
 

 קישור –אזורי רישום 

 
 בחיפה רבתי 998899לצרכי פנקס הבוגרים  מגורים האזורי רישום 

 

מידע שמופיע במקור בהגדרת המקומות     ) (בסוגרים   הערות:
, 1928-9שבפנקס הבוגרים בחיפה רבתי של שנת 

כ"ז אדר א' תרפ"ט       -התפרסם בתקופה ט"ז שבט 
27.1.1929 - 26.2.1929 

 הסברים ומצייני מקום דהיום   [] בסוגרים 
 כך במקור    !

מקום לא מזוהה ]הערות וזיהויים ניתן להעביר    ? 
העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה  בדוא"ל אל 

(IGS( amnonatzmon@013.net.il 

 
 
 

 [HH 0213/40, 4413]מקור: ארכיון העיר חיפה תיק  9אזור 
הרצליה, ואדי ניסנס, רח' חורי, רח' מושיוף ]יתכן שמתאים לקטע 
-ברחוב החלוץ בו הייתה חנות שטיחים של משפ' מושיוף[, רח' בן

הרחובות  -יהודה, שכונת הזיתים ]עמק הזיתים[, מצפה ]מצפה א'
שנקרא או כונה בעבר –מסדה, הלל, ארלוזורוב  –שמעל לטכניון 

הספר ]ביאליק, חלק -יון ]![ ]שמריהו לוין[, רח' ביתהעלייה[, רח' תכנ
העם וכל הסמטאות שבין הרחובות -התחתון של בלפור[, רח' אחד

 הנ"ל.
 

 [HH 00213/4, 4413]מקור: ארכיון העיר חיפה תיק  8אזור 
[, נחלה " , תל חי , מלצט/יוסףדםירחוב "הגשכונת הצריפים ]
ון נקרא בעבר רח' מצפה, רח' בלפור בחלק העלי -]מזרחית לטכניון 

, צריפי   ?[רח' התבור, רח' מיכאל, רח' הגלעד[, גאולה, שכ' השלוש ]
ם, רח' נורדוי, רח' הרצל, רח' יהעם, רח' ירושל-נחלה, רח' בית

החלוץ, רח' סירקין, רח' צ'לנוב ]יחיאל[, מורד רח' צ'לנוב ]מדרגות 
 נחום מילר[.

 
 [HH 00213/5, 4414ה תיק ]מקור: ארכיון העיר חיפ       3אזור 

 מזרח: סוף הישוב שאחרי תחנת רוטנברג

mailto:amnonatzmon@013.net.il


מערב: מדרגות בי"ס אליאנס ]כי"ח[, רח' פשה וסמטא המובילה אל 
הילל[ )רח' הגבול ]הזה[ לא נכנס -הנמל עד הים ]כנראה רחוב אל

 לאזור(
דרום: קו הסמטאות המוביל ממעל למדרגות אליאנס עד המדרגות 

ואליד כיום -מילר ]לשעבר חאלד אל חרשת לקרח של-של בית
 מדרגות נחום מילר[

 (.3צפון: מפרץ הים ומפרץ חיפה )רחוב נצרת כולו נכנס לאזור 
 

 [HH 00213/5, 4414]מקור: ארכיון העיר חיפה תיק       4אזור 
מזרח: מדרגות בי"ס אליאנס, רח' פשה וסמטא אל הנמל עד הים 

 )הגבול הזה נכנס לאזור(
חולים, רח' חמרה ומגרש העגלות ]לשעבר -ת לקופתמערב: המדרגו

 ככר חמרה כיום ככר פריז[ )הגבול הזה לא נכנס לאזור(
 דרום: רח' מושיוף ]?[ )לא נכנס לאזור(

 (.4צפון: מפרץ הים )הרחוב החדש נכנס כולו לאזור 
 

 [HH 00213/13, 79095]מקור: ארכיון העיר חיפה תיק       5אזור 
חולים, רח' חמרה ומגרש העגלות )הגבול -פתמזרח: המדרגות לקו

 הזה נכנס לאזור(
מערב: רחוב ההר ]שדרות הציונות[, סמטא ממאפית פרידמן ]כנראה 

ע "כרמל" ]כיום ומאפיית ישראל פרידמן בסמטא ? מרח' אלנבי[ לראינ
 ע עד הים )הגבול הזה לא נכנס לאזור זה(וסיטי סנטר[ ומהראינ

רח' חורי[ ורח' מושיוף )הגבול הזה לא  דרום: רח' סלים חורי ]כיום
 נכנס לאזור זה(

 (.5צפון: מפרץ הים )הרחובות יפו ואלנבי נכנסים כולם לאזור 
 

 [HH 00213/13, 79095]מקור: ארכיון העיר חיפה תיק        6אזור 
מזרח: רחוב ההר ]שד' הציונות[, סמטא ממאפית פרידמן והסמטא 

 ס לאזור זה(מ"כרמל" עד הים )הגבול הזה נכנ
 מערב: סוף הישוב אחרי המושבה הגרמנית
 דרום: הכביש לכרמל ]דרך סטלה מאריס[ 

 צפון: מפרץ הים.
 

 [HH 00213/13, 79095]מקור: ארכיון העיר חיפה תיק   7אזור 
 גלים-בת

 
 [HH 00213/13, 79095]מקור: ארכיון העיר חיפה תיק      8אזור 



 הר הכרמל
 

 [HH 00213/13, 79095העיר חיפה תיק  ]מקור: ארכיון  9אזור 
 שאנן-נוה

 
 [HH 00213/13, 79095]מקור: ארכיון העיר חיפה תיק   91 אזור 

 
 המקומות:
ק"מ  3]לשעבר בגבול הכפר הערבי הקטן יג'ור כ  יעג'ור .1

בה של נשר, כנראה שכיום מתאים ל"משק מזרחה למחצ
נשר ירשם בפנקס "יג'ור נשר" או -יגור", בעוד שיעג'ור

 כיום נשר[
, נעזב ונהרס 4.5]במקום סימון אבן ק"מ  משק הפועלות .2

 במאורעות תרפ"ט, בתקופת כתיבת הפנקס שייך לחיפה[
מדרום לכביש  –חרבאג' באדמות סעדיה -יעקב ]תל-נחלת .3

בתקופת כתיבת הפנקס שייך לחיפה נצרת ובמדרון שם, 
 לימים שכונת נחלת יעקב[

 ביאליק של היום[-]תל קטן בסמוך לקרית ג'דרו .4
עטה ]בתעתיק של היום כפר אתא, בפנקס מופיע -כפר .5

 בשתי הצורות.
ישוב שהיה קיים באזור קברי השומרים  זכרון אברהם] .6

בידי יהודים דתיים מפולין  1925-נוסד ב בקרית טבעון.
צאי העיר לודז'. נקרא ע"ש אברהם ליפשיץ, הרוח רובם יו

החיה של ארגון העולים והתיישבותם בארץ. בעיות של 
בדידות, חוסר מים, קשיי תחבורה ובטחון לא נפתרו גם 

במאורעות לשבת לידם.  אלכסנדר זיידעם בואו של 
הוסתו השכנים הערבים נגד הישובים היהודים  1929

וזכרון אברהם היתה נתונה בסכנה מתמדת. לפי דרישת 
נטשו התושבים את המקום ועברו לישובים  ההגנה

בסביבה. עם תום המאורעות לא חזרו למקום, ואדמות 
הישוב חולקו בין יישובי הסביבה. חלק מיוצאי זכרון 

די כיום שרי וכפר חסידים. בשדה יעקבאברהם התיישבו 
 זכרון אברהם מצויים בתחום קרית טבעון[
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רשימות של אנשים שהוחסרו בסבב ראשון ולכן הושלמו  9019
. ]מקור: 1" לפנקס הבוגרים באזור מגורים מס' לואיםימכ"

 [HH 00213/4, 4413ארכיון העיר חיפה תיק 
 

xx.1 לפנקס הבוגרים באזור מגוריהם נוספואנשים שxx   לאחר
ת של הנוספים פורסמו ברבים. שערעורם התקבל והרשימו

 ]מקור: ארכיון העיר חיפה לפי תיק האזור[
 

Del נמחקו /נגרעו (Deleted מפנקס הבוגרים לפי בקשתם בזמן )
שנקבע לערעורים. במקור לא צוין אזור המגורים אולם ניתן 

לאתר חלק מן השמות באזור מגוריהם ברישום הראשוני. 
 [HH 00213/13, 79095]מקור: ארכיון העיר חיפה תיק 

 
F/R עזבו (Fled ו/או החליפו מקום מגוריהם הקבוע שהיה שריר )

בעת הרישום הראשוני בפנקס ו/או עקב הסתה ותסיסה ופרוץ 
לבתיהם בשוך  (Returned). חלקם חזר 1929מאורעות 

המאורעות ובמקרים רבים צוין ליד שמם )ראה הערות( "חזר/ה". 
מגוריהם ברישום הראשוני.  ניתן לאתר חלק מן השמות באזור

 [HH 00213/13, 79095]מקור: ארכיון העיר חיפה תיק 
 

Note פתקאות שונות (Notes ,המכילות שמות, לא ברורה מהותן )
חלק מן השמות קיימים באזורים שונים. ]מקור: ארכיון העיר 

 [HH 00213/13, 79095חיפה תיק 
 
 

 


