יד ושם

Yad Vashem

הנציחו את שמות קרבנות השואה היום!
מאז שנת  1955פועל יד ושם כדי להגשים את ייעודו ולהנציח
את זכר ששת מיליוני היהודים שהשמידו הגרמנים ועוזריהם
בשם אידאולוגיה רצחנית .באמצעות ”דפי העֵד“ אנו מתעדים את
שמותיהם  -הייצוג המובהק של זהותם ,כפי שמצווה עלינו החובה
לזכור אותם כבני אדם ולא כמספרים .עד היום נאספו במאגר
המרכזי של יד ושם ארבעה מיליון שמות של קרבנות השואה
).(www.yadvashem.org

שמותיהם וסיפורי חייהם של מיליוני קרבנות עדיין אינם
מתועדים והזמן אוזל .רק בעזרתכם נוכל להשלים את
המשימה ההיסטורית!

הוראות למילוי דפי עֵד
דפי העֵד נועדו להנציח יהודים שנרצחו בתקופת השואה )עד תום מלחמת העולם השנייה וחודשי השחרור הראשונים( .מוסר
דף העֵד אינו חייב להיות בהכרח קרוב משפחה של הקרבן.

איך ממלאים
את דף העֵד:

שדות
המידע:

לתשומת
ליבכם:

• מלאו דף עֵד נפרד לזכר כל אחד מן הקרבנות ,גם בעבור ילדים.
• יש למלא את דף העֵד בעט ,בכתב ברור וקריא.
• שמות פרטיים ,שמות משפחה ומקומות יש לכתוב בעברית מנוקדת וגם בלועזית
)באותיות לטיניות( ,באיות הקרוב ביותר לשפת המקור.
• דפי עֵד נוספים ניתן לשכפל ,להוריד מן האתר או להזמין מיד ושם.
•
•
•
•

•

•
•
•

חובה למלא את השדות המודגשים :שם משפחה )או שם נעורים( ,שם פרטי ,מין ,מקום מגורים
קבוע לפני המלחמה )או מקום לידה( ,נסיבות המוות ,קרבה לקרבן וחתימה.
אנא מלאו כל פרט מזהה נוסף הידוע לכם )שם הורה וכד‘(.
אם לא ידועות נסיבות המוות במדויק ,רשמו” :שואה“.
אם לא ידועים השמות הפרטיים של הקרבנות יש לרשום ”לא ידוע“ בשדה ”השם הפרטי“ ,לציין
את המין ולרשום את שמות ההורים.

לפני מילוי דף העֵד רצוי לערוך חיפוש במאגר השמות .אם שמו של הקרבן שחיפשתם אינו מופיע
במאגר או שתועד ברישום ארכיוני בלבד ,אנא מלאו דף עֵד כדי לכבד את זכרו .אם שמו כבר תועד
בדף עֵד אין צורך למלא דף עֵד נוסף אלא אם נוסף מידע חשוב או חדש.
למילוי דף עֵד באופן מקוון היכנסו למאגר השמות ולחצו על” :הוספת שמות קרבנות“ בדף החיפוש.
אם יש תמונה של הקרבן  -צרפו אותה לדף העֵד .ניתן גם לשלוח סריקה באיכות גבוהה
)עד  2מגה בייט(.
נא לשלוח את דפי העֵד ,לא מקופלים ,עם החתימה המקורית בציון תאריך בכל דף ,אל :היכל
השמות ,יד ושם ,ת.ד ,3477 .ירושלים  ,91034ישראל

• קרבנות הרדיפה נגד היהודים ששרדו את השואה יש לתעֵד על-ידי מילוי ”שאלון לרישום ניצולי השואה“
• ניצולי שואה מוזמנים למסור עדות מצולמת בתיאום עם מדור העדויות של יד ושם .טל  02-6443753או לדוא“ל testimonies@yadvashem.org.il

לקבלת סיוע במילוי דפי העֵד טל 02-6443808 :או לדוא”ל volunteers@yadvashem.org.il

www.yadvashem.org

