26-10-11

סימול חטיבה:
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
מוצא :
נמסר ע"י :
חטיבה :
שם וביוגרפיה:
אודות:
עזרי חיפוש:
מחסן ומדף :
מספר מערכת :

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:

003.035.001
אישי
תת חטיבה
תת-חטיבה
ראב משה שמואל
בן עזר ראב דוד ,נכדו
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב משה שמ
ראב בן-עזר משה שמואל .מראשוני פתח תקוה ,חקלאי ,פרדסן.
תת-חטיבה ראשונה מתוך ארבע .התכתבות ,תעודות ,תצלומים
נתרמו על ידי דוד בן עזר ,נכדו
קטלוג ממוחשב
מדף 5
7053

003.035.001/711
אישי
תיק
תיק
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב משה שמ
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
12/10/09
הכתובה של שושנה בת רבי שלום ,ובעלה יהודה בן רבי יצחק
גנוסר .בתאריך י"ח אייר תשט"ו .שושנה היא נכדה של משה
שמואל ראב ,ואחות של יאיר אסיסקוביץ.
1955
פתוח
לא
לא
לא
001.001.005.060
12930
ראב ,משפחה; כתובות ,תעודות נישואין;
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26-10-11

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

003.035.001/31
אישי
תיק
תיק
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב משה שמ
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
08/06/04
זכרונות בדבר הפרדס של משה שמואל ראב .נכתב על ידי דוד
ובנימין בן עזר ראב.
1925
1926
פתוח
לא
לא
לא
001.001.005.018
5665
ראב ,משפחה; פרדסנות; הראשונים;

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

003.035.001/231
אישי
תיק
תיק
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב משה שמ
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
22/01/08
יעקב ראב בן-עזר ,תושב רחובות ,בנו של מנחם שלמה ,נין של
יהודה ראב  :התכתבות ,תקציר אודות המשפחה ,עבודה בכתב
יד שכתב דוקטור חיים בר דרומא בדבר גבולות ארץ ישראל.
1881
1979
פתוח
לא
לא
לא
001.001.005.056
מלבד כתב היד ,כל המסמכים הם העתקים
9526
ארץ-ישראל  -היסטוריה; ראב ,משפחה; ראב יהודה; גניאלוגיה;
תולדות משפחה פתח תקואית;

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

תאריך מ-
עד :
גישה :
גיבוי :
עבר דיגיטציה :
עבר מזעור :
מחסן ומדף :
הערות :
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:

003.035.001/25
אישי
תיק
תיק
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב משה שמ
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
08/06/04
מכתבים וזכרונות בדבר תולדות משפחת ראב  :משה שמואל
ראב ,מנחם שלמה וקונה ,שמעון ורחל ,משולם-פייבל ,אייזיק
ושיינדל ,אלעזר ודבורה-רחל ,בנימין ודורה .בתיק גם  :עץ
המשפחה
1911
1949
פתוח
לא
לא
לא
001.001.005.018
חלק מהמסמכים הם העתקים.
5466
ראב ,משפחה; הראשונים; גניאלוגיה; תולדות משפחה פתח
תקואית;
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26-10-11

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

003.035.001/230
אישי
תיק
תיק
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב משה שמ
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
16/04/08
משה שמואל ראב  :התכתבות בדבר פרדסי האחים ראב ,קטעי
עתונות ומאמרים בהם הוא מופיע ,מכתבי תנחומים על מותו
שנשלחו למשפחתו ,נוסח המצבה שעל קברו וקבר אשתו מרים
אלטה.
1920
1988
פתוח
לא
לא
לא
001.001.005.056
9504
פרדסנות; הראשונים; סגולה ,בית קברות; ספר האחוזה;

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

003.035.001/66
אישי
תיק
תיק
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב משה שמ
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
08/06/04
שרטוט עץ המשפחה של משולם פייבל גינזבורג .הבת שלו מרים
אלטע היתה אשתו של משה שמואל ראב.
פתוח
לא
לא
לא
001.001.005.020
5804
ראב ,משפחה; הראשונים; גניאלוגיה;

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

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

003.035.001/106
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-
ראב משה שמ
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
08/06/04
בחצר של משה שמואל ראב ,רח' פינסקר .21
בתמונה :משה שמואל ראב ,אישה לא מזוהה ,דוד
]בן עזר ,דורה ראב
1937
לא ידוע
טוב
כן
Do001481
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
7
1481
שימור אתרים; מבני מגורים; בניינים; דיגיטציה;22
הראשונים;
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סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
צלם:
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.001/109
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-
ראב משה שמ
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
08/06/04
בית משה שמואל ראב בן עזר ברחוב פינסקר 21
לא ידוע
טוב
כן
Do004377
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
6
4377
שימור אתרים; בניינים; דיגיטציה;22
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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:

003.035.001/174
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה
שמואל-ראב משה שמ
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
08/06/04
בניית הבית ברחוב חובבי ציון  12בפתח תקוה
של הסבא חלבנה ניידיץ .בתמונה פועלים על
הגג .הבית הוא מול העיריה הישנה של פתח
תקוה.
1921
לא ידוע
טוב
כן
Do006011
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.022
76
6011
ראב ,משפחה; דיגיטציה ;22שימור אתרים;
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Do009810
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:

003.035.001/330
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב משה שמ
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
01/05/08
מימין  :אשר ראב ,משה שמואל ראב ,בגן המייסדים בפתח
תקוה .אח של אשר ראב הוא צדוק ראב שפונה מרצועת עזה
בגירוש ומגוש עציון כשבוי לירדן ב.1948-
1942
לונטה ,צלמניה,ראשון לציון
טוב
לא
Do009810
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.052
69
9810
ראב ,משפחה; הראשונים;
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Do015935
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:

003.035.001/808
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב משה שמ
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
14/02/11
מימין  :פייגל המבורגר ,משה שמואל ראב בן-עזר ,דורה ראב.
בחצר הבית ברחוב אורלוב פתח תקוה .יום ו' 03/10/1941ערב
הנסיעה לחיפה וההפלגה לאמריקה.
03/10/1941
לא ידוע
טוב
לא
Do015935
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.003.052
146
15935
ראב ,משפחה;
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Do004134
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :

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

003.035.001/202
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב משה שמ
ראב אלעזר-בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
08/06/04
מסיבה חגיגית שנערכה לרבי משה שמואל ראב ליום
הולדתוהתשעים .בתמונה נראים שטמפפר ,אברהם שפירא.
המסיבה נערכה כ"ב סיון תש"ד .1954 ,תמונה ממוסגרת.
1954
העתק
לא
Do004134
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.002.006
1
מימין :שלמה שטמפר ,אברהם שפירא ,משה שמואל ראב
4134
חגיגות; אישים ודמויות; פורמט גדול;
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Do004135
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :
מצב פיזי:
עבר דיגיטציה :
שם קובץ:
זכויות יוצרים:
מחסן ומדף :
סידורי באלבום:
הערות :
מספר מערכת :
מלות מפתח:

003.035.001/203
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב משה שמ
ראב אלעזר-בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
08/06/04
משה שמואל ראב ואברהם שפירא שותים לחיים בביתו של
אברהם שפירא .בתמונה נראה פנים ביתו של אברהם שפירא
העתק
לא
Do004135
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.002.006
2
תמונה ממוסגרת.
4135
פורמט גדול; אירועים; אישים ודמויות;
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Do003081
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:

003.035.001/201
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב משה שמ
ראב אלעזר-בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
08/06/04
משפחת מרים אלטע ומשה שמואל ראב בן עזר .בתמונה
משפחות המבורגר ,גינזבורג בן חורין,
1909
לא ידוע
העתק
לא
Do003081
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.002.003
3
תקציר על פי דוד ראב
3081
פורמט גדול; אישים ודמויות; נשים במושבה;
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Do006058
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:

003.035.001/206
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב משה שמ
ראב אלעזר -בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
08/06/04
עומדים מימין אסתר אסיסקוביץ ,לפידות בן עזר )ראב( ,בנימין
ראב בן עזר ,לאה גינצבורג בן חורין .יושבים ההורים מרים אלטע
ומשה שמואל ראב בן עזר.
1921
ויינשטיין ,שמשון ,פ"ת
טוב
לא
Do006058
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.002.012
7
6058
ראב ,משפחה; פורמט גדול;

galiad@ptikva.org.il

13 / 14

26-10-11

Do004138
סימול תמונה :
סוג ארכיון :
סוג פריט :
רמת תאור :
חטיבה :
מוצא :
נמסר ע"י :
בתאריך :
שם ותאור תמונה :

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

003.035.001/205
אישי
תצלום
פריט
מדור אישי-ראב  -בן עזר ,משפחת משה שמואל-ראב משה שמ
ראב אלעזר-בן עזר דוד
בן עזר ראב דוד
08/03/06
תמונת משפחת בן עזר ראב ביום מסיבת יום ההולדת התשעים
של משה שמואל ראב .שנערכה ביום רביעי כ"ב סיון תש"ד
 2) .1954.6.23עותקים(
העתק
לא
Do004138
ארכיון המוזיאון לתולדות פתח ת
001.002.006
ואל
התמונה נערכה באופן דיגיטלי ע"י ירון נוני.
4138
אירועים; אישים ודמויות; פורמט גדול;

galiad@ptikva.org.il
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