
 רשימה שמית של כל החלוצים שהיו ב"הכשרת היחידים" בחסות 

 )מתוך ארכיון בית לוחמי הגטאות(  1943ועד   1938 -"ארגון דוונטר" בהולנד מ 
 

 נספתה   Oudkerk Chifra- אאודקרק שפרה 

  Adelaar Emmie - אדלאר אמי 

 נספתה   Edelstein Manja- אדלשטיין מניה 

  Werner Ahlfeld - אהלפלד ורנר

 נספה  Ehrlich Imra - אהרליך אימרה 

  Ehrlich Hans - אהרליך הנס 

  Ehrlich Kurt - אהרליך קורט

   Tal Herman -Italiaander - טל הרמן  - איטליאנדר 

  Eisner Hans - אייזנר הנס

  Arnon Jacob -, Amerongen, van - ארנון יעקב  - אמרונגן, ון 

  Engel Schraga - אנגל שרגא 

    Bar Asscher Joseph -Andriesse - בר אשר יוסף - אנדריסה 

 נספה   Asch Herbert- אש הרברט

  Baum Gunther - באום גינטר

 נספה   Bata Max- באטה מקס

  Bachrach Fritzבאכראך פריץ

 נספה בסוביבור   Balint Istvan- באלינט אישטוון 

 נספה   Basch Heinz- באש היינץ

  Bonn Max - בון מקס 

   Mandelbaum Ilse -Birnbaum - מנדלבאום אילזה  -בירנבאום  

   Blum Regina -Blitz - בלום רגינה - בליץ 

   Rose Leni -Bendorf - רוז לני - בנדורף 

  Bendorf Werner - בנדורף ורנר 

 נספה באושוויץ   Benedek Joseph- בנדק יוסף

   Yigal –Benjamin Kurt - יגאל   -בנימין קורט  

 נספה בבירקנאו   Berger Albert- ברגר אלברט 

 נספה   Brill Bruno- בריל ברונו 

   Stern Betty -Brits - שטרן בטי   -בריץ  

   Shapira Ruth -Bernstein - שפירא רות   -ברנשטיין  

 נספה במאוטהאוזן   Goldwein Arthur- גולדוויין ארתור

   Eliezer –Goldwein Ludi - אליעזר -  גולדוויין לודי 

  Gluecker Emil - גליקר אמיל 

   Shlomo –Grootkerk Erich - שלמה -גרוטקרק אריך  

 נספה   Grotter Joseph- גרוטר יוסף 

  Gruenberg Joseph "Peppi ”- “גרינברג יוסף "פפי

  Demant Hermann - דמנט הרמן

  Gideon –Thomas  Drach - גדעון   -דראך תומס  

 נספה במאוטהאוזן   Druyf Paul- דרויפס פאול

 נספה בברגן בלזן  Droller Franz - דרולר פרנץ

 נספתה בסוביבור   Dreyfuss de Leeuw Lilly Maria- מריה -דה ליאו לילי   - דרייפוס 

 נספתה באושוויץ   Dreyfuss Anna Rosa- רוזה -דרייפוס אנה  

 נספה בברגן בלזן  k Guenther, van de Hac- האק גינטר, ון דה

  Hoffmann Ludwig - הופמן לודוויג



  Horneman Abraham - הורנמן אברהם

 נספה   Haydu Joseph- היידו יוסף 

  Heilbronn Philipp - היילברון פיליפ 

   Ilan Anneke -Heymans - אילן אנקה -היימנס  

  Heymans Albert - היימנס אלברט

 נספה ברגן בלזן   Willy“Hirsch Ernst” – “ארנסט "ויליהירש  

  Hirsch Walter - הירש ולטר

 נספה   Hirsch Werner- הירש ורנר 

  Hirschfeld Werner - הירשפלד ורנר 

 נספה  Herz Heinz - הרץ היינץ

 נספה   Woude David, van de- ואודה דוד, ון דה

 נספה   Wald Heinz- וולד היינץ

 נספה  olf HeinzW- וולף היינץ

  Wolf Martin - וולף מרטין

 נספה   Wolfsbergen Alexander- וולפסברחן אלכסנדר

  Weigler Assar - וייגלר אשר 

 נספה   Weil walter- וייל ולטר 

  Weinberg Werner - ויינברג ורנר 

  Weinberg Liesel - ויינברג ליזל

 באושוויץ נספה    Weithal Simon- ויינטל סימון 

  Wilder Kurt - וילדר קורט

 נספה ככל הנראה בבוכנוולד   Cor“Windmueller Max” – “ורכ “וינדמילר מקס 

  Wins Mirjam - וינס מרים 

 נספה בבירקנאו   Wertheim Heinz- ורטהיים היינץ

 נספה   Sauer Kurt- זאואר קורט 

  Sohn Ludwig - זון לודוויג 

  Siegel Sagiv paul Shaul - שאול  - שגיב פאול  -  זיגל 

  Siegel Margot - זיגל מרגוט

 נספתה   Silberman Malla- זילברמן מלה

  Siesel Fritz Perezפרץ - זיסל פריץ 

  Ziekenoppasser Maurits - זיקנאופסר מאוריץ

  Ziekenoppasser Jacobs Jehudith - יעקובס יהודית  - זיקנאפאסר 

 נספה   Sachs Kurt- קורטזקס  

   Kaizer Edith -Goudsmit - קייזר אדית  -חאודסמיט  

  Goudsmit Max - חאודסמיט מקס 

 נספתה   Totenkopf Margot- טוטנקופף מרגוט 

 נספתה   Turksma Suzanne- טורקסמה סוזנה

  Tal Betteke - טל בטקה

  o YehudaTroostwijk hermoni Le - יהודה  -חרמוני ליאו   - טרוסטווייק 

 נספתה   Jacobs Bep- יעקובס בפ 

 נספה   Jacobson Lion- יעקובסון ליאון 

 נספה   Israels Alfred- ישראלס אלפרד 

   Laufer Hesseline -Meyerson  -Cohen - לאופר הסלינה  -מאירסון   -כהן 

 נספתה בברגן בלזן   Cohen Koenigsberg Eva- קוניגסברג אווה  -כהן 

 נספה  Cohen Amnon - כהן אמנון 

 נספה בברגן בלזן  -  Cohen Ernstכהן ארנסט 

    Cohen Geert - כהן חירט 



  Cohen Leo - כהן ליאו 

  Cohen Lies - כהן ליס

 נספה   Manu“Cohen Emanuel ”– “כהן עמנואל "מנו

 נספה בברגן בלזן   Ru“Cohen Rudolf Ephraim” – “אפרים "רו   -כהן רודולף  

   Chava –Anholt Lotte  -Lehrmann - חוה -אנהולט לוטה   - להרמן 

 נספה  Loebl Jacob- לובל יעקב 

 נספתה   Loebl Ziona- לובל ציונה

 נספתה באושוויץ   Loewenstein Ruth- לווינשטיין רות 

   Lavie Itzhak -Luevenberg - לביא יצחק  - לוונברג 

   ans JochevedNath -Luevenberg - נתנס יוכבד  - לוונברג 

 נספה   Levy Alfred- לוי אלפרד 

 נספה   Henne“Levy Herbert ”- “לוי הרברט "הינה

 נספה   Levy Peter- לוי פטר 

  Levy Kurt - לוי קורט 

 נספתה באושוויץ   Loewy Ruth- לוי רות

  Lustig Fritz - לוסטיג פריץ

 נספה   Lustig Rudi- לוסטיג רודי 

    Leeuw Marianne, de - דה  ליאו מריאנה

 להורג בהולנד הוצא   Leeuw Philipp, de- ליאו פיליפ, דה

 נספתה   Litten Sarlui Jansje Shoshana- שושנה   -סרלואי ינסייה   - ליטן 

 נספה   Litten Manfred- ליטן מנפרד 

  Lieme Sophie, de - לימה סופי, דה

  Lifmann Herbert - ליפמן הרברט 

 נספה   Maier Alfred- אלפרד מאייר 

 נספה   Maier Arthur- מאייר ארתור 

  Meier Jacob - מאייר יעקב

 נספה בברגן בלזן   Meyerson Robert Herman- הרמן -מאירסון רוברט  

  Meyerstein Heinz - מאירשטיין היינץ

   Bina –de Winter Sophie  -Mogendorf - בינה - דה וינטר סופי   -מוגנדורף  

   Nathan –Magen Hans  -Mogendorf - נתן - מגן הנס  -נדורף  מוג

   Jacob –Moses Heinz - יעקב  - מוזס היינץ 

  Muehlrad David - מולרד דוד 

  Mock Philipp - מוק פיליפ

   Jona –Mendel Kurt - יונה - מנדל קורט 

 נספה באושוויץ   Marcus Erich- מרכוס אריך

  Marcus Hans - מרכוס הנס 

  Marcowicz Meir - מרקוביץ' מאיר

  Marx Ernst - מרקס ארנסט 

  Marx Hellmut - מרקס הלמוט 

   Engel Winnie -Nabrro - אנגל ויני  -נברו  

 נספה   Noach Jules- נוח ג'ול

  Neugarten Hans - נויגרטן הנס

  Neuwirth Juras - נויווירט יראת

 נספה   Eerwin Nussbaum- נוסבאום ארווין 

  Nieweg Bep - ניווך בפ

  Nenner Sieg Henoch - חנוך  -ננר זיך  

  Nathans hermoni Henriette Judith - יהודית - חרמוני הנרייטה  -נתנס 



  Zwart Dikki - סוורט דיקי

 נספה   Stapler Fredi- סטאפלר פרדי 

  Stoppelmann Hans - סטופלמן הנס

  Stork Aschur Greet Margalit - מרגלית -אשור חריט    -  סטורק

 נספה   Simon harald- סימון האראלד

 התאבד בכלא בברדה   Shushu“Simon Joachim” – “סימון יואכים "שושו

 נספה בברגן בלזן   Sluizer Otto- סלויצר אוטו

 נספתה   salomon Ruth- סלומון רות 

 נספה   Samuel Alfred- סמואל אלפרד

  Samson Alfred - סמסון אלפרד

  Snatager Eduard - סנאטאגר אדוארד 

  Spijer Abraham - ספייר אברהם

 נספה   Spits David- ספיץ דוד 

 נספה   Spits Jacob-  ספיץ יעקב

    Spits Fre - ספיץ פריי

   Stein Ruth -Feuerstein - שטיין רות - פויירשטיין

  Polak Bausch Betty - באוש בטי - פולק 

  Pollack Frits - פולק פריץ

 נספה   Polak Frans- פולק פרנס 

  Fuchs Selfreid - פוקס זלפריד 

 נספה  Forster Horst - פורסטר הורסט

 נספתה   Feingersch Fanny- פיינגרש פאני 

 נספתה באושוויץ   Feingersch Rosa- פיינגרש רוזה

 נספה  ham Pijer Pbra- פייר אברהם

  Fink Eva - פינק אווה 

   Bubi“Pinkus Siegbet ”- “פינקוס זיגברט "בובי

 נספה  Plato Franz- פלאטו פרנץ

 נספה באושוויץ   Feldmann Heinz- פלדמן היינץ

  Praag, van Goren Jona - יונה - גורן דורה   -פראך, ון  

  Vromen David - פרומן דוד

   LenieVromen - פרומן לני 

 נספה בבירקנאו   Friedlaender Hans- פרידלנדר הנס

 נספה באושוויץ   Vreeland Thomas- פרילנד תומס

 נספה   Prins Hardy- פרינס הארדי 

 נספתה  Frischmann Hes Ruth- רות   -פרישמן הס  

  Fraenkel Heinz - פרנקל היינץ

  Kahn Werner - קאהן ורנר 

 נספתה  er Rivka Kohn Wond- וונדר רבקה - קוהן 

 נספה בבירקנאו   Kolodschinsky Gerd- קולודז'ינסקי גרד

  Costa bep, da - קוסטה בפ, דה 

   Adina –Kochba Sophia  -Simon  -Coevorden, van - עדינה - כוכבא סופיה  - סימון  - קופורדן, ון 

   Ofek Lilly -Kettner - אופק לילי -קטנר  

  Klein Ellen - קליין אלן 

  Klein Norbert - קליין נורברט

 נספה   Calmanowitz Zeev- קלמנוביץ זאב

  Kampelmacher Daniel - קלמפמאכר דניאל 

   Zwi –Kellner Hermann - צבי  - קלנר הרמן 



  Kroner Lene - קרונר לנה

  Rubel Lindner Channa - לינדנר חנה  -רובל  

  Rosen Hans - רוזן הנס

  Rosenberg Lutz - רוזנברג לוץ

  Rosenberger Blumenfeld Bertha Batja - בתיה -בלומנפלד ברתה    -רוזנברגר  

  Rothmann Rolf - רוטמן רולף

  Rottmann Pereg Chaja - פרג חיה - רוטנברג 

     Hannibal“Rothstein Schmuel ”– “רוטשטיין שמואל "חניבעל

   s”Negu“Rothschild Max -וס" "נג  -רוטשילד מקס  

  Reisenstaedt Heinrich - רייזנשטט היינריך

  Reichenberger Douwes Miep - דאווס מיפ   -רייכנברגר  

  Reinhold Rochmann Fanny - רוכמן פאני   -ריינהולד  

  Reinhold Manfred - ריינהולד מנפרד

 נספה  Sugar Laszlo- שוגר לסלו

  Schwarz Arno - שוורץ ארנו 

  Schwarz Fritz - שוורץ פריץ 

  Steiger Oscar - שטייגר אוסקר 

 נספה באושוויץ  Stein Hans- שטיין הנס

 נספה   Addie“Strum Abraham Henoch” – “חנוך "אדי -שטרום אברהם  

  Stern Hans - שטרן הנס

  Schoenebaum Ilan Gerd Gadגד  - אילן גרד  - שיינבאום 

  Schoenebaum de Leeuw Tirzah - דה ליאו תרצה שיינבאום 

  Schloss Rolf - שלוס רולף

 נהרג בהפצצת רוטרדם  Schmolka Erich- שמולקה אריך

  Scheider Karl - שניידר קרל

 נספה בבירקנאו   Schnitseler Jacques- שניצלר ז'ק 

  Schenker Meiri Bella - מאירי בלה  -שנקר  

  gel Cohen LiloSpie - כהן לילו -שפיגל  


