
אנחנו מאמינים שיש לכולנו את הזכות המשותפת לבחור לזכור את 

השואה. לקחת אחריות אישית ולהבטיח שהזיכרון לא יישאר נחלת העבר 

ולא יהיה תלוי בשורדי השואה ההולכים ומתמעטים.

אנחנו מאמינים שיש לכולנו את החובה המשותפת לזכור את השואה. 

לעסוק בה. להכניס אותה הביתה. ללמוד ממנה. ולהפוך אותה למגדלור 

שלאורו נהפוך את העולם הזה למקום מעט טוב יותר.



מפגש מלא ושלם של זיכרון בסלון כולל עבר (שמיעת עדות) 

הווה (חלק שיתופי) ועתיד (שיחה). אנחנו יודעים שיש 

מפגשים מרגשים ומשמעותיים שנעצרים מיד אחרי שמיעת 

העדות. אנחנו יודעים שיש סלונים שבהם נוצר דיון עמוק 

ומשמעותי גם בלי ששרנו ביחד. ואנחנו יודעים שיש מפגשים 

שבהם החלק המהותי והמרכזי הוא השירה בציבור. זה בסדר!  

אבל - אנחנו קוראים לכם, וממליצים לכם שלא לוותר על אף 

חלק במפגש.

 אל תוותרו על קיום המפגש גם אם לא הצלחתם לגייס 

אליו עדות חיה. לעדויות המוקלטות יש משמעות, כוח 

ועוצמה. עוד מעט - הן יהיו הדבר היחיד שיישאר. 

אם נתלה ונקשור את זיכרון השואה בעדויות החיות -

עוד רגע זיכרון השואה ייעלם. 

בקטעי הקריאה מהאתר או מהספרון "זיכרון בסלון", תוכלו 

למצוא טקסטים מרגשים לפתוח איתם את הסלון שלכם.

בחרו קטע אחד והקריאו למשתתפים עוד לפני העדות כדי 

להכניס את המתארחים בסלון לאווירה.

שימו לב שכל ההכנות הן רק הכלי שמאפשר לדבר עצמו לקרות. 

תנו את כל המקום שבעולם לחוויה עצמה. 

זכרו - הדברים המשמעותיים והמרגשים באמת קורים בהפתעה.

ההצלחה של מפגש של זיכרון בסלון, כמו כל 

מפגש אחר בסלון או בכל מקום אחר, תלויה 

בגורמים רבים. אבל אם יש משהו אחד שלמדנו 

מחוכמת הסלון - היא שעצם ההחלטה לקיים 

את המפגש היא 99% מההצלחה. קבלו מאיתנו, 

באהבה, צרור עצות שרק יעצימו את החוויה:

תרגישו בנוח

מבנה הערב
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על הידע, ההשראה והשיתוף
תודה על הזכות לארח אותך

בזיכרון בסלון

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה
כ"ו בניסן תשפ"ג 17.4.2023
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