
זיכרון בחיק המשפחה
 

מה?
מפגש אינטימי, מלא מחשבה, הקשבה ומשמעות 

בסלון הפרטי, בחיק המשפחה.

למה?
כי אנחנו רוצים לשמור על המסורת. כי זיכרון 

השואה חשוב לנו. כי אין מערכת שתעשה זאת 
עבורנו. כי עכשיו, במיוחד עכשיו, אנחנו זקוקים 

לזיכרון שמאחד את כולנו.

מתי?
בערב יום השואה. במקום הטקס או הסרטים 

שהתרגלנו לראות בטלוויזיה.
או

בבוקר, רגע אחרי הצפירה. זו הזדמנות די נדירה 
להיות יחד ביום הזה, שלרוב מופקע מהמרחב 

המשפחתי.

מרכיבי הערב בסלון המשפחתי

פתיחה – נתחיל בהקראת מסר של תקווה מתוך 
דבריהם של ניצולי השואה המבודדים שהיו אמורים 
להשתתף השנה בזיכרון בסלון. )תוכלו למצוא מסר 

להקראה בדף הבית שלנו.(

עדות – אם בסלון הורים וילדים, אנחנו מזמינים 
אתכם להיכנס לאתר שלנו למערכים להורים 

וילדים. החלק של העדות יכול להיות עדות מצולמת 
שמתאימה לילדים או הקראת ספר ילדים בנושא. 
אם בסלון יושבים אנשים בוגרים, ניתן להשתמש 
באחת מעשרות העדויות שלנו באתר ובמערכים 

השונים.

שיתוף – זה הזמן לשיר יחד, להשמיע שירים, לצייר 
או לשתף בסיפורים משפחתיים.

 
דיון – מדברים על העבר, ההווה והעתיד. משוחחים 

על תקווה, אנושיות וערבות הדדית. באתר שלנו 
תוכלו למצוא מגוון מערכים שמתאימים לגילים 

שונים. תוכלו לבחור נושא לשיחה ולדון על השאלות 
בחיק המשפחה. 

כמה טיפים כדי שכל זה יצליח:

עצבו מרחב מאפשר – יחדו זמן . 	
משפחתי, הדליקו נר, פנו חפצים 

 ומכשירים שיכולים להסיח את הדעת.
  

אם בני משפחה שלכם או מכרים . 	
אחרים שרדו את השואה, נסו לספר 

משהו עליהם. אין תחליף לחיבור 
 האישי.

אם אתם בוחרים עדות מהאתר שלנו או . 	
מהרשת, בחרו עדות קצרה יחסית, בין 

 0	 ל־0	 דקות. 

נסו לשלב בין העבר, ההווה ובעיקר . 	
העתיד. אנחנו בתקופה קשה, מפחידה 
ומלחיצה – בואו נדבר בעיקר על כוחו 
של האדם, על תקווה במצבים קשים 

 ועל השמש שתמיד זורחת ביום שאחרי.

תנו מקום לתחושות של כל בני . 	
המשפחה. אין דרך אחת ואין נכון או 

 לא נכון.

 אל תתעלמו מהמציאות. צרו את . 	
המציאות שלכם. קחו אחריות על 

הזיכרון. הערב הטלפונים ישמשו אותנו רק כדי לתעד.

 חשוב שהמפגש יתאים לכל בני הבית. 
רק אתם יודעים מה עובד אצלכם בסלון.

שימו לב
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