
המשרד הוא כבר מזמן לא רק מקום עבודה. השנה האחרונה, עם הנגיף הארור והעבודה מרחוק, רק חיזקה אצל 
כולנו את התובנה שמקום העבודה הוא הרבה יותר ממקום עבודה. הוא מקום מפגש חברתי ומרחב בטוח ליצירה 
ולשיתופי פעולה.וכאן בדיוק אנחנו נכנסים לתמונה - זיכרון בסלון הוא הזדמנות לתת לעובדים קצת יותר 

משמעות ולתת לעובדים הזדמנות לקחת חלק במסורת ישראלית חדשה. 

- למה זה חשוב?
זיכרון בסלון מציג דרך חדשה, דינאמית, אינטימית ומותאמת תקופה, לציין את יום השואה ולהשאיר את הזיכרון 
של הטראומה הגדולה ביותר שחווה העם היהודי בחיים. ההצטרפות למיליוני האנשים שמתקבצים מאות אלפי 
סלונים, באופן פיזי או דיגיטלי, הופכת את כולנו לשליחים אקטיבים בעיצוב זיכרון השואה ומסייעת להבטיח 

שזכר השואה לא ייעלם ושכולנו נלמד ממנו לקחים חשובים לעתיד.

- מה ההבדל בין כל הרצאה של איש עדות ביום השואה לבין זיכרון בסלון?

זיכרון  ואינטימי סביב  ליצירת ערב משמעותי, בעל ערך  זו פלטפורמה  זיכרון בסלון  או… איזה מזל ששאלת. 
ומכיל  משתף  פתוח,  לשיח  השער  רק  היא  העדות  בסלון  בזיכרון  אצלנו   - הרצאה  או  טקס  לא  זה  השואה. 
שמאפשר לכל העובדים והעובדות להתחבר לזיכרון השואה ממקום אישי ולאפשר להם לקחת חלק בעיצוב 

זיכרון השואה.

הערב מורכב משלושה חלקים:
1.   עדות - עדות של דור ראשון, דור שני, עדות מוקלטת או שיתוף של עדות כתובה.

2.   חלק שיתופי/אמנותי - זה הזמן לשירונים, גיטרה או כל דבר שיכניס לאווירה אחרת.
3.   דיון - החלק המשמעותי של הערב שבו מנהלים שיחה משמעותית על הלקחים שניתן להפיק מהעבר כדי 

להפוך את העתיד לטוב יותר.באתר זיכרון בסלון תמצאו מגוון הצעות לדיון

זיכרון בסלון
במשרד 



שיהיה ערב משמעותי ומרגש

 זיכרון בסלון

להחליט על תאריך - אפשר בבוקר יום השואה, לפני או אחרי הצפירה. ואפשר גם בערב יום השואה, 
אחרי יום העבודה ולפני שהולכים הביתה. 

לבחור מיקום. אנחנו ממליצים לא לערוך זיכרון בסלון בחדר הישיבות. עדיף לייצר אווירת סלון, בפטיו, 
בפינת החשיבה או בכל חלל אחר שיכול להתאים.. נמליץ לעצב את המקום כמו סלון - פופים, כריות 

וספות. כמובן חשוב לדאוג לכיבוד שיהיה כמה שיותר נעים.

בוחרים עובד או עובדת שיובילו את המפגש. זכרו - זיכרון בסלון הוא לא "אירוע חברה" - זה מפגש 
שכולם לוקחים בו חלק ושותפים להצלחתו. 

נכנסים לאתר  'זיכרון בסלון'.

נרשמים במערכת כסלון מארח )חשוב לכתוב את שם החברה(. זה הזמן להחליט אם הסלון סגור רק 
לעובדי החברה ומשפחותיהם או שפתוח להרשמה גם לאנשים מבחוץ.

אחרי ההרשמה באתר כסלון מארח תקבלו את ערכת המארח למייל שם תמצאו שלטים, תעודת הוקרה 
ועוד.

מאתרים איש עדות. חפשו בין העובדים סיפור מתוך המשרד. זה יעשה את העבודה הכי טוב. אפשר גם 
עובד שיספר את הסיפור של סבא או סבתא - זה לא חייב להיות בגוף ראשון.

ואם לא מצאתי, אז מה עושים? לצוות אנשי עדות לסלונים - אבל יש יותר סלונים מנותני עדות ולכן לא 
נוכל להבטיח שנצליח. שווה להסתכל באתר שלנו על סלון בקונספט - סלון אשר סובב סביב נושא מסוים 

ומורכב מעדות מוקלטת, קטע אומנותי ודיון או לעשות שימוש בעדויות מוקלטות מהאתר. 

מי יודע לנגן או לשיר? זה הזמן לנגן ולשיר יחד ואולי גם הזדמנות של העובדים לשתף בכישרונותיהם. 
מוזמנות לבחור שיר או שניים ״שמכניסים לאווירה״ ותדאגו שאחד העובדים יביא את הגיטרה )ד״א אפשר 

להוריד שירים ואקורדים מהאתר שלנו(.

 מתכוננים לדיון - מנחה המפגש )אנחנו ממליצים שזה יהיה אחד העובדים
  - לא אחד ה"בוסים"( צריך להוביל את הדיון, אבל לא להשתלט עליו. חשוב לוודא

 שכל מי שרוצה מוצא את הדרך להביע את דעתו.

לצלם ולהעלות פוסט בסוף הערב #זיכרוןבסלון
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אז מה צריך לעשות?

https://www.zikaronbasalon.com/

