
 

    12.5.2021תאריך:
 

 
 סדר יום: 

 
 אירועי יום הזכרון לשואה ולגבורה שהתקיימו בכפר סבא .1
 . המוזיאון הוירטואלי ושיתופי הפעולה בהפעלתו. 2
 די שואה. הדור השני לשור . 3
 

 עיקרי דברי המשתתפים: 
 

 כרון לשואה ולגבורה שהתקיימו בכפר סבא יאירועי יום הז  .1
 

חלקם בזום וחלקם   כרון בסלון( י" )זסלונים" 120מו התקיי ממה:
 פרונטליים. הטכס בערב יום השואה בהיכל ספיר בשותפות עם תיכון

יה  רטה הכצנלסון היה מאורגן להפליא. גם הטכס למחרת בבוקר באנד
יוצאי בולגריה. גם מפגש "הרב  הדברים שהועלו על ובד . וחשובים היו מכ

ים במתכונת שונה היה מעניין ומרתק ונכון יהיה  שיח" שהשנה התקי
לא מתנגשת שלו כי כך הפעילות  -כרוןימו יום לפני ערב הזלהמשיך בקיו

 כרון בסלון". יעם אירועים אחרים כמו : "ז
ת, היא מסוגלת מרתק היתה פגש מב  שהרצתה חנה יבלונקה פנחס: 

לים  איש. החברה הצעירים הרבים שנכחו: בני נוער, חיי  1000להחזיק גם
 כי הנושא היה מאד אטרקטיבי.   -ושוטרים הקשיבו לה בקשב רב

המפגש שודר גם בפייסבוק גמלאים וגם בפייסבוק עמותת   יפעת:
 כנסו והשתתפו באופן וירטואלי.  והרבה אנשים נ , סביון""

בחלקם הופיעו בני  כרון בסלון"יבכל מועדון גמלאים התקיים "זסף  בנו
 הדור השני. 

 2/2021 ישיבה:  מס' שורדי שואה :ישיבת ועדת פרוטוקול  נושא:  

   אסמכתא :    27.4.2021 נערך ביום: 

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

שמות חברי  
  הוועדה

 הנוכחים: 

 חיים הייבלום ,  מית, עת ע, יפשוש דרימר  , פנחס כהנא  גת,-תמר פארן,  ממה שיינפין

שמות חברי  
שלא   הוועדה

 : נכחו

ברצילון  ,נועה אייזן, ד"ר דבי שני, שמואל כספי,  נטע בר יוסף, גולדי אלבזחווה הייטי, עינת ליפשיץ,  
אורית   ,תמי בן אור הבה באום, ז, מרינה גורודינצקי"ר אסנת קליין, עינת גרין, יולי גת, ד,  פאולה, 

 ר שמש,  יפבראון, לירית ש

 וזמניםמ  ותשמ
 : שנכחו

 

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



 

. אחרי  בה השחקנית היא  בת דור שני -הובאה הצגה  במועדון סירקין
על הסוגיות שעלו   -ההצגה היה דיון פרונטלי ובזום למי שהשתתף בזום

 גה. בהצ 
 

 המוזיאון הוירטואלי ושיתופי הפעולה בהפעלתו.  .2
 

רטואלי עלה לאוויר. "טרסה" עשו מאמצים רבים  ון הויהמוזיא ממה:
כרון לשואה ימיוחד של יום הזהמאד וי כדי שהמוזיאון יעלה לאוויר בעית

 . "טרסה"כל סיפור נבדק על ידי צוות סיפורים.  68יש כבר  ורה. ולגב
ולהם   -אלומה""גם נעשתה פניה לתיכון כצנלסון שבקשר עם עמותת 

. בנוסף פניתי למתי פז אלוסיפורים רבים מתועדים. יהיה לינק לסיפורים 
 שותף לעשיה זו. נושא פרויקט "אבני נגף" שתיכון רבין ב

 .  "קול קורא"וגם נצא ב 
תה גרה  יהאבן לפני הבית כתוב שם המשפחה שהיעל   –  "אבני נגף"חיים: 

 . בבית והתאריך בו גורשה מביתה
 א כתבה על המוזיאון.יהיה כדאי שתצ :תמר

ך יצא "קול ד"ר בועז לב טוב טוען שיש צורך במתעדים ולשם כ ממה:
איש שילמדו איך לתעד וידעו לשאול את  15-20-ך בקורא". יש צור

רובם יהיו דור  ראה שכנ -השאלות הנכונות. הם ידריכו מתנדבים נוספים 
 שני. 

ם בקלטת או א -הנגישות בעייתית לשורדי שואה. מי שכבר תעד  חיים:
אלי. במקרה שלי אבי מר ייכנס למוזיאון הוירטואז רצוי שהחו -בדיסק 

. קיימים גם ספרים שנמסרו  "יד ושם"נתן עדות בתכנית "ספילברג" וגם ב
 לספריה הלאומית.

רים עם היועץ המשפטי של  מ נבדוק את סוגיית העברת וקבלת החוממה: 
 העירייה. 

 ן.י יהיה מצו האתר נהדר וגם העיתוי לפתיחתו חיים:
א וסיפוריהם  תושבי כפר סב יצא ספר על שורדי שואה 2000בשנת  תמר:

 זיאון.להכניס למו ניתן גם  -קצרהב
שאז עבדה    -ת הספר הוציא אגף הרווחה על ידי סימה בן שמואלא שוש:

ברווחה. הספר נקרא: " נצח נצחים" ויש לנו עותקים שלו. לדעתי רב  
 כבר לא בחיים לצערי. הם   -המופיעים בו שורדי השואה

 ספר ולסרוק כל עמוד. אפשר לפרק את הממה: 
 

 דור שני לשורדי שואה.  .3
 

נקיים פגישה: תמר, חיים, אורית   . קול קורא""ניין זה יצא גם בע ממה:
 ואני ובה נתכנן את המפגש עם בני הדור השני  שיתקיים במרכז יום. 

 יש גם עמותה שעוסקת בנושא "דור שני".  פנחס: 
עוסקות  "ךעמ"גם עמותת "אלה" ו . כי יש תכנית יש להתחילתמר: 

 בתמיכה לדור השני.  



 

סבאית  כפר    –קובע תאריך לפגישה. יש מישהי מארגון "עמך" ממה: 
 ק בתמיכה לדור השני. שתוכל גם לעסו

עו"ס ריישה וינטראוב )ז"ל( הנחתה קבוצה של דור שני )של שוש: 
לה" הנחתה קבוצה כזו  אמשתתפי מועדון "מפגש בכפר"(. ועמותת "

 בשכונות הירוקות. 
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