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 פעילויות למען ניצולי שואה בחג פורים וחג פסח .5

 
 
 
 

 עיקרי דברי המשתתפים:
 

הצגות רובן לתלמידים. כל ההצגות היו מלאות  5הועלו  סיכום פרויקט תיאטרון עדות: .1
האדמיניסטרציה  מלבד החזרה הגנרלית בה נתבקשנו למלא רק מחצית האולם.

והלוגיסטיקה סביב הפרויקט היו מאד מאד תובעניים והושקעה עבודה רבה על ידי 
וללא ספק הושגה  תה ברמה מאד גבוהה , מאד מרגשתיההצגה הי עובדות המחלקה.

 צופים שחלקם הגדול 1500-באמצעות כ -לדורות הבאיםמטרה: העברת מסרי השואה ה
 תלמידים.

איש, היו תלונות של משתתפי מפגש בכפר שלא  70 גיעוה : 25.12.18בקר של כיף בארומה  .2
מתוכם הוזמנו. בית הקפה לא התארגן לאירוע לא  20הזמינו אותם כולל אנשי "יש" שרק 

כוסות. ארומה לא תבחר יותר לאירועים מעין אלו. גם חברת ההפקה לא  70היו להם 
 תבחר יותר.

 ולי עדיף לעשות מאמץהאם זה באמת מה שניצולי השואה צריכים? א עלה קול ששאל
 ולהביאם למועדון "מפגש בכפר " של עמותת סביון.

הכלבים  על חיסון -ניצולי שואה 39-ל בנשלח מכת  :עדכון מטעם הווטרינר העירוני .3
כי  -נעשתה הצלבה של רשימות לא על ידנו בבתיהם על ידי הווטרינר העירוני.שלהם  

  אנחנו כידוע לא יכולים לתת רשימות.
 

  1/2018 ישיבה: מס'  ועדה לעיניין שורדי שואה  :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא: 

   אסמכתא :    13.2.2018 נערך ביום:

 הוועדהמזכירת  שוש דרימר נרשם ע"י : יו"ר הוועדה ד"ר דבי שני נוהל ע"י:

שמות חברי 
 הוועדה

 הנוכחים:

תמי בן אור, נאווה  זהבה באום, לימור גילת מרגלית, ז'קלין ארלוק,רוזי נוימן, דבי שני, מתי פז, 
 , מורן שפיר שוש דרימר,סולומון, תמי בן אור, שמואל כספי

שמות חברי 
שלא  הוועדה

 :נכחו

 ראובן אביסף, אורית בראון, יפעת עמית, חווה הייטי, מירב הלפמן, מרינה גורודינצקי, הלה שלו,

 וזמניםמ ותשמ
 :שנכחו

 אילנה שרייבמן

 העיריה,  סגן מבקר העירייה ועדות ת/רכזמשתתפים, חברי ועדה ו תפוצה:

 ראש העיריה, מנכ"ל, חברי מועצה



 

 
 ועים המתוכננים ליום השואה:האיר .4

 תמי בן אור ביחד עם אופירה.  הפרויקט מופעל בעיר ע"י  -סלוןזיכרון ב
במקום שורד  סלונים. תמי התנגדה שאיש אקדמיה יגיע לסלון 140 בשנה שעברה היו 

כרון י. מבחינתנו נמשיך לשמור על הפורמט. קיים כבר פרסום מאסיבי של "זשואה
 בסלון".

אליהם  -התקיים מפגש עם מנהלת תיכון הרצוג וחטיבת אלון - תערוכת צילום בגיל
 עמותת סביון מגיעה עם התערוכה. זה יהיה לקראת יום השואה.

 במרכז יום 11.4.2018-כמו בכל שנה מתקיים בערב יום השואה ה -רב שיח בין דורי
דורות: שורדי שואה , דור שני נכדים ונינים.  4. מגיעים 17:00בשעה  4רח' תל חי 

 מוזמנים בני נוער. השנה תנחה ד"ר דינה שייביץ.
 יתקיימו בכל בתי הספר היסודיים. - נרות זוכרים

 
 תכניות לפורים ופסח: .5

 צנית רפואית לחג פורים.שז"ר מגיעים עם משלוחי מנות ולי תלמידי -"מפגש בכפר"ב
וזמנים תתקיים נסיעה לכפר טרומן. שורדי השואה של המועדון מ יומיים לפני פסח

 וכמובן תהיה הרמת כוסית לכבוד החג. לפתיחה של של הקורס החדש של פו"ם
יהיה משתה פורים. לא תתקיים סעודת פסח כמו בכל שנה מאחר והיא  -עמותת אלומה

 עולה על מבחני התלמידים. מתוכנן משהו גם לשבועות.
 ת הפארק: בשירוארוע ארוחה  יםלקראת פסח מתוכננ - עמותת "יש"
 . 12:30בשעה  15.3.18ביום חמישי 

 
 הפרויקט מטעם עמותת סביון, סיוע במימון של עיריית כ"ס. - פרויקט צילום בין דורי .6

 6היו כבר . מתקיים באורט שפירא, הצטרפו גם מ"אלומה"נאווה מדווחת שהפרויקט 
 4יתקיימו עוד  קיים חיבור בין דורי מדהים. התקיים גם טיול  של כולם. מפגשים.
 מפגשים.

 
עמותת "סביון" תפעיל. בינתיים גם  ג'וינט. -מאשל לימורעל ידי  דיווח-   ברויקט סל"פ .7

ניצולי שואה מרותקי  50-גויסה רכזת. המטרה: מענה פרטני בתחומי חיים מסוימים ל
 בנוי על מתנדבים ואנשי מקצוע: מרפאה בעסוק, פיזיותרפיסטית, סל השירותים בית.

 התעמלות, הפגת בדידות ולנסות להחזיר אנשים לאיזושהי פעילות.
 

הפרויקט כבר דווח בעבר, ההצלחה שלו רבה. גם , מדווח מתי פז  -פרויקט אבני נגף .8
מידי תיכון לעמותת אלומה הצטרפה. תלמידים מתיכונים בכפר סבא עובדים מול ת

 התלמידים חוקרים את האדם מאחורי השם., בגרמניה
 
 
 

 החלטות:
 

ברחבי העיר להצטרף למועדון 'מפגש בכפר'  נדרש עידוד אינטנסיבי של שורדי שואה .1
 הפועל מדי יום ג' במגוון תכנים יפים.

יתאמו ישירות מול  15/3-חברי ועדה המעוניינים להשתתף בארוע של עמותת י"ש ב .2
 שמואל כספי.

ארוע נוסף של בוקר של כיף מתוכנן לחודש מאי, הפעילות תתואם עם מנהלת שיווק קניון  .3
 יוזמנו שורדים שלא השתתפו בארועים אלו בשנה האחרונה. ערים.

 
                                                                                       

                                                                                                            
 שוש דרימר,ד"ר דבי שני,                                                                                          

 הועדה תמזכיר       יו"ר הועדה                        
 
 


