מרכז יצחק רבין
מחירון פריטים -

( החומרים ישלחו למזמין בדואר רשום ,רק לאחר ביצוע תשלום )
פריטים שונים



דמי משלוח עבור פריטים אלו – ₪ 30
פריט
נר זיכרון
סרט " - DVDיצחק רבין "1995 – 1922
תקליטור "רב חובל"
פוסטר בודד
ערכה של  9פוסטרים שונים
כרזה
חוברת ביוגרפיה קצרה (עברית  /אנגלית)
מארז מורחב – בול  +דף מזכרת  5 +גלויות (אנגלית/עברית)
מארז – בול מעוצב  +דף מזכרת
מדריך לאתרי מורשת
תיק בד
סיכת דש
מגנט
מחזיק מפתחות
סימניה
סרגל
מגילת העצמאות
חוברת נאום הר הצופים – (דו לשוני עברית/אנגלית)

ספרים אשר יצאו לאור בשיתוף מרכז יצחק דמי משלוח ₪ 25
שם
רצח פוליטי :רצח רבין ורציחות פוליטיות במזרח התיכון (מחיר )₪ 40
שישה ימים– שלושים שנה:מבט חדש על מלחמת ששת הימים(מחיר
)₪ 40
שכנים במבוך :יחסי ישראל  -ירדן לפני הסכם השלום ואחריו (מחיר
)₪ 40
ש"ס :היבטים תרבותיים ורעיוניים(מחיר )₪ 40
פרחי זיכרון(מחיר )₪ 40
רבין הצלם(מחיר )₪ 40
שלוש יריות ועשרים שנה (אסופת מאמרים) (מחיר )₪ 64
יצחק רבין  /סיפור ישראלי  -אלבום היסטורי המבוסס על תצוגת
המוזיאון במרכז רבין (מחיר )₪ 116
יצחק רבין רמטכ"ל צה"ל במלחמת ששת הימים (מחיר )₪ 50
"בתדהמה" – אסופת זיכרון הכוללת דיסק און-קי – (מחיר )₪ 100
ספר תנחומים "פצע פתוח" ( -מחיר )₪ 50
יצחק רבין שר הביטחון – ראיונות נאומים והרצאות 1990-1984
(מחיר )₪ 50

מחיר
₪3
₪ 20
₪ 35
₪3
₪ 20
₪2
₪ 25
₪ 75
₪ 50
₪ 15
₪ 20
₪ 10
₪ 10
₪ 20
₪ 25
₪ 20
₪ 30
 25ש"ח

הערות
 6:20דקות
תקליטור כפול 37 ,שירים
גודל :גיליון
גודל :חצי גיליון

עורך
ישעיהו ליבמן

הוצאה
עם עובד1998 ,

אשר ססר

עם עובד1999 ,

יוסי נבו

עם עובד2004 ,

עם עובד2006 ,
אביעזר רביצקי
הר-יער2005 ,
רן לוי-יממורי
חוברת תמונות מהאוסף האישי של יצחק רבין ז"ל
עם עובד2015 ,
פרופ' אניטה שפירא וד"ר נורית כהן-
לוינובסקי
מרכז יצחק רבין ועם
פרופ' אניטה שפירא
עובד2016 ,
מרכז יצחק רבין2016 ,
ברכה אשל ,נעמי רפפורט ודורית בן
עמי
מרכז יצחק רבין2018 ,
רוני שכטר-ברן
מרכז יצחק רבין2017 ,
ברכה אשל ,נעמי רפפורט ודורית בן
עמי
מרכז יצחק רבין2014 ,
ברכה אשל

אמצעי תשלום
מזומן  /רצ"ב המחאה לפקודת "מרכז יצחק רבין"
הפקדה לחשבון "מרכז יצחק רבין" ,מס'  54475בסניף  ,609בנק פועלים
כ .אשראי:

סוג:

מס' כרטיס:

תוקף:

פרטי המזמין
שם ______________________ :טלפון __________________:שם בי"ס  /המוסד  /כתובת______________________ :
לפרטים נוספים :דורית בן עמי – טלפון ,03-7453356:פקס03-7453341 :

Dorit@rabincenter.org.il

