
 

 

***

.

מארחים ומארחות יקרים, להלן תרשים זרימה לשיחה הראשונה שלכם עם אשת העדות.
במידה ומדובר בניצול/ת שואה, חשוב לזכור לדבר לאט, ברור ובקול רם. 

שלום, מדבר/ת *** מזיכרון בסלון,
קיבלתי את הטלפון שלך מ***

(שם איש הקשר ומובילה הקהילה)
ואני אשמח לארח אותך בסלון ביתי
בערב יום השואה (או במועד אחר

שנקבע מראש לפני הציוות)
ולשמוע את סיפורך האישי.

כן, יופי, אמרו לי
שתתקשר/י

הייתי שמחה לספר לך בכל זאת
קצת על הערב ועל ההשתתפות

בו, אם זה בסדר.

תודה רבה וכל טוב

אני יודעת שכבר דיברו איתך
באופן כללי על הערב, אבל

אשמח לספר לך שוב.
מדובר בערב יום השואה

(או במועד אותו היא ציינה
כמתאים מראש), הערב יתקיים

בביתי שנמצא ב***.
יהיו שם כ*** אנשים בגילאי ***.

הערב יהיה באווירה ביתית ואינטימית.
לערב יהיו שלושה חלקים

(לפרט בקצרה), כשאת תשתתפי
בחלקו הראשון.

נשמח שתספרי לנו את סיפורך
האישי.

מדובר בכ-3/4 שעה של עדות.
אנחנו כמובן נדאג לך להסעה

הלוך ושוב ואת מוזמנת להביא
איתך מלווה.

זה הזמן לפתח שיחה קצרה ולקבוע
מועד לפגישת היכרות.

במידה ואין אפשרות למפגש, חשוב
לנהל שיחה קצת יותר ארוכה

ומעמיקה. המטרה היא לשמוע פרטים
על איש/אשת העדות- מאיפה הגיע/ה,
מה עבר עליו/ה, כמה קוהרנט/ית וכמה

זקוק/ה להכוונה בשיחה.

רציתי להכיר אותך קצת לפני המפגש
ב"זיכרון בסלון", זה בסדר אם

ניפגש/נשוחח מעט? במידה ומפגש
אפשרי, יש לקבוע זמן ומקום

ולעבור לחלון הבא.

שאלות אפשריות לשיחה:
בן/בת כמה היית במלחמה?

מאיפה הגעת?
מתי עלית ארצה?

חשוב לשמוע גם על החיים כיום -
האם יש משפחה?

האם פעיל/ה במועדון חברתי?

** אין צורך לשמוע את כל סיפור חייו/ה
של איש/ אשת העדות, אלא לכוון

לספר חוויה או לשתף בחלקים.
במידה והשיחה מתפתחת לסיפור כולו,
אפשר להגיד בעדינות ונימוס שהסיפור
נשמע מעניין ושנשמח לשמוע את כולו

בערב עצמו.

רק אעבור איתך על הפרטים אותם
קיבלתי - כתובת מדויקת, טלפונים

להתקשרות, נגישות (במידה ויש
מדרגות - האם זה בסדר).

האם תביאי איתך מלווה? 
האם יש משהו שתזדקקי לו?

אנחנו מאוד מתרגשים לקראת
המפגש איתך.

הטלפון שלי הוא ***,
במידה ותצטרכי משהו.

חשוב להזכיר בסוף השיחה על זמן
השיחה/המפגש הבאים.


