
 

 ישראלים בחו"ל-מובילי קהילת זיכרון בסלון
 

 קהילת זיכרון בסלון 

ם לבארץ ובעואלפי משתתפים  ן הוא מיזם ששייך לכולם ומבוסס על קהילה תוססת בה מאות זיכרון בסלו

ם וליבם ואלפי ביתפי מארחים פתוחים את . עשרות אלת בוחרים לציין את ערב יום השואה בצורה משמעותי

 שארו איתנו לעד. שזיכרון השואה ולקחיה ידות מספרים את סיפוריהם ודואגים אנשי ע

 מובילים ומתנדבים

כדי שכל המיזם המדהים הזה יתקיים דרושים מאות מובילים ומתנדבים הפרוסים בכל רחבי הארץ והעולם. 

הם עובדים מתוך מסירות גדולה וללא כל תמורה ויחד הם יוצרים פרויקט עם אימפקט חברתי אדיר שמשפיע 

על הדרך בה אנחנו מציינים את יום השואה ובתקווה גם ישפיע לדורות על הדרך בה נזכור את השואה ונדבר 

 אודותיה.

 קהילת מובילי זיכרון בסלון 

קהילת המובילים של זיכרון בסלון מורכבת מנשים ואנשים מגוונים, מכל הרקעים ומכל הגילאים. המשותף 

 שפיע ולתרום. לכולם הוא הלב הגדול הרצון לתת, לה

 צוותים לפי אזור מגורים 

זיכרון בסלון הוא לא רק מיזם חברתי וירטואלי. על מנת להגיע לכל המדינות, הערים והשכונות ולוודא שכמה 

שיותר מארחים פותחים את דלתותיהם ושלכל ניצולי השואה תהיה הזדמנות לספר את הסיפור שלהם יש 

המרקם האנושי של מקום מגוריהם, מעורים חברתית ומסוגלים צורך במובילים מקומיים המכירים את 

להגיע באופן בלתי אמצעי אל אנשי העדות ואל המארחים. בכל מדינה ועיר ישנו צוות מוביל הפועל 

 בחודשים הסמוכים ליום השואה. בקהילה קטנה מספיק לפעמים מוביל אחד.

 מתנדבים

 ים בעיקר בשבועות הסמוכים ליום השואה.במדינות ובערים גדולות יש צורך במתנדבים נוספ

 עבודת המתנדבים כוללת משימות הכרחיות אך נקודתיות:

 ציוות אנשי עדות למארחים )עבודה טלפונית(( 1

 מענה לשאלות של אנשי עדות ומארחים בחמ"ל טלפונים ומיילים )בעיקר בערים הגדולות(( 2

 הסעת אנשי עדות לבתי מארחים ( 3

 תיעוד וצילום( 4

 

 



 

ות מובילי הקהילה מבנה צו  
 רכז/ת צוות המובילים 

 תיאום פגישות עבודה, קביעת אסטרטגיה ויעדים מקומיים( 1

 גיוס מובילים ומתנדבים( 2

 הדרכה וליווי של המובילים( 3

 ניהול חמ"ל ציוותים )חיבור בין מארחים לאנשי עדות(( 4

 גיוס וליווי -מוביל תחום אנשי עדות

  יצולי השואהמיפוי ארגונים ומוסדות שעובדים עם נ ( 1

ים שנמצאים בקהילה היהודית דרך חברים, משפחה וארגונ הפצת הזמנות לאנשי עדות  -פה לאוזן ( 2

  והישראלית 

גיוס פרונטלי של אוכלוסיית אנשי העדות )ניצולי שואה ודור שני( באמצעות ביקורים  -מפגש בין אישי ( 3

 ת טלפוןושיחו

 פנייה טלפונית למי שהשתתף בעיר שלנו בשנים הקודמות -שימור ( 4

 גיוס וליווי - מוביל תחום מארחים 

 שכונה/עירבמיפוי של השכונות והקהילות הקיימות ( 1

 יצירת שיתופי פעולה עם ארגונים, מובילי דעת קהל מקומיים, עובדים קהילתיים וכדומה( 2

 צות רחבות על בסיס המיפויפנייה למארחים פוטנציאלים דרך תפו( 3

 הפקת ערבי מארחים בו מקבלים המארחים הסבר והכוונה ליצירת ערב משמעותי ומוצלח( 4

 מענה במייל לשאלות של מארחים ומתן כלים לערב משמעותי ומוצלח( 5

 חיבור בין מארחים לאנשי העדות )"ציוותים"(( 6

 מוביל תחום מדיה,שיווק ועיתונות

 פנייה לעיתונות המקומית( 1

 ניסוח פוסטים, הזמנות למתנדבים, ערבי אירוח וכדומה( 2

 הפקת סלונים ייחודים ( 3

 יצירת באזז ומיתוג( 4

 מחוץ לישראל בכל הנוגע לשיווק הפרויקטל מנהל/ת תחום חו"עמידה בקשר רציף עם  (5

 להרשמה ופרטים נוספים: 
 global@zikaronbasalon.org 

https://www.zikaronbasalon.org 
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