
"למרות שהם נסעו
כדי להתנתק, המטיילים

מאוד רצו להתחבר".

כישראלים המטיילים בעולם, )כמי שאולי חווה 
בפעם הראשונה את יום הזיכרון לשואה ולגבורה 
מחוץ לגבולות הארץ( אתם בטח תוהים לעצמכם 

מה ניתן לעשות? כיצד ניתן לזכור? לציין? 
לחוות? זיכרון בסלון יצרה מסורת ישראלית 

חדשה אשר מנגישה את זיכרון השואה 
ומאפשרת לכל אחד בכל מקום להתחבר.

זיכרון בסלון הינה מסורת ישראלית חדשה של 
התכנסות לא פורמלית לציון יום השואה.

כל סלון הוא עולם ומלואו וכל מפגש פרטי 
מהווה הזדמנות לשיח משמעותי ועמוק בין 

המשתתפים. דרך סקייפ, או עם 5 חברים בגסט-
האוס ובלי הרבה מאמץ תוכלו ליצור מפגש של 

זיכרון בסלון על הדרך. 

תכל'ס איך בנוי זיכרון בסלון?

אנחנו מציעים לקיים ערב שבנוי משלושה חלקים:
1 .עדות )עבר( -  שמבקשת להכניס אלינו הביתה את 

מה שהיה.

2. חלק שיתופי )הווה( –שהוא למעשה שיתוף יצירתי 
וחופשי באמצעות שירה, הקראה, נגינה או כל דרך אחרת.

3. דיון )עתיד( - השואף, באמצעות שיח פתוח בין 
כל המשתתפים, לנסות וללמוד מהשואה על העתיד 

המשותף שצפוי לנו.

אז מה עושים עכשיו?

לא יודעים בדיוק היכן תהיו 
בערב יום השואה?  זה בסדר גמור!

סוד הקסם של זיכרון בסלון הוא שזה 
יכול להיות גם ספונטני, לשבת יחד, 

להתחבר, להראות סרטון עדות בטלפון 
ולדבר על כל נושא שרלוונטי בעיניכם 

וקשור לזיכרון או ללקחי השואה.

כן יודעים איפה תהיו בערב יום השואה? 

*נמצאים בהוסטל, גסט-האוס, בית חב"ד לתקופה הקרובה 
ויודעים שיהיה לכם מקום לארח וליזום ערב של זיכרון 

בסלון?

 הנה כמה טיפים להכנת הערב:

נכנסים לאתר שלנו ומבינים קצת יותר על מבנה הערב . 	
והאופציות הקיימות. )אתם יכולים להיכנס ולהתרשם 

 מסלוני קונספט מבוססי עדות מוקלטת(.

נרשמים באתר: נמצאים במקום שתוכלו לארח או . 	
ליזום ערב של זיכרון בסלון? מעולה! נרשמים באתר 

 של זיכרון בסלון כמארחים.

עדות: מנסים להבין מי מבין האנשים שאיתנו יכול . 	
לספר את הסיפור שלו, הסיפור המשפחתי )דור 

שלישי( – זו הזדמנות טובה להוציא את הסיפור האישי 
החוצה. אך לא לדאוג, יש המון עדויות מוקלטות באתר 

 שלנו בהן ניתן להשתמש.

אז עכשיו צריך להזמין: מזמינים את החברים לטיול, . 	
אנשים שמתארחים בהוסטל שלך ואנשים שפגשתם 

 על הדרך.

מי יודע לנגן או לשיר? שואלים בין המטיילים . 	
 ומתכננים את הקטע האומנותי.

מורידים את ערכת המארח מהאתר: שם תוכלו למצוא . 	
 את כל העזרים להם אתם זקוקים.

 בוחרים דיון: יש באתר המון רעיונות לדיונים.. 	

כיבוד: מבקשים מכל המשתתפים להביא משהו קטן . 	
 איתם.

לא לשכוח להצטלם ולתייג #זיכרוןבסלון נשמח לדעת . 	
איך היה הערב שלכם, לקבל תמונות ושיתוף מהחוויה. 
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