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רונה )הסבר על הפעילות והעשייה בימים  טיפול בשורדי שואה בשגרת קו .1

 אלו( 
 מוזיאון שורדי שואה  .2
 דור שני לשורדי שואה  .3

 
 

 עיקרי דברי המשתתפים:
 

המחליפה את נאווה סולומון בתפקיד     דורית בכר: מציג את ממה 
 שולה וגם מציג את  מרכזת מועדון "מפגש בכפר" של עמותת סביון.

קיד יועצת ראש העיר המחליפה את ראובן אביסף בתפ שפייזמן
 לעניין גמלאים.

 :טיפול בשורדי שואה בשגרת קורונה .1
בתקופה זו שורדי השואה כמו שאר האזרחים הוותיקים  :שוש

 כל כך קבוצות: שורדי שואה שאומרים שעברו 2-בעיר מתחלקים ל
גם בגלל השואה ולכן הם לא מפחדים מכלום הרבה בחייהם 

 הקורונה. ושורדי השואהוממשיכים בפעילות רגילה כמו לפני 
 שהקורונה עוררה אצלם את הטראומות מהעבר הקשורות לשואה: 

ההסתגרות בבתים, ניתוק מבני המשפחה וחברים, שבר בסדר 
היום כי מפחדים לצאת החוצה, הפחד ממחלות, הפחד מאובדן 

 ואלה הפסיקו להגיע למועדוני הגמלאים, למרכזי היום.  -תפקוד
 
 

 3/2020 ישיבה: מס' שורדי שואה :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא: 

   אסמכתא :    11.8.2020 נערך ביום:

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

שמות חברי 
 הוועדה

 הנוכחים:

, בקי  , יפעת עמית, מורן שפירשוש דרימר , פנחס כהנא  אורית בראון,,  גת,-תמר פארן, ממה שיינפין
 חיים הייבלום, לירית שפיר שמשיחזקאל, 

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 ן, תמי בן אור"ר אסנת קליינאווה סלומון, עינת גרין, יולי גת, דפאולה, 

 באום

 וזמניםמ ותשמ
 :שנכחו

 חגי רוזנברגמתמלל: רוזי נוימן, דורית בכר, שולה שפייזמן  

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



 

 
 
 

יחות תמיכה במחלקה שלנו ובארגונים חלקם מסתייעים בש
 נוספים.

בסגר הרבה מאד שורדי שואה נכללו במפעל ההזנה של משרד 
הרווחה. גם מרכזי היום של עמותת "סביון" ומועדוני מופת חילקו 

 מזון. עם סיום הסגר החלוקה המאסיבית הסתיימה אך יש עדיין
 290 חלוקה לקשישים ניצולי שואה נזקקים. במחלקה שלנו מתוך

הם  -מתוכם 152 -סלי מזון שמגיעים לבתיהם של קשישים נזקקים
 שורדי שואה.

שקל למנה.  35במחיר של  קיימת אפשרות לקבל ארוחות תמר:
 מנות מידי יום המגיעות לבתים. 30-כיום עמותת סביון מחלקת כ

יש סלים גם במחסן העירייה וגם קרן הסיוע לנזקקים של : רוזי
 האגף מסייעת בנושא.

הצמצום בפעילויות של שורדי השואה בשל הקורונה באה  שוש:
לידי ביטוי גם בעשייה של עמותות שונות. למשל עמותת "יש" 
)ילדי שואה( כבר לא מגיעה למחלקה שלנו לשם הפעילות שלה 

חברי עמותה, עושים טלפונים לניצולי  5-מידי שבוע: היו מגיעים כ
ם את כל העבודה שואה, מקבלים קהל וכו'. היום הם עושי

 מהבתים שלהם מאחר ומפחדים לצאת מהבית.
לקופות ניצולי שואה כמו אזרחים וותיקים אחרים פחות מגיעים 

כי שוב פחות יוצאים מהבתים. לא שהדבר מפנה את כוח  -חולים
 כי יש להם עבודה רבה סביב הקורונה. -האדם בקופות

 לקשישים מציע שמתנדבות בקופות החולים יעשו טלפונים פנחס:
 הצעה נכונה ונעביר אותה לקופות החולים. שלא מגיעים.

מקומות בכל שבוע: בפארק,  3-ב מתקיימות פעילויות תמר:
 איש 20כמובן לפי המגבלה של  -בקריית ספיר, ובגן גיבורי ישראל

 .בפעילות אחת
פתח שוב קו תמיכה שהוא מקבל פניות לא רק בנושא  האגף : רוזי

 שי ומיצוי זכויות.ן אלא גם במתן סיוע ריגסלי מזו
 מודה על ההיענות לאנשים עם בעיית נגישות. לירית:

הבאת מזון חם את הסיוע שלה באמצעות מציעה שוב  בקי:
 .לניצולי שואה נזקקים

 
 מוזיאון שורדי שואה .2

מדובר על מוזיאון וירטואלי בהמשך להשתתפותו של פרופ'  ממה:
ת ההצעה שמורן מת וכל זאת בזכובועז לב טוב בוועדה הקוד

 )כשסיפרה את רעיון הטרסות של הפרויקט וועדות 2העלתה לפני 
 
 



 

 
 

 בבית ברל(. אורית בראון היא ראש צוות המוזיאון הוירטאלי.
 .התקיימה פגישת עם פרופ' בועז לב טוב ומנכ"ל העירייהאורית: 

 י המוזיאון הוירטואלי יהיה של שורדי שואה וקהילת יוצא ממה:
 . גם מירב אתיופיה. הועברה הצעת מחיר הנבחנת מבחינה משפטית

הלפמן )מנהלת אגף קהילה( המתמצאת בקהילת יוצאי אתיופיה 
 תשתתף בישיבות הבאות.

כל מידע וסיפור יעבור בדיקה מקצועית של הצוותים של פרופ' 
 ף מידע משתי הקהילות.ז לב טוב. ויהיה צורך להתחיל לאסובוע

יהיה מונגש לאנשים בעלי מוגבלויות וגם יהיה האתר  אורית: 
 תרגום לשפה האמהרית.

היה קשר רב דורי בשיתוף  "בר לב"בזמן היותה מורה ב דורית: 
"בית התפוצות" ובהחלט ניתן לחבר את המידע הזה לבועז לב 

 טוב.
יהיה צורך להכין רשימה של אנשים שיהוו מוקדים  אורית: 

 ומקדמי תכנית.
 

 י שואהדור שני של שורד .3
נמצאים  פנחס כהנא את הצוות ביחד עם תמר שמובילה ממה: 

הייתה אמורה לצאת כתבה על הקמת מועדון דור . וחיים הייבלום
 שני.

הדור השני יכול לתרום רבות לצערנו אין כרגע דוברת לעירייה, 
 למוזיאון שואה.

אנשים שהם יובילו  10מעלה את הרעיון להתחיל עם  תמר:
 . שאוירחיבו את הנו

 שיתחילו יוכלו לקיים פעילות גם בזומים 10-גם חושב שהחיים: 
 היה הרחבה של דור שני.וכך תובפייסבוק 

 חייבים להתחיל. פנחס:      
 גם זיכרון בסלון התבסס השנה בייחוד על דור שני. רוזי:       
 נפרסם כתבה אחרי שקבוצת מועדון דור שני תקום. תמר:      
 בה הרוטינה: פעילות ביום קבוע ובשעה וששח מדגיש חיים:      
 קבועה.      

 
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים הוציא הנחיות  ממה:

בנושא התנדבות בצל משבר הקורונה , סעיף שחובה לתת את הדעת 
  67מעל גיל   ובמיוחד בנושא ביטוח המתנדבים

 
+(  67ם )"מומלץ לשלב אזרחים ותיקי  ן סעיף מתוך המסמךלהל

ואנשים הנמצאים בקבוצת סיכון לחלות בקורונה, בהתנדבות מרחוק 
 בלבד, ובכל מקרה לא לשלבם בהתנדבות הכוללת כניסה לבתים"



 

. 
כנסים לבתים של נ -מתנדבים של רוטרי מבוגרים 4-ש מדווחת תמר:

 ועושים עבודה יפה. ועוד קשישים, מלמדים אותם להשתמש בזום
, כל שלאיסת מתנדבים מבוגרים, ממליצים אין איסור לכנ  רוזי: 

 "תו הסגול."מתנדב יפעל על פי שיקול דעתו תוך שמירה על ה
 

 .17:00-19:00בין  17.11.2020מפגש הוועדה הבא: יום שלישי : שוש
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 :ות/תוצאות ההצבעה
 
 
 

 החלטות:
 
 
 
 

 הועדה תחתימת מזכיר חתימת יו"ר הועדה
                                                           שוש דרימר   שוש דרימר                              ממה שיינפין                       

 
 
 
 
 


