
מתכבדים להזמינכם

לטקס לציון השלמת פרויקט איתור ואיסוף שמות 
הנרצחים בשואה בשטחי "הונגריה הגדולה"

בתרומתה של הקרן הצרפתית לזיכרון השואה

ומחווה לפועלה של סימון וייל ז"ל, ניצולת שואה, 
הנשיאה הראשונה של הקרן ויוזמת הפרויקט.

Ont l'honneur de vous convier à la 
cérémonie qui marquera l'aboutissement 
du projet de Recherche et rassemblement 
des Noms des victimes de la Shoah sur les 
territoires de ″Grande-Hongrie". 
Cette recherche a été réalisée grâce au 
soutien de la Fondation pour la Mémoire de 
la Shoah (F.M.S) à l'initiative de Madame 
Simone Veil (z"l), rescapée de la Shoah.
Un hommage lui sera rendu lors de la 
cérémonie

הטקס יתקיים ביום חמישי, 26 באוקטובר 2017 בשעה 11:00
באולם קונסטנטינר, בית הספר הבין־לאומי להוראת השואה, 

יד ושם, הר הזיכרון, ירושלים

דברים: 
אבנר שלו, יו"ר הנהלת יד ושם

הגב‘ הלן לה גל, כבוד שגרירת צרפת בישראל

פייר פרנסואה וייל, יו”ר אגודת ידידי יד ושם בצרפת

סרג' קלרספלד, היסטוריון  ויועץ בכיר לנשיא הקרן 
הצרפתית לזיכרון השואה

אנט ויויורקה, היסטוריונית וחוקרת, נציגת הקרן הצרפתית 
לזיכרון השואה

שלמה בלזם, יו”ר עמותת עלומים

הצגת הפרויקט 
 ד"ר חיים גרטנר, מנהל אגף הארכיונים וראש קתדרת

פרד הילמן לתיעוד השואה, יד ושם

 ד"ר אלכסנדר אברהם, מנהל היכל השמות, אגף הארכיונים, 
יד ושם

נגינה: סניה קרויטור

הנחייה: מירי גרוס, מנהלת דסק ארצות דוברות צרפתית 
ובנלוקס, אגף קש”ח יד ושם

הטקס יתנהל בעברית ובצרפתית בליווי תרגום סימולטני 

Jeudi 26 octobre 2017, de 11h00 à 12h30
Yad Vashem, Salle Constantiner, Ecole 
internationale pour l'Enseignement de la Shoah

Allocutions :
Avner Shalev, Président de Yad Vashem

S.E. Madame Hélène Le Gal, Ambassadeur de 
France en Israël

Pierre-François Veil, Président du Comité 
Français pour Yad Vashem

Serge Klarsfeld, Historien, Conseiller du 
Président de la F.M.S 

Annette Wieviorka, Historienne, membre du 
conseil d'administration de la F.M.S

Shlomo Balsam, Président d‘Aloumim

Présentation de la Recherche :
Dr. Haim Gertner, Directeur des Archives de Yad 
Vashem, titulaire de la chaire Fred Hilman pour 
la documentation de la Shoah 

Dr. Alexandre Avraham, Directeur de la Salle des 
Noms de Yad Vashem

Intermèdes musicaux : Sanya Kroitor

Présentation : Miry Gross, Directrice des 
relations avec les pays francophones

Traduction simultanée français-hébreu


