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ב -1961 נחנך ביד ושם אוהל יזכור, המבנה הראשון להנצחת השואה שהקים יד ושם בהר הזיכרון.

אוהל יזכור הוא מבנה מרשים בעל צורת אוהל שקירותיו עשויים סלעי בזלת ענקיים שהובאו מאזור 
22 מחנות ריכוז והשמדה, גאיות הריגה ומחנות מעבר  הכינרת. על רצפתו חרוטים שמותיהם של 

ידועים לשמצה מקרב מאות אתרי ההשמדה שהוקמו באירופה.

במרכז אוהל יזכור בוערת אש התמיד בגביע ברונזה שבור שמאירה את האוהל ועשנה מיתמר אל 
ממחנות  שהובא  קרבנות  אפר  טמון  ומתחתיו  אבן  לוח  מוצב  לאש  סמוך  בגג.  לארובה  מבעד  על 
של לזכרם  הזיכרון  טקסי  מתקיימים  שבו  מרכזי  התכנסות  מקום  משמש  יזכור  אוהל   המוות. 

הנרצחים בשואה.
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In 1961, Yad Vashem inaugurated the Hall of Remembrance, the first Holocaust 
commemoration site established at Yad Vashem on the Mount of Remembrance. 
The Hall is an imposing structure, with walls made of basalt boulders brought from the 
area surrounding the Sea of Galilee, and an angular roof that gives it a tent-like shape. 
Engraved on the mosaic floor are the names of 22 of the most infamous Nazi camps 
and murder sites, symbolic of the hundreds of extermination and concentration camps, 
transit camps and killing sites that existed throughout Europe.
The Eternal Flame, burning from a base fashioned like a broken bronze goblet, 
continuously illuminates the Hall, its smoke exiting the building through an opening 
at the highest point of the ceiling. Before it stands a crypt containing the ashes of 
Holocaust victims, brought to Israel from the extermination camps. A focal point of 
commemoration to this day, the Hall of Remembrance serves as Yad Vashem’s premier 
site for memorial ceremonies.

Design: Architect Arieh Elhanani, Eternal flame: Kosso Eloul; 
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