
    גלויה - מכבי מוזיאון

    רבינוביץ רבקה בעריכת גרמניה למערב ישראל מכבי של ספורט למשלחות -עלון

  המפרץ מלחמת על ומציירים כותבים ילדים - חוברת, "שאחרי המדברוהיום סופת

  מחודשת פתיחה לפני מכבי מוזיאון -מידע עלון

". המכביה ועד המכבים מן: "בנושא ונוער ילדים ציורי של עולמית תערוכה: מידע עלון - 10-ה המכביה
  1977 יולי. ירושלים ישראל מוזיאון, מכבי עולמית הסתדרות

 ועד ביםהמכ מן" ונוער ילדים ציורי של בינלאומית תערוכה לפתיחת: הזמנה - 10-ה המכביה
  1977  09.07.1977" המכביה

  PAINTING' PHOTOGRAPHY AND MUSIC COMPETITION 1981: מידע עלון - 11-ה המכביה

  1981 מעטפה - 11-ה המכביה

  המרכז - ישראל מכבי הסתדרות

  .1983 מאי 3 עד אפריל 20 - האסן חבל - המערבית גרמניה דרג רמת משלחת

  1983  רבינוביץ רבקה: ערכה

  1983 אנטוורפן, האירופית למכביה ישראל מכבי משלחת - ישראל מכבי הסתדרות

  1983  רבינוביץ רבקה: ערכה

  19.10.1983 ההתעמלות לאולם פינה אבן הנחת לטקס: הזמנה - המכביה כפר

  1985   והמכביה מכבי ותיקי של העולמי הכינוס: מידע עלון - 12-ה ההמכביה

  1985 מדבקה - 12-ה המכביה

  1985 גלויה - 12-ה המכביה

 לעיני מבעד ספורט ישראל עם" ילדים ציורי של בינלאומית תערוכה לפתיחת: הזמנה - 12-ה המכביה
  01.07.1985" הילד

 ספורט ישראל עם" ילדים ציורי של בינלאומית תערוכה לפתיחת ילדים רשימת - 12 -ה המכביה
  01.07.1985" הילד לעיני מבעד

 ישראל אחדות בנושא חיבורים ותחרות ונוער ילדים ציורי תערוכת -מידע עלון - 12 -ה המכביה
  1985  העם כמאחד -הספורט

  1986  15.05.1986 המכביה כפר של החגיגי הפתיחה לטקס: הזמנה - המכביה כפר

  1989  מידע עלון -מכבים על כותבים ילדים: 13 -ה המכביה

  1989 אגם יעקב האמן בחסות ילדים ציורי תערוכת: ילדים בעיני -מידע עלון:13 -ה המכביה

 וקליטתם ואתיופיה רוסיה יהודי בנושא מרסיי, אירופה מכבי משחקי: מידע עלון -לישראל עולים
  1991  בישראל

  1992 בספרד לאולימפיאדה מחווה, ילדים ציורי -הזמנה



  1992 בספרד לאולימפיאדה מחווה, מציירים ילדים -קטלוג

  1993  יוצרת וכתיבה ציורים תחרות -" הבאה למאה מזנקים: "מידע עלון - 14-ה המכביה

 התאחדות בשיתוף ספורט לצילומי עולמית תחרות - "חוזרים שאינם רגעים" -קטלוג - 14 -ה המכביה
  1993 בישראל המיקצועיים הצלמים

 לבני) ינגלים'וג סיסמאות, שירים( כתיבה ותחרות פלסטית אמנות תערוכת -מידע עלון -השלום לפיד
  1994. השלום בסימן 50 -ה הלפיד מרוץ לרגל -נוער

  1994  יפו-אביב תל עיריית פרסי -הזמנה

  1995 עולמית תנועה מכבי תחומית-רב ל"בינ תחרות -מידע עלון - המנורה בעקבות

  1997" המנורה בעקבות עדות מבצע" לתערוכת הזמנה - 15-ה המכביה

 1999 75 -ה בת אביב לתל מחווה, "שלי העיר" ילדים ציורי תערוכת -מידע עלון


