26-10-11

סימול התיק :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה:
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תיק :
תאריך מ-
גישה :
גיבוי :
עבר דיגיטציה :
עבר מזעור :
מחסן ומדף :
מספר מערכת :
מלות מפתח:

סימול התיק :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה:
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תיק :
תאריך מ-
גישה :
גיבוי :
עבר דיגיטציה :
עבר מזעור :
מחסן ומדף :
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/49
אישי
תיק
תיק
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה
שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
08/06/04
הזמנה ליום הולדתו ה 90-של משה שמואל
ראב
1954
פתוח
לא
לא
לא
001.001.005.018
5753
ראב ,משפחה; אירועים; הראשונים;

003.035.003/23
אישי
תיק
תיק
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
08/06/04
העתק מכתב אודות ארכיון צה"ל
1948
פתוח
לא
לא
לא
001.001.005.018
5464
ארכיון ,תולדות; צה"ל;
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26-10-11

סימול התיק :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה:
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תיק :

003.035.003/788
אישי
תיק
תיק
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
19/07/10
התכתבות של בני ראב שהיה בארצות הברית עם בני משפחתו,
בעיקר עם הוריו אלעזר ודורה ראב בן עזר ואחיו דוד ראב בן עזר.
בתיק גם מכתבים באידיש.
1947
1951
פתוח
לא
לא
לא
001.001.005.080
15887
אידיש;

סימול התיק :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה:
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תיק :
תאריך מ-
גישה :
גיבוי :
עבר דיגיטציה :
עבר מזעור :
מחסן ומדף :
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/253
אישי
תיק
תיק
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
22/01/08
יומן ובו תאור נסיעותיו בחוץ לארץ
1957
פתוח
לא
לא
לא
001.001.005.058
2775
ראב ,משפחה;

תאריך מ-
עד :
גישה :
גיבוי :
עבר דיגיטציה :
עבר מזעור :
מחסן ומדף :
מספר מערכת :
מלות מפתח:
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26-10-11

סימול התיק :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה:
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תיק :

003.035.003/92
אישי
תיק
תיק
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
08/06/04
מחברת עם קטעי בידור ושירים שכתב בני ראב בתנועת הנוער
מכבי צעיר כהכנה לערב צופים לכבוד ראש השנה
1946
1947
פתוח
לא
לא
לא
001.001.005.022
6078
ראב ,משפחה; מכבי צעיר; תנועות נוער;

סימול התיק :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה:
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תיק :

003.035.003/72
אישי
תיק
תיק
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
08/06/04
מחברת של בנימין חיים ראב מבית ספר נצח ישראל לבנים ,פתח
תקוה ,כיתה ז'-ח' ,בה כתב חיבורים וזכרונות .המחברת עטופה
בנייר עתון.
1943
פתוח
לא
לא
לא
001.001.005.020
5835
ראב ,משפחה; הראשונים; חינוך בפתח תקוה; נצח ישראל בנים,
בית ספר;

תאריך מ-
עד :
גישה :
גיבוי :
עבר דיגיטציה :
עבר מזעור :
מחסן ומדף :
מספר מערכת :
מלות מפתח:

תאריך מ-
גישה :
גיבוי :
עבר דיגיטציה :
עבר מזעור :
מחסן ומדף :
מספר מערכת :
מלות מפתח:
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26-10-11

סימול התיק :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה:
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תיק :

003.035.003/242
אישי
תיק
תיק
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
22/01/08
מכתבים ממשה שמואל ראב בן-עזר מפתח תקוה ,לנכדו בנימין
ראב בארצות הברית.
1954
פתוח
לא
לא
לא
001.001.005.057
9652
ראב ,משפחה; הראשונים;

סימול התיק :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה:
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תיק :

003.035.003/710
אישי
תיק
תיק
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
12/10/09
מכתבים שנכתבו אל בנימין ראב בן-עזר מאביו אלעזר ראב ,אחיו
דוד בן עזר ובני משפחה נוספים.
1948
1949
פתוח
לא
לא
לא
001.001.005.060
12929
ראב ,משפחה; מלחמת העצמאות;

תאריך מ-
גישה :
גיבוי :
עבר דיגיטציה :
עבר מזעור :
מחסן ומדף :
מספר מערכת :
מלות מפתח:

תאריך מ-
עד :
גישה :
גיבוי :
עבר דיגיטציה :
עבר מזעור :
מחסן ומדף :
מספר מערכת :
מלות מפתח:
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26-10-11

סימול התיק :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה:
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תיק :

003.035.003/736
אישי
תיק
תיק
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
14/03/10
מכתבים שנכתבו לבנימין ראב בן-עזר כשהיה בארצות הברית,
מבני משפחה וחברים .במכתבים פרטים והווי בדבר מלחמת
השחרור.
1947
1949
פתוח
לא
לא
לא
001.001.005.060
7488
ראב ,משפחה; מלחמת העצמאות; מכבי צעיר;

סימול התיק :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה:
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תיק :

003.035.003/45
אישי
תיק
תיק
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
08/06/04
ספרון של בנימין ראב בו כתבו לו תלמידיו זכרונות מתלמוד תורה
"עברית בעברית"
1944
פתוח
לא
לא
לא
001.001.005.018
5694
ראב ,משפחה; חינוך; תלמוד תורה;

תאריך מ-
עד :
גישה :
גיבוי :
עבר דיגיטציה :
עבר מזעור :
מחסן ומדף :
מספר מערכת :
מלות מפתח:

תאריך מ-
גישה :
גיבוי :
עבר דיגיטציה :
עבר מזעור :
מחסן ומדף :
מספר מערכת :
מלות מפתח:
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26-10-11

סימול התיק :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה:
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תיק :

תאריך מ-
עד :
גישה :
גיבוי :
עבר דיגיטציה :
עבר מזעור :
מחסן ומדף :
הערות :
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/70
אישי
תיק
תיק
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
08/06/04
קטעי עתונים בנושא ההיסטוריה של עם ישראל ,מלחמות ,בניית
הארץ ,רפואה ,כלכלה ,ספורט ועוד .העתונים מודבקים במחברת
של בנימין ראב בן-עזר
1947
1949
פתוח
לא
לא
לא
001.002.012
העתונים בעברית ואנגלית
5833
ראב ,משפחה; הראשונים; מלחמות ישראל; צה"ל; עיתונות;
פורמט גדול;
יחסי יהודים ערבים; ספורט;

galiad@ptikva.org.il

6 / 68

26-10-11

סימול התיק :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה:
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תיק :

תאריך מ-
עד :
גישה :
גיבוי :
עבר דיגיטציה :
עבר מזעור :
מחסן ומדף :
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/44
אישי
תיק
תיק
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
08/06/04
תעודות ומאמרים בנושא ספורט ,קבלה על תרומה ,כרטיס נסיעה,
 2חוברות במחנה  -עלומים ) (1952בהן כתב בנימין .בתיק גם:
סמל מכבי )מבד( וסמל "השרון" מתחרות ספורט
1943
1956
פתוח
לא
לא
לא
001.001.005.018
5693
ראב ,משפחה; פרי הדר; פרדסנות; גניאלוגיה; חקלאות; ספורט;
מכבי אבשלום פתח תקוה; אליצור ,איגוד ספורט דתי; בתי אבות;
כרטיס נסיעה בתחבורה; מכבי ,הסתדרות בארץ ישראל; תנועות
נוער;
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26-10-11

סימול התיק :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה:
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תיק :

תאריך מ-
עד :
גישה :
גיבוי :
עבר דיגיטציה :
עבר מזעור :
מחסן ומדף :
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/737
אישי
תיק
תיק
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
14/03/10
תעודות של בנימין ראב בן-עזר בנושא  :לימודים ,צבא ,דרכונים,
חברות בהגנה ,עיטור לוחמי המדינה ,רשיון לאופניים ,תעודות
חבר מאגודת הסטודנטים.
1946
1969
פתוח
לא
לא
לא
001.001.005.060
13644
ראב ,משפחה; אופניים; צה"ל; דרכון נסיעה; הגנה ,ארגון;
אגודת הסטודנטים הישראלים; אגודת הסטודנטים בארצות
הברית;
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26-10-11

סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :

תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/434
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-
ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
אימון ריצה במגרש מכבי .ברקע בריכת מכבי בזמן
בנייה בתמונה מימין ,? :ברוך דינוביץ ,בני ארב 6
אפריל 1946
1946
לא ידוע
טוב
כן
Do010271
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
182
10271
ראב ,משפחה; מכבי צעיר; ספורט; בריכות בפתח
תקוה; בריכת מכבי; דיגיטציה;22
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Do009731
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/295
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
בחצר הבית ברחוב אורלוב  22בפתח תקוה ,פינת פינסקר.
בתמונה הילד בנימין ראב בן עזר.
1931
לא ידוע
טוב
לא
Do009731
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.052
34
9731
ראב ,משפחה;
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סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
הערות :
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/419
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
בני ראב וגבריאל ליפר לבית בראז .מצולמים במגרש מכבי.
יום מרוכז לחניכי שיכבה בינונית  .חופש שנת תש"ז
1947
לא ידוע
טוב
כן
Do010242
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
167
להכניס לתקציר רשימת מצולמים
10242
ראב ,משפחה; מכבי צעיר; דיגיטציה;22
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Do010227
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/408
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
בני ראב וגדליה מצולמים בברכת מכבי .פסח תש"ז
1947
לא ידוע
טוב
לא
Do010227
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
152
10227
ראב ,משפחה; מכבי צעיר;

galiad@ptikva.org.il
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26-10-11

סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/403
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
בני ראב וגדליה שפיגל במדי מכבי צעיר .ז אלול 23
לספטמבר .1947
1947
לא ידוע
טוב
כן
Do010226
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
151
10226
ראב ,משפחה; מכבי צעיר; דיגיטציה;22

galiad@ptikva.org.il
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26-10-11

Do010243
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/420
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
בני ראב וגדליהו-אליהו שפיגל
1946
לא ידוע
טוב
לא
Do010243
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
168
10243
ראב ,משפחה; מכבי צעיר;

galiad@ptikva.org.il
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26-10-11

סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/404
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
בני ראב ויעקב קשאני לבושים בגדי ספורט מצולמים במגרש
מכבי .אדר תש"ז
1947
לא ידוע
טוב
כן
Do010228
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
153
10228
ראב ,משפחה; מכבי צעיר; ספורט; דיגיטציה;22

galiad@ptikva.org.il
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Do009787
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :

תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/311
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
בסורנטו באיטליה ,מימין  :בני ראב ,סטרי פסקל לוי ,נכד של פרץ
פסקל בחולצה משובצת .מצולמים ליד שמשיה .לשמאלם אדם
בלתי מזוהה
1951
לא ידוע
טוב
לא
Do009787
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.052
49
9787
ראב ,משפחה;

galiad@ptikva.org.il
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Do009788
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/312
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
בסורנטו באיטליה ,עומד בחולצה משובצת סטרי פסקל לוי ,נכד
של פרץ פסקל ,ולשמאלו בני ראב .מצולמים ליד עגלה וסוס.
1951
לא ידוע
טוב
לא
Do009788
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.052
50
9788
ראב ,משפחה;

galiad@ptikva.org.il
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Do010274
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :

תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/437
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
בריכת השקאה בפרדס ברחוב פינסקר .המציל ברקר מלמד
שחייה את ילדי המושבה .תמונה מזכרת מגדליהו שפיגל 24
ליוני תש"ו
1946
לא ידוע
טוב
לא
Do010274
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
185
10274
ראב ,משפחה; מכבי צעיר; ספורט; בריכות בפתח תקוה;

galiad@ptikva.org.il
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26-10-11

סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/438
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
בריכת השקאה בפרדס ברחוב פינסקר .המציל ברקר מלמד
שחייה את ילדי המושבה .בתמונה רותי  24ליוני תש"ו
1946
לא ידוע
טוב
כן
Do010275
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
186
10275
ראב ,משפחה; מכבי צעיר; ספורט; בריכות בפתח תקוה;
דיגיטציה;22

galiad@ptikva.org.il
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26-10-11

סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :

תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/436
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
בריכת מכבי .בתצלום מבט על של הבריכה .מושבי הצופים,
מקפצות ,ברקע מדרש הכדור רגל ויציעי הצופים ח' אלול
תש"ז
1947
לא ידוע
טוב
כן
Do010273
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
184
10273
ראב ,משפחה; מכבי צעיר; ספורט; בריכות בפתח תקוה;
בריכת מכבי; דיגיטציה;22

galiad@ptikva.org.il
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26-10-11

סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/435
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
בריכת מכבי .עומדים על שפת הבריכה :בני ראב גאול
מיכליס ,גדליהו שפיגל ח' אלול תש"ז
1947
לא ידוע
טוב
כן
Do010272
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
183
10272
ראב ,משפחה; מכבי צעיר; ספורט; בריכות בפתח תקוה;
בריכת מכבי; דיגיטציה;22

galiad@ptikva.org.il

21 / 68

26-10-11

Do010255
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/423
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
גביע יעקב לוי ז"ל .יום תחרויות על שמו שהתקיים במגרש מכבי
תל אביב .תצלום קבוצתי של המתחרים .פסח תש"ז
1947
לא ידוע
טוב
לא
Do010255
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
171
10255
ראב ,משפחה; מכבי צעיר; ספורט;

galiad@ptikva.org.il
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Do010256
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :

תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/424
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
גביע יעקב לוי ז"ל .יום תחרויות על שמו שהתקיים במגרש מכבי
תל אביב .תצלום קבוצתי של המתחרים במפקד הפתיחה .פסח
תש"ז
1947
לא ידוע
טוב
לא
Do010256
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
172
10256
ראב ,משפחה; מכבי צעיר;

galiad@ptikva.org.il
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Do010258
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/425
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
גביע יעקב לוי ז"ל .יום תחרויות על שמו שהתקיים במגרש מכבי
תל אביב.לפני מסירת הגביע בן דרור מספיד פסח תש"ז
1947
לא ידוע
טוב
לא
Do010258
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
173
10258
ראב ,משפחה; מכבי צעיר;

galiad@ptikva.org.il
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Do010259
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :

תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/426
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
גביע יעקב לוי ז"ל .יום תחרויות על שמו שהתקיים במגרש מכבי
תל אביב .טקס מסירת הגביע לקבוצה המנצחת על ידי אח של
יעקוב .פסח תש"ז
1947
לא ידוע
טוב
לא
Do010259
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
174
10259
ראב ,משפחה; מכבי צעיר;

galiad@ptikva.org.il

25 / 68

26-10-11

Do010262
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/428
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
גביע יעקב לוי ז"ל .יום תחרויות על שמו שהתקיים במגרש מכבי
תל אביב .מסדר מפקד התיחת התחרויות .פסח תש"ז
1947
לא ידוע
טוב
לא
Do010262
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
176
10262
ראב ,משפחה; מכבי צעיר;

galiad@ptikva.org.il
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Do010244
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/421
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
גדליהו ודרורה מצולמים במגרש מכבי .תמונה שניתה לבני ראב
למזכרת נצח מגלדיהו חברו לשרות .שנת תש"ו 24 .ליוני 1946
1946
לא ידוע
טוב
לא
Do010244
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
169
10244
ראב ,משפחה; מכבי צעיר; ספורט;

galiad@ptikva.org.il
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26-10-11

Do003076
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/200
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב בנימין -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
08/06/04
גן ילדים בפתח תקוה .רביעי משמאל רובנר אורי ,חמישי בני
ראב.
1934
לא ידוע
טוב
לא
Do003076
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.002.003
2
3076
חינוך; גני ילדים; פורמט גדול; נשים במושבה;

galiad@ptikva.org.il
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Do010216
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/395
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
טיול למודיעין של מכבי צעיר ,חנוכה ,כ"ז כסליו תש"ז20 ,
בדצמבר 1946
1946
לא ידוע
טוב
לא
Do010216
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
143
10216
ראב ,משפחה; מכבי צעיר;

galiad@ptikva.org.il
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26-10-11

Do010217
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/396
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
טיול למודיעין של מכבי צעיר ,חנוכה ,כ"ז כסליו תש"ז20 ,
בדצמבר 1946
1946
לא ידוע
טוב
לא
Do010217
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
144
10217
ראב ,משפחה; מכבי צעיר;

galiad@ptikva.org.il
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26-10-11

סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
הערות :
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/401
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
טיול למודיעין של מכבי צעיר ,חנוכה ,כ"ז כסליו תש"ז20 ,
בדצמבר 1946
1946
לא ידוע
טוב
כן
Do010222
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
149
פרוט בתקציר
10222
ראב ,משפחה; מכבי צעיר; דיגיטציה;22

galiad@ptikva.org.il
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26-10-11

סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/394
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
טיול למודיעין של מכבי צעיר ,בני ראב מחזיק לפיד ,חנוכה
תש"ז ,כ"ז כסליו 20 ,בדצמבר 1946
1946
לא ידוע
טוב
כן
Do010215
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
142
10215
ראב ,משפחה; מכבי צעיר; דיגיטציה;22

galiad@ptikva.org.il
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26-10-11

סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :

תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/399
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-
ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
טיול למודיעין של מכבי צעיר ,למטה  :טיקוצקי ,רותי,
חיים בוך ,בני ראב ,אורי לוי .למעלה שני משמאל
אריה ווזבוז הי"ד .חנוכה ,כ"ז כסליו תש"ז20 ,
בדצמבר 1946
1946
לא ידוע
טוב
כן
Do010220
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
147
10220
ראב ,משפחה; מכבי צעיר; דיגיטציה;22

galiad@ptikva.org.il
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Do010221
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/400
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
טיול למודיעין של מכבי צעיר ,מימין  ,? :לאה בורנשטיין ,רותי,
בני ראב .חנוכה ,כ"ז כסליו תש"ז 20 ,בדצמבר 1946
1946
לא ידוע
טוב
לא
Do010221
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
148
10221
ראב ,משפחה; מכבי צעיר;

galiad@ptikva.org.il
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Do010214
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/393
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
טיול למודיעין של מכבי צעיר ,מפקד הנחת הדגל על קברות
המכבים ,חנוכה ,כ"ז כסליו תש"ז 20 ,בדצמבר 1946
1946
לא ידוע
טוב
לא
Do010214
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
141
10214
ראב ,משפחה; מכבי צעיר;

galiad@ptikva.org.il
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26-10-11

סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
הערות :
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/398
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-
ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
טיול למודיעין של מכבי צעיר ,עם בני ראב .חנוכה,
כ"ז כסליו תש"ז 20 ,בדצמבר 1946
1946
לא ידוע
טוב
כן
Do010219
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
146
פרוט בתקציר
10219
ראב ,משפחה; מכבי צעיר; דיגיטציה;22

galiad@ptikva.org.il
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Do010218
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/397
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
טיול למודיעין של מכבי צעיר ,עם כובע הברט צביקה לויועל ידו
בני ראב בן עזר .חנוכה ,כ"ז כסליו תש"ז 20 ,בדצמבר 1946
1946
לא ידוע
טוב
לא
Do010218
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
145
10218
ראב ,משפחה; מכבי צעיר;

galiad@ptikva.org.il
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Do010223
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :

תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/402
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
טיול למודיעין של מכבי צעיר ,ראשון מימין למעלה בני ראב עם
כובע ,עומד מימין אריה וודבוז הי"ד .חנוכה ,כ"ז כסליו תש"ז20 ,
בדצמבר 1946
1946
לא ידוע
טוב
לא
Do010223
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
150
10223
ראב ,משפחה; מכבי צעיר;

galiad@ptikva.org.il
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Do010230
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/406
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
טקס סיום המכביה ,צנחנים צונחים אל איצטדיון רמת גן .ברקע
קהל הצופים ,אוקטובר .1950
1950
לא ידוע
טוב
לא
Do010230
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
155
10230
ראב ,משפחה; מכבי צעיר;

galiad@ptikva.org.il
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Do010231
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/407
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
טקס סיום המכביה ,צנחנים צונחים אל איצטדיון רמת גן .ברקע
קהל הצופים ,אוקטובר 1950
1950
לא ידוע
טוב
לא
Do010231
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
156
10231
ראב ,משפחה; מכבי צעיר;
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Do010235
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :

תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
הערות :
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/412
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
כינוס המכבי באיצטדיון "המכביה" בתל אביב .פסח תש"ו.
בתמונה שורות של מתעמלים לבושים בבגדי התעמלות ברקע
תחנת החשמל "רידינג "  18לאפריל  .1946פסח תש"ו.
1946
לא ידוע
טוב
לא
Do010235
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
160
שתי תמונות באלבום
10235
ראב ,משפחה; מכבי צעיר; ספורט;

galiad@ptikva.org.il
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Do010236
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :

תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/413
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
כינוס המכבי באיצטדיון "המכביה" בתל אביב .פסח תש"ו.
בתמונה שורות של מתעמלים לבושים בבגדי התעמלות צועדים
על המגרש 18 .אפריל  .1946פסח תש"ו.
1946
לב ,פוטו ,תל אביב
טוב
לא
Do010236
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
161
10236
ראב ,משפחה; מכבי צעיר; ספורט;

galiad@ptikva.org.il
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26-10-11

סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :

תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/414
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-
ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
כינוס המכבי באיצטדיון "המכביה" בתל אביב .פסח
תש"ו .בתמונה שורות של מתעמלות לבושות בבגדי
התעמלות מתעמלות על המגרש 18 .אפריל .1946
פסח תש"ו.
1946
לב ,פוטו ,תל אביב
טוב
כן
Do010237
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
162
10237
ראב ,משפחה; מכבי צעיר; ספורט; דיגיטציה;22

galiad@ptikva.org.il
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26-10-11

סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :

תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
הערות :
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/415
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-
ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
כינוס המכבי באיצטדיון "המכביה" בתל אביב .פסח
תש"ו חניכי קבוצת המכבי במדי התנועה 18 .אפריל
 .1946פסח תש"ו.
1946
לב ,פוטו ,תל אביב
טוב
כן
Do010238
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
163
להכניס לתקציר רשימת מצולמים
10238
ראב ,משפחה; מכבי צעיר; ספורט; דיגיטציה;22

galiad@ptikva.org.il
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26-10-11

סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :

תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/439
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-
ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
כנוס מכבי בפסח תש"ו ,נערך במגרש מכבי בתל
אביב .חניכי פתח תקוה מדגימים קרב פנים אל פנים
בעזרת מקלות .ברקע כרזה גדולה 18 .לאפריל
.1946
1946
לא ידוע
טוב
כן
Do010276
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
187
10276
ראב ,משפחה; מכבי צעיר; ספורט; דיגיטציה;22

galiad@ptikva.org.il
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26-10-11

סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :

תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/439
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-
ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
כנוס מכבי בפסח תש"ו ,נערך במגרש מכבי בתל
אביב .חניכי פתח תקוה רצים על המגרש .ראשן
עודד שניידר ,שרה לוצקי ,דבורה כהן .ברקע מפעל
החשמל רידינג 18 .לאפריל .1946
1946
לב ,פוטו ,תל אביב
טוב
כן
Do010278
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
188
10278
ראב ,משפחה; מכבי צעיר; ספורט; דיגיטציה;22

galiad@ptikva.org.il
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Do010240
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :

תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
הערות :
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/417
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
מדריכי מכבי צעיר .תצלום קבוצתי ,במגרש מכבי .בתמונהבני
וייסמן ,אידלשטיין משה ,זויה שמואלי ,שמאי ,בני ראב,23 ,
ספטמבר  .1947ז' אלול תש"ז
1947
לא ידוע
טוב
לא
Do010240
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
165
להכניס לתקציר רשימת מצולמים
10240
ראב ,משפחה; מכבי צעיר; ספורט;

galiad@ptikva.org.il
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26-10-11

סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
הערות :
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/418
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-
ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
מועצה ארצית "מכבי צעיר" שנערכה בראשון לציון.
תצלום קבוצתי של נציגי פתח תקוה כד תמוז תש"ז
1947
לא ידוע
טוב
כן
Do010241
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
166
להכניס לתקציר רשימת מצולמים
10241
ראב ,משפחה; מכבי צעיר; דיגיטציה;22

galiad@ptikva.org.il
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26-10-11

סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :

תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/141
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
08/06/04
נבחרת השרון של בית ספר נצ"ח למחניים .ל"ג בעומר.
תבתמונה :רסקין ,יריב ,פורי ,בנימין בני ראב ,אביר ,הלמן,
יגאלשנת תש"ד
1944
ראב ,דוד
טוב
כן
Do004644
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
39
4644
חינוך בפתח תקוה; נצח ישראל ,בית ספר; דיגיטציה;22
ספורט;

galiad@ptikva.org.il
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26-10-11

סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/440
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-
ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
עשור למסע מכבי "אבשלום" פתח תקוה לאירופה.
1947
לא ידוע
טוב
כן
Do010277
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
189
10277
ראב ,משפחה; מכבי צעיר; ספורט; דיגיטציה;22

galiad@ptikva.org.il
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Do010264
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/430
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
קבוצת "הסמלים" של מכבי צעיר .כ"ד תשרי תש"ז
1947
לא ידוע
טוב
לא
Do010264
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
178
10264
ראב ,משפחה; מכבי צעיר;

galiad@ptikva.org.il
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26-10-11

סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :

תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
הערות :
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/416
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-
ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
קבוצת הבנים של השכבה הבינונית חניכי תנועת
מכבי צעיר .תצלום קבוצתי במגרש המכבי .ברקע
ברכית השחייה על המקפצה עומדים ילדים.23 .
ספטמבר  .1947ז' אלול תש"ז
1947
לא ידוע
טוב
כן
Do010239
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
164
להכניס לתקציר רשימת מצולמים
10239
ראב ,משפחה; מכבי צעיר; ספורט; דיגיטציה;22

galiad@ptikva.org.il
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26-10-11

סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
הערות :
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/431
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-
ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
קבוצת כדור יד של מכבי פתח תקוה כ"ד תשרי
תש"ז
1947
לא ידוע
טוב
כן
Do010266
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
179
לעדכן תקציר מחדש
10266
ראב ,משפחה; מכבי צעיר; דיגיטציה;22

galiad@ptikva.org.il
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Do010260
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/427
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
קבוצת כדור רגל "משה" מכבי צעיר  15ביוני 1946
1946
לא ידוע
טוב
לא
Do010260
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
175
10260
ראב ,משפחה; מכבי צעיר;

galiad@ptikva.org.il
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26-10-11

סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/429
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-
ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
קבוצת כדורגל "משה" מכבי צעיר פתח תקוה 11
במאי 1946
1946
לא ידוע
טוב
כן
Do010263
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
177
10263
ראב ,משפחה; מכבי צעיר; כדורגל; דיגיטציה;22

galiad@ptikva.org.il
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Do010269
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/432
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
קבוצת מדריכי המכבי מצולמים במגרש מכבי ,מחזיקים מקלות.
ז' ניסן תש"ה
1945
לא ידוע
טוב
לא
Do010269
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
180
10269
ראב ,משפחה; מכבי צעיר;

galiad@ptikva.org.il
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Do010270
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/433
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
שיכבה בינונית מכבי צעיר פתח תקוה ז' אלול תש"ז
1947
לא ידוע
טוב
לא
Do010270
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
181
10270
ראב ,משפחה; מכבי צעיר;

galiad@ptikva.org.il
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Do010245
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/422
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
שכבה מתבגרת של מכבי צעיר .תצלום קבוצתי של חברי
השכבה .ה' אלול תש"ז 23 .ספטמבר .1947
1947
לא ידוע
טוב
לא
Do010245
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
170
10245
ראב ,משפחה; מכבי צעיר; ספורט;

galiad@ptikva.org.il

58 / 68

26-10-11

סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :

תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/410
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-
ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
תחרות ריצה ע"ש "מגן רבקה"  ,גמר  300מ'.
איצטדיון "המכביה" בתל אביב .כ"ה שבט תש"ז.
ראשון משמאל בני ראב  15בינואר 1947
1947
לב ,פוטו ,תל אביב
טוב
כן
Do010233
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
158
10233
ראב ,משפחה; מכבי צעיר; ספורט; דיגיטציה;22

galiad@ptikva.org.il
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26-10-11

סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :

תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/409
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-
ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
תחרות ריצה ע"ש "מגן רבקה"  ,גמר  600מ'.
איצטדיון "המכביה" בתל אביב .כ"ה שבט תש"ז.
ראשון משמאל בני ראב
1947
לב ,פוטו ,תל אביב
טוב
כן
Do010232
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
157
10232
ראב ,משפחה; מכבי צעיר; ספורט; דיגיטציה;22

galiad@ptikva.org.il
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Do010234
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :

תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
הערות :
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/411
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
תחרות ריצה ע"ש "מגן רבקה"  ,גמר  600מ' .איצטדיון
"המכביה" בתל אביב .כ"ה שבט תש"ז .ראשון משמאל בני ראב
 15בנינואר 1947
1947
לב ,פוטו ,תל אביב
טוב
לא
Do010234
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
159
שתי תמונות באלבום
10234
ראב ,משפחה; מכבי צעיר; ספורט;

galiad@ptikva.org.il
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Do009796
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :

תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/318
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
תלמידי בית ספר מוריה ברחוב בוגרשוב בתל אביב ,כיתה ט'
בנים ,הצטלמו ליד חוף הים בתאריך ג' ניסן תש"ה .בכיתה זו
למד בני ראב בן עזר .פרוט בתקציר.
1945
לא ידוע
טוב
לא
Do009796
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.052
56
9796
ראב ,משפחה; בתי ספר מחוץ לפתח תקוה;

galiad@ptikva.org.il
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סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/143
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-
ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב בנימין
08/06/04
תלמידי בית ספר נצ"ח עם המורה אלכסנדרוני.
כיתה של בני )בנימין( ראב
1940
לא ידוע
טוב
כן
Do004765
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
41
4765
חינוך בפתח תקוה; נצח ישראל ,בית ספר;
דיגיטציה;22

galiad@ptikva.org.il
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Do009811
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/331
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
תלמידי הכיתה של בני ראב ,בבית ספר מוריה ברחוב בוגרשוב
בתל אביב ,חורף תש"ו.
1946
לא ידוע
טוב
לא
Do009811
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.052
70
9811
ראב ,משפחה; בתי ספר מחוץ לפתח תקוה;

galiad@ptikva.org.il
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Do009812
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :

תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/332
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
תלמידי הכיתה של בני ראב ,בבית ספר מוריה ברחוב בוגרשוב
בתל אביב ,י"א תמוז תש"ח .טקס סיום הלימודים וקבלת
תעודות .ברקע נראה בניין בית הספר.
1948
לא ידוע
טוב
לא
Do009812
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.052
71
9812
ראב ,משפחה; בתי ספר מחוץ לפתח תקוה;

galiad@ptikva.org.il
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Do009813
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/333
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
תלמידי הכיתה של בני ראב ,בבית ספר מוריה ברחוב בוגרשוב
בתל אביב ,מצולמים בגן מאיר בתל אביב ,י"ח אייר תש"ה.
1945
לא ידוע
טוב
לא
Do009813
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.052
72
9813
ראב ,משפחה; בתי ספר מחוץ לפתח תקוה;

galiad@ptikva.org.il
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26-10-11

סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/142
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-
ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
08/06/04
תלמידי כיתה ב' בבית ספר נצ"ח ,תרצ"ח הכיתה של
בני ראב
1938
לא ידוע
טוב
כן
Do004764
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
40
4764
חינוך בפתח תקוה; נצח ישראל ,בית ספר;
דיגיטציה;22

galiad@ptikva.org.il
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Do010229
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :

תאריך צילום:
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.003/405
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב בנימין
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
תצלום קבוצתי בבכרית מכבי אבשלום ,משמאל יושבים :אריה
וודובוז ,דרורה ,רותי ,טיקוצקי יצחק ,בני ראב .מאחור :יואל
טורקניץ ,יוסף פוגטש .תמוז תש"ז
1947
לא ידוע
טוב
לא
Do010229
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
154
10229
ראב ,משפחה; מכבי צעיר;

galiad@ptikva.org.il
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