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 התחסנות שורדי שואה תושבי העיר  .1

 
מברך את כולם, מקווה שכולם מרגישים בטוב ושכולם   :ממה 

 התחסנו.  
מאחר והתחיל שיח על נושא החיסונים נתחיל בנושא זה שגם   שוש:

 מספר , נושא שהעלה פנחס כהנא אשר ביקש נתון על   יע בסדר יוםמופ 
 שורדי השואה שהתחסנו בכפר סבא. 

שורדי השואה שהתחסנו מקופות  מספר לא ניתן לקבל נתון על 
החולים השונות. קופות החולים לא מוכנות לפלח נתון כזה אף על פי  

חיש  המטופלים שלהם ניצול שואה ומי לא. כדי להממשהן יודעות מי 
אחת מקופות החולים פנתה אלינו בבקשה לסייע  ש את הדבר סיפרתי 

בהבאת שורדי שואה להתחסן. לכן ביקשנו לדעת בכמה שורדי שואה  
גם אז הם לא נתנו לנו את הנתון.   -כדי שנוכל להיערך לכך-מדובר 

 1/2021 ישיבה: מס' שורדי שואה :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא: 

   אסמכתא :     16.2.2021 נערך ביום:

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

שמות חברי  
 הוועדה

 הנוכחים:

חיים הייבלום,  ,  , יפעת עמית, שוש דרימר  ,פנחס כהנא   אורית בראון,,  גת, -תמר פארן, ממה שיינפין
 דורית בכר, 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, 
 תמי בן אור  הבה באום, ז, מרינה גורודינצקי"ר אסנת קליין, עינת גרין, יולי גת, ד,  פאולה, 

 וזמנים מ ותשמ
 :שנכחו

 ,  אורי אוריאןמתמלל: 

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



 

בסוגיה ספציפית זו, בסופו של דבר, קופת החולים הסתדרה בכוחות  
 ה לסיוע שלנו. עצמה ולא הייתה זקוק

ואולם ניתן לומר בוודאות גבוהה שאחוז המתחסנים מבין שורדי  
 הוא גבוה מאד, בהתייחס לשיעור ההתחסנות הגבוה מאד -השואה

 של האזרחים הוותיקים בעיר.
מספר  כחבר בוועדת שורדי שואה אני מבקש לדעת את  פנחס: 

 המתחסנים מבין שורדי השואה בעיר. 
 , ל את הנתון הזה מקופות החולים השונותלצערי לא ניתן לקב שוש:

 מידע אז בבקשה.  אם מישהו מהוועדה יכול להשיג את ה
 ולכן  באוכלוסייה הקשישה גבוה מאד מאד  שיעור המתחסנים  ממה:

שגם כמות המתחסנים מבין שורדי השואה גבוהה  ניתן להסיק מכך
 ביותר. 

 כפ"ס בקרוב תהיה שוב ירוקה. לירית: 
 שורדי שואה נפטרו מהקורונה? האם ידוע כמה חיים:
ועד סוף   2020אני יכולה לתת נתון של מספר נפטרים מינואר  יפעת:

 שורדי שואה , כשבשנה קודמת  241: במשך שנה זו נפטרו 2020דצמבר 
 שורדי שואה. 122נפטרו 
 כנראה שיש קשר לקורונה.  חיים:

 ד.גילאים גבוהים מאהגיוני, מאחר ויש מבין שורדי השואה  לירית:
 

שורדי שואה   100-פרויקט יוניפר ל -תכנית משרד הרווחה .2
 כפ"ס:ב

 אפרט, אסביר ואשתף אתכם -כנית ומאחר והיה פרסום של הת: שוש       
 חברת יוניפר פתחה פלטפורמה טכנולוגית המונגשת באמצעות   במידע.      
   )יש צורךטלוויזיה או מחשב ביתי בדרך קלה מאד להפעלה ושימוש.      

 באינטרנט בבית(.       
    הופעלה בכפר סבא כבר לפני שנתיים כפיילוט בזכות תרומה  התכנית       
 מחברת תרופות. עמותת סביון נתנה את הרכזת שאיתרה,   שקיבלנו       
 והפעילה ועיריית כפ"ס מימנה את העלות של המנויים.   שיווקה       
 ומרכז יום אז"ר.  נקודות שידור ממרכז יום תל חי   2הוקמו       
 פעילויות שונות שודרו ממרכז היום לבתי הקשישים, בנוסף היו        
 אקטיביות שיצרו תחושת שייכות והפיגו    -מספר קבוצות אינטר      
 בדידות.       
 יוניפר בעצמם משדרים תכני תרבות והשכלה ברמה גבוהה ביותר          
 ם בני המשפחה. כל זאת בהפעלה וניתן להיות בתקשורת  ויזואלית ע       
 פשוטה ביותר )באמצעות שלט(.       
 היה מורכב לשכנע קשישים להתחבר לתוכנית . וגם יוניפר  תמר:       
 לא היו מספיק זמינים למנויים.         
 כשבעצם הקשישים ובייחוד : נכון, התפנית נוצרה עם הקורונה שוש:        
 ולים להסתייע מאד  בני המשפחות שלהם הבינו שהם יכ      
 השיא היה  . בפלטפורמות טכנולוגיות חדשות ובאוריינות דיגיטלית     



 

 כי   -בעקבות הפרסומת של מפעל הפייס על הטאבלטים שהטעתה מאד
כפר סבא למשל לא נכללה בתכנית הזו. אבל משפחות ביקשו מענים  

 עלתה מאד ויש ביקוש גם ליוניפר.אחרים, המודעות לכך 
מנויים ובקרוב מאד נקבל    35בכפר סבא כיום משרד הרווחה מממן 

 מנויים ייעודית לשורדי שואה. 100מיכסה של 
אני מניחה שיש קריטריונים להצטרפות לתוכנית וגם כדאי שמה   לירית:

 שישודר יהיה מונגש באמצעות כתוביות. 
 י צריך לבדוק מה הם החסמים, קיים מחסום טכנולוגי וברור שלבנ  חיים:

 קשה להתרגל לטכנולוגיה חדשה. -90
 היינו צריכים להוסיף ל"סיירת תיקונים" מתנדבים שמתמצאים   ממה: 

 בדיגיטציה. 
 מתנדבים שעושים כניסות לזום.  4: יש בעמותת סביון תמר

 
 מוזיאון שורדי שואה  .3

 
 שמח לבשר שחותמים על ההסכם עם "בית ברל", תכנית "טרסה" ממה: 

שהיא ראש צוות נושא המוזיאון  בראון אורית לב טוב.  בועז  של ד"ר 
בקשר עם ד"ר לב טוב ובעוד שבועיים ניתן להתחיל לתעד. בנוסף נעשתה  

 פניה לדוברת העירייה, ליעד, לשם פרסום הנושא. 
 בהובלת תמר עם פנחס וחיים יניעו את -צריך שקבוצת דור שני בוועדה 

 הנושא. 
ר שני" כי העשייה של דור  מאד בעד הנעת המוזיאון גם על ידי "דו תמר:

שני "תקועה" גם בשל הקורונה. אפשר להוציא הודעה דרך המינהלת:  
דור שני לנושא התיעוד. אם יתקיים קורס הכשרה בבית ברל אז הדבר 

 יקדם את כל הנושא. 
 לנושא זה. ניתן למצוא עוד פרטנרים  חיים:
ניתן להוריד כמות   הכשרה בנושא זה בזום היא בעייתית. תמר:

 חברות.  20, כמו למשל במועדון להט"ב בו יש  10-15-ל שתתפים מ
 לפני הכל צריך לדבר עם ד"ר לב טוב כדי לארגן "קול קורא" אורית: 

 מאורגן ומסודר.  
אפשר ל"תפור" קורס לפי הצרכים שלנו ואז העלות תהיה יותר   חיים:

 נמוכה.
  אני מבקש ממך תמר להכין מסמך בסיסי שמתוכו ניתן יהיה  ממה: 

 להוציא פרסום, חייב להיות כאן פרסום עירוני. 
 חייבת להיות נראות באתר העירוני.אורית: 

 יהיה דף עם לשונית שמייד תעלה את המוזיאון. ממה: 
 
 
 
 

 גם ל"יד ושם"  עבודות שורשים בבתי ספר ופוטנציאל תרומתן .4



 

 
ילדי עשו עבודות שורשים מדהימות כי הורי סיפרו הרבה יותר  פנחס: 

 "יד ושם" מעודדים את הגעת עבודות השורשים אליהם. אולי   לנכדים.
 כדאי לקדם את הנושא בעיר באמצעות אגף החינוך. 

 בדרך כלל, עבודת השורשים היא משהו מובנה בבתי הספר וכןדורית: 
 האחים במשפחה היו מעתיקים מהאחד לשני. עבודות השורשים בהחלט

שני" יתעד באופן   יכולות להיות חלק מהתיעוד.  חשוב מאד ש"דור
 מקצועי את סיפורי השואה. כיום דור הקשישים מספר פחות. "דור שני" 

 מספרים יותר.
עדיין לא הקלידו את   שבתקופתם 35-40-אני מתייחס לדור בני הפנחס: 

 שיש בהם מידע   -העבודות. אז צריך לסרוק את עבודות השורשים האלו
ואלי שעומד לקום. גם  עצום ולהעביר הלאה : אולי גם למוזיאון הוירט 

 "יד ושם" מעוניינים בעבודות אלו. 
כל הרעיון מבורך, אם כי די קשה לשלוף את התיעוד מעבודות   דורית: 

 .35-40שורשים של בני 
 גם ספרים ששורדי שואה כתבו ניתן לפרסם במוזיאון הוירטואלי.  חיים:

 . באמצעות מועדון "דור שני" יצוצו סיפורים ותיעודים רבים דורית: 
תמר ואני יכולות לשווק את הנושא ל" דור שני". יהיה לזה ביקוש עם  

 דוברות ויחצנות נכונה. וכמובן אפשר להשתמש גם בעבודות השורשים. 
 "יד ושם" ו"בית התפוצות" יכולים לסייע. 

יהיה צורך לצרף את מנהלת אגף החינוך וללא ספק עבודות  ממה: 
 השורשים הן חלק מהמוזיאון. 

 שורדי שואה?   לחשוב שוב על תערוכת ציורים של דאי אולי כתמר: 
 בעבר התבצע על ידי דבי שני. 

אני חברה ב" אומן בעירו", אז תגלגלו אלי את הרעיון. כדאי   לירית:
 לפנות לאומנים שהם שורדי שואה וגם ל"דור שני". 

 , להציע את הרעיון לעדי סקופ לשתף פעולה עם אגף התרבות חשוב ממה:
 רבות. מחזיקת תיק הת

 גם תערוכה כזו יכולה להיות חלק מהמוזיאון.  פנחס:
 

 
 
 

 החלטות:
 
 
 
 

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

 




