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 עיקרי דברי המשתתפים:
 

 זיכרון בסלון: .1
בשנה   יחד עם עמותת אלומה.  זה סילבי סעדה  ממה: מובילה את 

עשרות סלונים שלא היו    ה מכ  וד ומים ועסלונים רש  120שעברה היו  
רחב   הדוברות רוצה להיכנס לפירסוםאודליה מרשומים במערכות.  

שאפשר.  התפוצות  לכל  פירסום  דיגיטלי,  פירסום                                   יותר. 
המנכ"ל כדי להגיע  אור הדובר מקדם פגישה בנושא עם ראש העיר ו

 לכמה שיותר בתים. 

 1/2022 ישיבה: מס'  שורדי שואה  :ישיבת ועדתוטוקול פר נושא:  

נערך 
 ביום:

 453328  אסמכתא :   21/03/2022: תאריך הישיבה

 יפעת עמית  נרשם ע"י : יו"ר הוועדה: ממה שיינפיין  נוהל ע"י:

שמות  
חברי 

  הוועדה
 הנוכחים:

יבלום, לירית שפיר שמש,  הי   יים חהנא,  ס כפנח  גת, -ממה שיינפין, תמר פארן
 יפעת עמית אברהם לנדאו,  

שמות  
חברי 

  הוועדה
שלא  
 : נכחו

יולי גת, ד"ר אסנת קליין, מרינה  בקי יחזקאל,    אורית בראון, תמי בן אור,  
 גורודינצקי, זהבה באום 

  שמות 
 וזמנים מ

 שנכחו:

 אוריאן מתמלל: אורי  

 ייה עירר הסגן מבק  ועדות העיריה, ת /משתתפים, רכז תפוצה:



 

  

אנחנו   בות  לעש מתכוונים  תמר:  בסלון  היום. זיכרון  השנה    מרכז 
ב יתקיים  הבינדורי/הרצאה  שיח  ביום28/05  -הרב  ב  ,    -השואה 

צריך    17:00 בסלון.  זיכרון  של  סוג  זה  גם  חי.  בתל  היום  במרכז 
 ישהו שיכל לדבר מול קהל. 

בין   היא  סבא  כפר  עם  ממה:  התושבים  לכמות  ביחס  המובילות 
שר יהיה יותר סלונים  שאפוה  סלון. נקוכמות הסלונים של זיכרון ב

 טליים ופחות בזום.פרונ
 פנחס: אני רוצה לקיים זיכרון בסלון ולא חוזרים אלי. 

נוספים של    ממה: אני אעביר את השם שלך לסילבי  סעדה. שמות 
 מעוניינים אפשר להעביר אלי או לאורית בראון מנהלת המינהלת. 

 
 מוזיאון שורדי שואה: .2

  3ש במשך  אי  15סה הדריכה  טר  ברתיפורים. חס   90היום יש  ממה:  
. הם למדו איך לראיין, איך  חודשים ואלו הן למעשה קבוצת הדוקו

שח ומה  העיקר  את  להוציא  איך  לתעד,  איך  מעבירים  לצלם,  שוב. 
מאנשי   חלק  תיעוד.  את  עושים  והם  שורדים  של  שמות  אליהם 
חזרו  בבית  שקרו  שהדברים  הרגישו  והם  שני  דור  גם  הם    הדוקו 

ולכ אוד להעלות את הכל נו להם פסיכולוגים. קשה מיברן ח אלים 
המינהלת   מנהלת  אורית,  שורדים  הרבה  ויש  היות  האתר.  לתוך 

וחיילות קיבלו הדרכה מטרסה   חיילים  25  -יצרה קשר עם הצבא ו
את   סבא  בכפר  פה  יתעדו  והם  לצלם  איך  לתעד,  מה  לתעד,  איך 

מטעם   אדם  יצטרף  חייל  לכל  השואה.  ששורדי    ור.יעזהמינהלת 
קב לנו את הסיפור. החיבור עם החיילים  כמובן שהקורונה יכולה לע

 יתחיל בחודש הבא. אנחנו מתחילים בדיורים המוגנים. 
צריך לדבר עם    –ת זה גם במועדון מפגש בכפר  תמר: כדי לעשות א 

 דורית בכר, רכזת המועדון. 
ממה: קלטנו במינהלת עובדת דוברת רוסית , אינה גורדינסקי, כדי 

ב למשל  כמו  רוסית  דוברת  לאוכלסיה  להגיע  דיין  שנוכל  משה 
הרוסית  ובהדרים.   דוברי  השורה,  לשורדי  לפנות  יהיה  שניתן  כדי 

 אותם. במקום ולתעד  
 

 שני: דור .3
דור  קהילת  לזה  קורא  אני  לנושא.  תקציב  לגייס  הצלחתי  ממה: 

ית ברל, טרסה, עושים את זה עבורנו. תוך כדי בניית קהילה ב   שני.
 יתחילו לתעד את הסיפורים של דור שני. 

של   ראשון  מפגש  ועשינו  התחלנו  הבינלאומי  השואה  ביום  תמר: 
במפגש   נכחו  שני.  דור  לקרא  40פורום  אנחנו  מפגש  אנשים.  ת 

שלישי. בני הדור השני מבקשים תמיכה נטו ולכן לא הייתה הענות  
 סדנאות "עמך" שהצענו. ל



 

  

ממה: נפגשתי עם דודי מ"בגוף ראשון" לפני הקורונה והוא סיפר לי  
אנחנו   אליו.  יופנה  לא  התקציב  כרגע  עבודתה.  ודרך  העמותה  על 

 נגיע לדור שני גם אם זה יקח זמן. 
  ם זה משהו. עפנחס: כל הכבוד לעמותה שלקחה והתחילה לעשות  

היא   ההתחלה  עבודה,  כאן  לעשות  איך צריך  לראות  צריך    נהדרת. 
העמותה   רחב.  מאוד  משהו  כאן  לעשות  צריך  השני.  לדור  מגיעים 
כאן   ויש  מכונן  היה  הראשון  האירוע  מידע.  של  בסיס  לנו  יצרה 

 התחלה ובסיס. 
להגיע   הדרך  שני,  דור  שהם  אנשים  אלפי  סבא  בכפר  יש  ממה: 
עירייה   ליצור  היא  הכוונה  העירוני.  הפירסום  דרך  תהיה  אליהם 

תראש הנושא  את  שלוקחת  זה. ונה  את  מגלגלים  אנחנו  חתיה. 
וזה   יהיה  זה  שנספיק.  בטוח  לא  אבל  השואה  יום  ערב  עד  קיווינו 

 חשוב.
 

 המצב באוקראינה: .4
שמגיעים    יפעת:  מאוקראינה  לפליטים  התייחסות  מסלולי  שני  יש 

ניצול   שאינו  למי  ומסלול  שואה  ניצול  שהוא  למי  מסלול  לארץ. 
 שואה. 

חש אני  שורדי פנחס:  את  לחבק  דרך  למצוא  צריכה  שהוועדה  ובה 
 השואה שביניהם. 

צריך   כולם  ניצולי שואה או לא, את  זה לא משנה אם הם  לירית: 
 לחבק.

ניהם שמגיעים לכפר סבא, אנחנו מוכנים לעזור.  תמר: אם יש מבי 
 יש לנו דוברי רוסית במשרדים ויש גם אב קהילה דובר רוסית. 

 
 עידכונים: .5

מציעה אני  שורדי   תמר:  של  אומנות  תערוכת  לערוך  קשר  בלי 
שואה. אולי נצליח לגייס את נוקי שריר כאוצרת. לפני מס' שני עשו  

 ח. כזה דבר באלי כהן וזה היה מאוד מוצל
לשנת   אביב  עמותת  של  נתונים  סיכום  סבא    .2021יפעת:  בכפר 

 .מהם חדשים 162אנשים,  324בנקודה  2021בשנת טופלו 
אלה   שואה  בסך  הלניצולי  כספיות  הטבות    ₪. מיליון    12ומלצו 

 !ש"ח כבר התקבלו בפועל מיליון   11.8
תושבי  ניצולי שואה   1,591 טופלו בנקודה ועד היום   2014מאז שנת  

בסך  .  העיר הטבות  הומלצו  אלה  שואה  ש"ח  39לניצולי                          .מיליון 
 !מיליון ש"ח כבר התקבלו בפועל 31 -כ

    ת פורום דור שני יחד עם עמותתקה לוקחת חלק בפעילוהמחל           
 סביון.           

 


