
ת ו ב ש ו מ 2 ה 1 0 

 סירוטה אליעזר. מסעדה
 סנדיק שלום. חקלאי

 ספקטור אפרים
 סריסקי איסידור ״

 עסל שלמה. חיט
 פוגרביצקי אדיה. מכלת

 פוליאק יצחק. הקלאי
 פינברג אברהם ״
 םיקיביץ מרדכי *

 פסטור מהול
 פפו יצחק. חקלאי

 פרוכטר אריה. נגר
 פרידמן נתן. הקלאי

 פרייז מיכאל ״
 צודקוב מנדל ״

 צימידובסקי אהרן ״
 צלביץ דוד

 קוסוטסקי יצחק. ספר
 קופת מלוה וחסכון

 קואופרטיבית
 קיצים ברוך. הקלאי

 קלר יהודית. גננת
 קלנד אביגדור. הקלאי

 קפלן אברהם
 קפלן גרשון

 רבקין חיה. מסעדה
 ריטרמן א. חקלאי

 רוזגבלום ג. רופאה
 רוזנברג דב. חקלאי
 רוזנברג ש. מסעדה

 שומרוני מרדכי. חקלאי
 שבתי שמעון. חיט

 שודצבורד דוד. חקלאי
 שטיזר א.

 שמואליביץ י. חקלאי
 שצמן אשד

 שפירא ישראל

 וילדר משה. חקלאי
 ולמן דב

 וםרמן משה ״
 זהבי חיים. רצען

 זילבר יצהק. חקלאי
 זיתני יצחק

 זיק יצחק. קצב
 חפץ יוסף. ספר

 חורונזיצקי י. מנקר
 טיכו אהרן. חקלאי

 יבלונוביץ פ• רופא שנים
 יבלונוביץ ש. חקלאי

 ישורון מרדכי ״
 כהן אחרן
 כהן הלל

 כחן מרדכי
 כהן שלמה
 כהן שמעון

 כהן תיאידור

ם ה ר ב  כהנוביזן א
 משתלת עצי פרי,

 נוי והדר

 כמוני יהושע. חקלאי
 לבנברג שושנה. מילדת

 לוי ארתור. חקלאי
 לוי בצלאל

 לידאי משד,
 ליטבק ש. רופא

 ליכטר אביגדור. חקלאי
 ליפין אברהם ״

 מדם אברהם. פחח
 מחול יהושע. הקלאי

 מחט שלמד• *
 מטוסביץ מרדכי. נפח

 מידניק י. מפקח סניטרי
 מיכלם חיים. חקלאי

 מרגלית אברהם. אופר•

 גבעת עדה
 מושבה בשומרון, בקרבת זכרון-יעקב. נוסדה בשנת
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 רובין קלמן. חקלאי
 רוזנגרטן אברהם ,

 רוזנצויג יוסף. מסעדה
 רוטגברג אהרן. הקלאי

 שביל. אטליז
 שוד־שפרן ש. מילדת

 שוורץ נ. י. הקלאי
 שטינמן שלמה ״

 שידלובסקי י• מאפיה
 שינבים יהושע. הקלאי

 שיפמן מיכאל. מורה
 שיפפר אברהם. הקלאי

 שלימוביץ אהרן ״
 שמואלי שמואל. מורה

 שמדגד הנדיל. מכלת
 שמדגד היים. הקלאי

 שפירא דב
 שפירא זליג

 שפירא משה
 שפרן שרגא

 תיק ש. המרי בנין

 צבי ישראל. חקלאי
 צויג דוד. צבע

 צויג שלמה. חקלאי
 ציטרון אברהם ״
 קוזלובסקי פיבוש ״
 קוזגצוב שמחה ״

 קיפרברג צבי
 קופדמן שלמה ״

 קושניד מ. מנהל לשכת־
 העבודה
 קלינמן מרדכי. סנדלר

 קלינמן עוזר. הקלאי
 קלינגביל דוד

 קרומבין יעקב ״
 קרינדלר מרדכי ״

 קריזלד מרדכי
ץ יעקב מ  ק

 קרנץ י. ש• צבע
 קרקובסקי ש. חקלאי

 רבינוביץ מנחמ ״
 רדזינר אלימלך ״

 בנימינה
 מושבה עיי תחנת הרכבת בנימינה, בצפון השרון.
 נוסדה עיי פיקיא בשנת 1923. תושביה-800, שטחה -
 16000 דונם. הטשק-תבואות, פרדסים, בהמות־חלב, פרתי
 בושם וירקות. מחלבה משוכללת. עיי פיק״א נוסד ביח״ר
 גדול לתעשית תמצית בשמים מפרחים. בנק קואופרטיבי. שרות

 מכוניות לוכרון יעקב וחיפה. ראר, טלגרף וטלפון.

 בן צבי יעק י. חקלאי
 ברליני יחזקאל. כורה

 גולדשטין מאיר. חקלאי
 גרד יעקב. מכלת

 גלילי יעקב. מורה
 גנדלסמן יצחק. חקלאי

 גרדפול חיים. נפח
 דובניקוב יעקב. מסגר
 דורפמן אהרן. חקלאי

 הלמד מאיר
 הלפרין יצחק

 הלפרין נעמי. גננת
 הרצנשטין מ. חקלאית

 אדלר שושנה• מורה
 אחיעזר יהודה. חקלאי
 איטיגין שושנה. מורה

 אלטשולר שמאי. חקלאי
 אליוביץ חיים

 אפל חיים
 אפלבוים צבי

 ארינון ישראל
 בויארסקי אריה. שוחט

 בידיץ חנה• חובשת
 ביחיד לבשמים

 ושמני פרחים
 בן עזרא אברהם. חקלאי


