
זיכרון בסלון
בכיתה 

- מי אנחנו?
זיכרון בסלון היא מסורת ישראלית חדשה לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה באווירה לא פורמלית ותוך לקיחת אחריות 

אישית על שמירת הגחלת והשארת זיכרון השואה בחיים. כל סלון הוא עולם ומלואו וכל מפגש הוא הזדמנות לשיח 
משמעותי, עמוק ומלא משמעות שמחבר בין כל קצוות החברה הישראלית.

- 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 הכח של זיכרון בסלון בבתי הספר?

זיכרון בסלון מכניס את זיכרון השואה הביתה, אל תוך הסלון הפרטי של כל אחד ואחת מאיתנו. בתי הספר הם המפעל 
החינוכי הגדול והחשוב בישראל וכל אחד ואחת מהתלמידים בכיתות הגבוהות יכול לעזור לנו להכניס את היוזמה 

העממית הזו אל תוך הבית ולסייע לנו להטמיע מסורת ישראלית חדשה של זיכרון העבר ושינוי לטובה של העתיד.

- מה ההבדל בין שיעור חינוך לבין זיכרון בסלון?
ידענו שהשאלה הזו תגיע... זיכרון בסלון הוא לא תחליף לשיעור חברה או לטקס הרשמי של הבית הספר. זיכרון בסלון 

הוא הזדמנות, יוצאת דופן וכמעט חד פעמית, להפוך את כל משתתפי המפגש לכוחות אקטיביים ופעילים בשימור 
הזיכרון ובלמידת הלקחים לעתיד. זיכרון בסלון היא הזדמנות למפגש רב דורי שמחבר בין זקני השבט לדור המנהיגים 

הבא של ישראל. זו הזדמנות להדריך וללמד את בני הדור הצעיר לקחת אחריות ולהעביר אליהם את לפיד הזיכרון באופן 
 חופשי ומסודר כאחד.

מפגש של זיכרון בסלון בנוי משלושה חלקים:
1. עדות - עדות של דור ראשון, דור שני, עדות מוקלטת או שיתוף של עדות כתובה.

2. קטע שיתופי, אמנותי - זה הזמן לשירונים, גיטרה או כל דבר שיכניס לאווירה אחרת.
3. דיון - החלק המשמעותי של הערב בו מנהלים שיח משמעותי על כל נושא שנראה לנו רלוונטי - יש מגוון הצעות 

לנושאים באתר. 



מחליטים להפוך את זיכרון בסלון לנושא בית ספרי. זה לא במקום הטקס הקבוע ולא מחליף את שיעורי החברה 
- זו פעילות עם אופי אחר לגמרי.  אנחנו מזמינים אתכם.ן לדבר על זה עם ועד ההורים, להציע את המיזם לכיתה 
כפרויקט ליום השואה ולהזמין אותם לפתוח את הבתים לערב 'זיכרון בסלון' – זה יכול להיות לכיתה האורגנית, וזה 

יכול להיות להורים ותלמידים מהכיתה.

.)www.zikaronbasalon.com( נרשמים באתר זיכרון בסלון כמארחים 
מחליטים אם זה סלון פתוח או סגור. בוחרים מערך מהאתר ומתחילים לתכנן את הערב.

 עדות 

• מנסים להבין מי מבין האנשים הקרובים אליכם יכול לספר את הסיפור שלו, שלו או של בני 	
משפחתו. כדי להפוך את זיכרון בסלון למשהו אינטימי ואישי - מומלץ להישאר במעגלים של 

האנשים שאנחנו מכירים )סבים, סבתות או קרובי משפחה קצת יותר רחוקים(.

• יש לנו עוד זכות לשמוע את אחרוני העדים החיים - אבל התפקיד שלנו הוא לזכור ולשמור את 	
־זיכרון השואה חי גם אחרי שניפרד מאחרון הניצולים. לא מצאנו איש עדות? בחרו עדות מוק

לטת או מצולמת, מהאתר שלנו או מכל מקור אחר, והתמקדו בה. התפקיד שלנו הוא להמשיך 
לשמוע ולהמשיך לזכור. 

אז עכשיו צריך להזמין… מזמינים את מי שאנחנו רוצים להזמין לערב. אם מחליטים לפתוח את הסלון לקהילה 
חשוב לסמן באתר שהסלון פתוח ולסגור אותו בזמן )עד 35 משתתפים(.

מי יודע לנגן או לשיר? שואלים בין הילדים/הילדות וההורים שמגיעים לערב ומתכננים את הקטע האומנותי )יש 
הצעות באתר שלנו(. 

ערכת מארח - מסתכלים בערכה שקיבלתם במייל לאחר ההרשמה, שם תוכלו למצוא שלטי הכוונה, תעודת הוקרה 
לנותן העדות ועוד עזרים.

 
בוחרים דיון - יש באתר המון רעיונות לדיונים. במידה ותרצו סלון בנושא מסויים תוכלו להסתכל תחת הכותרת 

'סלון בקונספט'.

דואגים לכיבוד - מבקשים מכל המשתתפים להביא משהו קטן איתם - זה יגרום לכולם להרגיש חלק מהאירוע.

מכינים תעודת הוקרה לנותן או נותנת העדות )זה לא חייב להיות שורד שואה זה יכול להיות כל מי שבא לספר 
סיפור(.

מצטלמים, כותבים פוסט ומתייגים #זיכרוןבסלון.
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שיהיה ערב משמעותי ומרגש

 זיכרון בסלון

אז מה עושים עכשיו?

https://www.zikaronbasalon.com/
https://www.zikaronbasalon.com/eveningsetup

