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Foaie de Mărturie

91034  ירושלים,3477 ד. ת,היכל השמות

עד.. דף

Foaie de Mărturie pentru comemorarea evreilor pieriţi în timpul Holocaustului.
Completaţi un formular pentru fiecare victimă, cu litere de tipar.

Fotografia
victimei
Înscrieţi numele
victimei pe verso,
fără să lipiţi.

Legea pentru comemorarea martirilor şi eroilor 5713-1953 stabileşte în articolul 2: Yad Vashem are misiunea de a
reuni în ţară documente cu privire la toţi acei fii ai poporului evreu care şi-au pierdut viaţa, care au luptat şi s-au
revoltat împotriva duşmanului nazist şi a colaboratorilor săi, şi de a păstra memoria şi numele lor şi ale
comunităţilor, organizaţiilor şi instituţiilor distruse pentru că aparţineau poporului evreu.

Numele de familie al victimei:

Numele de fată (înainte de căsătorie):

Prenumele victimei:

Numele de familie anterior:

Titlul:

Sexul:

Data naşterii:

Vârsta la data morţii:

M/F

Locul de naştere:

Regiunea:

Ţara:

Cetăţenia:

Tatăl
victimei:

Prenumele:

Numele de familie:

Mama
victimei:

Prenumele:

Numele de fată:

Soţul/
soţia
victimei:

Prenumele:

Numele de fată:

Domiciliul permanent:

Regiunea:

Profesiunea victimei:

Locul de lucru:

Domiciliul în timpul războiului:

Regiunea:

Starea civilă
a victimei:
Ţara:

Nr. copii:

Strada:
Membru al unei organizaţii/mişcări:

Ţara:

Strada:

Locuri/activităţi în timpul războiului (închisoare, deportare, ghetou, lagăr, marşul morţii, fugă, clandestinitate, rezistenţă, luptă):

Locul morţii:

Regiunea:

Ţara:

Data morţii:

Circumstanţele morţii:
Eu, subsemnatul, declar că după cunoştinţa mea această mărturie este conformă adevărului.
Înţeleg că această Foaie de Mărturie şi informaţia conţinută vor fi accesibile publicului.
Prenumele:

Numele de familie:

Strada, Nr., Apt.:
Ţara:

Numele de fată sau anterior:

Oraşul:
Sunt supravieţuitor al
Holocaustului: da / nu

Regiunea:
Codul poştal:

Gradul de înrudire sau legătură cu victima:

In timpul războiului am fost în : lagăr, ghetou, muncă fortaţă, ascuns, cu documente false (subliniaţi termenul potrivit):

Data:

Locul:

Semnătura:

