Foaie de Mărturie – modul de completare
Potrivit “Legii pentru Yad Vashem” aprobată in 1953 de parlamentul israelian, Knesset,
în “Sala Numelor” de la Yad Vashem se păstrează “Foi de Mărturie” pe care sunt
înscrise numele şi datele biografice ale evreilor ucişi în timpul Holocaustului (Shoa).
Mărturiile sunt înregistrate şi semnate de supravieţuitori, rude, prieteni sau cunoscuţi ai
celor care au pierit. Sala Numelor are menirea de a personaliza numele şi identitatea
fiecăreia din victimele Holocaustului şi a le da un lăcaş etern în memoria colectivă prin
intermediul “Foilor de Mărturie” care devin în acest fel simbolice pietre de mormânt
pentru cei care nu au avut nici măcar mângâierea de a fi îngropaţi după datină.
Numele multora din victimele Holocaustului nu sunt încă comemorate în Sala Numelor.
Trebuie făcute toate eforturile ACUM pentru a înscrie pentru posteritate şi în memoria
poporului evreu numele celor pieriţi. În acest scop vă rugăm să procedaţi cum urmează:
● Înscrieţi în mod clar (dacă este posibil cu litere de tipar) fiecare victimă a
Holocaustului pe un formular individual. Pentru fiecare copil se va completa o foaie
separată (dacă nu se cunoaşte numele, înscrieţi sexul, vârsta şi numele părinţilor).
● Foi de Mărturie completate cu creionul nu vor putea fi primite.
● În cazul în care unele din datele biografie ale victimei nu sunt cunoscute, trebuie
completate cel puţin numele de familie (sau numele de fată pentru femei) şi/ori
prenumele, precum şi locul naşterii şi/ori domiciliul permanent înainte de război. Orice
altă informaţie este binevenită.
● Rugăm a înscrie numele de persoane şi de localităţi cu litere de tipar şi cât mai exact.
● Dacă există o fotografie a victimei, rugăm a anexa la Foaia de Mărturie [se pot trimite
si copii digitale]
● Daca circumstanţele morţii nu sunt cunoscute exact, rugăm a menţiona “Holocaust”.
● Foile de Mărturie sunt destinate comemorării evreilor care au pierit în timpul
Holocaustului (până la sfârşitul celui de-al doilea război mondial în septembrie 1945) şi
nu după această perioadă. Numele supravieţuitorilor Holocaustului se pot înregistra pe
un formular separat.
● Foile de Mărturie distribuite de Yad Vashem au un format unic şi sunt tipărite pe
hârtie specială pentru a asigura o prezervare îndelungată. Dacă este nevoie se pot
fotocopia, înainte de completare, pe hârtie albă de bună calitate.
● Este important ca toate foile să fie semnate şi datate la locul indicat.
● Foi de Mărturie trimise prin fax sau fotocopii ale originalului semnat nu vor fi primite
Pentru informaţii suplimentare cu privire la Foile de Mărturie ne puteţi contacta la: tel.
972-2-6443582, fax 972-2-6443579 sau central.database@yadvashem.org.
După completare rugăm a trimite Foile de Mărturie, fără a le împături, la adresa:
P.O.B. 3477 Jerusalem 91034 Israel.
Vă mulţumim pentru efortul depus întru memoria victimelor Holocaustului.
Important: dacă ştiţi cu siguranţă că numele unei anumite victime este deja înscris pe o
Foaie de Mărturie la Yad Vashem, nu este nevoie să completaţi un nou formular. Dacă

nu sunteţi sigur puteti consulta situl nostru: { HYPERLINK
"http://www.yadvashem.org" }

