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ישראל בכפר מולדתו קרפצייב מחוז קייב באוקראינה 

4  
ישראל בן שנה וחצי 1909 

קרפציייב מחוז קייב-אוקראינה 

4  
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4  
ישראל משמאל כנראה עם אחד מבני דודו 

 נחום או אברהם לבונסקי 
קרפצייב מחוז קייב-אוקראינה 
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4  
ישראל 

4  
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ישראל עם אמו נחמה (בת משה לבונסקי) רבינוביץ 

4  
ישראל 1920 

4  
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4  
ישראל-תעודת העליה לארץ 1921 

מימין לשמאל: אביו יחיאל רבינוביץ, 
אמו נחמהׁ(בת משה לבונסקי) רבינוביץ  

וסבתו רחל רבינוביץ (בת משה יחזקאל קריצמן) אמו של יחיאל 
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ישראל בתל אביב תקופת גמנסיה הרצליה 1921-1926 
ובחופשות בארץ 1926-1933 

4  
ישראל עם אביו יחיאל רבינוביץ בתל אביב 
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4  
ישראל עם אמו נחמה בתל אביב 

4  
ישראל עם-משמאל לימין 

אמו נחמה, בת דודו רייזל-שושנהׁ(לימים גילר) בתו של אפריים רבינוביץ אחיו 
של אברהם דוב בר רבינוביץ אביו של יחיאל 

תל אביב 
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4  

4  
ישראל עם הוריו יחיאל ונחמה רבינוביץ 

תל אביב 
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4  
ישראל 
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4  
מגן שמאלי בקבוצת הכדור-רגל של מכבי 

 
 ישראל ראשון
 מימין-השאר
 אינם מזוהים
 נסיעת קבוצת
 מכבי למשחק
 עם הפועל חיפה

1926  
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4  
ישראל יושב בחזית מחזיק כובע-השאר אינם מזוהים 

4  
ישראל עומד שני משמאל-השאר אינם מזוהים 

ישראל סטודנט בברלין, שנה במינכן ושנה בפריז 
 1926-1933
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4  4  

4  
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4  
ישראל עם הסופר צבי וייסלבסקי 

ברלין 1928 
וייסלבסקי היה מורו הפרטי של ישראל בקרפצייב 

4  
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4  
ישראל-עומד שני מימין- 

על האוניה בנסיעתו לחופשה ראשונה בארץ מברלין 
1 אוגוסט 1927 

4  
ישראל עם יזהר הררי -בן כתתו בגמנסיה הרצליה- 

בבקור בבריסל בפסח תרפח 
9  באפריל 1928 
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4  
ישראל-שני משמאל באוניה כנראה באחת הנסיעות מהארץ לאירופה או מאירופה לחופשה בארץ. 
לימינו מאיר שניצקי-שני ולשמאלו יהודה גולדנברג-בני כתתו בגמנסיה הרצליה שלמדו באירופה  

4  
ישראל עומד שני משמאל כהראה עם חברים בברלין 

האחרים אינם מזוהים 
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4  
ישראל יושב ראשון משמאל –עם סיגריה- 

האחרים מאינם מזוהים 

4  
ישראל עומד לפני האחרון מימין-האחרים אינם מזוהים 
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4   
ישראל יושב ראשון משמאל-עם עניבה 

האחרים אינם מזוהים 

4  
ישראל במרכז 

יושב שני משמאלו יזהר הררי ולשמאלו כנראה מאיר שניצקי-לימים שני 

4  
ישראל עומד ראשון מימין –עם חליפה ועניבה 

!  17



השאר אינם מזוהים 

4  
ישראל יושב על הארץ ראשון משמאל- 

הבחורה היא כנראה ימימה טשרנוביץ-לימים אבידר 
על אוניה באחת הנסיעות לארץ או מהארץ 

4  
ישראל שלישי מימין 

לימינו ימימה טשרנוביץ-לימים אבידר- 
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כנראה בברלין ב 1932 
השאר אינם מזוהים 

4   
ישראל יושב במרכז התמונה 

על האוניה בנסיעה ארצה מרץ 1932 
האחרים אינם מזוהים 

4  
ישראל יושב באמצע מימין עם כובע 
על האוניה בנסיעה ארצה מרץ 1932 

הארחים אינם מזוהים 
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4  
ישראל-שני משמאל 

בשפת הים בתל אביב פסח 1932 
לשמאלו יצחק ברוך ויושב בכסא נוח בקצה-יהודה גולדנברג 

4  
ישראל עומד שלישי מימין בשרה האחרונה 

פגישה כנראה בגנבה של סטודנטים ארצישראלים שלמדו באירופה 
 1927-1933

עומד שלישי משמאל בשורה לפני האחרונה מאיר שניצקי-שני 
חברו של ישראל מגמנסיה הרצליה 
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שלמד בגנט בבלגיה השאר אנים מזוהים 

ישראל מנהל בנק אשראי בחיפה 
 1933-1940

4  
ישראל יושב במרכז התמונה-האחרים אינם מזוהים 
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4  
ישראל שני משמאל-האחרים אינם מזוהים 

4  
ישראל יושב במרכז התמונה-האחרים אינם מזוהים 
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ישראל ושח מט 

!  
במועדון לסקר ברחוב הירקון בתל אביב 
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!  
ישראל מימין 

4  
ישראל מימין 
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4  
ישראל משמאל 

עומד ומחזיק כובע בידו- דר מוהוליבר 

4  
ישראל מימין עם בלאס 

לשמאלו של בלאס נראה ישראל קנייזר ומאחור פנחס רוזן 
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4  
ישראל משמאל עם וולפינגר 

לימינו של וולפינגר נראה שלמה סמלטינר 

4  
ישראל בלוח השני מימין משחק עם יצחק אלוני 

  בלוח הראשון מימין וולפינגר
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4  
 ישראל (רבינוביץׂ)ׁברב  עומד ראשון מימין, מאחוריו ד'ר יהודה גרינגרד, אחד לא מזוהה, מאחוריו יושע,  

  שלמה סמילטינר, שלושלה לא מזוהים, וולפינגר.
יושבים מימין לשמאל-יצחק אלוני, אולי בלאס, שניים לא מזוהים, יוסף פורת ואחד לא מזוהה 

 כנראה-אליפות הארץ בשחמט1945  

4  
ישראל (רבינוביץ) ברב נואם בטקס פתיחת אליפות הארץ בשחמט-הראשונה לאחר קום המדינה- 

בבית החלוצות בתל אביב 1951 
לימינו השר פנחס רוזן והשר דוד רמז 
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4  
ישראל (רבינוביץ) ברב יושב שני מימין 

לימינו פנחס רוזן ונואם דוד רמז 
בטקס פתיחת אליפות הארץ בשחמט- הראשונה לאחר קום המדינה- 

בית החלוצות, תל אביב1951     

4  
ישראל שני משמאל לימינו פנחס רוזן ודוד רמז-נואם 
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4  
ישראל (רבינוביץ) ברב שני משמאל 

לימינו ד"ר יהודה גרינגרד,לשמאלו  דוד בן-גוריון נואם ויושב לשמאלו פנחס רוזן 
טקס סיום אליפות הארץ בשחמט1951- הראשונה לאחר קום המדינה 

בית החלוצות תל אביב 1951  

4  
ישראל (רבינוביץ) ברב מקריא את תוצאות אליפות הארץ לשחמט בבית החלוצות בתל אביב1951 . 

לימינו דוד בן-גוריון, פנחס רוזן וד"ר יהודה גרינגרד 
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4  
ישראל (רבינוביץ) ברב במרכז התמונה עם דוד בן גוריון ונואם ד"ר יהודה גרינגרד 

בטקס סיום אליפות הארץ לשחמט1951  בית החלוצות תל אביב 

4  
דוד בן-גוריון מעניק פרס לד"ר משה אורן- הזוכה באליפות הארץ לשחמט 1951 בבית החלוצות בתל אביב. 

לימינו ישראל (רבינוביץ) ברב ולשמאלו של בן גוריון פנחס רוזן  
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4  
דוד בן גוריון מעניק פרס למנדלבאום בטקס סיום אליפות הארץ בשחמט בית החלוצות תל אביב1951 . 

משמאל יושב ד'ר יהודה גרינגרד ועומד ישראל (רבינוביץ) ברב 

4  
ישראל רבינוביץ-ברב משמאל עם בן גוריון, השר פנחס רוזן והמשורר דוד שמעוני 
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 בטקס סיום אליפות הארץ בשחמט 
בית החלוצות תל אביב 1951 

4  
ישראל עומד משמאל משמאלו אדם לא מזוהה, פנחס רוזן ודוד בן גוריון 

4  
ישראל רבינוביץ-ברב שני משמאל- לימינו דוד בן גוריון ולשמאלו המשורר דוד שמעוני ואדם לא מזוהה 
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טקס סיום אליפות הארץ בשח מט בבית החלוצות בתל אביב1951  

4  
ישראל רבינוביץ-ברב במרכז התמונה, לשמאלו דוד בן גוריון, פנחס רוזן וד"ר יהודה גרינגרד 

לימינו המשורר דוד שמעוני ואחד-נואם-לא מזוהה 
טקס סיום אליפות הארץ בשחמט, בית החלוצות, תל אביב1951  

4  
ישראל (רבינוביץ) ברב לימינו דוד בן גוריון 
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ולשמאלו-נואם- המשורר דוד (שמעונוביץ) שמעוני 
טקס סיום אליפות הארץ לשחמט 1951  בית החלוצות תל אביב 

4  
ישראל (רבינוביץ) ברב-לשמאלו דוד בן-גוריון, פנחס רוזן, וד'ר יהודה גרינגרד. 

  נואם המשורר דוד (שמעונוביץׂ) שמעוניׂ

4  
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ישראל (רבינוביץ) ברב ראשון משמאל עם משלחת השחמט הישראלית 
 לאליפות העולם באמסטרדם 1954 

לשמאלו: ד'ר משה אורן, יצחק אלוני, יוסף פורת, ישראל קניזר, משה צרניאק 
ואחד לא מזוהה אולי מנלבאום  

4  
ישראל (רבינוביץ) ברב עומד ראשון משמאל-לימינו משה צרניאק, ד'ר משה אורן ואולי מנדלבאום 

יושבים מימין לשמאל:יצחק אלוני,ישראל קנייזר ויוסף פורת 
    אליפות העולם בשחמט אמטרדם 1954
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4  
ישראל (רבינוביץ) ברב במרכז התמונה 

משמאל-משה צרניאק ומימין השחקו הרוסי סמיסלוב 
אליפות העולם בשחמט, אמסטרדם 1954 
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ישראל רבינוביץ-ברב 

4  
xx 

4  
xx 
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xx 

4  
xx 
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xx 

4  
xx 
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xx 

4  
xx 

4  
ישראל בחזית הבית הישן בכנרת 
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4  
ישראל בלוגנו 
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4  
ישראל בלוגנו 

4  
ישראל משמאל עם ד'ר משה אופיר 

בלונדון ובניהם אישה לא מזוהה 
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4  
ישראל עם סוניה אהרונוביץ-לונדון 

4  
ישראל עם סוניה אהרונוביץ-לונדון 

4  
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ישראל משמאל עם מאיר שניצקי-שני חברו מהגימנסיה הרצליה 

4  

ישראל משמאל עם ישעיהו כנפי 
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4  

מסמכים ותעודות 

!  44



4  
שיר מלאה גולדברג לישראל, תחנת הרכבת בברלין 28 פברואר 1932 

4  
עורון בלילה חורון פנים 

 שעות פרידה בכרך 
הלב היודע אינו מאמין 
 שגם את זאת אשכח 

עשן שיחות ואדי מבטים 
 אולי כל זה היה 

על תחתית הכוס זכרונות מעטים 
 ובלב תהיה 

הצוחק עתה יחייך נוגות 
 לבדו בתוך הקרון 

ולא ידע האמת או כזב 
 דבר חבה אחרון 
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4  

4  
שיר בחרוזים שכתב יצחק אלתרמן לכבוד יום ההולדת של ישראל במוצאי יום כפור 

1932 בארוחה אצל יחיאל ונחמה רבינוביץ בתל אביב. בין החותמים י.ד. ברקוביץ,דוד לוין, 
יעקוב פיכמן,יהודה אבן שמואל קופמן, מנוחה ביאליק, רחל רבינוביץ-סבתו של ישראל, נחום לבונסקי 

-בן דודו של ישראל 
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!  

משרדי בנק אשראי-בית קרנות- רחוב הרצל 16, חיפה 
 1933-1940

4  
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חחתימה מימין של יחיאל רבינוביץ ומשמאל של ישראל רבינוביץ-ברב 
28,02,15
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