YAD VASHEM יד ושם ׀
לאומי לחקר השואה-המכון הבין
The International Institute
for Holocaust Research

Award Ceremony

טקס הענקת

The Yad Vashem
International Book Prize
for Holocaust Research

לאומי של יד ושם-הפרס הבין
לספר מחקר על השואה

In memory of Abraham Meir Schwarzbaum, Holocaust survivor
and his family members murdered in the Holocaust

לזכר משפחתו שנספתה בשואה

Monday, 8 December 2014
Constantiner Lecture Hall, The International School for
Holocaust Studies, Yad Vashem, Mount of Remembrance, Jerusalem

I N V I TAT I O N

מאיר שוורצבאום-ע”ש אברהם
2014  בדצמבר8 , ט"ז בכסלו תשע"ה,יום שני
לאומי להוראת השואה-אולם קונסטנטינר בבית הספר הבין
 ירושלים, הר הזיכרון,יד ושם

הזמנה ׀
 התכנסות13:00

13:00 Gathering
13:30 Award Ceremony

 טקס חלוקת הפרס13:30

In the presence of:
Mr. Avner Shalev, Chairman of the Yad Vashem
Directorate
Prof. Yehuda Bauer, Academic Advisor, Yad Vashem
Prof. Dan Michman, Head of the International
Institute for Holocaust Research and Incumbent of the
John Najmann Chair of Holocaust Studies, Yad Vashem;
Bar-Ilan University
Prof. Dina Porat, Chief Historian, Yad Vashem;
Tel Aviv University
Dr. Iael Nidam-Orvieto, Director of the International
Institute for Holocaust Research, Yad Vashem

:במעמד
 יו"ר הנהלת יד ושם,מר אבנר שלו
 יד ושם, יועץ אקדמי,פרופ' יהודה באואר
לאומי לחקר- ראש המכון הבין,פרופ' דן מכמן
השואה והמופקד על הקתדרה לחקר השואה
אילן- יד ושם; אוניברסיטת בר,ע"ש ג'ון ניימן
; יד ושם, היסטוריונית ראשית,פרופ' דינה פורת
אוניברסיטת תל אביב
לאומי- מנהלת המכון הבין,אורביטו-ד"ר יעל נידם
 יד ושם,לחקר השואה

Ms. Sabina Schwarzbaum

גב' סבינה שוורצבאום

Opening Remarks and MC:
Prof. Dan Michman, Yad Vashem

:דברי פתיחה והנחיה
 יד ושם,פרופ' דן מכמן
:נימוקי חבר השופטים
 יד ושם,פרופ' דינה פורת

Judges’ Considerations:
Prof. Dina Porat, Yad Vashem
Lecture by the Prize Recipient:
Prof. Jan Grabowski, Ottawa University

Hunt for the Jews: Betrayal and Murder in
German-Occupied Poland

:הרצאה מפי מקבל הפרס
 אוניברסיטת אוטווה,פרופ' יאן גרבובסקי
Hunt for the Jews: Betrayal and Murder in
German-Occupied Poland

Musical Interlude:
Vocalist: Sabina
Keyboard Accompaniment: Tamir Kaliski
The event will be held in English
RSVP: Tel. 02-6443271
Email: research.institute@yadvashem.org.il

 מוקדש, ניצול השואה מצ’נסטוחובה,מאיר שוורצבאום-לאומי של יד ושם לספר מחקר ע”ש אברהם-הפרס הבין
, גרשון, האחות רבקה פרידמן והאחים הרשל, ההורים יצחק ושרה סלמונוביץ:לזכר בני משפחתו שנספו בשואה
 ביניהם טרזיינשטט, ושרד את השואה בגטו ובמחנות,1922  דצמבר, שוורצבאום נולד בחנוכה.מנדל-משה ופנחס
מאיר שוורצבאום שיקם- אברהם. הוא נולד בשם מאיר סלמונוביץ ואימץ את שם המשפחה שוורצבאום.ובוכנוולד
 בתו סבינה שוורצבאום קיבלה עליה את המחויבות להמשיך.את חייו והתמסר לפעילות של הנצחת זכר השואה
. לשמש דוגמה לבני הדור השני ולשאת את לפיד הזיכרון בשימור והנצחת זיכרון השואה,את מורשת אביה
The Yad Vashem International Book Prize for Holocaust Research is dedicated to the memory
of Holocaust survivor Abraham Meir Schwarzbaum, and his family members murdered in the
Holocaust: parents Yitzchak and Sara Salamonowicz, sister Rivka Friedman, and brothers Hershel,
Gershon, Moshe and Pinchas-Mendel. Meir Schwarzbaum, born in Częstochowa on Hanukkah,
December 1922, survived the Holocaust in ghettos and camps, among them Theresienstadt and
Buchenwald. Born Meir Salamonowicz and later known as Schwarzbaum, he built himself a new
life after the war, dedicated to Holocaust commemoration. His daughter, Sabina Schwarzbaum,
took it upon herself to continue his legacy and to carry the torch of memory as an example for the
generations to come.

:אתנחתא מוזיקלית
 סבינה:שירה
 תמיר קליסקי:ליווי מוסיקלי
האירוע יתקיים בשפה האנגלית
02-6443271 נא לאשר השתתפות בטלפון
research.institute@yadvashem.org.il :דוא"ל

:חבר השופטים
פרופ' וולף גרונר
פרופ' יאן טומש גרוס
פרופ' גיא מירון
פרופ' דן מכמן
אורביטו-ד"ר יעל נידם
פרופ' דינה פורת
מר אבנר שלו
 אליוט נידם:מתאם

Prize Committee members:
Prof. Jan Tomasz Gross
Prof. Wolf Gruner
Prof. Dan Michman
Prof. Guy Miron
Dr. Iael Nidam-Orvieto
Prof. Dina Porat
Mr. Avner Shalev
Coordinator: Eliot Nidam

