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 עיקרי דברי המשתתפים: 
 

 פותח בתקוותו שכולנו בריאים.   ממה:
ה שוטפת לפעילות שנעשתה בחודשים האחרונים לשורדי  סקיר .1

 שואה. 
יה לפי סגר ראשון שנקרא  ים את העשיאנחנו במחלקה מסווג   שוש:

תה י. ובין שני הסגרים הי2קורונה ר שני שנקרא : סגו  1קורונה 
-י שואה שורדגם ל -חינת הפעילויות בקהילה מבורכת מב תקופה

מאחר ושורדי   לפי התו הסגול.  ובדיםעפתחו ונמאחר וכל המסגרות 
 הם  -המועדונים, מרכזי היום, קהילות תומכות  שואה משולבים בכל

ים ומהפתיחה  גר הס מכמו כל האוכלוסייה הוותיקה מושפעים  
סגרו את החלקית של המסגרות. בסגר השני מועדוני הגמלאים 

: במועדונים   ו בפעילות הוירטואליתהפעילות הפיזית אך המשיכ
הגדולים: פעילויות בזום ובכל המועדונים קשר יום יומי עם חברי  

ם שורדי שואה. יש לציין שמרכזי היום המשיכו  ג ביניהם   –המועדון 
 הכבוד להם על כך. וכל  – 2לפעול גם בסגר 

 כנית "מגן זהב" לאזרחים וותיקים נזקקים:תומשרד הרווחה יצא ב 
 ו מאד המענים לצרכיהם של הקשישים הנזקקים הורחבכנית זו ובת

 באופן משמעותי הסיוע הכספי למימון הצרכים השונים.   וגם הוגדל

 4/2020 ישיבה: מס' שורדי שואה :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא: 

   אסמכתא :    1.12.2020 נערך ביום:

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

שמות חברי 
 הוועדה

 הנוכחים:

חיים הייבלום, , , יפעת עמית, שוש דרימר , פנחס כהנא  אורית בראון,,  גת,-תמר פארן,  ממה שיינפין
 , תמי בן אור, לירית שפיר שמש

שמות חברי 
שלא  הוועדה

 :נכחו

ברצילון  ,נועה אייזן, ד"ר דבי שני, שמואל כספי,  נטע בר יוסף, גולדי אלבזחווה הייטי, עינת ליפשיץ,  
 , זהבה באוםקיגורודינצ, מרינה ן, "ר אסנת קלייעינת גרין, יולי גת, דדורית בכר, פאולה, 

 וזמניםמ ותשמ
 :שנכחו

 " אלומה"עמותת מתנדב ב –, מאור נוח ןאורי אוריאמתמלל: 

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



 

  –נזקקים בייחוד הקבוצה שהיגיעה מחבר העמים שורדי שואה 
 ואנו כנית בינתיים הסתיימהו כנית "מגן זהב". התו מאד בתו הסתייע
בנוסף מיצוי הזכויות של עמותת "אביב    . שתתחדש שוב בקרובמקווים 

אדירים לשורדי  שגים י לניצולי שואה" ממשיך לפעול בכל המרץ ועם ה
 כפר סבא.   תושבי -שואה 
דון "מפגש בכפר" לשורדי שואה ובני/בנות זוגם עובד לפי מוע תמר:

לא שורדי שואה למועדון והם   40תו הסגול. מידי שבוע מגיעים ה
ות. בשל התו הסגול כל שורד מגיע במונית למוכנים לוותר על הפעי

אותה הפעילות ניתנת ו קפסולות לשתיהם מתחלקים מידי שבוע   לבד. 
חלק גדול מהמתנדבים הקבועים   בשל הקורונההקפסולות.   2-בסבב ל

מתנדבי המשטרה,   ס סורקיס, "בי  לדי: י של המועדון לא מגיעים
 הצבא ועוד. 

חבילות שי לחג, לחברי   800ו  בשבוע הקרוב לכבוד חג החנוכה יחולק
 לשורדי שואה מרותקי בית(,   כנית סל"ב ) סל שירותיםוהמועדון, לת

תומכות, מרכזי  כניות של עמותת סביון: הקהילות ה וולכל שאר הת
 היום ועוד. 

שורדי   1200-ו לאמצעות בני נוער היגיעבנוסף גם מירב הלפמן ב  שוש
 לכבוד חג החנוכה. שואה בעיר 

  י"ם "רא: " מוקד מכרתלמידי כצנלסון הקימו מוקד שנק תמר:
 אם הם מרגישים לבד. וזמנים לפנות אליהם בם מואזרחים וותיקי

 כמובן שגם שורדי שואה יכולים ליצור קשר עימם. 
מדווח -שנים   6ה : מעמותת "אלומה" , מתנדב בעמות  מאור נוח

 ומכינים צ'ופר לחנוכה.  מפעילים מוקד טלפוני שבועי" שבט "רכסש
 . 

 מוזיאון שורדי שואה  דכון בנושאע .2
הנושא  . את ברל  מתקיים משא ומתן עם פרופ' לב טוב מבית: ממה

  -בראון. הבעיה כיום בגלל הקורונה היא תקציביתמובילה אורית 
במערכת החינוך  וצאותם והה ארנונה מהעסקיוגובים פחות מאחר 
 ת מאד. גבוהו

למיזם שותפות גם מירב הלפמן וליאת קליין ששילבו גם את הקהילה  
 אלי.והאתיופית במוזיאון הוירט

מציינת שהאתגר לא פשוט כלל ונעשית עבודת מיפוי מאומצת  אורית:
 טוב.  לב פרופ'העשויים להעלות תכנים בתיאום עם של האתרים 

בנוסף יש עובדת   שניתן להעלות. ורי שואה  סיפ 20יש  עמותת אלומהל
עירייה שאמה היא הפרטיזנית האחרונה בחיים והיכולה לספר את  

 סיפורה. 
 מציעה להכניס גם את הטלוויזיה הקהילתית למיזם.  תמר: 

מת גם אפשרות ליצור קשר בין הקהילה היהודית קיי אורית:
גם נושא חסידי עולם יכול  שורדי השואה בכפ"ס.  במקדוניה לבין

וגם יש לה   רגם כתבה ספאשר   –ן מצעות אידה אוברמלהעלות בא
 אתר אינטרנט. 



 

תושבי העיר שלהם קרובים בערים אחרות יוכלו   םאבודקת  לירית:
 היותהתשובה לכך חיובית וכל הדבר יכול ל להעלות את הסיפורים. 

 בין קהילות.   מפגשגם 
כנית והם  וגם את ה"דור השני" לת מוסיף שהרצון הוא להכניסממה: 

 יתעדו את הסיפורים. 
 
  מוגבלות והשואה: סקירה ושיתופי פעולה.  .3

 . מעלה את נושא המוגבלות והשואה תמי בן אור:
גם מציעות לשלב את הנושאים. מועד אפשרי אולי  אורית ולירית:

 . 27.1.2021קרוב מידי הוא יום השואה הבין לאומי 
יבות מוסרית  שלה מחו  -עמותת "אלומה"מחברת את ההקשר ל תמי:

מאחר ופצעי השואה מוכרים על ידי מוסדות  לשתף את שורדי השואה 
של    חזוק ושמירהי עות תשלומים לשם תתומך באמצ המדינה. האוצר

ולא כמוגבלות. יש  כנכותגדיר את הנושא:  האוצר מ שורדי שואה. 
וסיפי נכות לכל שורד שואה. המדינה קבעה מחלות נוספות כמ 25%

 אחוזי נכות. 
"אלומה" המטפחת את הקשרים בין הנוער לשורדי השואה  עמותת

צריכה לתכנן   יםהשואה לדורות הבאמורשת  עוסקת בהנחלת הו
 :תכנית מוגדרת בנושא מוגבלות ושורדי שואה באמצעות 

מודעות ב. אומדן צרכים ג. תיכנון פעולות ובצוע. ד. בקרה על מה   . א
 שהתבצע. 

ניתן את ההשלכות וההשפעות של המוגבלות  :ה()עמותת אלוממאור
 שני. לראות בדור השני: יש טראומות לדור ה 

 וועדות: וועדת שורדי שואה גש של שתי הפמתגבש רעיון למ לירית:
נגישות ביום השואה הבין לאומי. קיים הנושא של  מוגבלות ווועדת 

 שורדי שואה חרשים שהצליחו להינצל. 
העביר את נושא השואה לילדי החינוך  נושא אחר הוא : האם צריך ל

נערים על הרצף   המיוחד? ייתכן והרעיון ישים ואולי לא. ואולי אף
 יכולים לדעת על הנושא?  האוטיסטי

תה להשמיד אנשים עם  יהנאצית הי האידאולוגיהמ חלק :אורית
  מוגבלות. 

נוירולוג יהודי, שנמלט לאנגליה  -לדבריה סר לודוויג פופה גוטמן 
 בית הלוחם" הראשון. "נושא השיקום וגם הקים את המציא את 

 לשואה.    הוא בעצם הקשר בין מוגבלות
סטורי בין מוגבלות בשואה לבין שורדי  ילציין רצף הבעצם קיים צורך 

לשם זה יש להיפגש   שואה שהפכו לבעלי מוגבלויות כתוצאה מהשואה. 
 עם נציגי חינוך. 

ים עם מוגבלויות ובו ילד-יצרה קשר עם בי"ס "שמעון פרס" תמי:
 אד מהנושא. נהלת התלהבה ממשונות. עליזה ה

להעלות את שני הנושאים ביום   אפשרי, שואלת האם כדאי  ת:אורי
 לאומי. -השואה הבין



 

היות בחסות צריך לניתן אולי להעלות את הנושא בזום והדבר  ממה:
 יש רק חודשיים לעבוד על כך.  ראש העיר. 

 ושא במשך כל השנה. חושבת שצריך לפזר את הנ לירית:
-ילדים מ  400בו השתתפו  מספר שהשתתף בכנס דור שני בזום פנחס:

עליה יש גם עלות: ס שתה השקעה גדולה מאד בכניבתי ספר.  הי 4
 סרטונים, הרצאות.  שירים, 

 בכנס זה הבת של ליובה אליאב סיפרה על העבודה של אביה. 
 ר שני.תכנית להקים קבוצה של דו תה ילפני הקורונה הי תמר:

 ה מעייף כי היה מאד מושקע ומגווןשעות. לא הי 4-3הכנס היה  פנחס:
 גם "ילדי קפריסין".ביניהם   –רגונים השתתפו בו ומספר א

ניתן לקיים כנס של שעה וחצי אבל חייבים מפיק ושיווק כדי   תמר:
 שתושבים יכנסו לכנס. 

ן חושבת שכדאי להמשיך בקשר עם עליזה מנהלת בי"ס ,שמעו אורית:
לת ועמותת הושם" עליזה המנ  ". ואפילו לייצר קשר בין "ידפרס

. לפני שנתיים התקיים קשר בפרויקט המוזיקלי מול "יד  "אלומה"
 ושם". 

 עדיין קיים החלום להקים מועדון לדור שני ר:תמ
אף על פי  מרגיש שלא מספיק פעיל ו/או מופעל בוועדה הזו פנחס:

 שהוא ממש חלק מנושא זה. 
ניות. הרעיון הוא לא כונה עצרה מימוש וביצוע של ת הקורו :ממה

אותם הצוותים השונים   להעלות רעיונות אלחלק משימות לאנשים אל
 שהוקמו יכולים לקדם. 

 : אז יש עבודה 27.1.2021-לב באם יש החלטה על הכנס המשו פנחס:
רבה מכל אחד מחברי  ה  רבה, מקיפה ויסודית המצריכה אנרגי

 . כנון מדויקיים הכרח בת בייחוד בזום ק הוועדה. 
הכרח  ההיות ביום כזה כמו גם  ייבת ליש הסכמה שהאיכות ח לירית: 

 ל"זקק" את המסר. 
 איכות עולה כסף.  פנחס:
וצריך להעביר את   "יד ושם"להתייעץ עם אנשי חינוך וכדאי  אורית:
 . המסר
וגם ייבדקו האפשרויות בימים    מציע להוציא "קול קורא" ממה:

 הקרובים. 
 

 
 

 :ות /אות ההצבעהתוצ
 
 
 

 החלטות: 
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