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ות דונזתעפקיפ פר&ואה(אישור תואר מומוזה), תשב״ד-^1964  תקנ
 רשימת הרופאים בעלי תואר ׳־מומחה״

 לפי תקנה 14א לתקנות המתעסקים ברפואה (אישור תואר מומחה), תשכ״ד 11964, מתפרסמת בזה רשימה נוספת 2 של
 שמותיהם, מעניהם ומספרי התעודות של הרופאים בעלי תואר ״מומחה׳- שאושרו פל-ידי המנהל לענפי הרפואה המצויינים

 לצד שמותיהם:

 ענף הרפואה
 מספר תעודת

 השם המען מוממד־
 אברך אברהם שער־מנשה(מלב״ן) שיכון עובדים 3/1 ע״י חד ־ה 2139 פסיכיאטרית

 אברם לאון הולון, מעון אקדמאים גיסי כהן 58אי 2104 מחלות ילדים
 אברמוביץ ינקו כפר־סבא, רמי פינסקד 2028 כירורגיה כללית
 אברמסון יוסף־הרברט ירושלים, בית הכרפ, רת׳ ברכיהו 11 2026 בריאות הציבור
 אברפלד ניימן תל־אביב, רה׳ דיזנגוף 21 2025 רפואה פנימית

 אגר רבנו רמת־גן, רח׳ האלוף דוד 161 2134 מחלות אף אוזן וגרון
 אדלר־שרצר ורה תל-אביב, רמת־אביב, רח׳ ברודצקי 48 2030 בריאות מציבור

 אדלר שלום ירושלים, רה׳ שמאי 3 2143 פסיכיאטדיה
 אוליצקי לאו ירושלים, ככר ממס 1 2149 בריאות הציבור

 ורפואה מעבדתית
 אולמן גבריאל-היינ׳ךאלפרד היפה, הכר־הכרמל, רח׳ ליטוס 8א׳ 2254 כירורגיה אורתופדית

 אופנהיים־פישלר אלזה וזל־אביב, רה׳ בצרון 15 ;4 2031 מחלות ילדים
 אזכיראלי אלדד טבריה, בי״ח שוייצר, בנין הרופאים 2105 רפואה פנימית

 אלטר יצחק באר־שבע, רה׳ אברהם אבינו 13 2255 יילוד וגיניקולוגיה

 1 ק״ת 1604, תשכ״ד, עמי 1565.
 2 י״פ 993, תשב״ג, עמי 725; י״פ 1058, תשכ״ד, עמי 485; י״פ 1103, תשכ־״ד, עמי 1849.

 ילקוט הפרסומים 1195, 3״rt בפיו; תשכ״ה, 28.6.1965 2245



 ענף הרפואה
 מספר תעודת

 השפ המען מומחה

 אליאן מרטה נוה־עת ע״י פתח-חקוה, רח׳ העצמאות 34 2141 נוירולוגיה
 אלכסנדרוביץ דב רישרד רתמ־חן, רה׳ הראל 10 2150 פפיכיאטריה

 אלקלעי ישראל־שבת עפולה, ביה״ח המרכזי בעמק 2146 רפואה פנימית
 אלקן ולטר רחובות, רח׳ רופין 29 746 גסטרואנטרולוגיה

 ורפואה פנימית
 אלקן צפורה ירושלים, רה׳ בךמימון 27 2142 רפואה פיסיקלית ושיקום

 אמיר (קסאן) נעמי ירושלים, שיכון ביות בנין 2 2140 נוירולוגיה
 אפא מאיד תל־»בינ, יז־אליהו, דתי לזתמי גליפולי 30 214$ מהלות אף אוזן זגרדן

 אסטרייכר ברוניסלנ רמת־גן, רה׳ ביאליק 71 2032 מחלות עיניים
 אפשטיין קורט תל־אביב, רח׳ דיזנגוף 124 2033 רפואה פנימית

 ובריאות הצינור
 אץ׳ קלרה נצרת עילית, רה׳ הכרמל 14/31 2086 מחלות ילדים
 אקרמן שמואל יפו, כגיש בח־ים בלוק 38 2138 רפואה כללית
 אשכנזי־פנקט רבקה אשדוד, רח׳ יורדי־הסירה 2 2210 רפואת־ילדים

 בוברוב־הירשברב פרידה תל־אביב, רה׳ גורדון 50 2082 מחלות עיניים
 בוגרשוב נחום חל־אביב, רה׳ אחד העם 85 2135 רפואת ילדים
 בורטניק-שכנאי אדלה תל־אביב, רח׳ דדך היפה 23 2034 מחלות ילדים

 בורלא מנחפ־יצחק יפו, שדי ירושלים 48 2107 רפואה פנימית
 בורקובפקה־גלבפיש דיאוניזה תל־אביב, רה׳ הס 4 2155 רפואת ילדים
 ביצ׳צ׳ז חיים נסיב חיפה, דחי הדד »1 2108 מתלות ילדים

 בירר גדעון הל־אביב, רה׳ שיבקין 59 2035 כירורגיה אורטופדית
 בכר מרדכי(מרקו) תל־א3יב, רה׳ הברון 8 2147 נוירולוגיה

 בלוך ארנסט קיבוץ נירים, דואר נע נגב 3137 רפואה כללית
 בלום־קוז׳ינובסקה אמיליה רמת־גן, דחי יהלום 77 2144 פפיכיאטריה

 בלצךגדטי רות חל-אביב, רה׳ עקיבא אריה 23 2145 רפואת ילדים
 בן־הדוד (גנאדו) שלמה ירושלים, רה׳ בן־םירא 18 2106 רפואה פנימית
 בן־מאיר שבתאי(סידני ניומן) קיבוץ שלוחות, עמק בית־שאן 2256 רפואה כללית
 בנדרלי אברהם חיפה, רח׳ מוריה 35 2033 מחלות ילדים
 ברגר היים־שמעון בני־ברק, רה׳ אנילביץ 10 2136 רפואה כללית
 ברודרמן ישראל ירושלים, דחי הפלמ״ה 18 2109 מחלות ריאה

 ברוש ורדה תל־אביב, רח׳ זלוציסטי 5 2037 מחלות ילדים
 ברטופ ליאופולד בתיים, רח׳ בלפור 88 2081 מחלות עור ומין
 ברלין חיים תל־אביב, שדי רוטשילד 117 2083 מחלות עור ומין
 ברנשטיין ארטור אשדוד, שיכון אקדמאים 659/9 2080 רפואה מעבדתית

 ברנשטיין שרה חיפה, רח׳ החשמונאים 26 2154 יילוד וגיניקולוגיה
 ברש אוזיה ירושלים, בית וגן, שיכון הסבון בלוק 3 2153 פסיכיאטריה

 גב־אור אודליה חולון, רח׳ עין־גדי 6 2160 מיקרוביולוגיה קלינית
 גבאי פלורה ירושלים, רח׳ הפלמ״ח 30 2158 פפיכיאטריה

 גוטפריד ולטר רעננה, רה׳ סולד 13 2038 רפואה כללית
 ובריאות הציבור

 גולדשטיין רודולף עפולה, ביה׳־ח המרכזי בעמק 2039 מחלות ילדים •
 גולף אדולף תל־אביג, דחי לואי מרשל 10 2087 רפואה פנימית

׳ הגליל 76 *•215 פסיביאטריה  גורדון דוד היפה, נוה־שאנן, תו
 גורמן נח תל־אביב, רה׳ בצלאל 9 2079 רפואה פנימית

 גיי יצחק ירושלים, דחי עמק רפאים 24 2201 מחלות אף אוזן וגרון
 גילון אליהו תל־השומר, שיכון רופאים, גית 9 2157 רפואה פנימית

 וגפטרואנטרולוגיה
 גילון אליהו

 גלבר חנה ירושלים, שדי בן־מימין 15 2027 רפואה פנימית
 גליבטר־זילברשטיין שמחה תל־אביב, רמתיהן, רה- רוזן 17 2047 מחלות ילדים

 גרילטר חיים ירושלים, רה׳ רד״ק 30 2156 מיקרוביולוגיה קלינית
 גרימברג יוסף בת־ים, רמת־יוםף 86/10 2076 אנטומיה פתולוגית

 גרינברג לאה רמת־גן, רח׳ הרואה 123 2040 מחלות ילדים
 גרינשטייץ מריה תל־אביכ, דמת־אביב, דמי להובר 6 2078 רפואה פנימימ

 גרינשפן בטי יפעה, קבוץ 2133 פסיכיאטרית

 2246 ילקוט הפרסומים 1195, כ״ח בםיו! חשכ״ה, 28.6.1965



 •ענף הרפואה
 מספר תעודת

 השם המען מומחה

 גרבייק נתן תל־אביב, רח׳ קפלנסקי 2/22 2041 בריאות הציבור
 גרף מקס רחובות, שד׳ בן־ציון 30 2042 מחלות ילדים

 דבורז׳צקי מרק חליאביב, רח׳ דיונגוף 89 2164 רפואה פנימית
 דה־שליט נחמה רחובות, מכון ויצמן 2162 פםיכיאטריה

 דונה ארנה תל־השומר, שכ׳ הרופאים בית 4 2166 רפואת ילדים
 דונה נאורג הל־השומר, שכ׳ הרופאים בית 4 2088 כירורגיה כללית

 דורון נעמי תל־אביב, שד׳ קק״ל 9 2165 פסיכיאםריה
 דורםט פרידריך תל־אביב, רח׳ גורדון 37 2257 יילוד וגיניקולוגיה

 דיאמנט עמנואל נתניה, רה׳ זיבוטינסקי 8 2161 פסיכיאטריה
 דינר שלמה (סלי) חל־אביב, רה׳ סוקולוב 20 2110 קרדיולוגיה

 דמסקר בקה ירושלים, קריתייובל, דחי דגינוביץ, בית גיורא 2163 מיקרוביולוגיה קלינית
 דנוש אנדרה פרדם־חנה, רה׳ נוה מרחב 25 2043 רפואה פנימית

 חיים אוסקר ירושלים, רה׳ עמק רפאים 25 1875 רפואה פנימית ופםיכיאטריה
 הייק אונוטטה חיפה, רה׳ זרובבל 9 2187 פסיכיאטריה

 הירש וילי חיפה, רח׳ הלל 67 2168 מיקרוביולוגיה קלינית
 הלוי אפרים ירושלים, רה׳ אבן גבירול 10 2111 רפואה פנימית

 הלפרן ביאנקה ירושלים, רה׳ חובבי ציון 13 2169 פפיכיאטריה
 הלר עמנואל ירושלים, קרית־יובל, שיכון עובדים בלוק 10 2044 מחלות עיניים

 המבורגר שיינדלה חיפה, דחי רוטשילד 20 2083 רפואה מעבדתית
 הט־יוםף - ירושלים, רח׳ אחד העם 6 2170 פסיכיאטרית
 הר־פז לואיז ירושלים, רה׳ חרל׳׳פ 37 2180 פסיגיאטריה

 הראל אריה תל־אביב, רח׳ יהואש 11 2239 רפואה פנימית
 ואנדוקרינולוגיה

 הרמן רודולף חיפה, בכר היינה 18 2258 ממלות אף אוזן וגרון

 וולט לוי עפולה עילית, נבעת המורה 166/3 2173 רפואת ילדים
 וולפיילר ליאון תל־אביב, ככר מלכי ישראל 6 2045 רפואה פנימית
 זורמךגוטהייל קרולה ירושלים, דחי בן לברט 6 74 22 רפואה פנימית
 ויטני לדיסלאו חיפה, רה׳ בן־שמן 4 2046 רפואה פנימית

 ובריאות הציבור
 וייס אויגן באר־שבע, מעון אקדמאים 23 2090 מחלות עור ומין

 וייסמן אברהט פתח־תקוה, שיכון סלע, רח׳ קפלן 4/8 2176 מיקרוביולוגיה קלינית
 ויטנבק הנריקוס תל־אביב, רח׳ גורדון 86 2132 נוירולוגיה ופםיכיאטריה

 וירץ בלה ירושלים, ראש רחביה, רח׳ הקרךהקימת 8 2171 רפואת ילדים
 ולגרין שמואל חיים חדרה, רח׳ רמב״ם 43 2091 רפואת כללית

 ובריאות הציבור
 ורטהייט נורברט תל־אביב, רח׳ מופינזון 3 2172 נוירולוגיה ופסיכיאטרית

 זוננרייך יוליו אשקלון, עתיקות ג׳ 214/8 2177 מיקרוביולוגיה קלינית
 זלוסניק אבינעם ירושלים, רה׳ מטודלה 23 2178 רפואה פנימית והמטולוגיה

 זנדברג קורט רמח־גן, רה׳ ביאליק 63 2084 יילוד וגיניקולוגיה

 חזן גרגהרד־יצחק ירושלים, קרית יובל, רה׳ קליינמן 6 2179 רפואה פנימית
 חלבן אברהם תל־אביב, רה׳ סירקין 23 2092 רפואה פנימית

 טג׳ר אדולף תל־אביב, שד׳ בן־ציון 29 2093 מחלות עור ומין
 טרושקין רבקה תל־אביב, רח׳ אבךגבירול 148 2112 .מחלות ילדים

 טרש־זילבדשטיין רבקה
 (אלפרידה) תל־אביב, רח׳ דיזנגוף 89 2094 מחלות עור ומין

 ידלין אפרים תל-אביב, רוז׳ אחד העפ 126 2113 מחלות עיניים
 יוהנובצקי מרים תל־אביב, רה׳ נצח ישראל 17 2075 בריאות הציבור
 ינקו לאון חדרה, שד׳ רוטשילד 42 2259 מחלות עור ומין

 ינקו תאודור תל־אביב, אפקה, רת׳ הנוטר 29אי 2114 מחלות ילדיס
 ינקונסקו מריוס . חולון, שכ׳ גיסי כהן רח׳ כ״ה 7 2182 מיקרוביולוגיה קלינית

 ילקוט הפרסומים 1195, כ״ח בפיו! תשב״ה, 28.6.1965



 ענף! הרפואה
 מפפר תעודת

 השם המען מומחה

 יעקובובסקי אברהם נתניה, רה׳ רמז 4 2175 רפואה כללית
-ירושליפ, שד׳ בן־מימון 39 2183 פסיכיאטריה  יעקבס דוד־איזידור

 יעקובי דוד תל־אביב, רה׳ מיכה 4 2096 מחלות עור ומין
 יערי משה טבריה, רה׳ 200, שיכון חסכון א/706 2181 כירורגיה כללית

 ישראל (קלאן) יעקב תל־אביב, רה׳ ארלוזורוב 35 2151 גוירוכירורגיה

 כאהן ארטור ירושלים, שיכון בית־וגן בלוק 3 2115 רפואה פנימית
 כהן נודמן חיפה, רח׳ יפה נוף 114 2116 מחלות ילדים

 כהן נסים תל־אביב, דחי גרץ 6 2184 מחלות אף אוזן וגרון
 ומחלות עיניים
 כוזרי יצחק נתניה, רה׳ ניל״י 33 2185 נוירוכירורגיה

 כלף משה יפו, שדרות ירושלים 32 2260 יילוד וניניקולוגיה
 כרמלי דוריס עכו, רה׳ ז׳בוטינסקי 19/10 2250 רפואת ילדים

 לבון בן-ציון הדרה, רה׳ הנשיא 80 2048 בריאות הציבור
 לבנטל מיייהרדט הל־»ביב, רה׳ יהודה הלוי 98 2117 אגטזמיה פתולוגית

 לוונטל ארטור תל־אביב, שדי רוטשילד 82 2118 רפואה פנימית
 לוי נפים־אהרון גבעתיים, רה׳ כצנלפון 36 2186 רפואה כללית
 לומברוזו גיאקומו תל־אביב, רח׳ אבן גבירול 74 2029 מחלות עיניים

 לופו לוצי טבריה, שיכון הסבון, רה׳ 200 מם׳ 733/2 2187 אנטומיה פתולוגית
 ליבר (דיובס) אילינור ירושלים, רה׳ חובבי־ציון 10 2049 בריאות הציבור

 ליטאני אונן ירושלים, בית־וגן, שכ׳ חסכון בלוק 3 2191 פסיגיאטריה
 לינדנבאום קרל ירושלים, בית וגן, שיכון חסכון בלוק 3/2 1129 רפואה פנימית
 ומחלות ריאה

 לנדאו ברוך רמת־גן, רח׳ ערמונים 11 2248 אנדוקרינולוגיה
 לנדאו לואיס מנדל ירושלים, בית וגן בלוק 3 2030 מחלות עיניים

 לנדסברג אמה הדרה, רח׳ הרברט סמואל 30 2190 מיקרוביולוגיה קלינית
 לס הנה חולון, רו!׳ שנקר 8 2189 נוירולוגיה

 לםקיךברנד חוה היפה, רה׳ ירושלים 33 2077 מחלות עיניים

 מאיר גימס טבעון, רה׳ הרקפת 33 2051 בריאות הציבור
 מונטג־רייבנבך קלרה נהריה, קרית-העשור 528/20 2198 מיקרוביולוגיה קלינית

 מוסקוביץ מאיר־דוד־משה הרצליה, רה׳ השושנים 11 2128 רפואה כללית
 מוסקונה קאולי רבקה רחובות, ביה״ ״קפלן״ שיכון הרופאים 2120 מחלות ילדים
 מועלם אברהם גבעתיים, רח׳ פירקין 17 2252 רפואת ילדים

 מורדיש-גוטמן רמה תל־אביב, רח׳ ליברמן 5 2052 בריאות הציבור
 מילר מקסימיליאן ירושלים, רח׳ רד־׳ק 18 2193 נוירולוגיה ופטיכיאטריה

 מלברג איזידור תל־אביב, שדי חן 23 2122 רפואה פנימית
 מלמד אברהם לוד, רה׳ הרצל 47 2199 רפואה פנימית
 מלמד מואיז־מאוצי תל־אביב, שדרות הר־ציון 37 2196 רפואה כללית

 מנסור יצחק טבריה, בית״ פוריה 2194 כירורגיה אורתופדית
 מרגלית מרגיט רחובות, רה׳ חרש 14 2261 יילוד וגיניקולוגיה

 מרגלית עמנואל ירושלים, דרך בית־ לחם 43 2197 רפואה פנימית
 ורפואה כללית

 מרה אנדרי תל־אביב, רח׳ יהושע בן־נון 32 2192 נוירולוגיה ופםיכיאטריה
 מרקום יוסף ירושלים, קרית־יובל, רה׳ שמריהו־לוין 43 2195 פםיביאטריה

 מרשלקוביץ משה היפה, רה׳ ארלוזורוב 31 2123 רפואה פנימית
 משיח שמואל צפת, שינון חסכון 40/3 2121 מחלות ריאה

 נגרים־מסלימביציוס ישראל תל-אביב, רת׳ רמז 38 2200 מחלות אף אוזן וגרון
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 ענף הרפואה
 מספר תעודת

 המען מומחה
 2262 יילוד וגיניקולוגיה

 2204 רפואת ילדי0
 2095 מחלות עור ומין

 2263 יילוד וגיגיקולוגיה
 2097 יילוד וגיניקולוגיה

 2053 כירורגיה כללית
 2203 נוירולוגי?? ופסיכיאטרית

 2098 יילוד וגיניקולוגיה
 2203 רפואת ילדים

 2074 בריאות הציבור
 2205 מיקרוביולוגיה קלינית

 וכימיה קלינית

 2073 בריאות הציבור
 2206 רפואה פנימית
 2054 רפואה כללית

 2129 רפואת ילדים
 2055 מחלות ילדים

 2099 כירורגיה כללית
 '13 2056 כירורגיה אורטופדית

 2209 רפואת ילדים
 2222 רפואת ילדים

 2219 מחלות אף אוזן וגרון
 2212 רפואת ילדים

 2217 מתלות אף אתן וגרון
 2251 רפואת ילדים

 2130 נוירולוגיה ופסיכיאטרית
 2208 פסיכיאטריה
 2213 פסיכיאטרית

 !׳ 2057 רדיולוגיה — מגמה אבחנחית
 2101 רפואה פנימית וקרדיולוגיה

 2253 נוירולוגיה
 2224 נוירולוגיה ופסיביאטריה

 2207 רפואה פנימית
 2214 פטיכיאטריה

 2100 רפואה פנימית
 2072 רפואה כללית

 2215 רפואה פנימית
 2058 כירורגיה כללית

 וגיניקולוגיה
 2213 רפואת ילדים
 2059 מחלות עיניים

 2216 יילוד וגיניקולוגיה
 2211 נוירולוגיה ופסיביאטדיה

 2070 רפואה פנימית

 2071 רפואה פנימית

 2060 כירורגיה פלסטית
 ומקסילופציאלית

 2225 רפואה כללית
 2067 בריאות הציבור

 2223 נוירולוגיה ופסיכיאטרית
 2228 מיקרוביולוגיה קלינית

 דמת־גן, רת׳ הרות 60
 רמת־יוסף, שדי קק״ל 17

 חל־אביב, רח׳ הרמן כהן 8
 בני־ברק, רה׳ ירושלים 29

 הולון, מעון אקדמאים צריף 105א׳
 ראשוךלציון, רה׳ מרגולין 4

 נדריה, קו־יתעשור 531/3
 תל-אביב, רה׳ הס 8

 תל-אביב, דחי גורדון 7
 באר־שבע, דחי ז׳בוטיבפקי 15

 תל־אביב, רמת־אביב, רח׳ אינשטיין 41

 קיבוץ גשר הזיו דואר נע גליל המערבי
 הל-אביב, דחי לואי מרשל 48

 תל־אביב, רח׳ הגדוד העברי 28

 קרית־מוצקין, דחי הרב קוק 54
 תל־אביב, רה׳ שילה 8

 תל-אביב, רח׳ ארלוזורוג 133
 באד-יעקב, שיכון עובדי בי׳׳ח לחולי ריאה מס׳

 גבעת אולגת א׳ מסי 95
 באר־שבע, שכ׳ ד׳ 357
 בני־ברק, רח׳ קפלן 4
 נהריה, רת׳ הרצל 47

 פחח־תקוה, רח׳ רוטשילד 111
 הל־אביב, רח׳ בזל 38

 חיפה, רח׳ בלום 2
 עכו, צפון, שיכון אקדמאים 26/9

 פתח־תקוה, רה׳ חיים עוזר 32
 יפו, שיכון חסכון, רת׳ בעל שם-טוב בלוק 13א

 תל־אביב, דחי ק.ק.ל. 9
 טבריה, בגין הרופאים ביח׳׳ח שוויצר
 ירושלים, בית־וגן, בלוק 3, דירה 34

 חיפה, רח׳ יוסף 8
 חיפה, הר הכרמל, דתי בביריק 4

 תליאביב, רה׳ יהודה הלוי 129
 תל־אביב, רה׳ ארבע־ארצות 8

 תל־אביב, שדי קרן קיימת 7
 היפה, רח׳ ירושלים 10

 ירושלים, קרית יובל, רח׳ קליינמן 10
 עפולה עליה, רה׳ קרן הקיימת 9

 חל־אביב, שדי תרס״ט ב׳ 11
 תל־אביב, רת׳ ביאליק 16

 תל־אביב, דחי בלוף 12

 כאר־שבע, רה׳ שלושת בני-עין חרוד 0ד

 חיפה, קריה־ים, רח׳ הירדן 5

 תל-אביב, רה׳ כ״ט בנובמבר 18
 תל-אביב, רמת־אביב, רוז׳ רידינג 15

 רמת־גן, רמת־חן, רה׳ עובדיה 4
 אשקלון, רה׳ י.ל. פרץ 5/5

 סאו־שמילוביץ זיק
 םולימוש־פרנק נרטדוד

 סופר ישראל
 סטרולוביץ לאון

 פטולריו חנה
 סטולריו עמנואל

 סמזה ניקולה
 סמט-זלוזצקי רוזליה

 סגה חנה
 סעדיה חיים

 פפושניק זיםי

 עליון אהרךוולף
 עצמו ן אברהם

 ערב חיים

 פולסקה מרים (מריה)
 פולק אוטו
 פוקס יוסף

 פינטאה ברבו
 פיגקלר יקיר

 פישמן ג־ין
 פישר יעקב

 פל לדיסלאוס
 פלקה (יצחק) פרנץ

 פלקסר רבקה
 פסט ירזיי

 פרילה יוסף
 פרולו־פרנדל סוזי

 פרופים אהרן
 פריד חיים־הלל
 פרידמן אברהם

 פרידמן חירי
 פרילמן מיכאל

 פרל מרטה
 פרלמן אוגוסטה

 פרנקל בנימין
 פרגקפודטר אלפונס

 פרץ לאונרד

 פרץ-שור טוניה
 פדקש לדיסלאו

 פדרו היים
 פשדצקי הרמן

 פשטיצקי פנחס

 צבי־רן שלמה

 קאופמן קטרינה

 קאופמךגרמניס סטרנה
 קוטליאר שמעון

 קולצ׳ר סטפן(שלמה)
 קופל־פרנקל ויקטוריה
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 מספר תעודת
 השם המען מומחה ענף הרפואה

 קטלן דניאל יפו, שד׳ ירושלים 34 1919 קרדיולוגיה
 קיבייקו איזבלד! בני־ברק, דחי עצמון 35 2221 פפיביאטדיד,

 קלאורה שמואל עכו, רה׳ מרדכי אנילביץ 8 2229 רפואה כללית
 קלופפר פרנץ תל־אביב, רמת־אביב, רה׳ לחובר 4 2230 מחלות אף אוזן וגרון

 קמחי דוד פהח־תקוה, רת׳ רוטשילד 140 2061 אורולוגיה
 קן מרקו ירושלים, טלביה, רה׳ אחד העם 4 2024 אורולוגיה

 קנדלר אברהם קרית־גת 764/15 2220 רפואת ילדים
 קסלר אדטור הל־אביג, רה׳ ויתל 11 2126 אלרגולוגית

 קראוס יואב קרית־היים, מעון אקדמאים 229/ב 2226 פסיכיאטריה
 קרוננטל־רחנברג מירוסלבה הרצליה, נוף־ים, רח׳ הפועל 30 2227 רפואה כללית

 קרוג׳יק נחום וזל-אביב, רח׳ פרופ׳ שור 12 2069 יילוד וגיניקולוגיה
 קריגל איגנץ רמת-גן, רח- ירקונה 32 2125 מחלות ילדים
 קריגר־צ׳לנוב פני תל-אביב, שדרות רוטשילד 71 2124 מחלות ילדים

 קרן חיים תל־אביב, רה׳ לונץ 10 2068 יילוד וגיניקולוגיה
 קרצר גטי חיפה, רה׳ שפרינצק בלוק 28/2 2264 מיקרוביולוגיה קלינית

 רביד אברהם קרית־טבעון, רה׳ אורנים 13 2236 רפואה כללית
 רבינא אלכסנדר באר-שבע, רחוב םוקולוב 8 2234 רפואה פנימית
 רוז׳יצקי לודוינ פתח-תקוה, רח׳ ברנדה 8 2131 רפואת ילדים
 רוזנברג טומה אשקלון, בי״ת אשקלון 2231 רפואת ילדים

 רחינסקי ירהמיאל תל-אביב, רת׳ גורדון 85 2235 מיקרוביולוגיה קלינית
 דוזנשייךקיםטר הלנה נתניה, רח׳ ביאליק 2 2237 נוירולוגיה ופסיכיאשריה
 רוטנברג יצחק ראובן הל-אביב, דחי רש״י 4 2249 נוירולוגיה ופסיכיאסרית

 רוטשילד סלומון ירושלים, רת׳ ר״דק 3 2240 פסיכיאטרית
 רון אברהם חדרה, שדי רוטשילד 12 2102 כירורגיה כללית

 רונה פרדיננד תל-אביב, רח׳ לה־גרדיח 47 2127 רפואה פנימית ומחלות ריאה
 ריבון אריה תל-אביב, רח׳ ישראלס 6 2062 מחלות ילדים
 רימדזיון־הוריגה סופיה יפו, שדרות הבעש״ט 1 2232 רפואת ילדים
 רפפורט יהודיה ירושלים, מושבה יונית, רה׳ יהושע בךנון 32 2233 פסיכיאטריה

 שאקי ויטל הל־אביב, רה׳ הרצל 65 2247 נוירולוגיה ופסיכיאטריה
י גיסי בהן, דחי יותבטד, 76/37 2063 מחלות עיניים  שולזון לוצי הולון, שנ

 שוםברגר יוחנן(יוהן) ירושלים, רח׳ הרכבת 27 2238 פסיכיאטרית
 שורני לדיטלאו ירושלים, בית־תכדפ, בית התינוקות ויצו 2103 מחלות ילדים

 שטייסל סילביו תל־אביב, רח׳ השילה 13 2085 מחלות עור ומין
 שטיין יחזקאל ירושלים, רח׳ שלום עליכם 5 2246 רפואה פנימית
 שטרן יוסף־שלמה באר־שגע, שיכון ד׳ בית מס׳ 321 2245 רפואה פנימית

 שיבר מריאסי ירושלים, דתי רחל-אמנו 42/1 2244 פסיכיאטרית
 שיובי׳ן יעקב תל-אביב, רמת־אביב, רח׳ ברודצקי 64 2242 כירורגיה כללית

 שמוקלד וילימ נתניה, רה׳ שער הגיא 5 2065 מחלות עיניים
 שמחם מלציח בני־ברק, רה׳ דוד־המלך 22 2241 רפואת ילדים

 שרמק אלפרד חיפה, רמת־הדר, רח׳ ליאון בלום 2 724 כירוריגה כללית ואורולוגיה

 חמשם בורים תל־אביב, רח׳ הוברמן 14 2064 רפואה פנימית

׳ גזיבין  כ״ו בהשון תשכ״ה (1 באוקטובר 1964) ד״ר ר
 (לזמ 77313) המנהל הכללי של משדד הבריאות
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 פקודת. הבזתעסקיט ברפואה, 1947

 רופאים המורשים לעסוק במקצועפ
 בהתאם לסעיף 19 לפקודת המתעסקים ברפואה, 11947, מתפרסמת בזה רשימה נוספת 2 של שמותיהם ומעניהם של הרופאים המורשים
 לעסוק במקצוע הרפואה בארץ, שקיבלו את רשיונותיהם מיום ט״ז בטבת תשכ״ד (1 בינואר 1964) עד יום כ״ו בטבת תשכ״ה (31 בדצמבר

:(1964 

 מספר מספר
 השם המען הרשיון השם המען הרשיון

 אבו־נסאר חבנא נצרת, רח׳ 119 בית 2 6903 גבריאל מיכאלה ירושלים, רח׳ כרמון 16 6763
 אברבנאל חיים בת־ים, דחי ירושלים 28 6925 גודל ויקטור בי״ת תל־השומר,

 אבדם גיחה חיפה, בי״ח רמב״ס, מגורי רופאים 6945 שיכון הרופאים 91/6 6871
 אברמסון יוסף־הרברט ירושלים, בית הכרם, גוטפרוינד לזר־אנדרה נתניה, אולפן בךיהודה 6730

 דחי ברכיהו 11 6750 גוטקובסקי-ולפיש פאולה מושב עמיר,
 אברפלד ניימן תל־אביב, רח׳ דיזנגוף 21 6708 דואר נע גליל העליון 6796
 אגוז נחום ביה״׳ח תל־השומר, גולדוסר משה תל־אניב, רה׳ אחד העם 138 6862

 שכונת עמק דומן 1 6834 גולדין יעקב תל־אביב, רמת־אביב,
 אדוני עמירפ ירושלים, רה׳ ארלוזורוב 20 6882 רח׳ ברודצקי 36 6801
6S40 10 אוקסהורן אריאל תל־אביב, דחי בר־כוכבא 63 6771 גולדשמיד צבי תל-אביב, רח׳ אדם הכהן 
 אורבך חוה־יחגה חיפה, קרית אליעזר, דרך יפו 209 6848 גיזגפלד אפריפ ירושלים, דה׳ דיזרעאלי 15 6776
 אזטנוף־חשמונאי משה חיפה, ת.ד. 9621 6860 גלבר חנה ירושלים, שדי בךמימון 15 6761
 אייזלר־רוזנברג גרדה רמה-גן ב׳, רח׳ גרנדוס 678S 17 גלזר פיליפ צפת, בית׳״ח הממשלתי 6809
 אילוביץ בן־ציון ירושלים, רוממה, בלוק 14 6745 גלזר־בדגן אני־אליזבט צפת, ביה״ה הממשלתי 6811
 אילוביץ־קוקוש סילביה ירושלים, רוממה, בלוק 14 6781 גליקר עדנה תל־אביב, רה׳ אוסישקין 52 6857
 איציקוביץ הנריק פוןח־תקוה, פגיה, שיכון סגל 6908 גלםטל זיגפריד שער־מנשה, בי״ח מלב״ן 6808
 איצקוביץ רחל דימונה 6913 גמפל נרנרד ירושלים, רחביה, רה׳ התיבונים 3 6926

 אלגום דוד תל־אביב, רה׳ אפשטיין 8 6853 גנזל טיבור חיפה, נוה־שאנן,
 אלטרסקוהרמן תל־אביב, ככד מלכי ישראל 11 6759 רה׳ גדליהו וילבושביץ 6914
 אליצור אבנר תל־אביב, רח׳ יהידה המכבי 14 6766 גרובה אלנה תל־אביב, רה׳ נחמני 45 6973
 אמד ריתלפו-יצחק באר־שבע, ביה״ת המרכזי לנגב 6719 גרוכ «ימריך קרית־וזיים, רה׳ נ״ו 27 6935
 אנאיטי נסיר נצרת עילית, אולפן נצרת 6746 גרטנברג אלפונס תל־אביב, רח׳ גונן 12 6849
 אנגל יואל תל־אביב, רה׳ יונה הנביא 40 6726 גרינברג מרקו תל-אביב, רח׳ צייטלין 27 6738
 אנטל קורנל חיפה, רת׳ מוריה 45 6879 גרינולד אדיה תל-אביב, דחי רופין 45 6788

 ארנוגיץ-הכטר לילי פרדס־רובין, צריף 42אי 6784 גרשון יודיטת ירושלים, קדית־יובל
 רוז׳ ברזיל 104124 6877
 בוסק פטה־שדה נצרת עילית, מעון אקדמאים 6966 גרשלר סופיה־קזיימיריה הולון, שדי קוגל 3 6900

 בוקסבאום אשר תל-אביב, דחי כ״ט בנובמבר 48 6897
 בוקמבאום לזר גבעת־שמואל, פרדס רובין, דוידזון נטע חיפה, רח׳ נוה יוסף 5 6915
 צריף 49אי 6788 דזיאלושיצקי איזק תל־אביב, שד׳ קרן קיימת 63 6777
 בורוש אריקה נהריה, קריה עשור 333/6 6805 דיאב אחמד ירושלים, מלון נוטרדם 6779

 בורסקי מקסימיליאן ;תניה, דחי בן־יהודה 5 6841
ן זולוטוב 6905 הדר בנימין היפה, רח׳ נחשון 5 6845 י  בלנק סנטיאגו אשקלון, 153/3, מ
 נן־שחר שאול הרצליה, שיכון שביב 22גי 6898 הולו נוריה־בורה תל־השומר, בית החולים הממשלתי 6959
 בנאלגוט־אנגילר ניאמה טבריה עילית רה׳200,בית 717/10 6886 הופמן סימור כפר־סבא, בי״ה ״מאיר׳׳ 6962
 בר (ברשינסקי) יצחק היפה, רה׳ תל־מנה 6 6774 הורן יואב ירושלים, רה׳ הפלמ״ח 15 6799
 ברבר שעיה נצרת עילית, מעון חדש 9 6937 הורק פרידמן וירה אשקלון, מעון אקדמאים חדש 14 6953
 ברגהוף־קאופמן קליאו הדרה, דחי נורדאו, היימן רוזת באר-שבע, שיכון לדוגמה 3/134 6891
 גית היולדות הישן 6874 הלמן»הדן חדרה, נות־וזיים, בית גרינבדג 6958
 ברגמן אמי ירושלים, רה׳ לינקולן 20 6802 הלקין הלל יהוד, דחי הזית 25 6714
 ברגר לדיסלב קרית־יס ג׳, רה׳ הראשונים 7 6916 הנדזל זאב חולון, רה׳ קראוזה 28 6755
 ברוידא אלכסנדר ירושלים, דחי חרל״פ 50 6884 הר־פז לואיז ירושלים, חץ׳ חרל׳״פ 37 6863
 ברטולסקו זיאן תל-אביב, רח׳ טקוה ישראל 4 6775 הרונסקי איבן גבעתיים, רח׳ מנקין 67 6907

 בדיל זיגטונד אשדוד־ים, רת׳ המעפילים 986/4 723 הרמן יוסף־בנימין ירושלים, בית־הכרם,
 ברנשטיין־סוריאנו רות רחובות, שיכון מלציין 4/5 6856 רח׳ המייסדים 13 6822

 ג ע״ר 1947, תופי 1 מטי 1637, עמי 262.
 2 י״פ 1141, תשכ״ת, עמי 837.
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 הכופר
 השפ המען הרשיון

 כמילניצקי-
 קורוםטישבסקי הלנה גאר-שבע, מעון אקדמאים 8/1 6741

 לאוב דורי היפה, שדי או״מ 48 6820
 לאופר מאיד («ריו) תל־השומר, בי״ה ממשלתי 6955
 לאל אברהם חולון, רה׳ הטייסים 21/10 6804
 לבל הרמן בת־יס, רה׳ הנגבה 5 6835
 לובל־בלום אילנה ונל־אביב, סימטת נס־ציונה 4 6826
 לובנטל אורי ירושלים, רה׳ הפלמ״ח 11 6767
 לוי יוסף עי-יהודה, רה׳ הורדים 36 6940
 לוי מיכה ירושלים, דחי שמואל הנגיד 17 6707
 לוי נסים היפה, רה׳ יצדק שדה 43 6791
 לויט־אלטרמן מריה באר־שבע, מעון אקדמאים 20 6743
6924 s לויטן מניה ירושלים, בית־הברם, רחישילר 
 לוין מרדכי יפו, רח׳ הדולפין 1 6760
 לוין שמואל חל-אכיב, רח׳ קארו 4אי 6904
 לומברוזו גיאקומו • הל-אביב, רה׳ אבן גבירול 74 6816
 לזר זאב וו.ג, תל-אביב, רה׳ שלום עליכם 8 6829
 ליגל חנן פתח-תקוה, שיכון יד לבנים א/6 6727

 לייבה ליאון חיפה, נוה־שאנן,
 רה׳ גדליהו 19/10 6851
 לייברמן יוסף באר־שבע, מעון אקדמאים חדש 6893

 ליידרמן ישה תל־אביב, רמת־אביב,
 רה׳ ליאון בלום 21 6928
 ליבטיג חיים חיפח, שדי הנשיא 2 6817

 מגר שרלס חיפה, רח׳ רחל 13 6961
68S1 4 מוטאואסל מנעה בת־ים, רה׳ פלרשטיין 
 מוניציור גרגוריו באר־שע,שכ׳הי לדוגמה 183/28 6718
 מוביקדם גוסטב הרצליה, שכון רסקו, בית־בלוך 6864
 מורדי גואל נהריה, רה׳ אוסישקין 8/2 6889
 מושקוביץ אברהם ירושלים, רה׳ הפלמ״ה 12 6754
 מיכאלי מרים חיפה, רה׳ שדל לוץ 12 6365
 מיקולסקי יזיי חדרה, רח׳ הנשיא 34/14 6875
 מנדל ג׳ורג׳ אילת, מם׳ 401/3 6894
 מנללסון לזר הרצליה, מעון אקדמאים 21א׳ 6813
 מספר דניאל ירושלים, קרית־יובל, בית גיורא 6348
 מרתב אריה חיפה, רה׳ יפה־נוף 26 6854
 מרקו עמנואל יפו, שדי ירושלים 32/1 6877

 נויפלד פרדיננד ירושלים, צפון תלפיות 28 6839
 ניישטט עמנואל קיבוץ ניר־יצחק 6921
 נתנזון מיכאל ירושלים, שיכון ״ניות״ 20א׳ 6974

 סגל פסח תל־השומר, שיכון הרופאים 7/1 6778
 פודמייאבישר

 םוזן־םולטן פתה־תקוה, רח׳ ארלוזורוב 23א׳ 6764
 סונש זולטן נתניה, רח׳ דיזגגוף 39 6938
 סופר יגאל תל־אביב, רמי אלכסנדר ינאי 11 6853

 סוק מרטין חיפה, מהנה דוד,
 רה׳ המלך שאול 77 6952
 סוורםקי משה היפה, רח׳ שושנת הכרמל 37 6835
 סטריקובסקי־צנגן מרים רמת־גן, רה׳ יוסף מגלילי 11 6947

 מטרכילביץ אחרונה ירושלים, קרית משה,
 רח׳ השושנה 7 6715

 מכפר
 השם המען הרשיון

 הרצלפלד טטינה תל־אביב, רח׳ שאול המלך 17 6763
 הררי אריה תליאביב, רה׳ מלציט 21 6987

 וודוביץ דניאל הליהשומר, בי״ח. ממשלתי 6790
 ויזנפלד לזד יפו, שד׳ ירישליפ 153 6934

 ויינשטיין מרקוס חיפה, נוה-שאנן,
 דחי הרב מימון א/16 6720
 וייס ישראל היפה, דרך נוה־שאנן 35 6960
 וייסקופף היימן ירושלים, רמי רשב״א 8 6752
 וינברגר יצחק חל־אביב, רה׳ קליי 9 6751

 זינד יחיאל ירושלים, קרית־יובל
 י רה׳ אורוגואי 23/2 6747

 וינטד אדולף ירושלים, קרית־יובל,
 רה׳ ברזיל 107/8 6887
 וינר אולגה תל-אביב, רח׳ צבי גרץ 11 6838
 וולאנו טירצ׳ה נתניה, קרית נורדאו 289/2 6861
 ולאנו צירגיקה הולון, דחי הסנהדרין 42 6797
 ורדי דנורה ירושלים, רח׳ איתמר בן-אבי 22 6716

 ורשאואר־שורץ ליביה רת־ים, רמת־יוסף,
 שדרות קרן קיימת 16 6757
 ורשבסקי בנימין עכו, רח׳ שלמה בן־יוסף 10 6732

 זבידה יחזקאל רמת־גן, רמת־יצהק,
 רח׳ עטרות 19 6896
 זהר רחמים תל־אביב, רה׳ בלוך 4 6942

 זומר צבי ירושלים, בית־הכרם,
 רח׳ תזון ציון 7 6823
 זיידמן עמוס ירושלים, רה׳ מרכוס 18 6868
 זילברמן אורל כפר־סבא, שיכון הקומה 1/4 6847
 זילברמן קרלוס באר־שבע, שיכון ג׳ 14/516 6815
 זינגמן יעקב קרית־גת, מסלול הרקפת 6 6892

 חוריךרוזנטל תלמה ירושלים, רח׳ דוד שמעוני 39הי 6867
 חיימוביץ-טיודובסקי באר־שבע,

 רנה מעון אקדמאים מדר 14 6792
 חכים סלומון עפת, שיכון עלליפ 98/20 6713

 טאו ארבסט חיפה, רח׳ ירושלים 19 6787
 טומח סנדו ירושלים, קרית-יובל,

 רה׳ מלהה 112/99 6876
 טראוב יהודה הרצליה, שיכון וייצמן 22/8 6821

 יואכימס הנריק-צבי מיפה, קריה־אליעזר,
 רה׳ צה״ל 11 6828
 יוסט ישראל תל־אביב, רה׳ יוחנן הסנדלר 4 6748
 יוספסברנ זאב פתח-תקוה, דה׳ קרן קיימת 11 6859
 ינאי אילנה באר-שבע, ביה׳׳ח המרכזי לנגב 6832
 ינקו יוליוס עפולה, ביה״ח המרכזי בעמק 6930
 יסעור יובל קימץ עיךהשופט 6880
 יסעור-מרכום שולמית קיבוץ עין־השופם 6941
 ישורון דניאל הל־אביב, רה׳ בלפור 2 6773
 ישמחוביץ ברנרדו פחח־הקוה, בי״ה בילינסון 6825
 ישראל (קלאן) יעקב תל־אביב, רה׳ ארלוזורוב 35 6901

 כהן יצחק נתניה, רה׳ דוד המלך 6789
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 מספר
 השם המען הרשיון

 קאופמן שעיה חדרה, רה׳ בורדאו,
 בית היולדות הישן 6873

 קדם אריה תל־השומר, שיכון הרופאים,
 רה׳ עמידר 12/1 6711
 קולה קרל חיפה, דרך יפו 210 6739
 קונק שבתאי עפולה, בי״ח המרכזי לעמק 6888
 קופר מיכאל רחובות, בי״ה קפלן 6709

 קופרשמידט אמיליה חיפה, קרית־חיים,
 מעון אקדמאים 231אי 6920

 קורוסטישבסקי חיים באדישבע,
 מעון אקדמאים החדש 8/1 6740

 קורטלובה־סברנםקי
 סטפנקה גבעת־שמואל, שכ׳ גיורא 11 6710
 קורנמל פרץ באר־שבע, מעון אקדמאים 13 6742
 קושנר הזל ירושלים, רה׳ בר־אילן 20 6923
 קטין מאוריציו־מאיר כפר־גלעדי 6931
 קינן(קונפיבו) אריה פהח־חקוה, רה׳ םלנט 3 6911
 קליין ישראל קיבוץ פעד 6798

S14 6 9 3 9 י ב נ ל  קליינהאוז־ברונפמן נעמי היפה, רח׳ א
 קלימסקו סרגיו נהריה, קרית־עשור 528/18 6769
 קלימטקו פיאה נהריה, קרית עשור 528/18 6770
 קלמנס פרנציסק ירושלים, קרית־יובל 107/25 6837
 קלנג־וקסלר כורה־ליה פרדסירובין צריף 5 6793
 קלצקי אוטקריאלברטו ירושלים, קרית־יובל, בית־גיורא 6971
 קלקנר מיכאל תל-אביב, רה׳ שינקין 71 6956
 קפלן ברברה רמת־נן, רה׳ יהלום 16 6883
 קראום יואב נהריה, שיכון רג׳ים 53/5 6729
 קרישטל שאול דימונה 213/3 6902

 ראט פיטר עבד, רה׳ טרומפלדור 23 6831
 רדזינסקי מרדכי תל־אביב, רה׳ ישעיהו 28 6724
 רובינפלד גדעון ראשוןךלציון, רח׳ י.ל. פרץ 9 6833
 רובינשטיין אריה תל־אביב, רה׳ אבךגבירול 180 6768
 רובינשטיין יגאל סביון, רה׳ הר־דפנח 31 6869
 רודן אוסולד אשקלון, ביה״ח הממשלתי 6734
 רודן-מוםקו זיינם אשקלון, ביה״ח הממשלתי 6735
 רוזין רפאל ירושלים, רה׳ ברכיהו 6 6762
 רוזנולד לילי באר־שבע, שכובה ד׳ 557/18 6786
 רויד חיים־אלכסנדר ירושלים, בית וגן, רה׳ הפסגה 54 6850
 רומנו־שמעון ליזח פתח־תקוה, שיכון סגל 27/17 6870
 רון וכםלר מנחם ירושלים, בית וגן, רה׳ החיד׳׳א 1 6756
 רזניקוביץ סלומון חיפה, קרית־רמז, רה׳ בדנר 30 6866
 ריבקין אדוארדו קיבוץ אפיקים 6917
 ריינר־ויזנטל אטלקה תליאביב, רח׳ בךיהודה 21אי 6800
 רייסנר סלומון־הרץ חיפה, רה׳ התשבי 23 6912
 רינסקי גיורגי-רפאל ירושלים, קרית־יובל, בית־גיורא 6758

 שוחט סולי־ברברד נתניה, פרדם־הגדוד,
 בית אידלשטיין 6852
 שטרן אברהם קרית־גת, משעול הרקפת 32 6906
 שטרן שרלוטה פתח־תקוה, ביה״ה ביליבסון 6836
 שילד מידד . ירושלים, רח׳ הארזים ,12 6749
 שינטל יצחק היפה, רה׳ חברון ד 6944

 שינפלד אברהם • ירושלים, קרית־יובל,
 רה׳ בחיל 101/15 6929

 מספר
 השם המען הרשיון

 םידקרו חרמן נהריח, מעון אקדמאים ב/10 6812
 סימוביץ־יעקובוביץ

 קלריפ פרדט־רובין, מעון אקדמאים 15 6814
 פירקוביץ אולגה ירושלים, קרית־יובל,

 רה׳ בורובוב 74/9 6712
 סלדקובה פלומאה ירושלים, קרית־יובל, בית־גיורא 6803
 סלומון יוסף נתניה, רה׳ ביאליק 4 6865
 םלזק צטיבור גבעת־שמואל, פרדפ־רובין 60א׳ 6733
 סלים רשיד נצרת, רה׳ 114, בית פרטי 6819
 סלמון איז׳ו פתח־תקוה, רה׳ ארלוזורוב 28 6744
 סמדר׳ יוסף קיבוץ סאסא, דואר נע מרום הגליל 6899
 סנדלר־ארליך נינה חיפה, רח׳ אלנבי 167אי 6706
 טנדר עמנואל תל-אביב, רה׳ בן־נון 20 6932

 עזיזי איוב ראשוךלציון
 שכ׳ עזרה ובצרון 120 6946
 עילם נעמי חיפה, רה׳ הלוטוס 8אי 6895
 עינת רפאל חיפה, רח׳ ־עקיבא 41 6864

 פולן סם נתניה, דחי סמולנסקי 23 6885
 פולצ׳ק קרול רמת־צבי, דואר נע גלבוע 6783
 פופליקר יחזקאל הרצליה, דיור עממי 13 6872
 פורזקנסקי נחמן ירושלים, רה׳ החלוץ 39 6928
 פז מרדכי צפת 6824
 פטרוניו ליאונל בת־ים, רמת־יוסף, רח׳ התחיה 17 6975
 פיאדה רפאל גבעת־שמואל, פרדס־רובין 20אי 6810
 פידל יוסף ירושלים, קרית־יובל, בית־גיורא 6806
 פילר אגנס חיפה, נוה-שאנן, דחי גדליהו 31 6949
 פילר טומס חיפה, נוה־שאנן, דחי גדליהו 31 6950
 פינסלר היינריך רמת־גן, רה׳ יהלום 63 6722
 פיש ארנסט חל־אביב, רה׳ אלנבי 78 6954
 פישר אגוטה ירושלים,קרית־יובל,ת.ד.9066 6807
 פישר גאורג־הבריק ירושלים, קרית־יובל, ת.ד.9066 6818
 פלד בנימין חיפה, רח- בית־חולים 51 6827

 פלדמן אבנל־אליאפ ירושלים, קרית־יוגל,
 רח׳ ברזיל 104/9 6936
 פלדמן־בהן מלך באר־שבע, בי״ה המרכזי לנגב 6794
 פלים אדולף רחובות, בי״ח קפלן 6731

 פרוימן הנריק תל־אביב, רמת־אביב,
 רח׳ רידיבג 27/1 6976
 פרומר בנימין אשקלון, בי״ת הממשלתי 6963
 פרוכק יחיאל תל-אביב, שדי טמטם 10 6723
 פדיולר אלסנדרו תל-אביב, רח׳ נס־ציונה 12 6736
 פרידמן אלכסנדר באר־שבע, מעון אקדמאים 26 6968
 פרידמן־בירבבאום רחל חיפה, גבעת־דאונם 33 6951
 פרנק סלמון נצרת-פילית, רה׳ הרמון 13/20 6782
 פרנק־בלום הדי קיבוץ בברי, ד.נ. גליל מערבי 6919

 צדיקי־נג׳ד יוסף כפר־סבא,
 רה׳ חצרות — חדר א׳ 13 6918

 צ׳וק לואיט קיבוץ להבות־חביבה
 ד.נ. השומרון 6890
 ציפטר אלכסנדר־שלום כפר־יהושע 6910
 צ׳סלר בורים חיפה, נוה־שאנן, רח׳ גדליהו 33 6970
 צ׳רובסקי פרננדו תל־אביב, רה׳ דניאל פריש 4 6909
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 מספר מספר
 השם המען הרשיון השפ המען הרשיון

 שיפטר שלמה תל-אביב, דרך השלום 123/1 6922 שפירא הדולר אשקלון,
 שכטר ינקו(יעקב) ידושליפ, קרי-יובל, בית גיורא 6737 יחידת הגריאוה הממשלתית 6943
 שכנר לואיז-פרננדו קבוץ בנרת 6957 שפריר אריה חיפה, נתיב האופקימ 3 6839
 שלינגר לודויג חיפה, מחנה דוד 145/3 6933 שרייבר צבי כפר־סבא, רח׳ חצרות הדד א׳ 17 6772

 שליבגר־אנטל יהודית היפה, מהנה דוד 145/3 6878 שרף אדולף הרצליה, נוף־ים,
 שלפר ברטהולד רמתיגן, רח׳ שמחה 8 6721 צריףיאקדמאים 9בי 6844
 שמילוביץ רנה עפולה, ביה״ה המרכזי לעמק 6728 שרצר מרקוט שער־מנשה, ביה״ח מלב״ן 6717
 שניצר אגדרי נתניה, רה׳ אחד העם 19 6842 ערצר פיאה שער־מנשה, ביה״ה מלב״ן 6795
 שעים פורל נצרת עילית, דחי הרמון 13/4 6843 ששון פרג׳ בצרתיעילית, מעון אקדמאים 6969

 שעים שורץ ריטה נצרת עילית, רח׳ חרמון 13/4 6846

 ד״ד ר׳ גז׳ בין
 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 כ׳׳ז באדר א׳ תשכ״ה (1 במרס 1965}
 (הט 77413)

 פקודת המתעפקיפ כרפואה, 1947
 רופאים המורשים לעסוק במקצועם(רשיונות זמניים)

 בהתאם לסעיף 19 לפקודת המתעמקים ברפואה, 11947, מתפרסמים בזה שמותיהם ומעניהם של הרופאים המורשים באופן זמני לעטוק
 במקצוע ׳הרפואה, שקיבלו אה רשיונותיהם הזמניים מיום כ׳׳ז בטבת תשנ״ה (1 בינואר 1965) עד כ״ובאדר א׳ תשכ״ה (28 בפברואר 1965)

 מספר
 השם המען הרשיון הקפו
 הזמני עד

 ז׳׳ק יוסף הל־אביב, רה׳ שמשון 5 2392 27.8.65
 זקם תיאודור־ ירושלים, בית־הכרמ,

 גיראלד דחי שילד 8 2399 27.8.65
 זק׳׳ש אוריאל ירושלים, בית־הכרפ,

 רח׳ יפה־נוף 15 2370 4.8.65

 טרייפטר גיורא בת־יפ, רה׳ האשל 2 2393 27.8.65

 ינקו לוצה ירושלים, בית־וגן,
 שיכון חפכון, בלוק 6/3 2359 17.7.65
 יעקובוביץ אליאם רעננה, בית־לוינשטיין 2354 13.7.65

 כהן ריצירד־םלמן תל־אביב,
 רה׳ חובבי־ציון 27 2365 26.7.65

 לבנטל עמנואל ירושלים, רה׳ שמעוני 43 2346 3.7.65
 לוה לוהר רמח־גן, רה׳ הזיתים 12 2378 8.8.65
 ליבאשיץ לאון באר־שבע, אולפן ״מצדה״ 2372 4.8.65
8.8.65 23S0 12 לבדמן סילכיו ירושלים, רת׳ לינקולן 

 מוזס מרטין תל־אביב,
18.7.65 23E0 12 רה׳ עקיבא אריה 
 מורד נעים בני־ברק, רה׳ סוקולב 59 2387 20.8.65

 מילר הילטון פתח־תקוה,
 רה׳ יצחק שדה 26 2398 27.8.65

 מלמוד באר־שבע,
 סרגיו־מנדל מעון אקדמאים חדש 2373 4.8.65

 מן אריה רמת־בן, רה׳ גרנדוס 3 2358 17.7.65
 מנחם שמחה הל־אביב, רח׳ זמנהוף 7 2385 18.8.65

 מספר
 המען הרשיון תקפו

30.7.65 2366 

17.8.65 2384 

27.6.65 
13.7.65 
27.8,65 

4.8.65 
25.7.65 

18.7.65 
27.8.65 

2402 
2353 
2401 

 קריח־ים גי,
 שדרות ההסתדרות 9

 ירושלים, בית־תן,
 שיכון חסכון בלוק א׳

 ירושלים,
 רח׳ שמריהו לוין 28

 רמה־גן, רה׳ מודיעין 124
 חל־אביב, רח׳ וייצמן 19

 גבעתיים, רה׳ מצולות-ים 6 2368
 פחח־תקוה, רה׳ הגנה 15 2363

 רמת־גן,
 שדי העם הצרפתי 47 2361
 ירושלים, רח׳ הרצוג 83אי 2394

 הל־השומר, ביה״ה הממשלתי 2371 4.8.65

 תל־השומר, ביה״ה הממשלתי 2383 9.7.65
 באר־שבפ, אולפן ״מצדה״ 2350 13,5.65

20.8.65 2389 
8.8.65 2379 

 ירושלים, רח׳ פינםקר 1
 תל־אביב, רח׳ אנגל 7

 אטינגר משה

 אי1ק משה

 אלזם יוליום

 אסחקפור שמואל
 אשכנזי זיאק

 ביום לידיה
 בנבנישתי דן

 בס דוד

 בר־אור עודד
 ברמן וילפרד

 גורן גבריאל
 גלינפקי דוד

 דיאמנט זיגמונט
 דרמר רדו

20.7.65 
13.7.65 
20.S.65 
13.7.65 
6.8.65 

2362 
2351 
2386 
2355 
2374 

 הברפלד פבלו טבריה, ביה״ת פוריה
 הורביץ פטר־יואל רחובות, ביה״ה קפלן
 ממלי ישעיהו חיפה, של׳ או״מ 50

 הנדל מקסימו גבעתיים, רח׳ הרצוג 2/6
 הרשקו אברהם ירושלים, רה׳ המייסדים 8

 נאר־שבע 2348 13.7.65
 וייםברוד

 אלנה־פרלה

 1 פ״ר 1947, הופ׳ 1 מם׳ 1637, עמי 262.
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 מםפר
 הרשיון תקפו
 הזמני עד

 השם המען

 קבילי שאלהיאל ירושלים, רה׳ בן־מימון 12 2357 17.7.65
 קול רייטונד־

 2397 27.8.65 רמת־גן, רח׳ הרצוג 33

20.8.65 2391 

13.7.65 2349 

 תל-אביב, נוה־צה״ל 2
 באר־שבע,

 ביה״ת ממרכזי לנגב
 תל־אביב,

n 2400 27.8.65 רה׳ שלומציון המלכה 

 הרולד
 קלמן שמואל־

 מלקולם
 קפלן ארוין

 קפלן מדתה

 רכנה מאוריציו ירושלים, תל־ארזה,
 רה׳ דוד 39 2367 4,8.65
 תל־אביב, רה׳ בארי 51 2375 6.8.65

 ירושלים, רח׳ החבצלת 4 2390 20.8.65
 באר־שבע,

 ביה״ת המרכזי לנגב 2377 8.8.65
 תל־אביב, רה׳ נורדון 86 2356 13.7.65

 ירושלים, בית־הכרם,
 דחי המייסדים 19 2369 4.8.65

 ד״ר ר׳ גדבץ
 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 רייכר הנרינזה

 שופהיים
 אלי־יוסף

 שור אנדיקה

 שפירא פבלו
 שפד ברנרדו

 מספר
 הרשיון תקפו
 הזמני עד

 השם המען

 מקאי ב. רונה נצרת, ביה״ח הסקוטי 2352 13.7.65

 נרוביייליברמן תל-השומר,
 יעקובו גיה׳״ח הממשלתי 2376 7.8.65

 פבטליצה
 לילי־דחל גיצגיט, ד.נ. חוף אשזזד 2382 9.8,65

 סובל שמואל־הלל צפת, שיכון חסכון 40/11 2388 20.8.65
 סזבון אלכסנדר־ תל־השומר,

 יששכר ביה׳׳ח הממשלתי 2403 27.8.65
 סנפ־גרינשפן

 קלוד־זיוזט היפה, דחי בית־אל 4/ב׳ 2396 27.8.65

11.7.65 2347 

25.7.65 2364 

27.8.65 2395 

 פיק אדגר ירושלים, קדית־יובל,
 דרך מנחת 23

 פנקס גבריאלה תל-אביב, רמת־אביב,
 שיכון לדוגמה 21

 אלכסנדר תל־אביב, רח׳ בלוך 12

 צביבך טיבור תל־השומר, ביה׳׳ת הממשלתי 2381 8.8.65

 ב״ז באדר א׳ תשכ״ד,(1 במרס 1965)
 (חמ 77413)

 פקודת המתעסקים ברפואה, 1947
 הודעה על ביטול רשיונות

 בהתאם לסעיף 9 (1) (ד) לפקודת המתעסקים ברפואה, 11947, מודיעים בזה על ביטול רשיונותיהם של רופאים אלה:

 א. רופאים שנפטרו

 מספר מספר
 השם המען הרשיון משפ המען: הרשיון
 אדאטו שמואל ירושלים, שדי בךמימון 32 1137 דינרמךגולדפיין אולגה תל־אביב, רח׳ פרץ היות 36 2803
 אופנהיימר וילי ירושלים, טלביה, רת׳ בלפור 19 1652 דנגולץ־ברקוביץ גיםה טבריה, שיכון ג׳ 200 5757
 דרוקמן אדולף ירושלים, רח׳ אלפסי 20 2649

4285 
 רמח־גן, רמת־חן,

 רה׳ אלכסנדרובי 53
 אינגבר אדמונד

 איצקוביץ־טולוביצ׳יק היינמךגרינברג זנטת תל־אביב, רח׳ בךיהודה 97 1577
1042 i תאודוד חיפה, הד־הכרמל, דחי הצופים p  שדת חדרה, רה׳ הרצל 10 1390 ה
 ארהרד רפאל (רודולף) תל־אביב, רה׳ בן־יחודה 176 189 הרר שלום ירושלים, מושבה גרמנית 11/66 4560

 כורוציין פייבל תל־אביב, רמי שלמה המלך 83 6260 וולפזון היינריך רמות השבים 898
 ביסקר יעקב תל־אביב, רה׳ ברנד 22 131 ופרטרידינגר יוחנן נהריה, שביל הורד 2 3891
 ברנקופף מרטין ירושלים, קטטון, רה׳ בוסתנאי 33 3233 ורדי בנימין חיפה, ככר היינה 19 3784

 גורודנסקי זלדה חיפה, אחוזה, בית אבות ״כרמל״ 1208 זמורה יוסף ירושלים, רת׳ הל׳׳ה 3 353
 גראוברט פרידריך חולון, רח׳ יהודה הלוי 29 2491 טאוסיג ארנםט הל־אביב, רח׳ דיזננוף 136 60

 גרינברג אבנר תל־אביב, רח׳ שינקין 24 20 טרוי יוסף ירושלים, רח׳ רד״ק 8 1152

 דביר פסח רמת־גן, רח׳ ארלחורוב 57 2104 יושפה יצחק (איזידור) ראשון־ לציון, רח׳ מנשה 6 4899

 1 ע״ר 1947, תוס׳ 1 מפי 1637, עמ׳ 262.

 ילהוט הפוםומים 1195, מ״ח בפיח תשכ״ה, 28.6.1965 2255



 מספד מספר
 השם המען הרשיון השם הטען הרשיון
 ישורון ראובן הל-אביב, רה׳ בלפור 2 288 קוני ן בךציון פדדפ־כץ, רה׳ דב הוז 29 2802
 קופיקה אברהם יוסף חיפה, בת־גלים, רה׳ עליה 48 3899

 ישורון ראובן

 כ׳׳ץ דב חדרה, רה׳ הנשיא 80 6419 קיראלי אוגן קרית־מוצקין, שיכון מומחים 9/9 4962
 כץ יצחק תל־אביב, רה׳ אלנבי 71 227 קלדרוי משה ירושלים,

 רה׳ המלך ג׳ורג׳, בית מאיר 2499
 כץ יצחק

 לאב ליאו משה תל-אביב, רח׳ דיזנגוף 95 582 קלריורם משה בת־ים, רה׳ ויצמן 9 4533
 לאוטרשטיין מאוריצי רמת־גן, רה־ חיבת ציון 37 4745 קנטוריטה־דרירי ברבה תל-אביב, יד־אליהו,

 לאופר ארבולד חולון, רה׳ אהרונוביץ 4 1943 רה׳ בית אורן 3 1060
 ליפשיץ חיים נס־ציונה, רה׳ הרצל 14 2483 קפלן סולומון שלמה תל־אביב, רה׳ רופין 27 2282
 ליקבורביק יצהק פחח־תקוה, רה׳ חרב קוק 11 1556 קראום יוליוס תליאביב, רח׳ יוחנן הסנדלר 2אי 1078
 לנדאו לודויג רמת־גן, רח׳ בן-יוסף 8 4375 קרשמן אברהם תל־אביב, רח׳ שד״ל 10 1885

 לנסקי מרדני ירושלים, דחי הרל״פ 56 1974
 ראוביצ׳ק פרידריך תל־אביב, צהלה, רח׳ אהוד 3 3268
 מאיר ברקו בני־ברק, נבעת-שמואל, רהפלד ברובו הרצליה בי, רה׳ בורדאו 83 1370
 שיכון גרורה 15/9 5673 רובין שמואל חיפה, רה׳ שבתאי לוי 29 2280
 מאיר הוגו חיפה, אחוזה, רה' תל־מנה 9 2209 ייחנטל תאודור תל־אביב, דחי וייזל 19 546

 מייןלר יוסף פאול חיפה, קרית־שפרינצק 54/4 5847 רוטלר הרמן גדרה, רה׳ צוקרמן 2 1324
 מרברג קורט גבעתיים, רה׳ גורדדן 42 3026

 שטרן זיגפריד • אפיקים, דואר נע עמק הירדן 5172
 ביימן משה ירושלים, רח׳ הלל 7 887 שטרשיץ אגון חל־אביב, רה׳ שפינתה 27 1323

 סמרל שמואל חל־אביב, רח׳ בן־יהודה 76 63
 ביימן משה

 סדגר מקט תל־אביב, רה׳ דבורה הנביאה 5 2032 שפניר הרפורד ריכרד רמת־גן, רה׳ המודיעין 118 1689
 סחר נוימן לאון תל־אביב, רח׳ םוקולוב 289 319 שריר יהושע תל־אביב, שדי רוטשילד 68/70 180

 פלד מרים ירושלים, שדי בךמימון 54 988 תאודור ולטר תל־אביב, רח׳ גרף 11 481
 פלשקפ ישעיהו זיגפריד תל־אביב, רח׳ םירקין 21 483

 ב. רופא שעזב את המקצוע
 צורי אמיתי ירושלים, רה׳ רד׳־ק 14 975 ירושלים, רה׳ רד׳־ק 14

 דונה מרק תל-אביב, רח׳ שינקין 55 6068
 קובמן רודולף תל־אביב, רמת־אביב,

 רח׳ פרנקל 14 397 ג. רופא שעזב את הארץ
 קונדרו אלפרד

 רופא שעזב את הארץ
 קונדרו אלפרד קרית־ים ב׳,

 רח׳ הנריטה כולד 13/14 5415 ברמק רימה הל־אביב, רח׳ בר־כוכבא 31 4647

 כ״ז באדר א׳ תשכ׳׳ה (1 במרס 1965) חיים משה שפירא
 (חמ 77313) שר הבריאות

 פקודת רופאי שיניים, 1945

 רופאי־שיניים המורשים לעסוק במקצועם
 בהתאם לסעיף 15 לפקודת רופאי־שיניים, 11945, מתפרסמת בזה רשימה נוספת 2 של שמותיהם ומעניהם של רופאי־שיניים המורשים

 לעסוק במקצועם בארץ שקיבלו את רשיונותיהם מיום ט׳׳ז בטבת חשכ״ר (1 בינואר 1964) עד כ״ו בטבת תשכ״ה (31 בדצמבר 1964):

 מספר מספר
 השם המען הרשיון השם המען הרשיון
 אגוסין גרגוריו גבעתיים, רה׳ וייצמן 13 1441 בן־יהודה דן חדרה, רה׳ הרצל 51 1457
 אייזר הרולד-מרדכי ירושלים, שיכון רסקו 1456 בן-מנהפ-גרבר שרה ירושלים, רה׳ המלך ג׳ורג׳ 62 1445

 אקדיממן שרה אילת 448/10 1425 בראובשטייךהירשפלד
 צביה ירושלים, רה׳ טשרניחובסקי 72 1412

 בגלייטר אלפרד חולון, רה׳ ר׳ עקיבא 16/4 1450 בראונשטיין־לסלו לאה תל־אביב, רמת־אביב,
 בךארויו נסים חולון, שב׳ גיסי כהן, רה׳ שמעוני 27 1433
 צריף אקדמאים 150ב׳ 1418 בדיל זיגמונד אשדוד־ים, רה׳ המעפילים 986/אי 1406

 בךארויו נסים

 1 ע״ר 2945, תוס׳ 1 מס׳ 1395, עמי 1.
 2 י״פ 1141, תשכ״ה, עמי 844.
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 מספר
 הרשיון
1404 
1440 
1434 

1407 

1448 
1443 
1396 

1403 
1449 
1423 
1427 
1414 
1422 

1413 
1446 

1431 
1421 
1431 
1410 

1432 
1437 
1397 
1447 

1428 
1399 
1442 

1420 
1444 

 המען
 מספר

 השפ המען הרשיון
 קריח~ים ג׳, רה׳ הראשונים 5/3

 אשדוד־יט, רה׳ נורדאו 3
 כפר־אתא, רה׳ איינשטיין 24/3

 היפה, רה׳ ירושלים 28

 prp ברור־חייל,
 דואר נע נהל לכיש דרום

 רמח-גן, רה׳ המעגל 41
 הרלציה, רה׳ הס

 רמת־גן, רה׳ יהלום 63
 תל-אכיב, רה- ורמיזה 4

 ירושלים, רה׳ הנביאים 68
 רמת-גן, רה׳ שלפ 17

 תל-אביב, רה׳ ארנון 3
 תל־אביב, רה׳ ארנון 5

 פרדט־כץ, שיכון עובדים 72/26
 היפה, שדי הנשיא 125

 ירושלים, רה׳ בר־אילן 20
 כפר-שמריהו, רה׳ נורדו

 באר־שבע, שיכון ג׳ 516/14
 וזל-אביב, רה׳ אבךגבירול 48

 גבעתיים, רה׳ בורוכוב 44אי
 קרית־חיים, שדי ורבורג 19

 ניר־צבי, ע״י רמלה
 פתח־תקוה, פגיה, שיכון סבל

 רמתיהשרון, מעונות עממיים 2,
 רה׳ אילת

 תל־אביב, רה׳ פקיעין 6
 קבי כנרת

 היפה, קרית־ביאליק ד׳,
 רה׳ הגליל 11

 חיפה, רח׳ צדקיהו 15

 מורנךפליישר לודמילה
 מיבוהין סופיה

 מלמוד רודיקה

 נש איזידור

 סירקיס מוסיו

 םלומן יעקב
 סרברו לפלי־איזק

 פינסלר היינריך
 פישל רב

 פישר גאורגיהנריק
 פכט אריה
 פריד אנה

 פריד הנריטה

 צוילינג דוד
 צור אליהו

 קושנר וילפרד
 קפלן גיראלד

 קצב־פילברמן מרגריטה
 קריב שמואל

 רוטשילד ורדה־טובה
 רויטמן אליאס
 דיישטיין יוסף

 שוימר־בראומן קלרה
 שור־רוזין ורה

 שטיין ורדה
 שכנר־בסין זולמה־אסתד
 שנווטר־יואכימס סופיה

 ירושלים, קרית־יובל, בית גיורא 1453
 1452 נתניה, דתי מאירוביץ 4

1408 
1417 
1429 
1438 

1419 

1435 

1402 

1403 

1415 
1401 

1398 
1409 

1439 
1430 

1424 

1455 

1416 
1454 

 חיפה, בוה־שאנן,
 רה׳ גדליהו 31/12

 צפת, שיכון דרום 47
 כפר־גלעדי

 תל־אביב, רה׳ פייבל 13
 ירושלים, קרית־יובל,

 מרכז מסתרי 38

 היפה, רה׳ יפו 40

 תל־אביב, רה׳ נחמני 44
 תל-אביב, רמתיאביב,

 רת׳ גרונמן 30

 טבעון, מעון אקדמאים 20בי
 חיפה, שושנת הכרמל 28

 בח־ים, רמתייוסף, רח׳ האשל 6
 באר־שבע, מעון אקדמאים 1/22

 צפת, שיכון 6 קומות, דירה 16 1436

 1400 שרף רחל

 חיפה, דחי דישדאלי 36
 ירושלים, בית־וגן 47

 חיפה, קרית־חיים,
 רח׳ דגניה 4/10

 קיבוץ דמת־השופט

 חיפה, בת-גלים,
 שיכון חיילים משוחררים 3

 יפו, שדי ירושלים 123

 חיפה, רה׳ אושא 4אי

 ברנדים פבל-יאן
 ברס דוד־דוגלם

 גבור ליקה

 גלברד מישל
 גלעדי גיטל

 גרברסקי בנדרמן דליה
 נרפונקל אדדיאן

 דיאמנד מיכאל

 וילציק־שקולניק מרים
 וישורובםקה־רוטר

 אלז-ביטה

 זכריה מרצל
 זקס רולף

 חירוגסקה־קבשניבסקה
 קריסטינה

 חציבטסקי אדולפו

 טילם יעקב

 יגרמן קורט
 יפה־דודזון ליליטה

 ירוסלבסקי דרוין

 כהךגואצקי פני

 לאופר דב

 לזרוב שלמה

 מאיר עלי

 רו&אי־שיניים המורשים לעסוק במקצועם(רשיונות זמניים)
 בהתאם לסעיף 15 לפקודת רופאי־שינייפ, 1943 !, מתפרסמים בזה שמותיהם ומעניהם של רופאי־שיביים המורשים באופן זמני לעסוק
 במקצועם בארץ שקיבלו את רשיונותיהם הזמניים מיום כ״ז בטבת תשכ״ה (1 בינואר 1865) עד ב״ו באדר א׳ תשב״ה (28 בפברואר 1965):

 מספר מספר
 השם המען הרשיון תקפו השם המען הרשיון תקפו
 הזמני עד הזמני עד

 בלילטי פאול היפה, נוה-שאנן, סבאוףנידם באר־שבע,
 רה׳גלבוע 11 874 19.7.65 ארלט מעון אקדמאים 36 872 19.7.65

 דרוטמן איזק רמת־גן, רמתיחן, םבלבר־שפר אידה ירושלים, קריתייובל,
 רה׳ האלוף דור 219 879 24.8.65 ׳בית־גיורא 875 19.7.65

 דרוטמן איזק

 וינוקור יעקב תל-אביב, רמת־אביב, צ׳סנר אברהם חיפה, רח׳ ארלוזורוב 2 873 19.7.65
 בית־ברודצקי 870 19.7.63 קולומריאפלמן נתניה, אולפן בן־יהודה,

 ויבוקור מרגריטה תל־אביב, רמת־אביב, מריה שבי דורה 1/4 881 24.8.65
 בית־ברודצקי 871 19.7.63 קליין רות חיפה, דחי הלל 39 868 19.7.65

 ד״ר ר׳ גז׳בין
 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 כ״ז באדר א׳ תשכ״ה (1 במרס 1965)
 (המ 77413)

 1 ע״ר 1945, תוס׳ 1 מסי 1395, עמי 1.
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 פקודת רופאי שיניים, 1945
 הודעה על ביטול רשיונות

 בהתאם לסעיף 15 לפקודת רופאי־שינייפ, 1945 1, מודיעים בזה על ביטול רשיונותיהם של רופאי־שיניים אלה:

 א• רופאי־שיניים שנפטרו

 מספר
 הרשיון

 מספר
 המען הרשיון

 תל־אביב, רה׳ הירקון 132 445

 תל־אביב, רה׳ סירקין 12 499

 חיפה, רה׳ נורדאו 30 301

 חל־אביב, רה׳ מרכז מסתרי 30 559

 קרית־שמונה, רה׳ טרומפלדור 38 846

 פליישמן ארפד

 רוזנבלום־נינזבורג
 מירלה

 רוזנבלט פיליפ
 רומנו לאוךיהודה־

 ראובן

 שור־מקובר בלה

92 
323 

 תליאביב, רה׳ ביאליק 13
 ירושלים, בקעה, רח׳ שמשון

 נתניה, רה׳ ירושלים 4

 ירושלים, רה׳ ברטנורה 4

 אורבך ארטוד •
 אפשטיין זולט ן

 גוטשטיין גרנד
 אילזה מרטה

 ב• רופאי־שיניים שעזבו את המקצוע
 נוימן מקם חיפה, אחוזה, בית אבות

 בני ברית, רה׳ גת 1 722
 שן מרים תל־אביב, רה׳ נתן שטראוס 3/1 523
 שקולגיק־טיילזר אידה תל־אביב, רה׳ בירון 17 524

 חיים משה שפירא
 שר הבריאות

335 
822 

1204 

794 

439 

 כהן בוריפלב (שבתאי) תל־אביב, רח׳ ג׳ורג׳ אליוט 5
 בצנלסון מאיר נתניה, רה׳ מקדונלד 6

 תל־אביב, רה׳ לבונטין 4

 חיפה, דחי החלוץ 53

a 4תל-אביב, דחי שינקין 

 לינדר שרה

 נויבדגר ישראל

 ספוקויני־דינזון חנה

 כ׳׳ז באדר א׳ תשכ״ה (1 במרס 1965)
 (חמ 77313)

 1 עיר 1945, תזס׳ 1 מפי 1395, עמ׳ 1.

 פקודת רופאי שיניים, 1945
 מרפאי־שיניים המורשים לעסוק במקצועם

 בהתאם לסעיף 15 לפקודת דופאי־שיביים, 1945 ג, מתפרסמת בזה רשימה נופפת 2 של מפראי-שיניים המורשים לעסוק במקצועם בארץ,
 שקיבלו את תעודות ההיתר שלהם (בלי הגבלת זמן) מיום ט״ז בטבת חשכ״ד (1 בינואר 1964) עד כ״ו בטבח תשכ׳״ה (31 בדצמבר 1964):

 מספר מטפד
 השם המען תעודת השם המען תעודת
 ההיתר ההיתר

 בולפלבפקי ויקטור תל־מונד, נוה־עובד א׳ 57 317 גרוס מרצל בת־ימ, רה׳ ירושלים 28 356
 בורשטיין יהושע תל־אביב, שדי דור המלך 35 308 גרינברג בךציון נתניה, רח׳ קפלן 21 342
 בידרמן שמואל- חיפה, הריהברמל, גרינפלד מנדל פתח־תקוה, רה׳ רוטשילד 88 313

 אלכסנדר שד׳ מוריה 129 331
 בילד יוסף קרית־אונו, שיכון אקדמאים 1 357 דויטש משה חל־אביב, דחי ריינם 32 319

 בלום נוימן באר-שבע, שב׳ ד׳ 308/8 339
 ברודניביץ יעקב פתח־חקוה, רח׳ מוהילנר 1/3 329 הירש ישעיהו(אוסקר) חולון, רה׳ הנריטה סאלד 8 338

 ברנר ארנטט הרצליה, רח׳ סוקולוב 41 334
 וידר חידד הרצליה, רח׳ דמב״ם 325
 גוטמן אברהם עכו, רה׳ בךעמי 30/4 328 וייס אדולף בת־יפ, רה׳ הזית 2 318

 גולדברג אמיל פתח־תקוה, רה׳ טונטיפיורי 1 320
 גולדברג לזר חולון, דה׳ עקיבא 11/9 335 ויבגר שמואל כפריםבא, הצר־הדר א׳ מם׳ 1 307

 גונשרוביץ אברהם הרצליה, רח׳ סוקולוב 64 343
 גורביץ טדאוש כפר־זיו, דואר תל־מונד 323 טוכשניידר חיים תל־אביב, רה׳ ברזילי 10 355

 1 עייר 1945, תוס׳ 1 מסי 1395, עמי 1; ס״ה 69, תשכ׳׳א, עמי 66.
 s י׳׳פ 1141, חשכ״ה, עמי 847.
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 מהפד
 העודת
 ההיתר

 השם המען,

 בפר־אתא, רה׳ המייסדים 4 340
 . כפר-אתא, רה׳ המייסדים 4 341
 רמה-השרון, מורשה 477 322

 בני־ברק, רה׳ עקיבא 2 333
 בגי-ברק, רח׳ עקיבא 99 321
 הל-אביב, רה׳ שכגד 10 344
 יפו, רת׳ 321 מטי 1 349

 חולון,
 שיכון ההסתדרות שלב ב׳ 259 311
 קריתי־אונו, רה׳ סוקולוב 9 310
 חל־אביג, דחי דיזנגוף 122 324

 חיפה, רה׳ ליאון נלום 2/312 337
 בת־ימ, רה׳ טרומפלדור 8 316
 קריח־ביאליק ב׳, שדי ויצמן 91 345
 נתניה, שד׳ ויצמן 110 315

 רמלה, רח׳ ברוך שפינתה 4 306

 חיפה, נוה־שאנן, רה׳ גלבוע 34 336

 צ׳ילג פרידריך
 צ׳ילג שרה

 צימרמן איגנצי

 קילברט שמחה־בנימין
 קלטר דוד

 קליינטן חייט
 קלמגוביץ לואיס

 קפלניקוב זיטה

 קרבל ארוין
 קרנר שמואל

 דוז מקטימיליאן
 רוטר הנריק

 רויטנברג מרדכי
 ריבנר שלמה

 שטרן זיגמונד

 תורן חיים

 מספר
 תעודת
 ההיתר

 השם המען

 תל-אביב, רח׳ יהודה הלוי 94 354
 גבעתייט, רח׳ כצנלפון 133 332

 חולון, רה׳ אחד במאי 2 353
 תליאביב, רה׳ אפשטיין 6 309
 בת־ים, רה׳ רוטשילד 39 351
 הולון, רמי שנקר 9 350

 עכו, רח׳ בךעמי 11 326
 בני־ברק, רח׳ ירושלים 60 327
 נתניה, סימטת הנגב, ביה־שניידר 346
 בבי-ברק, רח׳ מכבי 27 348
 יפו, כביש חדש, שיכון עמידר 10 352
 חולון, רה׳ עקיבא 15 312
 חולון, רח׳ עקיבא 15 314

 תליאביב, רח׳ קרן קיימת 67 305
 חולון, רה׳ החלק 19 330
 תל־אביב, שד׳ קדן-קיימת 52 347

 פרדפ־חנה,
 רה׳ הדקלים, בית ברוזה 338

 טוכשביידר מיצייםלב
 טוקר פרידריך

 לובלםקי דוד
 ליכטנשטיין יעקב

 ליפוביץ אדם
 לקנר ישעיהו י

 מאיר יוסף
 מונטטירסקי הנריק

 מטיאש ארטור
 מנדלובי׳ן משה־אברהם

 מנדלר איזידור
 מרקוביץ אסתר
 מרקוביץ מנדל

 פולםיאק וילהלם
 פייט דוד (סטניסלב)

 פליישר אוסיאש־לאון

 צייגר שמעון

 ד׳-ר ר׳ גזיבין
 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 כ״ז באדר א׳ תשכ^ה (1 במרס 1965)
 (חמ 77313)

 מרפאי שיניים המורשים לעסוק במקצועם(תעודות היתר שזמנן מוגבל)
 בהתאם לסעיף 15 לפקודת רופאי־שיניים, 1945 1, מתפרסמים בזה שמותיהם ומעניהם של מרפאי שיניים המורשים לעסוק באופן זמני
 במקצועם בארץ, שקיבלו אה תעודות ההיתר שלהם (שזמנן מוגבל) מיום ב׳׳ז בטבת תשכ״ה (1 בינואר 1965) עד כ״ו באדר א- תשכ״ה

 (28 בפברואר 1965):

 מספר מספד
 השם המען הרשיון הקפו השם המען הרשיון תקפו
 הזמני פד הזמני עד

 אדלברט סמואל נצרת עילית, בלוק 310/4 3700 3.2.66 יגר ברנרט קרית־פרוםטיג,
 אדלשטיין פתח־תקוה, ע״י בפר־אתא 3703 23.2.66

 דוד־אריה רח׳ הובבי ציון 36 3702 23.2.66
 אליאסקו מוריץ נאר-יעקב, רה׳ דיזנגזף 17 3696 3.2,66 ממטיאנו היינריך באר־שבע,

 אקסלרר דוד קרית־חייס, דחי סייג 40 3697 3.2.66 שיכון ד׳ 291/19 3689 3.2.66

 גרוס הלנה נתניה, רה׳ בארי 63 3701 23.2.66 פולנדר לאון תל־אביכ, רח׳ פרישמן 22 3694 3.2.66
 גרינבאופ אמיל נצרת, הקריה 18/20 3690 3.2.66 פיירברקר יצחק רמת־גן, רה׳ הרא״ה 44 3695 3.2.66

 וסרמן אריה הרצליה, נוה־עמל 549 3693 3.2.66 שגב דךרדי רמת־גן, רה׳ עוזיאל 110 3699 3.2.66
 שמילוביץ מתתיהו נתניה, רח׳ הרצל 27 3691 3.2.66
 טאו שמואל כפר־אחא, רח׳ פינםקר 32 3698 3.2.66 שנפלד איגנץ בארותיים, דואר כפר-יונה 3692 3.2.66

 ד״ר ר׳ גז׳בין
 המנהל תנללי של משרד הבריאות

 כ״ו באדר א׳ תשכ״ה (1 במרס 1965)
 (חמ 77313)

 1 ע״ר 1945, חום׳ 1 מם׳ 1395, עמי 1.

 י5סוט הפרסומים 1195, כ״ח בםיוז תשכ״ה, 28.6.1965 2259



 מספר
 תעודת
 ההיתר

 פקודת רופאי שיניייבו,.1945
 הודעה על ביטול תעודות היתר

 מודיעים בזה על ביטול תעודות היתר של מרפאי שיניים שנפטרו:

 השם המען
 מספר
 תעודת
 ההיתר

 השם המען

 בוגוםלבפקי אליהו תל־אביב, רה׳ גורדון s 1 מרקוזה אדולף תל־אביב, רה׳ בוגרשוב 33 6

 זיפמן דוד תל־אביב, רה׳ יהודה המכבי 11 26 רבניץ לודויט חיפה, רה׳ שבתי לוי 15 136

 חיים משה שפירא
 שר הבריאות

 כ״ז באדר א׳ תשכ״ה (1 בטרם 1965)
 (חמ 77313)

 פקודת הדוקחיפ
 רוקחים המורשים לעסוק במקצועם

 מתפרסמת בזה רשימה נוספת! של שמותיהם ומעניהם של הרוקחים המורשים לעסוק במקצועם בארץ׳ שקיבלו את רשיונותיהם מיום
 ט״ז בטבת תשכ׳׳ה (1 בינואר 1964) עד כ־׳ו בטבת תשכ״ה (31 בדצמבר 1964).

 מספר
 המען הרשיון

1571 
1578 
1529 

1541 

1581 
1544 
1549 

 האובנשטוק־גולדמן
 דורה

 הולנדר ארטור

 הינדס־ציפין נירה

 וייס טיבריו
 וקםלר יצחק
 ורסנו יעקב

 זילברמן אדוארדו
 זימנוביץ שרה

 זינגר נצחיה

 האג׳ ויולט
 חכים יוסף

 חצ׳בטסקי קרלוטה

 טבריקיאן יוחאי

 יוםפםון־םולומון רהל

 כהן־גולד יהודית
 כץ הרולד״לטלי

 לאוב ארנה הרצליה, מעון אקדמאים 22א׳
 לאופולד־הירשלר ורנר ראשוךלציון, עזרה ובצרון,

 שיכון 31/191
 לוכלפקי אביבה תל־אביב׳ רה׳ דניאל פדיש 4

 לוין רינה רמת־גן, רת׳ נגבה 61

 נתניה, אולפן בךיהודה 26/2 1574
 חיפה, נוה־שאבן,

 רה׳ הרב מימון 37 1580
 חיפה, דחי צפת 1 1593

 טבריה, שיכון ד׳ 9/1012 1514
 נצרת עילית, רת׳ תבור 12/97 1525
 בת־ים׳ רה׳ ארלוזורוב 17 1515

 קרית־ים, רה׳ יוספטל 19/15 1543
 עכו/ רח׳ שלמה בן־יוסף 10 1533
 חולון, דחי אז׳־ר 13 1519

 נצרת׳ דחי 206, בית 7 1527
 נהדיה, דחי ירושלים 23אי 1531
 כאר־שבע׳ מעון אקדמאים 1/22 1516

 אשקלון, שכ׳ שמשון 221/6 1546

 ירושלים, קרית־יובל,
 רה׳ גולומב 23

 ירושלים, נוה־גרנות 3/6
 נתניה, דחי דיזנגוף 49

 מספר
 המען הרשיון

 קרית־היים
 צריף אקדמאים ב/228 1564
 גבעתיים׳ רה׳ פירקין 17 1559

 ירושלים, דתי המלך גיורג׳ 33 1568
 מיפה, רמי אבךסינא 11 1569

 בצרת עילית׳
 בלוק אדקמאים 97/10 1530
 אשקלון, עתיקות ג׳ 234/3 1554

 ירושלים, קטמון ט׳ 52/45 1561
 עפולה עילית,

 שיכון אקדמאים 1אי 1540
 רמת־גן, רה׳ אדלחורוב 27 1518
 חיפה, רה׳ אלנבי 195 1566
 רמת־השדון׳ רה׳ הקישון 3 1579

 פרדפ־רובין,
 מעון אקדמאים 28בי 1513
 קריח־ים, רה׳ הראשונים 7 1582
 ירושלים׳ דחי יהושפט 1 1521
 קרית־הייט, מעון אקדמאים 52ב׳ 1510

 ירושלים, צפון תלפיות׳
 צריך אקדמאים 17אי 1509
 באר־שבע, מעון אקדמאים 53 1572

 יפו, רח׳ 87 מס- 17 1583
 ירושלים, שכ׳ בן־ציון׳

 בית יוסף לוי 1548
 אשדוד׳ רח׳ נורדאו 4/1 1565
 נתניה׳ רה׳ הנוטע 18 1587

 איבני־פריש אירמה

 אלגזי דוד

 בינו תמר
 בלאושטיין יפה
 בלומברג לאון

 בלומנפלד־זיידה דבורה
 בלומבפלד־מרקוביץ

 ז׳נטה
 בן־בל אפרים

 בנדרלי שמואל
 בן־שלוס הרי

 בראודה שמואל־תבוך
 בראל קלמנס

 ברגר ארנקה
 בדודי מוריאל

 ברמן זיק
 ברן־זיסר פריידת

 ברנובר אנטואנטח

 גידאי אנטואן־אדיב
 גולדהבר גדעון

 גפן יוסף
 גרוס אנה

 ! י״פ 1022, תשכ״ג, עמי 1527; י״פ 1141, תשכ״ה, עמי 851; י״פ 952, חשכי׳ב׳ עמי 1954.
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 מספר
 הרשיון

 מספר
 המען

 תל־אביב׳ רה׳ זלטופולסקי ד 1537
 פרדם־בץ/ שיכון עובדים/

 1532 בלוק 72/26

1538 
1590 
1552 
1536 
1542 
1591 
1585 
1555 
1562 
1370 

1584 
1567 

1539 
1575 

1533 
1317 

1534 
1526 
1524 

1563 

 אשקלון׳ ביה׳״ח הממשלתי
 נתניה׳ שדי בנימין 32
 חולון/ רה׳ עין־יהב 8

 פרדסיחנה׳ שיכון עמידר 12/3
 פרדס־הבח׳ שיכון עמידר 12/3

 בת־ים׳ רה׳ בלפוד 20
 תל־אביב, דחי הרימון 4
 נתניה/ אולפן בן־יהודה

 קרית־תיים׳ מעון אקדמאים 54בי
 באר־שבע, שיכון ג׳ 516/16

 נתניה, דחי מקדונלד/
 בית־הלוצות

 חיפה׳ רה׳ קסל 9אי

 חיפה׳ רח׳ ברזילי 19
 חיפה, מחנה דוד 77/9

 כפר־ת&ידיפ׳ :
 שיכון עמידר 118/ב

 תליאביב׳ רה׳ בךיהודה 100

 קרית־יט׳ רח׳ יוטפטל 120
 צהלה׳ רת׳ שמגר 26

 טבריה׳ שיכון ר׳ 18/1010
 הרצליה/ נוף־יס׳

 צריף אקדמאים 9בי

 צבירן אליעזר
 צויליג ביילה

 קוסקוב לאון
 קורנט דור

 קייזמן ניורג׳
 קלקנר איזידור

 קלקבריזוטו סילביה
 קם מאירה

 קמינפקי זיגמונס
 קמפר יעקב

 קנובלר־קימלמן גוסטה
 קנר־איצקוביץ פלורה

 קרייצמן ברטה

 קרניאל יאיר

 ראוכברגר טיבה
 רופנק מדתה

 שורץ סליה

 שורץ פנחס
 שטיינברג־פרייברג

 לובה
 שלפר זינפריד

 שמילוביץ שמואל
 שרף־פלשנר אוה

 השם המען הרשיון
 ליבשי׳ךקפלן הלנה קיבוץ בארי/ ד. נ. הנגב 1523
 לפטון פגי ירושלים׳ רח׳ רבינוביץ 33 1511
 לרנד עמום חיפה, דחי חורב 4 1556

 מועמד אליאפ ירושלים׳ דודי גרשון אגרון 14 1558
 מורגנשטרן אורל בהריה, מעון אדקמאיס 25בי 1573
 מסגריהרפז דורה באר־שבע׳ רה׳ השלום 20 1545

 מרק זיק ירושלים, גבעת מרדכי/
 רח- שחל 40 1528
 מרקוביץ הנריק חולון, שכ׳ מפדה, צריף 46/1 1376

 נוםבאוס הרברט חיפה, הד־חכרמל, דרך הים 38אי 1537
 נחמנטון מרקוס רחובות׳ דחי צבי הורביץ 148/29 1512

 נשר מרטה ירושלים, בית־הכרם,
 רח׳ הרצל 96 1520

 םוייד לואיס־הנרי חיפה׳ דחי בועז 18 1586
 ספידסקויבונדר פייגה תל-אבינ, עזרה ובצרון 132 1553

 סרנק לאון אשקלון׳ אפדידר׳
1S&8 266/13 ככד־צפניה 

 פרנק פרידה אשקלון/ אפרידר,
 ככריצפניה 266/13 1589
 סרפר־בר דניאלה תל־אביב׳ רח׳ הברה חדשה 3 1580

 עמיהי עקיבא רמח־השרון/ רח׳ הקישון 16 1577

 בת־יט ׳ רמת־יוםף׳ רה׳ התחיה 17 1592
 ראשוךלציון/ רת׳ ז׳בוטינסקי 31 1530

 באר־שבע׳ אולפן מצדה/
 דחי הפלמיח 33 1522
 אשדוד׳ בלוק 972/13 1547

 פטרוניו־זילברמן רוזה
 פרומקיס חיים

 פרידמן־דיין ברנה

 פרייר סנה

 ד״ר ר׳ גז׳בץ
 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 כ״ז באדר א׳ תשב׳״ה (1 במרס 1965)
 (חמ 77313)

 פקודת הרוקחיט
 רוקחים המורשים לעסוק במקצועם(רשיונות זמניים)

 מתפרסמים בזה שמותיהם ומעניהם של רוקחים המורשים באופן זמני לעסוק במקצועם בארץ׳ שקיבלו את רשיונותיהם הזמניים מיום
 ב״ז בטבת תשכ״ת (1 בינואר 1963) עד כ״ו באדר א׳ תשכ׳־ה (28 בפברואר 1965).

 מספד
 הרשיון תקפו
 הזמני עד

 המען

19.7.6S 869 93 נול דניס תל־אביב׳ דחי סוקולוב 

 סלפקי דוד דמת־גן׳ רמת־חן׳
 רח׳ אלכסנדרוני 27 867 19.7.65

 פריש וילפרד הרלציה, רח׳ דוד המלך 81 877 18.8.65

 מספר
 הרשיון תקפו
 הזמני עד

 השפ המען

 בן־שימול- נתניה,
 גוטשטיין םימי אולפן בךיהודה 2/4 880 24.8.65

 ברקוב ג׳ראלד חיפה׳ הר־הכרמל,
 רה׳ מרגלית 18 882 27.8.65

 לימונפקי מנואל תל-אביב׳ דחי עמישב,
 מועדון עולי דרום אפריקה 866 19.7.65

 ד׳׳ר ר׳ גזיבץ
 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 ב״ז באדר א׳ חשכ״ה נ1 במרס 1965)
 (חמ 77417}

2261 S6.1065.2 ,5יהוט הפרסומים 1165, כ׳׳וז גסיוז תשכ׳׳ה 



 מספר
 המען הרשיון

 פקודת הרוקחים
 הודעה על ביטול רשיונות

 רוקחים שנפטרו

 ורטש קרול בני־ברק׳ שיכון חסכון׳
 רה׳ השומר 7 1043

 לוין וילי תליאביב, דחי אידלסון 28 526
 לוין פייגה רמת־גן׳ דרך נגבה 38 154
 ליפרט לותר (אליעזר) ירושלים, רח׳ מטודלה 26 60

 פילרסדורף שמעון הרש תל־אביב, רה׳ נרוזנברג 23 172

 דיאושיאנו ליאון חולון׳ רה׳ שכטר 3 1117

 שובל שמחה חיפה, רה׳ דוד פינםקי א׳ 37 824

 מספר
 המען: הרשיון

 תל־אביב, רה׳ כ״ט בנוכמבר 24 294

 1132 ירושלים׳ עיר גנים 55

10 
230 

464 

 ירושלים׳ רה׳ בן־מימון 28
 גבעתיים, רה׳ סירקין 125

,  כפר־אהא׳ שכ׳ עמידד א׳
 רה׳ אהרן גךיוםף 69

 ירושליפ, תלפיות, דחי גלעדי 13 15

 אלטמן קורט יוסף

 דויטש קרל (חיים)

 הורביץ מנדיל יצחק
 הורוביץ אלזה (עליזה)

 היינל ניקולאוס

 ון־םפיר־חי מריטי

 חיים משה שפירא
 שר הבריאות

 כ״ז באדר א׳ תשכ״ה (1 במרס 1965)
 (תמ 77313)

 פקודת הרוקחים
 עוזרי רוקחים המורשים לעסוק במקצועם

 מתפרסמים בזה שמותיהם ומעניהם של עתרי־רוקתים המורשים לעסוק במקצועם שקיבלו תעודות היתר שנתיות שתוקפן עד ח׳ בטבת
 תשכ״ו(31 בדצמבר 1965).

 מספר
 תעודת
 ההיתר

 המען
 מספר
 תעודת
 ההיתר

 המען

 אכן־חיים יוכבד חדרה, רה׳ הרצל 28 1621 אלהלל סולנזבה־סוזי בת־ים, רה׳ עצמאות 7/54 1383
 אבנר בנו רמח־הן, דרך הטייסים, אלחלל־ורסנו סולטנה היפה, דחי אלנבי 72 1341
 בלוק רסקו מס׳ 5 1303 אלטמן דניאל-משה רמת־גן, רה׳ אביגיל 12 1502
 אברהמזון יהודית בת־ים׳ רה׳ מ״ג 1492 אלטמן תאה חיפה׳ שדי וגיווד 24 1368
 אברהמי רבקה בת־ים, רה׳ בלפור 47 1491 אלטמן־גלזד שרלוט תל־אביב, ביט בנובמבר 24 1421
 אדלמן דוד בה־ים׳ בביט חדש 28)17 1356 אלמד לילי תל־אביב, רה׳ מנדלה 26 1362
 אדר חיה תל־אביכ, רה׳ וייס 6 1422 אלסטר־בזנר פלה הליאבינ׳ רה׳ היותמן 2 1346
 אהרונוביץ בךציון חל־אביב׳ רח׳ בארי 17 1370 אלפפה מטילדה רמת־גן, רה׳ ז׳בוטינסקי 96אי 1283

 אוזרנסקי שלמה ירושלים, רח׳ עובדיה 26 1493 אלפרט לאה תל־אביב, קרית־שלום,
 אולייניק חיה חולון׳ רח׳ הנקין 115 1449 רה׳ הקלעים 4 1503
 אולייניק משה חולון׳ דחי הנקין 115 1460 אמין אליהו תל־אביב׳ רה׳ נצח ישראל 28 1504
 אולנשטיין מרים גבעתיים׳ רח׳ קצנלםון 37 1606 אנגיל גניה רמת־גן, רח׳ החשמונאים 29 1288
, דחי 221 מסי 8 1505  אורי מלבד חנה קריה־חייפ׳ רח׳ נטי מסי 9 1494 אסיה שושנה יפו׳ נוזהה א׳
 אורן ויקטוריה חיפה׳ רה׳ התשבי 20 1483 ארוך אברהם תל־אביב, רה׳ יהונתן הופסי 5 1506
 אורן יפה תל־אביב, רמת־אביב, אריה אדית רמלה׳ רח׳ אילן 34 1507

 דחי רופין 16 1495 אריה ראובן חל־אביב, שיכון נוה־צה״ל׳
 אזאציי אליהו תל־אביב, דרך השלום 125 1496 רה׳ בן חייל 10 1289
 אידלסון־שמעובי לאה תל־אביב׳ רה׳ קק׳׳ל 6 1497 ארנוולד יוהנה חולון, רה׳ הערבה 39/15 1326
 אייונברג ויציה תל-אביב׳ דה׳ הרגזן בהן 8 1364 אשכנזי בלומה תל־אביב, דחי כ״ט בגובגזבר 9 1397

 אייזנשטייךזריצקי הנה תל־אביב, רת׳ ועידת קטוביץ 17 1498
 אילן דינה רמת־גן׳ דחי יוסף הגלילי 10 1499 באר לאה (לונטינה) תל־אביב, דרך ההגנה 28 1508
 אינטנר היינריך רמח־גן, רה׳ הנח 16 1472 בוירסקי הינדה תל־אביב, רה׳ בזל 29 1350
 אלבצרי שלמה ראשוךלציון, שיכון גורדון, בוכבנד יהודית רמת־גן׳ רה׳ הזיתים 22 1509
 רה׳ אלפסי 198 1300 בוקשפן רבקה בני־ברק, רח׳ בן־זכאי 52 1510
 אלגרבלי יעקב כפר־םבא׳ רה׳ פינפ 41 1501 בורקובםקי אדם פתת־תקוה, רח׳יצחק שדה 3 1345

 2262 ילהוט הפרסומים 1195, כ״ח במיה תשכ״ה, 28.6.1965



 מספד
 השפ המען תעודת
 ההיתר

 ברקוביץ לוטי תליאביב׳ רה׳ אסתר המלבה 10 1333
 ברקוביץ משה כרכור׳ בית מרקחת ׳״חתקוה״ 489]

 ברקוני(יעקובוביץ) חיפה׳ קרית־ים בי׳
 טוני דתי הנדיטה סולד 3/6 1343

 גבאי שלום הל־אביב, רמת־אביב׳
 רת׳ הברון הירש 1 1534
 ב׳בראן פהיל פרח נצרת׳ רה׳ 403 בית 2 1535
 גברונפקי בלהה חיפה׳ שדי או״פ 105 1536

 גודלביץ מיכל ירושלים, קרית־ייובל,
 רה׳ בורדון 2/25 1404
 גוטפריד (?לטקס) איטה רמת־גן׳ רח׳ אבא הלל 52 1365
 גולדברגר מלכת חיפה׳ דת׳ בךיהודה 43אי 1537
153S 95/גולדנברג ינטה ירושלים, עיד־גנים, בלוק ב 
 גולדריננ(זלקינד) שרה תל־אביב׳ רה׳ הקישון 44 1355

 גולדשטיין גיזלה כפר־את8׳
 שיכון עמידר ב׳ מס׳ 4/1 1342

 תל־אכיב׳ דחי ברנדים 12
 גוד-אריה-קפלנסקי

 בלה תל־אכיב׳ דחי ברנדים 12 1406
 גורביץ־קריגר רוזה חולון׳ דחי הגלעד 8 1409
 גורן רחל ירושלים׳ רה׳ הפלמ׳׳ח 1א׳ 1605
 גזאל טורד בנייברק׳ רה׳ הנשיא 72 1539
 גטניו יעקב הרלציה׳ מעונות שרה׳ בית 4 1540
 גייזנברג לידיה תל־אביב, דרך הטייסים 6 1457
 גימפל־גורדין אסתר תל־אביב, רה׳ רש־״י 29 1389
 גלבר מרגלטה קרית־אונו׳ דחי נרקיס 2 1305
 נליקמן אמה חולון׳ רה׳ שפרינצק 32 1366
 גרוסמן ראובן חדרה׳ דחי הנשיא 80 1379
 גדין מרים חולון׳ רה׳ י׳״א אדר 8 1541
 גרינברג אלברט ירושלים׳ דרך בית־לחם 94/34 1344
 גרינברג לילי נת־ים׳ דחי העצמאות 33 1327
 גרינברג פניה יפו׳ דחי המרד 6 1448
 גרינברג שרה חל־אביב׳ דחי טו־טין 22 1473
 גרינר פני היפה׳ רה׳ יוסף 31 1542
 גירסי מטילדה (מזל) יפו׳ רה׳ רבי דב מטזדיץ 32 1321
 נרצוביץ םטפה תל-אביב׳ דחי גבטין 5 1543
 גרציאני דחה עכו׳ דחי גיבורי־סיני 27/21 1358
 גרצמן חנה חולון׳ רח׳ קפלן 32 1604

 דבורי עמוס פרדפ־כץ׳ רה׳ בורוכוב 19 1544
 דביר הרצליה חיפה׳ דחי חלל 59 1617
 דגמי עזרא בס־ציונה׳ רה׳ הפועלים 27 1545
 דודזון רבקה תל־אביב׳ רח׳ פרץ חיות 3 1546
 דויטש יולנדה צפת׳ שיכון חיסכון 1/6 1479
 דול אנה חיפה׳ נוודשאנן, רה׳ הגליל 44 1410
 דורון מוניקה בת־ים׳ שדרות העצמאות 50 1547
 זיין דוד רמת־גן׳ דה׳ סטדזמח 11 1348
 דיין שרה ירושלים׳ דחי טשרניחובסקי 64 1291
 דיבטר היינריך עכו׳ רח׳ בן-עמי 35 1549
 דימנט בתיה עפולה׳ דחי הדסים 10 1618
 דלמצקי שושנה חיפה, רה׳ חנה סנש 16 1357

 דן־הרטוג פטינטיה־
 אליזבט היפה׳ שדי מוריד, 41 1415

 מספר
 השם המען תעודת
 ההיתר

 בורשטיין ישראל חולק׳ שד׳ קוגל 34/2 1301
 בושי חיים תל־אביב׳ דחי בני־אפרים 210 1459

 בחבוט רוחמה חיפה, קרית־אליחו,
 שדי רוטשילד 67 1511
 מברודת הלנה חולון׳ רח׳ השומרון 3 1298
 בטיש אלים ירושלים, דחי אלחרחי 9 1512
 כיסטריצקי חנה • רמלה׳ שיכון נוה־דוד 65 1513
 בירגד יהודית בת־ים׳ רה׳ נגבה 7 1412

 בירי(צור) שושנה חיפה׳ קריח שפרינצק׳
 דרך צרפת 22 1329
 בכר דבורה תל־אביב, רח׳ המאספים 2 1278

 בכר זין תל־אביב, שכ׳ רוממה׳
 דחי מורשת 7 1330
 בכר יוסף יפו׳ שיכון גי, דרך השלום 81 1514
 בכר קלדה רמת־גן׳ רח׳ הרצל 58 1373
 בכר רינה חיפה׳ דתי הגפן 5 1452

 בכר (אריה) רחל תליאביב׳ שיכון עממי ג׳
 דרך השלום 81 1515
 בכר אשכנזי מטילדה ירושלים, רח׳ גן־יהודה 7 1441
 בכר־ברוך סולצי תל־אביב׳ דחי ציטלין 11 1516

 בלוך מנוחה ראשון־לציון, עזרה ובצדון,
 שיכון עולים 273/5 1377
 בלוך פרומה ירושלים, רח׳ דייגס 9 . 1517
 בלום טמה עפולה׳ רח׳ הכנסת 1518
 בלומנטל רחל תל־אביב, רח׳ הגולן 22 1349
 נן־בסט ביטוש יפי׳ רת׳ 51 מטי 4 1519
 בגדו מטילדה גבעתיים, דחי כצנלסון 140 1435
 בן־שמואל אברהם רמת־גן׳ רת׳ זיבוטינסקי 91 1520
 בסן סוניה ירושלים, רח׳ דוד המלך 11 1286
 בםקינד צילה היפה׳ רמת־שאול׳ דחי דרייפוס 1 1620

 בצלאלי צביה ירושלים׳
 שיכון קרית משה בלוק 6 1321
 בק שושנה היפה׳ דחי דניאל 8 1522
 בקר־שרייבר חוה חיפה, רה׳ מוריה 104א׳ 1391
 בדאף רחל היפה׳ רה׳ אלנבי 195 1524
 ברגר אוה קרית־אונו, רה׳ הנרקיס 8 1434
 ברהום סלח הרצליה׳ רה׳ העצמאות 7/2 1523
 ברוך מרים יפו׳ דחי 59 מס׳ 28 1526
 ברוך רחל תל־אביב, רח׳ מקוח ישראל 22 1527
 ברוקשטיין גבריאלה תל־אכיב, דרך השלום 94 1320
 ברי אדנסט תל־אביב׳ רה׳ אפשיין 8 1528
 בריל יוסף לוד׳ רה׳ גוה זיתי 45 1313
 ברילגט (טגל) מלכה חיפה׳ דרך הים 34 1529

 ברכה מטילדה אשקלון׳ עתיקות׳
 שיכוני שמשון 10/49 1296
 ברט לוציח הרצליה׳ רח׳ שיכון ויצמן 7/4 1423
 ברמן מלבינה בפר״סבא, רח׳ הגר-א 4 1447

 ברמן קלרד. ירושלים,
 צפון תלפיות׳ צריף א/20 1353
 ברטךויגקור בתיה היפה, דחי הלל 55אי 1530
 ברמץ אסתר תל״אביב, דחי גורדון 24 1531
 ברנשטיין שרה הרצליה, דחי שביב 82/24 1488
 בר־עס מרגלית ראשון־לציון, דחי דוד רמז 26 1523
 ברק מרדכי־שמואל רחובות׳ רה׳ אחד העם 28 1532
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 מספר
 תעוךה
 וזהי תר

 המען
 מספר
 תעודת
 ההיתר

 המען

 טנצר יהודית מולון׳ רה׳ ויצמן 10 1405
 י

 1461 טריכטר אסתר רחובות/ רה׳ הבנימ 11 1418
1550 

 רמת־גן, רה׳ עלומים 36
 בני־נרק׳ רה׳ הנגב 34

 יגודה (בונימוביץ) רוזה היפה׳ קרית־חייס,
 שדי דגניה 2/3 1318

 יגודה (בונימוביץ) רוזה
 פתת־הקוה׳ רה׳ אוסישקין 24 1484

 נהריה׳ רה׳ הרצל 41 1465 יהודה יעקב הרלציה׳ רה׳ נוה עמל 639 1575
 תל-אביב׳ רה׳ פינסקר 61 1555 יודלביץ יהודית הל־אביב, רת׳ החשמונאים 19 1574
 הל״אביב, רה׳ פילון 8 1556 יולזרי אסתר תל־אביב, רה׳ דה-האז 12 1385
 תל-אביב, רה׳ מגידו 1424 יוניטר חנה חיפו־״ רה׳ חביבה 47/15 1332
 חיפה׳ רה׳ פבזנר 37 1557 יוסיפוב מרדכי גבעתיים/ רה׳ אידמית 10 1575
 אשקלון׳ אפרידר׳ יוםפן אדוארד רמחיגן, רה׳ יריחו 4 1576
 שדי דרום-אפריקה 1 1297 יוריש בלה יפו׳ רה׳ הגיחון 9 1431
 רמה־גן׳ דחי יוסף הגלילי 15 1455 ישראל אומץ נהריה׳ רה׳ טרומפלדור 309/2 1300

 1443 כדור ויקטור חולון׳ רה׳ מרקוביץ 1 1577
 1553 כהן אירמה חיפה׳ רח׳ ארלוזורוב 10 1578
 1333 כהן ויקטור חיפה׳ רה׳ אהוה 63 1579
 1400 בהן חנה יפו׳ רח׳ פושקין 6 1580
 1378 בהן יעקב ירושלים׳ רה׳ רמב״ן 44 1607
 1437 כהן יעקב (זיק) קדיה־טבעון, רח׳ הגפן 11/ב 1487
 כהן יצחק ירושלים׳ רה׳ קרן היסוד 13 1581
 1444 כהן לורה תל־אביב׳ רה׳ רוזוב 10 1440
 ״1559 כהן משה רמת־חן׳ רח׳ האלוף דוד 5 1425
 1560 כהן סופיה חולון׳ רח׳ שור 3 1603
 1284 כהן רינה בת־ים׳ רה׳ 414 בית 6 1582

 1292 כהן שושנה תל־אביב׳ שיכון ישגב׳
 1453 רה׳ ניסן 3 1585
 1561 כהן שמעון רמת־גן׳ רמי םטרומה 4 1586

 1362 כהנא איזידור תל־אביב׳ רמת־אביב׳
 רה׳ ברודי 7 1351
 1563 כ״ץ דוד טבריה׳ שיכון ד׳ 1005/18 1338
 חיפה׳ רח׳ פועה א 6 1486

 היפה׳ נוה־שאנן, שיכון גלבוע׳
 כץ טובה

 כרובי רות
 1281 בלוק 2׳ 1624
 1388 כרמי שמואל קרית־מוצקין שדי קק״ל 8 1600
 כתבן לידיה 1387 כתבן לידיה תל־אביב׳ רה׳ פינלפ 6 1601

1564 
 1482 לאפין יצחק חדדה׳ דחי• דמיה 18 1295
 לביא מנשה גבעתיים׳ רה׳ המלבן 9 1598
 •156 לכיוש מאיר־אליהו רמת־גן, רה׳ ביאליק 60 1553
 1402 לבנוני־ויסל אמציה חיפה׳ לדרגות גדרה 1אי 1599
 1566 לובל קלרה עכו׳ רח׳ הרצל 37/41 1277
 1567 לודין חיים תל־אביב׳ רה׳ הגולן 35 1369

1568 
1569 

 לוונשוס יהודית ירושלים׳ בקעה׳ רח׳ רבקה 22 1352
1567 
1568 
 לוי אלברט חיפה׳ דרך סטלה מאריס 18 1336 1569

1567 
1568 
1569 

 1700 לוי אניטה אשקלון׳ אפרידר׳
 1399 שיכון חסכון א׳ 61 1383
 1570 לוי זיוה חיפה׳ רח׳ שמשון 19אי 1584
 1427 לוי יצחק פתח־תקוה׳ רח׳ נחלת צבי 15 1387
 1571 לוי לינה בת־ים, רמת־יוסף׳ רח׳ אילת 19 1588
 לוי מטילדה תל־אביב׳ רה׳ חדרה 1 1442
 לוי מריס נהריה׳ רה׳ נורדאו א/14 1551
 1572 לוי פנינה מושב היוגב׳ בית 67 1589

 רמת־בן׳ תל־גנים׳
 רה׳יוסף צבי 11

 באר־שבע׳ שיכון ג׳ מסי 526/27
 היפה׳ רה׳ מסדה 51

 תל-אביג׳ רח׳ אבן־גבירול 131
 גבעתיים׳ רה׳ ניצנה 1

 רמתיאביב׳ רה׳ נ״ח מטי 6
 פתת־תקוה׳

 שיכון סלע בלוק 8
 תל-אביב׳ רה׳ ריינס 14

 חיפה׳ נוה־שאנן׳ נתיב חן 29אי
 היפה׳ דחי הלל 65

 טבריה׳ שיכון ד׳ 837/12
 הל־אביכ׳ רח׳ לה-גרדיה 65

 נצרת׳ דחי 1001 מסי 17
 תל־אביב׳ רה׳ מזא־יה 67

 חיפה, מפרץ, שיכון עירוני,
 רת׳ ד׳ מסי 6

 תל-אביב׳ רמת־אביב׳
 דחי ברודצקי 35

 בת־ים׳ שיכון עמידר 312
 בת־ים׳ שיכון עמידר 312

 תל־אביב׳ רח׳ הדמן כהן 14
 נהדיה׳ רזן׳ הגנה 5

 רמת־גן, רמת*יצהק,
 רח׳ מלכי צדק 209

 יפו׳ רה׳ ירושלים 142
 בני־ברק׳ רה׳ וולקומיר 22

 נצרת׳ רח׳ 125 מם׳ 3אי
 תל־אביב׳ רח׳ אבן נבירול 63

 רמת־גן׳ רח׳ הדר 10
 בח־ים׳ רח׳ הפועל 126/7

 מולק, רה׳ פיירברג 6
 מגדל העמק 968

 בית־הלל׳ ד. נ. גליל עליון
 רמת־גן׳ דחי ז׳בוטינסקי א/96

 חיפה׳ הר־הברמל׳ רמח־הדר׳
 רה׳ בלום 2

 דקל־מוגנדודף
 נני־ז׳קלין
 דרור אליהו

 הולצשלג סופיה
 הופמךנגיי הלנה

 היימן מרגוט
 הירשפלד רחל

 הינדלס פנינה (פפיה)
 הרמן יהודיה

 הרק-אייזנשטיין
 פליציהיפיינה
 הרשקוביץ יעקב

 וגה־וילר מרטה

 וולפשטיין חנה
 וידריך ורוניקה־שושנה

 ויינשטיין דבורה
 וייס אליעזר

 וייס מלכה
 וייץ־מקובסקי
 קונה־ויטליה

 וילצקוב&קי חנה
 וינברג אילתה
 וינוקור אפרים

 וישניבסקה הלנה
 וקסלר־זלטקס בדל

 ורור אמין
 ורטמן רבקה־ רנה

 ורסנו לאה

 זגזיה רויה

 זיוגוט יצחק
 זיוגוט שרה

 זולוטריוב־נשרי נוסיד,
 זוםטן קלדד!
 זליכה יעקב

 זלמן ברוך
 זלמן ברוריה

 האג- אדיב־ראג׳י
 חבוב ויקטור

 הורי משח
 חזן יצחק

 חיימונ־אלמוזנינו מרים
 חלבי נעים

 המילבסקי רייסה
 חנגלי סלים

 טאו חיה

 2264 י^קומ תפדםומיט 1195, כ״ח בםיו! תשכ״ה, 28.6.1965



 מספר
 השם המען תעודה
 ההיתר

 מנסור עדנאן בצרת/ רה׳ 912 מס׳ 6 1627
 מעהר (שולדמן) חנה ירושלים׳ בית הכרם׳

 שדי הרצל 46 1416
162S 7 מצגר רבקה רמת־גן׳ רה׳ הרצל 
 מצרי משה תל-אביב רה׳ אבן גבירול 58 1629
 מרגוליס סרינה הרצליה, שיכון דרום 9/1 1304
 מרגושילסקי בסיח בת־ים׳ רה׳ כצנלפון 11 1328
 מרגלית שרה חיפה, רה׳ בית להם 69 1630
 מרון חיה באר־שבע׳ שיכון ד׳ בית 298/4 1619
 מרמלשטיין שרה עפולה׳ רה׳ ארלוזורוב 26 1316

 מרנסון־אלקלעי
 םטיליה (צילה) עפולה, בי״ח המרכזי בעמק 1631
 מרציאן לידיה אשדוד׳ רה׳ קבוץ גלויות 659 1450
 מרקדו ויקטוריה תל-אביב׳ רה׳ עמדן 3 1466
 מרקדו רגינה גבעת־רמ״בס׳ רה׳ יד מרדכי 17 1632

 מרקו אלה תל-אביב׳ הדר יוסף׳
 רה׳ קהילת ודשא 67/7 1602
 מרקו םילביה הרצליה׳ שיכון שביב 80/2 1309

 מרקוביץ דינה תל-אביב, שיכון רטת־אביב׳
 רה׳ רידינג 1 1393
 מרקום פפי גבעתיים׳ רה׳ חביבה ריק 3 1373
 מרש שבע תל-אביב׳ רה׳ ויצנץ 82 1633
 משבץ־שפן נעמי חיפה׳ רה׳ ליאה 7 1634
 משיח יעקב חיפה׳ רח׳ קיבוץ גלויות 42 1635
 משיח מרים חל-אביב׳ מעוז אביב׳ מס׳ 15/4 1471

 באוי שלמה רמת־גן׳ רח׳ ירקונה 18 1636
 נאור ברטה קריתיביאליק כ׳, רה׳ שפרעם 8 1637

 נובק ידוינה חיפה׳ רמות רמז, .
 רה׳ חביבת 38/12 1280
 נוימן נחום פתח־תקוה, רח׳ יצחק שדה 14 1312
 נול קרין באר־שבע, רח׳ השיטה 57 1638
 נוסינוב דבורה רחובות, רח׳ זיבוטיגסקי 3 1639
 נחמגםון צציליה רחובות, רה׳ זרנוגה 148/29 1417
 גליס ונטורה יפו, רה׳ צהתלי 52 1438
 נעים יואל נס־ציונה, דחי העצמאות 11 1640
 נקש גיורי חיפה׳ דחי התשבי 37 1641
 נקש פלמן רמת־גן׳ שד׳ התמרים 11 1642
 נשרי משה תל־אביב׳ דחי בני אפרים 212 1643
 בשרי ראובן תל־אביב׳ רח׳ הרמן כהן 14 1644

 סגל אפרים רחובות׳ רה׳ עזרא 5 1645
 סובה אלה רמת־גן׳ דרך אילת 8 1646
 סללומנוב-מרדכי מזל ליד׳ שכון חסכון ג׳ «0׳ 4 1468
 סולריק רות חיפה, רח׳ בית־אל 4 1647
 סומך עליזה תל-אביב׳ דחי יהודה הלוי 97 1648
 סורוזין מלכה כפר־יבנה 6/7 1701
 סחר לאה הל־אביב׳ סומל׳ דחי ב׳ 13 1649
 סטרכילביץ מאיר ראשוךלציון׳ רה׳ השקמה 4 1650
 סלומון אידה הל־אכיב, רה׳ כ׳׳ט בנובמבר 9 1396
 סלוצקי רייזת הרצליה׳ שיכון דרום בית 5 1386
 סליבה אדוארד היפה, עין־הים, רח׳ התורן א/3 1651
 פמירה ישראל רמת־בן׳ פרדס אברלה בלוק 20/5 1652

2265 

 מספר
 השט המען תעודה
 ההיתר

 לוי שאול רמת־גן׳ רה׳ חיבת ציון 19 1590
 לוינסון פליציה תליאביב׳ רה׳ פרנקפורט 1 1591
ן תל-אביב׳ רח׳ צבי שפירא 13 1592 ו  לוצ׳ינסקי בךצי
 לוצ׳ינסקי שדת הל-אביב, רח׳ צבי שפירא 13 1593
 לוריקיבלום מרים אשקלון׳ רה׳ הורדים 2 1372
 לטיף יצחק חל־אביב׳ רח׳ ז׳בוטינסקי •136 1490
 ליבמן אדיקה ירושלים, קטמון ט׳ 52/18 1403

 ליברפרוינד־קלצקי
 בילה רח׳ רות 6 1390
 לייבוביץ שמואל תליאביב, דחי מזרחי א׳ 29 1594

 ליינוביץ־פסקל חיפה׳ קרית שמזאל׳
 פסריקח שיכון חדש 2 1411

 ליימנר הניח תל-אביב׳ רמת־אביב׳
 רח׳ רידינג 42 1595

 לייטנר שלמה תל־אביב׳ רמת־אביב׳
 רח׳ רידינג 42 1596
 ליכטנטל ברוניסלב מגדל העמק 660/4 1446

 לילו־שפניר-חרפורד
 נורה תל־אביב׳ רח׳ ירמהו 26 1382
 לימון רבקה תליאביב׳ רח׳ בןיגון 40 1428
 ליפשיץ רבקה רמח־גן׳ רח׳ יוסף הגלילי 10 1597
 למברג אסתר תליאביב׳ שדי ושינגטון 17 1454
 לנגה חוה אשקלון׳ שכ׳ יובל-גד 407 1293
 לנדאו רבקה חיפה׳ רה׳ ברזילי 23 1470
 לנדאו רבקה ירושלים׳ רה׳ בן-יהודה 35 1623

 לגדאו־אייזבשטדט חולון׳ מעון אקדמאים גיסי כהן׳
 פייגד, צריף 149/2 1381
 לדבר קלמן חיפה, רח׳ חורב 4 1622

 מאיר אהרן ירושלים׳ רה׳ המלך גיורג׳ 27 1616
 מאיר משה ראשוךלציון׳ רה׳ הרימון 16 1287
 מלזד־זינגר נעמי תל־אגיב׳ רה׳ כפר גלעדי 27 1613
 מונבז פסיה תל־אביב, רח׳ רייגס 60 1615
 מונייר יוסף לוו, רה׳ ט״ו מסי 6 1614
 מונס שושנה הל־אביב׳ רח׳ יהודה המכבי 1384
 מונשטר שלמה חיפה׳ קריח־מוצקין׳ רה׳ ברק 61 1626
 מועלם יונה בני־ברק׳ רח׳ יהודה הנשיא 44 1625

 מועלם־צלאח צאלח ירושלים׳ שיכון רסקו׳
 רה׳ הרצוג 81 1552
 מורדוכוביץ אהרן ירושלים׳ רח׳ אוסישקין 14/10 1612
 מוררון ויקטוריה ירושלים׳ רה׳ אגרון 24 1433
 מורצייק שושנה רמת-גן׳ רה׳ המתמיד 20 1611

 מזרחי אברהם חיפה׳ קרית־ביאליק׳
 רח׳ קרן קימת 61 1610
 מזרתי מדיפ רמת־גן׳ דרך רתובות הנהר 9 1473
I39S 10 מזרחי סופיה בה־ים, רה׳ ירושלים 

 מטרבי לאונטינה תל־אביב׳ קריה־שלום׳
 רח׳ המגן 10 1408
 מיזוץ ליליה רמח־יוסף׳ רח׳ כצנלםון 61 1430
 מינדלין(אש) פייגה גבעתיים, רח׳ שינקין 25 1609
 מלומד חיים ירושלים׳ רח׳ יוסף הנשיא 5 1608
 מלמד איטה ירושלים׳ רח׳ סן-מרטין 6 1374
 מלר־פלובסקי עמליה חל־אביב׳ רה׳ הרטגלס 4 1419
 מנדלוביץ יעקב כפר־אתא׳ רח׳ אייגשטיין 6/4 1306

 י?תוט הפרםומים 1195, כ״וו בסיו; תשכ״ה, 28.6.1965



 טפפר
iVTOf! השם המען 
 ההיתר

 קורדובה ישראל היפה/ רה׳ מותנבי 31 1413
148S 44/6 קורן מריה בית־שמש, רה׳ ביאליק 
 קזקוב־קבופמכר פרידה ראשון־לציון׳ רה׳ דובנוב 15 1335
 קטן ציון באר־שבע, שני ד׳ מסי 673/13 1322
 קיטיוויץ רחל תל־אביב, רה׳ הירקון 115 1692
 קלוש ויזנקה בתניה/ רה׳ הרב קוק 5 1394
 קליין אליזכטה חיפה, כפר יוסף בית מפי 26/א 1323
 קליש לובה תל-אביב׳ רח׳ פרץ חיות 31 1414
 קנטי לאה קרית־ים בי׳ רה׳ הנריאטה 5 1691
 קנטי לילי קריתיביאליק׳ רה׳ חרמון 7 1690
I2S2 65 קנטי(בךבסט) צפורה תל־אביב׳ רה׳;׳בוטינסקי 
 קצנלבוגן נלי תל־אביב׳ רה׳ סמטס 12 1689
 קראוזה ויטיה תל־אביב׳ רח׳ יהושע בךנון 36 1420
 קרייזלר כרוניה תל־אביב׳ רה׳ ק.ק.ל. 84 1688
 קרישטוף קלרה נתניה׳ רח׳ דיזנגוף 34 1371
 קרן יהודה באר־שבע׳ שכונה ד׳ 361118 1310

 רב־און שמואל בת־ים׳ רה־ יאנוש קורצ׳אק 6 1687
 רביב אריה יר ושליט׳ קריח־יובל/

 שיכון עממי 2/2 1686
 רבפרק נדזיאה חדרה׳ רח׳ תרנ״א 48/7 1319
 רדר חנה תל-אביב׳ רה׳ בן־יהודה 190 1685
 רובוביץ יעקב תל-אביב־יפו׳ שדי ירושלים 84 1684
14SI 15 רובינגר פסיה דמת־גן׳ רה׳ הזיתים 
 רוביגפון רפאל־זאב ירושלים׳ רח׳ הטורים 14 1683
 רוגוב לאה קרית־מוצקין׳ רה׳ רקפת 9/10 1347
 רוזמרין הלנה גבעתיים׳ רה׳ כ״ג 7 1429
 רחךזהבי צפורה חיפה׳ רה׳ דוד מרקוס 15 1663
 רוזנפלד אדית־בריגיטה מזכרת בתיה 1325
 רוזבצוייג היים בת־ים׳ רה׳ פרלשטיין 4 1480
 רוזבק היה חיפה׳ רה׳ ארלוזורוב 84 1467
 רוזנר סנינה עכו צפון כי׳ רה׳ זיבוטיגסקי 38 1307
 רוטשילד מרים מושב סתריה׳ בית 98 1432
 רוטשנקר שפרה חיפה׳ שד׳ ויננייט בית 15 1439

 רון משה פטר חיפה׳ קרית־ביאליק׳
 שדי וייצמן 75 1664

 רחמים דוד חיפה׳ כרמל הצרפתי׳
 רה׳ בית לחם 35 1665
 ריבקין טטינה חולון׳ שיכון אקדמאים 174/בי 1314

 רייכלזון לזר בת־יס׳ רמת־יוםף׳
 רה׳ בצבלסון 55 1331
 ריינינגר סלו כפר־סבא׳ חצרות הדר א׳ מסי 18 1308

 רייס (קורנוייץ)
 פנינה (פטיה) רמת־גן׳ רח׳ ביאליק 86 1315
 דנדוניצקה דינה חולין׳ רה׳ אילת 90 1299
 רשתי פואד רמת-יצחק׳ רה׳ הסנה 1 1666

 שאול נתן כפר סמיר ד. נ. חוף הכרמל 1667
 שאול שרלוט רמלה׳ שיכון ל׳׳ה 5/1 1669
 שאול״רומנו הנה צפת׳ שיכון עממי א׳ 5 1668
 שבבטר מאיר תליאביב, רה׳ זיבוטיגסקי 136 1671
 שבתאי אבשלום רמת־נן׳ רה׳ יהונתן 9 1670
 שואף־פפו מטילדה נהריה׳ רה׳ אחד העם 44אי 1334
 שוירמן־אייזיק מדים היפה/ דרך יפו 155א׳ 1672

 מספר
 השפ המען תעודת
 ההיתר

 סנדומירפקי מרים תל־אביכ׳ דחי ותל 13 1653
 ספיר דלה רחובות׳ שיכון מילציין בית 1 1339

 ספירשטיין יפה
 (שיינדלה) תל־אביב׳ דחי ארלוזורוב 178 1380
 סררו מתיאס תענך׳ מושב ברק 11 1654

 עופר שמואל תל־אביב׳ רה׳ פוקולוב 2 1655
 ענבי שמואל תל־אביב׳ רה׳ גורדון 33 1367
 ענבר מקט חולון׳ תל־גבורים/ רה׳ ההיים 14 1656

 פטשניק שר־ קרית־גח/ רה׳ הרימון 762/4 1302
 פילוסוף מרדכי תל־אביב׳ רה׳ לוינםקי 41 1324
 פישר אסתר תל־אביב, דה׳ ששריקר 16 1407
 פלדמן הבריאטה רמת־אביב׳ רה׳ שמעוני 29 1456

 פליישד וילהלט (זאב) באד־שבע, שכ׳ רסקו׳
 דחי אהוד 23 1290
 פנקס בוקה גבעחייפ, רה׳ כצנלסון 113 1363
 פסי לאונורה הרצליה, דחי הדר 10/11 1332
 פפו אסתר חיפה׳ רה׳ התשבי 113 1477
 פקר בתיה חל־אביב׳ רה׳ אבן גבירול 6 1361
 פרח חני־אמין היפה׳ שד׳ או״ם 19 1657
 פדה סמי בצרת, רה׳ אפיפיור • 1658
 פרחי מרגרט חולון׳ רה׳ חנקין 39 1359
 פריד קלרה הל־אביב׳ דה׳ זכרוךיעקב 6 1426
165S 12 פריד רבקה תל־אביב׳ רה׳ ראשונים 
 פרידמן רהל תל־אביב, מעוז אביב 16/3 1348

 פדייןלר אסתר חיפה, קריח שמואל׳
 סיכונים חדשים בלוק 2 1463
 פריימךדרור רחל חיפה, רה׳ חרמון 28 1401
 פריט ופילי ליד, שיכון בנית 23/6 1474
 פרנקל דינה חיפה׳ מדרגות גדרה 1א׳ 1660
 פתהי נעים גב־יפ, דתי קוממיות 16/2 1661

 צביון אברהם היפה, דחי ברזילי 21 1699
 צדוק אפרים ירושלים׳ רה׳ צפניה 42 1698
 צדיק זהבה רמת־ק, דחי יהלום 95 1697
 צולמן־מאירוביץ הרפה רמח־השרון, שדי חן 1696
 צורף ליאון הל־אכיב׳ רה׳ חיים ואלישע 5 1376
 צפלינסקי רבקה רמת־גן, רה׳ אגטליון 8 1436
 צפרירי יוסף תל־אביב׳ רה׳ הכבושים 21 1695

 צ׳רנומורטקי־ תל־אביב, רח׳ ב״ט בנובמבר׳
 פיבקלברנד פרידה שיכון קופיח בלוק ד׳ 4462
 צרף יצחק סעיד הל־אביב, רח׳ זכריה 30 1360

 קאיף־דינס מינדל־
 י אםחר היפה׳ כרמל׳ שדי הנשיא 112 1340
 קאן ביאטריס הל־אביב׳ רה׳ בני־אפרים 217 1451
 קובו דודה פתה־תקוה׳ רה׳ פינסקר 13 1694
 קובל ליביה נתניה׳ דחי גורדון 33 1294

 קוגל טובה תל-אביב׳ רמת־אביב׳
 דחי ברודקו 30 1458
 קולברג אירמה תל־אביב׳ רח׳ אלנכי 23 1693
 קונפורטי לאה ראשון־לציון׳ רה׳ הדגל העברי 10 1445
 קוצ׳מר שרה גבעתיים, רח׳ כצנלסון 122 1354
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 ...מספד
 תעודת
 ההיתר

 השט המען

 פרדס־כץ׳ רה׳ טרומפלדור 48 1877
 נתניה׳ רה׳ אופישקץ 14 1678
 פתח־תקוה׳ רה׳ השופט ברנדס 40 1679
 קריח־מוצקין׳ רה׳ עוזיאל 1 1554
 רמת־גן׳ רה׳ דוד 7 1680
 בני־ברק׳ רה־ פנקס 5 1681
 תל־אביב׳ רה׳ בלוך 8 1285
 תל־אביב׳ הכר מסריק 10 1682
 יפו׳ רה׳ דרור 17 1279
 חולון׳ רה׳ בלוך 42 1662

 חיפה׳ רה׳ צבי פייגין 9 1317

 שמואלי אליהו
 שמואלי חיה
 שמש יצחק
 שבי אסתר
 שני פרחיה

 שעשוע אורי
 שפיטלגי־דישה עביה

 שפרינג רות
 שקוף חנה

 שקרקה הנה

 תירוש בתיה

 מספר
 תעודת
 ההיתר

 המען

 קבי עינת ע״י פתח־תקוה 1337
 גבעתיים׳ רח׳ עברוגה 6 1469
 חיפה׳ שדי הנשיא 60 1464
 חדרה׳ גבעת אולבה א׳ מס׳ 31/5 1476
 חיפה׳ רח׳ בן־יהודה 22 1673

 חולון׳ תל־גגורים
 רה׳ מבצע פיני 15 1674
 חל־אביב׳ רח׳ בן־נון 34 1395
 ירושלים׳ עיר גנים׳רח׳ הסביון 9/6 1675
 קרית טבעון׳ רח׳ רמז 3 1478
 תל-אביב׳ דחי לה־גרדיה 43 1311
 ירושלים׳ עיר גנים 112/10 1676

 שול־יפה ברטח
 שורץ אלן־אטתר־ציסי

 שורץ עליזה
 שטייבהולף נפתלי

 סטרן מריס־חוה
 שטרן עמנואל

 שטרנבוים תהילה
 שיבר קלרה

 שינדלר זינת
 שכטר דורה
 שכטר ריטת

ן ״בי ׳ גז  ד״ר ר
 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 כ׳׳ז באדר א׳ תשכ״ה (1 כמרס 1965)
 (חמ 77313)

 פקודת המיילדות
 מיילדות המורשות לעסוק במקצוען . .

 בהתאם לסעיף 5 (3) לפקודת המיילדות!׳ מתפרםמת בזה רשימה נופפת 2 של שמותיהן ומעניהן של המיילדות המורשות לעסוק במקצוע
 היילוד בארץ׳ שקיבלו את רשיונותיוזן מיום ט״ז בטבת תשכ״ד (1 בינואר 1964) עד ב״ו בטבת תשכ״ה (31 בדצמבר 1964).

 מספר
 השם המען חרשיון

 מספר
 השם המען הרשיון

 אבו־עטא יוסרא נצרה׳ רח׳ 920 מסי 8 428 דגיאנו חנה ירושלים׳ דחי אשכול 4 410
 אדלמן־רוזמן רבקה חיפה׳ קרית־היים, רח׳ ע״ב 46 421 דםקלו פנינה ראשון־לציון׳ רח׳ קרית־פפר 13 411

 אהרונוביץ־טלר חביבה הל־אביב׳ רה׳ זיבוטינפקי 1 379
 אלנים בתיה רמלה׳ רח׳ בךיהודה 4 442 וידר־שנייר לוטי ירושלים׳ קט&ון ט׳ 52/17 434
 אלון תקוה חיפה׳ קרית-ביאליק׳ ויסברנ אלה עבו׳ רח׳ דוד נוי 24 387
 ולך הד&ה דחי ההגנה 9/5 415 ולך הד&ה נהריה׳ רה׳ זיבושינסקי 53 436

 ארד לאה ראשון־לציון׳
 רח׳ הדבל העברי 10 429 זוהר שמחה צריפין׳ ביה־״ח הממשלתי

 אפן־ הרופא 412
 בורוש מסעודה־לוי ירושלים׳ רוממה׳ זילברמיבץ הדםה פהח־תקוה׳. רה׳ שפירא 25 424
 שיכון עולים 16/6 397 זיםלין דבורה הרצליה׳ רה׳ ויצמן 21/10 417

 בן־אדי יהודית רמת־גן׳ רה׳ הבנים 23 393
 בן־יוסף שרה מושב גן־חיים 435 חביבי אבושקה רחובות׳ שד׳ חן 69 386

 בן־לולו שושנה צפת׳ ביה״ח הממשלתי 418 חיט׳־דייטש אידה חיפה׳ נוה־שאנן׳
 רה׳ אבא ה. םילכר 53 386

 בן־לולו שושנה

 חייט עליזה דימונה 37/4 426
 גבאי עדנה אור־יהודה בי׳ רח׳ דגניה 13 380 חכים אידה נהריה׳ רח׳ טרומפלדור 315/1 406
 גבאי רחל יפו׳ ביה׳״ה צהלון 391 חצב דרורה שדה חמד׳ ד. נ. המרכז 419

 גבאי רעיה רחובות׳ ביה״ה קפלן 400
 גיגר דבורה תל־אכיב׳ רה׳ לואי מרשל 46 377 טוביאפ רות תל־אביב׳ רמת־חייל׳

 ביגון יעל בתניה׳ קרית־נורדאו 287/1 430 רה׳ מרכוס 20/9 382
 גרג׳י ברכה תל־אביב׳ קרית־שלום׳

 רח׳ מינקובסקי 2 425 ינקלביץ (וישניק) אילנה חיפה׳ רה׳ האסיף 6 394
 גרינברג אסתל מעיין צבי 422

 גרינהויז עליזה פתה־תקוה׳ רה־ רוטשילד 92 437 כהן־קופרט דורה קריח-ים׳ רה׳ הראשונים 3/11 432

 ! חוקי א״י׳ כרך בי׳ פרק צ״ג׳ ע«׳ 903.
 2 י״פ 1141׳ תשכ״ה׳ עמי 857.
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 מספר
 השפ המען הרשיון

 פנהסי רוח ירושלים, רה׳ צפניה 10 381
 פניז׳ל ליזה היפה׳ רח׳ יצחק שדה 43 416
 פנקס (מלמד) לילי באר־שבע׳ דחי יעקב אבינו 4 389
 פרדו מזל יפו, דחי התקומה 36 401
 פרוידנברגר פרנסואז קרית־אונו׳ שיכון רסקו 12 392

 פרינברג־גולדשמידט
 אוגניה אשקלון׳ עתיקות ג׳ 215/7 438
 פרץ ברוריה יפו, רה׳ הקברניט 20 404

 צברי בעמי חולון, דור לוחמי הנגב 11 408

 קזיוף ברכה ירושלים, דחי הושע 10 409
 קולט סופי חיפה׳ דחי א. ל. זיסו 12אי 440
 קורן אביבה גבעתיים, דחי כצבלסון 9 403

 רבין ברטה היפה׳ דחי עקיבא 41 441
 רובקה שושנה רמלה׳ שכ׳ עובדים,

 רח׳ פוקולוב 75 395

 שבתי הומא ירושלים, רה׳ רבינוביץ 33 431
 שובע יהודית בת־ים, דתי מבצע סיגי 15 414
 שמש סימה נתניה, רה׳ עובדיה 28 427

 ד״ר ר׳ גז׳בין
 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 מספר
 השם הרשיון

 לבטון שושנה כפר־סבא, כית־יולדות 433
 לוי אסתר יפו, רה׳ דוד מטי 31 399
 לוין־הדר הנה ירושלים׳ דחי בני־ברית 14 398

 מיזל עדנה רחובות׳ רה׳ הרצל 173 390
 מיכאלי רחל ערד׳ שלוחת היעלים 68/2 388

 מנחמי־פדידה רחל טבריה,
 שיכון ותיקים שלב ד׳ 5/4 385

 נג׳מי(יזדי) זיוה יפו, שדי ירושלים 392 384
 נוביק געמי ירושלים, רה׳ הרב ברלין 25 407

 נחומובסקי דרינקה בת-ים׳ רמת־יוםף׳
 רה׳ הנדיאטה סאלד 13 383
 ניגה מריה נתניה׳ רה׳ טרומפלדור 29 396

 נתן תקוה רמת־גן׳ משכנת!׳
 דחי שרה אהרונםון 516 413

 סרטון רות יפו׳ כביש בת־יפ׳ בלוק 24 420

 פוטרמן אהובה (לובה) צפת׳ רח׳ ת׳ 12 402
 פז פני נתניה, רה׳ בארי 74 423
 פז׳דצקי פאולה תל־אביב׳ רה׳ חברה חדשה 5 405
 פליישמן חוה קיבוץ שדות־ים 378

 כ״ז באדר א׳ תש״כ״ז באדר א׳ תשב״ח (1 במרס 1965)
 (חמ 77313)

 פקודת המיילדות
 מיילדות המורשות לעסוק במקצוען(תעודות היתר ארעיות)

 בהתאם לסעיף 5 (3) לפקודת המיילדות!׳ מתפרסמים בזה שמותיהן ומעניהן של המיילדות המורשות לעסוק במקצוע היילוד בארץ
 שקיבלו את תעודות ההיתר הארעיות שלהן מיום כ׳׳ז בטבת תשכ׳׳ח (1 בינואר 1965) עד כ־-ו באדר א׳ תשכ״ה (28 בפברואר 1965).

 מספר
 תעודת תקפה
 ההיתר עד

 תקפה המען
 עד

 מספר
 תעודת
 ההיתר

 המען

 אדו קתרינדדאמה נצרת, ביה׳׳ח הסקוטי 876 30.7.65 נםיאי אינגפריד צפת׳ שיכון עממי 1 878 21.8.65

 ד״ר ר׳ גז׳בץ
 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 כ״ז באדר א׳ תשכ״ה (1 במרס 1965)
 (חמ 77313)

 ! חוקי א״י׳ כרך בי׳ פרק צ״ג׳ עמי 903.

 י5קוט הפרםוטים 1195, כ״ח בםיוז תשכ״ה, 28.6.1965
 הודפס ע*י ד!מדפי0 ד&משלתי, ירושלים
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 המחיר 48 אגורות


