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לשנת תשע"ו
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for Excellence in Holocaust Education 2016
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Yad Vashem Prizes for Excellence
in Holocaust Education 2016
The Ceremony will take place on
Wednesday, June 15, 2016, at 4 pm
at the Yad Vashem Edmond J. Safra Auditorium
The International School for Holocaust Studies
Mount of Remembrance, Jerusalem

With the participation of:
Avner Shalev | Chairman, Yad Vashem Directorate
Dorit Novak | Director General, Yad Vashem
Michal Cohen | Director General of Education Ministry
Representatives of the Donors and their families
"Fondation pour la Mémoire de la Shoah" Representative
Aloumim Association, Mr. Shlomo Balsam (Chairman)
and Mrs. Dora Weinberger

נציגי הקרן לזיכרון השואה בצרפת
אגודת עלומים | יו"ר שלמה בלזם והגברת דורה וינברגר

Prize Categories:
Outstanding Educational Curricula | Lifetime Achievement in
Holocaust Education | Outstanding Matriculation Papers on
the Holocaust
The Chuno and Blima Najmann Educational Achievement Awards
are donated by the Najmann Family
Children’s Holocaust Literature
Donated by the Sandra Brand, In Memory of her only son
Bruno Brand, who Perished in the Holocaust
Outstanding Matriculation Papers on the Holocaust
Donated by the Luba and Mark Uveeler Foundation
Outstanding Educational Curricula on
French Jewry during the Holocaust
Donated by the Fondation pour la Mémoire de la Shoah
and in cooperation with Aloumim Association

