
  

  לא רק למתחילים: הגנאלוגיבסדנאות ייחודיות 

והמון , ספרים ומצבות, מסמכיםאנשים ו, מידע-מידע ומאגרי-מקורות, וסף עצום של כלים ושיטותהמחקר הגנאלוגי מורכב מא

במסגרת  .ותיולמצוא את שורשי משפח לכל אחד מאתנו חוברים על מנת לסייע) ועוד רבים(כל אלו  .אינטרנט-אתריהמון 

פתרון ולגשת ל שורשיהםויקבלו כלים מעשיים לחפש אחר , ייחשפו המשתתפים לעקרונות המחקר הגנאלוגי, הסדנאות המוצעות

  . דגש מיוחד יינתן על מחקר באמצעות רשת האינטרנט .תעלומות משפחתיות

 וכך יכול כל משתתף להרכיב לעצמו קורס, )הרחבה בדף השני( עומדת בפני עצמהו מתמקדת בנושא אחד מן הסדנאות כל אחת

ומלוות בהדגמות  ,בחדר אינטימי ובמקום נגיש, )אנשים 10-6(ההרצאות ניתנות בקבוצה קטנה  .על פי תחומי העניין שלו, אישי

סיון רב במחקר גנאלוגי חובק עולם ועתיר יבעלי נ, מבכירי הגנאלוגים בארץהם , ד רוני גולן"ארנון הרשקוביץ ועו ,המרצים. רבות

הצליחו לפצח תעלומות , במשך השנים. בהדרכה בנושאי המחקר המשפחתירב ובעלי ניסיון , שימוש במחשב ובאינטרנט

  .מחקר הגנאלוגיוהתמחו במגוון רחב של כלים ושיטות ב, פתירות בעליל-משפחתיות רבות אשר נראו בתחילה בלתי

פתיחת כל אחת מן הסדנאות מותנית ברישום מראש  .דרוש ידע מוקדם בשימוש במחשב ובאינטרנט .שעה וחצי: סדנאכל משך 

לנרשמים לשתי , ₪ 260 –מחיר כל סדנה . עשרההמספר המרבי של משתתפים בסדנה הוא ; של שישה משתתפים לפחות

  ).מ"מע המחירים כוללים(₪  220 –מחיר כל סדנא , שלוש סדנאות ומעלהלנרשמים ל, ₪ 240 –מחיר כל סדנא , סדנאות

  )בדף השניהנושאים פירוט ; 19.00-17.30כל הסדנאות תתקיימנה בין השעות ( ומועדיהן רשימת הסדנאות

  )19.10.09(! נעים מאוד -גנאלוגיה 

". היכל השמות", היהודי הנודד בגבולות משתנים, חיפושי שמותעל ? מה עושים לפני שמתחילים

  מומלץ לקחת סדנה זו כמבוא

  )26.10.09(הֶגן היהודי ממציא לנו פטנטים 

JewishGen - עולם ומלואו: 1' האתר מס  

  )7.12.09(לא מה שחשבת  -ארכיונים בישראל 

  ארכיונים יישוביים ונושאיים בישראל

  )2.11.09(הדוד האבוד סם 

  איתור ענפי משפחה אבודים בארצות הברית

  )14.12.09(י ההגירה היהודית הגדולים מרכז

  דרום אפריקה וקנדה, חיפוש בארכיוני אוסטרליה

  )9.11.09(מלחמת העולם הכי שנייה 

  איתור ניצולים, מידע אודות נספים בשואה

  )21.12.09(חקר בהונגריה וברומניה 

  מסמכים ארכיוניים, מאגרי מידע מקוונים

  )23.11.09(חקר בפולין ובליטא 

  מסמכים ארכיוניים, מידע מקווניםמאגרי 

  )28.12.09(הכל אנשים 

פורומים ואמצעי , ספרי טלפונים מקוונים מכל העולם

  תקשורת אחרים

  )30.11.09(החיים - בתי

פענוח , איתור קברים בארץ ובעולם, מחקר בבתי עלמין

  מצבות

  )4.1.10! (למצוא. לא רק לחפש: גוגל

ר חיפוש בו עשוי אש, על מנוע החיפוש הפופולארי ביותר

  לחסוך שעות רבות של מחקר

  

, ברמת גן "הבורסה"הסדנאות תתקיימנה במתחם ). רוני( 03-5757755, )ארנון( 052-3550578 :טלפונים ליצירת קשר

  .)בקרבת מקום נמצא חניון גדול( "מסוף ארלוזורוב"מרחק הליכה מ



  

  פירוט אודות הסדנאות

  !נעים מאוד -גנאלוגיה 

לאחר . קר הגנאלוגי ונובעות מנדודיו של העם היהודי ומהשתנותם של גבולות בין מדינותבסדנא זו יוסברו הבעיות הצצות במח
אשר מהווים את אבן היסוד לקיומו של מחקר גנאלוגי משמעותי ולקיומה של תקשורת בין , השיח הגנאלוגי כללייוסברו , מכן

, ושימושיו השונים יינתן" יד ושם"של " היכל השמות"לבסוף יינתן הסבר נרחב אודות אתר . ובסיסיו של המחקר הגנאלוגי, חוקרים
  .מומלץ לקחת סדנא זו כמבוא .תוך התייחסות לנושאים שהוצגו קודם לכן

  הֶגן היהודי ממציא לנו פטנטים

, ין דפיו הרבים של האתרב. JewishGen, בסדנה זו תיערך היכרות מעמיקה עם האתר המוביל בתחום הגנאלוגיה היהודית
הסבר מקיף יינתן לגבי שימוש . אם רק יעשה בהם שימוש נבון, טמונים אוצרות היכולים להעשיר את כל מי שחוקר את משפחתו

  .אחזור מידע מסוגים שונים ועוד, איתור עצי משפחה, נכון באתר לצרכי יצירת קשר עם חוקרים

  הדוד האבוד סם

ם לאיתור מידע אודות ענפי משפחה אשר היגרו לארצות הברית ולאיתור צאצאים חיים של ענפים יוצגו שיטות וכלי, בסדנא זו
אחר ענפים אלו חושף את המסלול אשר " מעקב"ה. תוך שימוש אינטנסיבי ברשת האינטרנט ובמאגרי מידע רבים ומגוונים, אלה

מעבר מקומות , נישואין(נות חייהם השונות דרך תח, מוגבלות- הבלתי-האפשרויות-החל בכניסתם לארץ, עברו בני המשפחה
  .חדש אחר צאצאיהם" מעקב"מתחיל , עם פטירתם. ועד לפטירתם) מגורים

  מלחמת העולם הכי שניה

מאגרי מידע רבים הנמצאים זמינים . יוצגו דרכים לאיתור מידע אודות נספים בשואה ולאיתור מידע אודות ניצולי שואה, בסדנא זו
יד "של " היכל השמות"אשר מופקדים ב, "דפי העד. "לקבלת מידע מסוג זה –ישירות או בעקיפין  –ותנו יכולים לשמש א, ברשת

  .הם יכולים לשמש גם לאיתור ניצולים –ומאידך גיסא , אינם המקור הבלעדי לאיתור מידע אודות נספים בשואה, "ושם

  חקר בפולין ובליטא

איתור , היכרות עם מסמכים ארכיוניים, כולל חיפוש במאגרי מידע מקוונים, יוצגו אפשרויות המחקר בפולין ובליטא, בסדנא זו
  .וקבוצות מחקר המתמחות באזורים אלו, פרטים במדריכי עסקים

  החיים- בתי

יילמדו הליך , בין היתר .תוסבר החשיבות הרבה של מחקר בבתי עלמין ויינתנו כלים מעשיים לביצועו של מחקר כזה, בסדנא זו
, יושם דגש על מיצוי מידע גנאלוגי חשוב המצוי, כמו כן. פטרים בארץ ובעולם ושימוש במאגרי מידע של בתי עלמיןהחיפוש אחר נ

  .כמו גם על פרויקטים לשיקום בתי עלמין יהודיים ברחבי העולם, על מצבות, לעתים רבות

  לא מה שחשבת -ארכיונים 

יוצגו סוגים שונים של . מקומות מגוריהם ופועלם, אודות בני המשפחה יינתן דגש על איתור בארכיונים שונים של מידע, בסדנא זו
ויודגם כיצד ניתן לגשת מרחוק למידע ) 'ארכיוני תמונות וכו, ארכיונים מדינתיים, ארכיונים מקומיים, ארכיונים נושאיים(ארכיונים 

  .םיארכיוניההחבוי בתיקים 

  מרכזי ההגירה היהודית הגדולים

: ד ניתן לדלות מידע חשוב מהארכיונים הגדולים במדינות אליהם היגרו יהודים רבים בראשית המאה העשריםיודגם כיצ, בסדנא זו
  .דרום אפריקה וקנדה, אוסטרליה

  מניהוחקר בהונגריה ובר

יתור א, היכרות עם מסמכים ארכיוניים, כולל חיפוש במאגרי מידע מקוונים, מניהויוצגו אפשרויות המחקר בהונגריה ובר, בסדנא זו
  .וקבוצות מחקר המתמחות באזורים אלו, פרטים במדריכי עסקים

  הכל אנשים

במהלך . עיקר הלימוד יהיה אודות איתור אנשים חיים ברחבי העולם ואודות דרכי תקשורת יעילות עם חוקרים אחרים, בסדנא זו
נלמד כיצד לייעל את , בנוסף. שונותאנשים במדינות , בעזרת מקורות שונים הנמצאים ברשת, נלמד כיצד ליצור קשר, הסדנא

  .אנשים... גם –מעבר לפרטים רבים  –בהם נמצאים , ייעודייםעל ידי שימוש בפורומים ובקבוצות דיון , המחקר שלנו

  !למצוא. לא רק לחפש: גוגל

ותיו המופלאות של גוגל נלמד כיצד לנצל את יכול, בסדנה זו. גוגל הינו מנוע החיפוש הפופולארי ביותר והטוב ביותר לאיתור מידע
  .חיפוש קצר בגוגל יכול לחסוך שעות רבות של מחקר, לעתים תכופות. במהירות וביעילות, על מנת לאתר את מה שאנו זקוקים לו

 


