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 פלהה (300 דונם), חלב, עופות. ירקות ודבש. בהחזקת
 המוסד טט*לת *הרס־; הצעירה• שבאפריקה.

 בבלי אמה. אחות
 גולדשטיין מתתיהו. מורה

 גורמן בתיה. מדריכה
 דוידסקו אפרים. מכונאי

 דויטש לאה. מדריכה
 הדרי כדיה. מדריכה
 מדליה משה. מורה

 פפיריש י. דיר ״
 צומר דוד. מדריך

 רוזנברג שמיאל
 שטיינברג ראובן. שומר

 המושבה
 ויסמן הנן. חקלאי

 וייספיש נהום ״
 זמנבודה יוסף ״

 פרלין חנן
 שפירא יהושע ״
 תשבי מיכאל ״

 כפר ילדים
 הנשיא־פירשט א. ד״ר.

 מנהל המוסד
 בך הוגו. מדריך

 בן דוד עשהאל. מודה

 מגדיאל
 מושבה בדרום השרון (4 ק״ט צפונה טפתח־תקוה).
 נוסדה בשנת 1925. מספר תושביה-למעלה מ 700 ושטחה
 כהטשת אלפים דונם. המשק העקרי—פרדסים. חשוב נם
 ענף החלב והעופות. במושבה—אנורה הדדית לאשראי. שרות

 אוטומובילים קבוע לתל־אביב.

 בנימיני בנימין. מכלת
 ברונשטין משה. חקלאי

 בריל שלמה
 ברקוביץ משה

 גולדברג יחזקאל ״
 גטקר שלמד,

 גנדף ברנהרד ״
 גפנר גרשון

 גדושקביץ י.
 גרושקביץ צבי.
 גרינבלט גחום
 גרינברג לאד.
 דאום שמואל

 דודין אהרן
 דורפמן מאיר

 דייטש שבתיאל. אופה
 הובדמן דב. דצען

 ,הלואה והסכון חקלאי״
 ,השדון״. חברה קואו־
 פייטיבית בעימ

 אגולסקי מגחם. מורה
 אהרון צבי. אגרונום
 אורבוך חיים. חקלאי

 אורביך ישראל
 אורבוך מרדכי ״

 אוניצקי מנחם
 איזגבדג יואל. בימ״ס

 איסרוביץ דב. נפח
 איסרובסקימאיר. חקלאי

 אליניק נפתלי
 אלינםקי צבי
 אלישב יוסף

 אקשטין יוסף
 אשכנזי שלמה

 בורנשטין גדליה י
 בורנשטין משה. מכלת

 ביאליק משה
 ביבר בונים־זאב. חקלאי

 בכור נסים
 בן אפרים א.

 כרכור
 מושבה ,משולשת׳ בצפון השרון (6 ק«מ מחררה).
: מושבה י  בה מאוהדים כל שלשת סוני ההתישבות באי
דונם)  (200 נפ«, 15000 דונם), מושב זעיר (30 נפש, 1600־
 וקבוצה (30 נפש, 2100 דונם). בם״ה, אפוא׳ 260 נטש
 ו19000 דונם בערך. המושבה והקבוצה נוסדו בשנת 1913׳
 המושב _ בשנת 1925. אדמת הקבוצה והמושב - של קקיל.

 עקר המשק— פרדסים.

 ליוביטש אנשיל. בנאי
 ליוביטש יעקב. בנאי

 לבינסון יעקב. חקלאי
 לויט ישעיהו

 לחמן יהודה. מכונאי
 מלחי יוסף. חקלאי

 מתתסון יהושע. קצב
 סופר היים. חקלאי

 פיינברג משח ״
 פנצ׳וק יעקב. מכונאי

 פלסקובסקי מאיר. נפח
 פרב ראובן

 פריינד י. מלון ומסעדה
 פדה מ. י. מזכיר ושו״ב

 פרנקל פ. סנדלר
 צברי חיים. מנקר

 קפלן אריה. חקלאי
 קרסנר רוניה. מורה

 שטרום משה. נגד
 שיינטל אהים. חקלאים

 שלזינגר משה
 שמעוני שלמה ״

 אהרונוב דיר. רופא
 אורבוך שלמה. בנאי

 הופנהנדין יעקב. אופה
 בדש א. ד. מכונאי
 בדש משה. חקלאי

 בנדם אהרן
 בנדס אלכסנדר. מכלת

 בנדס נתן. חקלאי
 בלום ושות׳ ״

 בר בנימין
 ברנד משה י

 דיוויס ב.
 דימנט ל.
 הרדוגג י.
 הדיס דוד

 הררי ירחמיאל ״
 ויינגרט א. מלון ומסעדה
1ix ועד המושבה. טל׳ 
 חדרה

 חיותמן זכריהו. חקלאי
 יכניס נחום
 כוכבי צבי

 מאיר־שפיה
 מושבה בקרבת זכרוךיעקב. נוסדה בשנת 1890
 בעזרת הברון רוטשילד (הארסה שיבת לפיק״א). מםפי
- ח ט ש ה  הנפשות — 40 (6 אברים) ובצרוף כפר הילדים —170 .
 למעלה מאלפים דונם. המשק העקרי — כרםים. אוירה הטוב

 של המושבה מושך אליה הרבה קיטנים.

 על יד המושבה קים .כפר ילרים מאיר שפיה״,
 שנוסד בשנת 1923 לשם חנוך ילדים והכשרתם המקצועית.
 מספר החניכים — 110׳ ובצרוף הבוגרים — 130. המשק -


