות אין קץ תוך השקעת שעות עבודה רבות.     
 .י שואה בדיור המוגן במשה דייןלניצול סלים 42 חילקהבקי:     
 מנות בדרכים שונות.  80עוד     
 700חולקו  למשבר הקורונה.  11,000השכונות הירוקות תרמו     
 ג'ל וכו'. -חבילות של מוצרי הגנה: מסכות , אלכו    
 משנעים מזון לחברים ) במרכזי היום(שביניהם    מרכזי היוםתמר:    
 וציאליות ואבות הקהילות התומכות . העובדות הסגם שורדי שואה    
 טלפונים עורכים ביקורי בית במקרים דחופים ומקיימים עשרות   
 ביום לשם תמיכה, מעקב ובדיקת צרכים. נאווה מרכזת מועדון   
 עושה טלפונים לכל   -" מפגש בכפר" לשורדי שואה ובני/בנות זוגם     
 החברים.  85   
 ץ ומתח משורדי השואה. כל העשייה הזו בהחלט הורידה לח   
 גם קבוצת נערים מתיכון הרצוג התנדבו עם שורדי שואה.    
 

 סקירת הפעילויות בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה וביום הזיכרון    .3
 עצמו.        
 נשים " דור  4ניבנתה "מסכת" עם ראש העיר ועם סיפוריהן של  רוזי:         
 ששרה בין סיפור לסיפור.  נור-בשילוב הזמרת חני די  -שני"       
 התקיים פרויקט "פרח לניצול" על פי רשימות מחלקת הארנונה.        
 מירב הלפמן מנהלת אגף קהילה בצעה את המשימה בסיוע של בני         
 וער רבים שהגיעו לבתיהם של שורדי השואה עם עציץ ומכתב. נ       
 המלצת נאווה סולומון(.ראש העיר היגיע לביתה של רות באומן ) ב       
 וגם לאנדרטה.        
 : עשייתן של zoom -כרון בסלון" באמצעות ה י" ז 38התקיימו   שוש:      
 סילבי סעדה מבי"ח מאיר ועמותת "אלומה".            
     של כפר סבא  dna-: לא הולך ונעלם, ה בכפר סבא הדור הצעיר ממה:     

 והנתינה. התנדבות ההמסירות משתבח מבחינת   נשמר ואף
 מרגש לשמוע את הסקירה ואת הלוגיסטיקה בהפעלת כל פנחס:       
 המענים והתכניות. יש צורך להסיק מסקנות מהעשייה. ואם חושבים      
 על התחלה של פתיחת מסגרות ייתכן ושורדי שואה יצטרכו הסעות.      
 יהיה  והלוואי וכך  -פטרו שורדי שואה מהקורונהבכפר סבא לא נ     
 בהמשך.      
 אזרחים וותיקים במרחבים פתוחים  20התקבל אישור להפעלת   מורן:     
 פעילויות. ולכן כל המועדונים מתחילים ב     
 הפעילויות במרחב הפתוח יתחילו גם בתכניות של עמותת   תמר:     
 סביון.      
     פני  לבנושא הקמת מועדון שורדי שואה דור שני, נערכה פגישה  ממה:     

תוכננה כתבה ופעילות להגברת המודעות  , הדוברתעם  הקורונה מגפת 
 גלל המצב. ב "דור שני". כרגע בהקפאה להקמת מועדון 

 



 

להנהלת , גדולה מאד ערכה ברצוני להודות ולציין בה  ולסיום דבריי
עמותת ל ,אגף ש.ח.קהעיר, לעובדי העירייה, לעובדי ועובדות הרווחה, ל 

והדאגה  ההתחשבות על המסירות  , למתנדבים, םסביון על עובדיה 
 לאזרחים הותיקים ולמשפחות הנזקקות. לשורדי השואה, 

 
 אך הביאה לידי ביטוי סולידריות –הקורונה גרועה מאד   בקי:     
 מדהימה בכפר סבא.       

 
   
 
    

 
 

 :ות /תוצאות ההצבעה
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 הועדה  תחתימת מזכיר חתימת יו"ר הועדה 
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