יוצאי לטביה אשר תרמו תרומה חשובה להקמתה ושגשוגה של מדינת ישראל ,להגנתה
ולמורשתה התרבותית
שם האישיות

שנות חייב

הרב אברהם יצחק קוק

 ,1865גריבה – ,1935
ירושלים
 ,1879טוקומס –
 ,1962ירושלים
 ,1909ריגה –
 ,1962ירושלים
) ,1925ריגה - 1926
(1939
 ,1903ריגה –
 ,1994ירושלים
 ,1920ריגה –
 ,1994תל-אביב
 ,1931ריגה

הרב מרדכי נורוק
בניימין אליאב )לובצקי(
פרופ' משה ארנס
פרופ' ישיהו ליבוביץ'
אלוף אהרון יריב
)רבינוביץ'(
פרופ' ירמהיו )הרמן(
ברנובר
פרופ' חיים ביינרט
פרופ' איתמר רבינוביץ'

2010 - 1917
 ,1942תל-אביב

מלחין מארק לברי *(

 ,1903ריגה –
 ,1967חיפה

מלחין נחום )נחצ'ה(
היימן
אליהו פרומצ'נקו

 ,1934ריגה

בנציון קשת

 ,1914ריגה –
 ,1984תל-אביב

שנת עליה
1904
1947
1925
1935
1948
1935
1935
1972
1937
אביו היה אחד
ממייסדי העיתון
"מעריב"
1935

1939
1933
1934

תחום הפעילות
עם עלייתו לפלסטינה מונה לרבה של יפו ולמעשה של כל היישוב החדש .ב 1921 -נבחר
לרב הראשי האשכנזי הראשון בארץ-ישראל
מ 1922 -היה חבר בכל הפרלמנטים של לטביה כנציג של הציונים הדתיים .ב 1949 -נבחר
לכנסת והיה לחברו עד יומו האחרון .ב 1952 -מונה לתפקיד של שר הדואר.
אישיות פוליטית חשובה בתנועה הציונית בשני המחנות הראשיים :תחילה בתנועה
הרביזיוניסטית ,ולאחר מכן – סוציאליסטית-ליבראלית
פרופסור בתחום האווירונאוטיקה ,אישיות פוליטית וציבורית .בממשלות ישראל מילא
תפקידי שר הבטחון ושר החוץ.
איש מדע ,הוגה דעות ואישיות ציבורית .היה פובליציסט ואיש ציבור פעיל בעיקר
באופוזיציה .נחשב לאינטלקטואל מבריק וידען רחב אופקים.
איש צבא ופעיל ציבורי .בשנים  1956 – 1954היה מפקד מכללה לבטחון לאומי– 1964 .
 – 1972ראש אמ"ן .כמו כן היה חבר כנסת ושר בממשלת ישראל.
פיזיקאי ,פיעל ציבור והוגה דעות בתחום החיבור בין מדע לדת .ב 1993 -פיתח תכנית
רחבת היקף לתעסוקת העולים מברה"מ לשעבר.
היסטוריון ,מומחה להיסטוריה של יהודי ספרד בימי הביניים
איש צבא ,מומחה ליחסים בינלאומיים ,דיפלומט .ב 1996 – 1993 -שגריר ישראל
בארה"ב .לאחר מכן רקטור אוניברסיטת תל-אביב .היה חבר משלחת ישראל לשיחות עם
סוריה.
מלחין ומנצח .ב 1935 – 1932 -ניהל את התזמורת של בית האופרה הלאומי של לטביה
והתזמורת הסימפונית של ריגה .ניהל תזמורות בפלסטינה וישראל .הלחין מספר שירים
ישראליים ידועים .בין  1958-1950היה מנהל "קול ציון לגולה" ,שידורי הרדיו של קול
ללברית של מקס ברוד על פי
ישראל לקהילות יהודיות .האופרה דן השומר )ִ ,(1945
המחזה "יריות על הקיבוץ" של ש' שלום ,היא האופרה הראשונה שחוברה והופקה בארץ.
הלחין מספר רב של להיטים ישראליים ידועים שהפכו לצאן ברזל של השירה הישראלית .ב-
 2009זכה לפרס ישרארל.
תעשיין ונדבן .הקים בית חרושת "לאימה" בריגה ובישראל – בית חרושת "עלית" ,היצרן
הגדול של מוצרי קונדיטוריה ודברי מתיקה בארץ.
ב 1943 – 1942 -חבר מטה אצ"ל .אחד המנהיגים של תנועת ה"חרות" מיום הקמתה ב-
 .1948סגן יו"ר הכנסת .1977 – 1969

*( web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/archives/detailed_archives/Pages/Marc_Lavry.aspx

