
מארחים יקרים
לקראת ערב זיכרון בסלון שיתקיים בסלון ביתך, הכנו עבורך חומר לקראת שיחה עם איש העדות. 
מפיגה  קרבה,  מייצרת  שהיא  זאת  לאור  כחובה  המקדימה  השיחה  קיום  את  רואים  אנחנו 
 חששות )משני הצדדים( ומאפשרת תיאום ציפיות ועל כן, היא המתכון ליצירת ערב נעים בביתך. 
הרימו טלפון, קבעו פגישה עם איש העדות, שמעו את הסיפור שלו וספרו לו גם על עצמכם!
אנו ממליצים לכתוב לאורך השיחה נקודות חשובות לפתיחת הערב, להצגת איש העדות וכן גם 

למקרה ואיש העדות יצטרך סיוע בזמן העדות.

העדות
ישנה חשיבות למסגור הסיפור של איש העדות - התחילו לפני המלחמה וסיימו את השיח בשנים כאן 
בארץ. זיכרו שאמנם הוא בא לספר את סיפורו כניצול שואה אך עברו הרבה שנים מאז המלחמה ויש 

לו הרבה תחומי עניין ועיסוקים נוספים.

מתחילים עם החיים של לפני השואה: לספר על החיים לפני המלחמה, על המשפחה )איך קראו   
להורים/אחים/דודים(, כמה אחים היו,  על הקהילה, העיירה, מנהגים של המשפחה/הקהילה, 

בניינים חשובים בעיירה )בית כנסת(, אירועים שזוכרים, דברים ייחודיים

תקופת המלחמה: על מנת להגיע לסיפור האישי ולנסות לא להגיע לרקע היסטורי יש להתייחס   
לשאלות על רגעים מכוננים, רגעי קבלת החלטות, תחושות וזיכרונות קטנים

ההגעה ארצה: איך הגיע? היכן התגורר? איך היה המפגש הראשוני עם הארץ?  

החיים בישראל: המשפחה, תחום עיסוק, התפתחות המדינה  

מסר למשתתפים: התייחסות לנושא מסוים/אמירת כיוון )על גזענות/  
 עוול בין בני אדם/ יחס לזרים/ פליטות(/כל דבר שיכול לסכם את

עיקרי הדברים
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מקבץ שאלות לשיחה עם איש עדות לפני/בזמן זיכרון בסלון

שיחה ראשונה:

מארח/ת הציגו עצמכם

האם זו הפעם הראשונה שלך בזיכרון בסלון?  ספר לי עצמך היום, על המשפחה שלך, על החיים
שלך, המקצוע שלך

שאלות ליצירת שיח בסלון:

מתחילים עם סיפור החיים של לפני השואה:

איפה נולדת ומתי? כמה אחים ואחיות הייתם? איך קראו לך כשנולדת?

הייתם הולכים לבית הכנסת? במה ההורים שלך עסקו? מה הם שמות בני המשפחה 
שלך? במה עסקו? 

בן כמה היית כשפרצה המלחמה? בבית הונהגו מנהגים יהודיים?

מה הוא הזיכרון הראשון שלך מהילדות?  האם נחשפת לגילויי אנטישמיות לפני פרוץ 
המלחמה?

תקופת המלחמה:

חפץ שליווה אותך במהלך 
המלחמה

 איפה הייתה משפחתך
באותה עת?

 מה הזיכרון הראשון
שלך מהמלחמה?

האם יש שיר/סיפור שליוו אותך?  האם יש רגע שבו קיבלת החלטה גורלית?

מישהו עזר לך? עם מי היית משחק? מדבר?

ההגעה ארצה + החיים בישראל:

איך היה המפגש הראשוני 
עם האוכלוסיה בארץ? 

איפה היית כשהסתיימה 
המלחמה?

עם תום המלחמה - איך הגעת 
לארץ ישראל?

מסר למשתתפים:

מה חשוב לך שנזכור בתהליך הנצחת השואה? למה חשוב לך לספר ולהעביר את הסיפור שלך 
הלאה?

איזה מסר היית רוצה להעביר לאנשי חינוך 
בישראל שמחנכים את הדור הצעיר?

איזה מסר היית רוצה להעביר למנהיגי המדינה? 

שאלות כלליות:

ריחות חזקים? מגע? מה אתה זוכר מהסיטואציה..? איך הרגשת כש...?


