
 המידעון  
  2012יוני , ב"תמוז תשע (ר.ע)הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל 

  השואה לנפגעי לרווחה הקרן 20.05.12 בתאריך

  "23 פייר" הקפה ובית "שורשים קבוצת" עם בשיתוף

  ניצולי 28 במסגרתו דופן יוצא חברתי מפגש ארגנו

 "23 פייר" קפה בית .א"ת בנמל כיף מיום נהנו שואה

  חלקם אשר נזקקים שואה לניצולי צהריים ארוחת תרם

  עזרו "שורשים קבוצת" .במסעדה היו לא פעם אף

 לא רב זמן אשר הניצולים את והביאו ההסעה בארגון

  שנים שבמשך סיפרו חלק .בילוי למטרת מביתם יצאו

 א"ת בנמל ביקרו לא פעם אף ואולי ,בים היו לא

   .המחודש

 ,ביותר חיובית מאווירה ,הביתה TAKE-AWAY קבלו ואף ומפנקים טעימים מאכלים משפע נהנו המוזמנים 

 ,פרחים זר קיבלו הניצולים המפגש סוף לקראת.לרקוד ניסו אפילו ...שירים ,ודיבורים שיחות ,ובריזה שמש

  .ממוסגרת אישית תמונה מהם אחד כל קיבל אף ימים כמה כעבור .טלפונים החליפו ואפילו ,למזכרת מתנות

  וריגשו ,לאוכל מעבר הרבה היא הזאת צהריים שארוחת המקום לבעל ואמרו תודה אסירי היו המוזמנים

  עבור להודות אלא להגיד לא ...להגיד רוצה אני" :אמר באירוע המשתתפים הניצולים מן אחד .דמעות עד אותו

  אני ואני ,אני ממש ...דיכאון נגד ,להרגעה תרופה מין איזה היה זה בשבילי באמת !נשכחת הבלתי הזאת הפגישה

  בלתי פגישה הייתה ובאמת ,רמה על היה הכל באמת כי .מאוד טוב עצמם את הרגישו אחרים שגם משוכנע

  במאי 20 של והתאריך !נעים מאוד מאוד היה !רבה תודה ,תודה !המוזמנים בין שהייתי כך על מודע ואני !נשכחת

   !"אשכח לא עכשיו אני

 

 (גיורא פנחסי: צילום)

 כספיים החזרים אישים מענקים שולמו ,30/05/2012 בתאריך•

  שילמה הקרן כ"סה .ואושרו נבדקו שכבר פונים 2,950 -לכ

  פעילות .ח"מש 10,000,000 -כ של בסך אישיים מענקים השנה

 .כסדרה ממשיכה המענקים אפיק
 
  ההונגרים המענקים אפיק נפתח ,28/05/2012 בתאריך•

  לתאריך עד בקשות להגשת פתוח האפיק .2012  לשנת

  באתר לקבל ניתן האפיק אודות נוספים פרטים .30/08/2012

 .הקרן של האינטרנט

 

  ,ישראל פרס כלת ,השחקנית ביקרה ,05/06/2012-ה ',ג ביום•

  עיטור" לה הוענק זה במעמד .הקרן במשרדי זוהר מרים 'הגב

  שואה כשורדת הייחודית תרומתה על ב"תשע לשנת "האור

 .ב"תשע לשנת "האור עיטור" בזאת לה מוענק ולמדינה לחברה

  של המבקרים בספר יטאהב היא מרים של הרבה הערכתה את

  חשוב ,חשוב זה ,עושים שאתם מה לעשות תמשיכו" :הקרן

 "...נחת קצת בחיים הרבה כך כל שעברו האלה לאנשים לתת

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.6.2012 - בישראל וגטאות ריכוז מחנות יוצאי עמותת כנס •

  ממדינות ועלו בישראל החיים שואה ניצולי כאלף השתתפו בכנס

  ,הקרן של המנהל הועד חברת ,קופמן גיטה .לשעבר ברה״מ

  ולא בשואה שנרצחו אלה של לזכרם לקום הקהל את ביקשה

  ,אולמרט אהוד הוזמן מכן לאחר .ההם הקשות השנים את שרדו
   .(בתמונה) דברים לשאת ,לשעבר הממשלה ראש

  של לרווחתם ולדאוג להוסיף ישראל לממשלת קרא אולמרט מר

  בניצולי הטיפול את קידמה שממשלתו כפי ,השואה ניצולי

   .לניצולים לסיוע  רבים משאבים  בהוספת השואה

 

  מור שלמה 'הפרופ הקרן במשרדי ביקרו 14/06/2012 בתאריך•

  הקרן ל"מנכ ,פרידמן זאב ומר הלאומי הביטוח ל"מנכ ,יוסף

  רוני ,הקרן ל"מנכ סקר הביקורים מן אחד בכל .לחסויים

 .הגופים בין פעולה לשיתוף והחזון הקרן פעילות את  ,קלינסקי

 :משרד ראשי•

 .67897תל אביב , 5תובל ' רח
 64734, א"ת 7197ד .ת: מען למכתבים

 

oקבלת קהל: 

 14:00  – 08:00: 'ה –' ימים א

o03-6090866: מוקד טלפוני 

 16:00 – 08:00: שעות פעילות

 

 

 :משרדי הקרן נציגות חיפה•
 (319חדר , בית צים), 7-9ים -שדרות פל

 

oקבלת קהל: 

 13:00 – 08:00: 'ד –' ימים א

 18:00 – 13:00: 'יום ה

 

 04-8221832: פקס  04-8221250: טל

 

 

 :שבע-משרדי הקרן נציגות באר•
,  (בניין רסקו הישן) 28יצחק רגר ' רח

 .333חדר  2קומה 

 

oקבלת קהל  : 

 15:00 – 08:00: 'ה –' ימים א

 

 08-62833654:פקס  08-6283363:טל

 

 

 :אתר האינטרנט של הקרן
shoa.org-www.k 

 

 :פניות הציבור
shoa.org-info@k 

 

 
 

 

  אותו במועדון השני הפעילות יום הקרוב החודש במהלך ייפתח ברק בבני•

  עבור 'א  יום בכל בהצלחה פועל המועדון  ."מציון עזר" עמותת מפעילה

  .לגברים מיועד השני הפעילות ויום  שואה ניצולות

  סטודנטים של אולגה בגבעת בריטניה במועדון הרצאה התקיימה 23.5-ב•

  לייעוץ הזקוקים שואה ניצולי למען הקרן שמפעילה המשפטית מהקליניקה

 לניצולים אקטואליים בנושאים עסקה ההרצאה .שונים בנושאים משפטי
   .וצוואות זכויות כמיצוי

 

 לאורך המתקיימת המגוונת פעילותו את החל ביאליק בקריית שלום צור בשכונת "בריטניה קפה" מועדון •
 מלאכת – והרצאות חוגים ממגוון נהנים ,לשעבר המועצות ברית יוצאי ,זו בשכונה השואה ניצולי .השבוע כל

  אשר משותפת בוקר בארוחת הפעילות נפתחת 'ד-ו 'א בימים .ואקטואליה זיכרון שיפור ,מחשבים ,יד

   .החברתיים המועדונים של העשייה בלב העומדת החברתית להתכנסות ותורמת מחזקת

 

  תוכנית' חניכי בעזרת נוספת מחשבים והתקנת חלוקה בוצעה החודש

  מגופים כתרומה קיבלה שהקרן שדרוג במסגרת  ,בזק ומתנדבי 'נטע
 .שונים

  ,מסך ,מחשב מקבל ניצול כל המשומשים המחשבים השמשת במסגרת
  "Fix-it" מעבדות י"ע והושמשו נבדקו אשר ומצלמה עכבר מקלדת

 .'נטע תוכנית' של
  ללימוד הדרכה עבר אשר ,בוגר מתנדב של ליווי מקבל ניצול כל ,בנוסף

  שנה במשך הניצול את וילווה לרווחה הקרן י"ע השלישי לגיל מחשבים
 .הניצול בבית שבועי ביקור בסיס על שלמה

 .מחוברים לפרויקט ניצולים 20 – כ עוד החודש צורפו כ"סה
  

 :מהשטח קולות
  .מהפרויקט מרוצים מאוד אנחנו " – אביב מתל  שואה ניצולי .וק .ח

  על אותנו ומלמדים נחמדים ילדים שני שלישי יום כל אלינו באים

  שמחים מאוד אנחנו אז ,איתו בבית לבד ואני נכה בעלי .המחשב

  ולדבר לראות יכולה שאני מזה מרוצה הכי אני .הילדים אלינו שבאים
 "לכם רבה תודה ,המחשב דרך הברית בארצות אשר משפחתי עם

  אנחנו .לכם רבה תודה ,מצוין הפרויקט" – מגבעתיים שואה ניצול .ר

  שאנחנו דבר כל על ללמוד אפשר  .נהדר וזה מהמחשב המון לומדים
 ".אותנו ומלמדים לנו עוזרים ממש הם ,נהדרים הילדים .רוצים

  המתנה על ומרוצים נרגשים מאוד אנחנו" – מכרמיאל שואה ניצול .א

 הפעם זו .מקסימים ילדים שני וגם מחשב גם ,שקיבלנו הזאת

  שסוף לכם רבה תודה .נרגש מאוד ואני משהו מקבל שאני הראשונה

  איך אותנו ללמד התחילו הילדים .שלנו שהוא משהו מקבלים אנחנו סוף

  הדואר עד ללכת נצטרך שלא כדי האינטרנט דרך החשבונות את לשלם
 ".רבה תודה ,מילים לנו אין ,לכם מודים אנחנו .נפלא ממש וזה
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