
 
 

 
 
 
 
 
 

 אינדקס עברי לשמות משפחה של יהודים תושבי הרובע היהודי
 (מאהלה)  בכרמאנשה, במפת הרובע; מראשית המאה ה- 20 עד

  ראשית שנות ה-50 (כולל שמות רחובות ומבני ציבור)
●A’Gershon                                             23  -                               א-גרשון 

“Alliance” ( girls&boys) School  -135-136-     "אליאנס"(כי"ח) בי"ס 
  בנות/בנים

 א- מישאל –  59●
A’Michael  

●Kalimian A’nasir  22  )    109 'א- נסיר כלימיאן –  (הבית החדש-  ר  
●(Ab Ju (An open water trench 37  – )   אב ג'ו )תעלת מים פתוחה  
●Adhami 110  -                                                                אדהמי  
●Ahu Chanum (Heb 62-  (מורה לעברית בבי"ס אליאנס)  אהו חאנום 

(teacher  
●(Unknown (a nurse  99- (שם לא ידוע) אחות בבית החולים האמריקאי  
●Italiaii 124  -                                   איטליאי  
●Guesthouse  10 –                         אכסניה/ בית הארחה  
●Eliasi  49 –                                         אליאסי  
●Elazar  116 –             (מוסיו אלעזר) אלעזר 

Monsieur 
●Ester                                79 –                                           אסתר 
●Afari  , Family  94 –                                    אפארי  
●Afari, Family shop                    38 –                                    אפארי  
●Aqdas, Bahaii family 48 – בהאים, משפחת אקדאס (משפחה באהאית  

Bahaii converted family  - 78  בהאים, משפחה של יהודים  מומרים  
●Babelpur 73 –                       באבלפור  
●Market place / Bazaar   135b  -     (אזור מסחרי-מוסלמי) באזאר/ חנויות  
●Baseri                                        100    -              (גוהרי)  באסרי 

((Guhari  
●Baseri  89 –                                באסרי  
●(Bath house (Jewish     21 -            (א-גרשון) בית המרחץ היהודי  

bathhouse attendant (female)     21b-                   בלנית בבית המרחץ  
●-Yacov Nunu Synagogue               115– בית כנסת יעקב נונו  
●Molla Ezra Synagogue                               8 -               בית כנסת מולא עזרא  
●Moshe hai Cohen- Yazdi Synagogue   7 –                   בית כנסת משה חי  
●Ezra Chatab Synagogue 86  –   בית כנסת עזרא חאטב  
●9Sadiqpur Synagogue –                  בית כנסת צדיקפור  
●(Sa’adat Bath house (the new  76 –  בית מרחץ (חדש) סעאדת  
●girls&boys)  “Alliance”) 135-136  -בי”ס "אליאנס"(כי"ח)לבנות ובנים 

School  



 
 

●Bakshi   104  -                       בכשי 
Bakshi Abrahim                                          102  -           בכשי אברהים 

●Bakshi Iran  103 –                                  בכשי אירן  
●(3Banapur Family(sister -                בנאפור – אחות של בנאפור 

Banapur Family 2  -                             בנאפור  
●Rented departments(56;55;53;52)  בתים שהושכרו לדיירים  
●Gahvari AqaJan & Mariette 83–    גאהוורי( בן)אקאג'אן ומריית  
●Gahvari Parents 82 –                      (הורים) גאהוורי  
●84Gahvari                                                   - (בת) גאהוורי  
●Gahvari keshvar chanum             69 –      גאהוורי כשוואר חנום  
●Jani George  87 –                                        ג'אני גורג'י  
●Guhari 42 –                                                      גוהארי  
●Gizel (Iraqi Jewish Family)        96       (משפחה יהודית- עיראקית) ג'יזל  
●Daee Askar 17 –                           דאיי עסכר  
●Daee Shokor                         130 -                                        דאיי שוקור 
●b  80 Darugar –                          דארוגאר  
●Davidian Shmuel    61                                                      דוידיאן שמואל  
●The big House                   126 -                   ? הבית הגדול 
●The big House 24 – ?- הבית הגדול  
●Haronian            31 –                                          הארוניאן  
●Wachedi               120 –                                          וואחדי  
●(Sasson (haga 29 –                       חאג'א ששון  
●Chani  Family 68-                            חאני   
●Chatemi 11 –                                 חאתמי  
●b18 Hebroni–                          חברוני  
●Chudadad                        90  –                                             חודאדאד  
●Chorami 67 –                    חורמי  
●Yitzhak                                          26 -                                 חכים יצחק 

Hakim  
●Hakim Moshe  98 –                         חכים משה  
●Hakim Nasir      134 –                                     חכים נאסיר   
●Hachampur 111 -                                               חכמפור  
●18Chalili Abrahim-son                                                חלילי   "  – הבן  
●Abrahim                  17                                                Chalili–  חלילי אברהים 
●Salar Chalili  133 –                                      חלילי סאלאר  
●(Bakery (Moslem owner 36 -               (מוסלמי)  - חנות - מאפייה  
●92Barber shop –                                               (מספרה)  חנות  
●Shop 118 –                                 חנות  
●Barber Shop 58  –                                 חנות – מספרה  
●a32 Dried Fruits Shop (Moslem-   (מוסלמי) חנות  פירות יבשים 

(Owners  
●Butcher Shop        57 –                 (בשר בקר) חנות – קצב  
●b57 Yair qasab, butcher Shop – (בשר בקר) חנות – קצב יאיר  
●Reza- Moslem owner) Vegetables) 33 – (מוסלמי) חנות ירקות –רזא  

Department store–               35 -                                         חנות כל בו  
●Natural products shop 34 – (יהודי) חנות מוצרים טבעיים – אמין  
●Afari Family Shop 38 –        חנות של משפחת אפארי  
●95a                     Hananya Moshe-                                 חנניה משה 



 
 

●Chakshurian                                             30b -                             חקשוריאן  
●by water power)-                         77-) (בלחץ מים) טחנת קמח 

–Gristmill 
●Yazdi Abrahim 64 –                       יזדי אברהים  
●Yosefzadah  106 –                      יוספזאדה  
●Ezra Chatab                             86   – חטב עזרא, בית כנסת 

-  Synagogue  
●Hakim Itzhak 26 –                         חכים  יצחק  
●Moshe                                                    98-                           חכים משה 

Hakim 
●Yaquti Ahu 61 –                      יקוטי אהוו  
●Yaquti Tahera           47-                            יקוטי טאהרה  
●Kashi  Itzhak       88 –                                     כאשי יצחק  
●Cohen Ahu 114 –                                כהן אהו  
●Cohen David             46-                 כהן דוד  
●Cohen Yazdi Moshe Hai 25 –             (בית ישן) כהן יזדי משה חי  
●25b       (sub-tenant)            Cohni   (דייר) כהני אברהים ושמסי 

Abrahim 
●Kouki    43                                        )כווכי (היפה  
●Chorshid chanum 70 – כורשיד חנום  
●43b        –                               Saregozarכיכר/הצטלבות סארהגוזר 

crossroad 
●Kalimian A'               109 –                                      כלימיאן א-נסיר 

Nasir  
●Kermanshahi 93 -                                                כרמאנשהי  
●Unknown  85 -                                        לא  ידוע  
●Unknown 108 –                                       לא ידוע  
●Unknown 113 –                                              לא ידוע  
●Unknown  95 –                                                 לא ידוע  
●b  43  Saregozar /Farhang סארהגוזר/פרהנג –הצטלבות/כיכר 

crossroad  
●Lolo (Iraqi Family 128 -        (יהודית) לולו - משפחה עיראקית  
●94b                                      Meir                                                   מאיר 
●(Bakery (moslem owners  117 –          (בעלים מוסלמים)  - מאפיה  
●(Bakery (Moslem owner 36 -                         (מוסלמי)  - מאפייה  
●Molla Chanuch 65 –                         (שוחט) מולא חנוך  
●Naaman)                         Molla)  131 -                     (נאמן) מולא יוסף 

Yosef 
●Molla Yehezkel 91-                 מולא יחזקאל  
●Molla Ezra 121  –                               מולה עזרא  
●Matuti 18 -  מטוטי  
●Mirarjumand Lili 66 –                מירארג'ומאנד לילי  
●Haddi Mosque  Shiech    71    –              מסגד שייח האדי  
●Manavi 132  –                                    מענווי  
●41Miriam   -                                         מרים  
●Miriam 12 –                    מרים – המיילדת  
●Mashalla 112  –                                    משאללה  
●a21  Mashadi Abraham –                משהדי אברהים  



 
 

●Iraqi Jewish Family 44         – (יהודים ) משפחה ממוצא עיראקי  
●Iraqi Family  97 –             (יהודים) משפחה עיראקית  
●Iraqi Family 127 –              (יהודית) משפחה עיראקית  
●81Nueparast –                                                     נועפראסת  
 נזריאן                                   54                                                    -●

Nazarian 
●Nazarian Eliahu    16 –                                  נזריאן אליהו 

b 59Nazarian Aziz –       נזריאן  מוסיו עזיז  
●Nickraveshi 123  -                        ניקראווש  
●Sabaq David 122 –                                      סבאק דוד  
●Yazdi Abrahim Alley                          63a             סמטת אברהים יזדי  
●Alley                              Molla 119 –                          סמטת מולא עזרא 

Ezra 
 סלסלה                                                 -                                       15●

Selsela 
●a7  Synagogue’s side Alley          סמטה צדדית של בתי הכנסת 

(c21Bathouse street (A-Gershon  (א-גרשון)    סמטת בית המרחץ  היהודי  
●Synagogues Alley  סמטת בתי הכנסת  
●a129 Shmayah Haim Alley –               סמטת חיים שמעיה  
●a15                                                        Chalili                       סמטת חלילי 

Molla                              119-                      סמטת מולא עזרא                Alley 
Ezra Alley   

●b48              – Alley                  סמטת תיזאבי 
Tizabi 

 סעאדת                  – 75●
Sa’adat 

●60b                                                               Adeli-               עאדלי אהרון 
Aharon  

 עבריאן                           – 125●
Ebrian  

●Amranzadah  105 –                                               עמרנזאדה  
●b40 Amrani  –                                          עמרני  
●Fani                                                        פאני 

42b 
●- Farhang street 43  –         פארהאנג כניסה אל הרחוב  

      Farhang street                                          87b           , רחוב,  פארהאנג  
 פילוסוף                              – 45●

Philosoph  
●Pirnazar Eliahu  13                                  - פירנזר אליהו  
 פלסטיאן                                                                                          –●

19Felestian  
 פרהמאנדפור                                                  -40●

Farahmandpur  
●Sadiqpur Abdula  27                              צדיקפור עבדולה  
●Sadeqi –Cohen-Yazdi Haroni   60  –        צאדקי / כהן - יזדי הארוני  
●a121  Tchala Hassan- צ'אלא חסן חאן / באזאר/אזור מסחרי-מוסלמי 

Chan  
●Tcharchtabzadah 80 –                  צ'ארחתאבזאדה  



 
 

 ציוני – (צבעי)             –  20●
Zioni  

●Zfania  19                                                                     צפניה  
●30Zfania Chaim –                 צפניה חיים  
 קאדמפור                                                                                      – 28●

Qadampur  
●Kashefi 107 –                                                         קאשפי  
●96a                Keler                                            קלר  
●Raijan Josef 63 –                                 ראיג'ן יוסף  
●5b1Rabani Soleman                            –רבני סולימאן  
●Ruhi Soleman  51 –                                                      רוחי סולימאן  
●Rokni  101  -                                                      רוקני  
●(a       21Bathouse street  (A-Gershon– (א-גרשון)רחוב בית המרחץ  היהודי  
●87b                                            Farhang         - (המשך)  רחוב פרהנג 

street  
 רחמני                                                                    95●

Rahmani  
●72Shadian-                         שדיאן  
●b14 Qasab Shalom                                               שלום קצב  
●a15  Shmuel                                          שמואל  
●Shmahya                                      912–                          שמעיה חיים 

Haim 
●-The city Gate                                       1 שער הכניסה אל העיר  
●The city Gate/Square  שער הכניסה לעיר/ רחבת השער 

(Tizabi  (Physician 74 –                                         (רופא) תיזאבי  
●Tizabi                                      50 –                           תיזאבי מיכאל 

Micheal  
 
 
 

 
 שמות של משפחות יהודיות שעזבו את הרובע היהודי אל הפרוורים האמידים

 של כרמאנשה; המחצית ה-I של המאה ה-20.
 דר' אמיני פאטוללה

  משפחת ג'אני
 משפחת חגיגת (עבדוללה) עובדיה ושרה

 משפחות חכימזאדה –עבדולה
 משפחת חכימזאדה משיח
 משפחת חכימזאדה יצחק
 משפחת מועטר יצחק –
 משפחת מירארג'ומאנד

 משפחת מירג'אני
 משפחת סולימאני



 
 

 משפחת סעדאת
 משפחת פירנזאר
 משפחת פריזיאן
 משפחת צאדקי

  משפחת צדיקפור
 משפחת ראוף

 משפחת שאמסי יצחק
 משפחת שהרבאני

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


