תכנית
יום שני 6 ,ביולי
אולם
בית כנסת

08:15-09:00

07:00-08:00

09:15-10:00

11:15-12:00

10:15-11:00

מניין בוקר

דוד
סוולקי BOF

דלילה

רלף סלינגר
 H ,LT 484אנג.
סיג לטביה
הרס הקהילה היהודית
הלטבית

רות

הנרי בלומברג

מיכל

 W ,AR 231אנג.

 OC 23אנג.

 P ,B 282עב.

 H ,L 166אנג.

יהודים בחפירות :מקורות
היסטוריים וגנאלוגיים בספריה
הלאומית בישראל

סיג בריטניה

לודז` – תל אביב– סיאטל
צעדים ראשונים לחקר
שורשי המשפחה בפולין

תיעוד ספרית גטו וילנה

דניאל ליפסון

החברה לגנאלוגיה יהודית
בבריטניה :ראשי פרקים
והתווית תכנית אפשרית
לאזורים אחרים בעולם"

ג'ודי בסטון

צח אוריין אוראץ'

דוד שולמן

אולם א

אולם ב

אולם ג

 Bאנג.

 DB ,AR 385אנג.

 ON 22אנג.

 R 242אנג.

מפגש אוריינטציה למשתתפים
חדשים

מה חדש ב -ג'י.אר.אי
פולין

שמות יהודים ,מליחים
אדומים ושינוי שמות

גנאלוגיה רבנית – ספקות
וטעויות

מרליס המפרי

סטנלי דייאמונד

פיליפ טראורינג

חיים פרידמן

 OC ,SE 410אנג.

 SE ,CE 250אנג.

 A ,B 122אנג.

מידע גנאלוגי מארכיון
הקהילה הפורטוגזית
באמסטרדם

נשמת המורשת :בית
העלמין העתיק בהר
היהודים בברצלונה

מדוע עזבו אבותינו מקום
נחמד כמו תחום הישוב?

טילן טון

דומיניק טומאשוב בלינדר

 H 407אנג.

 CE ,DB 344אנג.

 AR ,DB 4אנג.

הילד הזה הוא אני  -המסע
לגילוי זהותם הביולוגית
ומשפחתם של אליאס
ויוליק ,תאומי מנגלה
A7734 ,A7733

מסמכי פטירה ,מודעות אבל,
מצבות וצוואות – מה
אבותינו "מתים" לספר לנו?

איך הפכה איגרא גלובאלית
ושינתה את פני המחקר
הגנאלוגי בישראל

קנט ברבו

גרי רגב

עיינה קימרון

עמוד|8

האל בוכבינדר

אולם

דוד

12:30-14:00

14:00-14:45

15:00-15:45

 366אנג.

 G ,AR 505אנג.

 G 241אנג.

סיג גשר גליציה

סיג גשר גליציה

סיג גשר גליציה

ארוחת צהרים בתשלום

מקורות לגנאלוגיה
יהודית )מאות (18-20
בחטיבות המסמכים
שבארכיוני לבוב

בחיפוש אחר משפחתך
הגליציאנרית  :לעבוד
עם רישומי חיים"

על ספרו :הרב והעיר
הגדולה ,הרבנות
בגליציה ומפגשה עם
המודרנה 1867-1815

16:00-16:45

17:00-17:45

20:00

מרק הלפרן

אלכסנדר דונאי

חים גרטנר
דלילה

רות

מיי הריטאג' BOF

סיג סב-קרפטיה

 LT 493אנג.

 H ,LT 520אנג.

סיג לטביה
צהרים בתשלום

סיג לטביה

חקר יהודי לטביה -
מקורות בארץ

קבלת פנים לנשיאי
IAJGS

מזרח פרוסיה BOF

פרויקט יהודי לטביה
משפחותיהם וגורלם
ריטה בוגדנובה

אלה ברקן

מיכל

 OC ,H 280אנג.

 SE ,CE 194עב.

 IM ,OC 88אנג.

מי היו הפליטים
היהודים בקזבלנקה
במלחמת העולם
השנייה וכיצד הגיעו
לשם?

לחקר בתי העלמין
והנקרולוגיה של יהודי
איזמיר
)המאות הי"ז-הכ`(

מהגרים יהודים בבלגיה
) :(1918-1940איך
ניתן לאתר אותם?
וינסנט וגמן

ד"ר דב הכהן

ד"ר מיכל בן יעקב

בוקובינה BOF
אולם א

ברוך אילון

אולם ב

 OC 221אנג.

 A 292אנג.

 CE ,SE ,A168אנג.

מקורות לחקר משפחות
יהודיות מהולנד

פראנומראטן – מכרה
זהב לגנאלוגיה!

מקס ואן דאם

רבי יהודה אהרון
הורוביץ

מסורות שונות אפילו
במוות  :מצבות
אשכנזיות מול ספרדיות
מדלין איזנברג

 P ,T ,H 524אנג.

 IM ,EI 494אנג.

 ON 186אנג.

אירוע פתיחה

סטשוב דיגיטלית –
חיבור בין מדעי המידע
ליוזמת דור שני ליוצאי
סטשוב בנסיון לזכור
קהילה נכחד

מגדות הדנייפר עד
גדות הסיין דרך הישוב
בארץ ישראל

שמות משפחה יהודים
בצפון אפריקה:
מסמכים אזרחיים
כמפתח לאטימולוגיה

"על חיבור בין מורשת
יהודית לגנאלוגיה
יהודית"
מרצה אורח

ד"ר אלכסנדר ביידר

הרב ישראל מאיר לאו

אן ליפשיץ-קרמס

ז'אן פייר סטרווויס

אולם ג

 Bעב.

 B 372אנג.

 AR 237אנג.

 H 366אנג.

מפגש אוריינטציה
למשתתפים חדשים

גנאלוגיה יהודית – איך
מתחילים ,היכן לחפש
ומהו היקף החומר
הקיים

לחפש את קרוביך
במאגר השמות של
הג'וינט

איסוף השברים:
הפרויקט הלאומי של יד
ושם להצלת פריטים
אישיים מתקופת
השואה

אמילי גרבר

נעמי בארט

חיים גרטנר

עמוד|9

אולם

מלכת שבא

07:00-08:00

08:15-09:00

10:15-11:00

09:15-10:00
 E 114אנג.

 A ,DB 278אנג.

נושאים טעונים/רגישים
בגנאלוגיה :מה לגלות ,מה
להסתיר

הערות שוליים ,הערות אגב והערות בכלל ברישומי חיים
באירופה

גיין נף רולינס

פאנל
ד"ר יוחאי בן גדליה ,רוני גולן ,אורית לביא

 152עב.

אמנון

ספרים ְמ ַספרים –
ִמ ָ
מספרים הם לא רק
תאריכים

 154אנג.
סיג גשר גליציה

עירית שם-טוב

"מקורות ארכיונים לשמות
יהודים ספרדיים ,מחקר
גנאלוגי בימי הביניים  :מסמכי
משפטי האינקביזיציה ומסמכי
מס
ד"ר ריקרדו מוניז סולה

 DB 551אנג.
עמוס

סדנת מחשב בתשלום
להפיק את המירב מאנססטרי.קום
דאף ווילסון

רויאל
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12:30-14:00

אולם

מלכת שבא

14:00-14:45

15:00-15:45

16:00-16:45

17:00-17:45

 DB 557אנג.

 DN 483אנג.

 ON 449אנג.

 H 83אנג.

תגליות משפחתיות
בעזרת מיי הריטאג

הד.נ.א של העם היהודי

פרנקנשטיין בכל שם
אחר

אבקיואציה – חיפוש
תיעוד על אלו שפונו
לעומק ברה"מ במלחמת
העולם השנייה

מקס בלנקנפלד

מיכאל שייד

לורנס הריס

סרפימה וולקוביץ

סרט
אמנון

 R ,GH 453עב.

 H 247עב.

 G 127עב.

 SE 140אנג.

מגילות יוחסין בתוך
ספרים

ואלה שמות  -זיהוי
שמותיהם של קרבנות
צעדות מוות שיצאו
מאושוויץ – בירקנאו,
הקבורים בקברי אחים
בפולין

אבני דרך להכרת חיי
היום יום של משפחות
גליציה  -באספקלריית
לבוב

יהודי דמשק
) (1583-1909כפי
שבאים לידי ביטוי בבתי
המשפט המוסלמים של
השריעה

אבישי אלבוים

נעמה גליל
 B 94אנג.
עמוס

סדנת מחשב בתשלום
מבוא לגואישג'ן
דברה קיי-בלאט

רויאל
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קופיסקי BOF
לינדה קנטור

ד"ר אלי בראונר

ד"ר יעקב רוזן

20:00

יום שלישי 7 ,ביולי
אולם
בית כנסת

08:15-09:00

07:00-08:00

09:15-10:00

11:15-12:00

10:15-11:00

מניין בוקר
ארוחת בוקר עם מומחה

יונתן

מחקר בסלובקיה ,עברית
עירית שם-טוב

ארוחת בוקר עם מומחה
דוד

מחקרי שמות ,אנגלית
ד"ר אלכסנדר ביידר

ארוחת בוקר עם מומחה
מחקר בפולין ,עברית
דלילה

אורית לביא

 OC 109אנג.
סיג אוקראינה

רות

מה הוא ומה הוא כולל?
ד"ר ג'נט סילברמ
 HU 481אנג.

מיכל

איחוד משפחות  :המדריך של
המהגרים היהודים לחיפוש
קרובים אבודים בהונגריה

סיג הונגריה

קרולי ונדור

אולם א

מפות קדאסטר היסטוריות
כמקור לגנאלוגים :רוהטין
 1846כמקרה בוחן

למצוא משפחה בוייוודינה
סרביה ומעבר

מרלה ראוצ'ר אוסבורן

BK ,DN 527

 H 393אנג.

 H, SE 364אנג.

אנג.

הצמיד של הלינקה הקטנה
נמצא ליד אושוויץ והוחזר
למשפחה ,על זה ועוד
אנקדוטות באתר של מליצה

מקורות ישראליים למחקר
היהדות הספרדית בשואה

ספרי יזכור /הנצחה
וירטואליים – יצירת אתרים
המוקדשים לקהילות יהודיות

מה למדתי מספר היזכור של
עיירת משפחתי

פרופ' יצחק כרם

סוזנה לייסטנר בלוך

מליצה אמיתי

 BK 70אנג.

 SE,AR 157אנג.

 H 111אנג.

 AR 176אנג.

כיצד תתכנן ותיצור ספר
היסטוריה משפחתית בעצמך

רישומי נישואין בקהילה
היהודית בתוניס במאה ה-
19

שער]פורטל[ לקשרים
וגילויים :מקרי בוחן ממאגר
המידע של שמות הנספים
בשואה ,ביד ושם

ארכיון הג'וינט :מי אנחנו ומה
יש לנו להציע לגנאלוגים
יהודים

סטפן דנקר

ג'יילס בולו ואלן נדייה

סינתיה וורוסלבסקי
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לורין גרין שונבורן

 H 541אנג.

רבי גרי גנץ

אולם ב

 M ,G 6אנג.

 OC 51אנג.

לינדה לוי

אולם

14:00-14:45

12:30-14:00

15:00-15:45

16:00-16:45

17:00-17:45

בית כנסת

יונתן

דוד

 Lאנג.

L

 L 165אנג.

סיג ליטא

סיג ליטא

סיג ליטא
לחקור את מורשתך
הליטאית עם ליטבקסיג
ומעבר

ארוחת צהרים בתשלום
"להיות בן של ליטאים"
אפרים לפיד )תא"ל(

דלילה

ג'ודי בסטון

 H ,OC 48אנג.

 DB ,OC 400אנג.

 A ,OC 257אנג.

סיג צ'כיה

סיג אוסטריה-צ'כיה

סיג אוסטריה-צ'כיה

ארוחת צהרים בתשלום

מבנה רישומי הנישואין
בקהילה היהודית של
וינה 1938-1826

כיצד להשתמש בעבודת
שדה כדי למצוא מידע
על המשפחה  :מקרה
בוחן צ'כי

בית טרזין פעילות
הנצחה לצד מוזיאון
וארכיון מודרני

וולף אריק אקשטיין

ד"ר דוד פליג

עודד ברידא

סיג אוקראינה
רות

ארוחת צהרים בתשלום

BOF SRRG
שוסטחוב BOF
מיכל

סיג אוקראינה

 OC 55אנג.

 H ,OC 38אנג.

 OC 382אנג.

 EI 161עב.

כיצד לתעד יהדות
לאומית מקומית– יהודי
סקוטלנד

פליטים יהודים בשבדיה
בסוף שנות ה30-
ובמאי-יוני -1945
פרספקטיבה גנאלוגית

חיי יהודי גרמניה במאה
ה 19-תחת חוקים
מגבילים

ה"כוללים" בירושלים
בסוף המאה הי"ט
וראשית המאה
העשרים

סוזנה לייסטר בלוך

מיכאל טוביאס

ד"ר אקהרדט הובשטיין

הרב אביעד רוזנברג

תומס פירט

אולם א

צרפ.

 EI 531עב.

 M 350אנג.

 AR ,EI 185עב.

 DN ,HU 425עב.

תוניס BOF

יצחק רוזנטל דנציגר,
כולל הו"ד ]הולנד-
דויטשלנד[ ובתי מחסה
בירושלים

מה חדש בבית
התפוצות

טבריה ,תולדות הקהילה
על-פי פנקסי החברה
קדישא

הגירתה ותפוצתה של
משפחה יהודית אחת
מצפון מזרח הונגריה –
מחקר ד.נ.א

טיירי סממה

חיים גיוזלי

בנימין פנטליאט

ד"ר זהבה בן דב

אולם ב

ד"ר יהודה היימליך

 H , AR 192אנג.

 SE ,29אנג.

 B ,AR 459אנג.

 P 323אנג.

שימוש במקורות של
שירות האיתור
הבינלאומי )(ITS

מאגר מידע
 :BECANEרשומות
המדינה האזרחיות
הקונסולריות והילידים
בתוניסיה )(1912-1809

מדריך פנימי לספרית
המורמונים בסאלט לייק
סיטי"

שימוש גנאלוגי
ברישומי קהילה בפולין
מלפני 1826

בנאי לין פלדשטיין

וורן בלאט ,דברה קי-
בלאט

צבי ברנהרדט

טיירי סממה
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20:00

אולם

אולם ג

08:15-09:00

07:00-08:00

10:15-11:00

09:15-10:00

11:15-12:00

 L 341אנג.

 AR ,OC 106עב.

 GH 383אנג.

 GH 337אנג.

בעקבות שורשים ליטאיים עד
היום בצפון ישראל ומלפני
 2000שנה בדרום לבנון

חשיפת קובץ מסמכים
מארכיוני הביטחון הפנימי
באוקראינה :ברית המועצות
בעקבות תנועות ציוניות

השערות על צמיחת
האוכלוסייה היהודית
בשטחי חבר המדינות
פולין-ליטא בין המאה ה-
 15וה19-

 30השנים הבאות :חיזוי
מגמות בגנאלוגיה היהודית

הרולד רואד

חנה כוכבי

סאלי-אן אמדור-זקס-פיקוס

תומס ינקובסקי

מלכת
שבא

 ON 184אנג.

 H ,GH 438אנג.

ההיסטוריה של האידיש
כרמז להיסטוריה של
היהודים האשכנזים"

לאסוף ,לשמר ולפרש את הקולות והזכרונות של אנשים
וקהילות"

ד"ר אלכסנדר ביידר

אמנון

עמוס

רויאל
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פאנל
ד"ר רוז לרר-כהן ,ד"ר מרגלית בזראנו ,ד"ר משה מוסק ,ד"ר
יהודית רייפן רונן

 AR ,USA 220אנג.

 HU 58אנג.

 HU,H 203אנג.

לשחזר קהילה :מקרה בוחן
תוך שימוש במסמכי בית
הכנסת בהומסטד פנסילבניה

מקורות בארכיון לארצות
יהודים דוברי הונגרית
בצפת

רשומות הונגריות במוזיאון
השואה בוושינגטון

תמי הפס

ג'ורדן אוסלנדר

 PC 205אנג.

אנג.

סדנת מחשב בתשלום

סדנת מחשב בתשלום

ג'יי.אר.אי פולין

מבוא לעבודה עם מיי הריטאג

הדסה ליפסיוס ,רוני סייבל ליבוביץ

דניאל הורוביץ

קרמניץ BOF
שרי רוט

קנדה BOF

מיגן לואיס

אולם

12:30-14:00

לודז ]BOF [LARG
רוני סייבל ליבוביץ
אולם ג

14:00-14:45

16:00-16:45

15:00-15:45

17:00-17:45

 CE ,A 219אנג.

 R 246עב.

 DN 378אנג.

 M 418אנג.

כתובות זיכרון ]על
מצבות[ עבריות כמקור
ייחודי ללימוד היסטוריה
יהודית וגנאלוגיה

קשרי משפחה חבויים
במשפחות רבניות :ש"ב
ויתר קיצורים

שונות במאפייני
אוטוסומל ד.נ.א בין
אוכלוסיות יהודיות ולא
יהודיות

המכון הבינלאומי
לגנאלוגיה יהודית
בירושלים :סקירת 10
שנים – הישגים
ואתגרים

ירון פדהצור

ד"ר ג'פרי מארק פאול

וורוזינסקי ויטהולד

ד"ר נוויל למדן

מלכת
שבא

 DB 548אנג.

 DB 549אנג.

 IM ,M 72אנג.

 GH 60אנג.

אנססטרי.קום
"פרויקט הזיכרון
העולמי" להעלות את
המסמכים לרשת

למצוא את אבותיך
המהגרים
באנססטרי.קום

מסמכי לנדסמנשאפטים

סרטים של הגולה
היהודית

אברהם קראוס

דבורה שטיינמץ

כריסטה קון

אנה פטשר

סרט
אמנון

עמוס

רויאל

ע מ ו ד | 15

 G ,P ,AR 501אנג.

 HU 480אנג.

 ON 281עב.

שאלו את המומחים:
הרפתקאות וסיכונים
בחיפוש ארכיוני
בפולין,אוקראינה
ואוסטריה

גנאלוגיה יהודית
הונגרית  :כיצד לחקור
את שורשיך ההונגריים
באזורים שהיו בעבר
חלק מהונגריה

שמות משפחה יהודיים
המורכבים מנוטריקונים

אלכסנדר ונטלי דונאי

קרולי ונדור

עב.

אנג.

סדנת מחשב בתשלום

סדנת מחשב בתשלום

מבוא לעבודה עם מיי הריטאג

חדר המפות הקסום של גשר גליציה

דניאל הורוביץ

אלי בראונר ,ג'יי אוסבורן ,פמלה ויסברגר
קאונס BOF
רלף סלינגר

חנן רפפורט

משתמשי BOF MAC

20:00

יום רביעי 8 ,ביולי
אולם
בית כנסת

07:00-08:00

08:15-09:00

09:15-10:00

11:15-12:00

10:15-11:00

מניין בוקר
ארוחת בוקר עם מומחה

יונתן

לחפש ולמצוא באינטרנט
ד"ר ארנון הרשקוביץ
 Sאנג.

דוד

ארוחת בוקר עם מומחה

סיג בסרביה

מחקר במרוקו ,צרפתית
ועברית

מבט על פעולותיה של
הפדרציה של יהודי בסרביה

סדני קורקוס

ד"ר דן קורן

ארוחת בקר עם מומחה

סיג בלרוס

מחקר ברומניה והונגריה ,
עברית
דלילה

רוני גולן

 OC 354אנג.
סיג דרום אפריקה
מחקר גנאלוגי יהודי בדרום
אפריקה

רות

סול ישרוף
מקורות לחקר זימבאבואה
]רודזיה[ היהודית
דוד בלום
 OC139אנג.

מיכל

מסמכי מחוז בוטושן ,הישגים
וניתוח

סיג רומניה

סורין גולדנברג

 OC 68אנג.

 OC 64אנג.

רדוצני ,רומניה :רישומי
חיים אזרחיים ומצבות
יהודיות :זיהוי והתאמת
מידע

לבנות את עץ המשפחה של
קהילת בני ישראל )הודו(
משה ניסים

מרסל גלסקי

אולם א

 W 56אנג.

 OC 360אנג.

 SE 303עב.

 R 523עב.

חיילים יהודים אמריקניים
במלחמת העולם הראשונה

הכירו את משפחת זינגר
שלי – דוגמא של מחקר
גנאלוגי מוצלח ]בוקובינה[

הגירות יהודים ממרוקו
לאנגליה במאה ה19 -

המחקר הגנאלוגי במגזר
החרדי

סידני קורקוס

הרב מאיר וונדר

ג'ורדן אוסלנדר

דניאל הורוביץ
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אולם

14:00-14:45

12:30-14:00

15:00-15:45

16:00-16:45

17:00-17:45

20:00

בית כנסת

יונתן

 OC 41אנג.

 IM ,OC 212אנג.

סיג בסרביה

מבסרביה לצפון
אמריקה -הסאגה של
משפחות קוגן –
טולצ'ינסקי

ארוחת צהרים בתשלום
דוד

עיר הולדתי קישינב :
האם אנו יכולים לבקר
בה ולקבל סיוע במחקר
הגנאלוגי שלנו

אלכסנדרה גומולקה
ויפים קוגן

יפים קוגן

דלילה

אנג.

אנג.

סיג בלרוס

סיג בלרוס

ארוחת צהרים בתשלום

שאלות ותשובות

תחומי ענין משותפים –
לבנות את מאגר המידע
של בלרוס בארכיון
לתולדות העם היהודי
ד"ר יוחאי בן גדליה
אנג.
סיג דרום אפריקה
ארוחת צהרים בתשלום

רות

יהודים ואפרטהייד,
ישראל ואפרטהייד
בנימין פוגרונד

מיכל

 OC 277אנג.

 OC 467אנג.

 OC 97אנג.

 SE 316עב.

אוסטרוב מזובייצקי
BOF

אנטוורפן היהודית –
שטעטל בבלגיה

בחזרה לסיגט מרמורש:
זיכרון ,תרבות וחגיגה

סטנלי דיאמונד

גרשון להרר

פנינה זילברמן

יהודי מרמורש  :היכרות
עם מקורות לחקר
שורשי משפחה מקוונים
ולא מקוונים

מסתורין ואניגמות
במחקר הגנאלוגי
אודות משפחת ענתבי
ד"ר אליעוז ענתבי חפר

ד"ר מנחם קרן-קראץ

אולם א

 OC ,GH 71אנג.

 ON 297עב.

 AR 195אנג.

 ON 224אנג.

בית רוטשילד באיטליה
והקהילה היהודית של
נפולי :היסטוריה
פוגשת בגנאלוגיה

שמות משפחה של
נשים  -בעיות ואתגרים
במחקר

המפקד הצבאי של
 1875באימפריה הרוסית
כמשאב ייחודי
לגנאלוגיה

אם כל הגנאלוגיות
)בראשית (10

ד"ר מרקו סוריה
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ד"ר לאה הבר גדליה

נדיה ליפס

פרופ' אהרון דמסקי

ג'י אר אי פולין BOF

אולם

אולם ב

07:00-08:00

08:15-09:00

09:15-10:00

11:15-12:00

10:15-11:00

 M 73אנג.

 OC,SE 18צרפ.

 OC ,CE 496אנג.

ארגון שירותי רווחה יהודיים

הגנאלוגיה של יהודי תוניס:
לפרוץ את הגבולות

בית העלמין היהודי של וינה
בוואהרינג "1879-1784
מקור למידע גנאלוגי

אברהם קראוס

טיירי סמאמה

וולף אריק אקשטיין

אולם ג

 DN 6אנג.

 R 25אנג.

 P 216אנג.

 SE ,OCT 308אנג.

קשר הד.נ.א – יהודים
מודרניים ועברים עתיקים

האם מסתתר רב בעץ
המשפחה שלכם ? שיעורים
בגנאלוגיה גנטית
לגנאלוגים מסורתיים

לקרוא בין השורות :לדלות
היסטוריה יהודית מתוך
החומרים בארכיון פולני

הקהילות היהודיות של
הקריביים

רבי יעקב קליימן

טד נואלס

ג'ודי גולן

ג'נט אקאה ורחל אונקפר

מלכת שבא

 SE 510אנג.

 E 213אנג.

 AR 322אנג.

אשר לוי – משפחתו
המורחבת וצאצאיו החל
מהמאה ה 16-ועד היום

עצים מקוונים ובעיות של
צנעת הפרט

ג'ואישג'ן 2015

רנדי שונברג

דוד פרוימוביץ

אמנון

פאנל
וורן בלאט ,אברהם גרול ומיכאל טוביאס

 OC 7עב.

 EI 42אנג.

 OC 30עב.

 AR ,DB 526אנג.

הצצה נדירה לעולמו של יהודי
מבלרוס ,משפחתו וקהילתו
מהמאה ה 19-עד לתחילת
המאה ה20-

הקהילה היהודית בארץ
ישראל במאה ה:19-
משאבים זמינים חדשים

יהדות הודו  :בני ישראל,
קוצ'ינים ובגדדים – שלש
קהילות עם רקע ,מנהגים,
היסטוריות ושפות שונות

מקורות לא מקוטלגים ולא
מזוהים לגנאלוגיה

רוז פלדמן

לרה צינמן

ד"ר משה פלבר

עמוס

רויאל
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לידה BOF

פולזיה היהודית BOF

דיסנה ופנביז BOF

ג'ודי בסטון

ג'יל אנדרסון

רלף סלינגר

אלכס דניסנקו

אולם

12:30-14:00

אולם ב

14:00-14:45

15:00-15:45

16:00-16:45

17:00-17:45

 P,R 335אנג.

 EI ,IM 238אנג.

 DB 544אנג.

 DB 547אנג.

תיקים אישיים של
רבנים ועוזרי רבנים
בממלכת פולין,מקור
גנאלוגי

הגירה מהישוב הישן
בארץ לפני מלחמת
העולם הראשונה

שבע שיטות מיוחדות
לגילויים בגנאלוגיה

אוסף המסמכים היהודי
באנססטרי.קום

גלעד יפת ,מנכ"ל מיי
הריטאג'

כריסטה קון

ג'ולס פלדמן

20:00

מרתה רזפצקה
אלקסיוק

אוקמרג' BOF
אולם ג

וסוונציונס BOF
רודה מילר

 169אנג.

 GH 260אנג.

 EI 244אנג.

 G ,P 136אנג.

ניתוח הראיות :מהו
המסמך הנכון?

נכסי תרבות יהודיים,
מחקר בנושא בעלות,
הכרה והשבה :הבנת
מושגי היסוד

מקורות עות'מאניים
פלסטינים בארכיון
המרכזי לתולדות העם
היהודי

מחקר מקוון של גליציה
ופולין ! שיטות,טכניקות
ומשאבים

ד"ר רוז לרר כהן וקארן
פרנקלין

הדסה אסולין

רודה מילר

פמלה ויסברגר

 OC 271אנג.
לונה – רשמים מביקורי
בעיר הולדתו של אבי

המפגש השנתי של IAJGS

מלכת שבא

ד"ר רות מרכוס

סרט
אמנון

 IM ,USA 504אנג.

 H 312אנג.

 W 351אנג.

 P,AR 51אנג.

תיקי מהגרים יהודים
ממלחמת העולם
הראשונה והשנייה
במינהל ההגירה
וההתאזרחות

לקשר את העתיד
היהודי לעברו  :מדוע
ואיך ללמד גנאלוגיה
יהודית

תיעוד ויזואלי של
חיילים יהודים בצבאות
זרים

פולין כמרכז למחקר
גנאלוגי יהודי ,מקורות
ואיכותם

חיים גיוזלי

מיכאל מייבסקי

ג'פרי שרגר

ג'יימס גרוס
 550עב.
סדנת מחשב בתשלום

עמוס

"אנססטרי .קום"
רוי מיל

רויאל
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נובוגרד BOF

לובלין זמוסק BOF

פינסק וינוב BOF

רובין מגיד

רובין מגיד

ריטה מרגולין

סרט

יום חמישי 9 ,ביולי
אולם
בית כנסת

07:00-08:00

08:15-09:00

09:15-10:00

10:15-11:00

11:15-12:00

מניין בוקר
ארוחת בוקר עם מומחה

יונתן

מחקר בגליציה ,אנגלית
ד"ר אלי בראונר
ארוחת בוקר עם מומחה

דוד

סיג גרמניה

עבודה עם הJRI -
 ,POLANDצרפתית
ואנגלית
זאן פייר סטרוויס

דלילה

ארוחת בוקר עם מומחה

 BK 202אנג.

מקורות ספרדיים למחקר,
עברית

לעשותך בר-זכירה – טיפים,
טריקים וכלים לכתיבת
זיכרונותיך

ד"ר לאה טייכר

דני וורבוב
 P 207אנג.
סיג ג'יי אר אי פולין
רות

רישומי פולין הקונגרסאית
והדמיות דיגיטליות
הדסה ליפסיוס

מיכל

 DB,OC 343אנג.

 OC 370אנג.

 H ,OC 473אנג.

 OC 479אנג.

מסמכי ארכיון גילו שמות פרטיים
נוספים שהוטלו על יהודי גרמניה
בשנת 1939

האם חומר היסטורי של
הקהילות היהודיות בגרמנית
הם מקור מהימן לעץ
המשפחה שלך?

סיפורה של משפחה יהודית
גרמנית מורחבת אחת בעת
השואה

תחת שמי טוסקנה :הסיפור
והגנאלוגיה של יהודי טוסקנה

ד"ר פריץ נויבאואר

נרדו בונומי ברוורמן

דבי ליפשיץ

ג'נט רוזנברג

אולם א

 USA 399אנג.

 SE,OC 540עב.

 AR 135אנג.

 H ,IM 451אנג.

שימושים ייחודיים במדריכי ערים
בארה"ב

לה קהילה אז קומו לה
פמיליה )הקהילה
כמשפחה(

יהודים בחדשות! חקר
עיתונות היסטורית
בינלאומית לגנאלוגים"

סיוע ,חוף מבטחים ומחנות
עקורים :הג'וינט ומלה"ע
השנייה

ד"ר לאה טייכר

פמלה וייסברגר

נעמי ברט ולינדה לוי

 OC ,AR 420אנג.

 H 441אנג.

 CE ,EI 228עב.

 USA ,AR 123אנג.

פקדי המאה ה 19-במרכז
אוקראינה ,סקירת המקורות
העיקריים לגנאלוגיה

שימוש בעדויות המוקלטות
במוזיאון להנצחת השואה
שבארה"ב,עבור חקר
משפחתך

בית הקברות בהר הזיתים

הגירה והתאזרחות בארה"ב

דניאל שני

האל בוכבינדר

דיאן מ .פרייליך

אולם ב

ד"ר טומאש ינקובסקי

מגאן לויס

אולם ג

 GH 263אנג.

 CE ,P 375אנג.

 CO 447עב.

 R ,EI 259עב.

שילוב שכבות זיכרון בהיסטוריה
המשפחתית שלנו

מעבר לקברים – החיים
הכפולים של בתי העלמין
היהודים בפולין

עקבות שושלת משפחת
זקס ,במקורות ובמאגרי
המידע

ד"ר קמילה קלאוזינסקה

גידי פורז ,ד"ר מוטי פרידמן

חציית התהום בגנאלוגיה
רבנית :קו התפר שבין
הרשומות האזרחיות למקורות
יהודיים

רוזמרי אשל

ירון פדהצור
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אולם

12:30-14:00

14:00-14:45

15:00-15:45

16:00-16:45

17:00-17:45

20:00

בית כנסת

יונתן

דוד

דלילה

רות

סיג גרמניה אנג.

 177אנג.

ארוחת צהרים בתשלום

סיג גרמניה

רישומי חיים יהודים
מגרמניה בארכיון
לתולדות העם היהודי

אתר הבית ]פורטל[
להיסטוריה גרמנית-
יהודית

ד"ר יוחאי בן גדליה

ד"ר ויליאם וויצ'ר

מוגילב פודולסקי
BOF

GENI
BOF

גנאלוגיים מקצועיים
BOF

פיליס גולד ברנסון

רנדי שנברג

ג'נט רוזנברג

סיג ג'י.אר.אי פולין

סיג ג'י.אר.אי פולין

ארוחת צהרים בתשלום

מפגש מתנדבים

סטנלי דיאמונד

 W, OC 39אנג.
קוברין BOF
מיכל

מגן דויד על דגל ירוק
וצהוב :יהודים
ברזילאים בצבא
במלה"ע השנייה

"קהילה לינקס" BOF

עץ המשאלות ספורי
מחקר מרגשים

עדויות אודנגטן – 28
רשומות זיכרון ממחנות
שיקום שבדיים לאחר
השואה

גידי פורז

סט יעקובסון

ישראל בלייברג

אולם א

 B 413עב.

 H ,OC 392אנג.

 BK 502אנג.

 T 279אנג.

הסדרה 'לא יכולתי
להניח לכך!' :מה שאין
מספרים לך לגבי הוצאה
לאור של ספר משפחה

כשמדובר בעיירה :ישום
מקבץ של טכניקות
מחקר

אמילי גרבר

מרליס המפרי

אולם ב

אולם ג
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 OC 539צרפ.

ערב גאלה

התפתחויות אחרונות בגנאלוגיה היהודית בארצות
דוברות צרפתית

מרצה אורח:
דיק איסטמן

פאנל בצרפתית

טקס פרסי IAJGS

דניאל דרטווה ,מארק ניקולס ואן ליפשיץ קראם

אנסמבל ברברשופ
הירושלמי

 T 21אנג.

 CE 361אנג.

שימור תצלומים ,סריקה
וגיבוי דיגיטלי

הכנות למסע בבית
עלמין

פיליפ טראורינג

ליברמן דוד

אולם

07:00-08:00

מלכת
שבא

08:15-09:00

09:15-10:00

10:15-11:00

 OC 319אנג.

 A 175אנג.

 GH 437אנג.

רישומים בסרביים יהודיים – מה
קבוצתנו תרגמה ומה חדש

בנתיבי העפלה"  -מרכז
המחקר והמידע למורשת
ההעפלה ע"ש אלוף מרדכי
)מוקה(

מחקר אקדמי רב-תחומי בגנאלוגיה

יפים קוגן

רינה אופנבך

פאנל
ד"ר ארנון הרשקוביץ ,ד"ר יהודית קליק ,ד"ר מיכאל פאיר ,ד"ר
נוויל למדן

 CE ,P 120אנג.

 DB ,AR 193אנג.

 R ,SE 116אנג.

 ON 187אנג.

קורוצ'ין ובית העלמין הוירטואלי
שלה

מדריך אולטימטיבי למאגרי
מידע צבאיים רוסיים )ללא
תשלום( לשימוש במחקר
בגנאלוגיה יהודית

שושלות ספרדיות :רבנים
קריפטו-איריים עם תפנית
של רבנים מומרים

שמות משפחה יהודיים
בבסרביה

נייל רוזנשטיין

אמנון

11:15-12:00

סרינה רופא

נדיה ליפס

מולדובה :מה הופך את שמות
המשפחה שלנו לייחודיים
יפים קוגן

עמוס

משתמשי BOF MAC

רויאל

קלובוצבה BOF
סוזנה לייסטר בלוך

יום שישי 10 ,ביולי
אולם
בית כנסת

07:00-08:00

08:15-09:00

09:15-10:00

11:15-12:00

10:15-11:00

מניין בוקר
ארוחת בוקר עם מומחה

דוד

מחקר בגליציה ,עברית
ד"ר אלי בראונר
ארוחת בוקר עם מומחה

דלילה

מחקר בליטא ,אנגלית
ד"ר רוז לרר כהן

מיכל

 GH 443עב.

 W 218עב.

 OC ,W314אנג.

 EI 363אנג.

מי היה אלישע בן אבויה

מקורות גנאלוגיים ,בארכיון
המרכזי ,אודות חיילים
יהודיים במלחמת העולם
הראשונה ומשפחותיהם

דורות במלחמה :לשזור
היסטוריה עולמית עם
גנאלוגיה משפחתית

האדוקים והעניים בירושלים,
סיוע מאמסטרדם 1800-1639

מריאנה קרונפלד

טילן טון

פאול קינג

דניס ריין

אולם א

 DN 556עב.

 OC 457אנג.

 ON 252עב.

 GH 461אנג.

איך גיליתי בעזרת בדיקות
דנא שהורי הם קרובי משפחה

ביתה ישראל – צאצאים
של המלך שלמה או
צאצאים של שבט דן ?
מוצא לוטה במסתורין

שמות פרטיים מחפירות
ארכיאולוגיות בארץ ישראל
בתקופת בית ראשון

אמנות החיפוש

דניאלה מיכאלוביץ

אביבה פינסקי

ע מ ו ד | 22

ד"ר מיתקה גולוב

בנאי לין פלדשטיין

אולם

12:30-14:00

מלכת
שבא

14:00-14:45

16:00-16:45

15:00-15:45

17:00-17:45

 M 79אנג.

 DN ,DB 419אנג.

 DB 371אנג.

 ON 426אנג.

ברית הדורות :רשת
חברתית אוניברסלית
לבוגרי בתי ספר של
אליאנס

התכנית החדשה
והמרגשת של 'אבותינו'
לקרן לקידום לפרויקטי
 DNAיהודי

הרצאה מרחוק

ההיסטוריה ,האימוץ
וההסדרה של שמות
משפחה יהודיים
באימפריה הרוסית

ז'אן-קלוד קופרמינץ

אדם בראון

לא הכל במרשתת –
להתרחק מאנצ'סטרי,
פמילי סרץ' ,מיי הריטג'
ולמצוא את הסיפורים
הטובים ביותר

20:00

ד"ר ג'פרי מרק פאול

לרה דיאמונד
סרט
אמנון

 H,G 295אנג.

 OC,IM,AR328אנג.

 EI,AR 32אנג.

 GH 336אנג.

רישומי חיים יהודיים
מתקופת השואה במזרח
גליציה )(1941-1944

מחקר בגנאלוגיה
היהודית באוקראינה
 :1938-1795טיפים
וטריקים ,תיעוד
ספציפי ,הגירה יהודית
וארכיונים

גלוי נשים במשפחתך
באמצעות תנועות
סוציאליסטיות ועבודה
קהילתית :מקרה בוחן
ארץ ישראל

רומן טרגי והשלכותיו –
מתמונה אחת למסע
מחקר וגילוי!

טוני כהנא

אלי רבינוביץ

רוז פלדמן

אולכסיי ליפס
 AR ,DB 310אנג.
סדנת מחשב בתשלום

עמוס

הפקת המירב מאתר ארגון פמילי סרץ'
וו .טוד קנולס
טלסיאי BOF

רויאל

ספרי יזכור BOF
לנס אקרפלד

יום שישי 10 ,ביולי
אולם

אולם ב

07:00-08:00

08:15-09:00

09:15-10:00

 A 175עב.

 AR 255עב.

 W105עב.

 H 290אנג.

בנתיבי העפלה – מרכז המחקר
והמידע למורשת ההעפלה ע"ש
אלוף מרדכי )מוקה(

מקורות מידע לא שגרתיים:
אוספי הארכיון הציוני כמקור
מידע ייחודי בתחום חקר
השורשים

אבני דרך לאיתור מידע על
חיילי צבא אנדרס -מרוסיה,
ארץ ישראל ,איטליה ועד פירוק
הצבא

המאגר המרכזי לשמות נספים
ביד ושם – תכניות לעתיד

סימון שליאכטר

ד"ר אלי בראונר

 OC 80אנג.

 GH 424עב.

 H 192אנג.

 AR 558עב.

למצוא את ארון בלום בסנט
פטרסבורג לפני המלחמה

ללמד גנאלוגיה יהודית
למתבגרים

מקורות ביד ושם למתקדמים

פרופ' דניאל ווגנר

ד"ר ארנון הרשקוביץ ,רוני גולן

מפת דרכים לארכיונים:
משאבים למחקר גניאלוגי
בארכיונים בישראל

רינה אופנבך

אולם ג

10:15-11:00

11:15-12:00

ד"ר צבי ברנהרדט

ד"ר אלכסנדר אברהם

מיכל הנקין וגליה דוידסון
מלכת
שבא
עמוס

שישי משפחתי
גי.אי.אר פולין אנג.

גואישג'ן עב.

סדנת מחשב בתשלום

סדנת מחשב בתשלום

ז'אן פייר סטרוויס

ד"ר לאה הבר גדליה ועירית שם-טוב
סיג ביאליסטוק בתשלום
קרית ביאליסטוק ,יהוד
בתשלום עד 15:00
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