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 סדר יום:
 

 הוועדה הכרות חברי .1
 מטרות הוועדה ותפקידיה .2
השונות למען שורדי שואה בעיר כפ"ס. מסמך סקירת המענים השירותים והתכניות  .3

 המסמך מתאר את העשייה בנושאים הבאים. מסכם הועבר לפני מפגש הוועדה.
 

 הנושאים: מיצוי זכויות של שורדי שואה
 הנחלת מורשת השואה לדורות הבאים באמצעות העמקת הקשר הבין דורי                 
 ואה.                הוקרה והערכה לשורדי ש                 

 
 
 
 

 עיקרי דברי המשתתפים:
 

 הכרות:
 

מברך את חברי הוועדה החדשים ומסביר את נוהל אישור החברים יו"ר הוועדה:  -ממה שיינפין
בינתיים כל החברים מהוועדה הקודמת משתתפים בוועדה  מהוועדה הקודמת על ידי מועצת העיר.

 בסטטוס של אנשי מקצוע. מאחל הצלחה רבה בעבודת הוועדה.
מזכירת הוועדה, )גם הוועדה הקודמת ( עו"ס, מנהלת המחלקה לטיפול באוכלוסייה  -שוש דרימר

 המבוגרת שבאגף שירותים חברתיים קהילתיים.
 תיים קהילתיים. מציינת את מיצוי הזכויות המתבצע באגףמנהלת אגף שירותים חבר-רוזי נוימן

על ידי עמותת "אביב לניצולי שואה". המטרה: הגעה לכל שורד. בוועדה קיים פוטנציאל חשוב 
 לחשיבה משותפת ואדום משאבים.

 

 1/2019 ישיבה: מס' שורדי שואה :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא: 

   אסמכתא :    21.5.2019 נערך ביום:

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

חברי שמות 
 הוועדה

 הנוכחים:

, ד"ר אסנת קליין, יולי גת, פנחס כהנא, נדב מאור דניאל, אברהם לנדאו, נטע בר יוסף, ממה שיינפין
 גולדי אלבז, אפרת לוי, שוש דרימר

שמות חברי 
שלא  הוועדה

 :נכחו

 לירת שפיר שמש, גו'די פסטרנק, עינת ליפשיץ, בקי יחזקאל, נועה אייזן, ד"ר דבי שני.

 וזמניםמ ותשמ
 :שנכחו

 רוזי נוימן, ראובן אביסף, תמר פרן גת, תמי בן אור, לימור מרגלית, מורן שפיר, יפעת עמית

 

 

 

 העיריה,  סגן מבקר העירייה ועדות /תרכזמשתתפים,  תפוצה:



 

 
 
 
 

 : עו"ס קהילתית בממחלקה לטיפול באוכלוסייה המבוגרת באגף ש.ח.ק.מורן שפיר
 שליחות.רואה בעבודת הוועדה 

ל מאגר הנתונים ה המבוגרת, אחראית עיראש צוות במחלקה לטיפול באולוסי, עו"סיפעת עמית: 
 המעודכן כל הזמן כולל מענים, שירותים וזכויות שכל שורד מקבל. -של שורדי השואה בעיר

העמותה למען האזרח הוותיק כפ"ס. העמותה מפעילה את  -מנכל"ית עמותת סביון -תמר פרן גת
סל שירותים לשורדי שואה  -ן" מפגש בכפר" לשורדי שואה ובני בנות זוגם, תכנית ס.ל.במועדו

 מרותקים לבית. ועוד .
בתפקידו בעירייה מנהל מחלקת הניקיון ויועץ ראש העיר לנושא גמלאים ) קשר עם  ראובן אביסף:

י ובין כל המשרד לשוויון חברתי(. סקר בקצרה את הישגי הוועדה הקודמת בראשות ד"ר דבי שנ
 התכניות והשירותים שפותחו מציין את שיפוץ האנדרטה  ברח' נורדאו.

: תכנית ס.ל.ב  ותכנית חדשה: "עכשיו מנהלת תכניות ניצולי שואה באשל ג'וינט לימור מרגלית:
 תושבת העיר כפר סבא. זה הזמן" בשותפות עם עמותת סביון.

הנושא חשוב לה מאד וקרוב לליבה גם מ"בית חם לניצולי שואה מחיפה". צלמת  אפרת לוי:
 ומנהלת מכירות.

עם אוכלוסיית "חבר העמים". עורכת את העיתון בשפה עובדת עיריית כפ"ס מרינה גורודינצקי: 
הרוסית. מדגישה שהפרויקטים לא מגיעים לשורדי השואה מחבר העמים. לא היה "זיכרון 

שורדי שואה ווטרנים מעוניינים להגיע לבתי הספר ולספר אחד בשפה הרוסית.  אף לא -בסלון"
שנים לניצחון על גרמניה הנאצית בשותפות עם בני  75לדבריה יש לתכנן את אירוע  את סיפורם.

 נוער והתיכונים בעיר.
. מציינת את אפשרות גיוס המשאבים מנהלת פרויקטים חינוכיים באגף החינוך :  אורית בראון

 באמצעות משרדי הממשלה וקיום פרויקטים רבים עם שורדי שואה בבתי הספר בכל הגילאים.
מנחת קבוצות, מנחת הורים, גננת במקצועה עם המון רגישות לנושא ורצון לתרום  גולדי אלבז:

 מעוניינת לסייע לשורדי שואה נזקקים שהם מתחת לקו העוני. ולסייע.
ת בבי"ח מאיר ,קשר משפחתי לשואה ולהנצחתה. מציינת נפרולוגית ופנימאיד"ר אסנת קליין: 

את העבודה של "יחידת הסגולה" בבי"ח מאיר ואת הקשר עם מזי ביל"ו מנהלת השרות 
 הסוציאלי בבי"ח "מאיר". שואפת שיהיה ערך מוסף ותרומה להשתתפותה בוועדה.

 חינתה זוהי זכות: עיתונאית ותחקירנית ב"ישראל היום". בחרה בוועדה זו, מב נטע בר יוסף
 להשתתף בה. מעוניינת לקחת חלק בעשיה ולהנגיש את העשייה לקהל הצעיר.

שנים בכפ"ס )ירושלמי במקור(. נולד מספר ימים לפני כניסת בני המשפחה  11 אברהם לנדאו:
 מייצג את קולם של שורדי השואה. -לגטו. דור ראשון

 רווח של עשייתו הוא נושא התיעוד.מייצג את הדור השני. נולד בקפריסין. ה פנחס כנהא:
 גם "יד ושם" מסייעים. מעוניין ליישם את התיעוד ולהרחיבו בדרכים שונות גם בכפר סבא.

 שנים ניהלה רשת דיור מוגן, כיום ייעוץ לדיורים מוגנים. בסופו של יום שורדי השואה 17 יולי גת:
 הוועדה.חווים בדידות. לדעתה יש צורך להגדיל את מספר המפגשים של 

עמותה העוסקת בהנצחת מורשת השואה. בעצמה שורדת  אלומה"יו"ר עמותת "תמי בן אור: 
ילדי שואה. העשייה של העמותה עם בתי הספר, -דור ראשון, לשעבר יו"ר עמותת "יש" -שואה

שנים מתקיים פרויקט אתור קרובים. תכניות לעתיד: לחבר את  17מועצת הנוער. בכצנלסון מזה 
ישראל עם שורדי השואה. כיום שתי מועצות הנוער של כפר סבא ורעננה עובדות ביחד מועדי 

 מבקשת שהעירייה תמשיך את "שביל שורדי השואה בפרק". בנושא יום השואה הבין לאומי.
קטים לא מצליחים לחבר לדעתו הילדים ובני הנוער מנותקים. לדעתו הפרוי -נדב מאור דניאל

 אותם לנושא שורדי השואה.
 
 

 : רעיונות חדשים
 . אורית ציינה אתמוזיאון כפר סבאתיעוד והגברת המודעות לנושא השואה באמצעות  .1

 .לסייע. ואולי מוזיאון כפ"ס יכול להיות שלוחה של "יד ושם"המשרד לשוויון חברתי שעשוי 
 העלאת סוגיית הדור השני.)פנחס כהנא( .2

 
 
 



 

 
 
 

 הנגשת הזכויות בבי"ח מאיר באמצעות "יחידת הסגולה" והשרות הסוציאלי.)ד"ר אסנת  .3
 קליין(

 לקיים אירוע גדול  בקניון לשם ציון המאורע. )מרינה גורודינצקי( -שנה לניצחון 75 .4
העלאת "קו העוני" לשורדי שואה נזקקים. )תמי בן אור( . הלוואי והמדינה הייתה עושה  .5

מלת הזקנה לכל שורדי השואה. אנו מתמודדים עם הנושא זאת באמצעות העלאת ג
. )מעלה באופן משמעותי את גובה בעיר שואההבאמצעות מיצוי זכויות והטבות לשורדי 

מענים ספציפיים באגף שחק לצרכים שונים של שורדי ההכנסה החודשית( ובאמצעות מתן 
 השואה.

על מנת ליישם ולבצע את ההצעות שיתקבלו נתחלק לצוותי עבודה , כל צוות   -ממה שיינפין .6
 יצרף איש מקצוע מתוך הוועדה במידה ויש צורך .

 
 

 :/ותתוצאות ההצבעה
 
 

 החלטות:
 

 מפגשים במשך השנה. 4-מ יתקיימו יותר .1
 חברים בצוות: ממה שיינפין, אורית בראון ונטע בר יוסף.  יוקם צוות " מוזיאון כפ"ס" .2
 יוקם צוות: "דור שני": פנחס כהנא, ד"ר אסנת קליין, מרינה גורודינצקי. .3
 יתקיים בשנה הבאה גם בשפה הרוסית. -"זכרון בסלון" .4
תמי בן אור תפרסם בעיתון של עמותת "אלומה" סיפור אישי של שורד שואה מחבר   .5

 העמים באמצעות מרינה גורודינצקי.
 לשורדי שואה המאושפזים בבי"ח מאירד"ר אסנת קליין תקדם את הנגשת הזכויות  .6

 באמצעות "יחידת הסגולה" והשרות הסוציאלי.
 בשעה 20.6.2019ביום חמישי  כל חברי הוועדה מוזמנים ל"מצעד החיים" שיתקיים .7

טכס הוקרה  17:45-המצעד יוצא מרחבת העירייה עד לרחבת היכל התרבות. ב 17:00
אחריות אגף האירוע ב השואה ברחבת היכל התרבות. הזמנה תשלח בנפרד. לשורדי

 התרבות.
 שורדי שואה. על כך נתייעץ עם יש צורך בהשתתפות נציג ממוצעת הנוער בוועדה .8

 מנהלת אגף הנוער. -מירב הלפמן
אישור חברי הוועדה הקודמת)אנשי מקצוע וראשי עמותות( יוצגו בפני מועצת העיר לשם  .9

 בוועדה הנוכחית כחברים מן המניין.השתתפותם 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 


