
בני הדור השני מספרים את 
סיפור הוריהם ומשפחתם 

זיכרון בסלון 2020 

על שיטת הסיפור תודות לגב' אסתי לי-דר ולד"ר מרגלית גנור - עמותת "דורות ההמשך נושאי מורשת 

השואה והגבורה". 



קצת על זיכרון בסלון                            

זיכרון בסלון התחיל לפני שבע שנים, בסלון אחד, וגדל למסורת ישראלית שבמסגרתה מציינים 

מידי שנה למעלה מחצי מיליון אנשים בארץ ובעולם את יום הזיכרון לשואה ולגבורה. בין הטקסים 

הממלכתיים לצפייה בטלוויזיה, רבים מאיתנו מרגישים כי הזיקה שלנו ליום השואה הולכת 

ונחלשת ומתקשים למצוא דרך אישית, רלוונטית ומשמעותית לעסוק בזיכרון השואה. זיכרון 

בסלון מציע דרך להתמודד עם היום הזה ועם השאלות שהוא מעלה במפגש בסלון הבית בין 

חברים ואורחים.  

     

כמו שהמסורות המשפחתיות והחברתיות היקרות לנו ביותר מתקיימות בסלון הבית, כך גם ערבי 

זיכרון בסלון. כל אחד ואחת יכולים לקיים זיכרון בסלון כמארח וכמתארחת, כאשר בכל התכנסות, 

הערב מתעצב באווירה שמתאימה ומשקפת את מגוון המשתתפים.  

הערב מורכב משלושה חלקים: עדות (מצולמת, כתובה או ישירה) של ניצול שואה, בן או בת 

הדור שני או איש רוח, חלק אמנותי-שיתופי, בו האורחים מוזמנים לנגן, לשיר, או לשתף בכל 

פעילות שתאפשר ביטוי אישי ויצירתי ולבסוף, דיון פתוח על המקום והתפקיד של זיכרון השואה 

בחיינו וכלפי עתידנו. מבנה הערב הוא בגדר המלצה חמה וכל מארח מוזמן לשנות, להתאים 

ולהוסיף למפגש כל דבר שיתרום ליצירת חוויה משמעותית.  

  

עקב גילם ומצבם של הניצולים, מוטלת עלינו החובה והזכות להמשיך את מורשת הזיכרון 

והסיפורים האישיים ולחזק את הקשר הבין דורי. אתם, בני הדור השני, מהווים את מקור 

העדות המהימן והקרוב ביותר לסיפורם, אתם אלו שיכולים לספר את סיפורם ולהעבירו 

לדורות הבאים. 

    



דגשים להבניית הסיפור: 

אתם בני הדור השני חוויתם את קשיי ההורים, שמעתם, גם דרך השתיקות, את כעסם, כאבם, 

אובדנם, אשמתם, געגועיהם וחוסר האונים שלהם, למול מה שקרה ליקיריהם. גדלתם כילדים 

קטנים בצל הטראומה. חלקכם חווה לכן, פחד, כאב, רצון לגונן, נתק רגשי, זרות, העדר ביטחון 

ופחד לשאול. חשוב ומומלץ לתת גם לכך ביטוי בסיפורכם: הקושי לספר, הקושי להרגיש, על 

הכאב, הגעגוע ורגשות אחרים.  

סיפור ולא הרצאה –  

סיפור – ממוקד באדם אחד ומה אירע לו בנקודת זמן מסוימת. 

מעביר אל המאזין תוכן רגשי הנותן מקום לצבע ריח, טעם וקול, כדי לבטא את המטען החוויתי 

של מה שקרה.  מאפשר למאזין לחוש ולהזדהות עם התוכן.  

הרצאה או תיעוד -  

מתמקדת ב "מה", "מתי" "למה" "כמה" "היכן", אך בצורה של עובדות, תאריכים מקומות ומספרים. 



 

למה לא לספר את הסיפור במלואו?  

אין צורך להרבות ולהרחיב בהסברים ורקע היסטוריים (רקע לסיפור ולא שיעור היסטוריה), הדגש 

והמיקוד צריכים להיות בסיפור האישי וברמה הרגשית בעיקר. 

אנשים מתחברים וזוכרים סיפורים אנושיים ופחות תאריכים והסברים היסטוריים. 



 

בחירת הגיבור 

האתגר הקשה ביותר העומד בפניכם בשלב הזה, הוא לבחור את הסיפור ואת הגיבור  שלכם. 

אתם רוצים לספר את הסיפור כולו – מתחילתו ועד סופו ועל כולם. לא תוכלו בפעם אחת לספר 

על כולם. בהמשך נראה כיצד ניתן לשזור אירועים ולספר על אנשים נוספים. 





מבנה הסיפור 

חשוב לשמור על קשר בין הפתיח, האמצע והסוף. 

פתיח כמוצע, מגייס את המאזין, מסקרן אותו. מצד שני יש לו גם תפקיד לשמור על מבנה 

הסיפור. אם תלכו בעקבות הפתיח, הוא ינחה אתכם אל סוף הסיפור בבטחה. 

סיום הסיפור, מתקשר לפתיח ומהווה לו מעין "פיתרון" – מסביר ומפרש את הפתיח, "סוגר" את 

מעגל הסיפור. 

תיאור המקום בו הסיפור מתחיל וקורה 

אתם שואלים את עצמכם איך תספרו על משהו שאינכם יודעים בבירור? 

זוהי שאלה שמלווה את כל המספרים. אבל כאן, אנחנו יכולים לדמות, לתהות, לשאול שאלות. 

למשל: "תמיד ניסיתי לדמיין לעצמי איך אפשר לגור עם עוד ארבע משפחות בדירה קטנטנה 

כזו...כשלא מכירים...יש לי בית כזה מרווח, ואני לא יודע אם הייתי מסוגל...איך יכלו עם 

הריחות..." 



 

גרעין הסיפור - הדרמה, הדילמה המרכזית של הסיפור 

לא תמיד אנחנו יכולים כמובן לדעת איך חש הגיבור. בשל השתיקה, הסוד, וגם מכיוון שהגיבור 

אינו אתנו. אבל אנו יכולים להעמיד עצמנו במקומו. כהורים. כילדים. שוב ושוב לתהות על אותו 

הרגע. לפנות לשומעים. לתת להבין שאלו הדברים המתקיימים בתחתית נפשנו. 



 

התפנית בסיפור, ״לצאת ימינה ושמאלה״ 

באופן זה ניתן לכלול אינפורמציה רבה על המשפחה ומה קרה לגיבור עד שהגיע למקום בו 

מתרחש הסיפור הנוכחי. כך ניתן לספר על עוד דמויות או אירועים החשובים לכם. 

מסר ותובנות – אם לא יודעים ניתן לשער מהחיים המשותפים. למשל, "אמא תמיד אמרה לי 

שחשוב..., כששמעתי את סיפורה, הבנתי…”. 

הסיום תמיד מתכתב עם ההצלחה 

כמובן שעוברים על הגיבור דברים. בעיקר קשים. אבל חשוב לאורך כל הסיפור ועד לסיום, 

להדגיש את קווי אופיו ומה הנחה אותו – ערכים, אמונה, השקפת עולם. 



לסיכום ובנימה אישית, 

אנחנו מקווים ומאחלים שתהיה לכם חוויה משמעותית, מרגשת, מחבקת ומכבדת בסלון הבית 

שמארח אתכם. אנחנו מקווים שבעזרכתם, מאות בני הדור השני שמצטרפים לסלונים, נוכל 

להמשיך את המסורת של להחזיק סיפור אישי ומשפחתי בכל סלון בערבי יום השואה, ולהעביר 

את הסיפורים הלאה לדורות הבאים. והגדך לבנך.  

נשמח לשמוע חוויות, טובות יותר ופחות, על המפגש שלכם בסלון הבית ובכלל, אנחנו כאן 

להערות והארות. 

zikaronbasalon@gmail.com  

www.zikaronbasalon.com
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