גרסת הדיגיטל
מה?

למה?

איך?

סלון במרחב הדיגיטלי שהפך להיות חלק משגרת
החיים שלנו בתקופה האחרונה .כל אחד ואחת מהסלון
הפרטי שלהם מתחברים לעוד עשרות אנשים שיושבים
בביתם ומקיימים ערב זיכרון בסלון כמיטב המסורת:
מפגש אינטימי ,מלא מחשבה ,הקשבה ומשמעות.

כי מסורת זו מסורת .כי חשוב לנו לזכור .כי היום ככה
כולנו נפגשים .כי בכל הכאוס חשוב לשמור על טיפה
אינטימיות ,לדון על הדברים החשובים באמת ולשאוב
עידוד והשראה זה מזה.

מארחים "זום" ומזמינים בני משפחה חברים ואורחים.
בדיוק כמו פעם ,כשהיינו מצטופפים לא על מסכים*.
אם עדיין לא עשיתם את זה ,אנחנו מזמינים אתכם
להירשם כמארחים באתר :כך תוכלו לקבל ציוות
של איש עדות ,לפתוח את הסלון לאורחים מזדמנים
ולהישאר איתנו בקשר.
* שימו לב שזום מאפשר שיחות של  40דקות בלבד.
נסו להיות ממוקדים ,להשיג גרסה בתשלום או לקבוע
שתי שיחות אחת אחרי השנייה.

נשארים בבית //
זוכרים מהסלון

גרסת הדיגיטל
פתיחה

עדות

שיתוף

דיון

נתחיל בהקראת מסר של תקווה שאספנו
החודש מאלפי ניצולי השואה המבודדים
שהיו אמורים להשתתף השנה בזיכרון בסלון.
(תוכלו למצוא מסר להקראה באתר)

חברו את בני הדור השני השלישי לשיחה .זו ההזדמנות
של הילדים והנכדים של שורדי השואה לקחת אחריות
על הזיכרון שלנו.
•חפשו דור שני ,והשלישי בקרב המכרים שלכם
שיספרו את הסיפור שלהם בשיחה הדיגיטלית
•במידה ואינכם מוצאים ,הצוות שלנו ישתדל
לצוות עבורכם אדם שיצטרף למפגש ויספר את
סיפור משפחתו .אפשרות נוספת ,ולא פחות
טובה ,היא להקרין עדות מצולמת .הרשת מלאה
בעדויות מוקלטות .גם אצלנו באתר יש לא מעט.
כדי לשמור על ריכוז ,נסו להקרין משהו חזק וקצר.

זה הזמן של משתתפי הזום לשיר משהו ,לשתף
בתחושות ,להדליק נר יחד לשתף סיפור משפחתי
לבכות ,לצחוק או סתם להרגיש את היחד – גם אם הוא
וירטואלי לגמרי.

החלק האחרון הוא ניסיון לקחת את העבר ,לערבב עם
ההווה ולצאת עם תובנות לעתיד .אצלנו באתר יש המון
הצעות לדיון -אנחנו ממליצים לשאול שאלה אחת או
שתיים לא יותר .אפשר להקרין את השאלה על המסך
(דרך שיתוף מסך) ולתת לכל אחד דקה לחשוב על
התשובה ורק לאחר מכן לשתף.

מרכיבי הזיכרון
בסלון הדיגיטלי

גרסת הדיגיטל

כמה טיפים כדי
שכל זה יצליח
•חשוב להתנסות לפני הערב ב
 ZOOMולוודא שאתם מכירים
את הפלטפורמה ושולטים
בשימוש בה.
(לינק לדף הסבר)

•אם החלטתם לשתף שיר
מהמחשב או עדות מוקלטת
שימו לב שאתם משתפים
את האודיו מהמחשב ולא
מהרמקולים.

•מומלץ להגביל עד 15
משתתפים (כדי להצליח לייצר
אינטימיות בין המשתתפים
ואפשרות שכל אחד ידבר)

•הכינו את הדיון מראש  -ואפילו
במידת הצורך הכינו תמונת
מסך שתוכלו לשתף לקראת
הדיון

•מומלץ לשלוח לכל
המשתתפים הזמנה לשיחה
מראש (טמפלט)

•אל תשכחו להקליט את
השיחה או לפחות לצלם את
המסך למזכרת.

•פיתחו את השיחה חצי שעה
לפני הזמן ,כדי לעזור לכל מי
שמתקשה עם הטכנולוגיה.

•תוכלו להשתתף בערב
הכנה למפגש דיגיטלי (לינק
להרשמה)

•מומלץ לבקש מכולם לפתוח
מצלמות במהלך השיחה.

כאן יש מדריך מקוצר למי
שצריך עזרה עם זום

•חשוב שיהיה מארח שאחראי
על "ניהול המפגש" ,ממש כמו
בזיכרון בסלון.

• בסיום העדות שתפו מסך עם
תעודת הוקרה וירטואלית
לנותן העדות .במידת האפשר
העניקו העתק פיזי שלה
לאחר המפגש

