
 
 
 
 

 זיהוי אנשים ומקומות 
 באלבום התמונות של

לוינגר עזרא   

 

IDENTIFICATION OF  
PEOPLE AND PLACES  

IN THE ALBUM OF  
EZRA   LOEWINGER 

  



 (13.)JPG  סטרוט, יושב בשורה הראשונה מצד שמאל.מחנה יוסי ביור ב 

Yossi Bayor, Strueht camp, first row on the left           

(22.)JPG  ל רייב-אמפייראניית הגירוש של  מחסןהילד אליהו קפלן יושב בפינה השמאלית למטה ב 

Eliyahu Kaplan, the child, in the bottom warehouse of "Empire-Rival"  

(24.)JPG   רייבל-הגירוש אמפיירבאניית יקי שטרן )מיקלוש( עומד עם כובע על הראש מ 

Michael (Miklosh) Stern, standing on the left, on board of "Empire-Rival" 

(27.)JPG    רייבל-באניית הגירוש אמפיירמיקי שטרן )מיקלוש( עומד משמאל עם כובע על הראש 

Michael (Miklosh) Stern, standing on the left, on board of "Empire-Rival" 

(28.)JPG    )רייבל-באניית הגירוש אמפיירמשמאל עם כובע על הראש  השנייהיושב בשורה מיקי שטרן )מיקלוש  

Michael (Miklosh) Stern, sitting first on the left in the second row, on board of "Empire-Rival" 

 6-1.TIF    מצד ימין השנייהסטרוט, עומד בשורה מחנה יוסי ביור ב 

Yossi Bayor, Strueht camp, second row on the right         

13-3.TIF   אולגה גנץ )כרמלה וימן( עם חברים 

Olga Ganz (Carmela Waiman) with friends 

13-5.TIF  אולגה גנץ )כרמלה וימן( רביעית משמאל עם חברים בתחנת רכבת 

Olga Ganz (Carmela Waiman), standing in the front row, fourth from the left with friends at the train station. 

13-6.TIF   ראשונה משמאל, עם חברים בפתח קרון רכבת -אולגה גנץ )כרמלה וימן( שורה שניה  

Olga Ganz (Carmela Waiman), standing second row, first from the left, with friends at the entrance to a train.   

17-2.TIF  ברים במצעד / מסדראולגה גנץ )כרמלה וימן( ראשונה מימין עם ח  

Olga Ganz (Carmela Waiman), first from the right, in parade (maybe of "Hashomer-Hatzair").               

24-2.TIF  ואחותו קלרי במחנה זנגווארדן שטרן מיקי  

)nWilhelmshave( ngwarden campeah Hoffman) in Sewith his sister Clarie Stern (L Stern(Miklosh)  Michael 

26-2. TIF במחנה זנגווארדן)לאה הופמן( מי( שטרן -אי-קלרי )סי  

)nWilhelmshave( ngwarden campin Se Mi,-Ya-, her nickname Sieah Hoffman)Clarie Stern (L 

29-1.TIF  אולגה גנץ )כרמלה וימן( במחנה זנגווארדן  

)nWilhelmshave( ngwarden campin Se, )Olga Ganz (Carmela Waiman 

29-2.TIF   אווה  –אגי גרסון )רות נבט(. משמאל  –אולגה גנץ )כרמלה וימן( עומדת במרכז במחנה זנגווארדן. מימין 

Olga Ganz (Carmela Waiman), in the middle. Agi Gerzon (Ruth Nevet) on the right, Eva on the left, 

)nWilhelmshave( ngwarden campin Se  

29-6.TIF   אגי גרסון )רות נבט( –אולגה גנץ )כרמלה וימן( יושבת במרכז במחנה זנגווארדן. משמאל  

 ngwarden campin Se ,lefton the  (Ruth Nevet) onzerGin the middle. Agi  ,)Olga Ganz (Carmela Waiman

  )nWilhelmshave( 

32-4.TIF   אגי גרסון )רות נבט(  –אולגה גנץ )כרמלה וימן( עומדת שניה משמאל. בשורה השנייה, שניה משמאל 

Olga Ganz (Carmela Waiman), standing second on the left. Agi Gerzon (Ruth Nevet) in the second row, 

.)nWilhelmshave( ngwarden campin Se, second from the left 

 36-6.TIF  זנגווארדןמחנה יוסי ביור ב  

 )nWilhelmshave( ngwarden campin Se Yossi Bayor 

37-2. TIF זנגווארדןמחנה יוסי ביור מימין וחברים ב   

 )nWilhelmshave( ngwarden campin Se on the right, with friends, Yossi Bayor 

37-6.TIF  זנגווארדןבמחנה מי( שטרן )לאה הופמן( -יא-)סיהטובה קלרי  ויוסי ביור וחברת  

 )nWilhelmshave( ngwarden campin Se eah Hoffman)Lwith his best friend Clari Stern ( Yossi Bayor 


