
תאריך  המוותמקום המוותמקום מגוריםגילשם משפחהשם פרטי
1941סלונים, פוליןפולין17בטלןמשה
1942פוליןפולין1פרלמוטראפרים
1943מוגילב, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה11שמרלראהרון
1942פולין12שמרלרהרש

18/05/1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה11קלינמןשמעיה
1944אושוויץ, פוליןפולין12קנופףנחמן
1941פוליןפולין16וקסמןיעקב

1942בריסק, פוליןפולין13ריבובסקישמואל
1945אושוויץ, פוליןפולין17דבורסקיאסתר
קובל, פוליןפולין16סוסינסקיאהרון
אושוויץ, פוליןרומניה14יונגראסתר
1944אושוויץ, פוליןפולין13מושקוביץשלמה
1943אושוויץ, פוליןיוון5אלבופלור
1944אושוויץ, פוליןרומניה7וינברגחיים
1941שוולן, ליטאליטא3שפיראמכאל
1941קומרין, בילורוסיה (ברית המועצות)בילורוסיה (ברית המועצות)2קפלןמניה
1943אושוויץ, פוליןפולין10רבינוביץבנימין
ינואר-43פולין14הלרשנציה
אוקטובר-41אומן, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)14ברנבויםחנה

1942טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה8לנדמןפליציה
יוני-44אושוויץ, פוליןהונגריה4הורנשטייןאלעזר
פוליןפולין13מילשטוקברל

1942אושוויץ, פוליןפולין14לבקוביץפמחס
1943אושוויץ, פוליןפולין16ורמברנדמלכה
22/08/1942קורילובצי, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)4בוביקשרה

שמות קרבנות השואה המופיעים ברשימה זו נלקחו מתוך דפי עד שנמסרו ליד ושם
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1941ברשד, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה6גולדשמידמישקה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה6שוורץרבקה
1941פוסבול, ליטאליטא14קגןראובן
1942אושוויץ, פוליןפולין17רוטנררוזה
אפריל-43פודקאמין, פוליןפולין13רוסיונה
1944פינסק, פוליןפולין16גלייברמןרחל
ספטמבר-44אושוויץ, פוליןרומניה14רוטמשה
אוגוסט-42סרני, פוליןפולין16קליידפרלה
1942אושוויץ, פוליןפולין13שיירברוניה
1943פולין13מיירספלדמיכאל
1943אושוויץ, פוליןפולין4סובודקוזלמן
1942טרבלינקה, פוליןפולין10ויינפלדגוזוה
1942טרזיינשטט, צכוסלובקיהאוסטריה7מנדלבאוםגיטל
1943בלץ, פוליןפולין5בלייברגפסיה
1944אושוויץ, פוליןהונגריה2שוורץשוני
1941ריגה, לטביהגרמניה5הברגריץרוזה
פוליןארץ ישראל14גרוזלסקימרים

1943פולין10פליישקרשמואל
1942בלזץ, פוליןאוסטריה5שלזינגראברהם
1943פולין9לוינטיןשרה

11/04/1944אושוויץ, פוליןיוון2קבליסשמחה
1944אושוויץ, פוליןרומניה12גנוטישראל
אוגוסט-43פולין13קופרמןמניה
1940ווילנה, פוליןפולין8ברליןחיים

1942קולנו, פוליןפולין11שקלנייביץשוחרקע
מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה12גרוסיולן
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וורשהפולין8שטיצקישרה
29/06/1941יאסי, רומניהרומניה12אמוראייוסלה
1944שטוטהוף, גרמניהליטא9אניקשטצילה

1939וורשהפולין10וולךאברהם
21/11/1943דולחינוב, פוליןפולין12שטיינגרטיוסף
מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה17ווסרמןחנה
נובמבר-42ברונה גורה, פוליןפולין17גולובציקמנדל
פברואר-42ליבאו, לטביהלטביה10סדוביטשקלמן
1944אושוויץ, פוליןפולין12הילרמשה
בוריסלב, פוליןפולין14לייבוביץלעיבע
1942בוצאץ, פוליןפולין17לינדברגצפורה
1942וורשהפולין15קפלןטעמה
1944אושוויץ, פוליןאיטליה11בינוןצליבי

1941סלונים, פוליןפולין17מינסקיאברהם
1942נארול, פוליןפולין13פכמןרוזינקה

1942אושוויץ, פוליןפולין16גרושקהחיים
יוני-44פולין15שולביץפישל
17/12/1942בארנוביץ, פוליןפולין5גורביץחנה
פוליןפולין7ריכטרמרים
טרבלינקה, פוליןפולין12ויסוקאהרון
ביאליסטוק, פוליןפולין17דבורצקיזליק
מאי-44אושוויץ, פוליןהונגריה10קלייןרחל
1945אושוויץ, פוליןפולין12גולדברגארק
22/08/1942קורילובצי, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)16בוביקמאיר
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה17גרוסמןהרש

1942לובלין, פוליןפולין9בלראברהם
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1943וורשהפולין15שוטלנדלייביש
1942פינסק, פוליןפולין2דובזביץרושה
אפריל-45ברגן בלזן, גרמניהצ'כוסלובקיה16גולדשטייןמטילד
1944אושוויץ, פוליןליטא10גרזוטיסמיכל
1943אושוויץ, פוליןרומניה15ניימןבן ציון
1944בלזץ, פוליןפולין16שוצמןמרים
אוגוסט-41גירוליאי, ליטאליטא11קלייןרלה

אושוויץ, פוליןפולין10וולףרבקה
אושוויץ, פוליןפולין11פלשןמירה
יוני-44אושוויץ, פוליןהונגריה7רוזנטלאנדרה
1940אושוויץ, פוליןפולין12אנוךמאיר
1941טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה8גרופרלאה

28/10/1941קובנה, ליטאליטא8לונקיןהרשלה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה5הרטשטיןרחל
29/11/1941רומבולה, לטביהלטביה14זורובסקידוד

1941לודמיר, פוליןפולין15גולדברגיעקב
פלקנבורג, גרמניהפולין17בלנקברוך
1942גליציה, פוליןפולין13דיקררישק
1943אושוויץ, פוליןפולין13פרגריכטחנה

אוקטובר-41דומנבקה, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)13מקלראולגה
אושוויץ, פוליןפולין14קופלביץרחל
1942סקאלאט, פוליןפולין10פליישפרבפאני
אוגוסט-43אושוויץ, פוליןפולין16לרנרמלכה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14איצקוביץיצחק
1942טרבלינקה, פוליןפולין9וורטהלטררשה

1944אושוויץ, פוליןרומניה12פרידמןישראל
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ספטמבר-42אושוויץ, פוליןפולין4קנלרשרה
1942מאידנק, פוליןפולין9קופרקאברהם
נובמבר-42טרבלינקה, פוליןפולין8שמידטמינדלה
1941רוסיה  (ברית המועצות)פולין3אנטפינגרקרול
פוליןפולין15רייכלמשה
1941בארסד, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה17גוזנרטובה
1942טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה14קרוטורושלמה
1944דנציגפולין16בורנשטייןאלה
אושוויץ, פוליןהונגריה8לבקוביץמאיר
1941פוליןצ'כוסלובקיה10סימקוביץבריש
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה14פישרשמעון
טרבלינקה, פוליןפולין7זפרנייץלאה
1941שילל, ליטאליטא4אהרונברגאריה
1943וולין, פוליןפולין7ויסמןבוני
מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14ארליךגולדי
1942אושוויץ, פוליןפולין16נורדוינדדוד

1940פולין10ויצמןמירה
1942טרבלינקה, פוליןפולין13קריסדוד
1942לודז', פוליןפולין10צכנובסקישרה
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה4נמשלאה

אפריל-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה7אדלרפייגלה
אושוויץ, פוליןפולין12לבמינה
07/07/1941נוווסוליטה, רומניהרומניה16סלוןשלמה
1941פינסק, פוליןפולין14קולודנייוסף

1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה5שטייןמרדכי
אוקטובר-42דמידובקה, פוליןפולין2גלייזרכילה
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לודז', פוליןפולין14אופטובסקישמעון
1942חלם, פוליןפולין10בורשטיןיערמה
27/02/1943אושוויץ, פוליןפולין11פרלשטייןאלעזר
אושוויץ, פוליןפולין15גורצקייוסלה
1944אושוויץ, פוליןפולין12שפירראובן

מאידנק, פוליןפולין8זילברשטייןמיכאלה
25/05/1942קוזאק, פוליןפולין2קרסנוסטבסקיחנוך
1941פונר, פוליןפולין12גפןחנה
וישקי, לטביהלטביה8פוגלגניה
1942רובנו, פוליןפולין14שטייןיעקב
1943טרבלינקה, פוליןפולין5צלניקמריאן
1943אושוויץ, פוליןפולין13גולדהרטלייב
1942אושוויץ, פוליןרומניה16וידרשלום
פוליןפולין7וכסלרצרקה
פוליןפולין5קנדלמלך
1945אושוויץ, פוליןפולין17וולקובשיינה
פוליןיוון16בלאושטיןחנה
אוגוסט-41וארקליאני, לטביהלטביה11וילנסקיצביה
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה13ולראיידיל
1943שטוטהוף, גרמניהפולין16קרסקיןיוסף
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה12פלדמןחיים
1943אושוויץ, פוליןפולין13ממלוקהירש
1941לודז', פוליןפולין15וולפמןצביה
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה12קאופמןציפרה
1942טוצ'ין, פוליןפולין15קוציןאבא
1944אושוויץ, פוליןהונגריה5שורץחייה
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1942אושוויץ, פוליןפולין7בלוךמלכה
פוליןפולין15קנדלצירל
1944טרבלינקה, פוליןפולין14טיטלבאוםחוה

1944אושוויץ, פוליןפולין7נורנברגפרידה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה13לנגמנדל
1943טלוסטה, פוליןפולין9וינגרטןמנדל
1944אושוויץ, פוליןרומניה5גלזררחל
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה17גולדמןמלכה
1944אושוויץ, פוליןהונגריה13לנגאוה

20/01/1942פוליןפולין14בקראברהם
1941שוול, ליטאליטא8זקסחיה
1941רוסיה  (ברית המועצות)פולין16קוזהחנה

יוני-44אושוויץ, פוליןיוון5בלליקורינה
פוניבז', ליטאליטא17בנימינוביץזלדה
1942פינסק, פוליןפולין10דובזביץוולוולה

מרץ-44אושוויץ, פוליןרומניה9קופלבר
1942חלמנו, פוליןפולין7זילינובסקיעזרא
ספטמבר-42אושוויץ, פוליןפולין12נויגבאוררחל

1941סלונים, פוליןפולין17שטיינברגנחמיה
1943טרבלינקה, פוליןיוגוסלביה5כהןמטילדה

1942חלמנו, פוליןפולין17בורקובסקייוסף
1944אושוויץ, פוליןרומניה7פרייזלרמרים
1942פונר, פוליןפולין5ליפקרחיים

ספטמבר-44אושוויץ, פוליןפולין12כלבשפרינצה
1942פולין3קופלמןמשה

1942באבי-יאר, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)12חריזמןאברהם
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1943טרבלינקה, פוליןיוגוסלביה5כהןרפי
טומשוב לובלסקי, פוליןפולין12ברנדלשייבה
1943אושוויץ, פוליןפולין11גוטמןגדליה
אושוויץ, פוליןפולין15היישריקאסתר
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה12גרינברגאייזיק
1943קופיצינצה, פוליןפולין8מרקונתן

אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה11ברגריהודית
פוליןפולין10פרידמןאידה
פוליןפולין2פיאסצניאסתר
גרמניהפולין17מכטינגרמוניאק
1942בראנסק, פוליןפולין13גרודזינסקיזלדה
פוליןליטא16ברמןזלמן

1941פונר, פוליןפולין8אוקסאמיליה
1944אושוויץ, פוליןרומניה9אברהםהניה
1941קמיניץ פודולסקי, אוקראינהצ'כוסלובקיה15זליקוביץלאה
1943פונר, פוליןפולין12הוכשטיןנחמה
1942טרבלינקה, פוליןפולין10וינברגמשה

20/08/1941רקישוק, ליטאליטא11שטמלרפייגאלע
1944אושוויץ, פוליןהונגריה14אקשטיןשמואל
1943אושוויץ, פוליןפולין8רוזנברגפרל
1942טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה4הנדלריטה
פוליןפולין17אורדיננסאסתר
אוקטובר-42וולין, פוליןפולין11סוסלמוטי
1942אושוויץ, פוליןיוון12אשכנזייצחק
1943פולין15ברשטייןיעקב
1941טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה3דכיסרפאל
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27/09/1941אישאשוק, פוליןפולין8סוננזוןמאיר
1944אושוויץ, פוליןפולין12שכטרחנה

1943אושוויץ, פוליןפולין2דרוקמשלה
1941טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה1סורקיסלייב
1943אושוויץ, פוליןיוון10גרוטסמימי
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה13אייזלריוסף
1944אושוויץ, פוליןרומניה10ליברמןסנדר
1943אושוויץ, פוליןפולין13רוזנברגשמחה
טרבלינקה, פוליןפולין15זנדיהושע
01/05/1942דאוגאוופילי, לטביהלטביה11גולדברגמוסיה
1944וינה, אוסטריההונגריה14שוורץיהודית
1942אושוויץ, פוליןפולין11פנטפילהרש
1942סוביבור, פוליןפולין15גוטליבזלמן
אושוויץ, פוליןארץ ישראל17זילברשץאדם
1941פולין6פרידמןשרה

1944אושוויץ, פוליןרומניה11אלייששיינדלי
1942חלמנו, פוליןפולין11רושטייןיעקב
1943אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה10רוזנברגהיידי
1941קלצק, פוליןפולין6שוסטריוסף
1943טרבלינקה, פוליןפולין9לנדגרטןאליהו
1942דובנו, פוליןפולין16פישמןרחל
1943אושוויץ, פוליןפולין4רובינשטייןרייזל

פוליןפולין16בסשמואל
רזקנה, לטביהלטביה1קאמראזבאסל
1942לודז', פוליןפולין17ברקמןאנטול
אפריל-42מאידנק, פוליןפולין14קפהחנה
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1943פונר, פוליןפולין15טברצקיכתריאל
23/08/1942מניאביצ'ה ווודס, פוליןפולין9אייזנברגבבה
1943סטולין, פוליןפולין9קנובובייץחיים
1941פוליןפולין8שבחיעקוב
אושוויץ, פוליןפולין10רינגטושיה
יולי-44קובנה, ליטאליטא14סלמוןזלדה
1941אושוויץ, פוליןפולין14קנרבלצה
1944אושיאץ, בילורוסיה (ברית המועצות)פולין13איסטריןגולדה
29/06/1942סלונים, פוליןפולין17אוסטרובסקייעקב
1943לאגישה, פוליןפולין3רויטמןחיים

מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה6נוימןאברהם
1943וויאלקיה מוסטי, פוליןפולין6זילבראיצו
מרץ-44אושוויץ, פוליןפולין5יעקובסוןמרים

פרוז'נה, פוליןפולין15איינשטייןפריידא
1941וורשהפולין6אטינגריוכבד
1944אושוויץ, פוליןרומניה14סבוינה
1942שרגורוד, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה6גלזרחנה
1943אסטוניהפולין16שומלסקידניאל
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה7פישרמאיר
1941פונר, פוליןפולין17סוקולינסקייצחק
קובנה, ליטאליטא13נסלביץדבורה
אפריל-43אושוויץ, פוליןיוון13שטוביאסתרה
09/10/1941קמיניץ פודולסקי, אוקראינהאוקראינה (ברית המועצות)6פרקלסקיפליקס

1941פוניבז', ליטאליטא16ברנרבת שבע
1942טרבלינקה, פוליןפולין4טוביאשרחל

29/06/1944אושוויץ, פוליןיוון2לוימרדכי
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1943אושוויץ, פוליןפולין11גולדשטייןזלמן
11/06/1944אושוויץ, פוליןהונגריה14ברייערהינדה
1944אושוויץ, פוליןפולין6שמרגדאיגנש
יולי-43טרנופול, פוליןפולין16שפרנקהלה

סוביבור, פוליןפולין9שיסלרהרשלה
1941ריגה, לטביהליטא1טרייזיןברל
1941ריגה, לטביהגרמניה12הברגריץמרים
1942מאידנק, פוליןפולין9פלדויבריעקב
1942מאידנק, פוליןפולין14פיירשטייןדוד
סוביבור, פוליןפולין15שידלובסקילובה
1941קלם, ליטאליטא16אימברשיינה
1942פוליןפולין16קרנרהרש
1944אושוויץ, פוליןהונגריה15לינדנפלדקאתי
1942פולין2זלמנוביץיצחק
ריגה, לטביהלטביה17כץחנה

21/09/1942מיאצ'ין, פוליןפולין15כץשמעון
דוברה וולה, פוליןפולין10ליטבקיוסף

1944אושוויץ, פוליןרומניה11סלומוןישראל
1941פוסטוב, פוליןפולין17אלפרוביץבנימין
1943אושוויץ, פוליןפולין11ולדליברנטמרשילו
1943אושוויץ, פוליןפולין7מגידאסתר
1942רובנו, פוליןפולין14רוטשטייןלנה
אפריל-42חלמנו, פוליןפולין10ליפמןחנה
1944אושוויץ, פוליןיוון1בינוןניסים
פוליןפולין8דורפמןלייבה
24/09/1942טוצין, פוליןפולין13פטיצריים
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אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14גרינברגרשיינדל
יולי-42דרוחיצין, פוליןפולין3הולצמןיהודית
אושוויץ, פוליןהונגריה12הופמןרחל
1942לודז', פוליןפולין6פליטמןחיה

בנדין, פוליןפולין14גיטלרבנימין
1942טרבלינקה, פוליןפולין13לטוביצקייהושוע
13/07/1942קוסטופול, פוליןפולין17ווייצרחנה

1944אושוויץ, פוליןהונגריה12טאוביחזקאל
1941יורברג, ליטאליטא15מוסטישראל
1942קוסטופול, פוליןפולין14ברנחמה
1941קוזמינק, פוליןפולין8הפטקהבילה
1944אושוויץ, פוליןרומניה6פלדמןזוזי

1944אושוויץ, פוליןרומניה13לוירבקה
1942פינסק, פוליןפולין17איזנברגאידה
1942קובנה, ליטאפולין10קרפלליובה

29/06/1941מולדובה, רומניהרומניה1מנדלסוןאלכסנדרו
יוני-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה17רוזנווסרברכה
טרבלינקה, פוליןפולין15ברומברגצביה
רסין, ליטאליטא14רובינשטייןחנה
אפריל-44אושוויץ, פוליןרומניה2שלומוביץיעקב

1941פונר, פוליןפולין7מטלובסקימוטלה
אושוויץ, פוליןיוון12ישראלשלביה
1942ברזנה, פוליןפולין6צרנוטעפייגעלע
אוגוסט-42טרבלינקה, פוליןפולין13קופפרבלוםשאול
1942טרבלינקה, פוליןפולין17בנדטסוןמרדכי
1942אוסטרוג, פוליןפולין15ויינריעקב
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אושוויץ, פוליןפולין15איינהורןחנוך
טרבלינקה, פוליןיוון10מנוחאלי

מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה7פלדמןגולדה
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה17מייזליקאהרון
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה9ניימןחיים
1943טרבלינקה, פוליןפולין13אלינברגמשה
1944אושוויץ, פוליןפולין14קנופרמרדכי
פוליןיוון14בלאושטיןיצחק
1944אושוויץ, פוליןרומניה15סבוליוש

1944צ'רנאוץ, רומינהרומניה12דויץכתריאל
אוקטובר-41אודסה, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)14שטיינברגליב

אושוויץ, פוליןפולין12וינגרטןמאיר
1944אושוויץ, פוליןרומניה15גלזרפרידל
1944אושוויץ, פוליןהונגריה13פרידמןמשה

1942לבוב, פוליןפולין12ברנדברוניה
1944ווילנה, פוליןפולין15שומליסקיאסתר
1942בלזץ, פוליןפולין7שרייברשמואל
טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה15הלרלוזר
מאי-44טרבלינקה, פוליןרומניה16קסנרמלכה
1941ריגה, לטביהלטביה12לייקיןמשה
1943קרסניק, פוליןפולין10גולדברגמשה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה11גרוספייגה
1943אושוויץ, פוליןפולין15מרובקהבלה

אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה9מנדלוביץישראל
1943אושוויץ, פוליןפולין17שנברגהניה

מאידנק, פוליןפולין15ויינגרטןבלומה
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יולי-42אושוויץ, פוליןפולין6רפפורטרחל
1944אושוויץ, פוליןרומניה15הוסיעקב
1943טרבלינקה, פוליןפולין15שידלומשה
אושוויץ, פוליןרומניה12קרטוןאווה
מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה15גדלוביץדוד

מאידנק, פוליןפולין17זטרמןמשה
1939פולין5גייגרשעייה
1942טרבלינקה, פוליןפולין11לררפרלה
1943מאידנק, פוליןפולין13בוימשטייןגיטל
1942בלזץ, פוליןפולין9פיינזילבריוסף
19/09/1942אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14למפלחיים

1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה10שפרשמואל
15/05/1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה12רוזנברגשאנדור
1942מינסק, בילורוסיה (ברית המועצות)בילורוסיה (ברית המועצות)6רוביןסוניה
פונר, פוליןפולין5בקלריסקיאבא

1943בויאניצה, פוליןפולין10פרנקלדבורה
1943אושוויץ, פוליןיוון11ישראלשלמה
1942קשושוב, פוליןפולין5בכריוסף
1942לובלין, פוליןפולין10רפפורטמאיר
1944אושוויץ, פוליןרומניה12קלייןמרטה
1942פוליןפולין16הרשקוביץשמיל
לטביהליטא1דיסלראידה

1941טרבלינקה, פוליןפולין11ציגלראברהם
1944אושוויץ, פוליןהונגריה8שוורץגורג

וורשהפולין13גולדפינגרפרידה
ריגה, לטביהגרמניה17וקסורנר
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1943טרבלינקה, פוליןפולין7שיבקזיסל
מאי-44אושוויץ, פוליןהונגריה5גליקשיע
אפריל-43פודקאמין, פוליןפולין6רוטמרים
פוליןפולין11וייססלומון
אושוויץ, פוליןפולין16יגלניקלייבל
1941טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה17פוטיקסופיה
אפריל-43פונר, פוליןפולין5דנישבסקיינקלה
1943אושוויץ, פוליןפולין3שיבקשמוליק

פוליןפולין16שלדקוסקישיה
1941טולצ'ין, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה14קרויטורודורה
1941טרבלינקה, פוליןפולין14ציגלרקלמן
27/03/1944ליטא3לייכטרישה

1941קמין קושירסקי, פוליןפולין11קושרישראל
1942טרבלינקה, פוליןפולין15טריסקהניך
1942פינסק, פוליןפולין16פטשקיןמשה
קרסלבה, לטביהלטביה17כהןדוד

טרבלינקה, פוליןפולין17ליפפלדפסיה
1942פינסק, פוליןפולין12דובזביץמשה
אושוויץ, פוליןרומניה12ברמינקהאיגנץ
בלזץ, פוליןפולין13מילנרשלמה
אושוויץ, פוליןפולין11חשנובסקילולה
1943אושוויץ, פוליןפולין2פיקרביץגטו
1942מאידנק, פוליןפולין10שטייןחוה
וורשהפולין16וולךמשה

1943וורקוביצ'ה, פוליןפולין9זמודיןאלישבע
1941פולין9טרופפנייה
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1942פולין10קפלןיוסל
טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה3נודלמןרעיה

1942חלמנו, פוליןפולין7נובינסקיזיסקינד
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה10פישרשלמה
בלזץ, פוליןפולין11רוזנברגאברהם
1945אושוויץ, פוליןפולין16שדזונסקיזלדה
פוליןפולין12ליכטנשטייןמרים

אפריל-43פונר, פוליןפולין13כגנוביץשמואל
1943קובנה, ליטאליטא15כגןישראל
1943נובי טארג, פוליןפולין6רוזנברגרוני

1942אושוויץ, פוליןפולין5מונדריאסתר
מינסק, בילורוסיה (ברית המועצות)בילורוסיה (ברית המועצות)10קץהיה
1942טרבלינקה, פוליןפולין11גולדפרביעקב
1942סרני, פוליןפולין5צנטריעקב
1944אושוויץ, פוליןרומניה13גלרליהי

1941סלונים, פוליןפולין17גרודנציקבנימין
וורשהפולין8רוטמןחנהלה
1943ביאליסטוק, פוליןפולין16שינדרראובן
מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה13פלדמןמנדל
1943לודז', פוליןפולין15שיבקגוצה
1942פולין15רנקושינסקירייזל
1942פוליןפולין15פינצובסקיחיה
1942מלניצה, פוליןפולין16פרצוקרוזה

22/08/1942קורילובצי, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)17שוסטרפרידה
1943סטרי, בילורוסיה (ברית המועצות)בילורוסיה (ברית המועצות)14ינקליביץאיזיק
1941פינסק, פוליןפולין10רובחהפסח
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1942טרנוגרוד, פוליןפולין13זצרישיהו
1942פוליןפולין6דוידזוןרחל
1944אושוויץ, פוליןרומניה12הוברחיה

אוקטובר-42דובנו, פוליןפולין4זינגררחלה
1943פלשוב, פוליןפולין12וסרלאוףמנחם
ספטמבר-42פולין10זלברברגמשה
1941גאיסין, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)3פוקססלווה
1942קולנו, פוליןפולין8בורקטוייבע
1942קרמניץ, פוליןפולין16גולברגחנה

1942טרבלינקה, פוליןפולין4נוטקביץישראל
09/09/1942קורזניאץ, פוליןפולין15גורדוןזלמן
1942אושוויץ, פוליןפולין9לשצינסקיברנה

יוני-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה7סנדרוביץשלומה
1944אושוויץ, פוליןהונגריה14ויינברגרלויוש
לובומיל, פוליןפולין16שטרוםמשה
21/03/1943אושוויץ, פוליןיוון13טרוקרחל
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה12ברנשטייןייטה

1942חלמנו, פוליןפולין14וינטראובשמואל
1944אושוויץ, פוליןהונגריה6קובץמגדה
13/08/1941יאנובה, ליטאליטא11הוניגמןאסתר
1943אושוויץ, פוליןפולין8רבינוביץפרומה
1944פולין14בודקיצחק
1942אובודובקה, רומניהרומניה3פולונסקיאברום
יוני-44אושוויץ, פוליןרומניה9ריזלמשה
1944בוכנוואלד, גרמניהרומניה15סלומוןיואל
1942וורשהפולין15הוניגמןחנה
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ספטמבר-42לאחבה, פוליןפולין10קושנירנחום
1941סלונים, פוליןפולין17רוזינסקיחיה

מאידנק, פוליןפולין12קראוסקופףבנימין
יולי-44אושוויץ, פוליןפולין12גולדרייךיצחק
1943אושוויץ, פוליןפולין10ירוצלבסקירכיל
1941קובנה, ליטאליטא9גולדשטייןוולולה
אפריל-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה12אדלראיציק

1943לודמיר, פוליןפולין8לרנרהרשלה
יולי-42וולין, פוליןפולין5ברגמןאליעזר
1942בלזץ, פוליןפולין14ברטרםטושיה
1942וורשהפולין13גרינבלטמנדל
09/06/1942איווניץ, פוליןפולין12מורדוכוביץברוך
אושוויץ, פוליןיוגוסלביה10שפראנדרי
1944אושוויץ, פוליןרומניה6רפפורטאנה

1942טרבלינקה, פוליןפולין16ברנצווייגאנדזה
אושוויץ, פוליןפולין14שמולביץדינה

קוסוב, פוליןפולין6קרליץמילכה
1942פולין13קופרמןרחל

1945גרמניהפולין13קרפיולפרניה
18/05/1944אושוויץ, פוליןרומניה2נייהוזלרוילי

1941טרבלינקה, פוליןפולין1זיסמןשרה
פונר, פוליןפולין16שרפשטיןרחל

1943מאידנק, פוליןפולין16רוכפלדאסטר
אוקטובר-44אושוויץ, פוליןהונגריה16שורץשושנה
ספטמבר-42טרבלינקה, פוליןפולין14בליטנטליצחק
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה6קלייןמאיר
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1942מוגילב, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה2שטנדרמלכה
1942חלמנו, פוליןפולין5זלמנוביץיוסי

1942פינסק, פוליןפולין15קוזניעץפסיה
1941סוביבור, פוליןפולין3מנטלמכרליבה

נובמבר-42בלזץ, פוליןפולין14ליטבקצסיאה
1942בריסק, פוליןפולין17רוזנשייןשאול
1941קופישוק, ליטאליטא6מנקיןשלום
1941טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה14גורוביץמניה
1944אושוויץ, פוליןרומניה14ברקוביץאשר
27/08/1941קמיניץ פודולסקי, אוקראינהצ'כוסלובקיה9נוימןמשה
פוליןפולין12מילביץיוסף
ספטמבר-42סרניק, פוליןפולין8בוברובצילה
1944אושיאץ, בילורוסיה (ברית המועצות)פולין15איסטריןגרוניה
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה17שוורץבנימין
מרץ-42שרגורוד, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה14ואגנרביבי
1943אושוויץ, פוליןפולין11מרובקהיוסף
1941קלצק, פוליןפולין12גלרחיים
1942יאנוב, פוליןפולין10בילוטינסקירוזה
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה8ברקוביץחיה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה6גליקסיסי
יוני-42סמבור, פוליןפולין16אקרטחיים
1940מונסטרזיסקה, פוליןפולין12קלנברגיהודה
אוגוסט-41ביאליסטוק, פוליןפולין6פיקרביץנחום
ויניצה, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)10קאפרובמולה
1944טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה13בונדוקאלטר

1944אושוויץ, פוליןיוון13מורדואברהם
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1941פונר, פוליןפולין5דרויאןחנה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה10שיינברגרהרשל
קופאי גורוד, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה10הייסמןשמואל
1939פולין13צרבונהגורהשימחה
1941טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה6וולףיוסף
1944אושוויץ, פוליןרומניה14פריידלרדב

אוקטובר-43ביאליסטוק, פוליןפולין10בינדרישראל
1944אושוויץ, פוליןפולין9וינברגחנוך
אוקטובר-42טרבלינקה, פוליןפולין15בלומנשטוקחיה
1944סאמבור, פוליןפולין10קרפרחל
1942פוליןצ'כוסלובקיה16גולדלאה
1942פינסק, פוליןפולין11קוזניעץרוזה
פוליןפולין14שיפמןיצחק
1944אושוויץ, פוליןרומניה8נוסבאוםדוד

1939טרבלינקה, פוליןפולין17פרוסטמרים
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה4מילרברוך

1942דיסנה, פוליןפולין9סלודקובפייביש
1942וורשהפולין7סלודוחהמירה
אושוויץ, פוליןפולין15פייגהגוטצה
מאי-43פולין1שרמןחיים

1941קובנה, ליטאליטא17פרבמןשלמה
טרבלינקה, פוליןפולין14מלברשרה
1942פשיגלוב, פוליןפולין17בוקשטייןיוסף

1941פונר, פוליןפולין11ויטנברגפרידה
פוליןפולין7למהוטזלמן
1944אושוויץ, פוליןפולין16בהרירחוה
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1943טרבלינקה, פוליןפולין5גרניצהמנחם
פוליןגרמניה12גרבישבסקיאירמה
1942סטניסלאו, פוליןצ'כוסלובקיה11שמילוביץאסתר
1942חרובישוב, פוליןפולין6הודסהרש
1942מוגילב, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה2פטררומאיר
1942אושוויץ, פוליןפולין6סנדלרהנצל
פברואר-42סטרומה, אוניית המוותרומניה14דייןרותי

1941ריגה, לטביהלטביה3סמורגונסקימרינה
1943אושוויץ, פוליןפולין4אוקסנהנדלררגינה
1941ליטאליטא13חננוביץמיכה
1942דומצ'בו, פוליןפולין15גרינשטיןולוול
יולי-42אושוויץ, פוליןפולין9בורובסקימלכה
1941ליווני, לטביהלטביה16שיץיחזקל
בסרביה, רומניהרומניה16קריפסצילה
1943אושוויץ, פוליןפולין15נוסבאוםצבי

03/07/1941מולדובה, רומניהרומניה17קאופמןמטילדה
1942אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה15שוורץנתן

1940וורשהפולין16מליניאקיחזקל
1943טרבלינקה, פוליןפולין11וימרשברגשרה
1942בריסק, פוליןפולין15רוזנשייןליבע
1942דומברוביצה, פוליןפולין2גוזשורה

מרץ-42בלזץ, פוליןפולין13צוקרברגצסלאווה
1943פוליןפולין14לרנרמענדל
22/07/1942ביחובה, פוליןפולין15קיפרמןלאה
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה2ויזלרייזל
1942אושוויץ, פוליןפולין8קוקוטקחיה
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10/04/1943אושוויץ, פוליןיוון15עקיבהשמעיה
טרבלינקה, פוליןפולין10הרשליקוביץיצחק

רטנה, פוליןפולין6מרדרישראל
1942לבוב, פוליןפולין17לשרשינדלה
1941סילנה, לטביהלטביה7בירמןברקה
1943פולין9מילרשמואל
1941פולין16גולדשטייןפרלה
1942בלזץ, פוליןפולין12פיינזילברמרים
1942פולין4ריינהרץרחל

1944אושוויץ, פוליןרומניה11קיזלניקפרומה
09/11/1941מיר, פוליןפולין16שרייברסלבה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14רוזנבאוםרוזה
טרבלינקה, פוליןפולין12טריליזרוולף

1941אושוויץ, פוליןבלגיה17הילסברגמרסל
1943אושוויץ, פוליןפולין4פיקרביץמשה
1942מאידנק, פוליןפולין9גלאובןהניק
1944אושוויץ, פוליןהונגריה17לוסטיגמתי

1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה10קלייןשיינדל
יוני-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה8סובואריה
1942טרבלינקה, פוליןפולין5שווינטלסקייוכבד
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה15נוימןשרה
1944אושוויץ, פוליןאיטליה7כהןאהרון
1942טרבלינקה, פוליןפולין12זיסהולץפייגה
28/11/1941קובנה, ליטאליטא4זלוביץמנדה
1942אושוויץ, פוליןפולין8בורשטיןטולה
1943אושוויץ, פוליןפולין15אנילביץריבה
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1944אושוויץ, פוליןפולין17גוטמןצבי
25/06/1941אובליאי, ליטאליטא3שבשביץזלטה
1943טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה3יונגרצבי
1941טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה10דרמרצבי

1942טרנוגרוד, פוליןפולין13טריגרגולדה
מרץ-43אושוויץ, פוליןיוון3שמשיקלרה
מאי-44ליון, צרפתצרפת14צדיקרפאל

1941ריגה, לטביהלטביה14יפהשולמית
1942מיזוץ', פוליןפולין13פלדמןגיטל

1941קובנה, ליטאליטא15ריסקיןבליומה
1940וורשהפולין3פייגנבלוםחנה
1941פונר, פוליןפולין13ויטנברגחנה
פברואר-42ברשד, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה15קולהרותי
1942סנינה, צ'כוסלובקיהצ'כוסלובקיה14לייבוביץיוטה

1944שטוטהוף, גרמניהליטא10פוקהשלמה
1944קובנה, ליטאליטא16גלאזשרה
1942קובנה, ליטאליטא15אקרמןדוד
1941סיבריה, רוסיה (ברית המועצות)פולין15גרברהניה
1942רוקיטנה, פוליןפולין8שרייבריעקב
1941וילקומיר, ליטאליטא13רוביןשיינה
1943אושוויץ, פוליןפולין17בנקשרה

ספטמבר-44סוקולוב, פוליןפולין10וישביצקיאברהם
שידלוביץ, פוליןפולין3ברודניבסקייהושע
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה17רוסמןגיטל
קאוקאז, ברית המועצותרומניה16זייףבוזה
אושוויץ, פוליןפולין4בריינדבייןברלה
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1944אושוויץ, פוליןרומניה12פולקמשה
1942סוקולוב פודלסקי, פוליןפולין15לויןליבע
1942פולין6קלמנוביץשרה
אפריל-43פודקמיאן, פוליןפולין13בריהודה
1940טרבלינקה, פוליןפולין11פרידלנדהניה
פוליןפולין10גליקסמןמשה
28/08/1942סרנה, פוליןפולין15פרפללאה
1943חלמנו, פוליןפולין12קארוגיטל
1942פונר, פוליןפולין15מצולסקיברכה
קובנה, ליטאליטא12דיסלרדינה
1941רזינה, רומניהרומניה14סורוקהזליג

פוליןפולין8מילביץפנחס
30/12/1942טרבלינקה, פוליןפולין17פרייסנעשע
1941פוליןפולין9וקסמןרבקה
מאי-41אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה6פרידמןמיכאל
מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14וועגיוסף
1943טרבלינקה, פוליןפולין14מרינגרשרה
1944בוכנוואלד, גרמניהצ'כוסלובקיה17קלייןמשה
סוביבור, פוליןפולין11שולמןמרים
ספטמבר-41חורוחוב, פוליןפולין16גרוסריעקב

1942טרבלינקה, פוליןפולין2פיינגולדאברהם
1942אושוויץ, פוליןפולין14גראנאטציפורה
1942דובנו, פוליןפולין12לושאקכלציה
11/07/1941שרגורוד, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה4רוטרופרומה
1941דווינסק, לטביהלטביה12אלדמןשרה
1943לודמיר, פוליןפולין12בוקסנבלוםחנה
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1942אסטוניהפולין17גולדברגבילה
1941קלצק, פוליןפולין11פישמןפסיה

1943וורשהפולין16טרופהפלתיאל
1943טארנובפולין2וולקןפטר
1942טרבלינקה, פוליןפולין15וינברגרוזה
1943טרבלינקה, פוליןיוגוסלביה13אלוהלאה
1942קורץ, פוליןפולין15גלוברמןברכה
נובוסליץ, רומניהרומניה10שרפנחס

1943טרבלינקה, פוליןפולין6מנדלבאוםחלינקה
1943טרבלינקה, פוליןפולין7אדלמןהלינקה
22/01/1945ברגן בלזן, גרמניהצ'כוסלובקיה12דוידוביץצירלה
1939טרבלינקה, פוליןפולין16יכטרליאון
1942בארנוביץ, פוליןפולין17מנסקיינטה
ינואר-40סוקולוב, פוליןפולין9טייטלבויםיעקוב

פוליןפולין10מרגולסיחזקאל
1944אושוויץ, פוליןהונגריה12דוידוביץמשה
1941רומניה14שורזיומה
1941לאחוביצי, פוליןפולין13סלוטשקחיה
1942אושוויץ, פוליןפולין14פלדברגנח

1941טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה11דכיסחנה
1944אושוויץ, פוליןיוגוסלביה4פישריהודית
1942בלזץ, פוליןפולין14צוקרמןיהושע
אוקטובר-41טרבלינקה, פוליןפולין14פישהוףזישה
1944אושוויץ, פוליןרומניה13זליגזאב

1943אושוויץ, פוליןפולין12שיבקהינדל
אוגוסט-43אושוויץ, פוליןפולין6זיסמןשמשון
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טוצין, פוליןפולין16קוציןרחל
1939רוסיה  (ברית המועצות)רוסיה (ברית המועצות)4גולדשטייןצבי
29/05/1944אושוויץ, פוליןיוגוסלביה17מנדלחיים
קולומאה, פוליןפולין5ברקובררות

1942וורשהפולין5גרינשפןישראל
אושוויץ, פוליןפולין13ברנשטטרשלמה
13/08/1941יונווה, ליטאליטא10לויקמןראובן
1941מרקינה, ליטאליטא14סנדלרמינה
לודז', פוליןפולין13מושקוביץמנשה
1943קוזין, פוליןפולין14בנקירפניה
1942ריגה, לטביהלטביה1פירסטשבע
1943אושוויץ, פוליןפולין6רבינוביץמניה
1941גירוליאי, ליטאליטא10פרידמןמשה
1943אושוויץ, פוליןפולין9בלוךרויזה
1942פינסק, פוליןפולין7קפלןנחמה
אושוויץ, פוליןהונגריה10מורבאיליוש
אושוויץ, פוליןאוסטריה14צקרות
1942פינסק, פוליןפולין15פלדמןחנה

אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)7רויזמןמריאנה
1942רוסיה  (ברית המועצות)רומניה6כץזיסי

1942פינסק, פוליןפולין8דובזביץפייגלה
אוגוסט-44אושוויץ, פוליןפולין6גולדברגגיטה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14גולדברגמלכה

אוטבוצק, פוליןפולין12קפלושניקאברהם
קוסטסטי, רומניהרומניה6שרצרפרידה
יוני-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה15רוזנווסרשרה
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1941אושוויץ, פוליןרומניה9סבוביץאברהם
1941טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה3דובנראברהם
1943טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה2קורצברגדבורה
יוני-44אושוויץ, פוליןהונגריה12דוידוביץפישל
מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה12ברגרטובה
1941פוליןצ'כוסלובקיה16סימקוביץרויזה
1942קזחסטן, (ברית המועצות)רומניה4ויינברגיוסף

1940חורוחוב, פוליןפולין6פיינגלוסישראל
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה12גרוסמןחיה
1941ריגה, לטביהליטא1טרייזיןיוסי

טרבלינקה, פוליןפולין5בקרבצלאל
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה8איזקוביץפרידה
1941טרבלינקה, פוליןפולין5גרינברגהנייק
טרבלינקה, פוליןפולין16בדרדוד

08/05/1942לידה, פוליןפולין14גורפונגיצחק
1944אושוויץ, פוליןרומניה12מטיסאשר

1942מוגילב פודולסקי, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה13זוננשטייןאפרים
1944אושוויץ, פוליןפולין11קוטקשרה
15/03/1942בווזדאטס, פוליןפולין8מנטלהניה
1941ווילנה, פוליןפולין9פילובסקירחל
13/08/1941יאנובה, ליטאליטא13הוניגמןמוטל
1941פולין12טלרוילי

09/05/1945לבוב, פוליןפולין14פרידפרטיגשלמה
1944ווילנה, פוליןפולין17בלוךזליק

1944אושוויץ, פוליןרומניה16מושקוביץפריידי
אוקטובר-42טרבלינקה, פוליןפולין10אלקסנדריעקב
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אושוויץ, פוליןרומניה4וולףחנצה
מאי-44אושוויץ, פוליןפולין3חיימוביץינטה
לובומיל, פוליןפולין11לנגרחנה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה6איזקוביץאנשל
1942פוליןפולין5פזנציבסקייצחק

טאטאורבקה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה9גרינברגריבהלה
1940רותקי, פוליןפולין16רפפורטאיטה
פוליןפולין15רץשמואל
1942אושוויץ, פוליןפולין11סקורושביץיחיאל
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה8שפרדב

דצמבר-41פשארובצה, פוליןפולין16קוגלרמנצה
1940פוליןפולין10מלאךיהושוע
1943אושוויץ, פוליןפולין3בלוטרות

1942דובנו, פוליןפולין13פישמןריבקה
אוגוסט-42וויסניוביץ, פוליןפולין16גיבלבראריה
אפריל-44אושוויץ, פוליןרומניה14לזרוביץשרה
מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה10ארליךגיטל
1943טרבלינקה, פוליןפולין11הורוביץשרה

1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה9איצקוביץאפרים
1943אושוויץ, פוליןפולין13רבינוביץיעקב

1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה16בםציפורה
קורץ, פוליןפולין9גלוברמןאשר
1941חלמנו, פוליןפולין16הירשברגחנה
1942פולין15מהלרלה
אושוויץ, פוליןפולין10וינגרטןבלה

11/09/1941סרהי, ליטאליטא14שולץמרדכי
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יוני-42אושוויץ, פוליןפולין13אנזלאולה
1941יאסנובאץ, יוגסלביהיוגוסלביה6גנץוולף
1941וולין, פוליןפולין17קליימןלאה

1943אושוויץ, פוליןפולין13הפטקהציפורה
1942פינסק, פוליןפולין2דובזביץפייגה
אוקטובר-42טרבלינקה, פוליןפולין13אלטמןפלה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה17יוזפוביץדוד

1943חלמנו, פוליןפולין3בקראלימלך
06/09/1939סקלה, פוליןפולין17קולטץאהרון
1942גלוגוב, פוליןגרמניה14קלרפנחס
אושוויץ, פוליןרומניהתינוקפולקפייגה
1941פולין7קלמנוביץאסתר
1941קרמניץ, פוליןפולין16קיטשבסקידבורה
1941וילאקה, לטביהלטביה8פלינרריבה
1940וולין, פוליןפולין3קיטזאב

1945אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14קלייןרבקה
1941פינסק, פוליןפולין11קאנדעליעקב
פוליןפולין5גוברמןרפאל
1941ווילנה, פוליןפוליןתינוקלזבןדוד

1943בלזץ, פוליןפולין16גרוסמןליובה
29/06/1941יאסי, רומניהרומניה16לופוביץינקו

1943פולין16מיירספלדהירש
1943אושוויץ, פוליןיוון10אגידוד

10/05/1942ואסילישקי, פוליןפולין11אינשטייןיהודית
טרנופול, פוליןפולין13ברטלרליאון

1942פונר, פוליןפולין6סידוריסקישמחה
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אוקטובר-44אושוויץ, פוליןהונגריה14שורץאווה
1942קוצק, פוליןפולין14וישניהזלדה
13/09/1942טרבלינקה, פוליןפולין11רוטשטייןלילה
1942מאידנק, פוליןפולין14פלדויברפייגה
קיאלצה, פוליןפולין17זילברברגשמריל
1942אושוויץ, פוליןאוסטריה10נוימןקלאוס
1942פולין6פייןרייזלה
27/09/1941אישאשוק, פוליןפולין16סוננזוןאלטה
1944אושוויץ, פוליןרומניה6אוסטולושאלתר
מריאמפול, ליטאליטא1אבוסקייעקב
1942אושוויץ, פוליןרומניה11דסקלבלה
אפריל-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה9קסטאתי

ספטמבר-44פולין6וישביצקיאסתר
1939וורשהפולין10וולךמשה
1942טרבלינקה, פוליןפולין10שודלןהניה
25/04/1943אושוויץ, פוליןיוון8מלאךבניקו
1943פלשוב, פוליןפולין9איידיקוסאיציק
08/09/1939לנציצה, פוליןפולין17שרוולף

1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה8רוביןמיכאל
1943אושוויץ, פוליןיוון3אגימרים
יולי-41שקוד, ליטאליטא9קוטליאנסקימינה
פוליןפולין16בלומשטייןולול

1943אושוויץ, פוליןפולין13ביאלוגורסקישמעון
אוגוסט-44יאסי, רומניהרומניה11גרינברגרוזה

1942אושוויץ, פוליןבלגיה3קופרמינץהילדה
22/03/1943אושוויץ, פוליןיוון6בנוזיליומשה
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טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה12נודלמןגדליה
1943אושוויץ, פוליןרומניה13אנגלדבורה
1942אוקראינה (ברית המועצות)רומניה9לדנהייםבלומה
1943אושוויץ, פוליןפולין13בוגלרמיכאל
1940פולין5שימשילביץבורקה
1943לודמיר, פוליןפולין17ביטרמןישראל
1942פונר, פוליןפולין7גורוסשיינה
1944אושוויץ, פוליןרומניה11גלזרמשה
1939וורשהפולין11בוליוןפרניה
טרבלינקה, פוליןפולין12גולדשטייןדבורה
10/04/1944אושוויץ, פוליןאוסטריה13שיפלדריםקורט
טלוסטה, פוליןפולין15שריירשיקה
1942וורקוביצ'ה, פוליןפולין10פוטרוךארלה
1942קרשוב, פוליןפולין7בכרחווה
מרץ-43טרבלינקה, פוליןפולין11ליפשיץיהודה
1941ריגה, לטביהלטביה11כץאורי

מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה6ליבוביץרויזלה
1942אושוויץ, פוליןפולין3פייטקבלימה
20/11/1941יאנובה, ליטאליטא16נובוחוביץחיה

1942טרבלינקה, פוליןפולין14זנדישראל
1944דכאו, גרמניהליטא14ליפשיץאברהם
1943בלזץ, פוליןפולין12שניידרפרידה
1943אושוויץ, פוליןהונגריה2לוינגרלסלי
1944אושוויץ, פוליןרומניה12מנדלוביץביילו

1943אושוויץ, פוליןפולין15גולדשטייןגנדלה
בלזץ, פוליןפולין11וינפלדאליעזר
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אוגוסט-43אושוויץ, פוליןפולין8גרובנריצחק
1944אושוויץ, פוליןרומניה3מיטלרלאה

1943קובנה, ליטאליטא13מלץשמואל
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה8ברנשטייןחנה
ספטמבר-41לבוב, פוליןפולין14איזנברגפייגה
1943נובי טארג, פוליןפולין14רוזנברגשאול

אושוויץ, פוליןפולין12דבורצקישולמית
1943אושוויץ, פוליןפולין9אנילביץיהשוע
1942אושוויץ, פוליןפולין13בלנקיצחק
1942קוסין, פוליןפולין12בנקירמוניה
1943טרבלינקה, פוליןפולין17גרוסמןליבה
1941פולין3וקסמןרחל

1942אושוויץ, פוליןצרפת13פרידמןאליעזר
1944שטוטהוף, גרמניהפולין13גולובשלמה
14/08/1942לנין, פוליןפולין17גרודצקיאברהם
1944אושוויץ, פוליןפולין11טורצינסקימתיתיהו

מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה15ווסרמןשרה
ספטמבר-42טרבלינקה, פוליןפולין14יעקובוביץאסתר
אושוויץ, פוליןפולין16וינברגשרה
1941סלונים, פוליןפולין17אפשטייןרפאל
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה15שמעונוביץישראל
15/09/1941בוטק, ליטאליטא12לוישמעון
1942לובובנה, פוליןפולין6דיאמנטשרלה
1943רדזיבילוב, פוליןפולין8רובינשטייןולולה
1941אושוויץ, פוליןפולין17רוזבאךדוד

1942וורשהפולין9פקטורבריניה
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1944אושוויץ, פוליןהונגריה10דויטשמאיר
1944אושוויץ, פוליןפולין17סולנימרדכי

פוליןפולין15זלזניקיקותיאל
1942טרבלינקה, פוליןפולין10ברוןציפי
1943אושוויץ, פוליןפולין3הורוביץשרה
אוקטובר-41אודסה, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)12ווייסבורדטולי
1940פוליןפולין12פרלהליבה
טרבלינקה, פוליןפולין6גרייפנרמוטי
נובמבר-42פוליןפולין15פוקרביץחיים

1944אושוויץ, פוליןהונגריה8לוסטיגמרתה
אושוויץ, פוליןפולין10זזקחיה
1943טרבלינקה, פוליןפולין14הורוביץמשה
1942קולנו, פוליןפולין10בורקשרה
נובמבר-41דומנבקה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה16בלצןמרים
26/08/1942ראטנו, פוליןפולין3טולרהינדה
1943פונר, פוליןפולין5גורביץשרה
יוני-42אושוויץ, פוליןפולין7בורנשטייןחיה
מרץ-43אושוויץ, פוליןיוון12שמשיגויה
1941באבי-יאר, אוקראינה (ברית המועצות)צ'כוסלובקיה16לנדאולאה

פונר, פוליןפולין9אברמוביץמאשה
יולי-44אושוויץ, פוליןהונגריה6פישהוףינוש

מרץ-44אושוויץ, פוליןרומניה13קופלאפרים
אושוויץ, פוליןפולין15קמינסקילייב

1943אושוויץ, פוליןפולין13שנברגמירים
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה10לקסשמעון
18/02/1943אושוויץ, פוליןפולין8רבינוביץרייזל
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22/09/1942מיאדל, פוליןפולין13כץשרה
1942קלימנטוב, פוליןפולין3ויסבורטמילה
1945צ'כוסלובקיה15לנגרהדה
07/11/1941רובנו, פוליןפולין8לופטיןחיה
1942טרבלינקה, פוליןפולין15קפלןשרה
1942חלמנו, פוליןגרמניה15לבקוביץריווה
1942אושוויץ, פוליןפולין12זיידמןרבקה
1941דבורץ, פוליןפולין16קרפאהרון
פוליןיוון15ברודואידה
חלמנו, פוליןפולין11וישוגרוצקהרוחלה
1943אושוויץ, פוליןפולין12רוזנברגאליעזר
1944אושוויץ, פוליןהונגריה6בראוןלמה
1941ליטא15אופנשטייןמשה
1944אושוויץ, פוליןרומניה9שלומוביץחיים

מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה13ליבוביץאברהם
אושוויץ, פוליןפולין13ליברמןשמעון
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה8כהןשלמה
1942ווילנה, פוליןפולין16לוםלאה
1942מאידנק, פוליןפולין14ויינברגיוסף

1944אושוויץ, פוליןפולין13וולףבלומה
אוגוסט-44יאסי, רומניהרומניה14זיסופינחס
1943נמרצ'ה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה10קרןאבי
1942טארנובפולין3בלומנקרנץיעקב
1942אושוויץ, פוליןפולין17שעפסמרדכי
1939וורשהפולין11בוליוןאהרון
אפריל-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה17פלדמןחיים
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1942פינסק, פוליןפולין7פטשקיןוולוולה
סיבריה, רוסיה (ברית המועצות)פולין16קויפמןשלומית

1941רסין, ליטאליטא14קצבזליג
10/05/1942ווסילישקי, פוליןפולין3שפיראשאול
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה9קלייןיצחק
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה2אינהורןדוד
03/07/1941מולדובה, רומניהרומניה14קאופמןאלי
1941טאלסי, לטביהלטביה17הרצברגוולף
יולי-41טלז, ליטאליטא1ציןגרשון
דצמבר-44אושוויץ, פוליןרומניה9אוסטולושחנה
1942סטניסלבוב, פוליןפולין17נגלחנה
1942סלונים, פוליןפולין12יוסלביץיוסף

1945אושוויץ, פוליןפולין9לויןרבקהלה
1942בלזץ, פוליןפולין14שרייברשמואל
1942טרבלינקה, פוליןפולין12ויקסמןרוחל
1942טרבלינקה, פוליןפולין6קופרמןקלצה
אפריל-44אושוויץ, פוליןיוגוסלביה14רוזנברגטיבור
1942טרבלינקה, פוליןפולין15וורטהלטרשרה

1941באבי-יאר, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)11גייפמןגריגורי
09/06/1942איוויניץ, פוליןפולין6מורדוכוביץזאב
1941ריגה, לטביהלטביה3זלטוכיןחיים
1942מאידנק, פוליןפולין13קופרקליבא
מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה12נוימןנתן
1942בלזץ, פוליןפולין9שפיגלוייצי
1943אושוויץ, פוליןיוון17אגיאוגו

1941שצ'וצ'ין, פוליןפולין11צלצקידבורה

35/170 יד ושם- היכל השמות- המאגר המרכזי לשמות קורבנות השואה



שמות קרבנות השואה המופיעים ברשימה זו נלקחו מתוך דפי עד שנמסרו ליד ושם

1943פוליןפולין6וורמןשמואל
1942בלזץ, פוליןפולין12צוקרמןשיינדל
1944אושוויץ, פוליןרומניה15קלייןלודביק
20/08/1943גלובוקיה, פוליןפולין10זענדעלשמואל

אושוויץ, פוליןיוגוסלביה8שפיצראלכסנדר
27/11/1942קרשניק, פוליןפולין6שייןחנה
1941קמיניץ פודולסקי, אוקראינהצ'כוסלובקיה12לחמנוביץליבה
10/05/1942ווסילישקי, פוליןפולין15קוצימסקיגרשון
1941קובנה, ליטאליטא6גולדשטייןיצחק
1941לטביה10בלאטדוד

1942טרבלינקה, פוליןפולין2נויפלדשלמה
1943פולין11הילרוביץפריידל
מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה13רוזנריעקב
1943טרבלינקה, פוליןפולין7מרינגרפסח
1943אושוויץ, פוליןפולין13מרובקהמינרל
אפריל-44אושוויץ, פוליןרומניה12גנץבתיה
אושוויץ, פוליןרומניה8חיימוביץגדליה
מרץ-44יאזלוביצה, פוליןפולין13גלרניסן

1941ווילנה, פוליןפולין11גלגיסראיצקה
1944אושוויץ, פוליןרומניה12פרייזלרחיים
29/06/1944אושוויץ, פוליןיוון10לוימרקו
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה12קריינדלרישראל
1942לודז', פוליןפולין9שוירץדינה
1943אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה10וולבוביץלאה

אוגוסט-42אושוויץ, פוליןפולין17סאמואלאברהם
1942פינסק, פוליןפולין7דובזביץשרה
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אוגוסט-41דאוגאוופילי, לטביהלטביה15סלומינסקימוטלה
1943טוניס, טוניסיהלוב3חדדאינס
אלקסנדריה, פוליןפולין15סטרץיוכבד
יולי-44שטוטהוף, גרמניהליטא14רינטוביץשרה
1942טרבלינקה, פוליןפולין14ברגמןזלמן
1942זאסלאבל, פוליןפולין15שניידרפנחס
אפריל-43פונר, פוליןפולין6כגנוביץאלי

1942לודז', פוליןפולין16ברובקהאהובה
20/06/1944לודז', פוליןפולין12מילגרוםליפק
מרץ-42צ'צ'לניק, אוקראינהרומניה7בלינציקשמיל
13/07/1942פוליןפולין17ברמשה
1942סקלאד, פוליןפולין13שפרריצחק
1942חלמנו, פוליןפולין13יעקובוביץשרה
1941לודז', פוליןפולין12אורנשטיןחוה

1944אושוויץ, פוליןרומניה7ליבוביץישראל
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה13רוטאשר

1942סוביבור, פוליןפולין13קנופמכראברהם
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14ציטרוןאברהם
1944אושוויץ, פוליןגרמניה13פרלספטר
אפריל-43פודקאמין, פוליןפולין15גרוסמרים
1942אושוויץ, פוליןפולין15שיירפלה
טרבלינקה, פוליןפולין16מלברחנה

1944אושוויץ, פוליןפולין14צוקרמןהלינקה
ברדיצב, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)11הוכמןזניה
1942אושוויץ, פוליןפולין6רביץלאה
אושוויץ, פוליןרומניה12גנץחנצה
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1941אושוויץ, פוליןיוון10נחוםשם טוב
אפריל-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה4קסטאפרים
1941קמיניץ פודולסקי, אוקראינהצ'כוסלובקיה12לחמנוביץסימה
1942חורינגרוד קרופה, פוליןפולין10גורביץיצחק
ברוניצה, פוליןפולין8לבנברגארנה
דצמבר-42איוושקובצי, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה11שרצרליצה
וורשהפולין13מורויץרחל
1942מיזריץ', פוליןפולין7כץמנדל
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה16וייסשיינדל
אושוויץ, פוליןרומניה6שטרןשלומי
פוליןפולין17זודקוביץאליעזר
1943בלזץ, פוליןפולין5בירנבאוםויסיה
אוגוסט-41חנצביצ'ה, פוליןפולין14מובשוביץצפורה
אוגוסט-42סרנה, פוליןפולין10סטרלסקיברכה
אושוויץ, פוליןפולין16כנטובחנה

1942טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה13מאירוביץרבקה
1940קלצק, פוליןפולין12קשיחזקאל
1943טוצין, פוליןפולין4חייטפיגא
סוביבור, פוליןפולין11ברונשטייןרבקה
1941אושוויץ, פוליןפולין9קנרמלכה
1942לוצק, פוליןפולין15אופןטובה
1942קובנה, ליטאליטא11אקרמןשלום
1943אושוויץ, פוליןפולין15לויטמלכה
ספטמבר-41קמיניץ פודולסקי, אוקראינהאוקראינה (ברית המועצות)12לםמניה

21/09/1942מיאדל, פוליןפולין6וטקיןהרשילה
אוגוסט-42וולין, פוליןפולין2בודנשטייןאדל
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1942מוגילב, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה10קירשנרמושה
1940טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה11ליינקובסקידינה

1942סוביבור, פוליןפולין16אורנשטיןשיינדל
1941באבי-יאר, אוקראינה (ברית המועצות)צ'כוסלובקיה5לנדאויענקלה

מאידנק, פוליןפולין5פרלמוטרחנה
1942לובלין, פוליןפולין12רויטרשפסל
1941טאווריג, ליטאליטא4בלינדרבקה
1943טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה1ויצרביןצבי

1944אושוויץ, פוליןרומניה11ויזלשלום
מרץ-42פוליןגרמניה4גרבישבסקייונה

יולי-41ניישטוט טאוריג, ליטאליטא11אברמוביץבראלע
פונר, פוליןפולין15שטרנסוסיהודית
1941וילקומיר, ליטאליטא17רוביןאושר
צ'רנוויץ, רומניהרומניה11לבמוישה
1942טרבלינקה, פוליןפולין5רייכקינדלושה
1941קמיניץ פודולסקי, אוקראינהצ'כוסלובקיה12פרידמןמשה
1944אושוויץ, פוליןפולין13וורוצלבסקיצרלה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה5הרשקוביץדבורה
טרבלינקה, פוליןפולין16דעסעלהערשל
פוליןפולין16פליישהקרמינה
סיאדלצה, פוליןפולין12פלומנבוםיוסף

נובמבר-42טרבלינקה, פוליןפולין14שמידטמרדכי
1942טרבלינקה, פוליןפולין9אייזנברגמשה
1942וורשהפולין7גולדפינגרטושה
קובנה, ליטאליטא1טרויבינטע
1943קובנה, ליטאליטא17באסלברל
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18/05/1944אושוויץ, פוליןרומניה2יוסוביטשמיקי
1941קופישוק, ליטאליטא2מובשוןאביבה
ליטאליטא9שלוםמשה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה10פישהוףרחל
אושוויץ, פוליןרומניה14וולףחני

28/10/1941קובנה, ליטאליטא10אפשטייןיעקוב
1944אושוויץ, פוליןהונגריה6נוימןחיים
1941קולק, פוליןפולין17קליימןחנה
אושוויץ, פוליןרומניה12פרידלרחיים
1944אושוויץ, פוליןרומניה12וידרזסלה
1941זאסלאב, אוקראינה (ברית המועצות)פולין2סינגרפישל
1942פינסק, פוליןפולין14דובזביץאסתר
אושוויץ, פוליןרומניה17איצקוביץטיבי

15/12/1942פיליצה, פוליןפולין1פוליבודהאברהם
1942לובומיל, פוליןפולין7הולצהקרראובן
אוסטרוג, פוליןפולין10רובינשטייןיעקב
מדזיבוז', אוקראינה, ברית המועוצותאוקראינה (ברית המועצות)16גרבלרפייגה
מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה5גולדשטייןמשה
1942טרבלינקה, פוליןפולין17טרוסקולסקיחנוך
1943אושוויץ, פוליןפולין10לויטטוביה
1941באבי-יאר, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)6בקלצוקולודיה
יולי-43אושוויץ, פוליןפולין8זיונץיהודה
1943מאידנק, פוליןפולין13טינטנפישזלמן

1942אושוויץ, פוליןיוון14צרפתישמואל
1942פולין12קרסנרדב

יוני-44אושוויץ, פוליןהונגריה12שנלשמואל
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1944אושוויץ, פוליןרומניה12פרידאדית
קלינצי, רוסיה  (ברית המועצות)רוסיה (ברית המועצות)4רוזנבלוםליזה
1944אושוויץ, פוליןהונגריה16גולדשטיןדוד

1942טרבלינקה, פוליןפולין15שטינברגיצחק
ספטמבר-42וורשהפולין13רוביןשרה
1942בארנוביץ, פוליןפוליןתינוקשניצקיברוך
30/07/1942רפלובקה, פוליןפולין15לסניקמלכה
20/11/1941יאנובה, ליטאליטא12זיבובוביץמינה
1943טרבלינקה, פוליןיוגוסלביה9אלוקקלרה
28/06/1942בלזץ, פוליןפולין4פרייליךמשה
1942אושוויץ, פוליןפולין10שמידטרותה
1942דכאו, גרמניהפולין15אימרגליקיוסף
טרבנה, פוליןפולין14קאופמןנתן

1942טרבלינקה, פוליןפולין2רוזנבאוםידידיה
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה3איצקוביץלאה

אוגוסט-43פולין4שווימרשמואל
1944אושוויץ, פוליןרומניה3לביויקטור
1941רובנו, פוליןפולין10וינטמןאטל

אושוויץ, פוליןגרמניה17גצלרגוסטה
1942קוריץ, פוליןפולין6ברטמןיצחק
20/08/1941רקישוק, ליטאליטא15יעקובסוןיענה
27/08/1944קמיניץ פודולסקי, אוקראינהצ'כוסלובקיה11ניימןמאיר
1941וולודז'ימיאז', פוליןפולין17סטריסוניה
1942טרבלינקה, פוליןפולין11גראוברטהינדה
1942פולין15גורדוןהלינקה
1941טלז, ליטאליטא2הרצברגשולמית
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21/08/1942אושוויץ, פוליןצרפת10קרזוקרוזט
1941טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה12מלרפאולה
טרבלינקה, פוליןפולין15אקשטייןברל
1942טרבלינקה, פוליןפולין17רובינוביץמשה
יאשיונובקה, פוליןפולין16ברנדבלקה
יוני-41לינגמיאן, ליטאליטאתינוקגילינסקייוסף
1941טרבלינקה, פוליןפולין8פומפריצחק
22/07/1944אושוויץ, פוליןפולין14יעקובוביץיצחק
1943פונר, פוליןפולין14גלבורדקופל
1943טרבלינקה, פוליןפולין14מרינגררבקה
1943פונר, פוליןפולין9רינגסימה
15/09/1941שקודוויל, ליטאליטא9גיןיוסף

1943לבוב, פוליןפולין9צימרמןלאופולד
1941קמיניץ פודולסקי, אוקראינהצ'כוסלובקיה8פרידמןיהושע
26/08/1941אז'רנה, ליטאליטא6פלדמןרייכה
1941אוטין, ליטאליטא4פינקליוסלה
אפריל-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה7כץאלקה
1942קוסטופול, פוליןפולין9רמהגיטה
1943טרבלינקה, פוליןפולין16קרצמראסתר
אוגוסט-42נובי סונץ', פוליןפולין14לוסטגרטןיצחק
אפריל-44אושוויץ, פוליןרומניה3פוגלפרלה
1941טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה3דודמוניקה
1943טרבלינקה, פוליןפולין15כץישראל
מאי-43וולודווה, פוליןפולין15שרמןרבקה

סרני, פוליןפולין9רוכמןשמרלה
1942דרוחוצין, פוליןפולין1מזורסקיליבלה
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פוליןפולין10שוסתראלק
1941טרבלינקה, פוליןפולין1סטרובינסקיידידיה
20/08/1942רוז'שצ'ה, פוליןפולין14גילדןלאה
פוליןפולין15שיפמןרבקה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14אייזלרדוד

09/11/1941מיר, פוליןפולין11שרייבראסתר
1941קמיניץ פודולסקי, אוקראינהצ'כוסלובקיה1קלימובסקיצבי

23/05/1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה4ליבוביץסנדר
1942וורושילובקה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה14צאושושיינצה
1943בלזץ, פוליןפולין13פפרניקישראל
אוקטובר-42פולין16שיינפלדרעיה
1942סמולאני, בילורוסיה (ברית המועצות)לטביה17פלקחיןבר

30/10/1941נסוויז', פוליןפולין15פרומאןרעשע
1943פונר, פוליןפולין12קרסקיןמערעלה
1941סטניסלבוב, פוליןצ'כוסלובקיה11מרקוביץאסתר
מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה12גלנץפסיה

אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה10מילרביילקע
1944אושוויץ, פוליןהונגריה2שיקרבקה
1943פשמיסל, פוליןפולין15ירמושהניה
ינואר-42קובנה, ליטאליטא5אקרמןנחמה
1941מינסק, בילורוסיה (ברית המועצות)רוסיה (ברית המועצות)8שכנוביץגיטל
1942ליטאליטא13ניסלביץיוסף
1942רדום, פוליןגרמניה15טנצראגון

1941סוביבור, פוליןפולין8הוברמןצירלה
18/05/1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה2קלינמןישראל
1941רובנו, פוליןפולין8גרינשפוןאיטה
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1942גליציה, פוליןפולין4גרינברגגוניה
1941קוז'מינק, פוליןפולין10הפטקהרחל
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיהתינוקליבוביץלויוש
1943פשמישלני, פוליןפולין6פרידלמשה
1942טארנובגרמניה5גוטפרונדשלמה
אושוויץ, פוליןצרפת10קלמנוביץרחל
13/07/1942קוסטופול, פוליןפולין16ברמשה
1944אושוויץ, פוליןרומניה3קייןאשר
רובנה, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)10וקסמןסנדר
אוגוסט-43טרבלינקה, פוליןפולין12רפיטקסבלומה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה8ליכטנשטיןארי

אוגוסט-42אוסובה, פוליןפולין17גרשטנבליטאידה
04/07/1944ווילנה, פוליןפולין12איטקינדאסתר
1941וולדז'ימיז', פוליןפולין9סטרירונית
1942נהר בוג, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה17מזילויואל
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה6שפיצרמשה

1944אושוויץ, פוליןיוון11חגופולוסמטילדה
יוני-41שקוד, ליטאליטא6קוסטליאנסקישמעון
1940מיאלץ, פוליןפולין15לייפציגישעיהו

מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה13אדלשטייןוילי
אושוויץ, פוליןפולין14בורובסקיחנן

29/09/1941באבי-יאר, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)10רפופורטפולה
יוני-42סוביבור, פוליןפולין5מנטלמכרליבע
1944אושוויץ, פוליןפולין1לקסחיים
1942אושוויץ, פוליןפולין4אימרגליקדנה
15/06/1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה10פליישמןיעקב
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1944אושוויץ, פוליןרומניה9וויסאוטי
ינואר-43אושוויץ, פוליןפולין8רבינוביץיהושע

1942פולין8בורשטיןקויפצשיה
1940אושוויץ, פוליןפולין2דמבובסקימשהלה
1942אושוויץ, פוליןרומניה14וידראלימלך
1944אושוויץ, פוליןפולין14פוגלגיטה
18/06/1942שרקוטסינה, פוליןפולין8חזןלאה

טרבלינקה, פוליןפולין8וישביצקיאברהם
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה11מנדלוביץהוגו

22/09/1942מיאדל, פוליןפולין11אלפערוביץיהודית
ינואר-43אושוויץ, פוליןפולין1מרמלשטייןגרשון
ספטמבר-42לנובצה, פוליןפולין12שניידרפייגה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה12קאהןטובה
אושוויץ, פוליןיוון9ברודוחיים
טרבלינקה, פוליןפולין16פרוינדליליה
1942מינסק חדש, פוליןפולין12לוקיןרומצה
אוגוסט-43פולין9שווימראסתר
1943פוליןפולין13גלצמןאליעזר
פינסק, פוליןפולין13דננברגמלכה
1942פולין16שוורצבורגפסח

דצמבר-42טרבלינקה, פוליןפולין16רוזיןצביקה
06/06/1944אושוויץ, פוליןהונגריה8ברייעררייזל
18/12/1942אושוויץ, פוליןפולין7מלאחובסקהלאה
05/01/1943לודמיר, פוליןפולין13בוקסבויםמשה

אוגוסט-43אושוויץ, פוליןפולין6גרובנרשיינדלה
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה13נמשהרצה
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1944אושוויץ, פוליןיוון13כהןשמואל
1944אושוויץ, פוליןהונגריה14גרינפלדפרימט
פוליןפולין4ליפשטייןאליציה
1941טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה9גורוביץמילך

פוליןפולין13לודנרזיגמונד
1944אושוויץ, פוליןרומניה8פרקשמלכה
מאי-43מאידנק, פוליןפולין11לנגרסווק

1942טרבלינקה, פוליןפולין14בזוזהמיכאל
בירז, ליטאליטא13מלמדיצחק
1940טרבלינקה, פוליןפולין8טורקחנה

1943פוליןפולין17נורדנברגהינדה
יוני-44אושוויץ, פוליןרומניה10בצקיבילה
1941סלונים, פוליןפולין11שטיינברגרחל
טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה17רוזנצויגנתן

28/05/1944אושוויץ, פוליןרומניה11שורץיהודית
יולי-44קובנה, ליטאליטא17קובץזלמן
מרקינה, ליטאליטא14זלוצקייוכבד
1942טרבלינקה, פוליןפולין15גולדשטיןפרידל
1944חלמנו, פוליןפולין15כהןמשה
אושוויץ, פוליןרומניה12קנולמנחם
1944אושוויץ, פוליןרומניה9מינסטראוולין
1944אושוויץ, פוליןהונגריה12פישריוסף
יוני-41פינסק, פוליןפולין3בוחריוסף

1942טרבלינקה, פוליןפולין12אברמוביץחנהלה
1940קלצק, פוליןפולין11קשירחמיאל

1943טרבלינקה, פוליןפולין15הורוביץגיטל
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1942אושוויץ, פוליןפולין1צרניחיים
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה6נמששמואל
1943בלזץ, פוליןפולין7טרייסטרמשה
22/09/1942בארנוביץ, פוליןפולין10קרוטוצובסקיבדנה

1943מאידנק, פוליןפולין8שומליסקיאליעזר
1943לודז', פוליןפולין13סולניאהרון
יוני-43אדמפול, פוליןפולין3פומרנץחנה

1944אושוויץ, פוליןרומניה2רייכרדאפרים
1943וויסוצק, פוליןפולין15אייזנברגבתיה
1943קוזין, פוליןפולין16מזורוקדינה
טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה13אפלבויםהניה

ברונה גורה, פוליןפולין11טננבויםשמחה
1943אושוויץ, פוליןפולין4בלוטדן

01/10/1941איגנלינקו, פוליןפולין15גורדוןהרשלייבל
אושוויץ, פוליןפולין13בייץשמואל
1941קופישוק, ליטאליטא2מנקיןשרה

אושוויץ, פוליןפולין10בלייךברוניה
סוויר, פוליןפולין7ויינררבקהלה

03/08/1941מוטלה, פוליןפולין17ציגאיזיק
1944אושוויץ, פוליןרומניה3פולקיהודית
1943בלזץ, פוליןפולין15פפרניקמישה
09/05/1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה15מרקוביץהניה
פוליןפולין16משנגיסרנפתלי
1942טרנובקה, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)10רייציןליוסה
1941אליטוס, ליטאליטא10אידלמןברוך
1942אוקראינה (ברית המועצות)רומניה6אדלשטייןמקס
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1940אולשאן, פוליןפולין15ליפשיץגרשון
1941מיזריץ', פוליןפולין15גולדמןנחמה
רובנו, פוליןפולין10וקסמןיוקל
1942טרבלינקה, פוליןפולין5רפלוביץחייה

אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה12קליןאברהם
1943וורשהפולין14מינסקירחל
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה4ברנשטייןשרה
טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה13קוזיקרוגרשון
1943אושוויץ, פוליןפולין16ניסלקובסקייוסף
רוסיה  (ברית המועצות)פולין16בזוזהדוד

1942טרבלינקה, פוליןפולין6גוטמןישעיהו
1942מוגילב, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה17בארץיוליה

1942אושוויץ, פוליןרומניה5שוורץהיינריך
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14מנדלוביץפריידה
1943טרבלינקה, פוליןיוגוסלביה11אלוהמשה
1941וילאקה, לטביהלטביה9סוחובוקובאטל
1942קופאיגורוד, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה3פוקספוקס
1942חלמנו, פוליןפולין6טשרניחובסקישרה
1942מאידנק, פוליןפולין4ממטמירה

פלשוב, פוליןפולין12פנצרשמואל
אוקטובר-42טרבלינקה, פוליןפולין1ליברמןשמואל
פוחצ'ב, פוליןרומניה11הלרצרכה
1942ברשד, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה15פרנקליעקב
05/09/1941פוניבז', ליטאליטא15יעקובסוןברל

01/03/1944קרשניק, פוליןפולין15וינברגיקוטיאל
אוגוסט-43אושוויץ, פוליןפולין15אונגרחנה
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1943מאידנק, פוליןפולין14נייפקשולמית
1941דובנו, פוליןפולין12ברנשטיןבלומה
ינואר-42פולין2ליפמןיעקוב
מאי-44אושוויץ, פוליןפולין10חיימוביץלייב
1942טרבלינקה, פוליןפולין12ויינגרטןחיה
1944צ'כוסלובקיה16גולדברגרחל
1943וורשהפולין14יליןפרל
פוליןפולין10לודנררניה
1941סילנה, לטביהלטביה14בירמןפייגה
1942בלזץ, פוליןפולין15מנדלשנדל
1943מאידנק, פוליןפולין11גוטנבאוםחיים
אפריל-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה5זיכרמןפסח
1941פינסק, פוליןפולין5אורבחנתן

1942בלזץ, פוליןפולין9סקולהמלכה
פוליןפולין13טייבלוםאייטל
1941פונר, פוליןפולין5ספירשטןגיטלה
1942פולין10יגידיזיק
1944אושוויץ, פוליןפולין16וישוגרוצקינעמי
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה16פרידמןמשה
1941טרבלינקה, פוליןפולין9פומפרחיה
1942קושרניצה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה11צפלראוגה
1942בארנוביץ, פוליןפולין15אפשטיןלילי
1942טרבלינקה, פוליןפולין10שכמןיוסף

1942חלמנו, פוליןפולין12וינטראובישראל
1942חלמנו, פוליןפולין17ויסבלוםלולה
1942ברזנה, פוליןפולין6בורדסוניה
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1942מאידנק, פוליןפולין5רוזנבלטיעקב
1941פונר, פוליןפולין5ויטנברגמשה
פוליןפולין4בורכוביץבתיה
01/02/1945מאידנק, פוליןצ'כוסלובקיה13דוידוביץשרה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה17גרוסמןגיטל

1941פוליןפולין5אפשטייןפרידלה
1943חלם, פוליןפולין16ביבלחיה
יוני-44אושוויץ, פוליןהונגריה16רוטלילי
ספטמבר-42מאידנק, פוליןצ'כוסלובקיה14אלטמןנעכה
טרבלינקה, פוליןפולין4יורוביציקחנה
ינואר-43אושוויץ, פוליןפולין17בינדרגניה
1944אושוויץ, פוליןאיטליה2אלקנהרחל
1940פוליןפולין5פזנצבסקירחל

1944אושוויץ, פוליןרומניה13פוגלבלומה
09/11/1941מיר, פוליןפולין3שרייברחנה

פוליןפולין14פליישהקרשושנה
1941רסין, ליטאליטא5קצבלאה

20/08/1941רקישוק, ליטאליטא10לוויןגיטאלע
טרבלינקה, פוליןפולין17זנדאברהם
טרנופול, פוליןפולין7דיאמנטשרלה
1942פוליןפולין17רודרפרגולדה
אובודובקה, רומניהרומניה5דודשייקה
1944אושוויץ, פוליןרומניה14גנוטאיטה
1942פולין12יליןיצחק
1943אושוויץ, פוליןפולין16כץשפרה
פוליןפולין16רוזנשטייןמשה
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1942רוסטוב, רוסיה (ברית המועצות)רוסיה (ברית המועצות)13סטפנובגלינה
26/05/1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה5וינברגמאטיל
1942טרבלינקה, פוליןפולין8אהרונוביץאהרון
1942לודז', פוליןפולין15שטורךפיגה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה8גליקרחל
1943פרמפול, פוליןפולין14בכרנחום
אוגוסט-41וארקליאני, לטביהלטביה13וילנסקישרה

ניאמירובק, פוליןפולין5זלטקוביץליבהלה
אוקראינה (ברית המועצות)רומניה7זיידמןמאיר
מרץ-43אושוויץ, פוליןיוון9שמשירוזה

1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה8ליבוביץשלמה
1942מאלוריטה, פוליןפולין10קורנבויםיצחק
1941ז'יטומיר, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)8קומסקיאשר
אוגוסט-42לבוב, פוליןפולין12הברקורןלוציה

אושוויץ, פוליןפולין14גולדשטייןנורברט
יולי-41לטביה17אסניןלינה

יוני-44אושוויץ, פוליןפולין6בלאטגולדהלה
1941פוליןפולין4קלוצבסקיגולדה
1944אושוויץ, פוליןפולין4חנצינסקירחלי
1941נהר דניפר, אוקראינה (ברית המועצות)פולין9סנדרוביץחיה
1943בוצאץ, פוליןפולין17צוויפלרחנה

מאידנק, פוליןפולין8הלפרןהלינקה
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה8לייבוביץאסתי
1944אושוויץ, פוליןרומניה8פולקיצחק

פוליןפולין16פוקססרוליק
1944אושוויץ, פוליןאיטליה10חוניומתילדה
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1944מפקורה, אוניית המוותפולין17וורברזינדל
1943בוסקו, פוליןפולין3גראוסציפורה
1939ניבקה, פוליןפולין17שטרנפלדאברהם
אפריל-44אושוויץ, פוליןהונגריה10זייףמרים
30/05/1941קמיניץ פודולסקי, אוקראינהאוקראינה (ברית המועצות)5לדיזנסקיחנה
1942טרבלינקה, פוליןפולין4ליפשיץהניה
מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה5גרינוולדבנימין
אושוויץ, פוליןפולין7פרידמןדניאל

1941טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה16בילגריאלכסנדר
אושוויץ, פוליןפולין15סגלמשה

1940טרנוב, פוליןפולין11מרגוליספרדגה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה12פליישמןיעקב

ספטמבר-43מאידנק, פוליןפולין4אוזחובסקיפרומה
מאי-44טרבלינקה, פוליןרומניה8קאופמןאלתר
אוגוסט-42רוקיטנו, פוליןפולין8שטדלררעיה
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה8ורצברגריוסף
1942לובלין, פוליןפולין12רפפורטחיים

אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה9נויבירטאפריים
יולי-42בלזץ, פוליןפולין4צינמוןמשה
יוני-42סוביבור, פוליןפולין11וויינערגולדה
יוני-44אושוויץ, פוליןהונגריה3בהןלוצי
10/04/1943אושוויץ, פוליןפולין13פלדבלנה
1942אושוויץ, פוליןפולין4רובינשטייןלארן
מאי-43וולודווה, פוליןפולין4שרמןמרדכי
אפריל-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה7קסטדודי

אושוויץ, פוליןפולין5אלטמןמרדכי
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1943מוגילב, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה10ברקוביץלייב
1944אושוויץ, פוליןרומניה12וויסאלכסנדר

1942טרבלינקה, פוליןפולין7ספרלינגפסיה
יוני-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה5רוזנברגמיכאל
1941פולין13ארליךלאון

1942טרבלינקה, פוליןפולין9יברבאוםאסתר
אוסטרוג, פוליןפולין5זיגלבויםשרה
1942פונר, פוליןפולין2סורקיןילדה
1943אושוויץ, פוליןיוון13יקרבנימין
1942חלמנו, פוליןפולין15לקסגולדה
נובמבר-41פונר, פוליןפולין16ריבנפלדיוסף
בלזץ, פוליןפולין16רוזנברגבריש
אושוויץ, פוליןפולין13שטייןאסתר
ברזנה, פוליןפולין17צוקרמןמשה
1942טרבלינקה, פוליןפולין17טרוסקולסקיחנוך
22/09/1942מיאדל, פוליןפולין3חודוסלאה

אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה16קלייןשלמה
יולי-42אושוויץ, פוליןפולין8רפפורטעזריאל
ווילנה, פוליןפולין6וסמןיעקב
1942אושוויץ, פוליןפולין14הרשקוביץליבל
1943וורקוביצ'ה, פוליןפולין17זמודיןמאיר

1944אושוויץ, פוליןליטא13גולדשטייןרייחלה
בארסד, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה7ליברמןבלי

יוגוסלביהבולגריה6אדניהניסים
1943לנוביץ, פוליןפולין17מייליקרצירלה
1944נובוסליץ, רומניהרומניה12שרשיינצה
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1942טרבלינקה, פוליןפולין16ויקסמןבסיה
מאי-44אושוויץ, פוליןהונגריה10הרשקוביץישראל
1942פוגוסט, פוליןפולין8גרבוזמשה
1941פונר, פוליןפולין15סנדרוביץזאב
1943סוביבור, פוליןפולין17טוכשנידרמשה
מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה6פרידסטלה
1942אובודובקה, רומניהרומניה5פולונסקישלמה
1944אושוויץ, פוליןרומניה9יונגרדוד

1943לודמיר, פוליןפולין17מונדשיןפסיה
פוליןפולין8נומברגירחמיאל

1944אושוויץ, פוליןהונגריה6וייסמארי
19/06/1942גלובוקיה, פוליןפולין10בלכמןעלקע
1941וורשהפולין16קליינברגפולק
1944נאראיוב, פוליןפולין14הרמליןדוד

1941סאימיסטה, יוגוסלביהיוגוסלביה14קונפנואלכסנדר
1942פוליןפולין14קרנררגינה
1942חלמנו, פוליןפולין5זיגלמןפייגלה
1944אושוויץ, פוליןרומניה5טסלריהודית
אפריל-41מניאביצ'ה ווודס, פוליןפולין11סרברניקשרה
1941מאלוריטה, פוליןפולין12קוטילנסקיפנחס
פוליןפולין11פיילרשלמה
1942רובנה, פוליןפולין14קרופמשה
יולי-41לטביה9דימנטלאה

1942טרבלינקה, פוליןפולין16וינברגדבורה
מרץ-42פוליןגרמניה4גרבישבסקיסופי
30/10/1941קובנה, ליטאליטא16ורבלובניקדוד
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1942טריסק, פוליןפולין16אכטלברגשינדל
1941מוגילב, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה4קורצברגשלמה
1943אושוויץ, פוליןיוון16גרסייוסף
ברשד, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה14הלרמלי

מאי-43מאידנק, פוליןפולין16לנגרזושיה
1943אושוויץ, פוליןפולין4שלזינגרוולף
1943אושוויץ, פוליןפולין10בייטנרחנוך
דצמבר-41לטביהלטביה1כהןאילה
21/03/1943אושוויץ, פוליןיוון9טבוךמזל
1941דולגינוב, פוליןפולין2רודרמןלב

1943לודז', פוליןפולין3ליברהדסה
1942יאריצ'וב, פוליןפולין10לייטרצילה
1941סוביבור, פוליןפולין12הוברמןהניה
1942טרבלינקה, פוליןפולין12לינטלחנה

1942טרבלינקה, פוליןפולין9פפרקיכןגיטלה
1943מוגילב, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה16אלנבוגןטיטי
1941קובנה, ליטאליטא7טייץרחל

1941שוקין, ליטאליטא15ניסלביץפרידה
1942בוכניה, פוליןפולין17קניגסברגדוד

1942פולין2קויפמןשמחלה
1941קובנה, ליטאליטא17גוררולוו

פוליןפולין15גולדהברשמואל
אושוויץ, פוליןרומניה11קרץנפתלי
24/08/1942חלמנו, פוליןפולין3שמשביץיעקב
1943אושוויץ, פוליןיוון4בנבנישתירחל

פוליןיוון6רוסנושם טוב
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1943לבוב, פוליןפולין2שניידרסוניה
09/08/1941מרקינה, ליטאליטא15שישלוברחל
29/09/1941באבי-יאר, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)4בסובסקישורה
יוני-42אושוויץ, פוליןפולין13שיבקפלה
1943גרודנו, פוליןפולין13מלווויסטשיינה
ספטמבר-42סרניקי, פוליןפולין1בוברובשמאי
1943אושוויץ, פוליןפולין15נייעררבצה
02/08/1941קמיאן קושירסקי, פוליןפולין16שוסטרשלמה
13/02/1943אושוויץ, פוליןפולין10רבינוביץפסל

אוגוסט-43פולין8פרידמןפרידה
1942אושוויץ, פוליןפולין7פייגנבויםמלכה
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה10קאופמןאסתר
1943סיניאבה, פוליןפולין14כץקיילה
1942אוסטרה, פוליןפולין17ויינרגוטל

1941יארושנקה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה17שנפצביקה
1942טרבלינקה, פוליןפולין12גרינצייגהלינקה
1942אליטוס, ליטאליטא15קבצניקמירהלה
טרבלינקה, פוליןפולין14הרשליקוביץבנימין
אושוויץ, פוליןרומניה10ליכטמןאלקה
1942ריגה, לטביהלטביה1קובנראנה
יוני-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14דווידביץגיטה
31/05/1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14מרקוביץמרדכי
1943מוגילב, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה17קוזוקארוייטי
1942אושוויץ, פוליןפולין13סקורושביץדוד

מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה15נוימןמגדה
1941ויניצה, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)16דוקלריוזיק
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1942טרנוב, פוליןפולין9אנגלהרטאלכסנדר
23/09/1942טוצין, פוליןפולין9צובוקאריה
לודז', פוליןפולין5רוביןסימה
1944אושוויץ, פוליןפולין11שטייגרמינה
סוביבור, פוליןפולין13קייזמןחנה

1941ברדיצ'ב, פולין10פיגנבויםטוביה
יוני-42אושוויץ, פוליןפולין14בורנשטייןשרה
וורשהפולין13בלומשטייןגולדה
1942טרבלינקה, פוליןפולין13רוזמריןוולוול
ספטמבר-42סרנה, פוליןפולין17שטרןחוה

20/08/1941רקישוק, ליטאליטא5יעקובסוןנחמיה
1942אושוויץ, פוליןפולין12שיירלאה
אושוויץ, פוליןרומניה10גלוקרחל
יוני-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה17ליברמןלאה

1942סוביבור, פוליןפולין16טרבילראברהם
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה16טרטנרישעיהו
פוליןפולין11דרוקאליעזר
1941פונר, פוליןפולין1ניעמנצינסקילאה
1942פוליןפולין14ברנררחל

1942טרבלינקה, פוליןפולין9סנקביץשרהלה
1941אוסטיה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניהתינוקקופלמןנפתלי
נובמבר-41חלמנו, פוליןפולין15קרייררוזקה
1942פונר, פוליןפולין17מצולסקיזלטה
אושוויץ, פוליןרומניה1ויסיצחק
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14נוימןיוסף

1942טרבלינקה, פוליןפולין6זלמןשלמה
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1942גרמניהפולין14רוזנשייןריבקה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה6אינהורןשמואל
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה5גרוברחנה
1942בלזץ, פוליןפולין9שריבררגינה
1942ליטא3לויןשמואל

1944רומניה6אנגלשטייןעטי
אוגוסט-44הים השחוררומניה14שטסלישראל
טרבלינקה, פוליןפולין7פובריוסף
אוגוסט-42טרבלינקה, פוליןפולין2קורמןהניה
1942טרבלינקה, פוליןפולין15הרצברגיצחק

ספטמבר-42טרבלינקה, פוליןפולין3צדרבאוםאלכסנדר
1943טרבלינקה, פוליןפולין9לנגבורטברוך
סוביבור, פוליןפולין11גרוברשינדל
1942חלמנו, פוליןפולין9בייסקילולה
1942סקלאט, פוליןפולין16שפררמשה
1943אושוויץ, פוליןיוון12ספיחהשלי

1943אושוויץ, פוליןפולין15צוקראהרון
1942רוז'שצ'ה, פוליןפולין1וידרהאהרן
1944אושוויץ, פוליןרומניה7שטריקברגרמרים
1943פוליןפולין17פנצטרשטוקביילע
אוגוסט-42סרנה, פוליןפולין7סטרלסקיפסיה
אושוויץ, פוליןרומניה8גלוקיהושוע
1942טרבלינקה, פוליןפולין6שומשטיןפולה
פברואר-43אושוויץ, פוליןפולין12אלטמןרבקה
29/06/1941רומניהרומניה16קלייןאלי
1942מוגילב, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה7שוורץנטי
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1944אושוויץ, פוליןפולין11קללריחיאל
1942טרבלינקה, פוליןפולין7פפרקיכןאסתר
1943פונר, פוליןפולין2אשינובסקישולה
1941בלזץ, פוליןפולין16זיצראסתר
30/10/1942בוקרשט, רומניהרומניה17פרלשמואל
ינואר-43לוציניץ, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה6ווארוםמרדכי
סיאדלשצ'ה, פוליןפולין8פלומנבוייםיצחק
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה11גולדברגררוניה
בלזץ, פוליןפולין11קניסברגנטה
1942טרבלינקה, פוליןפולין16פילוטנחה
יולי-42מיאלניצה, פוליןפולין5מרסיקנתן
אושוויץ, פוליןפולין13לבברוך
1943בוג'ניעק, פוליןפולין12פרנקלדניאל
1944יאסי, רומניהרומניה12ברקוביץסרינה
1943אושוויץ, פוליןפולין12פלץטוביה
איוויאניץ, פוליןפולין12צברדבורה
דצמבר-44אושוויץ, פוליןגרמניה14הרשקוביץאלוירה
1944אושוויץ, פוליןאיטליה3אלקנהיוכבד
1942דובנו, פוליןפולין9פישמןכסיל

פונר, פוליןפולין15טרפוצניקמשקה
אפריל-43אושוויץ, פוליןיוון17אלאלוףיוסף
1942מורפה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה7פייגמןסרול
רובנו, פוליןפולין10שינדליוסף
דנפרופטרובסק, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)3ליבסתרדורה
03/05/1943טרבלינקה, פוליןפולין2רויזמןיזהר

פוליןפולין12ריכטררעכילי
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1944אושוויץ, פוליןפולין17טופורקרבקה
1942אושוויץ, פוליןפולין14שמידטיוסי

אפריל-43פונר, פוליןפולין7דנישבסקיאברמלה
1944אושוויץ, פוליןרומניה13הוסאייזיק
1942פוליןפולין2פרידריוסף
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה13ציגחנה
קובנה, ליטאליטא6דיסלרבוניה
טרבלינקה, פוליןפולין13יגודוביץצביה
אושוויץ, פוליןרומניה14קראוסברוך
22/07/1941צ'ודיי, רומינהרומניה17רודיקחייה

1944יוגוסלביה10שטרןאישנה
1941פוליןפולין17גוטויניקלייזר
1942סטולין, פוליןפולין4גלייברזוןמרים
1942פולין7רייזררוזה
1940לודויפול, פוליןפולין2פסטרנקחנה
אוגוסט-41קובנה, ליטאליטא16כגןיוסף
בלזץ, פוליןפולין9לינהרטחנה
1942רובנו, פוליןפולין7מךנתן

1942אושוויץ, פוליןפולין9לחוביץוולבלה
1943אושוויץ, פוליןפולין10שניאורבטי
1943מאידנק, פוליןפולין17כץאלי
1943פוליןפולין4גורפייןמלה
1944אושוויץ, פוליןפולין14רוזנבויםלאה

1942לובלין, פוליןצ'כוסלובקיה11גולדפלאםליאנה
יולי-44אושוויץ, פוליןהונגריה8אוסטרייכרליוש

1944אושוויץ, פוליןרומניה12ליבוביץפרידה
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1941אובוחוב, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה10לאופרליבלה
1944וורשהפולין11גרינבויםמניה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה15קלייןפייגה
1941פוניבז', ליטאליטא2אהרונברגרינה

טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה8ויניצקישלומית
1942פוליןפולין3פזנצבסקיאברהם
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה17מנדליביץמשה
יוני-42דוקשט, פוליןפולין14וורפמןסימה

1944אושוויץ, פוליןרומניה12פרידמןאברהם
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה6פישגרונדאלי
1942לודז', פוליןפולין16בירמןגוטה

1942פולין1מלץליאופולד
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה6דודמנדל
אוקטובר-42בלזץ, פוליןפולין13גולדפלדראובן
01/10/1942לובומיל, פוליןפולין17פרכטרגרשון
אושוויץ, פוליןהונגריה12גליקמןאדית
1943אושוויץ, פוליןפולין15וגהאלי

1942רומניה3בלןרוחלה
גרמניהרומניה16דוידוביץאסתר
1941אודסה, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)4פבינסקיריטה
1942פוליןפולין7מלצררניה

20/08/1941רקישוק, ליטאליטא11שימנוביץישראל
פוליןפולין15יונרברוך
1942פינסק, פוליןפולין7דוברושקיןעליאס
1940פולין4ויצמןראובן

1944אושוויץ, פוליןרומניה2כץאברהם
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1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה12נוימןאלפרד
1944אושוויץ, פוליןהונגריה3גרינפלדזליג
05/02/1943אושוויץ, פוליןפולין15פלוטאריה
1944אושוויץ, פוליןפולין17זילברשטייןרחל

1942פולין7גוטליבטוביה
1942קרזמיאניאץפולין12שניידראלקסנדר

1944אושוויץ, פוליןפולין10צוקרמןגוצה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14טרטנריעקב
1941קמיניץ פודולסקי, אוקראינהצ'כוסלובקיה16אדלרחנה

אושוויץ, פוליןהונגריה17רוזנראודליה
בווזדאטס, פוליןפולין6שטראוסזלמן
אושוויץ, פוליןרומניה7פרייזלרחנה
אוקטובר-41קייב, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)2וינשטייןאלה
1942סלונים, פוליןפולין5שומךאיטה
1944אושוויץ, פוליןהונגריה14הוניגיוסף
אוקטובר-41טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה16ברשטייןמורה
מאידנק, פוליןפולין9שוכמכרגדליה
20/08/1943גלאנבוקיה, פוליןפולין16כץלייב
מרץ-44בלטה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה17ליידרמןדוד

1941ריגה, לטביהלטביה11שייןבוריס
26/05/1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיהתינוקוינברגשמואל
1943אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה17שטיאסניינדריך
יולי-43אושוויץ, פוליןפולין7לנצנראהרון
22/01/1943טרבלינקה, פוליןפולין9קורצגורןיעקב
20/05/1943דז'יאלושיץ, פוליןפולין13צודזינובסקיברכה
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה2הירשאליעזר
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שמות קרבנות השואה המופיעים ברשימה זו נלקחו מתוך דפי עד שנמסרו ליד ושם

1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה5יונגרחל
1943אושוויץ, פוליןאוסטריה14רכניצרחנה

דצמבר-42טרבלינקה, פוליןפולין2דובינסקיפרומה
1943טרבלינקה, פוליןפולין12גרוסמןשרה
1944אושוויץ, פוליןרומניה11פולקאליז
פוליןפולין7מידזנסקיטובה
1942פונר, פוליןפולין15קרפליעקב
טרבלינקה, פוליןפולין13שמידטחיה
1944יאסי, רומניהרומניה17סטרולמנצי
1943לוקוב, פוליןפולין11וישניהאהרון
13/06/1944אושוויץ, פוליןהונגריה14וייסאהרן
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה11פישהוףרייזלה

פוליןפולין9שיפמןחנן
1941בוטרימנץ, ליטאליטא15פיטלוקוועלוול
1943וורקוביצ'ה, פוליןפולין14זמודיןדניאל
אפריל-44אושוויץ, פוליןרומניה7לזרוביץלאה

וורשהפולין12גולדברגאליאזר
1943קובל, פוליןפולין7וטנמכרחיים

1942אושוויץ, פוליןרומניה6שוורץהיינריך
טרבלינקה, פוליןפולין12ינצמןרבקה
פונר, פוליןפולין3ויינרינקלה
1941קלצק, פוליןפולין17אפשטייןרייזל
1941סלונים, פוליןפולין14טופבלה

ספטמבר-42טרבלינקה, פוליןפולין16קירשנבויםהרשל
1943אושוויץ, פוליןפולין5רובינשטייןאסתר
יוני-42סוביבור, פוליןפולין10וויינעראידעס
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שמות קרבנות השואה המופיעים ברשימה זו נלקחו מתוך דפי עד שנמסרו ליד ושם

וורשהפולין15צנטקרחיי
1943ווילנה, פוליןפולין12גינצבורגרחל
אפריל-44אושוויץ, פוליןרומניה13לייבוביץאריה

1942טרבלינקה, פוליןפולין7קרונגולדשלומה
ינואר-42טרבלינקה, פוליןפולין13ביידקשולם

1944אושוויץ, פוליןהונגריה13הלרמריאנה
1943פלשוב, פוליןפולין17גרינשפןזאב
1944אושוויץ, פוליןרומניה14קיזלניקיצחק
1942סרני, פוליןפולין17רוכמןשרה

1944פוליןפולין16וישינסקימכצלה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה16וויסרחל
יוני-44אושוויץ, פוליןהונגריה1גליקחייה
מאי-44אושוויץ, פוליןהונגריה4בראוןגרג
ווילנה, פוליןפולין14צסלנסקהלאה
פברואר-42ראקוב, פוליןפולין2ריסקיןמרים
1943אושוויץ, פוליןפולין8קםיעקב
1941לובומיל, פוליןפולין5קרייןבנימין
רובנה, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)10וקסמןיצחק
1945אושוויץ, פוליןפולין17בורשטיןיהודה
מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה17קניגסברגזלטה
1945ברגן בלזן, גרמניהפולין17הורוביץמינה
1941אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה17וייסיוסף
יוני-44אושוויץ, פוליןרומניה15מרמורשטייןקלרה
אושוויץ, פוליןיוגוסלביה3פרידמןאוה
לודז', פוליןפולין13פינקלשטייןלולה
20/05/1942חושצ'ה, פוליןפולין14מוצניקליבלה
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וורשהפולין10ורניצקייוסף
1941מוגילב, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה4לייזרגיצה

1943פוליןיוון11ברודומתילדה
1942ברשד, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה6שעכטערציפורה
1943קוזין, פוליןפולין14מזורוקיוסל
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14ויסצבי
1942ברסטצקו, פוליןפולין14גרינבויםרחל

1941קובנה, ליטאליטא6קוגליהודית
ספטמבר-42סרני, פוליןפולין15שטרןבלומה
1945אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה10ליבוביץחיה
1942אושוויץ, פוליןפולין15ויינגרטןיצחק
1942טרבלינקה, פוליןפולין3מוזיקנטזליג
טרבלינקה, פוליןפולין13גרודזיצקימרים
29/06/1941רומניהרומניה17אהרןאריה
1942טרבלינקה, פוליןפולין17שיבקזישה
1942פלשוב, פוליןפולין10לבקוביץיואל

29/06/1944אושוויץ, פוליןיוון8לויאברהם
1942לונינץ, פוליןפולין5גנדלריצחק
מאידנק, פוליןפולין17הנדלסמןחנה
1940קלצק, פוליןפולין7קשיעקב
1942טרבלינקה, פוליןפוליןתינוקפלדמןמשה
1944אושוויץ, פוליןרומניה13שלומוביץמשה
28/05/1944אושוויץ, פוליןרומניה15ירימיאשדוד

26/10/1943קובנה, ליטאליטא5גוטליבדניאל
ריגה, לטביהלטביה10מילץאטי

מרץ-44אושוויץ, פוליןהונגריה7קופלמרדכי
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שמות קרבנות השואה המופיעים ברשימה זו נלקחו מתוך דפי עד שנמסרו ליד ושם

1941סטורוז'נץ, רומניהרומניה2אקסלרדיונה
1941קלם, ליטאליטא17זקוועלוול
1941דולגינוב, פוליןפוליןתינוקרודרמןרחל

1944ריגה, לטביהלטביה17וינרמרדכי
סוסנוביץ, פוליןפולין13פרידמןלייבישל
1941דאוגאוופילי, לטביהלטביה12גוטקיןלובה
01/10/1942לובומיל, פוליןפולין16סנדלשטיןמשה
1942ווילנה, פוליןפולין11קרצמרליבה
1940פולין11נודלמלכה
1943אושוויץ, פוליןיוון7כהןיעקב
1944טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה13רוטרויטי

09/09/1942קורניצה, פוליןפולין17גורדוןארלה
מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה12וועגחיים

1944אושוויץ, פוליןאיטליה15בינוןבלנקה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה7הכטיעקב

טרבלינקה, פוליןפולין14פורקוביץאברהם
1942לובומיל, פוליןפולין17פאמרנץמשה
אפריל-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה6קסטבלומה

בנדין, פוליןפולין12הלישביץנתן
1942פונר, פוליןפולין12רבקיןדובה
1942קוסטופול, פוליןפולין12רמהבלה
1945אגר, הונגריההונגריה17הרמןזולתן
קרזמיאניאץפולין5יוקלסגינה

אושוויץ, פוליןלטביה12זאלשמואל
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה16רוטנרשרה
1943אושוויץ, פוליןפולין7אוקסנהנדלרשמעון
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ספטמבר-44אושוויץ, פוליןפולין7טורצינסקישלמה
סוביבור, פוליןפולין7דנציגרשמואל
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה17רוטנראליעזר
1943ראב, יוגוסלביהאוסטריה4ורדיסהייםפטר
1943ינדז'יוב, פוליןפולין12רוזנפלדחיים

28/06/1942בלזץ, פוליןפולין16פרייליךפרידה
1943אושוויץ, פוליןפולין7ירוצלבסקיאיטה

מרץ-45סטנקוב, צ'כוסלובקיהרומניה16שיוביץפרנסיס
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה5רינגלריבקה
1942טרבלינקה, פוליןפולין10טינטנפישסנדר

1943מאידנק, פוליןפולין10מיודובניקאסתושה
1939רוסיה (ברית המועצות)1גולדשטייןפסיה
1941פאנרה, פוליןפולין11שוסטרבאשה
1944אושוויץ, פוליןרומניה8גידלילייב
1942קלצק, פוליןפולין11וולרבלה
1944אושוויץ, פוליןרומניה10מנדילוביץיצחק
1942פולין15לנגרבתיה
יוגוסלביהבולגריה16לויסימו
1942קארצ'ב, פוליןפולין10רוביןגניה
1944לודז', פוליןפולין14פוקסרגינה
אוקטובר-42לוצק, פוליןפולין13פליישראולי
1942פינסק, פוליןפולין17גלויברמןזליג
בלזץ, פוליןפולין15שינוביץיצחק

1945שטוטהוף, גרמניהפולין17פוגלציפורה
אפריל-43אושוויץ, פוליןיוון9שטובימתי
1941ריגה, לטביהלטביה11גולדבלטנינה
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1943אושוויץ, פוליןפולין15קצלסקיאלי
קוברין, פוליןפולין16בוגוסלביץזלמן
פוליןפולין12פליישהקרפסח

1944אושוויץ, פוליןפולין17ליברמןלייבוש
1942ביטן, פוליןפולין11מירסקיליבל
1942דיסנה, פוליןפולין12סלוצקוביעקב
1945רומניה14פרנץשרה
אושוויץ, פוליןרומניה12ריספלדשמעון
22/07/1942פולין12מייסטלברכה
30/05/1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה12מרקוביץאשר
1943פולין9קליןאהרון
30/11/1943מוגילב, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה17גרינברגצילי
1941דנפרופטרובסק, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)17טילינהזויה
1942אושוויץ, פוליןפולין11מונדרידוד

1942שומילוב, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה4הנדלאנטה
סרקרזיסק, פוליןפולין17גולדברגמשה
אוגוסט-42וולודימיז', פוליןפוליןתינוקסוסלינטל
1940אושוויץ, פוליןפולין16פומרנץשרה
1942מאידנק, פוליןפולין14שטמבוךלאה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה15ניימןמאיר
1943אושוויץ, פוליןפולין16גרסטנרמינה
נובמבר-41חלמנו, פוליןפולין16רוזנשטיןמרדכי
1942זאסלאבל, פוליןפולין6שניידררבקה
ינואר-42שרגורוד, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה16גלזרטוני
26/05/1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה2וינברגריעקב
1942טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה12בינדרשמעון
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שמות קרבנות השואה המופיעים ברשימה זו נלקחו מתוך דפי עד שנמסרו ליד ושם

12/12/1942אושוויץ, פוליןפולין17סרנוצבי
ווילנה, פוליןפולין12הוכמןאברהם

1941לבוב, פוליןפולין7קלרדן
1942מאזריץ, פוליןפולין17יברבאוםנוחם
1942בורסקו, פוליןפולין8לררשלום

10/08/1942קמיאן קושירסקי, פוליןפולין1קרוייןמתתיהו
1940ברודי, פוליןפולין5רוטשרה
דוד הורודוק, פוליןפולין11ברוכיןמניה
אוגוסט-42טרבלינקה, פוליןפולין14רייטשיקמלכה
טרבלינקה, פוליןפולין12זילברשטייןשמעון
1943סטולבצה, פוליןפולין12ליבסוןאהובה
1943לודז', פוליןפולין7פיינמסריוסף
1941דאגדה, לטביהלטביה17לוסמןפיה

1942פינסק, פוליןפולין10קזשושנה
1942אושוויץ, פוליןפולין17מונדרישעיה
דצמבר-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14שכטראליהו
1942אושוויץ, פוליןרומניה9וידרמרדכי
אפריל-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה17זוכרמןלייזר
יוני-41סרדניק, קובנה, ליטאליטא14ליפשיץהינדה
1942מיזוץ', פוליןפולין11פלדמןפרול
יוגוסלביהבולגריה13לויסמי
אוגוסט-44אושוויץ, פוליןפולין15גנצרסקיחייה
1942קובנה, ליטאליטא16סגלסוןנחום

1941יאנוב, פוליןפולין11גרברמשהלה
1941קלם, ליטאליטא17ברוידהיצחק
1942פינסק, פוליןפולין5דובזביץמשה
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1941אוסטרוג, פוליןפולין11גויכרמןראובן
1942טרבלינקה, פוליןפולין15הורוביץיהודית
וולדז'ימיז', פוליןפולין5סוסלמניה
דצמבר-43לאופולדוב, פוליןפולין16רוטפינגיוסף
03/10/1941קובנה, ליטאליטא5גלזרדינה
1942טרבלינקה, פוליןפולין16דומבחיה

1942פולין14וינרישראל
1944אושוויץ, פוליןהונגריה12גרינפלדבריק

אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה2פרידמןישראל
אוגוסט-41וארקליאני, לטביהלטביה16וילנסקיפייביש
1942טרבלינקה, פוליןפולין17ניתקהליבה
יוני-43פולין5הרצהפטיוסף
1941קייב, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)5גייפמןבוריס
אפריל-43אושוויץ, פוליןרומניה14מוסקלברל
1942סרני, פוליןפולין11גנזלראובן
מאידנק, פוליןפולין14פוטרמןיוסף

10/05/1942רדון, פוליןפולין12ליפקונסקייקותיאל
1941רובנו, פוליןפולין2שרריחזקל
אושוויץ, פוליןרומניה11קרמראברהם
1941ריגה, לטביהלטביה11דרוזיןמרים
אושוויץ, פוליןפולין16בייץפרידה
1941לטביהלטביה15חייטאליהו

22/07/1941סלנט, ליטאליטא15שולמןאברהם
01/10/1941פולין8זרצקיגורקה
22/07/1941סלנט, ליטאליטא14שולמןמשה

27/08/1941קמיניץ פודולסקי, אוקראינהצ'כוסלובקיה3ניימןשיינדל
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1941שרגורוד, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה1גוטרמןאיזי
רובנו, פוליןפולין9בלקובסקישרה
אוגוסט-42טרבלינקה, פוליןפולין6חיימוביץחיים
1941מינסק, בילורוסיה (ברית המועצות)בילורוסיה (ברית המועצות)10שמילוביץגליה
1944אושוויץ, פוליןרומניה4לזראיבי
טרבלינקה, פוליןפולין10רובינשטייןיצחק
1941טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה16שכטרהרש
וורשהפולין12בויירסקוגיטל
ספטמבר-42ווישניבה, פוליןפולין4בארבן ציון
ברדיצב, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)2הוכמןמאיה
1944אושוויץ, פוליןהונגריה3שוורץלסלו
1942אוסטרוג, פוליןפולין6וייכרסימה
1942אושוויץ, פוליןפולין16ליפשטאטחיים
סוביבור, פוליןפולין16סורוקהרחל

1941צרפת15ייניאסתר
1944אושוויץ, פוליןפולין16ספירעדזיה
יוני-41וורשהפוליןתינוקגוטליבגרישה
1942רוקיטנו, פוליןפולין12ליפשיץזיסל
25/08/1942ברזנה, פוליןפולין14שיץלאה

1942טרבלינקה, פוליןפולין2גוטלרנרדבורה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה8גליקרחל
1941טרבלינקה, פוליןפולין8בורנשטייןאדם

1941סוביבור, פוליןפולין12קרפישראל
1943טרבלינקה, פוליןפולין17מרינגררבקה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה10פליישמןחנה
1941טרבלינקה, פוליןפולין16לנגרפסח
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מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה15גולדמןסושה
1943טרבלינקה, פוליןיוגוסלביה14קסורלהרגינה
1942רובנה, פוליןפולין15ויסמןיעקוב
קובנה, ליטאליטא5אבולניקנחמה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה4איזקוביץבלימה
25/06/1944אושוויץ, פוליןרומניה16שטרולהלל
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה4איינהורןיצחק
1942פולין14המררבקה
1942סוביבור, פוליןפולין7צוקרשלמה
1942חושצ'ה, פוליןפולין15קריצמררוזה

1941רססה, ליטאליטא16קצבישראל
טרבלינקה, פוליןפולין8גולדמןרבקה
1942בלזץ, פוליןפולין16זילביגרבלה
מאי-43אושוויץ, פוליןפולין11רייךיוסף

אפריל-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה13יוסוביץישראל
1943אושוויץ, פוליןפולין10שייקובסקיקרולה
אפריל-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14מושקוביץשימחה
1942בלזץ, פוליןפולין15שטורמלאופרשרה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה13פליישמןיוסף
1945ברגן בלזן, גרמניהפולין5קרמיולראובן
אפריל-43פונר, פוליןפולין14כגנוביץסימה
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה5איצקוביץשלמה
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה13רוזנבאוםאליעזר
24/07/1942אוליקה, פוליןפולין17זקצרביילה
1942לבוב, פוליןפולין17יגידדבורה
1944אושוויץ, פוליןהונגריה10לוסטיגאווה
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1942גליציה, פוליןפולין17דינררוזיה
אושוויץ, פוליןרומניה9ברקוביץפרל
1942חלמנו, פוליןפולין6בייסקישרה
פונר, פוליןפולין7גלרגיטה
טרבלינקה, פוליןפולין3וינוגינסקיברל

1942יאסנובאץ, יוגסלביהיוגוסלביה8פפוישלמה
1943אוקראינה (ברית המועצות)רומניה16רוזנבויםיששכר
וורשהפולין17טננבאוםאיסר
1943טרבלינקה, פוליןפולין15וולנרמןצבי
מאי-43טרבלינקה, פוליןפולין11הנדשטוקבלה
1942בלזץ, פוליןגרמניה5ולטוךנתן

1942אושוויץ, פוליןצרפת5שורשמואל
1940בלזץ, פוליןפולין16מילרמטל
1944אושוויץ, פוליןאיטליה2נוטריקהרחל

1941וולדז'ימיז', פוליןפולין11סטריאסתר
מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה10הרשקוביץשרה
1942פולין16גליןיהודה
מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה12קלייןרבקה
מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה7גרינוולדרכל
1941קולומאה, פוליןהונגריה13אפפלדוד

1943קמיונקה, פוליןפולין12פינקטוביה
1943ינדז'בה, פוליןפולין4רוזנפלדציפורה
1942אושוויץ, פוליןפולין15גולדקינדהרש

יוני-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה2סובודבורה
1940תורכיה17קלומיטיאסתר
אוקטובר-40אטאצי, רומניהרומניה9גראופני
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1944אושוויץ, פוליןהונגריה7גרינפלדרבקה
05/07/1941נובוסליץ, רומניהרומניה15סלוןשלמה
1942אושוויץ, פוליןפולין6שטיבלזלמן
פוליןפולין14בסיוסי

1944אושוויץ, פוליןיוון9בינוןסלומון
1943וולדימרץ, פוליןפולין15קוץחנה
1942סוביבור, פוליןפולין11הרשמןטובה
18/08/1941אולשניבקה, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)3זיידמןזויה
1941טרמבובלה, פוליןפולין16קוטמינה
ביאליסטוק, פוליןפולין17סלוביקמנדל
25/08/1943סטרי, פוליןפולין16קנולאידה
ינואר-42לבוב, פוליןפולין16איזנברגטוסיה
1941אודסה, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)3אינטרשטייןמישה
1942פולין12וינררבקה
1942טרבלינקה, פוליןפולין2גוזדזינסקיברל

1942בוסק, פוליןפולין16אסנראסתר
1942וורשהפולין16קליינברגרחל
1943אושוויץ, פוליןפולין13דמבובסקייוסף
1943אושוויץ, פוליןפולין11מירובסקידב
1941אסטוניהליטא11לויןדויד
1942בלזץ, פוליןפולין3בכררות
1943מאידנק, פוליןפולין13גרוספלדברל
1942קוסיב, פוליןפולין9בכרשרה
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה13ברגרמשה
1944רוסיה  (ברית המועצות)פולין8גולדברגלוי
1944אושוויץ, פוליןרומניה5פולקאוה

74/170 יד ושם- היכל השמות- המאגר המרכזי לשמות קורבנות השואה



שמות קרבנות השואה המופיעים ברשימה זו נלקחו מתוך דפי עד שנמסרו ליד ושם

ספטמבר-41זיטסבו, בילורוסיה (ברית המועצות)בילורוסיה (ברית המועצות)9סטרודומסקיאהרון
1942טרבלינקה, פוליןפולין10בירנבויםמאיר
אוקטובר-41קייב, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)5וינשטייןזלמן
1943קרשניק, פוליןפולין7גולדברגפרלה

1944אושוויץ, פוליןרומניה14ברקוביץאברהם
22/07/1942פולין12מייסטלחנוך
1942מוגילב, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה13שוורץמינה
26/08/1942רוקיטנה, פוליןפולין2טורוקזאב
1944פולין16רוזנסליעקב
יוני-42לחוביץ, פוליןפולין7קולקראלי

מארקולסטי, רומניהרומניה17פויגלחייקה
20/08/1943גלובוקיה, פוליןפולין10כץיצחק
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה4דווידביץמירים
20/08/1942טרבלינקה, פוליןפולין12זילברמןאסתר
1942אושוויץ, פוליןצרפת6שורשרה
17/11/1942אושוויץ, פוליןפולין9פריליכמןרחל

1943וולין, פוליןפולין8ויסמןאסתר
1944לובלין, פוליןפולין14רידרנחמה
1941מאידנק, פוליןפולין13רובינשטייןרחל

1942טרבלינקה, פוליןפולין14יברבאוםשלוימה
1941לודמיר, פוליןפולין11גולדברגהניה
1941גאיסין, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)8פוקסלניה
1942דיבין, פוליןפולין15וייצמןזיסל
1942פוליןצ'כוסלובקיה7שמילוביץמשה
פוליןפולין13הולסיעקב
מאידנק, פוליןפולין4זילברשטייןלייביש
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לטביהלטביה6איסיומיןכרמלה
מאידנק, פוליןפולין15קרשאברהם
1942אושוויץ, פוליןצרפת3שורדבורה
אוגוסט-42לאחוביץ, פוליןפולין17רוזובסקההודה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14פרקשחנה
לבוב, פוליןפולין3פלדמןצלה
אושוויץ, פוליןהונגריה8קפטשאגי
1943פשמיסל, פוליןפולין17אאורבךוישק
ספטמבר-42לחווה, לוניניץ, פוליןפולין2סלוצקיליפה

1942טרנוב, פוליןצ'כוסלובקיה16רוזנבלוטארתור
1943פונר, פוליןפולין4טלרנטשושנהילע

1941פולין13פרידנברגאסתר
1942מיר, פוליןפולין11פרוטסמיניה
1942פינסק, פוליןפולין14בוברובשרה

1942מוגילב, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה2היניקאברהם
1942טרבלינקה, פוליןפולין13בריטצירה

1944אושוויץ, פוליןרומניה8רטבלומה
אושוויץ, פוליןפולין6נטוביץיוסף
1942חלמנו, פוליןפולין17גבראילביץיעקוב
1940פוניאטוב, פוליןפולין15ברובנררחל

12/06/1944אושוויץ, פוליןהונגריה15נוימןאליעזר
1944אושוויץ, פוליןרומניה11הרמןאלה
ריגה, לטביהלטביה3נוביקלאה
1944וורשהפולין16גרינבויםרבקה
מאי-43אושוויץ, פוליןפולין4מנלהיוסף
1943אושוויץ, פוליןפולין14טאוברלובה
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מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה10גודמןשלמה
יולי-42אושוויץ, פוליןפולין12בורובסקיאסטר
1942פולין15הורוביץדוד

1941ירמולינצי, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)4גולדמןזוליה
נובמבר-42חוליוב, פוליןפולין11זיידמןוניה

1941קלצק, פוליןפולין14זוסמןטוביה
יולי-44קובנה, ליטאליטא11פומרנץסימה
15/09/1941בוטליטא12גיןרחל
1942לודז', פוליןפולין14פייטלוביץמרים

אושוויץ, פוליןיוון14ברודואלברטו
אושוויץ, פוליןפולין11קניגסברגיהודית
טרבלינקה, פוליןפולין7טריליזרברונקה
ספטמבר-41קורילובצי, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)14קוסויחיים
אושוויץ, פוליןרומניה15מולדובןחיים

1942פולין7טאובראדזיה
פוליןפולין13יעקובוביץזלמן

1943לובלין, פוליןפולין15פלוטקיןאלכסנדר
ברזנה, פוליןפולין15בורדעזריאל
ליטאפולין8רסמןאירה
1941זארמבה, פוליןפולין5לרמןסיני

1943ווילנה, פוליןפולין14סגלשמואל
1942פולין15שקלנייביץשיינדל

1943אושוויץ, פוליןפולין12ויכמןליב
1942אושוויץ, פוליןפולין13שיירמוניק
1942בוריסלב, פוליןפולין13הורשובסקילולה
ספטמבר-44אישישוק, פוליןפולין9ברשנסקיפנחס
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1943לודז', פוליןפולין15גלובצינסקירבקה
1942קופאי גורוד, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה8קישפני

בריסק, פוליןפולין15הופמןבנימין
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14ברנשטיןפנחס
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה9ורצברגרחיה

יולי-44אושוויץ, פוליןרומניה10נוטיאברהם
1941ריגה, לטביהלטביה11הרשזוןליבה

1942פוליןפולין8פינצובסקיבלומה
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה13מרקוביץחיה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה9שפייזרהיידי
1942ברשד, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה13שעכטעראותו
יולי-41קוברין, פוליןפולין1מאבהסנה
20/05/1942חושט, פוליןפולין14מיצניקמשה
אושוויץ, פוליןרומניה13שטגמןסרול
1943אושוויץ, פוליןפולין13פרידמןאלי
אושוויץ, פוליןגרמניה16יעקבזוןהנס
1942אושוויץ, פוליןפולין15פרידמןיוכבד

1944אושוויץ, פוליןהונגריה3רוזנטלאלימלך
1943פולין14דורףמאיר
גרמניההונגריהתינוקרדליךגבי

אודסה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה12זוניסבן ציון
1940חשנוב, פוליןפולין1מונדרראסתר
אושוויץ, פוליןרומניה7מטיסרבקה
1945טרזיינשטט, צכוסלובקיהצ'כוסלובקיה16דויטשזישו
1942פינסק, פוליןפולין3דובזביץחיים

1942חלמנו, פוליןפולין11רוזנברגפולדק
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דצמבר-41רדון, פוליןפולין9ליפקונסקיטייבלה
1940טרבלינקה, פוליןפולין13פרידלנדלייביש
1944אושוויץ, פוליןרומניה4פאייריחזקאל
1941פולין7וולףמחלה
1942אוקראינה (ברית המועצות)רומניה11ברכרהרטה
1941אושוויץ, פוליןפולין8שורץברכה
1941מוגילב, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה16גרופרקוקה
פוליןפולין12בידרמןשמעון
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה16ויסמנחם
1944אושוויץ, פוליןפולין9שטייגרברוך
1944אושוויץ, פוליןרומניה12וקסלראליס

1941קולק, פוליןפולין13קליימןשימחה
1941פולין10טרופחיה

1941באבי-יאר, אוקראינה (ברית המועצות)צ'כוסלובקיה13לנדאופנינה
1942פוליןפולין14מיצנמכרדוד

לודז', פוליןפולין8פרידיהושוע
אושוויץ, פוליןרומניה11קולרהינדו
אושוויץ, פוליןרומניה17וולףאטי
1942סקלאט, פוליןפולין1פליישפרבפרל
1942פולין17שקלנייביץחיים
סוביבור, פוליןפולין9ברונשטייןפייגה
1943פוליןיוון16חלגואהליאון
1944אושוויץ, פוליןרומניה3שוורץנושי
1942בלזץ, פוליןפולין10פיינזילברפייגה
1939טרבלינקה, פוליןפולין12זילברשטייןישראל
1942טרבלינקה, פוליןפולין16ויינפלדמוטל
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1941חוטין, רומניהרומניה17סגלרבקה
קובנה, ליטאליטא2בלומקיןיצחק
יאזלוביצה, פוליןפולין17דרשרחייה
1942פוליןפולין17פנצטרשטוקיעקב
1941קוז'מינק, פוליןפולין15הפטקהחיה
1943סטפאן, פוליןפולין15גלבררטאריה
1942בלזץ, פוליןפולין14לטרובסקיפרל

טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה10מוסקוביץמרקוס
31/05/1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה8מרקוביץחיה

1942פינסק, פוליןפולין11דולינקופסקה
1943אושוויץ, פוליןפולין8הינפלדלולה
26/05/1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה12קלייןחיים
1941אושוויץ, פוליןפולין10שורץמשה
בלזץ, פוליןפולין17הוצנקרסוניה

1942מינסק, בילורוסיה (ברית המועצות)בילורוסיה (ברית המועצות)14גנזמןולדימיר
טרבלינקה, פוליןפולין12וינוגינסקישלום
1943גרודנו, פוליןפולין8מלווויסטמישה
1942פינסק, פוליןפולין1דובזביץשרה
1944אושוויץ, פוליןרומניה3קרטוןפטר
19/06/1942גלובוקיה, פוליןפולין6זענדעלחיים
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה9גליקאלתר
1944וינה, אוסטריההונגריה2דויטשפוני
מרץ-44אושוויץ, פוליןיוון15רוזהחיים
1941סלביש, פוליןפולין2לרמןשרה

טרבלינקה, פוליןפולין15מלינקבלומה
1943טרבלינקה, פוליןפולין13קאהןישראל
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ברסלב, פוליןפולין7שפירהחוהלה
1942פולין16פוטשפייגה
1943אושוויץ, פוליןפולין12מנטליקשמעון
טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה15נודלמןאטל

מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה5הרשקוביץשלמה
פוליןפולין8נונברגגיטה
1944צ'כוסלובקיה13רייזמןטיבור
1940שברסין, פוליןפולין8קברשטוקאושר
1942פולין4לבנשטטבתיה
1939סוליוב, פוליןפולין8שרייברברגמלכה
1942פינסק, פוליןפולין4פלדמןשרה
1943וורשהפולין17וליןיוסף

1943טרבלינקה, פוליןפולין10מנדלבויםמירלה
קמיניץ פודולסקי, אוקראינהצ'כוסלובקיה12פיקסלרחיים

טרבלינקה, פוליןפולין17שקלרזאברהם
סוביבור, פוליןפולין10גולדשטייןפנחס
1942ווסילישקי, פוליןפולין17קופלמןדוד

1940פולין13קירסרברבתיה
1939חרובישוב, פוליןפולין13קוסוביצרמשה
1944אושוויץ, פוליןרומניה6שלומוביץמרים
טרבלינקה, פוליןפולין12הימלשייןחיים
קובנה, ליטאליטא5בליומקיןדויד
1942טרבלינקה, פוליןפולין12ביגליידןיוסף
1943קופיצינצה, פוליןפולין10אינגברלייזר
1942טרבלינקה, פוליןפולין7שכמןיונה

יולי-42מיאלניצה, פוליןפולין4קוילרנחמה
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1942טרבלינקה, פוליןפולין16ויינפלדמוטל
1942רומניה13פורטנוישמעון
1942יוון8אלבוחרמישל
אושוויץ, פוליןרומניה11שמילוביץרצה
1942אושוויץ, פוליןפולין16אוניקובסקיזליג
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה10ליבוביץאדית
מאי-43וולודווה, פוליןפולין13שרמןפייגה
1944אושוויץ, פוליןרומניה8גנוטמשה
אושוויץ, פוליןפולין10למלרות

1943מיזוץ', פוליןפולין7אוליקרגדליה
1945אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה1ויינברגראיזידור
1942טרבלינקה, פוליןפולין15מלכיורשמואל
1944אושוויץ, פוליןהונגריה17גרינפלדגיטל
1942מאידנק, פוליןפולין7פקולהאהרון
1942טרבלינקה, פוליןפולין13קפלןדורה
1944אושוויץ, פוליןפולין13בלזיצקיבן ציון
מרץ-43וויליקה, פוליןפולין8איישיסקימשה
1943סקלה, פוליןפולין7שברצבךאיזו

אוקטובר-41קובנה, ליטאליטא17ידפייגה
1942סרני, פוליןפולין9גנזלגיטלה
1942חלמנו, פוליןליטא10מרקוביץנחה
פוליןפולין13שפרןרייזל
1943פלשוב, פוליןפולין17לנדשטייןמרדכי
טישוביטסה, פוליןפולין16צוויליךבאשע
טרבלינקה, פוליןפולין11שמיצלראייזיק
1942פינסק, פוליןפולין10פלדמןדוד
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1943לובלין, פוליןפולין9גוטסדינריעקב
1942פוליןפולין6גורפייןהנריק
20/05/1942חושט, פוליןפולין8מוצניקמלכה
1943פוליןפולין11אנגלברגמיכה
1942ברשד, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה10מילרמאניה
1943אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה11ליבוביץשיינדל
1942טרבלינקה, פוליןפולין16זנדאלטה
1941ליטאליטא17קולבינסקיאליהו
01/10/1942מלינוב, פולנדפולין17טייטלמןבנציון

02/11/1942מרצינקוניס, פוליןפולין2אייזנשטטיחזקאל
1941טרופובה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה14קרוציארוחוה

1942אושוויץ, פוליןפולין11שיירהלצה
1942וויז'נה, לומז'ה, פוליןפולין16גוסטקובסקיאברהם

1944אושוויץ, פוליןאיטליה10חסוןיוסף
1943אושוויץ, פוליןרומניה16פישרמשה
1943אושוויץ, פוליןפולין15רייפןשאול

1942בלץ, פוליןפולין9פינקאברהם
1944אושוויץ, פוליןרומניה8אברהםמנדל
1941לינקובה, ליטאליטא15פקטורטויבה
1943אושוויץ, פוליןפולין16קליינראסתר
27/02/1944דפולין17קסלברנררחל
אושוויץ, פוליןפולין6רבינוביץטובה
1942קלצק, פוליןפולין14פדרחנן

1943פונר, פוליןפולין15גלבורדיעקוב
יוני-43רומניה16ברפיגה

1942מאידנק, פוליןפולין12שטייןפרידה
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1944אושוויץ, פוליןפולין13צוקרמןבלימצה
09/11/1941מיר, פוליןפולין7שרייברחנן
1943וולוז'ין, פוליןפולין13שמוקלרזלמן
אפריל-44אושוויץ, פוליןהונגריה16זייףהדס
15/05/1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה10רוזנברגלויוש
קובנה, ליטאליטא13הרנסבנצלה
1944שטוטהוף, גרמניהליטא15ברוגולדה
1944אושוויץ, פוליןפולין15ריבובסקישמואל
1943ברזקי, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה13מרקובצקייחיד

1942בלזץ, פוליןפולין5סקולהשלמה
1942וורשהפולין10פרובקביץחנה
20/08/1942רוזיץ, פוליפולין12גילדןביילה
פוליןפולין14סובהציפורה
1941פוליןפולין17קמרטובה
1942אושוויץ, פוליןרומניה10וידריהודה
1942חנצביצ'ה, פוליןפולין12גנצביץרוזה
1944אושוויץ, פוליןהונגריה10גרינפלדליבה

מרץ-45צ'כוסלובקיהרומניה16שיוביץפרנסיס
1941פינסק, פוליןפולין16קולודנימורדכי
1944אושוויץ, פוליןפולין17שוויצראבאלה
מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה9דוידוביץשמואל
1942וורשהדנציג17גינסבורגארנולד
24/02/1943מוקנין, טוניסיהתוניסיה12ישיפרתונה
מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה8ארליךיצחק
יולי-42אושוויץ, פוליןפולין6בורובסקילייזר
1941טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה14חנסרחל
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1941ווילנה, פוליןפולין5סבירסקיטניה
יוני-42פרוזיאני, פוליןפולין17הלפריןיוסף

מונסטריסקה, פוליןפולין15דרומרמריסיק
אוקטובר-42דוגלישק, פוליןפולין16ליפקונסקיפנחס
פוליןפולין14ליפמןשמחה
1941סלונים, פוליןפולין17זקיןאריה
1940פולין5כהןשמחה
1941אוקראינה (ברית המועצות)רומניה4ריינררנטה

27/06/1941קובנה, ליטאליטא8פרידמןשולמית
טרבלינקה, פוליןפולין11גרודזיצקיטאובה

יוני-42דיסנה, פוליןפולין13לקחשמראלה
1941ווילנה, פוליןפולין11פילובסקייהודית
ביאליסטוק, פוליןפולין16קוברסקיאפריים
15/12/1942פיליצה, פוליןפולין17פרידלנדליביש
1943אושוויץ, פוליןיוון10ספיחהמרתה
1942אושוויץ, פוליןפולין5רביץפרויים
12/10/1941שאבאץ, יוגוסלביהאוסטריה8שליזנגריחזקאל
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14ברקוביץמלכה
סיאדלצה, פוליןפולין12רוזנבלוםפריבה
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה3נמששלמה
06/02/1944טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה16וקסלררוזה
1944אושוויץ, פוליןהונגריה10הובראייגה
1941בריסק, פוליןפולין15רוזנשייןליבע
אושוויץ, פוליןרומניה6זלקוביץמשה
1942אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה16גלזראריקה
מאידנק, פוליןפולין6פרלמוטרחנה
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1943מיאדל, פוליןפולין8אלפרוביץעזרא
1941סלונים, פוליןפולין17ציטריןיעקב

1942טרבלינקה, פוליןפולין10קופרשמואל
1943אושוויץ, פוליןפולין12פרםאיזןמנדה
1944אושוויץ, פוליןרומניה7פרידמןארווין
אוקטובר-41אומן, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)9זיצרמןחיה

1942פיאטרה נאמיט, רומניהרומניה8דיאמנטמאוריציו
1942טורקה, פוליןפולין13ניימןדוד

נובמבר-41חלמנו, פוליןפולין17קריירבת שבע
1943ריגה, לטביהצ'כוסלובקיה11גליקסמןאלישבע

1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה8ליבוביץרוזה
1941פונר, פוליןפולין15טטרסקימיכאל
13/06/1942אושוויץ, פוליןגרמניה10אדלאילזה
1941לחוביצ'י, פוליןפולין13פרלמןסוניע
22/07/1942פולין12קופרמןמרים
08/05/1943טלוסטה, פוליןפולין15ברנדסדב

מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה13בלךרייזל
1941סלונים, פוליןפולין16פלוטניקשלמה
1942דוביאטסקו, פוליןפולין15ברונריעקב
1942פוליןפולין15מרקפלדחיים
1942מינסק, בילורוסיה (ברית המועצות)בילורוסיה (ברית המועצות)7חזןלייבה
1944אושוויץ, פוליןפולין14קימלפלדישעיהו
1942פולין15גורפינקלמרים
1941טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה5יחיאלמיכל

1944אושוויץ, פוליןרומניה9פולקמגדלנה
טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה9בורגקרול
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ספטמבר-42לנין, פוליןפולין12לויןפייגל
מאי-44אושוויץ, פוליןהונגריה10שווץשרה
28/08/1943ברוניצה, פוליןפולין14אורנשטייןקלרה
יוני-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה8שוויגראטי

28/08/1942ראטנו, פוליןפולין17קליןדבורה
ינואר-42פולין10ליפמןשלום
1943אושוויץ, פוליןפולין12ביקרוחמה
1942בלזץ, פוליןפולין16שפיגלרייזלה

אפריל-45אושוויץ, פוליןרומניה15ויסברגלוי
1941סלונים, פוליןפולין13שטיינברגשיינדל
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה12דווידביץחנה
מינסק, בילורוסיה (ברית המועצות)בילורוסיה (ברית המועצות)7דנישבסקימאיה
1944אושוויץ, פוליןרומניה10אינדיקמשה
1943מאידנק, פוליןפולין15מרלבורואסתר
קוברין, פוליןפולין9בוגוסלביץישראל
קרסנודר, רוסיה (ברית המועצות)רומניה14שוורצמןמוטל
1941ראדום, פוליןפולין13טטרקהאסתר
1941פוליןפולין5וקסמןגיטה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה10לקסארווין
04/09/1939ווישקוב, פוליןפולין17ארנשטייןאריה
1941ריגה, לטביהלטביה12מלכיןיצחק
1942יוון12אלבוחרדולי
מינסק, בילורוסיה (ברית המועצות)גרמניה12לויטוסיוסף

1943רדום, פוליןפולין14רוזנברגאברהם
אפריל-43פודקאמין, פוליןפולין15לברגוסטה
1943אושוויץ, פוליןיוון4בן מיוריעקב
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אוגוסט-44אושוויץ, פוליןפולין2פלםהינדה
1944וורשהפולין12זונשייןירחמיאל

1940לודז', פוליןפולין17אפשטייןחנה
1939פוליןפולין6מילאווערבלומה

01/07/1944אושוויץ, פוליןהונגריה15ניוליולן
אושוויץ, פוליןפולין16אובינסקייוסף

1941קלם, ליטאליטא6קרובלניקהינדה
ינואר-41טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה16ברנרשינה
22/09/1942מיאדל, פוליןפולין14שולמןציביה
29/09/1941באבי-יאר, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)1בורושוקסשה
22/09/1942טרבלינקה, פוליןפולין16ברקוביץללה

1942בלזץ, פוליןפוליןתינוקהופרטאברהם
1941לטביה11מרקוביץשפרה
1943קוסין, פוליןפולין12בנקירמרים
פוליןפולין13ליפשטייןיולנדה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה10הלפרטרות
1941רובנו, פוליןפולין16לייבגוריןפסח
1941צ'אוסי, בילורוסיה (ברית המועצות)פולין16קליצבסקיצלאל
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה15קישנבאוםחיה

27/03/1944בלטה, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)17קינראיליה
1942סרני, פוליןפולין8צנטרשינדיל
1942אוליקה, פוליןפולין11פינקלשטייןעויזר
1942בוצאץ, פוליןפולין12לידנברגחיה

1942מוגילב, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה12גלמןיהודה
פוליןפולין17הולנדרמרים
1943אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה12וולבוביץמשה
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1940פולין5ברקנוולדללוש
1942אושוויץ, פוליןהונגריה11ביכלרשבח
1941צרפת13ייניפאולה
1942אושוויץ, פוליןפולין17שפירשלמה
סרני, פוליןפולין13פלהנדלארדויד

1942סוביבור, פוליןפולין13גוטליבגולדה
נובמבר-42סקלה, פוליןפולין17קולטץמרדכי
1943טרבלינקה, פוליןפולין10גרוסמןיואל
1944פוליןפולין11בכורשלום

1944קלוז', רומניהרומניה15האוספטראוטיליה
1942פולין3טאוברברוניה
17/10/1944אושוויץ, פוליןפולין13שייניקשרה
1941גראיבו, פוליןפולין11פוקרביץפרדה
1942רדום, פוליןגרמניה9טנצרהרברט
1942מינסק, בילורוסיה (ברית המועצות)אוסטריה10גולדמרטה
02/12/1943לודז', פוליןפולין16יונקררות

אוגוסט-41חנצביצ'ה, פוליןפולין9מובשוביץאסתר
1941יאסי, רומניהרומניה3קרויטורושמואל
1943אושוויץ, פוליןפולין13מיטליסדודו

1942פינסק, פוליןפולין10בוברובמיכאלה
אושוויץ, פוליןפולין11סבורסקיטייבלה
1941ווילנה, פוליןפולין16גורדוןליפה
1942אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה17מושקוביץיחיאל
1941צ'אוסי, בילורוסיה (ברית המועצות)פולין13קלצבסקייעקב
1942פופוביץ, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה6קויפמןפרידה
1942סטולין, פוליןפולין17גורודנסקיפריידיל
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אושוויץ, פוליןהונגריה15לוייעקב
1942ווישנוביצה, פוליןפולין7גייויגרלייב

מיאדל, פוליןפולין17חודוסראובן
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה9מנדלרחל
1943אושוויץ, פוליןפולין7שוסטרלייב
1944אושוויץ, פוליןרומניה3שלומוביץזיסל
אוגוסט-43פולין13שווימרשרה
1942טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה12פנזרוחנה
1944טרבלינקה, פוליןיוגוסלביה5שמיפפו
פוליןפולין10למהוטרחל
1941ז'אצי'צה, פוליןפולין14גיטלמןלאה
1944אושוויץ, פוליןפולין10בלזיצקינעמי

1942פוליןפולין5לרמןבריינדל
1942אושוויץ, פוליןפולין3רוזנבלוםבני

פברואר-42יוזפוב, פוליןפולין3גרשקוביץשורלה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14קירשבאוםמרים
1942אושוויץ, פוליןפולין4טאוברפרומה
1943טוצין, פוליןפולין4חייטגרשון
1944אושוויץ, פוליןרומניה12דוידוביץאדית
טרבלינקה, פוליןפולין2הרץמרים
אושוויץ, פוליןהונגריה5ברייערישראל
1941פונר, פוליןפולין2אלטקוריבעלע
1943אושוויץ, פוליןרומניה4הוברחיים
טרבלינקה, פוליןפולין14פוברסלה
אוגוסט-42וולודימיז', פוליןפולין13סוסלמשה

אוקטובר-42ביאלה פודלאסקה, פוליןפולין14נורטמןאברהם
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1942טרבלינקה, פוליןפולין10ויינגרטןנעמי
1943פשמישלני, פוליןפולין4פרידללאה
1942לודז', פוליןפולין12גוטמןדורה
1943אושוויץ, פוליןפולין4ספירשטייןחנה

1944שטוטהוף, גרמניהליטא16ליפשיץרבקה
טרבלינקה, פוליןרומניה2אברהםרוזיקה
1940מאלינוב, פוליןפולין11בלינדרריבה
1944אושוויץ, פוליןפולין11מושקוביץבריש
1943אושוויץ, פוליןפולין6מיטליסמלכה
1942פינסק, פוליןפולין15דובזביץרבקה
25/03/1943אושוויץ, פוליןיוון16יהונתןדניאל
1942סרני, פוליןפולין15אלטרינטיל
1940קלצק, פוליןפולין9קשרחל
מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה5גלנץמשה
1939טרבלינקה, פוליןפולין16זילברשטייןידעס
1941ליטא16מילראליהו

קולומאה, פוליןפולין14ברקובראברהם
נובמבר-42חולובי, פוליןפולין6זיידמןפניה
1943פוליןפולין9לויטןלאה
1944אושוויץ, פוליןהונגריה3ויינברגרשרי
1943אושוויץ, פוליןפולין10וייספלדחנה
1943טרבלינקה, פוליןפולין5קרסנינסקיחנה

1942פשמיסל, פוליןפולין10רוטשטיןישראל
1940פולין15וינטרשרה
1941אובודובקה, רומניהרומניה5קופרשמידטמוקי
1944אושוויץ, פוליןפולין13ריבובסקינתק
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1943טרבלינקה, פוליןפולין17שידלויוסי
1942דובנו, פוליןפולין14שרגלזלטקה
דצמבר-42קוזמינצי, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה16דרסינוברנוטע
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה15פרנקלחיה

1944אושוויץ, פוליןרומניה15הוסבלומה
יוגוסלביהבולגריה10אדניהמתיתיהו

טרבלינקה, פוליןפולין6פרברליאון
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה15ליבוביץהירש
10/08/1942קאמין קושירסקי, פוליןפולין5קרוייןיעקב
פברואר-42ליבאו, לטביהלטביה7סדוביטשיוסף

אושוויץ, פוליןפולין15קניגסברגאברהם
1944אושוויץ, פוליןפולין10אורבסיוסף

20/03/1943פולין16ברנשטייןחייקה
פוליןפולין10קייסיוסי

1940טרבלינקה, פוליןפולין16אלכסנדרוביץשבתאי
1942סטולין, פוליןפולין8גלייברזוןשיינקה
1942טרבלינקה, פוליןפולין12גורפינקלחנה

1942אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה11שוורץנפתלי
30/10/1942דמידובקה, פוליןפולין14גרינברגבלומה
1941פוליןפולין3קלוצבסקירישה
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה9שפיצרמורדכי
1942לבוב, פוליןפולין14יגידמרילה
מוסט ווילקי, פוליןפולין10זילברדורצה
1943פוליןפולין15סקולסקיצבי

1942טרנוגרוד, פוליןפולין16זצרמשה
1944אושוויץ, פוליןפולין17קנופףאברהם

92/170 יד ושם- היכל השמות- המאגר המרכזי לשמות קורבנות השואה



שמות קרבנות השואה המופיעים ברשימה זו נלקחו מתוך דפי עד שנמסרו ליד ושם

1943אושוויץ, פוליןפולין8קמינסקיזליג
26/05/1944אושוויץ, פוליןרומניה13הרץיואל
יוני-44שטוטהוף, גרמניהליטא5לויןהלל
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה3ראבשרה
11/04/1944אושוויץ, פוליןיוון14קבליסדוד

1942חלמנו, פוליןפולין11קויבסקיאנצל
1942דיוונויה, רוסיה (ברית המועצות)רומניה6פינקלשטיןמאיר
1942אושוויץ, פוליןפולין12לחוביץזלדה
1942בלזץ, פוליןפולין12בכרצפורה
16/02/1943אושוויץ, פוליןפולין3רבינוביץצביה
1943טרבלינקה, פוליןפולין7הנדשטוקמשה
1944אושוויץ, פוליןיוגוסלביה12כץאווה

פוליןפולין5ארליךליבלה
1942אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה16מילדרנלי
אושוויץ, פוליןפולין14קמרמןדוד
יולי-42בלזץ, פוליןפולין15הורוביץשלה
נהר בוג, אוקראינה (ברית המועצות)פולין8הנדלררחל
10/09/1942מיאדזיול, פוליןפולין2אלפרוביץיחיאל
1942טרבלינקה, פוליןפולין13גולדברגרות

אוגוסט-41לופוחובה, פוליןפולין10פינקוביץשיינדל
1944אושוויץ, פוליןרומניה15גלרנפתלי
יולי-42קלצק, פוליןפולין15גלרמשה
10/10/1942דווידובקה, פוליןפולין14גרינברגמלכה
1941קלצק, פוליןפולין8שוסטריעקב
1942אושוויץ, פוליןפולין15מונדריהלל
29/06/1941יאסי, רומניהרומניה14גרמןחיים
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1942טרבלינקה, פוליןפולין3קריסחנהלה
1943מאידנק, פוליןפולין6גוטמןיצחק
סוביבור, פוליןפולין15קלרריאנקיל
1945ברגן בלזן, גרמניהצ'כוסלובקיה15דויטשפרידי
1942ריגה, לטביהלטביה11יעקובסוןטוסיה
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה4פופוביץדוד

1943מינסק, בילורוסיה (ברית המועצות)בילורוסיה (ברית המועצות)15פישמןיעקב
1941גירוליאי, ליטאליטא13לוינזוןיוסף
08/05/1942לידה, פוליןפולין17ציגלניצקיפנחס
1942קובל, פוליןפולין17אברוךחנה
1943פוליןפולין17גערשנוביץסלה
1944אושוויץ, פוליןהונגריה2אורנשטייןירוחם
טרבלינקה, פוליןפולין15ינצמןיצחק
02/04/1942דומנבקה, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)13ליסינינה

1943אושוויץ, פוליןפולין11פלמןשמואל
1942טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה3אמישהאברהם
אפריל-41פולין1כץמתיתיהו
06/06/1944אושוויץ, פוליןהונגריהתינוקרוזנברגיהודית
1942אושוויץ, פוליןיוון15צרפתייעקב
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה11קלייןמשה
1944אושוויץ, פוליןפולין15שניימןגנק

טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה6סיקולץמשה
1942אושוויץ, פוליןפולין11אכטנברגמשה
1940פולין15לנאיליונה

1941טרוחנוברוד, פוליןפולין13ליברמןפנחס
1942בלזץ, פוליןפולין13לינהרטמלכה
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1940טארנובפולין8מרגוליסדושה
אפריל-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה10מושקוביץזיסה
יוני-41סרדניק, קובנה, ליטאליטא16ליפשיץאיסר
1941פונר, פוליןפולין4טטרסקיבלומה
1942גרמניהפולין17פיילרבערקע
10/04/1943סלוניקי, יווןיוון10פסחשלום
1943אושוויץ, פוליןפולין15בוזוקובסקיאלקה
1942אושוויץ, פוליןפולין13מונדרימלכה
ביאליסטוק, פוליןפולין5שוורץחנהלע
1943בלזץ, פוליןפולין6וולטשרמשה

פוליןפולין9מילביץאליעזר
אושוויץ, פוליןפולין10שטרנפלדיוסף
מינסק, בילורוסיה (ברית המועצות)בילורוסיה (ברית המועצות)14קץסוניה
1943בלזץ, פוליןפולין17בלייברגיונה

1942מאידנק, פוליןפולין16אניסמןדבורה
טרבלינקה, פוליןפולין17אהרונוביץיוקי
1944אושוויץ, פוליןרומניה16גנוטיוסף
1943פונר, פוליןפולין13רינגהלל
1944ואסלוי, רומניהרומניה14ברשמשה

סוביבור, פוליןפולין13גרובראברהם
1941פונר, פוליןפולין11דרויאןבורק
בארנוביץ, פוליןפולין5מינץלייזר
1944אושוויץ, פוליןרומניה14הכטמנדי
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה13גרוסמןמשה
1942טרבלינקה, פוליןפולין6וישביצקייצחק
רוקיטנה, פוליןפולין11גוזיוכבד
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1943פולין7מרקוביץהנך
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה8קלייןרחל
פוליןפולין10קורמןמשה
1942סטניסלאו, פוליןפולין13גרףאהרון
מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה10איזנברגורה
23/09/1942טוצין, פוליןפולין7צובוקיעקב
1944אושוויץ, פוליןפולין12וישנגרדמאיר
1943גלובוקי, פוליןפולין11קניסמנדל
1941רוסיה  (ברית המועצות)פולין17רובינשטיןמשה
1944יוון6גניסאשר
1942פוליןפולין13פרלמןרוזה
נובמבר-42אושוויץ, פוליןפולין14פודלוביץדוד

23/08/1943גלובוקי, פוליןפולין15פליישרגולדה
רדזיבילוב, פוליןפולין12רובינשטייןדוד

1942לבוב, פוליןפולין3קריגרמרים
1941פונר, פוליןפולין12לפידוסגיטלה
מינסק, בילורוסיה (ברית המועצות)בילורוסיה (ברית המועצות)4אפשטיןיעקב

1941מוגילב, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה11רוזנצוויגבראנה
1944אושוויץ, פוליןרומניה14ליברמןמרדכי
ינואר-45צ'כוסלובקיהרומניה16ברקוביץעקיבא
1943טרבלינקה, פוליןפולין5גרינברגיהודה
1942לודז', פוליןפולין12רוזנצווגביילצה
מאידנק, פוליןפולין16פוטרמןמוישה
1942פוליןפולין16פיגנבוםחנה
22/08/1942קורילובצי, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)12בוביקפולה
יולי-44אושוויץ, פוליןרומניה13פרידמןחיה
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1942אושוויץ, פוליןפולין8גולדשטייןטוניה
1943אושוויץ, פוליןפולין12ניסלקובסקילייבל
1942אושוויץ, פוליןפולין15גרונולדחמק
1941לטביהלטביה11חייטיצחק
20/08/1942טרבלינקה, פוליןפולין10זילברמןיואל
1940פולין11פרבדהוולדק
1942בלזץ, פוליןפולין4פרישלנדראסתי
1943ברז'קי ברשדזקי, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה15מרקובצקיברנה

1943טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה8חכמוטאובלה
ברגן בלזן, גרמניהבלגיה11הויברגסילביה
18/12/1942אושוויץ, פוליןפולין2מלאחובסקהמרים
12/05/1942סטוניביצ'ה, פוליןפולין8קלמנוביץמיכלה
טרבלינקה, פוליןיוגוסלביה7אליהואדיתה
גליציה, פוליןפולין17ברששמואל
1942פולין4קאמץלאה
1943אושוויץ, פוליןפולין1זונדינראהרון
1940ווילנה, פוליןפולין10ברליןמירה

1944אושוויץ, פוליןהונגריה3איצקוביץאיטקה
1942סטולין, פוליןפולין7גלייברזוןשרה
15/04/1944אושוויץ, פוליןהונגריה8סבושנדור
1942מאידנק, פוליןפולין16ויזנברגזאבל

1941קולקי, פוליןפולין11קליימןפינקלה
1941טאווריג, ליטאליטא17בלינדמשה

1941טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה14גנדלמןשמואל
1941לאחוביץ, פוליןפולין17גרינברגיהושע
1941לידה, פוליןפולין5זרצקיגילה
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1942סריני, אוקראינה (ברית המועצות)פולין14בבסמינה
טרבלינקה, פוליןפולין5הנדלסיהודית

טרבלינקה, פוליןפולין15פריירחמיאל
דרובין, פוליןפולין5פריידנברגיעקב
מאוטחאוזן, אוסטריהרומניה16פרייזלרמשה
1941ריגה, לטביהליטא15טרייזיןינטל

25/08/1942ברזנה, פוליןפולין7גלזרמיכאל
1943מיזוץ', פוליןפולין11אוליקראשר

פוליןיוון8יום טובשמואל
1941זמון, יוגוסלביהיוגוסלביה13רוטחיים
אוקראינה (ברית המועצות)פולין17בררבקה
18/03/1942חלמנו, פוליןפולין3ליטויןינטלה
פוליןפולין12גולדהברלאה

1942חלמנו, פוליןפולין16רוזנשטייןבלומה
1943קוזין, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)8לרנראליעזר
טרבלינקה, פוליןפולין9הרץבלומה

קוסטסטי, רומניהרומניה8שרצרוילי
1941רומניה12אגנשטייןסניה
10/03/1943פלשוב, פוליןפולין4ברנרשרה

1944אושוויץ, פוליןרומניה11אלייששיינדל
1941יאנובה, ליטאליטא6סיסוצקישרה
1942אושוויץ, פוליןפולין14לקריץפסיה
1942ברסלב, פוליןפולין3רוסוניקיוסל

אושוויץ, פוליןפולין16פלדמןהאניק
1941קונסקה וולה, פוליןצ'כוסלובקיה11רוביןמרדכי
1942פולין10רוזנצוייגמרדכי
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1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה15לבקוביץפישל
1942לומז'ה, פוליןפולין2כץהנדל

1941פולין10טלרארנסט
01/10/1941אוסטרה, פוליןפולין7שניידמןיהושע
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה7ולרשמואל
1943קוזין, פוליןפולין10בנקיראיזיק
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה2רוטנראסתר

28/10/1941קובנה, ליטאליטא5זילבעראברהמלה
1942קריביץ, פוליןפולין4גלברטצבי

טרבלינקה, פוליןפולין11שמיטנקהרבקה
מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה7נוימןמיכאל
ינואר-41טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה12גורוביץניומה
1941קובנה, ליטאליטא17רוזניקוביץפייה
פוליןפולין4רייכרטיוסף

1942פינסק, פוליןפולין2בוברובמרדכי
נובמבר-42טרבלינקה, פוליןפולין1מינוביצקייוסף
טרבלינקה, פוליןפולין16פורקוביץנחום
1944אושוויץ, פוליןרומניה4שטריקברגרזנבל
1943פוליןפולין11סקולסקישרה
לטביהליטא8שלוםשרה

1941ברדיצב, אוקראינה (ברית המועצות)פולין16פיגנבויםפרידה
1941פולין13פרידנברגאסתר
1942אושוויץ, פוליןפולין2דריינודלויטלה
1942מינסק, בילורוסיה (ברית המועצות)בילורוסיה (ברית המועצות)9רוביןגולדה
1944אושוויץ, פוליןהונגריה8איזקבלה

1942טרבלינקה, פוליןפולין17ציאמנטאסתר
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1943אושוויץ, פוליןרומניה17ניימןהרשי
פוליןפולין5וכסלררותי
22/06/1941סוקולובקה, פוליןפולין12זקסנחום

אושוויץ, פוליןיוגוסלביה10פליישמןמלווינה
1941קמיאן קושירסקי, פוליןפולין7קושרגיננדל
לנין, פוליןפולין13רפופורטחיים

1940פוליןפולין7פזנצבסקיאברהם
אושוויץ, פוליןצרפת11קלמנוביץברטה
1943מיזוץ', פוליןפולין13אוליקרמשה

טרבלינקה, פוליןפולין5ויצמןאהובה
1943אושוויץ, פוליןפולין17קליינררוחלה
סרנו, פוליןפולין12פלהנדרביילה
1943וורשהפולין17יונגפרחנקה
1942לודז', פוליןפולין16אפשטייןפרלה
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה8דוידוביץאידס

אפריל-43אושוויץ, פוליןגרמניה14אברהםהורסט
1943קובל, פוליןפולין10וטנמכרשולמית
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה13הופמןפייגה
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה16בלךגיטל

1942סטניסלבוב, פוליןפולין16ארנולדפאולה
ספטמבר-42חלמנו, פוליןפולין5פרנקלמרדכי
1944אושוויץ, פוליןהונגריה10לוייהודית
ינואר-42רוקיטנו, פוליןפולין12וסרמןנחמן
לובלין, פוליןפולין16גולדהרמשה
11/06/1942טארנובפולין10איזקבתיה
1944לודז', פוליןפולין6גולדשטייןמלכה
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1944אושוויץ, פוליןרומניה15קיזלניקחיים
1942קולני, פוליןפולין9שקלנייביץמרדכי
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה10פרידמןיהודית
1941ריגה, לטביהלטביה11קמינקוביץגרגורי
1944בוסק, פוליןפולין10שרגלהינך

1942אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה13מילראלכסנדר
20/06/1943דז'ילושיצה, פוליןפולין15צודזינובסקישמעון
04/10/1942טרבלינקה, פוליןפולין3קופרמןשמשון

1941וולדז'ימיז', פוליןפולין13סטרישיינדלה
1941שצ'וצ'ין, פוליןפולין15שניידריצחק
פברואר-44אושוויץ, פוליןפולין14סרלוסיה
1943אושוויץ, פוליןפולין17סטופניצקיטובה
1942פולין11ארמלפייגה
1941רומניה11בורוכובסקיחיים
אוגוסט-42סטפאן, פוליןפולין14פטשניקסנדר
מאי-44רומניה10קלייןדוד

1942בלזץ, פוליןפולין12קליגרציפורה
1943אושוויץ, פוליןליטא17בארוןצלה
1942מאידנק, פוליןפולין16מורגנשטרןאתי

21/05/1944אושוויץ, פוליןהונגריה14פיירשטייןמרדכי
1941יאסי, רומניהרומניה11קרוטורושרה
טרבלינקה, פוליןיוון3יעקובינתנאל
1943סוביבור, פוליןפולין14קייזמןחיים
פברואר-42ראקוב, פוליןפולין6ריסקיןמאיר

1942טרבלינקה, פוליןפולין17הרצברגאליעזר
1942לובלין, פוליןפולין11רויטרהניה

101/170 יד ושם- היכל השמות- המאגר המרכזי לשמות קורבנות השואה



שמות קרבנות השואה המופיעים ברשימה זו נלקחו מתוך דפי עד שנמסרו ליד ושם

סקלאט, פוליןפולין14וואלוביץלאזאר
1942טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה10אורנשטייןשלום
יונווה, ליטאליטא14לויקמןזוסקה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה16פרידמןאליהו
1944אושוויץ, פוליןרומניה10מסינגאלי
1943אושוויץ, פוליןפולין15שייקובסקילייב
אוגוסט-43אושוויץ, פוליןפולין14לרנרלאה
1944אושוויץ, פוליןפולין12מרקוביץדינה
1940פוליןפולין1בירנבאוםשרה
1942טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה7ויסמןפנינה
יולי-41ניישטור, ליטאליטא9רבינסוןבערל
1941ריגה, לטביהלטביה11אולנשטייןנינה
1942טרבלינקה, פוליןפולין5הורוביץשרה

מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה5לזראוסקר
1941ברשד, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה3פרנקלחיים
טומשוב, פוליןפולין14ברנדלמשה
1942מאידנק, פוליןפולין11קופרקיוסף

1944רומניה15ויזלאילנה
1944אושוויץ, פוליןרומניה12אברהםאידלה
12/05/1942וורונוב, פוליןפולין10קפלןרחל

1942וולדימרץ, פוליןפולין16פרפלנחמיה
1942מאידנק, פוליןפולין5שורביילע
סידלולוזה, פוליןפולין6ברגמןפרלה
1944אושוויץ, פוליןהונגריה10אקרטיבור
רוסילוב, פוליןפולין15דמבלינגיעקב
1943פולין13הילרוביץחיה

102/170 יד ושם- היכל השמות- המאגר המרכזי לשמות קורבנות השואה



שמות קרבנות השואה המופיעים ברשימה זו נלקחו מתוך דפי עד שנמסרו ליד ושם

07/11/1941רובנו, פוליןפולין17דרלכטררחל
1941מרקינה, ליטאפולין17סנדורמורדכי
1941טאווריג, ליטאליטא11בלינדדורה
ספטמבר-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14קניגסברגמשה
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה11קלייןריבקה
1942אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה15מילרויליאם
1941אושוויץ, פוליןרומניה7פולקאגי

1942טרבלינקה, פוליןפולין10זליכובסקישרה
17/06/1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה9הרמןיוסף
1944אושוויץ, פוליןרומניה8הרמןאיבי

פוליןפולין11ניסנבאוםאסתר
1942רדזיבילוב, פוליןפולין12פולטורקיהודית
דצמבר-41רדון, פוליןפולין12ליפקונסקישניאור

סוקול, פוליןפולין14פרלמוטראלקסנדר
10/04/1943אושוויץ, פוליןפולין10פלדנתן

אפריל-43פונר, פוליןפולין13ויינרזלדה
23/10/1943קובנה, ליטאליטא13רובינסקיהענעלע

1942אוליקה, פוליןפולין4קנדללאה
1941סטניסלאו, פוליןצ'כוסלובקיה17מרקוביץהנדל
1939פולין8פלומנבויםמטל
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה9ולרמלכה
פוליןפולין7ביקחנה
פוליןפולין9מידזנסקימלכה
1941פוליןפולין15קמרברוך
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה6שורץקלרה
09/10/1940חמיאלנקי, פוליןפולין14אוגניביץהניה

103/170 יד ושם- היכל השמות- המאגר המרכזי לשמות קורבנות השואה



שמות קרבנות השואה המופיעים ברשימה זו נלקחו מתוך דפי עד שנמסרו ליד ושם

1943מוגילב, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה8פליישרנתן
פונר, פוליןפולין14דרויןפנחס
26/08/1941אז'רנה, ליטאליטא13זליקסוןמאיר
1944אושוויץ, פוליןרומניה10אברהםברוך
1942פינסק, פוליןפולין17פלדמןחיים
1943סטרי, פוליןפולין4קוקדוד
1943אושוויץ, פוליןפולין7גבלזיסל
טוצ'ין, פוליןפולין16קשטןרחל
1942מאידנק, פוליןפולין16ויינברגפייגה
אושוויץ, פוליןפולין9יבלונסקירומק
1942אושוויץ, פוליןפולין14פרוסטפרל
1942ברדיצ'ב, אוקראינהפולין6פיגנבויםחיים
1943אושוויץ, פוליןהונגריה10מרקוביץדוד

שטוטהוף, גרמניהליטא14זקסיאנקאלע
1943אושוויץ, פוליןפולין10שיבקזניה
1944אושוויץ, פוליןהונגריה5שוורץגורי

1942פולין11וינראהרון
1942פיאטרה, רומניהרומניה8דיאמנטמאוריציו

1943טרבלינקה, פוליןפולין16פרענדקיאיזיר
אוגוסט-42סוסנוביץ, פוליןפולין13סאמואלשיינדל
1942ברזנה, פוליןפולין3צרנוטהרייזעלע

1942סטאשוב, פוליןפולין3ניסנצווייגרותי
27/05/1943טלוסטה, פוליןפולין16פיפרמכראזה

1944אושוויץ, פוליןרומניה17רוזמןאליזבט
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה4הרשטיקרבקה
אושוויץ, פוליןיוון17ניסיםרחל

104/170 יד ושם- היכל השמות- המאגר המרכזי לשמות קורבנות השואה



שמות קרבנות השואה המופיעים ברשימה זו נלקחו מתוך דפי עד שנמסרו ליד ושם

1941טסיבולבקה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה8הרטארנה
מאי-43אושוויץ, פוליןיוון15ביבסשמואל
1944אושוויץ, פוליןרומניה13סבודודי

אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה9נוימןפרימה
1941פולין14גולדשטייןשרה
טרבלינקה, פוליןפולין13לויןברוך
1942פולין10רוזנבלוםחיה
1942בלזץ, פוליןפולין17שפיגלחנה

19/04/1945גרמניהפולין17ברסלריששכר
1943פונר, פוליןפולין11רינגרחל
ספטמבר-42טרבלינקה, פוליןפולין17טמקיןנחמה
19/05/1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה9שווימריעקב
1942לובלין, פוליןפולין15וייסחיה

1943ליטא17אששלמה
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה9קליןבריש
1944פולין16גרמיזהשלמה
1942טרבלינקה, פוליןפולין10רוננבאוםיהושע
14/10/1942טרבלינקה, פוליןצ'כוסלובקיה7קרטצערפנחס
1942אושוויץ, פוליןבלגיה2פרוביזורבטי
אוגוסט-41קארסבה, לטביהלטביה13דימנטזלמן

1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה4שמעונוביץשמשון
1942אושוויץ, פוליןפולין16רוזנצויגבלה

מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה15גנוטעמליה
פוליןפולין10וינברגחיה

1943אושוויץ, פוליןפולין12אלתראסתר
02/05/1943טרבלינקה, פוליןפולין12רוטנברגדבורה

105/170 יד ושם- היכל השמות- המאגר המרכזי לשמות קורבנות השואה



שמות קרבנות השואה המופיעים ברשימה זו נלקחו מתוך דפי עד שנמסרו ליד ושם

1941קובל, פוליןפולין14שראושר
אוגוסט-44אושוויץ, פוליןפולין9פיטרקובסקיחיים
1944אושוויץ, פוליןפולין8קללרלאה
1941טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה17צפלרחיה
1941פצ'ורה, אוקראינה (ברית המועצות)ליטא2פויילישפסח
07/09/1941קובנה, ליטאליטאתינוקגרברהירש
1943פולין12פליישקרמשה
1943אושוויץ, פוליןרומניה6לינררובי
אפריל-44אושוויץ, פוליןיוגוסלביה12רוזנברגאוטו
אוקטובר-42לוצק, פוליןפולין7פליישרוולף
1942דובנו, פוליןפולין11פישרשמיע
1940וינה, אוסטריהאוסטריה11אהרנקרנץפרידה
1941קובנה, ליטאליטא2וילנציקחנה
1942בארנוביץ, פוליןפולין2שניצקיבן

מרץ-45ברגן בלזן, גרמניהפולין16יעקובוביץריבה
1942וולדז'ימיז', פוליןפולין6בארטפנחס
1941פונר, פוליןפולין2אלטקורוזה
ספטמבר-42לחווה, לוניניץ, פוליןפולין1סלוצקיבתיה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה12פרקשלנקה
1943פוליןפולין6גערטנעררחל
1941טלז, ליטאליטא17קלרץולרה

אפריל-44אושוויץ, פוליןרומניה2הרשטיקישראל
1944יוון13חוניןמורנו
אושוויץ, פוליןהונגריה11גרוסאלדר
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה15רוטנרחוה
בלזץ, פוליןפולין17גפנראתי

106/170 יד ושם- היכל השמות- המאגר המרכזי לשמות קורבנות השואה



שמות קרבנות השואה המופיעים ברשימה זו נלקחו מתוך דפי עד שנמסרו ליד ושם

סריני, אוקראינה (ברית המועצות)פולין17ויינרסימה
1942בלזץ, פוליןפולין10בכרברכה
1944אושוויץ, פוליןפולין15טופורקלאה

מאי-44אושוויץ, פוליןפולין6חיימוביץשמעון
1942אושוויץ, פוליןפולין14רוזנצויגשמחה
1942פינסק, פוליןפוליןתינוקבוברובאסתר
25/04/1944פוליןרומניה17מולדובןמיכאל
1942רפלובקה, פוליןפולין17פוגאטשמלכה
קורילובצי, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)12קוגןמרה
1944שטוטהוף, גרמניהליטא13פרידמןליב

1943אסטוניהליטא8ינקלביץמאשה
1942אושוויץ, פוליןפולין10באומןיחיאל
1939פוליןפולין8הפטקהישראל
1943רבקה, פוליןפולין11אנגלרדהלה
1942פינסק, פוליןפולין5קפלןיעקב
נובמבר-41קלימוביצ'י, בלורוסיה (ברית המועצות)בילורוסיה (ברית המועצות)13גוסבריבה
1941פולין12גולדשטייןגולדה

1942גרמניה3לבנברגאברהם
אודסה, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)17גיטרדוד

ברסטצקו, פוליןפולין9גרינבויםאיטע
1942קוזאק, פוליןפולין6קרסנוסטבסקיברוך
קובנה, ליטאפולין8בניאקונסקירינה

18/08/1942בלזץ, פוליןפולין14קלייןיחזקאל
1943פוליןפולין10גולדברגפרימת

1941בוטרימנץ, ליטאליטא9פיטלוקצבי
1944אושוויץ, פוליןרומניה13ישראלבומי

107/170 יד ושם- היכל השמות- המאגר המרכזי לשמות קורבנות השואה



שמות קרבנות השואה המופיעים ברשימה זו נלקחו מתוך דפי עד שנמסרו ליד ושם

1941אוסטרוז'ץ, פוליןפולין15קופרמןלייב
27/02/1944דמינין, פוליןפולין6קרמשיוסף
טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה6לאופמןהניה

1943אושוויץ, פוליןפולין3יצקוביץדבורה
1942פולין17הקשמואל
נובמבר-43ביאליסטוק, פוליןפולין17רייזנרשמואל
סוביבור, פוליןפולין14סורוקהמשה
1942טרבלינקה, פוליןפולין15הופמןשיע
1942פטריקוב, פוליןפולין10קנופפהולץדוד

1942פולין8פוגאטשיהושוע
1942טרבלינקה, פוליןפולין14שמולביץזלטה
1941וורשהפולין7גוטקינדדב

1941טאווריג, ליטאליטא5קאהןאלחנן
28/11/1941קובנה, ליטאליטא13זלבוביץהניך
1944דכאו, גרמניהליטא15טרוצקיזאב

1942פולין12מנדלבאוםפנחס
05/08/1941רסין, ליטאליטא8לעוויאסברוך
08/05/1945אושוויץ, פוליןגרמניה17קריפלהיינץ
פרוסקוריב, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)8ורצרמחלה
21/01/1945אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה16דוידוביץיהושע
20/08/1941רקישוק, ליטאליטא14גורדוןלייבה
1943מאידנק, פוליןפולין16לופטדוד

פוליןפולין16פריידמןמשה
ינואר-43אושוויץ, פוליןפולין5רבינוביץמרים

1942בלזץ, פוליןפולין9אוסטראברהם
אוקטובר-42טרבלינקה, פוליןפולין4ליברמןדב
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שמות קרבנות השואה המופיעים ברשימה זו נלקחו מתוך דפי עד שנמסרו ליד ושם

טרבלינקה, פוליןפולין9מורדקוביץהניה
1939פוליןפולין14בוקשמואל
1942פודדביצה, פוליןפולין14אויערבךסימה
1942פולין17סגלחייה
1943לבוב, פוליןפולין16באורויסיה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה12וייסבן ציון
1942פוליןפולין11רייףשמואל
1943אושוויץ, פוליןפולין12גולדווסראביגדור
22/08/1942קורילובצי, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)12בוביקחייקה
1941קמיניץ פודולסקי, אוקראינהצ'כוסלובקיה14אדלרהירש
1942פינסק, פוליןפולין16בוברובשרה
אוקטובר-41קובנה, ליטאליטא13מצקביץליבה
1941ריגה, לטביהלטביה11שרמרים
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה3בנטברלה
1942מאידנק, פוליןצ'כוסלובקיה16שטארקדוד

1942פולין3גרדבייןרבקה
1942פולין8רנקושינסקיפישל
1941גאיסין, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)6פוקסבוריס
1945אושוויץ, פוליןפולין10גולדברגישראל
יוני-44אושוויץ, פוליןרומניה12מרמורשטייןביילה
1942חלמנו, פוליןפולין7שלדקוסקינחמיה
1942פוליןפולין12קנריונה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה16שוורץלישו
1941בוטרימנץ, ליטאליטא13פיטלוקחנן

1943לאגישה, פוליןפולין7רויטמןעיידל
יולי-42מאידנק, פוליןצ'כוסלובקיה14שוורץזבולון
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סוביבור, פוליןפולין10קלררמינה
אושוויץ, פוליןפולין15איזביצקימיניה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה12גרוסמןחיה

יוני-42סוביבור, פוליןפולין12וויינערפרלה
03/08/1941מוטול, דרוחיצין פולסקי, פוליןפולין15ציזמאיר
02/11/1942מארצינקנצה, פוליןפולין12ברזובסקיברוך
אושוויץ, פוליןפולין12דורפמןחנה
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14איזוקוביץחיים
1942פולין16צוויגנברגדורה
פוליןפולין8וייסשמעון
1943טרבלינקה, פוליןפולין17אלינברגמוטול
1942אושוויץ, פוליןפולין13אייזנמןדינה

1943אושוויץ, פוליןפולין9קליינראברהם
1943נובי טארג, פוליןפולין16רוזנברגבלנקה
יוני-44אושוויץ, פוליןרומניה5רייבראברהם
פונר, פוליןפולין8בקלריסקימלכה
1943וורשהפולין16מינסקישמואל
06/09/1942לובלין, פוליןפולין16פרידמןשלום

טרבלינקה, פוליןפולין11שמידטאברהם
אוקטובר-41ליטא15מצקביץמאטיס
1942טרבלינקה, פוליןפולין11פסונקביץאברהם
1944אושוויץ, פוליןהונגריה15דוידוביץאליהו
1942מינסק, בילורוסיה (ברית המועצות)אוסטריה10גולדאריקה
20/08/1941רקישוק, ליטאליטא16גורדוןיוסף
1941ריגה, לטביהלטביה2קדושגניה

מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה3רינגלשיינדלה
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1942טרבלינקה, פוליןפולין6בירנבויםשפרה
אוקטובר-42אושוויץ, פוליןפולין8דינסטגשמחה
1941לבוב, פוליןפולין17הלפריןחווה
1944אושוויץ, פוליןרומניה8ליברמןסיני
פוליןיוון12יום טובפפו
יולי-44אושוויץ, פוליןליטא9קגןמשה
1942פולין16ביגליידןדברה
1941אייזפוטה, לטביהלטביה15מדהטאה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14הרשקוביץהרש
אושוויץ, פוליןפולין3כהןחנוך
1942פינסק, פוליןפולין17טרושינסקייעקב
1943אושוויץ, פוליןפולין11קליינרטיבלה
1942קובל, פוליןפולין5ארליךחנה

1942דומצ'בה, פוליןפולין17שינולדרוחלה
1943טרבלינקה, פוליןפולין9קפלןלולק
1942טרבלינקה, פוליןפולין12רוזנבאוםמשה
1941קובל, פוליןפולין16שרבלה
אושוויץ, פוליןגרמניה6מרלאה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה13פישהוףיצחק
1942מאידנק, פוליןפולין15וכנהאוזרגיטל
1941מאידנק, פוליןפולין17גלברטיוסף
1942טרבלינקה, פוליןפולין13רוסחיה
אוקטובר-42רוקיטנה, פוליןפולין4וסרמןאלי

אושוויץ, פוליןיוון13שאקיאסתר
1941אושוויץ, פוליןיוון12נחוםאברהם
וולקוביסק, פוליןפולין5רוכקיןיענקלה
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1944שטוטהוף, גרמניהליטא10פינברגשינה
1943אושוויץ, פוליןפולין12בקררבקה
1942שידלוביץ, פוליןפולין16ברגמןמניה
יוני-41סץ, ליטאליטא14שנייצרמישה
1941וורשהפולין16זילברמןחנוך
ספטמבר-42אושוויץ, פוליןפולין13קנלרעידית
23/10/1942טרבלינקה, פוליןפולין17ווינמןחיל

1942וורשהגרמניה17שטיבלארנה
1942דמידובקה, פוליןפולין16לייצמןרבקה
אוקטובר-42זדולבונוב, פוליןפולין15שטיינמןחיוניה
26/08/1944אושוויץ, פוליןפולין14מילגרוםרות

1944אושוויץ, פוליןפולין14גרינגרסאדלה
מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה10ליבוביץשינדל
1942בלזץ, פוליןפולין13דזלובסקהצפורה
מאידנק, פוליןפולין16שירץמלכה
1942בלזץ, פוליןפולין15קירשנרפסיה
1944שטוטהוף, גרמניהפולין14בלנקחנה

1944אוסטריהפולין12דרויאןשמעון
1942אושוויץ, פוליןרומניה14ינוביץארטור
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה10פייגצירל
אושוויץ, פוליןרומניה6הובריעקב
1943פולין15גולדשטייןשרה
אוגוסט-44אושוויץ, פוליןפולין8גולדברגרות

1942טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה13שאהוםהרשל
1942פולין8פליישפרבלוניה

1940מאלינוב, פוליןפולין9בלינדראיטקה
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1943פונר, פוליןפולין15זוסמנוביץזונדל
אושוויץ, פוליןפולין14וינגרטןיוסף
1941יאנובה, ליטאליטא16אופניצקיאורי

1942סריני, אוקראינה (ברית המועצות)פולין17קוגןאסתר
1943פולין7הולנדרפסח
1944שטוטהוף, גרמניהליטא17אדלשטייןמרים
1942טרבלינקה, פוליןפולין6ברוןדוד
פוליןפולין4ברשנסקידוד

מאידנק, פוליןפולין11שירץמרים
1942אושוויץ, פוליןפולין16טיקוצינסקיסולקה
1942חלמנו, פוליןפולין13מטושקמיכאל
ספטמבר-41באבי-יאר, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)15שטיינברגלובה
22/07/1941סלנט, ליטאליטא1שולמןשלמה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה16ציטרוןחוה
1944אושוויץ, פוליןרומניה3איזנברגרבוזי
נובמבר-42טרבלינקה, פוליןפולין14מינוביצקישרה
1941פינסק, פוליןפולין4לויןנתן

יוני-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה6איצקוביץסוזנה
וורשהפולין16רוזנברגבלומה
1942חלמנו, פוליןפולין7טשרניחובסקילובה
1941ריגה, לטביהלטביה11מיכלסוןאירנה
נובמבר-42סוביבור, פוליןפולין12נסלשלה

1940קולנו, פוליןפולין5פורמןאברהם
11/04/1944אושוויץ, פוליןיוון7קבליסשבתאי
1942פוליןפולין10קופףיעקוב
1942קובנה, ליטאפולין13אקרמןרחל
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28/06/1944אושוויץ, פוליןיוון16מתתיהנינה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה3איזקוביץקיילי

1943מאידנק, פוליןפולין12ויסוסראברהם
מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה13נויבירטאנה

1940סוביבור, פוליןפולין6שטרןישראל
1943פולין1אשינובסקישפלה

יוני-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה13רוזנווסרנח
אושוויץ, פוליןהונגריה3אהרןשלמה
1942אישאשוק, פוליןפולין3וויןמיכאל
1941וולדז'ימיז', פוליןפולין16סטריביילה
מאי-43לבוב, פוליןפולין13יגידסלק
20/08/1943גלאנבוקיה, פוליןפולין12כץפסיה
1944אושוויץ, פוליןיוגוסלביה15קראוסאווה
1942אושוויץ, פוליןפולין17נפמינטנירחל
1943בוליכוב, פוליןפולין16גרטנברגדוד

פוליןפולין14בוכנקהנריך
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14שרייבראסתר
1942גלוגוב, פוליןפולין5הנךהניו

1944אושוויץ, פוליןפולין7גרנטברנרד
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה12פוגלטובה
מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה10מנדלוביץמאיר

1941פונר, פוליןפולין4ברןלייבלה
1941פוגוסט, פוליןפולין14רובינשטייןחנה

1942פולין16הרשמןרייזלה
1942טרנופול, פוליןפולין12שטולצנברגזליג
פוליןפולין12ברנרחוה
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1943מאידנק, פוליןפולין12פייגלסוןשלומה
31/05/1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה15מרקוביץחוה
1943אושוויץ, פוליןיוון13יצחקמשה

1942טרבלינקה, פוליןפולין14פיררשמואל
אסטוניהפולין12שוסטרבן ציון
1943טרבלינקה, פוליןפולין11שידלוגיטל
1942פינסק, פוליןפולין2פורמןאהרן
1944שטוטהוף, גרמניהפולין14קומפחנה
1942אושוויץ, פוליןפולין16הפטקהיעקב
1943אושוויץ, פוליןפולין16איזנבוךגודיל

פוליןפולין6נסנבאוםמרישה
פוליןפולין12פריידמןיעקב
1944פוליןצ'כוסלובקיה14ארבסטדוד
אושוויץ, פוליןרומניה12זלקוביץצבי
14/08/1942לנין, פוליןפולין5פלטחיים
טרבלינקה, פוליןפולין8רובינשטייןבינה
1941סמאדארבו, יוגוסלביהיוגוסלביה15קונפנומרקו
1943פולין17דורףיחיאל
יוני-42אושוויץ, פוליןפולין11בורנשטייןנחמה
1940וויאז'ין, פוליןפולין16מלצררחל

מאי-44אושוויץ, פוליןפולין6חיימוביץשמעון
18/06/1942שארקובשצ'ינה, פוליןפולין5טריסטרבסינקה
1941לאחוביץ, פוליןפולין17גלפנדטוניה
אושוויץ, פוליןיוון16חוניואלי

1941חמיאלניק, אוקראינהאוקראינה (ברית המועצות)2שלייגררוניה
13/07/1942קוסטופול, פוליןפולין15ליסקיוסף
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1942מוגילב, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה9ליבמןויקטוריה
1941סוביבור, פוליןפולין6הוברמןדינה

1944אושוויץ, פוליןפולין12גולדמןצלינקה
1944אושוויץ, פוליןיוון15דודיהודה
וורשהפולין9מורויץפייגה

1941פוליןפולין10גרינבלטאלכסנדר
1941פולין4קלמנוביץילדה
1942אוליקה, פוליןפולין12פינקלשטייןשרה
אוגוסט-42פולין10ברגמןסבה
1943אושוויץ, פוליןיוון16יצחקאהרון
1942פוליןפולין15צוקריואל
19/06/1942גלובוקיה, פוליןפולין8זענדעלברוך
אושוויץ, פוליןפולין2שפסדוד

מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה17רוטשמואל
אושוויץ, פוליןרומניה14ורברשלמה
קובנה, ליטאליטא17לפידותשרה
1943ביאליסטוק, פוליןפולין10דייטשיעקב
אושוויץ, פוליןיוגוסלביה13הולצרמרים

אוקטובר-42קרקוב, פוליןפולין15קומיטויהושוע
1944אושוויץ, פוליןפולין10פרקשמרטה
1942טרבלינקה, פוליןפולין12וורטהלטהאדם

סבילה, לטביהליטא9בורוכוביץאסתריל
1942טרבלינקה, פוליןפולין6נוטקביץמוישלה
1942אושוויץ, פוליןפולין11רוסקהנריק
1943אושוויץ, פוליןפולין14פרסאיזןאיטה
1944אושוויץ, פוליןהונגריה13לוסטיגיוסי
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1940שצ'אבז'שין, פוליןפולין5קברשטוקשרה
טרבלינקה, פוליןיוגוסלביה1קלדרוןשרה
אושוויץ, פוליןיוון15שאקידורה
1941טרבלינקה, פוליןפולין13וכטרשלמה
1942סרני, פוליןפולין8פייגליצחק
09/08/1942פולין11שוסטרמרדכי
1943פוליןאוסטריה16כץיוסף
1943טרבלינקה, פוליןפולין16בנדטחיים
טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה15סדובניקמשה
1942בלזץ, פוליןפולין4וקסלרחיים

אושוויץ, פוליןפולין15גלאנץאברהם
1944אושוויץ, פוליןרומניה4פישרמיכאל
1941קמיניץ פודולסקי, אוקראינהצ'כוסלובקיה10פרידמןלייב
1942אוסטרוז'ץ, פוליןפולין8גייערמשה
1944טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה16רוזנברגאדית
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה10סינאייוסף
1943דכאו, גרמניהליטא13אבלסוןיוסי

1944אושוויץ, פוליןרומניה14מושקוביץמרדכי
08/09/1941מרקינה, ליטאליטא14רביןחנה
1942טרבלינקה, פוליןפולין12זילברשטיןראובן
וורשהפולין10גרינהויזנתן
אושוויץ, פוליןפולין12פרייליכמןרחל
1942טרבלינקה, פוליןרוסיה (ברית המועצות)8ריזיןשרה

1944צ'כוסלובקיה16פוקסאפרים
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה7מודלעזרא

29/06/1941יאסי, רומניהרומניה14ברגראברהם
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שמות קרבנות השואה המופיעים ברשימה זו נלקחו מתוך דפי עד שנמסרו ליד ושם

1942פולין16וייןגיטעל
15/08/1941רקישוק, ליטאליטא13שפיראפרידה
לבוב, פוליןפולין16הורוביץאפרים
1942טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה9וולףאייזיק
1942וורשהפולין12הוניגמןשלמה
1942לודמיר, פוליןפולין12בורשטייןחיים
1943טרבלינקה, פוליןפולין16קאהןשלום
1941וורשהפולין17פלדאסתר
1943אושוויץ, פוליןפולין16אופוצינסקיישראל
1941סרניקי, פוליןפולין12פיאלקוברחל
1943אושוויץ, פוליןפולין11קייזררכיל

בוליכוב, פוליןפולין13גרטנברגישראל
1942פוחצ'ב, פוליןפולין14אורצקישמולק
1942חרובישוב, פוליןפולין6מנדלבאוםשלום
פוליןפולין11אורדיננספסיה
1941טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה13רויטשטייןחוה
10/08/1942קמיאן קושירסקי, פוליןפולין8קרוייןמאיר
מאידנק, פוליןפולין15שכטשלמה
אוקטובר-41בארסד, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה10קורנבליטשנה
1945אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה6אפפליינדל

1942טרבלינקה, פוליןפולין11שכמןשמחה
אוגוסט-43פולין14שווימרברוך
1942טרבלינקה, פוליןפולין11קוהללאה
1940אושוויץ, פוליןפולין8אנוךקהת
מינסק חדש, פוליןפולין10לוקיןלוציה
1942וורשהפולין16פזנצבסקיחנה
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יוני-41סץ, ליטאליטא14בילץגוטמן
1942בלגראד, יוגוסלביהיוגוסלביה10גדליהרחל
1941קרוז', ליטאליטא17ברמןרחל

1940פולין9אפלבאוםמעלה
מאי-42דונייבצי, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)11ברנרגנייה
1943אושוויץ, פוליןפולין10וייצנברגמרים
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה16נוימןאדית

01/07/1940דורוהוי, רומניהרומניהתינוקרוטרושיינדלה
אפריל-43פודקאמין, פוליןפולין11ברצבי
1940לובלין, פוליןצ'כוסלובקיה3דנציגמירי

1940פוליןפולין14כהןשמואל
1941פונביז, ליטאליטא10רוכמןיעקב

1943ברשד, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה10שכטרהענדיל
1943קוסטופול, פוליןפולין3מידנסקישלמה
1943סטניסלבוב, פוליןפולין12זרבניצרחיים
קובנה, ליטאליטא12יברוביץחיים
1944אושוויץ, פוליןרומניה12מטיסבלה
אפריל-42מאידנק, פוליןפולין17קפהרחל

1944פוליןצ'כוסלובקיה17ארבסטהלנקה
1941אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה8אייכנרוולטר
1941אושוויץ, פוליןפולין12קנרגימפל
1942חלמנו, פוליןפולין12טנצררושקה
1943אושוויץ, פוליןיוון7יצחקאידה

1944קובנה, ליטאפולין16קמנמכרשרהלה
27/08/1941קמיניץ פודולסקי, אוקראינהצ'כוסלובקיה7ויימןשלמה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה10גליקאתיה
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1941דובינובו, פוליןפולין14לויןחיה
1943לובלין, פוליןפולין11הרשנהורןשרה
1942אושוויץ, פוליןפולין12הנדלרמשה
1942לאחוביץ, פוליןפולין17קיטוןטנה
אוקטובר-42טרבלינקה, פוליןפולין17קופפרבלוםקיילה
1944אושוויץ, פוליןרומניה11גלרחני
אושוויץ, פוליןהונגריה15פרידציפי
1941קמיניץ פודולסקי, אוקראינהצרפת17גולדברגמקס
1942שדלץ, פוליןפולין16פקטוריעקב

ספטמבר-43מאידנק, פוליןפולין14גופרשטייןאברהם
1942פינסק, פוליןפולין5דובזביץזיווה
1941ווילנה, פוליןפולין4רייכרברלה
11/03/1943טרבלינקה, פוליןיוגוסלביה12קמחימרקו
פוליןפולין12גרטנרהרשל
מינסק מזוביצקי, פוליןפולין8קפלושניקחיים

1943זאשוב, פוליןפולין5וכטלישראל
29/06/1944אושוויץ, פוליןיוון3לוילינה
נובמבר-42אושוויץ, פוליןפולין3גורניגניה

1942אושוויץ, פוליןפולין17פאטרישראל
1942טרבלינקה, פוליןפולין16וכמןשרה
1941פוליןצ'כוסלובקיה14סימקוביץרבקה
1942אושוויץ, פוליןהונגריה7ביכלראצשי

אושוויץ, פוליןיוון13צרפתיאברהם
1943אושוויץ, פוליןפולין4מרקוסוןאברהם
26/09/1942בלזץ, פוליןפולין14צוקרשרה
1944אושוויץ, פוליןרומניה13יונגרמשה
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1942אושוויץ, פוליןפולין12לקריץרחל
טרבלינקה, פוליןפולין16טריליזרשרה
1942טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה17סקגיומשה
קיאלצה, פוליןפולין10מושנברגציפי
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה5קלייןחיים

1944פונרי, פוליןפולין15דיסטלמןישראל
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה12קסשחוה

28/11/1941קובנה, ליטאליטא15זלבוביץפייבה
1942טרבלינקה, פוליןפולין14בירנצווייגהינדה
1942אושוויץ, פוליןפולין14הרמןפיגה
אושוויץ, פוליןרומניה6גלוקפייגי
1942סויסלוץ, בילורוסיה (ברית המועצות)בילורוסיה (ברית המועצות)17שלכטרהלינה
פוליןפולין12לודנריוסף
נובמבר-42קארצ'ב, פוליןפולין11רוביןחוה
10/08/1942קמיאן קושירסקי, פוליןפולין10קרוייןפרל

1944אושוויץ, פוליןהונגריה9נוימןרוברט
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14דודשלמה
1942פוליןפולין11רייךמרים
1942אושוויץ, פוליןפולין10פאטרקרוסה
29/08/1941קארסבה, לטביהלטביה1גוריןיוסף
1942פוצ'איוב, פוליןפולין12אורצקימנס
יולי-41חרסון, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)13כץרפאל
שידלוביץ, פוליןפולין5ברודניבסקישרלה
1942חלם, פוליןפולין12לקסגיטל

מרץ-44אושוויץ, פוליןיוון10רוזהפלורה
1942סוויסלוץ, פוליןפולין10שלכטראיטה

121/170 יד ושם- היכל השמות- המאגר המרכזי לשמות קורבנות השואה



שמות קרבנות השואה המופיעים ברשימה זו נלקחו מתוך דפי עד שנמסרו ליד ושם

אושוויץ, פוליןהונגריה10שטרקאגנש
סולוטבין, פוליןפולין13כץרייזלה
1942ברזנה, פוליןפולין15שרהסוניה
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה12מנדלוביץפרל

1941קרשניק, פוליןפולין1שייןרבקה
1941סלונים, פוליןפולין11שקלאוורוולפה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה17ציטרוןדויד
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה9הברמןשרה
1941יאסי, רומניהרומניה15פייבישסולו
1944אושוויץ, פוליןרומניה9פרייזלריצחק
מאידנק, פוליןפולין4שורמלכה
1940רותקי, פוליןפולין14רפפורטארייה
1943פונר, פוליןפולין17לנצמןאריה
אושוויץ, פוליןהונגריה11לבקוביץאריה
1941קונסקיה, פוליןפולין16ולטמןברוך

1941יאנובה, ליטאליטא5שלומוביץציפורה
אוגוסט-42רוקיטנה, פוליןפולין11שטדלרשושנה
1941קולק, פוליןפולין11קליימןאיציק
1943אושוויץ, פוליןפולין11גימפלשמואל
1944אושוויץ, פוליןרומניה6קיץטיבי
1941לבוב, פוליןפולין15הלפריןמשה
1941וויליצ'יאני, פוליןפולין16אלקוביץניסיה
מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה12ארליךמשה
1943אושוויץ, פוליןרומניה8הוברנתן

1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה17איצקוביץאברהם
1943פונר, פוליןפולין8שביץפייבל
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1941יאנובה, ליטאליטא17לויןמוטל
1942אושוויץ, פוליןפוליןתינוקקפלןמינה

1942פולין14מנקסברונקה
1943פולין12לוינטיןחיה
1943קרקוב, פוליןפולין13שטיגליץטולק
1942קובל, פוליןפולין14פרנקפורטאסתר
28/05/1944אושוויץ, פוליןרומניה8ירימיאשלאה
1943לודז', פוליןפולין5פרברגיטה
טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה15ליבוביץדבורה
דצמבר-42מיזוץ', פוליןפולין15פלדמןשרה
1941ריגה, לטביהלטביה11רייכלמשה
1944אושוויץ, פוליןרומניה13ויסאוה
1942פינסק, פוליןפולין2דובזביץוולף
14/12/1941גירול, ליטאליטא14זקסטמה
אוגוסט-43אושוויץ, פוליןפולין16קימלמןלאה
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה4וייסצבי
1941פוניבז', ליטאליטא16רוכמןרחל
שטוטהוף, גרמניהפולין11פרמונטשרה

1944יאסי, רומניהרומניה9ברקוביץפרנציסקה
01/10/1941פולין2זרצקיחיים
1941טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה17אורןאשר
אפריל-44אושוויץ, פוליןרומניה10ברקוביץטובה
1942טרבלינקה, פוליןפולין17גולדפרבדבורה
פוליןפולין6קירשנבויםמשה

אושוויץ, פוליןהונגריה15לוקץגבריאלה
אושוויץ, פוליןפולין7פרידמןברוך
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03/06/1943פודבלוצ'יסקה, פוליןפולין3יורישיצחק
1944אושוויץ, פוליןפולין6פיינזילבראליהו
קוסטשט, רומניהרומניה2שרצרנטי

01/10/1941איגנלנה, פוליןפולין12גורדוןפייגלה
1940טרבלינקה, פוליןפולין13שרפאייזןפריידה
09/08/1941באלווי, לטביהלטביה15פיינשטייןסימע
1942מאידנק, פוליןפולין12ויינברגמרים
1943סוביבור, פוליןפולין13טוכשנידרהנדה
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה16מנדלוביץפריבה

1944אושוויץ, פוליןהונגריה8לדררפלי
1941לבוב, פוליןפולין12האןנתן

1943טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה16רוזנבלטמירה
30/04/1942ז'יטל, פוליןפולין9איינבינדרברהלה

1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה16ליבוביץצבי
23/02/1941גורליצה, פוליןפולין6מינהרדבלימה
1942ראקוב, פוליןפולין4ריסקיןחיים
07/07/1941סיאד, ליטאליטא12לוויןטייבה
1942טרבלינקה, פוליןפולין16קלייזינגרשיינדל
1942חלמנו, פוליןפולין13רוזנברגמרילה
1941טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה12גנדלמןשרה
1943סוביבור, פוליןפולין3פריבסמנחם
18/05/1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה9קלינמןשמואל
1942טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה8אורנשטייןשרה
1940סוביבור, פוליןפולין17שטרןאסתר
1944אושוויץ, פוליןרומניה11דוידוביץברל

15/05/1944אושוויץ, פוליןהונגריה10שוורץיהודית
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1944אושוויץ, פוליןהונגריה14לוירחל
1942פוליןפולין4לנדסדורפרשלום
1941ווילנה, פוליןפולין12דרינודלברל

פוליןפולין3אהרונובסקישיינלה
1943אושוויץ, פוליןפולין10הוברמןשמואליק
1943מאידנק, פוליןפולין17בוימשטייןפריידל
יולי-41קולדיגה, לטביהארץ ישראל2ויסמןשרה
1941וולקובצה, פוליןפולין12שניידרדובצי
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה8פליישמןישי

03/10/1941קובנה, ליטאליטא2גלזריעקב
אושוויץ, פוליןפולין10פלדמןלובה
1944ושיקי, פוליןפולין12רוזנשטייןחיים
1941פונר, פוליןפולין9דרויאןרבקה
יוני-44אושוויץ, פוליןרומניה8וינברגרארי

ואסילישקי, פוליןפולין15שפיראיעקוב
1942פולין7ברגמןרחלה
1941פולין12זייגמןשמואל
אושוויץ, פוליןרומניה12יונגריהודית
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה4נוימןהניה
09/05/1942שצ'וצ'ין, פוליןפולין15טשמובסקימרדכי
ספטמבר-42סוביניה יאזיורי, פוליןפולין13קליימןיצחק
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה6רוטנרעזרא
קשיבצ'ה, פוליןפולין12שימקוביץמיכאל
11/06/1942בלזץ, פוליןפולין8בורגיצחק
1943פולין7שליסלפרידה

1944אושוויץ, פוליןהונגריה10זינגראישטוואן
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1942חושצ'ה, פוליןפולין17קריצמרלאה
1942וורשהפולין16צפניקחנה

25/10/1941דנפרופטרובסק, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)9חייקיןסולומון
29/11/1941רומבולה, לטביהלטביה14זורובסקיאברהם

1942דומברוביצה, פוליןפולין16לויפרידהלה
1942פולין7וינטררוזה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה4גליקפייגה
1943טרבלינקה, פוליןפולין13וימרשברגפסיה
פוליןפולין4מונדרריים

23/08/1942מניאביצ'ה ווודס, פוליןפולין11אייזנברגאברום
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה12שפראסתר
1943ברגן בלזן, גרמניהפולין8ליפשיץצבי

אוגוסט-41וארקליאני, לטביהלטביה9וילנסקיהירש
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה1פרידמןמגדה
1942בילורוסיה (ברית המועצות)13נאוסיחיןדורה

פוניבז', ליטאליטא2מלמדפרומה
ווילנה, פוליןפולין11קרמרשולמית
1944אושוויץ, פוליןרומניה8גרינפלדסטלה
1942טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה14פנזרומלכה
1942אושוויץ, פוליןפולין12בוכבינדרחיים
1941רומניה12גרופרבוציו
1942וורשהפולין14גרינבויםטובה
1943טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה17פאנרקורט
1943קורוביצה, פוליןפולין15לביוסף
1943טרבלינקה, פוליןיוגוסלביה12קסורלהיעקב

1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה10קאופמןאליעזר
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1943פולין7פלמןציפורה
אוקטובר-42דמידיבקה, פוליןפולין7גלייזררייזל
1943פולין13ראטנברגבנה

סוביבור, פוליןפולין15גרוברפרימד
14/10/1942ברונה גורה, פוליןפולין5שוורצברגיוסף

1943צרפתבלגיה8שפיץסמואל
1941מוגילב, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה2כץפייגי

אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה8קלייןמיכאל
22/09/1942מיאדל, פוליןפולין8אלפערוביץיחיאל

1942סרניק, פוליןפולין15זילברפרבשמוליק
1942מאידנק, פוליןפולין10פליגלמןברוך
1944יוון3גניסנינה
1944קובנה, ליטאליטא4דלפוןרפאל
1942שרגורוד, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה8גלזרזלמן
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה4קאופמןאידס
1941וילקומיר, ליטאליטא16גוטלרנתן

אוסטילוג, פוליןפולין12ביטרמןיששכר
08/08/1942רוזישצ'ה, פוליןפולין16פליישררבקה
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה10שמעונוביץמשה
פוליןפולין11ויינברגיוסף
קוברין, פוליןפולין13בוגוסלביץאלתר
1942פוליןפולין15פרלמןמרים
11/12/1941טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה4פיטקיסחיים

1942טרנוגרוד, פוליןפולין9זצרקרעסעלה
09/05/1942שצ'וצ'ין, פוליןפולין13זמייבסקירוניה
1942טרבלינקה, פוליןפולין16לטוביצקילאה
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אושוויץ, פוליןפולין16פלשןאליעזר
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה17קליןהינדה
אושוויץ, פוליןפולין7מנדלבאוםעקיבא
1942אושוויץ, פוליןפולין4צוקרמןמרים
20/05/1942חושט, פוליןפולין10מוצניקנח

1943אושוויץ, פוליןפולין15גימפלברכה
אושוויץ, פוליןרומניה10ברנטדורי

יוני-44אושוויץ, פוליןהונגריה6קורנהאוזררבקה
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה12גלוקאלברט
מאידנק, פוליןפולין13זילברשטייןמינדליה
יוני-44שטוטהוף, גרמניהליטא8לויןשרהלה

1943חלמנו, פוליןפולין12קארוגיטל
1942טרנוגרוד, פוליןפולין17טריגרשמואל
1941פולין14טרופמרים
1942טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה13ויסמןמיכאל
22/09/1942ווישניב, פוליןפולין16בלוךדובה
1944אושוויץ, פוליןרומניה7אברהםזהבה
שרקובשצ'יזנה, פוליןפולין2אסטריןאסתר
1942מאידנק, פוליןפולין3פיירשטייןדוד

1942רדזין, פוליןפולין16פינקלשטייןשמעון
אושוויץ, פוליןרומניה16שטגמןקלמן
1943לנוביץ, פוליןפולין15מייליקרמרדכי
1941ריגה, לטביהלטביה9הירשברגאורי

דצמבר-42פוליןפולין16קזשרוליק
ברודי, פוליןפולין15שטיקלרבלה
1942אושוויץ, פוליןפולין16טורצינסקייוסף
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1942טרבלינקה, פוליןפולין8וכמןאהרון
חמיאלניק, אוקראינהאוקראינה (ברית המועצות)2פליישרמישה
1943רדום, פוליןפולין10רוזנברגשרה
1942טרבלינקה, פוליןפולין6ריזיןבנימין
19/06/1942גלובוקיה, פוליןפולין16זענדעלרישקע
1944אושוויץ, פוליןרומניה7קיץרוזליה
30/03/1942דולחינוב, פוליןפולין2ברנשטייןמירעלע
23/09/1942טוצין, פוליןפולין11צובוקטייבל
אפריל-44אושוויץ, פוליןרומניה8קסירראיציק

1942ריגה, לטביהצ'כוסלובקיה15גליקסמןפרנצסקה
1940פולין10ויצמןברוריה
אושוויץ, פוליןפולין4רינגהרשלה

27/09/1941אישאשוק, פוליןפולין14טבליצקילאה
1942פולין17סובלחיים
1944אושוויץ, פוליןיוגוסלביה17וויסברגרטומי
מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14פרידמןיהודה
אושוויץ, פוליןפולין14צוקרמןיצחק
1941רומניה1שפרראובן
1942בלזץ, פוליןפולין14פיינזילברגיטל
פוליןפולין15אורדיננסגדליה
טרבלינקה, פוליןפולין12הרשליקוביץשלום
1943פוליןפולין10אברמוביץטוביה
1942אושוויץ, פוליןפולין16זילברפלדמשה
12/10/1941שאבאץ, יוגוסלביהאוסטריה4שלזינגרטובה
פוליןפולין10זלצברגהנה
1940בלזץ, פוליןפולין8דייקסלראטל
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וורשהפולין15לסקרלוניה
פוליןפולין17יעקובוביץהרשל
27/07/1943גלובנה, פוליןפולין15סבירסקיצביה
1942לובלין, פוליןצ'כוסלובקיה12גרינולדרותי
20/08/1941רקישוק, ליטאליטא12גורדוןזלדה
לודז', פוליןפולין9מושקוביץלובה

1942פינסק, פוליןפולין4דובזביץטהילה
בוליכוב, פוליןפולין9טאובאיזי

1941מינסק, בילורוסיה (ברית המועצות)פולין16שפאקרשלמה
1942זארנבי, פוליןפולין3גולדברגגיטהלה

1944אושוויץ, פוליןאיטליה12חסוןיוסף
1942סוביבור, פוליןפולין14הרשמןרייזל
1941יאסי, רומניהרומניה16ליבוביצייוסלה
1941בארנוביץ, פוליןפולין8אושרובסקישלמה
וורשהפולין10זיידנברגפרל

10/05/1942פולין10ליכטנשטייןגולדה
גרמניהצרפת14הרמןאוזיאס
23/09/1942טרבלינקה, פוליןגרמניה12הרבטשלמה
אפריל-44אושוויץ, פוליןרומניה6איצקוביץגיטל
1941פולין17שכטרמשה
1941ליטא17אופנשטייןשלמה
מאידנק, פוליןפולין16פוטרמןפייסח
1940פולין10קירסיברחייקה
אוקטובר-42זמושץ, פוליןפולין13דינסטגאליעזר

רומבולה, לטביהלטביה3הרצברגנח
פוליןפולין13אורדיננסאלי
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1941אליטוס, ליטאליטא15קובלסקיחיים
1942פוליןפולין4לנדסדורפרהלנה
אוגוסט-42קוסטופול, פוליןפולין17ויצנודלשאול
1942דלטין, פוליןפולין8רייזלמשה
ספטמבר-42סריני, אוקראינה (ברית המועצות)פולין6שטרןסאסל
אוקטובר-42אושוויץ, פוליןבלגיה2קפטלווילי

20/08/1942קוסטופול, פוליןפולין9ביננבויםריבקה
1941וילקומיר, ליטאליטא15רוביןמירלה
מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה13הרשקוביץאברהם
1944אושוויץ, פוליןפולין15ברמרישה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה9ליבוביץיששכר
1942טרבלינקה, פוליןפולין6פוסטולסקיגוטמן

אסטוניהפולין14סוסעלאליעזר
אושוויץ, פוליןרומניה4כץחייה
1941אושוויץ, פוליןפולין6קנרריזלה
1942מיר, פוליןפולין13פרוטסגניה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה8קולמןפטר
1941דנפרופטרובסק, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)12ניפומנישייהאנה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה10קירשנבאוםלייזר
01/04/1942סוביבור, פוליןפולין16ביסקוביץהינדע
1942פינסק, פוליןפולין15פלדמןחנה

1942ליטאליטא15ניסלביץאייזיק
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה17פוקסדוד
1941טרבלינקה, פוליןפולין12פדרוחיים
1944אושוויץ, פוליןהונגריה4פרקשאיבון
1944אושוויץ, פוליןהונגריה9גרינפלדמרים
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1943אושוויץ, פוליןפולין9גבלפנחס
1943ווילנה, פוליןפולין16סגלרחל
1942טרנוב, פוליןגרמניה11גוטפרוינדדנטה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה12אייזלרשלמה
אושוויץ, פוליןפולין17לבפשה
מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה10ויזליאיר
1942אושוויץ, פוליןפולין15שמידטראובן
אוקטובר-42טרבלינקה, פוליןפולין4טייבלוםפייגלה
ספטמבר-43פונר, פוליןפולין13סטופלאסתר
1942אישאשוק, פוליןפולין10כצנלצבוגןמיכל

מאי-44אושוויץ, פוליןהונגריה7גליקמריקה
1943אושוויץ, פוליןפולין10ויידנברגחוה

1944אושוויץ, פוליןרומניה15שלומוביץשמואל
אפריל-42חלמנו, פוליןפולין5שלמיקאנה

1942טרבלינקה, פוליןפולין4ליברמןברכה
1942מיאדל, פוליןפולין13ברנשטייןאברהם

22/03/1943אושוויץ, פוליןיוון9בנוזיליודוד
בנדין, פוליןפולין11גיטלרהרשל
1943אושוויץ, פוליןפולין14שניידריונתן
ספטמבר-41בוטרימנץ, ליטאליטא17רזניקפסיה
1942פינסק, פוליןפולין7פלדמןדוד

1941טארנובפולין7בללראינקה
אפריל-44אושוויץ, פוליןרומניה12פולקצילה
1941אוטין, ליטאליטא11בינדררחל
1943פולין5מילהחנה
לובצ'וב, פוליןפולין8וכטלברל
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ספטמבר-42טרוחנוברוד, פוליןפולין16פרידמןשמואל
מרץ-41טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה5לוטבקיעקב

1942פולין10קטןזישיילה
1943טרבלינקה, פוליןפולין16צלניקהינדה
מרץ-44אושוויץ, פוליןיוון8כהןיוסף
1939קרשניק, פוליןפולין9פרלסוןשרה

אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה16ברדובקהפרנטישק
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14קאהןיעקב
1942פולין13בורשטיןגיטיל
1942טיקוטין, פוליןפולין8בריינסקיחיה

1942קובנה, ליטאפולין3יואכיםשלומה
אוגוסט-41פרני, ליטאליטא1פרידמןמרדכי
29/05/1942רדזיבילוב, פוליןפולין14גוניקחיים
אושוויץ, פוליןיוון2קסוטומשה
1942טרבלינקה, פוליןפולין10כהןהלינה
23/05/1944אושוויץ, פוליןרומניה14כץיהודית
1941אליטוס, ליטאליטא13קובלסקייעקוב
1941טרבלינקה, פוליןפולין13הרצוגדויד
1942טרבלינקה, פוליןפולין15זיסהולץמשה
1942מוגילב, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה14טיקרשרה
24/03/1945בודפשט, הונגריההונגריה3דויטשחיה
1942ויז'נה, פוליןפולין12גוסטובסקייצחק
1942אושוויץ, פוליןפולין15פרידמןפייגה
מאי-43פודקאמין, פוליןפולין3לבראסתר
21/08/1942טרבלינקה, פוליןפולין8שידלובסקידוד

1944רומניה9פריקופץשושנה
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1943ווילנה, פוליןפולין8שרבוריס
מאידנק, פוליןפולין12קרשלאה

אוקטובר-43ווילנה, פוליןפולין3סופראלינקה
17/07/1941סלונים, פוליןפולין4קמינסקישמואל
אושוויץ, פוליןפולין14יליןישראל
28/10/1941קובנה, ליטאליטא7לוינסוןשונמית
1944אושוויץ, פוליןפולין9מושקוביץציפורה
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה14הרשקוביץאתייה
1942פינסק, פוליןפולין7פלדמןשרה
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה7קלייןיוסף
פוליןפולין6הובלשרה
19/05/1944אושוויץ, פוליןרומניה14אינדיגיעקב
1944אושוויץ, פוליןהונגריה8פרקשריזלי
26/03/1942טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה16וקסלרפנינה
1941אוטין, ליטאליטא13רודשבסקיאסתר
1942פולין13רנקושינסקילייבו

13/04/1943אושוויץ, פוליןיוון2ברודועמנואל
1942ברסט, פוליןפולין17קופמןחנה
יוני-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה7וולפיילריוסף

אושוויץ, פוליןרומניה10קנולישראל
1942גרמניהפולין3פטרפרציושה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה4פרידיהודית
29/06/1944אושוויץ, פוליןיוון6לויאלפידה
1942וורשהפולין12רוטמןוולוול
28/11/1941קובנה, ליטאליטא8זלבוביץחיים
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה10ציגמנחם
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1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14אברגמוביץהלנה
יולי-44אושוויץ, פוליןפולין6יעקבסוןזלמן

אושוויץ, פוליןרומניה2גולדברגרישראל
1944אושוויץ, פוליןהונגריה13דוידוביץקלמן
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה6שמעונוביץיעקב
1940מיאלצה, פוליןפולין14צוקרברודמשה
1944גרמניהרומניה16פלדמןישראל
1943פודחאיצה, פוליןפולין15הברשלום
1941דנפרופטרובסק, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)1ליבסתרמירון
1942קופאי גורוד, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה17קישאהרון
מאי-44אושוויץ, פוליןהונגריה13שוורץפייטל
1942וולדז'ימיז', פוליןפולין17מסרלייב
אוסטרוג, פוליןפולין14רובינשטייןשרה
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14מרקוביץרבקה
1942קובנה, ליטאפולין17אהרונוביץלאה
דצמבר-43בלזץ, פוליןפולין16וולטשרמרים
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה7מנדלעזרא
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה10פרלנתן

27/08/1941קמיניץ פודולסקי, אוקראינהצ'כוסלובקיה17פיקסלראלתר
1942סוביבור, פוליןפולין12שניידרמןחנה
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה7קליןמשה
1942קרזמיאניאץפולין16לוזמןמוני
1942סקאלאט, פוליןפולין9פליישפרברוזה
1941ריגה, לטביהלטביה15הירשברגליאו

1941אושוויץ, פוליןרומניה6סבוביץאלקה
26/02/1942ראטנו, פוליןפולין1וייסבלאטישראליק
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1941פונר, פוליןפולין17סנדרוביץחנה
1945אושוויץ, פוליןגרמניה16הורוביץמנפרד
1945מאוטחאוזן, אוסטריהפולין17פלדשמעון
1942זארנבי קוסצ'יאלנה, פוליןפולין5גולדברגיוסי

בילגוראי, פוליןפולין16גדכטטובה
1944אושוויץ, פוליןהונגריה14קורןלאורה
1942לופוחובה, פוליןפולין10סוקולוביץמשה
1941קובל, פוליןפולין12שרליבה
טרבלינקה, פוליןפולין11וולנרמןלאה
1942פינסק, פוליןפולין7דובזביץוולף

1944חלמנו, פוליןפולין17כהןרבקה
16/02/1945פולין6כצנלבוגןיעקב
1944אושוויץ, פוליןאיטליה6חסוןיעקב
פוליןפולין12למהוטזלדה
1942פוטשניה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה14גרינררקורט
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה13סנדרוביץשרה
1942קוזין, פוליןפולין14בנקירדינקה
1942טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה4אורנשטייןמיכאל
רובנה, פוליןפולין11בלקובסקירבקה
אפריל-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה13זיכרמןיהודית

אפריל-43אושוויץ, פוליןיוון11שטוביסול
1940חלם, פוליןפולין8טאובחיים
ברשד, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה16רייטרמרצל
1942טרנובקה, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)12רייציןזיוניה
אפריל-44אושוויץ, פוליןרומניה6סולומוןשלום

1941אושוויץ, פוליןפולין11קנרשרוליק
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1942גורקי, פוליןפולין16סטולוביצקילייבל
1943קובנה, ליטאליטא10מלץיעקב
פוליןפולין14מרגולסצירל

אושוויץ, פוליןיוגוסלביה4הולנדראלכסנד
1941סטניסלבוב, פוליןצ'כוסלובקיה4מרקוביץראובן
22/06/1942אושוויץ, פוליןפולין12מסברוריה

טרנופול, פוליןפולין16דיאמנטיונה
1942רוקיטנה, פוליןפולין16שרייברשפרה
1943אושוויץ, פוליןפולין6בקרשמואל
15/07/1944אושוויץ, פוליןליטא12לייבאסבן ציון
אוגוסט-43פולין11שווימרפרץ
1942זאסלביה, פוליןפולין17שניידרטובה
1942לובלין, פוליןפולין14גרינוולדאיטה
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה8לקסמנדל
1941וורשהפולין2דימניקהרשק
אושוויץ, פוליןפולין13קראוויעצקאאתי

09/07/1943סוביבור, פוליןהולנד17כהןיעקוב
1943מאידנק, פוליןפולין16דולמןטדק
1943גליציה, פוליןפולין17בורשטיןאליק
1941שרגורוד, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה5שעיהשלמה
ליטאליטא4מוסטיצחק
1943סוביבור, פוליןפולין5זיגלמןיצחק
1942פינסק, פוליןפולין16בוברובפרל

רובנה, פוליןפולין16וקסמןאסתר
אושוויץ, פוליןהונגריה16ברייערפרידה
1942פונר, פוליןפולין15ליפקרגרשון
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1943שטוטהוף, גרמניהליטא9קפלןריבקה
1942קופאי גורוד, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה17קושקלרה
08/09/1941מרקינה, ליטאליטא17פוגלפייוול

1941שצ'וצ'ין, פוליןפולין11שניידרשולמית
טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה17קויפמןנדיה

1944אושוויץ, פוליןאיטליה14חסוןמטילדה
1942אושוויץ, פוליןפולין15פורסטיוסף
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה13ניימןיוסף

נובמבר-43סטאראחוביצה, פוליןפולין13פיקרבלומלה
מרץ-44פולטוסק, פוליןפולין8סטרוסבצקילאה

1941פוליןפולין7וולףיחזקאל
1942פינסק, פוליןפולין11דובזביץנחמה
1943אושוויץ, פוליןפולין13מנדלבוםגולדה
טרבלינקה, פוליןפולין12ווינטרגניה
אושוויץ, פוליןרומניה13פוגליצחק
1941מינסק, בילורוסיה (ברית המועצות)גרמניה1שטרןרות

1942טרבלינקה, פוליןפולין13שמידטרותה
1941רומניה7וויספייגה
ספטמבר-42טרבלינקה, פוליןצ'כוסלובקיה16ליכטנברגרוחה
1942טרבלינקה, פוליןפולין12שטינברגמשה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה10רייזנרמירה

21/09/1942מיאדל, פוליןפולין4אלפערוביץעזריאל
1945סטולין, פוליןפולין5וולפוביץאלי
18/06/1944אושוויץ, פוליןהונגריה2גולדשטייןינוש
אושוויץ, פוליןפולין16גולדשטייןסמי
אושוויץ, פוליןרומניה12ברמןאמיל
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14/08/1942לנין, פוליןפולין13חראפוןאברהם
1942מאידנק, פוליןפולין13אהרונוביץמשא
לודז', פוליןפולין6רוביןהנייק
1943אושוויץ, פוליןפולין16הוברמןליבל

1941פוליןפולין13קמרהרשלה
יוני-44אושוויץ, פוליןהונגריה6הורנשטייןיעקב
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14ליבוביץדוד

1943פולין12מורגנשטרןמוניק
1942אושוויץ, פוליןפולין7שיירשלמה
1943אושוויץ, פוליןפולין11בראשיוסי

מינסק, בילורוסיה (ברית המועצות)בילורוסיה (ברית המועצות)5מיליקובסקיאפרים
אושוויץ, פוליןיוון17ישראלרחל
1943אושוויץ, פוליןפולין4רבינוביץברכה
קונסקה וולה, פוליןצ'כוסלובקיה13סוקייתה
1942מאידנק, פוליןגרמניה13בורגמרטין
1943גלאנבוקיה, פוליןפולין16אוקסמלך
1942דומצבה, פוליןפולין16שינולדיוסף

1942טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה9שאהוםיענקלה
אושוויץ, פוליןאוקראינה (ברית המועצות)8מילריאנקעלע
יוני-44אושוויץ, פוליןרומניה12לינדנפלדשמחה
פוליןפולין10פרידמןפיגלה
1942מאידנק, פוליןפולין4וכנהאוזראיטשה
אושוויץ, פוליןפולין10גרינגרסנחום

פונר, פוליןפולין4סטרוביןוולוולה
1944קובנה, ליטאליטא3זלצבערגסוניה
1942רומניה17גרינמןדבורה
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1941טאווריג, ליטאליטא10קאהןהניה
18/05/1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה7קלינמןחנה
1943פוליןפולין13גולדברגאבע

יולי-42אושוויץ, פוליןפולין7רפפורטשמעון
אוגוסט-42קרזמיאניאץפולין13גרוסבלטזלטה
1944אושוויץ, פוליןרומניה8רפפורטפטר
1945אושוויץ, פוליןפולין13לויןמוטי
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה12ציגשרה
1942סרני, פוליןפולין14שוסטררחל

1942פוליןפולין13ברגמןשמואל
1945ברגן בלזן, גרמניהפולין7שטיינהורןמרדכי
וורשהפולין13טננבאוםיעקב
טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה16היינישמאלי
אושוויץ, פוליןפולין16הוניגמןשר

09/11/1941מיר, פוליןפולין13שרייבררבקה
1942בלזץ, פוליןפולין12לנדסדורפרטושיה
1942פוליןפולין10פרלמןרבקה
1942מאידנק, פוליןפולין10רוזןיעקב
1941זמון, יוגוסלביהיוגוסלביה11רוטמשה

1943וורשהפולין2זאלצמאןשרהלע
ספטמבר-42טרבלינקה, פוליןפולין13ברגמןטושה
1941פוניבז', ליטאליטא13פייגלמןיצחק

אוקטובר-41אודסה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה5גרףאקטרינה
פונר, פוליןפולין13קרחמלניקגיטא
1942סוביבור, פוליןפולין13אורנשטיןשלום
1941קובנה, ליטאליטא7אשבוניה

140/170 יד ושם- היכל השמות- המאגר המרכזי לשמות קורבנות השואה



שמות קרבנות השואה המופיעים ברשימה זו נלקחו מתוך דפי עד שנמסרו ליד ושם

אושוויץ, פוליןפולין12יליןאיזי
1941פוסבול, ליטאליטא12קגןיהודה
1942פולין10וינרמשה
1943פוליןפולין7ולדברגחנה

מאי-42פולין13גרינברגאלכסנדר
1942פינסק, פוליןפולין15איזנברגחוה

1943אושוויץ, פוליןפולין10קמינסקירבקה
ספטמבר-41חוטין, רומניהרומניה10וויסבוךלייזר
21/05/1944אושוויץ, פוליןהונגריה16פיירשטייןמלכה

מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה3לזרמיקלוש
אוקטובר-41ברשד, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה2גנדלמןדוד

פוליןפולין14המרמשה
טרבלינקה, פוליןפולין11גרייפנרסבק
1944אושוויץ, פוליןרומניה15גרינפלדטיבי
1939גליציה, פוליןפולין5פלברחיים

1943סטולין, פוליןפולין13קנובובייץשמואל
1942טרבלינקה, פוליןפולין16פוגלמןסנדר
1943סטולין, פוליןפולין17קנובובייץבתיה
יוני-44רומניה9הנסשושנה
1942טרבלינקה, פוליןפולין7בלומשטיןראבן
ינואר-42שרגורוד, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה14גלצררפאל
1942קמיונקה, פוליןפולין7איסטריןנח

נארוץ', פוליןפולין3חדששולמית
1943אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה4וולבוביץמיכל

1941אוז'וונט, ליטאליטא16לויןשלמה
1941קמיניץ פודולסקי, אוקראינהצ'כוסלובקיה14מרקוביץאנשל
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1940ברודי, פוליןפולין7רוטיצחק
פוליןפולין16מונטשקפרידה
אפריל-44אושוויץ, פוליןרומניה13קסיררטויבה
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה9הימליךיפה
1942טרבלינקה, פוליןפולין17ניסבויםצבי
אוגוסט-43אושוויץ, פוליןפולין13פרגריכטחנוך

11/04/1944אושוויץ, פוליןיוון11גבאיסמואל
לשצ'וב, פוליןפולין17רופפרידה
1942סוביבור, פוליןפולין2ליחטנשטייןמירים
ספטמבר-42טרבלינקה, פוליןפולין16דרספלה

1942מאידנק, פוליןפולין15קופרקשמעיה
1942קוזין, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)2לופשיסרוזה
1941אוקראינה (ברית המועצות)רומניה3טרייגראיציק
1943רומבולה, לטביהלטביה10פלקחיןבסי
1943אוקראינה (ברית המועצות)רומניה5ברקוביץלייב
1942חלמנו, פוליןפולין7זילברמןמרים
1942בלזץ, פוליןפולין16גרסטןמשה
1942קוסטופול, פוליןפולין12קולניקדוד

1941בלזץ, פוליןפולין11ראבאברהם
29/06/1941פודול-אילואי, רומניהרומניה16ציבוטרואברהם
1941וידישוק, ליטאליטא16שדביץרבקה
אוגוסט-42סטפאן, פוליןפולין16פטשניקסימה
אוגוסט-42וולודימיז', פוליןפולין4דברסגנסיה
יוני-44אושוויץ, פוליןהונגריה9יקבמריצה
1943אושוויץ, פוליןפולין15קלינראסתר
1941קלם, ליטאליטא15ברוידהבן ציון
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1941רזקנה, לטביהלטביה16לוטקיןזיידלה
1942מאידנק, פוליןפולין3וכנהאוזרהרש

שטוטהוף, גרמניהפולין16סבירסקישמואל
1942טרבלינקה, פוליןפולין5גולדהירשהנדלה
סוביבור, פוליןפולין6כהןרפאל
1944אושוויץ, פוליןרומניה4אברהםאשר

1943מאידנק, פוליןפולין12שומליסקיציפורה
29/05/1944אושוויץ, פוליןיוגוסלביה12מנדלברכה
1942טרבלינקה, פוליןפולין7זילברשרה
1942טרבלינקה, פוליןפולין12רוזיןמאיר
1942טרבלינקה, פוליןפולין10ויינפלדגוטה
אושוויץ, פוליןפולין9קופלביץטובה

1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה9קלהאברהם
1942פונר, פוליןפולין10פופיסקיביילה
26/08/1942לודויפול, פוליןפולין17מלמדיצחק
1944אושוויץ, פוליןרומניה10פרידמןמשה
1941טרבלינקה, פוליןפולין16הרציגהינדה
1941טלז, ליטאליטא5הרצברגבזו

1938דכאו, גרמניהפולין13גרובשטייןאליעזר
1942ברודי, פוליןפולין14מרגוליסגוסטה
1942סוביבור, פוליןפולין16הוכמןחסיה
יולי-41קארסבה, לטביהלטביה6דימנטרעיה

אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה11זיכרמןרבקהלה
דוברה וולה, פוליןפולין6דובובסקיעמנואל
אושוויץ, פוליןפולין10זזקאסתר
1944אושוויץ, פוליןפולין14שטיןוולף
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1942חלמנו, פוליןפולין12פרשטחייה
1941ריגה, לטביהלטביה11קוטניקרייה
1941פולין14גלזמןשנדל
14/05/1941אושוויץ, פוליןפולין14שפרלינגויטולד
פוליןפולין12שפיראמיכאל
1943פוליןפולין17רישפסמשה
01/10/1941אוסטרה, פוליןפולין6שניידמןשרה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה4גליקפייגה
1941קלצק, פוליןפולין9גלרינטל
ינואר-42רוקיטנה, פוליןפולין17וסרמןפנינה
1943פולין1לייבצילה
1941קאמין קושירסקי, פוליןפולין15קושראריה
1942אושוויץ, פוליןפולין13קנרחוה

1943אושוויץ, פוליןפולין14שטילרשיינדל
לודז', פוליןפולין6מושקוביץברל

סטניסלבוב, פוליןפולין5פלוצקיאסתר
1942פוגוסט, פוליןפולין15גרבוזסאלע
1944אושוויץ, פוליןרומניה8קראוסאיוון
1944דכאו, גרמניהליטא12בראוןיצחק
1941מרקולסטי, רומניהרומניה15פויגלמאסי
28/10/1942קרקוב, פוליןפולין10דיסטלרויקטור
1943יארושנקה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה13טננהויזמירל

חלמנו, פוליןפולין15טמפלהוףפריידל
22/05/1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה17קסלררויזי
1941קולומאה, פוליןהונגריה16אפפללאה
1941קולומאה, פוליןהונגריה12אפפלדוב
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1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה12פייגגולדה
אושוויץ, פוליןפולין9אוארבךדונה

ינואר-45מאוטחאוזן, אוסטריהפולין16ויכמןמרדכי
1941טלז, ליטאליטא16קלוץהסקה
1941פולין11פרידנברגמרדכי
1942פאביאניצה, פוליןפולין8הירשבייןאברהם
אוגוסט-42נובי סונצ', פוליןפולין17לוסטגרטןמשה
ינואר-41טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה11גורוביץחיים
1943פולין14ולדמןסוזנה
נובמבר-42אושוויץ, פוליןפולין4וורניקוברחל
1942פינסק, פוליןפולין5פורמןסוניה
1944אושוויץ, פוליןפולין14שפירמשה
10/10/1942אושוויץ, פוליןבלגיה9בוכמןסמואל
גרמניהפולין17שפיגלמןשמואל

1941קמיניץ פודולסקי, אוקראינהצ'כוסלובקיה14אברמוביץצבי
1941פולין8גולדזנדשלמה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה4ליכטנשטיןאברום
1941קובנה, ליטאליטא11אשפריידה
אפריל-42אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה15רוטדבורה
נובמבר-42אובודובקה, רומניהרומניה17מטמלכה
אושוויץ, פוליןרומניה10צסקלשרה
אושוויץ, פוליןרומניה10קלייןאקוש
1941טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה12גולדשטייןסלו

יוני-44אושוויץ, פוליןהונגריה5רוזנטלאימרה
ספטמבר-42סריני, אוקראינה (ברית המועצות)פולין8שטרןבנימין
ביאליסטוק, פוליןפולין3סלוביקשנדל
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1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה1שוורץלייזר
1942טרבלינקה, פוליןפולין12רוזיןרחל
07/07/1944אושוויץ, פוליןהונגריה14מנדלראווה
20/01/1942בצ'יי, יוגוסלביהיוגוסלביה6בלייריואל

1942אובודובקה, רומניהרומניה6פולונסקיפאבל
1944אושוויץ, פוליןרומניה10מושקוביץסוסי
1943מוגילב, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה5בירזרוליזה
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה8נוימןיוסף
29/06/1944אושוויץ, פוליןיוון16מוסטקימנחם
1944אושוויץ, פוליןרומניה2פאיירפרל

מאידנק, פוליןפולין13רוזנבלטשמחה
אושוויץ, פוליןרומניה15שוורץאיבי

1943אושוויץ, פוליןפולין4סקוצילסשלמה
1941אסטוניהליטא14זוררסימה
אנטוורפ, בלגיהבלגיה3ואהליהודית
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה8נוימןחיה

1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה7טאובאטוקה
אושוויץ, פוליןפולין8רינגשאיה
1943זוליניה, פוליןפולין10קנדלגיטל

פוליןפולין4למהוטשלומה
1943וורשהפולין9וויספסיה
אוגוסט-42סרני, פוליןפולין16שוורץחנה
1944אושוויץ, פוליןרומניה5סבומלכה
1943פוליןפולין5פייגנבאוםחייה
1942פוליןפולין4שרייבראביש
1942סוביבור, פוליןפולין17גוטליבפייגה
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20/05/1942אושט, פוליןפולין10מוצניקהינדה
1944טרבלינקה, פוליןפולין13שורץלאה
1944אושוויץ, פוליןפולין15ליברמןציפה
1944אושוויץ, פוליןפולין10רוזנבויםאהרון
1942ברסטצקו, פוליןפולין4אייזנברגרחל
1941דוד הורודוק, פוליןפולין11הוכמןחיה

1943טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה3אנצנברגרבקה
1940מלינוב, פוליןפולין7בלינדראפרים
ווילנה, פוליןפולין8וסמןאסתר
אפריל-43וורשהפולין17ליבסקינדשלמה
1941אוקראינה (ברית המועצות)פולין14סטשביץמניה
1942פולין12סטולוביצקישיינה
30/12/1942טרבלינקה, פוליןפולין15פרייסלייביל
1940אולשאן, פוליןצ'כוסלובקיה10ליפשיץשלמה
1942פינסק, פוליןפולין1דוברושקיןבוריס
13/09/1942טרבלינקה, פוליןפולין15רוטשטייןהרשק
פוליןפולין11וייסהלה

23/08/1942מניאביצ'ה ווודס, פוליןפולין8פונטיקאסתר
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14מושקוביץשמואל
1942אושוויץ, פוליןפולין12קוסובוצקיאסתר
1942בלזץ, פוליןפולין10שטורמלאופררחל
אפריל-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה15זיכרמןהרשי
1942טרבלינקה, פוליןפולין9זילברמשה

מרץ-44אושוויץ, פוליןרומניה15קופלאברהם
1943קופיצינצה, פוליןפולין16שניידרחנינה
1942פצ'ורה, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)12קרוייטמןמיכאל
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1943בוליכוב, פוליןפולין12ריינהרץצביקה
סלונים, פוליןפולין16איצקוביץמאיר

1944אושוויץ, פוליןפולין8ריגבויםשמואל
20/08/1941רקישוק, ליטאליטא16שימנוביץאברהם
1942חושצ'ה, פוליןפולין17קריצמריצחק
1944אושוויץ, פוליןרומניה16אברהםשרה

סוסנוביץ, פוליןפולין16פרידמןפערעלע
אפריל-44אושוויץ, פוליןרומניה10קסירריענקל
1944אושוויץ, פוליןהונגריה11קולבמגדה
מרץ-42בלזץ, פוליןפולין16צוקרברגגניה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14ציגהרש
21/09/1942מיאדל, פוליןפוליןתינוקאלפערוביץאטקה
1942ברשד, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה9שרוקיפרל

אוגוסט-44אושוויץ, פוליןפולין13גנצרסקיאלעזר
1943אושוויץ, פוליןפולין13נייערלאה
1939פוליןפולין8בוךמרים
1941קובנה, ליטאליטא3אשבן ציון
1942רדום, פוליןגרמניה7טנצרמיכה
אושוויץ, פוליןפולין14פלדמןלייביש
חלמנו, פוליןפולין11זילברמןליביש
טרבלינקה, פוליןפולין1טוזמןסילבה
1942פולין15פוגאטשאריה
אושוויץ, פוליןפולין10פרידמןנתן

1942פונר, פוליןפולין12פופיסקיברקה
1942טרבלינקה, פוליןפולין12איילנברגחנה
1943פולין8פלמןפרץ
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1943אושוויץ, פוליןפולין10ביאלוגורסקיקלייה
וורשהפולין6נבידומסקיחונה

לודז', פוליןפולין13פיאציסטיבלומה
1941פולין11טרופמיורק
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה6לקסטובה
1942אוסטרה, פוליןפולין9ריינרנתן

1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה9גרוספסיה
1942טרבלינקה, פוליןפולין13ורמןאריה
מרץ-44פולין8לוסברגיוני

1944חלמנו, פוליןפולין11כהןמכלה
1941לבוב, פוליןפולין3לבבוניה

04/08/1944מפקורה, אוניית המוותרומניה14סגלשיינוצה
אוגוסט-44פוליןפולין16צינצינטוסאברהם
09/05/1944אושוויץ, פוליןרומניה6וייסאהרון
1942באראנובקה, אוקראינה (ברית המועצה)אוקראינה (ברית המועצות)4פולונסקישמעון
ריגה, לטביהלטביה5נוביקכרמלה
פוליןפולין16פריידמןשמואל
1941פולין12טרופמיורק
10/06/1941מולדביה, רומניהרומניה13לופוביץווילי

1942סרנה, פוליןפולין7גנזלשיינדלה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה6כץפישטה
1941איוויה, פוליןפולין14שוורץחיים
יוני-44אושוויץ, פוליןרומניה2מאירלוצי
פונר, פוליןפולין1טייטעללנה

יולי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה15זינגרסטפאן
1942לודמיר, פוליןפולין12מסרסוניה
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1944אושוויץ, פוליןרומניה15ויזלנפתלי
אוגוסט-43גלבוקה, פוליןפולין11לויןליבר
1943טרבלינקה, פוליןפולין13אלינברגמשה
1943ווילנה, פוליןפולין16וורוניןמינה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה10ברנשטייןחיה

1941בארנוביץ, פוליןפולין15אולדקמלכה
ספטמבר-41בוטרימנץ, ליטאיוון14רזניקאבא
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה12ויגדורפרל

1943אושוויץ, פוליןיוון14חלגואהאלגרה
1942מוגילב פודולסקי, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)12ברשטייןיעקב
ספטמבר-42פיאטידין, פוליןפולין13שטרןברוך
1944מוגילב, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה12ציובוטרוזיסל

1943לבוב, פוליןפולין14קורצרארנסט
1941טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה14הורןמני
1942אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה5דוידוביץגיטי
1941זמון, יוגוסלביהיוגוסלביה15רוטשרה

יוני-41שטוטהוף, גרמניהליטא4שפטלישראל
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה16הרצוגקורנל
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14פרידמןשורי
פברואר-42מורפה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה6הזנפרץיצחק
טרבלינקה, פוליןפולין16ארקדייוסף
מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14הופמןשלום
יוני-42ברסלב, פוליןפולין10לנץרייזל
1942לובומיל, פוליןפולין15פינקלשטיןדוד

וורשהפולין17וולראוךהלינקה
14/08/1942פינסק, פוליןפולין7זמצקובסקידני
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1941דובנו, פוליןפולין12פולטורקפנינה
יולי-42וולין, אוקראינה (ברית המועצות)פולין16לייבגוריןיוסף
טרבלינקה, פוליןפולין8קסלרדינה
אפריל-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה12כץציביה
28/07/1942טרוחנוברוד, פוליןפולין12פרידמןחיה
1942טרבלינקה, פוליןפולין8איילנברגדוד

ספטמבר-41חוטין, רומניהרומניה14וויסבוךפייגה
1941סלונים, פוליןפולין9שקלאוורשלום
1941יאנוב, פוליןפולין10גרברדנילה
טארנופול, פוליןפולין12דיאמנטאהרון
20/11/1943אושוויץ, פוליןצרפת17סולניקמרי

1940לודז', פוליןפולין2קויבסקיהירש
דצמבר-41בלגראד, יוגוסלביהיוגוסלביה11זוננהקלרי
אוקטובר-42טרבלינקה, פוליןפולין10קופפרבלוםיצחק

פוליןפולין9רייךישראל
אושוויץ, פוליןפולין4רוזןרישה
נובמבר-42טרבלינקה, פוליןפולין10ספרלינגרייזלה
1941דובנו, פוליןפולין15פולטורקהרצל
1941קלוויריה, ליטאליטא6מלאךרינה
29/06/1941יאסי, רומניהרומניה16גולדשטייןיונל

22/03/1943אושוויץ, פוליןיוון7בנוזיליואפרים
1941סלונים, פוליןפולין17איצקוביץחיים
1942בוצ'אץ, פוליןפולין12רייזריצחק
1942טרבלינקה, פוליןפולין3סטיצקינוחים
בלזץ, פוליןפולין14גרינברגשרה

1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה10שפיגלישראל

151/170 יד ושם- היכל השמות- המאגר המרכזי לשמות קורבנות השואה



שמות קרבנות השואה המופיעים ברשימה זו נלקחו מתוך דפי עד שנמסרו ליד ושם

וורשהפולין3זילברברגיעקב
אושוויץ, פוליןרומניה11ורברהנדיל
1941פונר, פוליןפולין13ניעמנצינסקינחמה
10/03/1942חלמנו, פוליןפולין13ליטויןמלכה
1941דוד הורודוק, פוליןפולין10הוכמןלאה

פוליןפולין6וכטלמרדכי
1940קטוביץ, פוליןפולין16בורנשטייןצשה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14ריזמוביץחיה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה4רוטנראיטה
1942ברודי, פוליןפולין17שטיקלרמרדכי
פוליןפולין12ליפלינגהדס

רובנה, פוליןפולין16וקסמןאביגדור
1941אוטין, ליטאליטא16קושנרכתריאל

1944אושוויץ, פוליןרומניה11שוורץדינה
ספטמבר-42טרבלינקה, פוליןפולין10רייטשיקחוה
1943סטרי בורק, פוליןפולין5אנגלברגקמיל

מאי-44אושוויץ, פוליןיוגוסלביה4טרביץאפרים
אפריל-44אושוויץ, פוליןרומניה6רוזנטלישראל
1941טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה16גלנרמנדל
מאי-43אושוויץ, פוליןיוון7חסידאיבט
1942לבוב, פוליןפולין7זילברבתיה

סוביבור, פוליןפולין7הרשמןבריינדל
יוני-42לאחוביץ, פוליןפולין15קולקרלובה
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה6מנדלוביץמנצה
1942טוצין, פוליןפולין7למדןדוד
1943מאידנק, פוליןפולין9וולףדוד
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1944אושוויץ, פוליןפולין16טימינקופרידה
1942אוקראינה (ברית המועצות)רומניה12פרנפסשרה
1940פוליןפולין10בנדראסתר
יוני-44אושוויץ, פוליןהונגריה8קורנהאוזראסתר
1942מוגילב, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה4פלפלשמואל
1943מאידנק, פוליןפולין3בוימשטייןרחל
1943אושוויץ, פוליןיוון16ספיחהליאון
1942חלמנו, פוליןפולין2נובינסקיחנה
1942פולין16שמרלרחיים
1942בריסק, פוליןפולין16שטירמרמאיר
פוליןפולין16פראווידלעבלומה
1941סאמבור, פוליןפולין14גורפייןאתל
טרבלינקה, פוליןפולין6רובינשטייןחנה

1941קמיניץ פודולסקי, אוקראינהצ'כוסלובקיה3פרלפרידה
יולי-43אושוויץ, פוליןפולין12זייונסחיים
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה2רוקנשטייןרחל
29/06/1941איליה, רומניהרומניה16גרינברגאוטו
1942טרבלינקה, פוליןפולין11מילדנרחיה
1941סלונים, פוליןפולין17אפשטייןאידה
1942אושוויץ, פוליןפולין4רביץראובן
ריגה, לטביהלטביה12פרייסמשה
1944אושוויץ, פוליןרומניה11טסלרמרים
1941קובנה, ליטאליטא10סטרזשלמה
1943אושוויץ, פוליןפולין15ביאלוגורסקיפרידה
1941פוליןצ'כוסלובקיה16פחטרעדית

1941אוסטרוג, פוליןפולין9גויככמןאפריים
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1940ברוד, פוליןפולין6רוטדבורה
1944אושוויץ, פוליןרומניה8פלדמןורה

אוגוסט-44אושוויץ, פוליןפולין10הרשקוביץיהודית
1942דובנו, פוליןפולין17שטינגרטןפירה
פוליןפולין16ליפלינגרחל

דצמבר-41גלוסק, בילורוסיה (ברית המועצות)בילורוסיה (ברית המועצות)9פונדאטרולדימר
1942אושוויץ, פוליןפולין16שייררייזל
1942טרבלינקה, פוליןפולין11וישביצקירשה
1942טרבלינקה, פוליןפולין16וורמןפאיה
1941איוויה, פוליןפולין17שוורץיוסף
1942אושוויץ, פוליןפולין17שכטריעקב
1942לובלין, פוליןפולין7בלרשולם
וורשהגרמניה11גרינפלדמנפרד
אושוויץ, פוליןהונגריה17לייבוביץמנדל
1944יווןיוון10אוזמורוזט
1944אושוויץ, פוליןרומניה12פרקששלום
1943יאנוב, פוליןפולין16רכנריצחק
1942סוביבור, פוליןפולין13אורנשטיןפרל
1942קובנה, ליטאליטא12מאלינקערבערל
1943אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה13רוזנברגבריש

1942ריגה, לטביהגרמניה16מרקוזהסלומיאה
1940פוליןפולין5פזנציבסקיחנה
1943טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה15פאנרהרמן
מאי-43טרבלינקה, פוליןפולין11הנדשטוקבלה
1943רובנה, פוליןפולין10ליבגורןחנה

ינואר-42לוציניץ, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה2ווארוםשלמה
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1941ז'גר, ליטאליטא17ונקלזיןמרים
1940רדום, פוליןפולין17פוקסחנהלה

1942טרבלינקה, פוליןפולין8שמידטדוד
1943אושוויץ, פוליןפולין9רובינשטייןידידיה
06/06/1944אושוויץ, פוליןרומניה15זלמנוביץברנה
דצמבר-44צ'כוסלובקיה16ברגרמנדי
1942בלזץ, פוליןפולין7סקולהרייגל

1942טרבלינקה, פוליןפולין8גולדהירשבריינדל
08/05/1942לידה, פוליןפולין3ציגלניצקהאידה
אוקטובר-42בלזץ, פוליןפולין14דינסטגחנה
מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה8נוימןמשה
07/08/1941יאוניילגבה, לטביהלטביה2היימןליבה
דצמבר-41לטביהלטביה2כהןעטרה
1942טרבלינקה, פוליןפולין12צוקרלייבלה
1941מוגילב, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה14רובינגרמשה
27/08/1941קמיניץ פודולסקי, אוקראינהצ'כוסלובקיה16ניימןישראל
בוליכוב, פוליןפולין4טאובאתל

1944אושוויץ, פוליןפולין12אבזץדבורה
1942בלזץ, פוליןפולין17צוקרמןברכה
28/11/1941קובנה, ליטאליטא8אפשטייןישראל
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה7ליכטנשטיןחיים
1942טוצ'ין, פוליןפולין17למדןפסיה

1944אושוויץ, פוליןהונגריה13לוימשולם
1940לנצוט, פוליןפולין8וולפמןסללה
1941לודז', פוליןפולין14זיגלמןשלמה
סילנה, לטביהלטביה10בירמןחנה
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10/05/1942פולין6ליכטנשטייןגיטל
1942טרבלינקה, פוליןפולין12פאבריקנטנעמי
1941אובודובקה, רומניהרומניה2קוגןאבה

29/06/1941רומניהרומניה14ויסמןשמואל
30/10/1941נישביז, פוליןפולין11פרומאןיודית
סיאדלשצ'ה, פוליןפולין5פלומנבוייםיעקב
1943אושוויץ, פוליןפולין9שטילרשמעון
1941ליטאליטא6אופניצקימאיר
1943פלשוב, פוליןפולין17בלומנקרנץיוסף
פברואר-45גרמניהרומניה17זליגאשר
טרבלינקה, פוליןיוון17מנוחדורה
1943טלוסט, פוליןפולין6וינגרטןפנצה
1940לודז', פוליןפולין1גרומןפרל
1944זאבוקריץ, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה17בראונברגראוטו
1944אושוויץ, פוליןהונגריה13איזקשני

1941אושוויץ, פוליןפולין13שורץפייגה
1942קולומאה, פוליןפולין15הורןמילק
1944אושוויץ, פוליןהונגריה7זינגרשנדור
22/09/1942ווישניבו, פוליןפולין13בלוךשאול
1939פוליןפולין6לנצינסקיפסיה
1942גליציה, פוליןצ'כוסלובקיה3שמילוביץשרה
אושוויץ, פוליןרומניה4ורברברוך
21/08/1941שולבוז'ה, פוליןפולין9זיגלבאוםשרה
1943פלשוב, פוליןפולין13וסרלאוףניוסיה
1942אושוויץ, פוליןצרפת8פרידמןלאה
1943נובוגרודק, פוליןפולין6אוקונסקינוסן
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1940טרבלינקה, פוליןפולין15פרידלנדדבורה
1944אושוויץ, פוליןהונגריה8אקריצחק
08/05/1942לידה, פוליןפולין5ציגלניצקהריטה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה11לנגמשה
1944אושוויץ, פוליןפולין12פלישרלאה
1942טרבלינקה, פוליןפולין11בזוזהשייע
1941טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה2גודריןהרש

1942חרובישוב, פוליןפולין11מנדלבאוםשפרינצה
1941איוויה, פוליןפולין9שוורץחיה
אושוויץ, פוליןפולין17גורצקיצבי

סטניסלאו, פוליןפולין10ריימריהודית
1944טרבלינקה, פוליןפולין13טיטלבאוםמכלה
1944פוליןצ'כוסלובקיה10קלייןחיים
1943אסטוניהליטא12ינקלביץזלדה
1942פוגוסט, פוליןפולין17קוזניעץינטה

1943טרבלינקה, פוליןפולין6טפשונסקימנדלה
1943פוליןיוון13ברידויוסף

אושוויץ, פוליןיוון4אברהםיהושע
1942אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה17שוורץשרה
אושוויץ, פוליןרומניה8פרקשמשה
בוצאץ, פוליןפולין12קופלרחנה
אוקטובר-42דמידיבקה, פוליןפולין12גלייזריעקב
1942טרבלינקה, פוליןצ'כוסלובקיה12מילדרמאיר
05/03/1942ראטנו, פוליןפולין6קמינצקייוסף
1942פולין14הורוביץקלמן
22/07/1941סלנט, ליטאליטא7שולמןאסתר
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1940לודז', פוליןפולין5וינבלוםפישל
1942מאידנק, פוליןפולין17קופרקזאב

יולי-43פולין1ברסיליטןברונק
אושוויץ, פוליןפולין10קניגסברגשלומה
1941קלם, ליטאליטא4קרובלניקיצחק
1942פופוביץ, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה8קויפמןיעקב

1942קובנה, ליטאליטא3כץאיתמר
טרבלינקה, פוליןפולין16גולדמןמרים
בלזץ, פוליןפולין8טרייטמןמרים
1944פוליןפולין17ספירשטייןדוד

טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה14כאצראנשל
1943לוצק, פוליןפולין3פיקאודלה
פוליןפולין15פיקרקאברהם

13/07/1942קוסטופול, פוליןפולין16ווייצרחנה
1941שוולן, ליטאליטא17ינקלזוןיצחק
נובמבר-44אושוויץ, פוליןרומניה12ברקוביץפרידה
אוקראינה (ברית המועצות)פולין15סנדרוביץחיים

18/06/1942סארקובשציזנה, פוליןפולין12חזןשבתאי
יוני-44אושוויץ, פוליןרומניה7וינברגרוולבי

1939טרבלינקה, פוליןפולין14זילברשטייןאברהם
1942טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה11ויסמןמרדכי
מינסק, בילורוסיה (ברית המועצות)בילורוסיה (ברית המועצות)10מיליקובסקיאמה
09/10/1941ניישטוט סוגינט, ליטאליטא14לסיןיצחק
1944אושוויץ, פוליןהונגריה16אקשטיןצבי

1943אושוויץ, פוליןפולין14קליינרפריידל
אפריל-44אושוויץ, פוליןרומניה16לזרוביץשלום
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פברואר-41פולין13טרופחיים
28/10/1941קובנה, ליטאליטא10לונקיןמאשה

1941ירמולינצי, אוקראינה (ברית המועצות)פוליןתינוקגולדמןבת שבע
1942טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה1גודריךהרש
1942אושוויץ, פוליןפולין5הרמןלאה
1942אושוויץ, פוליןיוון10מנחםשרה

אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה2הרצפלדגבריאל
מאי-43פודקאמין, פוליןפולין9בראברהם
1943אושוויץ, פוליןיוון13פנחסשמעון
1942אושוויץ, פוליןפולין17דוידוביץציפורה
1943מינסק, בילורוסיה (ברית המועצות)בילורוסיה (ברית המועצות)3פישמןזוסיה
1939מינסק, בילורוסיה (ברית המועצות)אוסטריה12רוזנמןרוברט
1941באבי-יאר, אוקראינה (ברית המועצות)צ'כוסלובקיה7לנדאודבוירה
1942טרבלינקה, פוליןפולין16שילדהאוזפריידה
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה13גרינברגשלמה
אפריל-44אושוויץ, פוליןהונגריה7שווארץיעקב
אפריל-42חלמנו, פוליןפולין1ליפמןמנשה
1942טרבלינקה, פוליןפולין5ויינפלדיהושוע
1941סינלניקובו, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)15רודעאבלאוניד
1944אושוויץ, פוליןרומניה13פישרטיבי
1942טרבלינקה, פוליןפולין6גולדפרבנחמן
26/05/1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14קלייןיעקב
1939לובלין, פוליןפולין16רוזנטלזלמן
נובמבר-41יאמפול, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה1כהנאטובה
1943פונר, פוליןפולין2ליפקוביץגרשון
1940וולקוביסק, פוליןפולין3ניימרקדבורה
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נהר בוג, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה15גימפלמןטוביה
1942מאידנק, פוליןצ'כוסלובקיה8מושקוביץיוסף
1942טרבלינקה, פוליןפולין11קליינברגיוספה
20/08/1942קוסטופול, פוליןאוקראינה (ברית המועצות)1ביננבויםשרה
1940לנצוט, פוליןפולין12וולפמןמאיר
אושוויץ, פוליןרומניה3סבושרה
1942פולין13שניצרחצקל
13/09/1942טרבלינקה, פוליןפולין11רוטשטייןויטקה
07/08/1941יאוניילגבה, לטביהלטביה1היימןמשה
23/09/1942טוצין, פוליןפולין5צובוקדבורה
1944אושוויץ, פוליןרומניה11ויצרטויבה
1942פולין10פישלזוןאריה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה6גליקסיסי

1942טרבלינקה, פוליןפולין4בירנבוםפרידה
1944ביאליסטוק, פוליןפולין16קרביץפרדזיה
1941קרטינגה, ליטאליטא16בורשטייןמרים
02/11/1942טרבלינקה, פוליןפולין16שורצברגאליהו
1942חלמנו, פוליןפולין17דנציגרחיים
מרץ-43טרבלינקה, פוליןיוגוסלביה15לוייצחק
1942אושוויץ, פוליןפולין16פלמןיצחק
25/03/1943אושוויץ, פוליןיוון14יהונתןיצחק
1942בלזץ, פוליןפולין11פריינדאלי

1942קולנו, פוליןפולין13שקלנייביץנוסקע
15/08/1942ברזנה, פוליןפולין3שיףגניה
ויטבסק, בילורוסיה (ברית המועצות)בילורוסיה (ברית המועצות)13לויןלב
1942פוליןפולין15קנרדוד
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1944אושוויץ, פוליןהונגריה10ויינברגסריין
1945פוליןצ'כוסלובקיה17בשיהודה
1941קוסובו, פוליןפולין1חייקיןפלה
1943אושוויץ, פוליןארץ ישראל3מלאךיפה

אוקטובר-42טרבלינקה, פוליןפולין10בלומנשטוקאברהם
1941פודחורודישצה, פוליןפולין9וילףלאה
1944אושוויץ, פוליןהונגריה4הרשקוחיה

1941קובנה, ליטאליטא12סטרזמאניא
פוליןפולין10ניסנבאוםמשה
1941מינסק, בילורוסיה (ברית המועצות)גרמניה7שטרןקורט
21/05/1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה2מרקוביץחיים
פוליןפולין8אבאאלינה

18/06/1942שרקוטסינה, פוליןפולין6חזןירחמיאל
פוליןפולין13יונריעקב
1942טרבלינקה, פוליןפולין14גולדפרביפה
1942רומניה3פוקסברוך
27/07/1943גלאנבוקיה, פוליןפולין14סבירסקייואל

1944אושוויץ, פוליןהונגריה6פולקקטרינה
1943פוליןפולין12פלמןאליעזר

1943אושוויץ, פוליןפולין10מנטליקיונה
יוני-44אושוויץ, פוליןהונגריה12ציגלרגרשון
1942סרנה, פוליןפולין5קוגןישראל
1942בלזץ, פוליןפולין7שרייבראביש
1942פולין7ארמליצחק
1940טורק, פוליןפולין15יעקובוביץהינדה
אושוויץ, פוליןפולין9ורוצלבסקיברונקה
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1943פלשוב, פוליןפולין14לאופרנחמיה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה13שטארקמרדכי
1943יאנוב, פוליןפולין16המרמרים
אושוויץ, פוליןפולין13פוזניאקזלטה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה5שפרשיינדל

1942ניקולאיב, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה15שוורץבני
19/06/1942גלובוקיה, פוליןפולין12זענדעלבערל
1941באבי-יאר, אוקראינה (ברית המועצות)צ'כוסלובקיה10לנדאולייב
יולי-42מאידנק, פוליןצ'כוסלובקיה16שוורץרוזה
1941דובינובו, פוליןפולין16לויןשינה
ספטמבר-44אושוויץ, פוליןפולין14כלבברל
05/07/1941נובוסליץ, רומניהרומניה12סלוןחנה
1942פולין17ויסמןיוסף
1943אושוויץ, פוליןפולין9זכריעקב
02/01/1943אושוויץ, פוליןפולין2שינקינדצבי
מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה16נוימןהלן
1942טרבלינקה, פוליןפולין15ביגליידןחנה
1939פוליןפולין8פיינרגיטל
גאקובו, יוגוסלביהיוגוסלביה1לויסוניה
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה11דוידוביץשורי
1943צרפתצרפת10קרפיולהנרי
1944אושוויץ, פוליןרומניה8סבומרטון

1942ברסטצקו, פוליןפולין12פייןאברהם
וורשהגרמניה16גרינפלדנתן
1944אושוויץ, פוליןהונגריה7איצקוביץרחל

1944אושוויץ, פוליןיוון7חגופולוסאסתר
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1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה2פליישמןרחל
1942אושוויץ, פוליןפולין9מונדריבלומה
01/06/1944אושוויץ, פוליןיוגוסלביה5שפרמרים
1941טרופובה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה12קרוציארופעיגע
יולי-42אושוויץ, פוליןפולין12רפפורטפרימט
קוברין, פוליןפולין14בוגוסלביץיחזקאל
1944אושוויץ, פוליןפולין7ממלוקאסתר
מאידנק, פוליןפולין13קרשיצחק
מאידנק, פוליןפולין14לוינזוןמתת
אושוויץ, פוליןרומניה4גולדברגרניחה
אוטין, ליטאליטא6בינדרשיינה

1942חלמנו, פוליןפולין8טורצינסקיאברהם
1943אושוויץ, פוליןפולין9שימלביטשסנדר
אושוויץ, פוליןפולין9לנדאושיינה
1942חלמנו, פוליןגרמניה11לבקוביץיששכר
מאי-44אושוויץ, פוליןיוון9רפאלדניאל
1943פוליןפולין4גולדברגמלכה
1943טרבלינקה, פוליןיוגוסלביה8כהןריטה
פוליןפולין10טייבלוםמנדל
1943אושוויץ, פוליןפולין13קולרחנה
אושוויץ, פוליןפולין14הוניגמןפרלה
1942פיאסקי, פוליןפולין4כץיהושוע
1943ברודי, פוליןפולין16ברקיוסף
קוברין, פוליןפולין11בוגוסלביץיהודה
1940סיבריה, רוסיה (ברית המועצות)פולין15פייפרחיים
1942טרבלינקה, פוליןפולין12צוקרחיה
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27/09/1941אישאשוק, פוליןפולין12טבליצקיחנה
1944אושוויץ, פוליןהונגריה12רוזנטלארתור
ינואר-42קובל, פוליןפולין12סגלרחל
1942זאבוקריץ, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה14לויבצקיזליג
1943בלזץ, פוליןפולין11וולטשרלאה

אפריל-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14וולףציפורה
07/06/1944אושוויץ, פוליןרומניה15הרשנוח

1943פונר, פוליןפולין13לנצמןישראל
1944אושוויץ, פוליןיוון13קונסטנטיניסטלה
1944אושוויץ, פוליןאיטליה9חסוןיוכבד

1944אושוויץ, פוליןפולין12ספירחלינקה
1942סטולין, פוליןפולין12גלייברזוןרחל
13/09/1942טרבלינקה, פוליןפולין14רוטשטייןדוד
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה9מנדלרחל
פוליןפולין17גוטליבלייבא
1944טרבלינקה, פוליןפולין14שורץאריה

1941מוגילב, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה1אוגמןלעופולד
1942אושוויץ, פוליןפולין10מינסקהריבקה
ספטמבר-42ולאדימירץ, פוליןפולין17פרידמןשושנה
1940ליטאליטא13קפלןאידא
1943אושוויץ, פוליןפולין11נייערנתן

בלץ, פוליןפולין12קמרמןרישוק
אושוויץ, פוליןרומניה4גרוספעריל
מאי-44אושוויץ, פוליןהונגריה7מיזליקאיבי
מאי-41וויאז'בה, פוליןפולין14ווינטראוביזיק
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה7וייסמאיר
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מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה17הופמןנלי
1940פולין12ויצמןשרה

סמפולנה, פוליןפולין15פקרשמואל
1942נארול, פוליןפולין10פכמןשרה
אושוויץ, פוליןפולין8מיכלובסקימשה
1941דוד הורודוק, פוליןפולין15הוכמןפייבל
1942בוצאץ, פוליןפולין14אשפיזנטע

1943אושוויץ, פוליןיוון3ספיחהגרסיאלה
1942בלזץ, פוליןפולין6פרישלנדראהרון
אוגוסט-42לוצק, פוליןפולין11פרידמןפסיה
1942רוסיה  (ברית המועצות)פולין16שטררזאב
1941קמיאן קושירסקי, פוליןפולין17קושרחנה
1944נאראיוב, פוליןפולין16הרמליןלאה

סולוטבין, פוליןפולין12כץדבורלה
1942טוצין, פוליןפולין12טורוקיעקב
1944אושוויץ, פוליןרומניה12קופפלצבי
1942ברסט, פוליןפולין17ריבובסקינתן

אוגוסט-41קמיניץ פודולסקי, אוקראינהצ'כוסלובקיה13שייןשמחה
1944אושוויץ, פוליןיוון15כהןלאון
1945קובנה, ליטאליטא6סטרזמשה
1941וולדז'ימיז', פוליןפולין6סטרירבקה
1944אושוויץ, פוליןפולין1זלמנוביץחנה
אוגוסט-44אושוויץ, פוליןפולין5פרוביזוריוסף
1943אושוויץ, פוליןיוון8ישראלמלכה
1944אושוויץ, פוליןליטא16גולדשטייןפסיה

1944פונר, פוליןפולין17קוזלובסקיגמליאל
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1942טרבלינקה, פוליןפולין6נוטקביץאסתר
15/04/1944אושוויץ, פוליןהונגריה4שוורץשנדור

1944קוקצ'י, ליטאליטא6ברמןמשהלה
1944אושוויץ, פוליןפולין8אורבסמטיס
1943וולודובה, פוליןפולין1שנידרמןמשה
1943מאידנק, פוליןפולין14גרינברגפייבל
1943וורשהפולין6דיאמנטשטייןרות

1943אושוויץ, פוליןיוון12ניסיםשמואל
1941מוגילב, אוקראינה (ברית המועצות)פולין3ליטמןפרדי

20/08/1943גלובוקיה, פוליןפולין14קאזידאורישקע
1942מינסק, בילורוסיה (ברית המועצות)פולין5רוביןמניה
1941זאצישה, פוליןפולין8גיטלמןזלדה

09/05/1944אושוויץ, פוליןרומניה3וייסאברהם
יוני-44אושוויץ, פוליןרומניה15ברקוביץמרים
1942סויסלוץ, בילורוסיה (ברית המועצות)פולין14שלכטראליהו
פוליןפולין17רוטמרדכי
1942טרבלינקה, פוליןפולין3זילברשטרוםדבורה
1942טרבלינקה, פוליןפולין3פרנרזליג
לודז', פוליןפולין2פרידמןזלדה
1941דנפרופטרובסק, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)11אוסטרובסקימוטיה
29/10/1942דוברה וולה, פוליןפולין14רטנובסקיאהרון
אושוויץ, פוליןפולין4אאורבךאייזיק
אוקטובר-42טרבלינקה, פוליןפולין7בלומנשטוקיצחק
1945צ'כוסלובקיה16גרינולדקורט
1942חרובישוב, פוליןפולין10מנדלבאוםחוה

פונר, פוליןפולין7מילכיקרמרדכי
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1942מוגילב, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה15בלוםאלבין
1942אושוויץ, פוליןפולין16גולדברגרמרילקה
14/12/1941גירול, ליטאליטא16זקסיוכבד
מאי-44אושוויץ, פוליןרומניה13הירשצבי

1944אושוויץ, פוליןרומניה17שלומוביץרבקה
1942אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה2קויטנריושקו
סוביבור, פוליןפולין5הרשמןיעקב
1942אוליקה, פוליןפולין17קופיטמשה
אפריל-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה12מושקוביץיצו

1942טרבלינקה, פוליןפולין3פיררטוביה
מאי-42לודז', פוליןפולין15גרומןינטה
ינואר-45ליטא15שהםיעקוב
סרני, פוליןפולין6רוטנברגמרק
טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה17גולדנברגזאנה

1943אושוויץ, פוליןיוון13כהןבאטריס
1942קוסטופול, פוליןפולין9שוחטדוד

1939פולין15סיטיןישראל
1941דוד הורודוק, פוליןפולין13הוכמןהרשל
1941ריגה, לטביהלטביה11סיליצקיגאורגי
1943סטאראחוביצה, פוליןפולין15הילףינקיל
1943טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה14רוטרושמעון
1942טרבלינקה, פוליןפולין17ביגליידןהינדה
1940פוליןפולין8נודלשרה
08/05/1942לידה, פוליןפולין3גופרשטייןקלרה
1944אושוויץ, פוליןהונגריה3שורץגיטה
1942פוליןפולין14סטולוביצקימשה
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01/10/1942לובומיל, פוליןפולין14שטרוםמאיר
1941לוניניאץ, פוליןפולין16ציבינסקיגפלדע
02/11/1942טרבלינקה, פוליןפולין7שורצברגאברהם
1941טרבלינקה, פוליןפולין13שלכטרישראל
אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה8פרידמןבצלאל
מאי-44אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה17שיביץניסן
יוני-41שוול, ליטאליטא17אדלשטייןאריה
1942פלשוב, פוליןפולין4לבקוביץפרידה
1941סוביבור, פוליןפולין10הוברמןיהודית
1941אושוויץ, פוליןפולין13וולףהרשל
1944פוליןפולין14וורמןלובה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה15ציגזלמן
1944לודז', פוליןפולין16איזנבוךשרה
1943אושוויץ, פוליןפולין8מיטליסלילה

1944אושוויץ, פוליןפולין9מנדלבאוםפרידה
אומן, אוקראינה (ברית המועצות)פולין15פלוסמןשיינדל
1942טרבלינקה, פוליןפולין17פישבייןשלמה
1942סרני, פוליןפולין5פייגלשמחה
שרגורוד, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה15גלרברוך
1943קופצינצה, פוליןפולין12אינברגנתן
דצמבר-41דבורץ, פוליןפולין12קרפיוסף
1942מרקינה, ליטאליטא12זלוצקיבלהה
1944אושוויץ, פוליןהונגריה10טאובאורה

1944אושוויץ, פוליןפולין10זילברשטייןמינדלה
1942בלזץ, פוליןפולין15דזליבסקהמלכה
לובומיל, פוליןפולין14לנגרזאב
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1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה14טייכמןאסתר
1942אוסטריה8בורגפאול
1942דוביאטסקו, פוליןפולין12ברונרבנימין
1942סרניק, פוליןפולין10זילברפרבהלל
1944אושוויץ, פוליןרומניה14אברהםמשה
11/12/1943יער לודומירפולין13לרנרמענדל
1942קרוסנו, פוליןפולין17האוזנרחנה
1942טרנסניסטריה, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה9הורוביץיצחק
רובנה, פוליןפולין10מיזוץרחל
1942פונר, פוליןפולין12יוקובשרה
1940קלצק, פוליןפולין14קשיוסף

ספטמבר-42טרבלינקה, פוליןפולין7הורוביץצלינקה
1941טאווריג, ליטאליטא13קאהןשושנה
1942טרבלינקה, פוליןפולין16פלבןשיפרה
1944אושוויץ, פוליןרומניה12מסינגפאגי
1942טרבלינקה, פוליןפולין16טוירקאינגה
אושוויץ, פוליןרומניה5מולדובןשלמה

סילנה, לטביהלטביה12בירמןולוו
1941קמיניץ פודולסקי, אוקראינהצ'כוסלובקיה10לחמנוביץלאה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה8דוידאריה
1942ילגבה, לטביהלטביה17ישראלוביץפאני
1943ברשד, אוקראינה (ברית המועצות)רומניה7שמלרזיסי

10/05/1942ראדין, לידה, פוליןפולין7סוננזוןשולמית
1940פוליןפולין17פיילשוסמינה
אוגוסט-41לופוחובה, פוליןפולין2פיקרביץמשה
20/09/1942מאידנק, פוליןפולין14מושקוביץפרידה
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ספטמבר-44אושוויץ, פוליןפולין4איצביצקהברכה
פוליןפולין15לבקוביץדני

1943סטרי, פוליןפולין4וינקלרסילביה
1942פוליןפולין4פנצרדורה
מאי-42קולומאה, פוליןפולין17סוכרינטה
אוגוסט-42סרני, פוליןפולין14שוורץפינקל
1942רוסיה  (ברית המועצות)פולין5מרוקומיכאל
1943אושוויץ, פוליןיוון7גרוטסליליה
1943אושוויץ, פוליןפולין12גוטמןחוה
29/06/1944אושוויץ, פוליןיוון5לוילוציה

28/10/1941ליטאליטא15וגיןהענעלע
1944אושוויץ, פוליןפולין16רוזנבויםרייזל

1942טארנובקה, אוקראינה (ברית המועצות)אוקראינה (ברית המועצות)14רייציןפולינה
1944אושוויץ, פוליןצ'כוסלובקיה6ברשטייןלייבי
1942ווילנה, פוליןפולין16בורגיןשיינה
1943פולין8ברלולך

1942טרנוגרוד, פוליןפולין15טריגרשמחה
1942ריגה, לטביהלטביה16יוסלוביץיהודית
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