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בלאַט-עדות

 ביטטע אויסצופילען א באזונדער בלאַט פאר יעדען אומגעקומענעם אין קלארער שריפט אין בלוק.בלאַט צום אנדענק פון אומגעקומענע און די גיבורים-עדות
. די פיר בעטאנטע פרטים זיינען אומבאדינגט נייטיק.אותיות
Pages of Testimony commemorate the Jews who perished during the Holocaust – Shoah. Please submit a separate form for each
victim, in block capitals. Fields in bold are mandatory.

 “די אויפגאבע פון יד ושם איז איינזאמלען: 2’ שטעלט פעסט אין פאראגראף נומ5713-1953  תשי”ג- דאס געזעץ אנדענק פון אומקום און גבורה
 געקעמפט און זיך אנטקעגנגעשטעלט דעם נאצישן, האבן זיך מוסר נפש געווען, וואס זענען געפאלן,אין היימלאנד דעם אנדענק פון אלע יידן
 וועלכע זענען חרוב געווארן צוליב זייער, די ארגאניזאציעס און אינסטיטוציעס, די קהילות, און זיי אלעמען,שונא און זיינע ארויסהעלפער
.” שטעלן א דענקמאל- אנגעהעריקייט צום יידישן פאלק
T he M a rty r s’ a nd H e roe s’ R e m em b ra nc e La w 5 71 3 -19 5 3 de te rm in es in se c tion 2 th a t : ” T he ta s k o f Y a d Va s he m is
to gather into the homeland material regarding all those members of the Jewish people who laid down their

lives, who fought and rebelled against the Nazi enemy and his collaborators, and to perpetuate their names
and those of the communities, organizations and institutions which were destroyed because they were Jewish”.

Maiden name:
Previous/other
family name:
Approx. age
at death:
Citizenship:

נאָמען פאַר דער- פאַמיליעVictim’s
:( חתונה )פאַר אַ פרויfamily name:
נאָמען- פריערער פאַמיליעVictim’s first name
:()אויב אנדערש

Street:

Please write victim’s
 פאָרנאָמעןname on back .
:( )אויך צונאָמעןDo not glue.

(also nickname):

 עלטערDate of birth: :דאַטע- געבורטסGender:
Male/Female

:מין
נקבה/זכר

Title:

: בירגערשאַפטPlace of birth

:טיטל

:( לאַנד, געגענד,אָרט פון געבורט )שטאָט

(town, region, country):

נאָמען פון פאָטער- פאַמיליעFirst name of
: פון דעם אומגעקומענעםvictim’s father:

Maiden name of
victim’s mother:
Maiden name of
victim’s spouse:

נאָמען פון-פאַמיליע

: דעם אומגעקומענעםVictim's photo

:(?)ווי אַלט

Family name of
victim’s father:

בילד פון אומגעקומענעם
שרייבט אן דעם נאָמען אויף
דער אנדערער זייט פון דעם
.בילד

פאָרנאָמען פון פאָטער
:פון דער אומגעקומענעם

נאָמען פון- פריער פאַמיליעFirst name of
: מוטער פון דער אומגעקומענעםvictim’s mother:

פאָרנאָמען פון מוטער
:פון דער אומגעקומענעם

?פארהייראט
נאָמען- פריערער פאַמיליעFirst name of
: פארנאמען פון אומגעקומענעם פרוי\מאןVictim’s family
status and
: פון פרויvictim’s spouse :
children no.:
:?וויפיל קינדער
:( לאַנד, געגענד,סטאַבילער וואינאַרט )שטאָט
: אַדרעסPermanent residence
(town, region, country):

Yeshiva, chasidut
or organization:

 חסידות, ישיבהPlace of work:
:אָרגאַניזאַציע

: ארבייטספלאץVictim’s profession:

בערוף פון דעם
:אומגעקומענעם

:קאמפף/ווידערשטאַנד/אנטלויף/באהעלטעניש/טויטמארש/לאגער/געטו/דעפאָרטאַציע/ ארעסט- טעטיקייט/געשעענישן
Places and activities during the war - prison/deportation/ghetto/camp/death march/hiding/escape/resistance/combat (circle option):
:(לאַנד, געגענד, וואינאַרט בעת דער מלחמה )שטאָט

: אַדרעסResidence during the war
(town, region, country):

Street:

: שואה- קאמפף אָדער נישט בעווסט/ווידערשטאַנד/אנטלויף/באהעלטעניש/טויטמארש/רצח המוני/לאגער/געטו/ דעפאָרטאַציע:אומשטענדן פון טויט
Circumstances of death :prison/deportation/ghetto/camp/death march/hiding/escape/resistance/combat or unknown - Shoah:
Date of death:

: צייט פון טויטPlace of death:

:( לאַנד, געגענד,אָרט פון טויט )שטאָט
(town, region, country):
איך פארשטיי אז דאס עדות בלאט און די פרטים.  אז די עדות מיט אלע פרטים איז א ריכטיגע לויט מיין בעסטען וויסן, דערקלער דערמיט, דער אונטערגעשריבענער,איך
.וועלן זיין צוטריטליך און ידוע לכל

I, the undersigned, hereby declare that this testimony is correct to the best of my knowledge. I understand that this Page of
Testimony and all the information on it will be publicly accessible.
פאָרנאָמען פון
Previous/maiden name:  פריערער פאַמיליעFamily name:
:נאָמען- פאַמיליעSubmitter’s first name:
:געבער-עדות
:(נאָמען )אויב אנדערש
: דירה נומער, הויז נומער,גאַס
State/Zip code:
: געגענד\קודCity:
: שטאטStreet, House no, Apt:
My relationship to the victim
(family/other):

(אנדערש/קרובה' שאַפט )משפחה

 ניין/  יא: שארית הפליטהCountry:
: צום קרבןI am a Shoah survivor :Yes/No

:לאַנד

:פארטיזאנער/פאלשע פאפירן/באהעלטעניש/לאגער/ווערענד דער מלחמה געווען אין געטו
During the war I was in a camp/ghetto/forest/the resistance/in hiding/had false papers:
Date :

:דאַטע

Place:

:פלאַץ

Signature:

:אונטערשריפט

