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 עיקרי דברי המשתתפים: 
 
  :חדר הוקרה והנצחה לוטרנים. 1

רי נבצר ממני להגיע לפתיחה, לא בפתיחה נכחו רק ראש העיר לצע  ממה:
 וזאת מאחר והמקום מאד קטן.  הוזמנו חברי הוועדה 

 
מציינת שהמקום מאד יפה אך לא נגיש והיא מרגישה שהיא   :אורית

 . בחדר הסמוךועובדת   צריכה לשמור על המקום מאחר
 

 אומרת שלא הייתה אלטרנטיבה אחרת.   מרינה
 

י יודע מי קיבל את ההחלטה  ברור לי שהמקום אינו נגיש, איננ :ממה
למקם את חדר ההנצחה במקום שאנשים מבוגרים אינם יכולים או 

 מתקשים מאד לעלות במדרגות , 

 3/2019 ישיבה: מס' שורדי שואה :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא: 

   אסמכתא :      24.12.2019 נערך ביום:

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

שמות חברי 
 הוועדה

 הנוכחים:

לירית פנחס כהנא, תמי בן אור,  אורית בראון,, ד"ר אסנת קלייןגת, -תמר פארן, יולי גת, ממה שיינפין
 , יפעת עמית, מורן שפיר, שוש דרימרמרינה גורודינצקי, ,  שפיר שמש, 

שמות חברי 
שלא  הוועדה

 :נכחו

נועה אייזן, ד"ר דבי שני, שמואל כספי, אברהם לנדאו, נטע בר יוסף, גולדי חווה הייטי, עינת ליפשיץ,  
פאולה, אברהם לנדאו, בקי יחזקאל, זהבה באום, נאווה סלומון, עינת ראובן אביסף, ברצילון  ,אלבז
 גרין.

 וזמניםמ ותשמ
 :שנכחו

 אשל ג'וינט-לימור מרגלית

 

 

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



 

כאשר יקום מוזיאון השואה לתושבי כפר סבא, אבקש להעביר את חדר  
 ההנצחה למוזיאון.

נגיש על מנת שתושבים מבוגרים וכן תלמידים יוכלו חובה להעביר למקום 
 . בהיסטוריה  הוטרנים מקומם החשוב שלתרשם ולהבין את להגיע ולה 

 
 מבקשת להיות מכותבת לניסיונות המעבר של חדר ההנצחה.  :לירית

 ייתכן וחדר ההנצחה יוכל להיות   -באם יהיה מוזיאון לשורדי שואה בכפר 
 בו. 

 
 דיווח הוועדות השונות: . 2
  נושא מוזיאון לשורדי שואה בכפ"ס:צוות    
 

, מנהלת המוזיאון של העיר וויזנברג מפגש עם ירדנה  התקייםאורית:
מתנדבת לשעבר  גלית שאול ומיכל טל  -העירוני אחראית הגנזך )הארכיון( 

כדי   -פריטים לפחות 500-ירדנה יעצה שיש צורך ב   . ע. מנכ"ל העיר
 שייפתח מוזיאון.

 הועלה הרעיון גם של מוזיאון וירטואלי. 
 
כלומר כיצד   -מירת הפריטים העלתה את הסוגיה של ש ר קליין "ד

 משמרים?  
 

 עלה הרעיון שאולי נהיה שלוחה של יד ושם?  
 
התייחסה למצוקת מציאת מקום הקיימת בכפר סבא באופן כללי.  : מרת

ממה דיווח   הועלה רעיון של קיום המוזיאון באחד הדיורים המוגנים. 
אנשים   -הצלם קפלן)הצלם הראשון של כפר סבא( שבאירוע עירוני בנושא 

 מוזיאון לשורדי שואה בכפר סבא . אהבו את רעיון ה
 
עם איתי  משותפת לצוות המוזיאון וצוות דור שני אקבע פגישה   :ממה 

 . צחר מנכ"ל העיר 
כי הרוח הגבית שלהם עשויה   אורית תפנה באופן פורמלי ל"יד ושם"

 לתרום רבות לרעיון. גם ממוזיאון ווארשה ניתן לקבל רוח גבית. 
הנא אומר שיש לחשוב על תקציב חיצוני. אורית מוסיפה שמרבית פנחס כ

 המוזיאונים במדינה אינם מתוקצבים ולכן נצטרך לדאוג לתקציב. 
שכבר פועל היום ואז אולי   -פנחס מעלה גם את רעיון "השיתוף האזורי"

 זה יהיה מוזיאון אזורי לכפ"ס, רעננה, הוד השרון. 
 
 
 
 
 

  צוות דור שני: 



 

 
 : יש להקים מועדון לדור שני ודור שלישימסכמת  :תמר

. המועדון יעסוק בתיעוד  49היכול להתקיים במרכז היום ברח' אז"ר 
סיפוריים משפחתיים באמצעות: סיפור, סרט, משחק. במועדון יהיהו  

 הרצאות וגם קבוצות תמיכה . 
 מחכים לאור ירוק לשם פתיחת מועדון "דור שני". 

 
החדשה הקיימת עם אוניברסיטת בר  מביאה את היוזמה  -תמי בן אור

אילן, תיכון כצנלסון ועמותת "אלומה". )הפלייר מצ"ב(. זהו פיילוט 
 העוסק בתיעוד משפחתי של מה שקרה בתקופת השואה. 

 
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה מתקיים   פרויקט "זיכרון בסלון":. 3

ורי של  בו יתקיים גם רב השיח הבין ד -20.4.2020-ביום שני ה  -השנה 
 עמותת סביון והמחלקה לטיפול באוכלוסייה המבוגרת אגף שחק. 

 סלונים.  120בשנה שעברה היו 
סטדנטים מבית ברל   7קיבלו  עמותת אלומהמספרת ש :תמי בן אור

שיערכו טלפונים לכל הסלונים של שנה שעברה וגם לנותני העדות. 
ת מרכזת אמבי"ח מאיר סעדה  הסטודנטים יעברו הדרכה. סילבי 

הייתה בקשר עם כל שורדי השואה שהיו בסלונים  הפרויקט החשוב הזה, 
 וגם הייתה הפקת לקחים באמצעות דפי משוב.  

 כרון בסלון גם לדוברי רוסית. יהשנה יהיה ז
 

מקווה שיהיה שיתוף פעולה גם עם יפעת עמית שהצטרפה  תמי בן אור
 לצוות "זיכרון בסלון". 

 
   -תכנית סל"ב. 4

  -ורדי שואה מרותקים לבית ותכנית: "עכשיו זה הזמן"סל שירותים לש
מנהלת תכניות ניצולי שואה    לימור מרגליתעל שתי התכניות מדווחת 

 שתי התכניות מלאות ונותנות מענה ג'וינט. -אשל ב
לצורך המשמעותי :בדידות ) עכשיו זה הזמן( וסל"ב נותנת מענה לעוד  

 השואה.  פונקציות הקשורות  לתפקוד היום יומי של שורד
 :ות /תוצאות ההצבעה

 
 החלטות: 

 
 

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

 
 


