
דפנה פיליפענת חכמוב

מי אנחנו?
 ענת חכמוב ודפנה פיליפ, יזמיות ומסיידות חברת סיפור מקומי

המפתחת פלטפורמות חברתיות לתיעוד המורשת

 מיזם "והגדת לבנך 2020"
 מזמין משפחות בארץ ובעולם,

 להשתתף בפרויקט תיעוד
ולשמר את חוויות חג הפסח בימי הקורונה!

זהו אתר המבוסס על ציר זמן שיתופי, המתחיל בליל הסדר, 
מסתיים במימונה ומאפשר למשפחות להוסיף תמונות וסרטונים 

ולהשאיר חותם בזיכרון הקולקטיבי שלנו.

 מחכים לראות אתכם
על ציר הזמן

 הורידו את אפליקצייתהכנסו לאתר
סיפור מקומי

 חפשו בגוגל
והגדת לבנך 2020 

סיפור מקומי

מצלמים את המשפחה 
במהלך חג הפסח: את 

ההכנות, את ליל הסדר, 
מנהגי המסורת ואת 

הפעילויות בחול המועד- 
יצירה, בישול, מתכונים, זום 

עם סבא וסבתא, פעילות 
גופנית וכו'.

איך זה עובד?

 נכנסים לקישור הזה:
 seder.localtimeline.com
ומעלים את התמונות וסרטוני 

Youtube שלכם מימי החג. 
ניתן להוסיף תוכן מכל מחשב 

 או נייד.
לסרטון הדרכה על אופן 

הוספת תוכן לחצו כאן.

משתפים את קרובי 
המשפחה והחברים ומזמינים 

אותם להגיב ולהוסיף 
תמונות מהחג שלהם. 

בסוף החג, נייצר סרטון עם 

מבחר התכנים המרגשים 

שהעלתם וגם אתם תהיו חלק 

מזכרונות ליל הסדר 2020
 
בימי הקורונה.

כי אם לא נשמור,
 

איך נזכור?

חר
ש

 א
רי

ש

seder.localtimeline.com

localtimeline.com



Anat
Chachamov

Dafna 
Philip

חר
ש

 א
רי

ש

localtimeline.com

Looking to see you 
on the timeline

Enter:
localtimeline.com

Goolge:
“And you shall tell
your son 2020” 

Download 
the local story 
app

“And you shall tell your son 2020”
We invite Jewish families in Israel, and around the world, 
to document Passover experience in the days of Corona.
Please join out social platform based on a Timeline, which 
begins with the Passover dinner, ends in the Mimouna 
celebration, and allows families to leave their personal 
imprint in our collective memory. 

How does it work:

Share this site with 
your family and 
friends, invite them to 
comment and to add 
their own photos.

Capture your family 
on camera and video 
during the holiday 
time:  preparations for 
Passover, the Seder 
Night, family customs 
and traditions, and the 
family’s activities during 
Chol HaMoed.

Visit this link: 
seder.localtimeline.com 
and upload your photos 
from any computer or 
mobile device.

At the end of the Passover, we will produce a video clip with 
select content, and your 

memories along with other 
families will become part 

of this Passover Story.  If we don’t  share,how will we remember? 

About us:
Anat Chachamov and Dafna Philip. Founders of Local Story LTD,
Developers of Social Platforms documenting the legacy and
heritage of The Jewish Nation


