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וניק, יעל לב ארי, אורה הולין, יוקי גניגר, ארנה לרר ’עינת מור, אורלי רבין, דנה מיצ נוכחים:
 פדהצור, פנינה רבינוביץ, דרור אלוני, סיגל זוז.

 
 
 
"הדשא של  ערב הפתיחה של התערוכהמתקיים  10.5.17  ביום רביעימתזכרים ש .1

  מבקשים לבוא ולהפיץ את ההזמנה. -השכן" 
   

 :נקודות לדיון והתלבטות
 
  יום השואהעצרת  .1

 
 .בערב יום השואה באודיטוריום ויילטקס מצוין היה       

של קהל  גדולה נוכחות  התקיים דיון בנושא לנוכח העובדה כי היתה .האולם לא היה מלא
 להמשיך עם שני הארועים?האם נכון שאלה: בזיכרון בסלון. 
לקיים את שני האירועים, כאשר ברור שאת הטקס במרכז ולהמשיך שיש ההחלטה היא 

צופים? ילדי כתה ו? , רעיון נוסף להזמין תיכוניסטים אחרי  -וייל צריך לחבר יותר לצעירים
 . מצריך התארגנות מוקדמתהמסע לפולין להציג את החוויה שעברו. 

 
 
 מסקנות - בסלוןירועי זיכרון א. 2

  את העדים ושכל מארח ונציג משלנו  ישבו עם העד יראיינו אותו  בקפדנותלבחור יש
 ויכוונו אותו.

  הועדה חושבת שהדבר הנכון הוא לשלב בין הגישה של עצמאות לכל מארח
 בהתארגנות, לבין הגישה שהמועצה היא שעומדת מאחורי האירגון.

  סיכום והפקת לקחים ובכדי ללמוד להזמין את מטה זיכרון בסלון לישיבת
 להציג בפניהם את ההתלבטויות שלנו..ו םמניסיונ

  עשות להצלחת האירועלהחליט מה הדברים הנכונים לולעבור שוב על פורמט הערב 
 ולכוון את הבתים להיצמד אליו ככל האפשר ולא לגלוש.

 שנמשיך בטיפול. לה לפני’יערך מפגש עדכון עם שרה ,בה הזולה נעדרה מהישי’מכיוון ששרה
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 ערב יום הזיכרון באנדרטה  .3

  ע"מ םיצא קול קורא לאיתור משפחות שמתגוררות בכפר ואיבדו את יקיריהסוכם כי 
 שנוכל לספר  גם את סיפורם.

 למרות שהיה טקס מעט  ין כי עוד צו מאופיין בנוכחות גדולה ומרשימה.הטקס  ן כיצוי
 ארוך מהרגיל התגובות היו מצוינות. מצליחים להגיע גם לקהל היותר צעיר.

 
 

 ערב שירי לוחמים   .4
 המשך לטקס על הדשא, ב אנדרטה,יון לנסות לקיים אותו בשנה הבאה ליד המעלים רע 

 דקות. 10יום הזיכרון, אחרי הפסקה של כ 
 
 

 ערב יום העצמאות .5
 

  ,הופעה מצוינת של דני סנדרסון והופעה מוצלחת של להקת החימום.ערב מאד מוצלח 

  דקות לכל אייטם(, של  6)כ קצרים מוסיקליים קטעים  3הצלחה גדולה בשילוב של
כמו גם קטע של להקת מחול  הופעת משפחות וצעירים מהכפר.ביה"ס למוסיקה ב

 בניהולה של נילי.

  האוכל ודוכני הצעצועים, הן  להקים צוות היגוי שילווה את הקמת דוכניהוחלט
המחירים היו מאד גבוהים והרבה  -התכנון, הן בתמחור, והן בהתארגנות. נכון להשנה

 תורים ארוכים. יש צורך לקבוע פיקוח על המחירים!!!
 

הוחלט שהחל משנת הפעילות הקרובה חוברות הפעילות של מרכז וייל לא יודפסו אלא  .6
 יופיעו בפורמט דיגיטלי בלבד.

 
 
 
 

 
 


