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ר בחירת שם(סעיפים 6, 7) ב ד  הודעה ב

 בחירה שמותיהן של הנשים המפורטות להלן אושרו ונרשמו בלשכות מרשם התושבים, משרד הפנים, בתקופה המצויינת בכל רשימה:

 מחוז ירושלים נפת ירושלים, רשימה מס׳ 8/74 מיום 1.8.74 עד יום 31.8.74.

 השם הקודם השם שנבחר השם הקודם השם שנבחר
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי י

 אלעזרא נעמי הרוש נעמי דלסקי שרלי קאופמן־דלםקי שדלי
 אספיר לי־את אםפיר זהרן שלומית יונאי שלומית

 ברקוביץ לי־את טולמטש רבקה טולמטש־באבי רבקה
 ברגינסקי טטיאנה ברנינסקי צפרירי אסתר סילמן . אסתר

 רמניקוב טטיאנה רבינוביץ . רבקהירחל פייט רבקה רחל
 גולדברג שרה איזנשטיין שרה שריקי ויקטוריה מלול ויקטוריה

 גלניק לאודי בסברג לאודי

 . מחת הצפון,-נפת יזרעאל, רשימה מם׳ 8/74 מיום 1.8.74 עד יום 31.8.74.

 השם הקודם השם שנבחר
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 סקס סילויה דאניאל סילויה

 מחת הצפון, נפת עכו, רשימה מם׳ 8/74 מיום 1.8.74 עד יום 74. ).31.

 השם הקודם השם שנבחר השם הקודם השפ שנבחר
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שפ פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 אבו סאלח רמאנה שבד אל רחמאן רמאנה קנאני רםמייה אבו רומי רסמייה
 יצחק מרגלית כהן־נעמי מרגלית רבינוביץ בטי דיאמםט בטי
 קוזצקי סוזאן אבטבול םוזאן ׳

 מחה חיפה, נפת חיפה, רשימה מס׳ 8/74 מיום 1.8.74 עד יום 31.8.74.

 השם הקודם השם שנבחר השפ הקודם השם שנבחר
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 אבדדאט רוזט קלפון רוזט מויאל קמיי בן שימון קמיי
 אליבשוילי מריה דזאנאשוילי מריה סויסה אסתר אדרי אסתר
 אלקיים םוזן יפרח םוזן םוניגו שרה סניגו וקנין שרה
 אמויאל רימונדה כהן רימונדה עופר רחל הרשקוביץ רחל
 אמויאל רנינה שרה רגינוביץ רגינה שרה פלדמן יוטה רונם יוטה
 בלסבלנ בת־שבע קרסני בת־שבע קורנרייך רחל קורנרייך הגר רחל

 כץ רבקה כץ הגר רבקה לופי סופיה בורינוביץ סופיה

 מחוז המרכז, נפת השרון, רשימה מם׳ 8/74 מיום 1.8.74 עד יום 31.8.74.

 השם הקודם השם שנבחר
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 הורוביץ מריס ורצי מרים
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 מהרז המרכז, נפת פתח־תקוה, רשימה"מם׳ 8/74 מיום 1.8.74 עד יום 31.8.74.

 השם הקודם השם שנבחר השם הקודם חשם שנבחר
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרמי

 גוללווסר מגדלנה וייזר מנדלנה לייבמן דותי םקינבין. רותי
 גלייס שרה הוכנר־גליים שרה סבג איוון אוזן איוון
 הנדלד דבורה קליינמן דבורה סופר ליקה זילברמן ליקה

 מחוז המרכז, נפת רמלה, רשימה מס׳ 8/74 מיום 1.8.74 עד יום 31.8.74.

 השם שנבחר
 שפ משפחה שם פרטי

 השם הקודם
 שם משפחה שם פרטי

 פינקלשטין רחל בן חמו רחל

 מחוז המרכז, .נפת רחובות, רשימה מס׳ 8/74 מיום 1.8.74 עד יום 31.8.74.

 השם הקודם השם שנבחר השם הקודם השפ שנבחר
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שפ פרטי שם' משפחה שם פרטי ש0 משפחה שם פרטי

 כרנשטיין שרה רווה שרה צייזלר יפה צייזלר
 טביב יהודית אוקשי יהודית בלובשטיין יפה

 קובלנץ . מרינה שמוליאן מרינה

ב, רשימה מס׳ 74/* * מיום 1.8.74 עד יום 31.8.74. ב, נפת תל־אבי  מחוז תל־אבי

 השס הקודם השם שנבחר השם הקודם השפ שנבחר
 שם משפחה שפ פרטי שם משפחה שפ פרטי שם משפחה שפ פרטי שם משפחה שם פרטי

 אנדריבסקי ארינה אנדריבסקי נמי נחומה ויטנברג נחומה
 זריצקאי ארינה קולונימום רחל קולונימוס מזרחי רחל

 בהט נעמי בהט־דצון נעמי קורינמן אליזבמ סגל אליזבט
 גלשט*ן גילה פרייבדג - • גילה קורןהרשקוביץ שדה • קורן שרה
 גרינשפן קלדה אלבוים קלרה קלדטה כמיל קיים כמיל
 חדד מזל אנגל מזל קפלן דתיה קפלן־שורץ דתיה
 חייבי חביבה שליט חביבה קפלן עפרה קפלן־דורון עפרה
 טלשיר ירדנה שלומית ארזי טלשיר ירדנה שלומית רוזנאו הניה ארז־רוזנאו הניה

 מישון מזל אשכנזי מזל שדמי שרה אלקה הר זהב שרה אלקה
 נוימן גיטל חיה(טובה) נולדשטיין־ ניטל חיה תם אביגיל מזרחי אביגיל

 נוימן (טובה)

 מחוז תל־ ׳אביב, לשבת רמת־גן, רשימה מס׳ 8/74 מיום 1.8.74 עד יום 31.8.74.

 השם הקודם השם שנבחר השם הקודם השם שנבחר
 שם משפולה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שמ משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 אביאל בחיה צור בתיה דלויה תמי מישעלי תמי
 אולשווננ יפה קריצלר יפה הרצמן ויולט סימון ויולט

 בוטבול ציונה הללי ציונה סין משה חנה אלברט חנה
 גולובי שרה וקספרס־נולובי שרה שיף יפה בשמת יפה

 גיל שושנה גרובס שושנה
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ב, לשכת חולון, רשימה מס׳ 8/74. מיום 1.8.74 עד יום 31.8.74.  מחוז תל־אבי

 השם הקודם השם שנכחר השם הקודם השם שנבחר
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 אברמוביץ ביאטריס יפה אורטיג ביאטרים יפה יוסף זדה רבקה כהן רבקה
 אברמזון דגינה אברמזון וינברג רגינה לוברםקי רחל גלבוע לוברסקי רחל

 אגוזי שרה אביזוב שרה מוסקונה בלינה בנדו בלינה
 בכר ויקי אוזנלו ויקי מנצור עדינה רובליץ עדינח

 גלפסקי אסתר סימונם אסתר סעדיה שולמית עזרא שולמית
 חזן רבקה מנשה רבקה

 מחח הדרום, נפת אשקלון, רשימה מס׳ 8/74 מיום 1.8.74 עד יום 31.8.74.

 השם הקודם השם שנבחר השם הקודם השם שנבחר
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 אובטרכט שרה אובמרכט־דובוב שרה טייב רשל ביטון רשל
 אשרף מסעודה ביטון מסעודה

 מחוז הדרום, נפת באר־שבע, רשימה מם׳ 8/74 מיום 1.8.74 עד יום 31.8.74.

 השם הקודם השם שנבחר השם הקודם השם שנבחר
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 גור מריס אלבאופ מרים מנחם לאה מנחם ישראלי לאה
 דהן עליה טויזר עליה סקומולינסק אסתר בהן אסתר
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ר שינויי;שם (סעיפים 10 עד 14) ב ד  הודעות ב

 שינוי שמותיהם של האנשים המפורטים להלן אושרו ונרשמו כלשכות מרשם התושבים, משרד הפנים, בתקופה המצויינת בכל רשימה:

 מחוז ירושלים, נפת ירושלים, רשימה מספר 8/74 מיום 8.74.! עד יום 31.8.74

 השם הקודם השם התדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שפ פרטי

 גלםקי אלאן גל אלון
 נרדשטיין אפרת גרדשטיין שרון

 נרוםוולד טטיאנה יער־און טםיאנה
 גרוסוולד גלית נחמה יער־און גלית נחמה

 גרוסוולד דניאל יעד־און דניאל
 גרלדו ויקטוריה גירלד ויקי
 גרלדו אבן גירלד אבן
 גרלדו אםטבן ג׳רלד אבן

 דדון מזל דדון מליקה
 דהן שמחה דהן סימונה

 דויטש עדנה דולן עדנה
 דויטש גיורא דולן גיורא
 דלו אנטון דלו ווחיד
 דרוק פניה דרורי פניה

 דרוק בוריס דרורי דב
 דרור שרה דרור שרי

 הירש רוז הירש שושנה רוז
 הלפרין רחל הלפרין רחל אסתר

 הרוגיאן גילה אחרוני גילה
 הרוניאן מאיר אחרוני מאיר

 ואלד הדסה יעדי ־ הדס
 ואנונו פרץ יעקבי פרץ

 ואקנין פריחה ואקנין פנינה
 וועקסלשטיין דוד אבני דוד
 ורכזון רות רז רות
 ורכזון יעל רז יעל

 ורבזון מיכל רז מיכל
 ורכזון דליה רז דליה

 ורכזון שמואל רז שמואל

 זולקובס שפסל זולקובס שבתאי
 זלמנוביץ יחזקאל זלמנוביץ שלמה יחזקאל
 זלר יהושע אהרן זוהר יהושע אהרן

 זמצוב אלכסנדר ארצי(זמצוב) אלכסנדר
 זמצוב מריה ארצי(זמצוב) מריה

 זמצוב איליה ארצי(זמצוב) אליהו

 חוסל אברהם חוסל עדי
 חיזקיה ניקודם יעקובוב נקדם

 חקשוריאן מורתזה חקשוריאן מרדכי

 טבע דרורית רטר־טבע דר־דרורית

 יהודה אברהם יהודה כלף אברהם
 יהודה עפר יהודה כלץ עפר
- יעל יהודה כלף יעל  יהודה

 יהודה שלמה יהודה כלף שלמה

 השם הקודם השם החדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 אביקזר . איזה אביקזר עליזה
 אבםטדו סיגלית אריאל סיגלית
 אבסטדו אירים אריאל איריס
 אבסטדו פנינה אריאל פנינה

 אבסטח־ זליבי אריאל יחזקאל
 אוברשטרן לאה לרום לאה

 אוברשטרן יצחק לרום יצחק
 אוחנה ניםימ אורן נס

 אוטמלגין דוד בן דוד דוד
 אוטמזגין מיכל בן דוד מיכל
 אוטמזגין מאיר בן דוד מאיר

 אוטמזגין דורית בן דוד דורית
 אוטמזגין פני בן דוד מני

 אוטמזגין חנניה בן דוד חנניה
 אזרן אסתר עוז אסתר

 אזרן מיכאל עוז מיכאל
 אטיאס ליליאן אטיאם אילנה

 איגדיק אברהם יורם אינדיק יורם אברהם
 אלון אריה אלון ארי

 אלמלח אבי אלמלח ישראל
 אלקובי עליזה אלקובי ליז

 אסמעלזדה מחבובה אםמעלזדה מירי
 ארמני עפרה ארמוני עפרה
 ארמני רועי ארמוני רועי

 ארמני גיא יעקב ארמוני גיא יעקב
 ארמני שדי גבריאל ארמוני עדי גבריאל

 ארמני אבטוניו אוריאל ארמוני אנטוניו אוריאל
 ארשנםקי איידלה ארשנםקי אידה

 באבי רבקה טולמטש רבקה 1
 בודניוק אהרן מנדל בהיר מנדי

 בודנר מרק בותר מרדכי
 בוסתנאי זיוה קין זיוה

 בחרזי פוחד בהרזי שרונה
 בלאן פאתנה בלאן סופיה

 בלוך איון בלוך ישראל
 בלישה דוד בן אלישע דוד

 בן־־חמו ריכרד בךחמו סעדיה
 בן־לולו סימי ביטון סימה
 בניר מסעוד אניר אשר

 בר רחל בר רולי רחל
 ברברי אלי ברברי אלי־נד
 בדדוגו ליאורה דנן ליאורה

 ברדתו יקוחיאל דגן יקותיאל
 ברכורדר פרד אברהם אלברם בר אושר אברהם אלבדט

 גולדנברג מרלן גולדנברג מלכה
 גיאת שמשה י גיאת ^ שושנה

 גלמבוס פטר שמיר חיים-יצחק
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ד 8/74 (מ»ד) פ ס  מחוז ירושלים, נפתירושללם, רישימה מ

 זמזם הקודם השם החדש
 שמ משפחה שם פרטי שם משפתה שם פרטי

 סגל חיים יעקב סגל פרידשדסיג חיים יעקב
 יוסף י

 סגל יוסף ישעיהו סגל פרידשרסיג ישעיהו סגל סגל פרידשרסיג
.  סגל מאיר שממק סגל פרידשרסיג מאיר שמעון י

 סגל בת שבע םנל פרידשרסיג בת שבע
 סגל טובה סגל פרידשרסיג טובה
 סגל צבי סגל פרידשרםיג צבי
 סגל דוד סכל פרידשרסיכ דוד
 סוקנה דוד סגין דוד

 סיאני יונה סיאני י יונית
 סידי זימבול םידי לילך (זיוה).;.

 סיריאני ווינוס סיריאני _ גד
 םמואל ליאופולד םמואל לאופולד יהודה

 םקרון אבנר מקרין ליאור

 עובדיה אילנה עובדיה תמר
 עטיה דניאל עטיה דניאלה
 .עמר כרמלה עמיר כרמלה
 עמר אברהם עמיר אברהם
 עשיר שמואל אשר שמואל

 פולטוף תמר פולד חמדני תמר
 פולטוף אהרון פולד חמדני אהרון

 פולטין מורים פולטין משה מורים •\
 פרלמן איטה לוזינסקי איטה
 פרסי יאיר פלג יאיר

 צ׳אצ׳י עזי הלוי עזי
 ציאצ׳י יעקב הלוי יעקב

 צ׳אצ׳י דן הלוי .ין
 צ׳אצ׳י אביבה הלוי אביבה

 ציאצ׳י גורגיה יפית הלוי גורגיה יפית
 צומו לטיפה צומו אביבה
 צרצי דג׳י הנניי צרצי יונתן

 קטן בשומה קטן נזימה
 קליינברגר אן קליינברגר חנה

 קלינגל אליאס משד. קלינגל משה
 קנטרוביץ רחל אלעזר רחל

 קרט לורא קרט ראנה

 רוזנמן רוניה גירשוביץ רוניה
 רוזנפלד חיה שדה חיה

 רוזנקרנץ גירלד סידני עזריאל !יעקב שמאי
 רוח מסעודה רוח מרסל

 רונן קרן גיוי רינן קרן גוי
 רחמים אסתר רחמים אתי

 רחמים כרמלה רומח כרמלה
 רמניקוב טטיאנה ברגינסקי טטיאנה

 שבתאי פרבנה שבתאי דליה
 שבחי חריה שבתי חדוה

 שהרבני סלים שהרבני שלמה
 שטרנברג לינדה במ לבני לינדה בט
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 השם הקודם השם המדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפתה שם פרטי

 יהודה זוהרה יהודה בלף זוהרה
 יהודה שמעה יהודה כלף שושנה

 יונה זדה יורם יונה יורם
 יונה זדה זהבה יונה זהבה

 יונהזדח אסתר ענה אסתר
 יובהזדה * אורי יונה אורי

 יונהזדה נסקה יונה שושנה
 יונהזדה אברהם יונה אברהם

 יוסף סובי יוסף צבי
 יוסף חסידים יצחק חסידים יצחק
 יצחק ציונה הלוי ציונה

 יצחק ישראל הלוי ישראל
 ישראל ייז ישרא> • אילנה נידן)

 ישרים אליהו ישרמי אליהו

 כהן יהושוע שר שלום יהושע
 בהן יאקי בהן יעקב (יעקי)

 כהן יהושע שמריהו כהנא יהושע שמריי
 כהן כהנא שושנה כהנא• שושנה

 כהן(כהנא) בנימין כהנא בנימין זאב

 לוזיבסקי סולומון לוזינסקי שלום
 לופרט מדים לפיד מרים

 לופרט אהרן משה לפיד אהרן משה
 לופדט עודד לוי לפיד עודד לוי

 לופרמ רן אברהם לפיד רן אברהם
 לופרט מיה לפיד מיה
 לופרט טל לפיד טל

 לופרט חני צבי לפיד חני צבי
 לקר י רובדה בט לקר רבקה בתיה

 מאיס אדווין הארי מייס יצחק צבי
 מאיס ויקטוריה מיים ויקטוריה

 מדי פרנסים מדי צפורה
 מזרחי אופירה מור אופירה

 מזרחי אריה מור אריה
 מזרחי סימה גל סימה

 מזרחי אליהו גל אליהו
 מזרחי גורג׳י מזרחי גיורא
 מיכאל קין מיכאל מייטל

 מרימי אוסנת מרימי אסנת שושנה

 נאמן נימן יהודית אמה נאמן יהודית אמה
 נאמן נימן יהודה אריה נאמן יהודה אריה

 נחמיה מרדכי שילו נחמיה שלמה
 נחשתן צפריר פרץ קופרמן צפריר פרץ

 נחשתן ירון יצחק קופרמן ירון יצחק
 נחשתן שלמה קופרמן שלמה

 נחשחן הנה קופרמן הנה
 נהשחן דוד קופרמן דוד

 ניאבוסציק מריהב בן שמואל מרים
 ניאבוסציק אנריקה בן שמואל צבי

 ילקוט הפרסומי• 2377, י״א בהשון השלייה, 23.10.1977



 מחוז ירושלים, נפת ירושלים, רשימה מספר 8/74 (המשך)

 השם הקודם השם החדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 תופיק שמעון נסים אביעזרי שמעון נסים
 חופיק דבורה פרוח אביעזרי דבורה פרוח

 תופיק הבה שמחה אביעזרי חגה שמחה
 תופיק מנשה אביעזרי מנשה
 תופיק שפרה אביעזרי שפדה

 תופיק יעקב עזרא אביעזרי יעיןב עזרא

 השם הקודם השם החדש
 שם משפחה שם פרטי שפ משפחה שם פרטי

 שלמה גדי שלמה גד
 שם טוב רינה תומא רינה

 שמואל ניסן שמואל רפאל
 שמש מסעודה שמש מצדה

 תופיק דינה אביעזרי דינה
 תופיק יוכבד אביעזרי יוכבד

 מחוז הצפון, נפת צפת, רשימה מספר 8/74 מיום 1.8.74 עד יום 31.8.74

 השם ההדש
 שם משפחה שם פרטי

 השם הקודם
 שם משפחה שם פרטי

 צפורה

 אידה

 אריה

 זיו ישראל
 דליה

 מיכל

 רבקה
 סוזי

 אידה
 משה

 אלים
 אבי

 זהבה
 ציפי

 גילה
 שושנה

 שושנה רמיה
 רוזה

 דינה
 אורי

 הירש
 הרשליקוביץ

 סרטו

 יבקלביץ
 יעקבי

 כהן

 הלוי
 הלוי
 הלוי
 הלוי

 מלכה
 מרקו

 עובדיה
 עזרן

 ציגלר
 צרפתי

 קטייפה

 רוט
 שאשא

 אדית

 מריה

 זלמן אריה זליג

 זיו
 טלה

 רבקה
 סוזי

 אידה
 משה

 עישה
 אברהם

 טלעת
 הסיבה

 גילה
 קמונה

 מריה רוזד

 קמונה
 כדורי

 הירש
 הרשליקוביץ

 סוטו

 זליג

 ינקלביץ
 יעקבי

 כהן

 לוי
 לוי
 לוי
 לוי

 מלכה
 מרקו

 סין מנשקו
 יוסף עוזר

 עובדיה
 עורן

 ציגלר
 צרפתי

 קטייפה

 רוט
 שאשא

 השם החדש
 שם משפחה שם פרטי

 השם הקודם
 שם משפחה שם פרטי

 גאולה
 דוד

 גיררד גרשון
 אשר
 יאיר
 אבי

 לאה קטרינה
 שולה

 נינה
 מאיר
 אמיר
 אלדד
 מיכל
 אורה

 רווית עליזה
 מאיר

 מיכאל
 דוד

 יאיר
 לילך

 רוחמה

 דודי
 לילך
 סינה

 שמואל
 דוד
 מזל

 כדורי
 הדצל

 דבורה
 יוסף
 אהרן

 אביעוז
 אביעוז
 אברהם

 אדרי
 אדר
 דור

 אםטרבן
 אפללר

 ברזילי
 ברזילי
 בן־דור
 בךדור
 בן־דור
 בן־דור
 בן־דרר
 בךדור

 בן הדוש
 בר
 בר
 בר
 בר

 דהן
 דהן
 דיין
 דיין
 דיין
 דיין
 דיין
 דיין
 דיין
 דיין
 דיין

 גאולה
 דוד

 ג׳ררד
 מפעוד

 יאיר
 אברהם
 קטרינה
 מסעודה

 חנה
 מאיר
 אמיר
 אלדד
 מיכל
 אורה

 רווית עליזה
 מאיר (מרסל)

 מכלוף
 דוד

 יאיר
 לילך

 רוחמה

 מסעודי
 זירז׳ט

 ואםי
 אדולף

 דוד
 מוזלי
 כדורי
 הרצל

 דבורה
 יוסף
 אהרן

 בוזגלו
 בוזגלו

 בוקביגדד
 בוקבינדר
 בוקבינדר
 בוקבינדר
 בדקבינדר
 בוקבינדר
 בן הרוש
 בן שבת
 בן שבת
 בן שבת
 בן שבת

 דהן
 דחן
 דיין
 דיין

 דיינזאדה
 דיינזאדה
 דיינזאדה
 דיינזאדה
 דיינזאדה
 דיינזאדה
 דיינזאדה
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 מחת הצפון, נפת כנרת, רשימה:ימספר 8/74 מיום 1.8.74 עד יום 31.8.74

 השם הקודם־ השם החדש השם הקודם השם החדש
 שם משפחה שפ פרטי שם משפחח שפ פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרמי

 אהרן פמל אהרן עמליה מזרחי מחנה מזרחי דורית
 אורן הדאלה אורן הדה מרקוביץ זהבה סוניה מרקוביץ זהבה

 אזולאי זוהרה אזולאי ז׳נט
 אלול-ויצמן ציון אלול ציון סויסה מנחם סויסה עמרם

 אסולין משח שמיר משה

 גדבד עבדול חמיד גרכד המית פיוזק עמנואל פז רז
- פיניאן מיכאל  פיניאן שמעון
 הלוי יואב לויטם יואב פליישמן י ר^אל פלג רפאל

 הלמן קלודין הלמן דינה

 ח׳וטג׳ פחח חיוטג׳ מוסא קיז׳נר לובה . ויינשל לובה

 םוזר מסעודה טחר עדה שניפר נעמי בשמת שניפר בשמת נעמי

ר 8/74 מיום 1.8.74 עד יום 31.8.74 פ ס  מחה הצפון, נפת יזרעאל, רשימה מ

 השם הקודם השם החדש השם הקודם השם החדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפהה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 אהרן שילי אהרן שילי יוסף ברומר אלינוער ארבל אלינוער
 אורין עדינה אורין עדי ברומר בועז • ארבל בועז

 אזולאי לאה אלמוג לאה
 אזולאי מנשה אלמוג מנשה ניטמן טטיאנה מוטל טטיאנה

 איציק הירש איציק צבי גרסטל דוד שמואל גלעד דוד שמואל.
 אלמקיאס עישח אלמקיאס לידיה ו

 אלמקיאם ודחי אלמקיאס אסתר - דדון אנימ דית ענת
 אלקובי םוליקה אלקובי שולה דהן בואכוס פרלה דהן פרלה

 אלקובי םוליקה אלקובי שולה דורף מידלה דורף יעל.מרים
 אמויאל קלזטין אמליאל כמי דנינו חיים אלדן חיים

 אמר אהרון אמיר אודי
 אספוס מריה אספום מרים זלברשמיין דניאל כספי דניאל

 זלברשטיין אבדיל רות כספי אבדיל רות

 ביטון דבורה ביטון נעמי חג׳אנ סיני גלבוע סיני
 ביטן רונית ביתן מנית חדידה יחיה נסים חדידה ויקטור

 ביטן סיגל ביתן סיגל חזן זוהרה חזן זהבה
 ביטן טל ביתן טל היון עיישה חיון עליזה
 זקי •ביטן נטע ביתן נטע חלואג׳י זקי חלוצי זכאי

 ביטן תרצה ביתן תרצה
 ביםן אליהו ביתן אליהו טרודגמן אליפ סרוגמן אליס
 טרוגמן בלישה פרחה בלישה פרח טרודגמן מרקום טרוגמן מרקו

 בלישה מסודי בלישה מלי
 בן ארי רחל בן ארי שולמית יהושע פסי יהושע רבקה .

 בנחמו יקוט בנחמו יפה יובאיב רעיה יובאיב רחל
 בנסולילה" מרצדם בנטולילה סמדר יונאייב דיבה יונאייב רבקה
 בניפוסי יוסף (משה) בניפוסי משה יעבובוב בורים יעקובוב בריר
 בראונשטיין אסתר בר און אסתר יעיש נאוה אורן נאוה

 בראונשטיין שמואל בר און שמואל יעיש אמנון אורן אמנון
 בראונשטיין נעמי בר נעמי .

 בראונשטיין אבי בר אבי כהן רמזיה כהן חיה
 בדומר מרדכי ארבל מרדכי כהן קונרד כהן חנן
 בדומר איילת ארבל איילה כהן פםריק כהן דני
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 מחוז הצפק, נפת יזרעאל, רשימה מספר 8/74 (המשך)

 השם הקודם השם החדש השם הקודם השם ההדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שבן משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 בהן צמח נעמת כהן צמח נפתלי פובקובצקי שלמה ניצן שלמה
 פיטםבסריק צופיה מלאני פיטםפטדיס סופיה מלאני

 לויזדא רוזה לביא רוזה : פיננר שרה דינה יוגב שרה דינה
 לויזדא דומיין לביא חיים פיננר מלכה יוגב מלבה
 לזמי בברט לזמי אבי פינגר יצחק יוגב יצחק

 ליזר אריה אריה רז פישביין לואיז פישביין אליעזר
 לייבו שמואל לביא שמואל פרץ מרים אלמוג מרים

 פרץ מיכאל אלמוג מיכאל
 מניר איזיק מניר אשר איזיק פרץ מירב אלמוג . מירב
 מהאור טרודה (דוה) רגב טרודה (רות) פרקש רחל פאר רחל

 מוידל לייבה מוידל אריה פרקש מרדכי פאר מרדכי

 אטיליה

 פרקש
 מונץ ג׳ורג׳־רוברט מונץ נפתלי

 מזרחי חיים הלוי חיים צורף אטיליה צורף נעמי
 מזרחי שושנה הלוי שושנה צורף מירלה צורף יעל מרים

 קאציולרו
 קאציולרו

 מלכה הסיבה מלבה . אהובה
 הדס
 אלון

 קציר
 קציר

 הדס
 אלון

 קאציולרו
 חביבה קאציולרו

 עופר אליעזר
 מנחם

 מור
 הנריטה

 עופר אליעזר
 מנחם

 מרולוס
 שושנה
 שמשון

 קציר
 קציר

 שושנה
 שמשון

 קאציולרו
 קאציולרו

 מרולום חיה מור חיה

 נחנילוב . מרוסיה נחנילוב מזל קמונסקי מוניקה קמינסהי מרים
 רוסק אינגה ריסק המר

 סגל סגל
 רוסק ריסק

 סגל נירה סגל ניריה
 סליפ יעקב אלי שלום אלי שבתי סבית שבחי שחר
 סלים יעקב דיבה שלום דינה שוויק איתן שבח איתן
 שורץ טובה שריר טובה

 סלים יעקב

 פולקוב פאניה לנובוי פאניה שורץ אפרים שריר אפרים
 פונקובצקי מיכל ניצן מיכל שיליננם ענת שילינג ענת

 פונקובצקי נעם ניצן נעם שילינגס כרמית שילינג כרמית
 פונקובצקי רותם ניצן רוחם שיליננס קלרה שילינג קלרה

 פונקובצקי עירית ניצן עירית שילינגם מרדכי רמי שילינג מרדכי רמי
 פונקובצקי יונת ניצן יונת שילינגס תשליס שילינג אריה

 פונקובצקי עזה ניצן עזה שלמה אםתרל שלמה אוסנת

 מחוז הצפון, נפת עכו, רשימה מס׳ 8/74 מיום 1.8.74 עד יום 31.8.74

 השם הקודם השם החדש השם הקודם השפ החדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 אבו זיד חמדה אבו זיד חוסנייה אםדי מעד אסדי םודקי
 אבו רומי אמירה אסמאעיל אמירה אסולין דוכו אסולין מרדכי

 אבו רומי מונירה אסמאעיל מונירה אסמאעיל סבאח אסמאעיל ננאח
 אבו רומי מוגיר אסמאעיל מוניר אסרף זהרה אסרף מרים
 אבו רומי סלים אסמאעיל סלים אשכנזי עוזי אשכנזי עזרא

 אבו רומי מארי אסמאעיל מארי
 אבו רומי עאישה אסמאעיל עאישה בהר מודדו בהר מרדכי
 אבו רומי זינב אסמאעיל זינב בלינשטיין זכר בלינשטיין ראובן
 אבו דומי שחאדה אסמאעיל שחאדה ברנט מרגרטה , ברנט מלכה

 אוליצקי יבגניה אוליצקי בח־שבע
 אלמלח דליה אלירן דליה גלובך דורי גלובק דורית

 אלמלה מורים אלירן מוריס גראם בוגיד בראם גיא
 אלמלח ליאת אלירן ליאת גרה אדריאנה גרה יהודית
 אלמלח יוסף אלירן יוסף גריגשפון סופיה גורן סופיה
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 מחת הצפץ, נפת עכר, רשימה מם׳ 8/74 (המשך)

 השם הדודש
 שם משפחה שם פרטי

 השם הקודם
 שם משפחה שם פרטי

 מורנו אסתר מור אסתר
 מורנו מרדכי מור מרדכי
 מושקוביץ אגנם מושקוביץ יצחק
 מחמוד סאלח מחמוד גמאל

 נניקאשוילי אתרי דבראשוילי אחרי
 נעאמנח פאטמה נעאמנה גמילה
 נעאמבה יפא נעאמנה חתאם
 נעמה האפן נעמה האפ?

 סין־גרשון פני םין־גרשון צפורה
 םלוממ לייבה סלומון אדיה

 הלוק קולט סלוק יעל

 עאםלה ננוד עאםלה ג׳האן
 עודה מחמוד עודה איהאב
 עמר שמעון אמיד שמעון

 פופקו יז פופקו יעקב
 פדפקו ליאוניד פישקו אילן
 פישאיטה דחה פיש רוזה

 פרג אבי פרג אביהו
 פרץ זאקלין פרץ יפה

 צובוטרו גילה שרון גילה

 קדח פטום קדח תגריד
 קליצקיה בלי טיטינשביידר בלי

 קםיס בשיר קםיס האני
 קרזינר רינה קין רינה
 קרזינר מוניה קין מוני

 קרזינר איםנה קרן איריס
 קריבצנוק אלה ליין אלה

 קריבצנוק שולמית לוין שולמית
 קריבצבוק לב(אריה) ליין אדיה

 קריבצנוק בדטולד ליין דב

 רייך שמעון מור שמעון
 רייך אורית מור אורית
 רייך איתן מור איתן
 רייך טילי מור טילי
 רמאל אהםאן רמאל איויס
 רמאל סראי אלדין רמאל סאפי

 שווק מוסטפא שווק םאמי
 שחאדה דולה שחאדה פריאל
 שחאדה ג׳אן שחאדה ויליאם
 שימשילאשוילי סוליקה גבריאלוב סוליקו

 מוסא עזאת אבו אל היגא עזאת
 ברודזקיה יקטרינה פישר יקטרינה
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 השם הקודם השם החדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפתה שם פרטי

 גרינשפון משה גורן משה
 גרינשפון אלכסנדרה גורן אלכסנדרה
 גריגשפון דרין גורן יצחק מאיר

 גרינשפון פביאנה גורן רונית
 בריס םוהא גרים מייםון

 דוד אסתר שושנה דרור אסתר
 דוד מריאן דרור דוד

 דיאב סוה0 דיאב סוהא
 דלפורן י מדםדם אסאו בת־שבע

 חיררי אילת הררי אילת
 היררי חביבה הררי אביבה

 היררי סמדר טל הדרי סמדר טל
 הידרי אופיר חיים הדרי אופיר חיים

 היררי שמואל הררי שמואל

 ויינברג יוחם כרמל יותם
 ויינברנ רעם כרמל רעם
 ויינברג רימונד דוד כרמל דוד
 ויינברג אוה כרמל אוה

 חגאזי פאטבה הגאזי הילאבה
 חלאילה מילה חלאילה פאיזה
 ח׳ליל מחמד אםדי מחמד
 חיליל הסאן אסדי חסאן
 ח׳ליל נזאר אסדי מאד

 היליל עאישה אסדי עאישה
 חיליל רפאי אםדי היפא
 חיליל טארק אםדי טארק

 זדליל בוסיינה אםדי בוםיינה
 ח׳ליל פדוה אסדי פדוה

 חיליל אחלאם אסדי אחלאס
 חסאן סלאח חסאן גמאל

 חסן אברהם חסון אברהם

 טהר זוסיאן סחור שושנה
 טלפלר סימה טל סימה
 טלפלר בורים טל ברוך
 טלפלר לאוניד טל אריה

 יוסף גמאל עברל
 נאסר יוסף גמאל
 יצחק י מהין יצהקי מרים

 ישראלי תקוה ישראלי רות

 בהן מסעודי בהן מםודי
 כהן רוני גילן רוני

 בהן יפת כהן יפתח
 כהן אדמובד כהן עדי

 לוגסי שרון לוגסי אריק
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 מהוז הצפון, לשכת נצרת, רשימה מס׳ 8/74 מיום 1.8.74 מד יום 4ל.31.8

 השם הקודם השט החדש השם הקודם השם החדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שפ משפחה שפ פרטי

 גודזיאשוילי מריה יוסבאשוילי מריה מאום מאיר מריאן מעוז מאיר
 נ׳מאמעה עיד ג׳מאמעה מאהד

 וינטר צ׳רלס אנדרו ויבטר חיים םולומון רטה סולומון רות
 וינטר פצסי ליין וינטר אהובה סלמאן סופאד סלמאן סאמיה

 וית׳בינסקי חיים יעקב שריד חיים יעקב סמוד ארנסטו־מנדאל םמוד • עוזי
 וירזיבינסקי ברבה שריד ברבה םמנדואב זוגוביט שמחייאב זוגובימ

 וירזיבינסקי עיבת שריד עינת ספיאשוילי איזולדה מושיאשוילי איזולדה
 ולרשטיין צילה בוכרמן צילה סקלה בנימ־ן צור בנימין

 סקלה נאוה צוד נאוה
 ח׳מאיסי פאטמה חימאיסי עבלה

 ח׳שיבון עזמי ח׳שיבון ח׳ליל עבדאללה סלים עבדאללה אימן
 ח׳שיבון ח׳ליל ח׳שיבון יי עזאם עודה פואד עודה אנור

 יוסטר אברהם צדוק אברהם קמחי פרידה שניידר־קמחי פרידה
 יוסף כאמלה יוסף נאדיא

 רידד איגוד(יצחק) דידר יגאל
 יוסף

 כהן רוז כהן ורד
 שאער הנא שאעד סמיר

 לוי יוחאי־יוסף לוי יוחי־יוטף שטרנברג מיגואל שטדנברג מיכאל
 לייבוביץ ליקה שהר אריה שמילדביץ מרצל שמילוביץ משה
 לייבוביץ חיה שחר חיה שרקין יפים שרקין חיים

 מחוז חיפה, נפת חיפה, רשימה מס׳ 8/74 מיום 1.8.74 עד יום 31.8.74.

 השם הקודם השם החדש השם הקודם השם החדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שפ משפחה שפ פרטי

 אבן־מוחה יעקב אורגד יעקב ארדברנ רוני־תד ארד יין
 אברהם הלן אברהם אילנה ארזואן אירית ארז אירית

 אברמוביץ חיים ארבל חיים , ארזואן תמר ארז תמר
 אדרוזינסקי משה אדר משה ארזואן רחל ארז רהל

 אך רוגר »ר אריה ארזואן שלמה ארז שלמה
 אל עגמי יצחק אנמי יצחק ארנפלד אטל ארנפלד דנים
 אלבז מםעוד אלבז אשר ארנפלד חונה ארנפלד חנן

 אלטמן ירון אלטמן ירון קרול אשקר גבריאל אשקר גאבי
 אלישאקאשבילי תמרה אדזיאשבילי תמרה

 אלפנדרי רפאל אלפנדרי רונ׳ר רפאל באצאקאשווילי מדים צצאשווילי מרים
 אלפסי טל־שמעון ילון טלישמעון בואאבנ׳יו ז׳וליאן בואאנג׳יו יצחק

 אלפסי אילנה אילון אילנה ביטון שלומי גולן שלומי
 אלפסי אריה אילון אריה ביטון רפאל גולן רפי

 אלקםיבה זנה שולף זאנה ביטון לוטי מלן לוטי
 אנדזיצק אנא שאף אננה ניטון אלברט גולן אברהם

 אנדדזאק גרסי שאף יורם בינדר אננה בינדר ענת
 אנדרזאק דניאל שאף דניאל בלוק פייבל בלוק שרגא
 אנדרזאק ירון שאף ירון בן הדוש דגנית בן ארי דגנית
 אנוליק רומן אנוליק רמי בן הרוש דבקה בן ארי רבקה
 אסנו אביב אילון אביב בן הדוש יחיאל בן ארי יחיאל

 אסנו רונן אילין רונן בן־יאיר בועז בךיאיר עמיחי בועז
 אפנו מיכאל אילון מיכאל בעייבע אביגיל בן עמי אביגיל

 אםנו ליליקה אילון ליליקה בדאון איגנץ בדאון יצחק
 אסנו חיים אילון חיים בראנו פליםיה מיבאלי צפורה

 אפל ביטח לאה אפל טובה גיטה- בדזני מזל חוח בד־סיני מזל חוה
 לאה ברנשטין םוימה ברנשטין שמחה
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 מחוז חיפה, נפת חיפה, רשימה מם׳ 8/74 (המשך)

 השם הקודם השם החדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 חרוש עדה ברוש עדה
 הדוש זאב ברוש זאב

 הדרוש . יורה חרוש שושנה
 הררוש מסעודה הרוש אושרה

 ווידה • דפנה וודה דפנה
 ווידה רחל וודה רחל

 ווידה ינקל(יעקב) וודה יעקב
 ווםרמן סימונה ווםרמן ענה

 ויינגרם בורים ויינגרם בנימין
 וינברג , נחה וינברג נהה נטליה

 וינוקור חוליה־ ביאטריז ועיקור בח־עמי
 ועשטיין זלדה ועשטיין י זיוית

 וקנין קלרה וקנין כרמלה
 וקסמן אופיר ילין אופיר

 וקסמן דענן־שמואל אילון רענךשמואל

 זומרשטיין אבי־זליג זומרשטיין אבי
 זוקוב לזר זכרוני לזר

 זוקוב אביבה זכרוני אביבה
 זטצר חיים לואים זטצר לואים
 זיידמן עפרה־יוםפה זיידמן עפרה

 זינגר טל זינגר . טל־אסתר
 זלצר ענבל רז ענבל
 זלצר לילי רז לילי
 זלצר נתן רז נתן

 חדאד עיד חדאד מורים
 חולודנקו גנדי הולודנקו גדעון
 חולודנקו בליה חולודנקו נילי
 חזיזה סימי חזיזה מימי

 חסידוב שלמה חסידיב דוד שלמה

 טובלי פרלה טובלי פנינה
 טופציק שושנה רים שושגה

 טופציק יצתק מיכאל רום יצחק מיכאל

 יהיה פרגיי יחיאל ישי פדג׳י
 ילר סורל ילר ישראל
 ינקו ראובן יניב ראובן
 ינקו פסיה יניב י פסיה
 ינקוביץ טוני יבין טוני

 יבקוביץ מיריח יבין מידית
 ינקוביץ משח יבין משה
 יעקובםון משה־הרש יעקדבםון צבי

 כהן ארנה כהן אסתר ארנה
 כהן חיים כהן מיכאל חיים

 כהן פליציה כהן שלומית
 בראם רוזית מטר םועאד

 כראם ג־ון מטר יוסף

 לבדינסקי אליזבטה לבדייס־זי אביבה
 לבנדובםקי זלמן לבנדובסקי טל
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 השם הקודם השם החדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 ברנשטין פוולטנה ברנשטין אורית
 ברקוביץ םטלה ברקוביץ אסתר םטלה

 ברקוביץ היאה ברקוביץ אסתר

 גבאי שלום נבאי שלמה
 גולדבלט צבי. גולדבלט צבי־הדש

 נולדין אירית ברכה גולדין אורית
 גולדשטיין איסר גולדשטיין עדי

 ניגי מחלוף ניני מיכאל
 גליקשטיין־ נליקשטיין־

 חנינה אברלי חבינה אבי
 גלעאוי מאיר חי נלעדי מאיר
 גלפן סבטיאן ניקו גלפן י עודד

 סבםטיאן
 גמאל אניחי גמאל נבילה

 דאבוש אינץ דאבוש . רחל
 דבוש קלימו . דבוש ממום

 דנון אורי דגון אורי קלמן
 דהן גיאורג אלמגור אלי גירג

 דוויק אליהו דואק אליהו
 דונקל ברוך דקלי ברוך
 דונקל מידה דקל מירה
 דובקל אורה דקל אורה

 דינקל דגיאל דקל דניאל
 דזאנאשוילי מריח דזאנאשוילי רעיה
 דזינזיחשוילי איליה גולן אלי

 דייץ אבה הינדה דיטש הינדה דוזח
 דביאלוב משה דניאלי משה

 דרעי לימור אדרי לימור
 דרעי סיגל אדרי סיגל
 דרעי מטילדה אדרי אורה

 דרעי לוי אדרי לוי

 האובבשטוק תמיר מרום תמיר
 האובנשטוק אסנת מרום אסנת
 האובנשטוק זהבה מרום זהבה

 האובנשטוק דניאל מרום דניאל
 הונינםמן הנריקה הוניגסמן צבי
 הודביץ יעל הראל יעל

 הורביץ דליה הראל דליה
 הורביץ אורי הראל אורי
 הורנוננ ניר הורנונג , נועם

 היזמי נאני היזמי פנינה
 היידו רחל יוספה הד רחל

 היידו בנימין הד בנימין
 היידו שלמה הד שלמה

 היידו אוח הד חוה
 הימלפרב ׳ מרדכי־חיים שחק מרדכי־חיים

 היניך אביבה הנינ אביבה
 היביך לייב הניג אדיה
 הירש צ׳רבו אלכםנדרה הירש איטה

 אלכסנדרה
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 מחה חיפה, נפת חיפה, רשימה מסי 8/74 (המשך)

 השם הקודם השם החדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 נעסה רימונה דניאלי דימונה
 נעסה שמשון דניאלי שמשון
 נעסה אורית דניאלי י״ אורית

 םבנ יוסף שגב יוסף
 סטילרו מלכה להם מלכה

 םטולדו שמואל להט שמואל
 סטניצקי פםיה סתיו פנינה

 םיטון םילביו סיטון סילביו יהושע
 סלומון מולי סלומון מולי מילכה
 םמו סופי סמו שמחה סופי

 ספז סרג׳ גוםלין־
 יוסף בר זאב סרג יוסף

 סרנה וולף סרנה זאב

 עדרי יחיא־סידי אדרי יחיאל
 עודה תרייא עודה עיטאף
 עזרזר מיכאל זורע מיכאל

 עטיאם מסעוד אטיאם אשר
 עטיה ג׳יריס עטיה גיורג׳
 עשיר פנחס אשר פנחס

 פוליקרפובה ריטה בוצמן ריטה
 פיליבה אליהו רותם אליהו

 פיליבה קיז רותם קין
 פיליבה סופי רותם סופי

 פישבין מריה קרישטול מרים
 פישהנדלר אשר דגן אשר
 פישהנדלר פרץ דגן פרץ

ז בתיה ג  פישהנדלר בחיה ד
 פישהנדלר שלמה בצלאל דגן שלמה בצלאל

 פלברבאום מריה פלברבאום מרים
 פלברבאום איבן פלברבאום אברהם
 פלדשטין בדוביה פלדשטין ברוריה

 ברוניה
 פליישר איליה פליישד אליהו
 פראנ סריה פראג סארה

 פרגר רעיםה זוננברג־פרגר רעיםה
 פרץ קליר פרץ קליד אורה

 פרק גנריק פרק גיא

 צויטאשוילי' סימה קדושוילי סימה
 צורי מזל צורי שרון
 ציטלבום אריה דקל אריה

 קדוש דוד קדוש דוד יוסף
 קדרון רבקה־, תמר קדרון תמר

 קויפמן בתיה טולמצוב בתיה
 קולטונוף אינס קולטונוף אביבה

 קופים רוזה פלרשר רוזה
 קיזנר מנדל מיכאל קיזנר מיכה

 קלימן םנפולד־זליג קלימן שרגאי־זליג
 קליש חיה דבורה קליש הלן חיה
 דבורה

 השם הקודם השם החדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי _

 לוגושי אריה שי אריה
 לוגשי אליס שי אלים

 לוגשי שלמה שי שלמה
 .לוגשי אברהם שי אברהם
 לוי רחמים אשור רחמים

 לויאשוילי שרה אדזיאשוילי שרה
 לופו איזיק יאירי איזיק

 לופו אנא יאירי אנה ,
 לופו כרמלה יאירי כרמלה

 לזר מריאן לזר איתן
 ליהרר םורנה ליהרר שרית
 לייבה יולהגיזי לייבה אילה
 ליבט בחיה אורון בחיה
 ליבט גיורא אורון ניורא

 ליפקין דנוטה ליפקין דבורה
 לפיובקר פנינית לפיד פנינית
 לפיובקר מיכאל לפיד מיכאל

 לפיובקר יוסף לפיד יוסף
 לפידבקר חביבה לפיד חביבה
 לפיובקר אריה לפיד אריה

 לפיובקר אברהם שלום לפיד אברהם שלום

 מהרינג יואבנה מרון יעל
 מואטי דוד בן־גוריון כוכבי דוד בן־גוריון

 מואטי עשירה כוכבי עשירה
 מוםקוביץ לאוניד מוסקוביץ אלון

 מוסקוביץ פירה מוםקוביץ אופירה
 מזן •שמואל שרון שמואל

 מזרחי יעל רגב יעל
 מזרחי אליהו רגב אליהו

 מזרחי נסים מזרחי סיון נסים
 מטר לטיפה מםר עפיפה
 מטר ולנטין מטר תיריז

 מימיניטה נטליה מנדל ענת
 מימיניטה נטליה מנדל ענת

 צ!כלוף מרים מכאלי מרים
 מלוכנה ברנה מלוכנה ברוריה

 מליך מוזס מלקר משה
 מרגלית מירב־פרומה מרגלית מירב

 מרום רנינה מרום רבקה רנינה

 נאוגאוקאר לידה נאור לינדה

 באוגאוקאר דניאל נאור דניאל
 נייהוחד ליליאן נהיר ליליאן

 ,בימנצינסקי ישראל־יעקב נאור נימנצינםקי יעקב־ישראל
 ניםקי אפרים־סילבאן ניסקי םילבאן־

 אפרים
 במוז מוניר נמוז ג׳וני
 נעסה אילן דניאלי אילן
 נעסה יפה דניאלי יפה

 נעסה דניאל דניאלי דניאל
 נעסח רוחמה דניאלי רוחמה
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 מחוז חיפה, נפת חיפה, רשימה מסי 8/74 (המשך)

 השם הקודם השם החדש השם הקודם השפ החדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי״ שם משפתה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 קנופף עמוס נוף ממוס רינגל אלכסנדר ריכגל יהושע
 קעבור טמיר קעבור וליד

 קראוויף לייבה קראוויף אריה שומבר בטח בטי שוכמכר בטי
 קרביץ חואנה קרביץ מליזה הואנה שופר מדנה קיז עדנה

 קרופרו, גיטל קרופרו טובה שורקי מרםל שורקי אירית
 קרלוס אסתר קדוש אסתר שושן מסעודי שושן מלכה
 קרלוס אברהם קדוש אברהם שטרקר אבא *יצחק שטרקר יצחק

 קרמאן עבד אל־ראוף קרמאן עבוד שיטרית שנית שריד שגית*
 קרצבסקי זיגמינד־דן קין ין שיטרית' חיה שריד היה

 קרצבסקי איריס קיז איריס שיטרית מאיר שריד מאיר
 קרצבסקי עופר קרן עפר שיינבליט גדל שיינבליט דוד נדל י

 קרצבסקי נאוה קין נאוה שיינקמן סמיון שיינקמן שמעון
 קרצבסקי שרון קרן שרון שיקרין עליזה שרון עלחה

 שכטר ישעיהו שכטר שי
 רביבו רפאל רביב רפי שכטר ישעיהו שכטר שוקי

 רביח נעים רביזז חיים שלו ריז שלו רוךשמואל
 רביקוביץ אלה שייבקמן אילה שלזינגר יורי שלזינגר חיים
 רגולסקי קזישטוף רגולסקי דניאל שמאלנה ׳ נמר שמאלנה אריה
 רוטשולב דורה רוטשולב דבורה (דורה) שמחה םוריבה שמחה שרה

 רון טל רונקין טל שמיר שושן שמיר שושן־שני
 יין מזר יינקיז עזר שנצוויט ליסבט־רוזלינד שבצוויט ליבדה
 רון יז רונקין רן שעיה מרצלה שעיה מרים
 ייז עדה רונקין עדה שפשוביץ פניה שפשוביץ אינה
 שדון שרון רוסמן סוסי רוסמן סימה שדון שיינדל שרון יפה

 ריבלין אנה ריבלין 8נה
 ריטר חיה ריםר אלה תורנמן מסעודי תורגמן מרים

ר 8/74 מיום 1.8.74 עד יום 31.8.74 פ ס  מחוז חיפה, נפת חדרה, רשימה מ

 השם הקודם השם החדש השם הקודם השם החדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 אברגל אושרי אברגל אושרי־־שי ספושניקוב לאה ־ רוזן לאה
 אנבריה פתחייה אגבריה מנוור ספושניקוב מלבינה רוזן מלכה

 אוחיון מסעוד אוחיון אשר ספושניקוב דוד רוזן דוד
 אורבוך גרשון אור גרשון ספושניקוב פרומה רוזן פרומה

 אפטימה סובחייה אפטימה נ והא
 אפטימה אחלאס אפטימה מונתהא עדזי טורן מזיזי דליה

 עמרן מלכה עמרן מלכה־מזל
 דדון מםעודה דדון יהודית

 פרלמן זינוב פרלמן זאב
 מורחי דוד מור דוד

 מיכלשוילי דוד קולוף דוד צנציפר ריטה צנציפר תמר
 מסיקה רחל אלמוג רחל

 קמיבקוביץ דב צור דב

 טיבה־אילה אילה טובה
 ניינבורן טובה נייגבורן לונה

 נסימי פרויש נסימי פנינה רז טיבה־אילה רז אילה טובה
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 מחוז המרכז, נפת השרון, רשימה'מספר 8/74 מיים 1.8.74 עד יום 31.8.74

 השם הקו ־ם השם החדש
 שם משפחה שם פרטי 'שם משפחה שם פרטי

 חאג־יחיא אסבג חאג־יחיא ראמי
 הגג הלנה אלמוג אילנה

 חגג גיל אלמוג גיל
 חגג אריאל אלמוג אריאל

 חגג רישרד אלמוג שלמה
 הדד אברהם חדד אבי

 חלין יוסף חורב יוסף

 טאכא אילה טאבא איילת .
 טביב ורד טביב מירב

 יודנברג אהרן הראל אהרן
 יוסף חנה יוסף הניתה •

 יוםקובוינקוב דוד יוסק דוד
 יוסקובוינקוב ריבה יוסק ריבה

 יצחק בדדיה יצחק בהירה

 בהן דינה פורת דינה
 כץ היה דינה כץ דינה חיה

 לוי הוה לוי דנגית
 לייבוביץ פערל טויבע לייבוביץ יונה

 לבג חוה לנג חוה איה
 לנג צבי לנג צבי לסלי

 לסקיה אדוארד
 םטניסלב פארי אדוארד

 מוחה ברוך שניידמן ברוך
 מימון עמישדי מימון עמוס

 מיםקטל מרדכי מגל מרדכי
 מיסקטל צילה מגל צילה
 מיסקטל ברוך מגל ברוך

 מיםקטל דוד מגל דוד
 מלמד פאיבה מלמד יפה

 מסילת אבידצור מסילתי יגאל
 מתתיהו רגינה מתתיהו מלכה

 בעמן קלימו געמן עמוס

 סבח תמר שחר תמי

 עמר סלומון עמר שלמה

 פינקלשטיין עמירם צור עמירם
 פלצמן יצהק פלד יצחק

 פפיאשוילי ליזטה ממיסטבלוב ליזטה

 צרוד טלי דרור טלי
 צרור שמעון דרור שמעון

 צרור ליזה דרור ליזה
 צרור סמדר רחל דרדר סמדר רחל
 צרפתי ניקול צרפתי ניקול ניצה

 צרפתי זאן לוק צרפתי זון לוק אילן

 השם הק ודם השם החדש
 שם משפחה שם פרטי שם מש^חה שם פרטי

 אביטבול שמעון אביטל שמעון
 אביטבול דליה אביטל דליה
 אביטבול שרון אביטל שרון

 אבדג׳ל מרדושה אברג׳ל מרדכי
 .אברגל רבקה אברגל הלן רבקה

 אגאזני פרד״זד אגאזני שלמה
 אודא יצחק אודאי יצחק
 אודא * שהלב אודאי שולה

 איזן פיםטין אתן מזל
 אלאייב אלבדט אליאב אלברט
 אלאייב קלרה אליאב קלרה

 אלאייב אדוארד אליאב אדוארד
 אלאייפ ארטור אליאב ארטוד

 אפשטיין הוואדד גרי אפשטיין הדוארד חיים
 ארליך פופר־אברהם אדר עופר־אברהם

 אשכנזי אליקו אשכנזי אלי

 בואהרון אוריאל בן־ארי אוריאל
 בוגשיש ישראל בוקשיש ישראל

 בוגשיש דליה בוקשיש דליה
 . בוכניק רומילנד בוכניק ריטה •

 בולנר בלהה בולנר בלה
 בטיטו מםודי בטיטו דודי
 ,בן סדין מתילדה בן סדון מטי

 .בן־סמון מכלוף בן־סמון מוטי

 מדגי טמירה גירגי זמירה
 נדבר איתמר רגב איתמר

 גרינברג עמי גרינברג אמי

 דאי פרנ׳ דאי אלפרד
 דהרי דבורה דהרי אסתר
 דוד • חחוךרותי דוד רוחי

 דשבםקי אסתר רחל דשב אסתר רחל
 דשבסקי י מרקוס דשב מרדכי
 דשבםקי ליאור דשב ליאור

 הקש־ אהרון שקד אהרון
 הקש יעלה שקד יעלה

 הרץ שלם אריה לב שלום אריה
 הרץ מרים אסתר לב מדים אסתר

 הרשקו אבי רביד אבי
 הרשקו חיים רביד ישראל
 הרשקו פבינה רביד פבינה

 ויס גבריאל ויס יוסף
 וקסלר אםתרה וקסלר אסתר
 וקסלר חיה וקסלר היותה

 זבן ראובן ארצי ראובן
 זיידמן חיה זיידמן הדסה חיה

 זקזאק גינה זיק דינה
 זקזאק שושן זיק שושן
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ד 8/74 (ה«שך< פ ס  מחת המרכז, נפת השרון, רשימה מ

 השם הקודם השם החדש השם הקודם חשם החדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי ם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי .׳ .

 קויפמן יולבל • קויפמן זאב שבלבה מריאנה שבלבה מרים
 קיקיאן רחל קרן רחל שושן בונינה־מוניק שושן מיניק
 קלוקיבה לודמילה נולדשד נעמי שינשטיין אנדרש שי יואל

 קליינהאוז אריה ־ קר! אדיזז שינשטיין מילכה •עזי מילבה
 קםיאל אנדי קריאל אברהם שלמה תקוה שלמה חדות
 קצלאבדי עזרא עובדיה . עזרא שמואל חופרין שמואל יואב
 קצלאבדי כנם עובדיה בנם ! שמואל רני שמואל ׳ רמי

 קצנלנביבן ניל קצנלנבוגן ניר שפירן שלומית שרון שלומית'
 קרוב מזל קרוב מיכל שפירן חיים אביגדור שרון אביגדור חיים
 שפסה רדייגה שפמה דדייגה רבקה.

 שפרלינג יוליאנה מלמד , יוליאנה .
 רובינשטיין רחל מלכה . רובינשטיין יהודית רחל מלכה

 רסמי גאנם צאלח גאנם תירם יחיא תירס זכריה

 מחוז המרכז, נפת פתח־תקוה, רשימה מספר 8/74 מיום 1.8.74 עד יום 31.8.74 ;

 השם הקודם השם החדש השם הקודם השם ההדש
 שם משפחה שם פרטי שפ משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפתה שפ פרטי

 אבנר אנדרי אבנר אברהם אנדרי בנדזי בהרים בנדזי רחמים
 אברבך מיכלה אברבך מיכל . בנשומול מסודי בנשימול אדית
 אברהם דב אברהם דוד ברונסון סומנה ברונםון סוזנה

 אהפל לימור אהפל אושרת ברזאני נתן חכם נתן
 אהרון מזל והבי מזל ברזאני תקוה חכם י תקוה
 אחרוני אהרן חיים וולקן אהרן תיימ ברזאני סיגל חכם סיגל

 אחמד עזרה איתמר עזרא ברזאני אילנית חכם אילנית
 אחמר יעקב אדמוני יעקב ברנשטיין לוםיאן ברנשטיין רוני . •• י

 אחדק סלח אחרק צדוק
 אטיאט דדה אפיאס דוד . גולדנברג בריאני גולדנברג ברוך

 אלטמן זויה פייננולד זויה גולדשטיין בועז גולדשטיין בועז־משה.׳.,..
 אמבר חביבה אמבר ביבי גיגי מואיס גיגי משה

 אעראר מאי אעראר מנאל גרטי אברהם גת אברהם
 אקרמן אדטה אקרמן אסתר גרטי דליה גת דליה

 אקרמן הרמן אקרמן צבי גרטי גיא גת י גיא
 ארנדה אפריקה אביטן אפוקה • גרטי זהבית גת זהבית

 ארנדה לרוניקה אביטן ורוניקה גדימברג אברהם אליעזר גרינברג אליעזר
 ארנדה דורוטאה אביטן דורוטאה נרינולד עזריאל־יוסי גרא עזי

 גרינולד רחל גרא רחל ;
 בוזגלו מיכאל כספי מיכאל גרינולד יעקב גרא יעקב

 בוזגלו מרגוט כספי מריס
 בוזגלו אסתר כספי אסתר דודו שהבז דודו שרה
 בוזגלו דוד כספי דוד דוידוביץ בוריס דוידוביץ ברוך

 בוזיאני אבינועם בועז אבינועם דעבול קפי דעבול י שושנה
 מרלן בלוקה מלכה-מריון בלpה מלי דפני מרלן דפני מירי

 בלק סודן ־ פרחי סוזן מלכה
 בן גיסן אבישי שרגאי אבישי הנשל־קביגסברג דרורה גבע דרורה
 בן ניסן שולמית שרגאי שלומית הנשל־קבינסברג מנחם גבע מנחם
 בן ניסן צפורה • שרגאי צפורה הנשל־קניגסברג איל גבע איל
 בן ניסן יגאל שרגאי יגאל הבשל־קביגסברג עוז גבע עוז

 בן ניסן אילת שרגאי איילה הרש אולגה הרש לאה
 בן סעדיה שלמה גולן שלמה

 בן עוז שושנה בן עוז לוטה ארנה ויסבלט איל שימקוביץ איל
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 מתח המרכז, נפת פתח־תקוה, רשימה מספר 8/74 (המשך)

 השם הקודם השם ההדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 לודבינובםקי שמחה גיל ליבנה שמחה גיל
 לודבינובםקי רחל־ליליאן ליבנה רחל־ליליאן

 לודבינובסקי אודי ליבנה אורי
 לודבינובטקי הן ליבנה ״ו

 לודבינובםקי אפרת ליבבה אפרת
 לוי עזיזה לוי עליזה

 ליץ רינה ליץ רינה מינה
 לזר רחל לזר ג׳ינה (רחל)

 לייבה לאה לביא לאה
 לייבה דנה לביא דנה
 לייבה קין לביא קת

 לייבה אהרון לביא אהרון
 ליק בלה עירית גליק עירית בילי

 לנציצקי יעקב ניצן יעקב

 מאונטה הושבג מאונטה יונתן
 מאיר יצחק מאיר יצחק נולדי

 מאירוביץ בוטו מאירוביץ ברוך
 מאירוביץ דורה סרברניק דורה
 מדמון נדרה מדמון אורה
 מחפוד חנוך מחפוד הראל
 מינר אדה מינר אטה
 ממן יעקב ממן קובי

 מנגורי צפורה צור צפורה
 מנשרי פדהד מנשרי יוסף

 מנשרי' פריבה מנשרי מלכה
 מרזאבי מורד מרזאני מרדכי
 מרי זאדה נורית הראל נורית

 מדינברג שושנת ארמי שושנה
 מרינברג בועז ארמי בועז
 מריגברג מיכל ארמי מיכל

 מרינברג גבריאלה ארמי נבריאלה
 מרינברג מלאך אהרן ארמי אהרן

 נאוי כדורי נאוי אורי
 נבין נעים נבון נעם

 נוב סואמה גוב שולמית
 נחמן יוסף מזרחי יוסף

 נעים ויטוריו נעים י ויטוריו חיים
 נקש כדורי בנימין נקש אורי
 נתן סועד בתן רותי

 נתן אירים נתן אירית

 םבח ג׳מילה סבה יפה
 סברי רהמימ צברי רתמים
 סגל לוי סגל לייבה

 טובח אלקה סובה עליזה אלקה
 סלם יחיה סהר חליק
 סלם קדיה סהר קדיה
 סלמןזדה ציון שחר ציון
 סעיד עזרי וקשי עזרי

 עדני(והב) שמעה עדני שושנה
 עדרי רוברט אדרי רוברט

 השם הקודם השם החדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 זמיר ישראל זמיר אולי
 זפךני מישל זפרני מישל (מאיר)

 חנבי אילנית חנבי דיקלה
 חנבי אילן חגבי חומר
 חגג חיים רונן הייס
 חגג בלה רונן בלה

 חנזבי(בן יוסף) שושנה חגיבי שושנה
 הואי ציון לוי ציון

 הואי אילנה לוי אילנה
 חודריאן סוריה חודריאן שרה
 חוסני אבנר חסון אבי

 היא אביבה בן־אור אביבה
 חיא שאול בן־אור שאול
 חיים דולי חיים דליה
 חיים גזל חיים אילה

 חכים איגלי שלמה חכים שלמה
 חכים איגלי חנה חכים חנה

 חכם רות חכם עליזה
 חסאן חיים חסון חיים

 חסאן מלכה חסון מלבה
 חקאק סביחה הקאק המר
 חרון שמשון אהרון אלי

 חשדי חגית חשדי ליאת

 טאוב ולינה טאוב אריאלה
 טבק יצתק טבק יצחק־חיים

 טרכטבברג שלום נבע
 (טרבטנברנ) שלום

 טרכטנברג דליה גבע
 (טרבטנברג) דליה
 יוסף אהרן יוסף רוני

 יוסף ויצמן ויצמן עופר
 יוסף מלי ויצמן מלי

 יוספיאן זוהרה יוםפיאן זהבה
 יחיא ראובן חדד ראובן

 יעקב להב יעקב אסף
 ימקובס מיכאל אליקים מיכאל
 יפדה פנינה אדמוני פנינה
 יצחקי שרה יצחקי שרי

 כהן מסעודי כהן יהודית
 כהן רות כהן אריאנה
 כהן פרחה בהן שמחה

 כהן ירוחם זאב כהן זאב
 כהן־־אור שחנז כהן־אור שחנז אסתר

 כהן־קבריט רוחנגיז בהן רחל

 לאלבניקוב צלינה לבנה צילה
 לאלבניקוב אורית לבנה אורית
 לאלבניקוב גילרמו לבנה גרשון
 לאלבניקוב איתי לבנה איתי
 לבי מרים לביא מרים

 208 ילקוט הפרסומים 2377, י׳׳א בחשוךתשי^ח•, 23.10.1977



ד 8/74 (המשך) פ ס , נפת פתח־תקוה, רשימה מ  מחוז המימי

 השם הקודם השם החדש השם הקודם השם החדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה . שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי -

 עדרי סימון אדרי שמעון קורס פםח קור פסח
 עיוואן יעקב אבן יעקב קיםלביץ אסתר בסלו אסתר

 עיוואן חקוה אבן חקוה קיסלביץ שמעון בסלו שמעון
 עיוואן הדס אבן הדס קרויטורו דיבה קורן דינה

 שיוואן יוסף אבן יוסף קרויטורו אליהו קורן אליהו
 עמר מרק עמר מרדכי קרויטורו רבקה קורן רבקה :׳ ־

 עמר יואל עמר זהבה קרויטורו שמואל קירן שמואל ־
 קרקוקלי- . חליל ששון. הראל ששון

 פטאן ספרונס פטאן חקוה
 פטאן אליהו פטאן אלי ! רבינוביץ שרה לב שרה
 פייבלוביץ ליבא פייולויץ ליב־אריה רודאי יונה רודאי לוי ילבה

•  פרג אדמון שהר אדי רו^אי אורה רודאי לוי . אורה י י ר
 פרג נילי שחר נילי רודאי טאלם רודאי לוי שלום
 פרחי שלמה רותם שלמה דודאי נדרה רודאי לוי נדרה

 פרחי אביבית רוחם אביבית רחימי מחווש רחימי מזל
 פרידנסון סלומון פדידנםון שלמה רחימפור זמשיד רחימפור יצחק

 פרלמוטר וםילה פרלמוטר שאול
 שאער יובל אביזמר יובל

 צוקרמן חנה צוק חני שאמר יחיאל אביזמר יחיאל
 צוקרמן לאונרדו צוק אריה שאער שושבה אביזמר שושנה

 ציציאן אברהם ציציאן אבי שאתי מסעודה שאחי זהבה
 צלח מאיר שאול מאיר שהרבני מתוקה ענבר שהרבני מתוקה רוית.

 צלח אהובה שאול אהובה שוקר עמל שוקר תקוה(עמל) י
 צלח אברהם שאול אברהם שםינהאואר שעיה , שטינהאור יהושע

 שטרן עטיל מיכאלי אמי
 קומימי שמעה קומימי שושנה שימל רחלי שחם רחלי

 קורנפיין אורה קורן אורה שימל של שחם טל
 קורנפיין עמית קורן עמית שימל אסתר שחם אסתר -

 קורנפיין רונית קורן רונית שימל מרדכי שהם מרדכי
 קורנפיין יוסף קורן יוסף שירי סלים שירי שלום
 קודנפיין זיו קורן זיו שמח סלם שמח שלום

 קורנפיין דורון קורן דורון שניידרמן סימונה שניידרמן שרה־סימונה
 קורבפיין גליה קורן גליה שניידרמן שי שניידרמן שי־שדון •

 קורט שדה קור שרה ששון פרנק ששון אלי

ר 8/74 מיום 1.8.74 עד יום 31.8.74 פ ס מלה, ישימה מ  מחת המרכז, נפת י

 השם הקודם השם החדש השם הקודם השם החדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 אבוטבול מרים אביטל מרים בן חמו אושרה בן עמי אושרה
 אבוטבול מאיר אביטל מאיר בן חמו אירים בן עמי אירים

 אביחאן ציון אביטן ציון בן חמו מרדכי בן עמי מרדכי •- ־
 אביתאן ליאור אביטן ליאור בן חמו אילן בן עמי אילן

 אביתאן יפה אביטן יפה בן חמו שמואל שי בן עמי שמואל שי
 סולסן אברהם סועד אברהם מזל בנדרקר יצחק סולסן יצחל

 אדלרסברג רדו אדלרםברג רדו רפאל
 אזולאי רימונד אזולאי רות גבאי סוקילה גבאי שולה

 בוקובזה עמדיאדה בוקובזה תמר דהן מקלודין דהן מרנלית
 בן חמו שושנה בן עמי שושנה דהן פריחה דהן איריס
 בן חמו אבינועם בן עמי אבינועם הללי יפה הללי אפרת
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ר 8/74 (המשך) פ ס  מחוז המרכז, נפת רמלה, רשימה מ

 השם הקודם השם החדש השם הקודם ומום החדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 זגודי סוליקה זנורי שולמית מבצל מורים מנצל י משה
 זילבר לסלו לדיסלב זיל בר מאיר מצרי שארוק אלדד מוטי

 וילבר מיקלושה זיל בר לילי
 זילבר מקלוש זיל בר משה טאלם יחיא שלום זכריה
 סטרולוביץ אדריאן סטרולוביץ יצחק
 הזקלו משה יחזקאל משה םעדיקהפור בהנז סעדיקהפור חמדה

 חזקלו יעקב יחזקאל יעקב
 חזקלו יצחק יחזקאל יצחק ענית זדה חביב שי חביב
 חזקלו יחזקאל יחזקאל יחזקאל ענית זדה יצחק שי יצחק
 חזקלו לולו יחזקאל לילי ענית זדה מרים שי מרים
 חזקלו אברהם יחזקאל אברהם ענית זדה רחל שי רחל

 חזקלו תקוה יחזקאל תקוה ^
 חזקלו אפרים סבה יחזקאל אפרים פרנקל ברנד פרנקל ברוך

 מוסלאי יחזקאל משה יחזקאל קטורזה גגו לוי רוני

 מחוז המרכז, נפת רחובות, רשימה מספר 8/74 מיום 1.8.74 עד יום 31.8.74

 השם הקודם השם החדש השם הקודם השם החדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שפ משפחה שם פרטי

 אבאיבה בלור דוידוב בלור דודזון נילי בן דוד נילי
 אברהם הילדה אברהם רונית דז׳ינז׳יחשוולי חמרה רוקטילישוילי תמרה

 איברהים חיים אברהם חיים
 איגדל סימה ליפניצקי סימה הוכמן יצחק הראל(הובמן) יצחק
 אלס . לודמילה אלון לאה הוכמן ייטי הראל(הוכמן) אתי
 אמסלם מאיר אמיר אמסלם אמיר הלוי עמין הלוי עמי

 הרצברג איזיק הרצברג איציק
 בלוקה עזי בלוקה עזו אלים הרשקוביץ לינה הראל לינה

 בךשמחון רביד בן־שמחון י רביד שרה הרשקוביץ אדריאן הראל אדריאן
 ברגר ולדימיז ברנר, זאב הרשקוביץ איזידדד הראל איזידור

 וורקוביץ גוטציאן יואב אליהו גוטציאן יואב אליהו וורקוביץ יבגניה וורקוביץ נליח
 יוחנן

 גולדשטיין מלבה־ליורה גולדשטיין ליאורה זיילר מרדכי זיילר מוטי
 (מלכה)

 נונדרסהימר עליזה נונדרםהימר אלים עליזה חג׳בי־כולני ארלי אפטליון חג׳בי אבטליון
 גלבורד רוח גלעד רות הזוט סוליקה חזוט שולה

 גלבורד ישראל .גלעד ישראל
 גמיל אסתר גמליאל אפחד טורקו הנריק טורקו צבי

 גרופי בצלאל לביא בצלאל
 גרשנוביץ חיים גדות חיים יעקב צפורה יעקבי צפורה

 גרשנוביץ ניצן גדות ניצן יעקב חתון יעקב עדנה(חתון)
 גרשנוביץ חנה גדות חנה יפת מרים יפת מידה-

 יפת חדד יפת ברזילי יפת
 דאוד משה שחר משה יפת חדד שרה ברזילי שרה
 דודזון מנשה בן דוד מנשה יפת חדד יגאל ברזילי יגאל

 מיכל
 דודזון עדי בן דוד עדי

 דודזון ערן בן דוד ערן כהן מזל כהן מיכל
 דודזון גלי בן דוד גלי כהן דליה כהן דולי

 דודזון נורית בן דוד נורית כהן־מוטרב עוזר כהן עזרא
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 מחת המרכז, נפת רחובות, רשימה מם׳ 74 /8 (הנמוך)

 השט הקודם השם החדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 סעדי שמחה סעדי לאה
 סרור מוםה־סעד סדור משה

 עואד י דוד עובד דוד
 עובדיה קמין עובדיה דני

 עזיאל פרג עזיאל יהושע
 עיואן יוסף עברק יוסף

 עיואן דבורית עברון דבוריה
 עיואן קרן(ויקי) עברp קרן(ויקי)

 פאל חיינלקה פא ל צפורה
 פוזנר ויקטוריה דרבקין ויקטוריה י

 פטובי מינו פטובי • מינה
 פרנקל אסף דוד פדאן אסף דוד

 פרנקל יאיר פראן יאיר
 פרנקל נוי בעמי פרא ן נעמי
 פרץ בבה פרץ- בטי

 צולק מלביאל צור מלכיאל
 צייג חממה צייג יונה

 קאופמן שרה קאופמן שידה
 קהטה יצחק קשתי יצחק

 קולומברה סולטבה־ קולומברה שושנה
 קלמנוביץ משה טל־מור משה
 קלמנוביץ רחל טל־מור רחל

 קרדוזו מאיר קרן מאיד
 קרדוסו שרה קרן שרה

 הזיז יהודה רז יהודה

 שאול משה שאול בני
 שדמי אקטרינה שדמי אקטרינה חנה

 שטורם גישה שטורם טובה
 שטרייכמן סרגיו שטרייבמן עחי(םדגיו)

 שקולניק יהודית מלקוש יהודית
 שקולניק אביגיל שלומית מלקוש אביגיל שלומית

 שקולביק מבחם מלקוש מנחם

 השם הקודם השם ההדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה "שפ פרטי

 כלפון גיוסלין הלפון ג׳וםלין
 כלפון יהודה חלפון יהודה
 כמרי יהודה כרמי יהודה

 לוינה אינםה פקטור אינסח

 מאיר שמחה ג׳ודג׳יה מאיר סימה (ניודנ׳יה)
 מדמוני רחמים מדמוני רמי

 מוסא יהיה משה זכריה
 מוסה רגן משה רונן

 מוסזון אורלי מוסנזון אורלי
 מוסזון יהודה מוסנזון יהודה

 מוםזון טוני ־ מוסנזק תמר־טוני
 מוסזון פסח מוסנזון פםח־חי
 מוסזון ישראל מוסנזון ישראל

 מועלמי רחמים מועלמי יגאל
 מיאלי רוח גור רות

 מיאלי מיכל גדר מיכל
 מיאלי אידה גור אידה
 מיאלי חיים גור חייס

 מנדל רפאל שקד רפאל
 מנדל םטרול מ3דל ישראל
 מסעוד תומר מםעוד יהונתן

 מקובר אורן מקובר אורן פרץ

 סיני משה סיני יצחק
 סיריה שלה סיגי שולה
 סיריה ריטה סיני ריטה
 סיריה יוסף סיגי יוסף

 סיריה עבדו סיני עובדיה
 סיריה מוסה טיני משד׳
 סיריה יפה סיני יפה

 סיריה עדגה סיני עדנה
 םנקובםקיה וולה סנקובסקי וולה
 סנקובסקיה מסיה סנקובסקי מרים

ב, רשימה מס׳ 8/74 מיום 1.8.74 עד יום 31.8.74. ב, נפת תל־אבי  מחה תל־אבי

 השם תקודם השם החדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 אלפר אסתר חלפר «םתד
 אלפר ריבה חלפר רבקה
 אלפר אידל חלפר אידל
 אגבל מזל אנגל דנה

 אנרריבסקי אלכסגדרה אנדריבםקי שולמית
 אלכפנדרה

 אפרתי סופי אפרתי שרה
 ארגון גולר ארגון שמחה
 אשל אריה גדעון אשל גדעון

 השם הקודם השם החדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 אביוף עסף אביב יוסף
 אבישד יפעת אבישר טל

 אבךצור אהובה אורלי אהובה
 אבנרי פפי זאבי פפי פנינה

 אברהם אדיטה אברהם אסתר
 אגייב רות אגמון רות

 אהרונוב שמחה אהוענוב שמשון
 אלבגלי שלמה אלדן שלמה
 אליהו צבאה אליהו אורלי
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ב, רשימה מסי 8/74 (המשך) ב, נפת תל־אבי  מחוז תל־אבי

 השם הקודם השם וזוזדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 יעקבסון שמואל רועי יעקבסון ר1 שמואל
 יעקובובה מרנריטה יעקובובה מרגלית

 יצחקי שרה יצחקי שרה אבלין

 כהן חויה כהן חיים
 כהן(פרנקו) אליהו כפיר אלי
 כהן(פרנקו) חוה כפיר חוה
 כוהנים משה כהן דני

 כלב שמואל כלף שמואל
 כליף אליהו כליף ליאור

 כליף יעקב כליף גיא
 כרמלי חנה כרמלי שולמית

 לוי יצחק שטיגליץ יצחק
 לוי חנה שטיגליץ חנה
 לוי יצחק גולן עמק

 לוי רגיבה לוי י רגינה מלכה
 לזרי רות מילים רות

 לזרי אברהם ליבנה .,, אברהם
 ליזרוביץ דניאל לאור דניאל
 ליזרוביץ מרטה לאור מרטה
 ליזרוביץ רונית לאור רונית
 ליפקוביץ ברוך להב ברוך

 ליפקוביץ סימונה להב סימונה
 לשבסקי בריגיט מרגרט לשבסקי יהודית

 מהכנון סעיד מהכנון משה
 מהלה שמעה מהלה שושנה

 מוליקנסקי ולדימיר מחיקנםקי זאב
 מועלים הילדה בןיחור דליה
 מועלם חנה מועלם עבת

 מינצר טובה רובין טובה
 מירזזדה זיוה מזור זיוה

 מירזזרה תקוה מזור תקוה
 מירזזדה דניאל מזור דניאל
 מירזזדה אליהו מזור אליהו
 מירזזדה חנניה מזור הבניה

 ׳מלחי אלי מלאכי אלי
 מלחי ינון מלאכי "ינון

 מלחי אילן מלאכי אילן
 מלחי שמעון מלאכי שמעון

 מלחי מזל מלאכי מזל
 מנדלקורן מיכאל קין מיכאל
 מנצור שוהם מנצור שושנה
 מסיבה פוראן מסיכה צפורה
 מצליח וואד מצליח טובה

 משה מבחם משה מני
 משיח חקוה משיח לילי

 נגינםקי
 (קורובושקה) רעיה ננינםקי רעיה

 ננר־לוי אופירה לוי אופירה
 נודל יורם אלדן יורם
 נודל רחל אלדן רחל

 השם הקודם השם החדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 בונה אהרן בובה ריז
 אהרן

 בוסי לאה בוםי ליאת
 ביטון מסעוד ביטון אשר

 בילדנר יעקב צבי בילדבר צבי יעקב
 בלזיאן מלכה רות אבךחן מלכה רות

 בלזיאן שלמה אבן־חן שלמה
 בן־דוד עזרא שיריקון עזרא
 בן־דוד , חדוה שיריקון חדוה

 בן־דוד צפורה שיריקון צפורה
 בן־דוד אהובה שיריקון אהובה

 בנבניסטי רבקה בנבניסטי נינה
 ברמהרצינ יוסף בר יוסף
 ברנדס ורדה בר־נס וריה
 ברנדס יואב בר־נס יואב
 ברנדס סיגל בר־נס סיגל

 גבריאל לאה גבריאל לאה(לילי)
 גולדפרב חיה גולדפרב היה(הלנה)

 גולוביבסקי אנטוני נולוביבסקי יוסף
 ג׳גשווילי אורה דגן אורה
 גרוס חוה טל אוח
 גשר ציונה גשר נוני

 ציונה
 דוברז׳ן פרימםה דוברת פרידה

 דוברז׳ן שירי־ רחל דוברת שירי־ רחל
 דוברזין מריאן דוברה מאיר

 הובהויזר אריה מגן אריה
 הינוביץ הלנה חיה שרה הייבוביץ חיה שרה

 הרנדורף • איריס כפרי איריס

 ווג׳דבי מאהואש ווג׳דני אריאלה
 וידקי קטלץ עבב קטי
 וייס צבי משה וייס הרי

 ועברג שיפרה רבקה שגיא רבקה
 וינגרובר עירית גור עירית

 וקנין רוזה בךארין דחה

 זולברנ ברינדל זולברג ברכה
 זולטק פייבל זולטק שרגא
 זריצקאיה ארעה אנדריבםקי ארעה

 חאימובה םוניה אברמוב םוניה
 חברים שאהרוף חברים שרון

 חרסצ׳י אברהם חלוץ אברהם
 חרסצ׳י סעידה חלוץ שדי

 חרסציי עזרא חלוץ עזרא

 טיאנו רבקה טיאבו ריבי

 יהושע עזיזה יהושע עליזה
 יונוסוב שורה פויזקוב שורה

 ימין חידד ימין חידד אודי
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ב, רשימה מם׳ 8/74 (המשך) ב, ב&ת תל־אבי  מחה תל־אבי

 השם הקודם השם החדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פדטי

 צבי גולדה צבי גילה

 קובו גלי קורן־קובו גלי
 קובו טלי קורן־קובו טלי
 קובי י רחל קורן־קובו רהל

 קובו שלמה קורן־קובו שלמה
 קוזיאן אברהם אקר אברהם
 קודנשפן אריאלה קורנשםן אילנה

 קטון־ג׳ני י. יניב פז יניב
 קטון־נ׳ני טלי פו שגית
 קטון־ג׳ני ״ דינה פז דיגה
 קטוךנ׳ני עזרא פז עוזי

 קלינגמן פרומה קלינגמן תמימה פרומה

 רובינפון עודד מיכאל רביב עודד מיכאל
 רוזם יעקב רוזמרין יעקב

 שאג מאיה לין שאג לץ מאיה
 שובינה פניה שובץ פני

 שובני שמעון עוזרי שמעון
 שובה חיים לוי חיים

 שטיינר דבורה בת־ שמש דבורה
 שידחקי צבי שריד גבי

 שלזינגר דורית גילן דורית
 שליט חביבה שליט אהובת
 שלמויל מדים שמואל מריס

 שמוני עמרם שמעוני עמירם
 שמיש' דליה ,שני(שמיש) דליה
 שמיש אריה שני(שמיש) אריה
 שעיה שולמית שעיה נאוה

 שפירא ערן שפירא אריאל
 שרעבי אורן שרעבי נתן

 שרשוב עידן שר עידן
 שרשוב ליאת שר ליאת

 שרשוב שמעון שר שמעדן
 שדשוב טילדה שה מילדה י

 שרשוב אורי שר אודי

 תג׳ר ליאורה אתגר ליאורה
 תגיר חיים יוסף אתגר חיי0 יופף

 השם הקודם השם החדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 מולימני , ~<. ? אבנר םפר אבנר
 סומך שמחה סומך סימה

 םזגד סיגלית עמית סיגלית
 םזגד יצחק עמית יצחק
 םזגד אסתר עמית אסתר

 םזגד מורד שמית מרדכי
 סטרושלסקי יעקב סתר יעקב
 סלאמה עבד אל־קאדר בן אברהם אבי

. רחמים סלע רחמים .  סלח .
 סלח אביבה סלע אביבה
 סלמאן סמיר סלמאן שלמה
 סלמה פרידה רון פרידה

 סמיט פאול לורנס עדן אדם
 סננוסטין מריה רוזרין. בת זמר שולמית

 סנדרוביץ לייב סבדרוביץ אריה

 עבדו יוסף נרקיס יוסף
 עבדו סמירה נרקיס זמירה

 עבדו ״8* אייל אליהו נרקיס אייל אליהו
 עובדיה ״ מזל עובדיה מלי

 עיואן דליה שחם דליה
 עמיר ביסים עמיר ניצן(ניסים)

 פולק גאולה פולק גאולה
 (גדםרודד.)

 פומרנץ ליםה פומרנץ ליסה עגת
 פיינה ציונה פיינה שולה

 פילו מסעוד פילו פרדספד
 פינגריק יהודה שגב יהודה

 פינגריק אנט שגב •אנס
 פיננריק שרון' שגב שרון
 פליגלר זטה פליגלר זיוה

 פדימוב זוליטה פרימוב יפה זוליטה
 פרלמוטר מיה פרלמוטר מיה נהמה
 פרנסס מזל פרנסם מדי־מזל
 פרסבורגר גבריאל פרס גבריאל

 פרםבורגר יהודה פרפ יהודה
. דורית פרם דורית ־  פרסבורגר 1
 פרסבורגר דבורה פרס דבורה

ב, לשכת דמת׳־1ן, רשימה מס׳ 8/74 מיום 1.8.74 עד יום 4ל.31.8.  מחת תל-אבי

 השם הקודם השם החדש השם הקודם השם החדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפתה שם פרטי שס משפחה שם פרטי שם משפחה שה פרטי

 אואקנין סלומון אואקנין שלמה אמיר עמוס איזנברג עמוס
 אודנשטיין רואי אורנשטיין רועי אמיר רות אחנברג רות

 אזולאי נדב הוד נדב אפשטיין זהרה אפשטיין זהבה
 אלישבילי אנה אםקארוב אנה ארביב אבא ארביב אבי

 אלשיך שלמה אלאור שלמה אריאלי רינה אריאלי מיכל
 אלשיך שושנה אלאור • שושנה
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ב, לשכת רמת־גץ, רשימה מסי 8/74 (המשך)  מחוז תל־אבי

 השם הקודם השם החדש השם הקודם השפ החדש
 שם משפחה ;" שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה י שפ פרטי

 בוימרינג מיכאל מורג מיכאל זולדן חרמן זולדן צבי דוד
 בוימרינג ורדה מורג ורדה זיבל רוח עמירב רות

 בוימרינג דנה עמליה מורג דבה עמליה זיבל שלמה עמירב שלמה
 בוריסנקו אקטרינה טרכטבברוט אקטרינה זיבל עפר־אשר עמירב עפר־אשר
 בטאט בוריה בטאט נורית זילבר . פרץ גרשון זילבר פרי(פרץ
 בליויס דב לביא (בליוים) דב גרשון)

 בליזון דורון־חיים עינבל דורון־חייפ זליכה ראובן מועלם ראובן
 בלכר פבל בלכר פנחס זקוטו חיים מור ויליאם

 אליהו אלי •
 בן חורין יחזהאל בן הורץ יחזקאל

 בנישתי תמו בנישחי תמר חאייק אליהו חייק אלי •
 ברג חרמן ברג חיים חרמן חאייק יצחק חייק יצחק
 ברוקמן סלומון־פרג׳ בר־אל שלמה חאייק יוסף חייק יוסף
 בדוקמן מטילדה בר־אל מטי תאייק ורה חייק ורה

 בריטר לילי בריטר לאה חיה נעמי חיא נעמי
 ברם בועז בן־אורי בועז חיה יעקב חיא יעקב
 חיה יעל חיא יעל

 בן־אורי

 גואז תמרה בזית תמרה היה גיר היא ניר
 גואז לזלי גזית לזלי חיה מרב חיא מרב
 גוטמן אנדי גוטמן אבדי אמנון היון אסתר חיון אתי

 גומבו מרקוס גומבו מרדבי ־ חיצוק נתן צבי יואל חץ(חיצוק) נתן צבי
 גלזר יהודה גזית יהודה

 גלזר יפה גזית יפה טודריס זלדה טודריס זירה
 גלזר אריה דב גזית אריה דב טומש בסקי סטניסלב טומשבםקי ישראל

 גלזר צבי גזית צבי טובנ׳י יונה טלמור יונה
 גלזר דורית גזית דורית טובג׳י קלרה טלמור קלרה

 גרינברגר רעיה גרינברגר רבקה טייקר זיזל טייקר יעל
 נרינוולד חיים גנאור חיים

 יהודשקו אסתר אופיר אסתר
 דבאש ציון דביר ציון יחזקאל סלימה יחזקאל שולה
 דוד שלמה בן דוד שלמה יבוביץ נעים ינוביץ נחום

 דוד תקוה בן דוד תקוה יעקוב גיאן שושנה יעקב שושנה
 דוד עופרה בן דוד עופרה יצחק שריח יצחק שרה שרית

 דוד עופר בן דוד עופר יצחק לידיה גברא לידיה
 דוד גומבוט דוד שושנה יצחק דוד גברא דוד

 דרורי משה דרורי משה מורים יצחק עליזה גברא עלתה
 יצחק יוסף גברא יוסף
 הופמן קטלין הופמן מרימ־קטריגה יצחקוב רוזה יצחקי רוזה
 הילברון בתיה בר און בתיה יצחקוב גולסרה יצחקי שרה
 היל ברון יוסף בר און יוסף יצחקוב ברוך יצחקי ברוך

 הררי בוליםה הררי עליזה יצחקוב יהודה יצחקי יהודה
 יצחקוב רחל יצחקי רחל

 וזנה יהונתן צור יהונתן יצחקוב חבה יצחקי חגה .
 ופינסקי י יהודה נוף יהודה

 בהן יצחק בהן יצחק צחי
 זבולני־גדיד שולמית זבולני שולמית

 זבולגי־נדיד תומר זבולבי תומר מגן מרים מגן מוניר מרים
 . זבולני־גדיד סיגל זבולני סיגל מואלם יצחק מירון(מועלם) יצחק

 זבולבי־גדיד שלמה זבולני שלמה מואלם ברטה מירון(מועלם) ברטה
 זבידה יגאל זיו יגאל מואלטי" אילן מירון(מועלם) אילן

 זבידה י תקוה זיו תקרה מואלם סיגלית מירון(מועלם) סיגלית
 זבידה עינת זיו עינת מוגני אילה מגן אילה

 יזבידה דוד זיו דוד מוחה יצחק אפרים מור(מוחה) יצחק אפרים
 זבידה אסף זיו אסף מוחה בילה מור(מוחה) בלה

 זדרמן חיה זדרמן חיה הלה מלרגנשטרן ג׳אי מורגנשטרן יוסף שמואל
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ב, לשכת רמת־גן, רשימה מס׳ 8/74 (המשך)  מחוז תל־אבי

 השם החדש.
 שם משפחה שפ פרטי

 השם הקודם
 שפ משפחה שם פרטי

 קאקיאשוילי מיכאל קאלי מיכאל
 קיטיביץ שמריהו קידר שמריהו

 קירי יוחנן קאירי יוחנן
 קירי מנחם קאידי מנחם
 קירי דורון קאירי דורון
 קירי עזרא קאירי עזרא
 קירי אסתר קאירי אסתר

 קירשטיין איזבלה טרכטנברוט איזבלה
 קעשה יונה קהתי יונה

 קעשה אריאלה קהתי אריאלה
 קעשה אורלי קהתי אורלי
 קעשה אילת קהתי איילת

 קעשה יוסף קהתי יוסף
 קעשה אפרת קהתי אפרת
 קעשה אלון קהתי אלון
 קדור רחמים נאור רמי
 קרפ טעה קרפ טובי

 רנובסקי אהרן רגובסקי אהרון אריק
 רוזנראוך אדולפו רוזנראוך אדי

 רחומה שולמית רחימה שולמית
 רחומה יוסף רחימה יוסף

 רחומה זיו שלום רחימה זיו שלום

 שוקור חנינה ישראלי חנה
 שטיין ברכה שטיין בטי

 שטינמן גרשון משה שטינמן גרשון נתן
 שטינקלר רבקה אופיר רבקה

 שטינקלר צבי אופיר צבי
 שטינקלר עירית אופיר עירית

 שטרן משה דינור משה
 שינה איילת שינה אילת פרחה

 שכטר הנה שגיא הנה
 שכטר משה שגיא משה

 שלובסקי רוני ישראל
 אהרון שלובסקי רון

 שלמון עודד אלרום עודד
 שלמון אילנה אלרום אילנה -

 שנור דורון שניר דורון
 שנור צבי שניר צבי
 שנור ערן שניר ערן
 שנור זאב שניר זאב

 שנור רבקה שניר רבקה
 שפי למן דן שפי אליי(דן)

 שפירא ברוריה בדיבדל
 גנישה שפירא ברוריה
 ששון אורלי צלחה ששון אורלי

 ששון איברהים ששון אברהם
 שתיבי מנטינה שתיבי דינה
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 השם הקודם השם התדש
 שם משפחה שפ פרטי שם משפחה שם פרטי

 מיציניק אליזבטה מיצ׳ניק • עליזה
 מלייבה פניר טוטייב פנינה
 מעלם אהרון יין אהרון
 מפטש נדרה מפטש נאור.

 מרקופפלד מרדכי שדה מרדכי
 מרקוספלד ציונה שדה ציונה

 נויהאוס אילון נוי אילון
 ניסן ריצ׳אל ניסן רחל

 סאידיאן פרוק םאידיאן אילנה
 סויד עליזה סוד עליזה

 סיטון מזרחה סיםון ברבה מזרחד
 סלם אהובה מרום אהובה
 םמירה אילנה שחר אילנה
 םמירה כדורי שחר כדורי

 עבדו דבורה עובד דבורה
 עבדו יוסף עובד יוסף

 שגזז נזילה עגת נורית
 פזאמי רחמים עזאמי רמי

 עזירי זרוויה עזירי צרויה
 שזירי םעדה עזירי מזל

 עמור ארמנד אמיר ארמנד
 שמר יהודית מילוא יהודית
 עמר רפאל מילוא רפאל

 ערקבי אבישי רגב אבישי

 פדויסוקר אילן גבע אילן
 פולישוק יעל פלג יעל

 פולישוק יואב פלג יואב
 פולישוק מיכאל פלג מיכאל
 פולישוק מירה פלג מידה

 פולישוק אביבה פלג אביבה
 פטרזייל איזק ברוך בן דרור יצחק

 פטרזייל אנטואנת בן דרור אנטואנח
 פיינ גרשון שגיא גרשון

 פלדבאו דוד דורון פלדבאו דורון דוד
 פנר רויטל פנר רוית

 פםטרנק יוסף פסטרבק ספי(יוסף)
 פרידמן אידה פרידמן גילה

 פרישמן צילה פרישמן ציצילה

 צאלח חביבה צאלח אביבה
 צבכר ורדה תהילה מור ורדה תהילה

 צלניק אליזבט צלניק אלה
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ב, לשכת חולון, רשימה מם׳ 8/74 מיום 1.8.74 עד יום 31.8.74.  מחה תל־אבי

 השם הקודם השם החדש
 שם משפחה שם פרטי שפ משפחה שם פרטי

 גוזלן חנניה גוזלן הנרי
 גולדםמן פרידה רוזנבלום פרידה
 גולדצימר אינה גולדצימר יהודית
 גודינשטיין אלה גורינשטיין אלינור

 גילקרוב משה גיל משה
 גילקרוב דוד גיל דוד

 גלייכמן הלנה גלייכמן אילנה
 גלמן פיגה נלמן פני

 גלר מוריי לואיש גלד משה
 גלר אליטה דבורה גלד עליסה

 גלד אננה לי גלד חנה
 גלר בארי כלר דב

 גדשין מסעודה גרשין מזל

 דביר לילה דביר לילי
 דואגיאס נעומי דואניאט כרמית
 דוד ריקטה דוד רבקה

 דונמרג נחמה דונמברג מרגלית
 דיגה עליזה דמה ליזה י

 דנה אסתר דנה אדי
 עניאל דורט דניאל דורית

 דסה אליהו דםה אלי

 הנגלה הדס הנגלה הדם נעימה
 הררי עינבל הררי יהודית עינבל

 וולף גרשון וולף גיורא
 ולנסי שמואל ולנםי משה
 ונדוד אילן נודד אילן

 ורביציק מיכאל רביד(ורביציק) מיכאל

 זדה הרצל דנ־אל הרצל
 זדה ויקי דניאל ויקי

 זונטג ברוך גנוה ברוך
 זילברשטיין מרים י זיו מרים

 זמר־טוב יחזקאל זמר חזי
 זמר־טוב רחל זמר רהל

 חדד חלף חדד רפי
 חוברה אמנון חבר אמנון

 חזן נחמה חזן נחמה מרים
 חזקיה שמחה חזקיהו סימה
 חמו מטילדה חמו מזל

 חפר מרטה לידיה בר מרטה לידיה

 טביב זאדה הנרי נוריאל הנדי
-ניני אוריאל גניה  טביב זאדה

 טוטמן פרידה טוטמן שלומית
 טל אוד ליויה טל אור פזית

 טננצפף סמיון טננצפף שמחה
 טרםר לואיזנה טרםר חבה(לאה)

 יהודי שלטנת יהודי מוזן
 יחזקיהו נומה יהזקיהו פנינה

 ילקוט הפר8ומיש 2111, י׳׳א בחשון השי״ח, 23.10.1977

 השם הקודם השם החדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 אביטבול אלן אביטבול הלן
 אברמוב אריאלה אבירם אריאלה

 אברמוב יובל אבירם יובל
 אברמוב רבקה אבירם רבקה
 אברמוב מרסל אבירם מרםל

 אוזלבו אושרי עוז אושרי
 אוזלבו שולמית עוז שולמית

 אוזלבו נסים עוז נסים
 אורגד שפרה אורנד שרית

 אידי הדסה אסתר אידי הדס
 איםקריק דבורה איםקידיק צפורה
 אלגרבלי עליזה אלירן עליזה

 אלגרבלי איל אלירן איל
 אלגרבלי יוסף חיים אלירן יוסף
 אלובה מיה גיל מיה
 אלוני חננה אלוני חנה
 אליאזוב רות שאטאשווילי רות

 אליאזובה תמרה שאטאשווילי . תמרה
 אלעלה שרה אל־על שרה
 אלפרן שיינדלה זיני אלפרן ניני

 אמרן יעקב גיא עמרן יעקב גיא
 אמרן שמחה סימה פמרן סימה
 אמרן גיצה עמרן ביצה
 אמרן גורגיה עמרן יפה

 אמרן רינה עופרה עמרן ריבה
 אמרן מאיר עמרן מאיר

 אסקר רם עוזיאל דם
 אקביץ מרים מגן מרים
 אקביץ צבי מגן צבי
 אקביץ אברהם רוני מגן רוני

 אקביץ עמית יצחק מגן עמית יצחק
 ארדניז מישל ארד מישל

 ארדניז אברהם ארד אברהם
 אשר רדזה אשר שושנה

 אשר פורטונה אשר מזל

 בונדל יצחק אלרוס יצחק
 בונדל אביעם אלרום אביעם
 בורלה סעדי בורלה צפורה

 ביטון מסעודי ביטון מזל
 בילס הלינה בילם דליה

 בללי פילבנה בללי סילבי
 בן חיים חיים בן חיים חיים הן

 בר־און מרגלית בר־און גלית מרגלית
 בר-מאיר שמעון ישעיהו בר־מאיר שמעון

 ברנהולץ איל ברנע איל
 ברנהולץ ענת ברבע ענת

 ברנהולץ סנה שמואל ברנע שמואל
 ברנהולץ בת שבע ברבע בת שבע

 ברנר משה בר־ניר משה
 ברנד רינה בר־ניר רינה
 ברנד דפנה בד־ביר דפנה

 ברנד אירית בד־ניר אירית
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 מחח תל״אביב, לשכת חו#ן, דש^מה מסי 8/74 (המשך)

 השם הקודם השם החדש
-שם פרטי.  שם משפחה שם פרטי שם משפתה

 פיננלה חנה באי פינגלה חבה
 פישר פאינה פישר הלנה

 פלד גדעון פלד גד גדעון
 פלוך יעקב פלד יעקב
 פרופטה משה גל מיקי
 פריד הרי פריד חיים

 פרידמן יעקב שמשון שלו יעקב שמשון".
 פרידמן יקוחיאל יהודה שלו יקיחיאל־
 יהודה

 פרידמן אסתר דיבה • ישלו אטהר דינה י
 פריטש ,אנטה פרי אנטה

 פריטש דב גץ פרי דבג׳ן
 פרנקפורט אולגה פרנקפורט אילנית

 פשניצה מרים בעמי שיאור מרים נעמי .
 פשניצה אלימלך שיאור אלימלך

 פשניצה אורן שיאור אורן

 צרפתי איל־ברוך צור איל־ברוך
 צרפתי עלי צור אלי

 צרפתי יריב־יוםף צור יריב־־יוסף
 צרפתי אריאלה צור אריאלה

 קודי גסים הררי יצחק

 רובנד אבישי רובנר אבישי שמואל
 רתבברג אסתר רונן אסתר
 רוזנברג אילן רונן אילן

 רושיאנו ליביו רושיאנו אליעזר
 רחימוף רינה רחף רינה

 רחימוף אברהם רחף אברהם
 ריכטר גולדה י ריכטר גולדה גניה

 רפמן היותה בראונשטיין חיותה

 שגיא נימרוד שגיא שחר
 שטין יוסף אבני יוסף

 שכרוף אברהם שרון אברהם
 שלזינגר שושנה ברברה שלזיננר םוזי ברברה

 שמעונוביץ טוביה שמעוני
 (שמעונוביץ) טוביה
 תשחש יצחק חן יצחק

 חשתש אילנה חן אילנה
 תשתש רפאל ״ו רפאל

 השם הקודם השם החדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 יפה יוסף חיים יפה יוחאי ־־
 יצחק אסף יצחק אסף יוסף

 יקותיאלי מלכה אופירה יקוחיאלי אופירה

 כהן סופי בהן גילה
 כהן זשוליטה בהן יהודית

 כהן רבקה זהבה כהן רינה
 כלילי תמם כלילי תמר

 לאומה מריה לנה לאומה שלומית
 לאונרד לריסה פישר לריטה

 לוי ביילה לוי חנה ביילה
 לוי אבי לוי אילן

 לוי דורון אריה לוי דורון אדיה
 אדוארד

 לוי חחון לוי אהובה
 לוי שמחה לוי סימי שמחה

 לוין מתיאו ליז מנשה

 מלרביה רובי מורביה ריקי
 מורגנשטרן נתן שלמה מורג נתן שלמה
 מיזנר עבת מיזנר ענת בחמה,

 מיכאליס יניב מיבאליס יניב ישעיהו
 מבדלקורן סלק מנדלקוהן סלק ישראל
 מםיעיד רחל מסד רחל שולה

 מםיעיד בטיפ ליאור מסד ליאור נסים
 מסיעיד רובן מסד רונן

 מםיעיד ויקטור מסד ויקטור
 מרמור טונלה מרמור טובה

 מתתיהו יפית מתתיהו יפיח גיורנייה

 נסים נדרה מקמל נדרה

 םבאח לולו אסתר סבאח אתי
 סידס מניה סידס מרים
 סינאי פורטונה סיבי טוני

 סלימי מוחטרם סלימי אירמה
 סםייפ דורוטי־גוים יעקובי דבורה

 סרטון שאול סרטון • שי

 עוליאל עישא עוליאל עליזה
 עמר שלום עמד שרלי

 מחת הדרום, נפת אשקלון, רשימה מסי 8174 מיום 1.8.74 עד יום 31.8.74.

 השם הקודם השם החדש השם הקודם השם החדש
 שפ משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם סרטי שם משפחה שם פרטי

 אביטל זוהרה אביטל זהבה אוחנונה מזל אוחבונה סוזי
 אביטדרים יובל אביסדריס בסים דוד אזולאי פרחה אזולאי פני

 אנהאציי יששכר אגדי יששכר אליהו לירון אילון לירון
 אדרי חביבה אדי־י אביבה אליהו עובד אילון עובד
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 מחוז הדרומ, גפת אשקלון, רשימה מם׳ 8174 (המשך)

 השם הקודם השם החדש השם הקודם השם החדש
 שם משפחה שם פרטי שפ משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 אליהו אביטל אילון אביטל חרוש עזיזה הרוש עלחה
 אללישוילי תמרה באזוב תמרה חרוש מרדכי חרוש מרדכי
 אלמלח ג׳ורג׳ט אלמלח שושנה הדוש מסעודה הרוש יהודית
 אלקבז איווט אלקבץ אהובה חרוש רבקה הרוש רבקה
 אדביב אורי רביב אורי חרוש מימון הדוש מימון

 ארולקר הדסה ארולקר הדסה־נעמי
 טבול מרםלה־רוזה טבול סמדר

 ארולקר

 בוגנים שמעון בוגנים שרון םוריקאשוילי משה בן־טורי משה
 בוחביק כמוס בוחניק עמום טרה פייר טרה דוד

 טרובקין בוטנרו שדרינה בוטנרד שרונה טרובקין וורוניקה בורסוקר וורוביקה
 ביטון הרמנס־קלודין בת־און קלודין ליאת

 בלילי אלי לב אלי יוסוב שושנה יוםוב שיפרה
 בן־זינו אילן יזן אילן ימני סעיד ימיני מעיד
 בן־זינו עליזה חן עליזה ימני סעדה ימיני סעדה

 בן־זינו אברהם הן אברהם ימני יחזקאל ימיני יחזקאל
 בן־זינו שלמה חן שלמה ימני יאיר ימיני יאיר
 בן־זינו מרגלית ״ן מרגלית ימני יואל ימיני יואל

 ברקוביץ משה־מבחם ברק משה ימבי ישראל ימיני ישראל
 ימני ירמיהו ימיני ירמיהו

 גאלסרלקר שושנה גאלםולקד בת־שבע ימני רחל ימיני רחל
 גוםנמכר גרסיאלה יפרח חסיבה יפרח עליזה
 ביטקיס גוטנמכר בתיה יצחק גזלה יצחק צביה

 גולדשטיין שושנה גולדשטיין ציפורה
 גולדשטיין שמחה גולדשטיין שמעון כהן לידה כהן דניאלה

 גז אנדרה גז אסתר כהן אדדלף כהן אברהם אדולף
 גרומן גרש נרומן צבי כייט אהרן קייאט ברנארד

 גרפינקל נטלה גרפינקל נטלי =ץ איידל כץ איידל עדינה

 דבדא אלו דבדא לילך לבוב רוזליה לבוב(ליברמן) רוזליה
 דבראשוילי טינה אבטלוב טיבה לוי מני לוי מרטין
 דובוב שרה אובטרכט שרה ליבוביצי דבורה דוחן דבורה

 דוידוב ברטה דז׳ורייב בדטה ליבוביצי יצחק צבי דותן צבי
 דוידי כאבום דוידי חנה

 דידי עזירה דידי עזרא מואס ניםים מזרהי־מואס ניםים
 מוכטר מרים מוכטר רונית

 היזמי רחמים היזמי רמי מוכתר מסעודה מוכתר עדה
 הלפרין צחי הלפרין צח מור־יוםף שאול מור שאול
 מיכאלשוילי מרים לויאשוילי מרים

 זילברברג ציביה נורית זילברברג נורית מנדלוביץ ברוך שקד ברוך זילברברג
 זנזורי ראכיל זנזורי רחל מםבגיםרי ורה ממיםטוולוב ־ ורה

 זריהם מסעודי זריהם מרסל מרדקוביץ אייל מרדקוביץ אייל פלטיאל
 מרציאנו מרצדם מרציאנו מרסל

 הדד סוסו חדד יואל מרשל קוני מרשל שושנה(קוני)
 חדד מרדכי ברזילי מרדכי

 חדד רבקה ברזילי רבקה נדף שלמה נדב נדב
 חדד דרדר ברזילי דרור נחמיאס קולט נהמיאם כרמית

 חדיינטוב חמרה אליגולשווילי תמרה
 הודום ביינם הודוס בנימין סבג ארמונד סבג ארמנד עמרם

 חמו מסדדי חמו דליה סדון מסעודה םעדון יהודית
 חנן אנסה חנן מיכאלה סולומון אברהם סולומון אבי

 חסן צביה דמתי צביה סולטן רבה סולטן רונית
 חסן אברהם דמתי אבי סוסן זוהרה סוסן אורלי
 חרוש סלומון הרוש שלמה סוםן זאיס שושן אריק

 חרוש סחה הרוש םיטה סיבר נדב םיון נדב
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 מחוז הדרום, נפת אשקלץ%שימה מם׳ 8/74(המשך)

 השם הקודם השם החדש השם הקודם השם ההדש
 שם משפחה ,שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 סיבר נעמה סיון נעמה ציפני רחמה ידון רחל
 סיסו פרחה סיסו פני צ׳פני דוני ירון רוני

 םפונוב גורית ניב נורית
 קבות יוסף כבוד יוסי

 עובדיה מרסדס עובדיה סמדר קבות עליזה כבוד עליזה
 עונב שדה עוגב שרית קבשניבסקי דב שובל דכ

 עזרן חביב עזרן ציון חביב קבשניבסקי רחל שובל רחל ־
 עמור בן־ציון עמיר בךציון קבשניבסקי אורנית שובל אורניה

 פמור מיכאל עמיר מיכאל קבשניבםקי שגית שובל שבית
 עמוד סוליקה עמיר שולמית קדוס עמרם קדים עמרם

 עמוד יוסף עמיר יוסף קדום יהודית קדים יהודית
 עמיר סעדה עמיר םעדה קווסנאנו שריבה קווסנאנו שרית
 עמור ברוריה עמיר פרודיה קקיאשוילי אישמאקל קקיאשוילי יצחק

 פדידה מרדכי פרידה מוטי . דביבו סימון דביבו שמעון
 פלבינסקי מיכל פלביגסקי מיכאל דביזדה לאה בן־יוסף לאה

 פלינל גיסיה פלינל גליה רביזדה שרון בךיוסף שרון
 פסה־בבר רינת פסח ריבת רביזדה אברהם בן־יוסף אברהם
 פסח־בכר דלית פסח • דלית רומפלר אייגה רומפלר אדלה
 פסח־בכר יעל פסח יעל רוסוניק דורה רוסוניק דורית
 פסח־בכר גיא פסח גיא דינר יוםקה דינר יהודה

 פסח־בכר אהוד פסח אהוד ריינטוביץ רוזליה ריינטוביץ שושנה
 פרגר אהרן יצחק פרגר רוני אהרון־ רינג דבורה יוליה רינג דורית

 יצחק
ח מירי שוורץ אוה שוורץ חנה מרסל  פרץ מרסל פ

 שיטריט אדולף שיטריט מבאל
 צדיק רחל צילה צדיק צילה שיטריט טיטי שיטריט אסתר
 צור דדיו צור דוד שירזי . עליזה שירזי לילי
 ציפני יעקב ירון יעקב שכנזי רחל אשכנזי שולי

 צ׳פני דוד ירון דוד שמילוביץ אסתר קלה שמילוביץ אסתר
 צ׳פני סלמן ירון שלמה שץ קלאדיו בתלין שץ יאיר

 צ׳פני אילנה ירון אילנה שרביט מאוריצי שרביט מוריס
 צ׳פני סופד ירון רונית תעסה מיכל תעסה ריבה

 מחוז הדרום, נפת באר־שבע, רשימה מספר 8/74 מיום 1.8.74 עד יום 4ד.31.8

 השם הקודם השם החדש השם הקודם השם החדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 אבוניס סלח אבוגיס גיא אורץ לאה אורין לאה
 אבוקמאר הנם אבוקמאר ברמלה אלוש חביבה אלוש חנה חנינה

 אביטן עליה אביטן ליליאן אלינולשוילי אוח קזר אוה
 אברג׳ל אליז אברג׳ל עליזה אלמלח מיסה אלמלה עליזה
 אברהמיאן אהובה אברהמי אהובה אלקאים מסעודה אלקאים ציונה

 אגאבאבא ׳אליאם אגמון אלי ארי מם שרית סלי ארי עם שאלי שרית
 אגאבאכא נורית אגמון נורית

 אגסטרביבי רוברט אגסטריבי דוברם שמואל באדי יחזקאל בארי אורי
 אדרי , סילביה אדרי אורית בולקיץ גרסילה בולקיץ אילנית
 אוחיון מסעודי אוחיון דודי ביטון עישה ביטון דבורה
 אוקנין סוליקה קינן שולה ביביאשוילי צצילי דזבאשוילי צצילי
 אורץ יואל אורין יואל בן חמו שלום בן ארי שלום
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ר 8/74 (המשך) פ ס  מחה הדרום, נפת באר־שבע, רשימה מ

 השם הקודם השם החדש השם הקודם השט החדש
 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרעי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שט פרטי

 בךחמו ג׳ורג׳ט בן־ארי זמירה גיורגיט למפרט סדיר סוורין למפרט צדוק
 ברודנר צבי בר צבי לנל בורים לנל דב

 ברנטמן יצחק (איגוד) ברנטמן יגאל
 מונסוננו סימון מונסטונגו סימונה :
 גבאי יפה גבאי פיה מוראד גורגיה מוראד שושנה\

 גולדברג איליא גולדברג אליהו אליא מזרחי שרה מזרחי שרית
 גרינשטיין גורג׳ה גדינשטיין נוגה מזרחי ניריה קדם נירית
 מזרחי דורון מעוז דורון
 דבאראשבילי ריטה אלישקוב ריטה מטס מריה ׳ מטס מירב
 דבאראשוילי מננה אלישקוב מננה מימק רנה מימון רוני
 דהן מאיר משה דהן משה ממן מכלוף ממן מקס

 דוד זאדה רפאל פז רפאל מרציאנו סולטנה מרציאנו שושנה
 דנינו זוהרה דנינו זהבה

 דריי םימי דריי מימי נבגאונקר איזאק בבגאונקר יצחק
 נבגאונקר מוזס גבגאונקר משה
 האחנר איגוד האוזנר יהודה נוטרת אבדי נוסדת אבדי ניסן

 הירשפלד יעקב פלד יעקב
 טבנ מיכאל סכג מישל

 יעקב

 ווייס ארנקה ווייס זהבה סורקוביץ חורקה בנימין סירקוביץ יוחנן בנימין
 וינגר זיוה .גפן זיוה סלים סאלפ םלאמה אל סלמה אל
 וינגר אופיר גפן אופיר שוברה זקי סאלם עובדה

 ויגגר ישל גפן יעל סמואל אנוך שמואל חנוך
 וינגד אברהם יצחק גפן יצחק סבבל אליהו שובל אליהו
 וקגין פרחיה וקנין פאני סנבל חגית שובל חגית
 ורפולקר רימונד ורסילקר רחמים סנבל דחייזי שובל דייזי
 סנבל רותי שובל רותי

 ורפולקר ורסילקר

 זגזג שלום שגב שלום סנבל יחזקאל שובל יחזקאל
 זרשנסקי מרים מירטה קושנידר מרים מירחה סרפרז פירוז סרפרז משה

 עזרן עזרן הדד םוסינה חדד שושנה עזרן מרםל עזרן מיכל
 חי לילי חי לילי(ליבי)

 היון טחנה היון שושנה פונדה בברלי פונדה בתיה
 חלו סמי אברהם סמי פוסטריגץ חגית שריג חגית
 פוםטריגץ יוסף אלברטו שריג יוסי

 טויטו חואטי טויטו חיים פינקר יצחק שמואל יצחק
 יברוב ליבוב יברוב רות פצ׳רסקי סליה אדית פצ׳רסקי צילה
 יוסף אמין יוסף עמי פרומן הינץ פרומן חיים
 יוםפי פירוז יוםפי פירוז פרייד אלברטו מיגל פריד מנחם

 זבדי מםעוד זבדה דני פריץ אלקםנדירו
 יטח רחמה יטח רותי אבדרי פריץ אנדרי

 יירונסיאן טל ירון טל קאזראשוילי אלי קזר אלי
 יידונסיאן ברברה ירון ברברה קאזראשוילי אבנר קזר אבנר

 יירונסיאן שמעון ירון שמעון קוגמיאן עזיזה קוגמיאן יעל עזיזה י
 קויפמן ריבה קויפמן רונית
 כדיר יצחק כדורי יצחק קלימי דליה קלימי טלילה

 כדיר יוטף כדורי יוסף קלפה מזל קלמה מלי
 כדיר אברהם כדורי אברהם קראדי גוליה קראדי גאולה
 כדיר נור כדורי נורית קריספל מאלי קריםפל שמחה
 כדיר פרחה כדורי פרחיה קרםפין שלום רפאל קרםפין שלמה

 כהן אסתר בר אסתר
 כהני פנחס כהן פנחס רובנשטיין הקטור רובינשטיין אילן

 כהני יעקב בהן יעקב רתבבלט מרי רוזנבלט ריגה *
 כהני נוסראח כהן נוםראת רויזן סלפירה רויזן סופיה
 כהני רחל כהן רחל רוימישר לאוניד רוימישר לאון
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 מחוז הדרום, נפת באד״׳שבע, רשימה מס׳ 8/74 (המשך)

 השפ הקודפ השם החדש השם הקודם השם החדש
. שם משפחה שם פרטי  שם משפחת שפ פרטי שפ משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי י

 שמשון
 ,שולמית

 סיני
 תורגמן

 שמשון
 שולמית

 חחסיגי
 תריזמן

 אליאן
 מישל

 ראש
 ראש

 "•אליאן ,
 מישל

 רוש
 רוש

 בועז
 שלמה

 תורגמן
 תורגמן

 בועז
 סלומון

 תרחמן
 זיוה תרוזמן

 ברוך
 חסידה

 שוקרון
 שמילוביץ

 שריקי

 ויקטוריה
 ברוגה
 הסיבה

 שוקרון
 שמילוביץ

 שריקי

 מחוז הדרום, לשבת אילת, רשימה מספר 8/74 מיום 1.8.74 ע־ד־יום"31.8.74

 השם החדש
 שם משפחה שם פרסי

 השם הקודם
 שם משפחה שם פרטי

 השם החדש
 שם משפחה שם פרטי

 השם הקודם
 שפ משפיזה מם סרטי

 אביטן מכלוף אביטן מכלוף מישל מזרחי מזל מזרחי מיכל

 רפאל
 פלודי

 פלג
 פלג

 רפאל
 פלורי

 פידור
 ףיייו גרגוריו מיגל גורין מיכאל פודור

 ממו מאיר צפגיה דב צפריר דב
 אחי

 מזגיני
 מזגיבי

 מאיר
 אסתר רוזט

 מזגיני
 מזגיני

 מזגיני רבקה מזגיני ריקי רחמים ברמלה עח כרמלה
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 המתיר 8 לירות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים




