
 מפגשים14 + 2 ('ימי ג)מפגשי הכנה ומסלול מתקדמים - מסלול משולב 

06.12.2022

גנאלוגית מקצועיתר לאה הבר גדליה"דמושגי יסוד? מהי גנאלוגיה17:40 - 16:30

בוגרת המדרשהאורלי פלד(ם"קבוצת הפייסבוק של עיל, ם"אתר האינטרנט עיל, מוודל)כלי מחקר בסיסיים 18:30 - 17:30

גנאלוגית מקצועיתר לאה הבר גדליה"דאגדות ומיתוסים במחקר הגנאלוגי, קשיים ומכשולים--  תכנית מחקר 19:30 - 18:30

13.12.2022

דניאל הורוביץככלי עבודה - הקמת עץ משפחה 18:00 - 16:30

דניאל הורוביץ'תרגילים בהקמה ועדכון של עץ משפחה מקוון במיי הריטג19:30 - 18:00

חנוכה' ב20.12.2022

 מפגשים14 ('ימי ג)מסלול מתקדמים  

  1ב27.12.2022

ם"ר עיל"יומשה גולןהיכרות וחלוקת משימות17:15 - 16:30

גנאלוגית מקצועיתר לאה הבר גדליה"דשיעור באונומסטיקה: לכול איש יש שם ויותר18:45 - 17:15

גנאלוגית מקצועיתעירית שם טוב(מפות קדסטר- עיר - מחוז - ארץ )דע מאין באת 19:30 - 18:45

  2ב03.01.2023

האוניברסיטה העבריתיו דלה פרגולה'סרג' פרופתנועות ההגירה המרכזיות של היהודים בעת החדשה17:30 - 16:30

היסטוריוןר צבי סחייק"דתהליכי הגירה של היהודים אחרי גרוש ספרד18:30 - 17:30

1א

2א

MyHeritageגנאלוג ראשי 

MyHeritageגנאלוג ראשי 



גנאלוגית מקצועיתר לאה הבר גדליה"ד(ב בקצרה"כולל ארה)מושגים בהגירה 19:30 - 18:30

3ב10.01.2023

דליה עופר' פרופאיפיונים, גבולות, מסלולים- מקורות לחקר הבריחה 17:30 - 16:30

ר לאה הבר גדליה"ד(כולל ההעפלה)השער לארץ ישראל 19:30 - 17:30

4ב17.01.2023

גנאלוגית מקצועיתר לאה הבר גדליה "דלהעמיק בספרים- מקורות לגנאלוגיה רבנית 18:00 - 16:30

יד בן צביר לביא שי"דמפקדי אוכלוסיה:  כלים נוספים למחקר משפחתי19:30 - 18:00

5ב24.01.2023

בוגר המדרשה. מידעןדן נועםמבוא למידענות18:00 - 16:30

דניאל הורוביץ'הריטג-תרגילים בחיפוש מאגרי מידע במיי19:30 - 18:00

6ב30.01.2023

גנאלוג מקצועיעירית שם טובJewishGenלצלוח בשלום את 18:00 - 16:30

גנאלוג מקצועיעירית שם טובJewishGen- תרגיל ב19:30 - 18:00

7ב07.02.2023

בעבר מנהלת הארכיון המרכזיהדסה אסוליןהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי18:30 - 16:30

חיים גיוזלימוזיאון העם היהודי" - אנו"מאגרי מידע ב19:30 - 18:30

8ב14.02.2023

גנאלוגית מקצועיתעירית שם טוב('כולל פמילי סרצ)מאגרי מידע גנאלוגים מקוונים שונים 18:00 - 16:30

גנאלוגית מקצועיתעירית שם טובתרגילים במאגרי מידע מגנאלוגים מקוונים שונים19:30 - 18:00

9ב21.02.2023

גנאלוג מקצועיסיני זילברבתי קברות סובב עולם- אוצר הקבורה 17:30 - 16:30

גנאלוג מקצועיסיני זילברת וסימנים בבתי עלמין"ר, מונחים18:00 - 17:30

גנאלוג מקצועיסיני זילברחיפוש במאגרי קבורה19:30 - 18:00

החוג להיסטוריה של עם ישראל 

העברית. האוני

גנאלוגית מקצועית

MyHeritageגנאלוג ראשי 

מנהל המרכז לגנאלוגיה יהודית 

"אנו"ב



10ב28.02.2023

יד ושםסרפימה וולקוביץהמאגר המרכזי של קורבנות השואה ביד ושם 17:30 - 16:30

גנאלוג מקצועיאן פייר סטרווייס'זן'מקורות לחקר השואה בגואישג18:30 - 17:30

ר ענת קוטלר"ד(כולל  רשומי חיים של ניצולי שואה ועקורים)וינט 'ארכיון הג19:30 - 18:30

חופשת חג הפורים07.03.2023

11ב14.03.2023

ארכיון משואהמילכה בנימיני אשלארכיון משואה 17:30 - 16:30

גנאלוג מקצועיאן פייר סטרווייס'זמאגרי חקר השואה הנוגעים לצרפת18:30 - 17:30

עיתונאימיכאל חנןארולסן-ארכיון באד19:30 - 18:30

12ב21.03.2023

הספריה הלאומיתאיל מילרמאגר נתונים - עיתונות יהודית 18:00 - 16:30

הספריה הלאומיתאיל מילר(עיתונות באירופה אחרי מלחמת העולם השנייה)חיפוש מושכל במאגר  19:30 - 18:00

28.03.2023

אוניברסיטת חיפהגיל עצמון' פרופככלי עזר בחקר הגנום היהודי. א.נ.ד17:30 - 16:30

גנאלוג מקצועיאנה הלשטיין'גא לצורכי גנאלוגיה"יסודות וצעדים מעשיים במחקר דנ19:30 - 17:30

04.04.2023

גנאלוגים מקצועייםר לאה הבר גדליה"ד, סיני זילבר(ניתוח עבודה עצמית של המתקדמים)סדנאות 19:00 - 16:30

ר לאה הבר גדליה"ד, משה גולןסיכום מסלול מקדמים כללי19:30 - 19:00

חופשת הפסח ימי הזיכרון ויום העצמאות

('ימי ג)אירופה  [מרכז ומזרח]מסלול מתמחים במגמת 

02.05.2023

גנאלוגית מקצועיתר לאה הבר גדליה"דבבלים, תימנים, מוסתערבים, רומניוטים, אשכנזים, ספרדים: עדות ישראל18:00 - 16:30

וינט'מנהלת ארכיון הג

13ב

14ב

גנאלוגית מקצועית, ם"ר עיל"יו

' יום ג1ג



ר ישראל בן דור"דחקר תולדות שורשי משפחות בקיבוץ גלויות- ממזרח וממערב 19:00 - 18:00

ר לאה הבר גדליה"דמשימות למתמחים19:30 - 19:00

09.05.2023

בוגר המדרשהרון כהן פריראשואת יהודי הולנד ובלגיה17:30 - 16:30

גנאלוגית מקצועיתר לאה הבר גדליה"דיהודי גליציה ומקורות לחקר יהודי גליציה: גשר גליציה18:30 - 17:30

חוקר שורשי משפחהין'ארקדי ברזתחום המושב ומקורות לחקר תחום המושב19:30 - 18:30

16.05.2023

16:30 - 18:00JRI-Poland +  גנאלוג מקצועין פייר סטרווייס'זהממשק החדש

17:30 - 19:30JRI-Poland    גנאלוג מקצועין פייר סטרווייס'זתרגיל

23.05.2023

חוקר שורשי משפחהגדעון לביהודי גרמניה ומקורות לחקר מרכז אירופה17:30 - 16:30

גנאלוג מקצועיצבי אורןחקר יהודי סלובקיה והונגריה18:30 - 17:30

גנאלוג מקצועיסורין גולדנברג"ישנה"חקר יהודי רומניה ה19:30 - 18:30

30.05.2023

סיני זילבר, ר לאה הבר גדליה"דניתוח עבודות מחקר עצמיות- סדנה 19:00 - 16:30

משה גולן, ר לאה הבר גדליה"דסיכום מסלול מתמחים במגמת מרכז ומזרח אירופה19:30 - 19:00

('ימי ד)מסלול מתמחים במגמת ניצולי השואה 

03.05.2023

היסטוריוןר תמיר הוד"דהיבטים שונים לה- הנצחה 17:30 - 16:30

גנאלוג מקצועין פייר סטרווייס'זמקורות לחקר ניצולי השואה בפולין19:00 - 17:30

גנאלוגית מקצועיתר לאה הבר גדליה"דמשימות למתמחים19:30 - 19:00

' יום ד2ד10.05.2023

אלישע פלסנישואין במחנות העקורים17:30 - 16:30
המכון לחקר השואה 

אוניברסיטת בר אילן

'  יום ג4ג

'  יום ג5ג

'  יום ד1ד

היסטוריון

גנאלוגית מקצועית

'  יום ג2ג

'  יום ג3ג



ר עדה שיין"דנשים במחנות העקורים18:30 - 17:30

ר עדה שיין" דתנועות הנוער במחנות העקורים19:30 - 18:30

17.05.2023

מיכל דרורבתי יתומים לילדים יהודים ניצולי שואה17:30 - 16:30

יד ושם מיכל דרורהקואורדינציה הציונית18:30 - 17:30

מרצה עצמאיתרות מרשנסקיילדי טהרן19:30 - 18:30

24.05.2023

ארכיון מחנה המעפילים בעתליתיעל קאופמןמעפילים ומחנה עתלית, העפלה17:30 - 16:30

האוניברסיטה הפתוחהאביבה חלמיש ' פרופאקסודוס/ז "יציאת אירופה תש18:00 - 17:30

ארגון מעפילי קפריסיןאמיר רוגלמחנות המעצר בקפריסין18:45 - 18:00

קבוצת פייסבוק של יוצאי הבריגדהרמי ליטני מפגש חיילים מארץ ישראל עם ניצולי השואה19:30 - 18:45

31.05.2023

ר לאה הבר גדליה"דניתוח עבודת מחקר עצמית- סדנה 19:00 - 16:30

משה גולן, ר לאה הבר גדליה"דסיכום מסלול  מתמחים במגמת ניצולי השואה19:30 - 19:00

('ימי א)יוצאי ספרד ויהודי המזרח : מסלול מתמחים

06.06.2023

ר לאה הבר גדליה"דבבלים, תימנים, מוסתערבים, רומניוטים, אשכנזים, ספרדים: עדות ישראל18:00 - 16:30

היסטוריוןר ישראל בן דור     "דחקר תולדות שורשי משפחות בקיבוץ גלויות- ממזרח וממערב 19:00 - 18:00

גנאלוגית מקצועיתר לאה הבר גדליה"דמשימות למתמחים19:30 - 19:00

'  יום ג2ה13.06.2023

סופרת- חוקרת זהבה חן טוריאלנשות טוריאל17:30 - 16:30

היסטוריונית מינה רוזן' פרופבתי עלמין בטורקיה18:30 - 17:30

המכון לחקר השואה 

אוניברסיטת בר אילן

המכון לחקר השואה 

אוניברסיטת בר אילן

'  יום ד3ד

יד ושם

' יום ד4ד

'  יום ד5ד

' יום ג1ה

גנאלוגית מקצועית



גנאלוגית מקצועיתר לאה טייכר"דמקורות לחקר יוצאי ספרד19:30 - 18:30

20.06.2023

גנאלוג מקצועיחיים סעדון' פרופחקר יוצאי צפון אפריקה17:30 - 16:30

גנאלוג מקצועיאביעד בן יצחקגנאלוגיה של יוצאי עירק: חקר קהילות יהודי עירק18:30 - 17:30

ר יעקב רוזן קניגסבוך"דסוריה ועירק, מקורות לחקר יהודי מצרים19:30 - 18:30

27.06.2023

מבולגריהאברהם בן בסטחקר מקורות ליהודי בולגריה17:30 - 16:30

המזכירה האקדמית של אוניברסיטת בר אילןר רחל לוי דרומר"דחקר יהודי מקדוניה18:30 - 17:30

חוקראילן צרפתי' פרופיהודי יוון בשואה19:30 - 18:30

04.07.2023

אביעד בן יצחק, ר לאה הבר גדליה"דניתוח עבודות מחקר עצמיות- סדנה 19:00 - 16:30

משה גולן, ר לאה הבר גדליה"דיוצאי ספרד ויהודי המזרח: סיכום מסלול מתמחים19:30 - 19:00

'  יום ג3ה

חוקר ושגריר בדימוס

'  יום ג4ה

' יום ג5ה



כללי

מכתב לכל המצים להכין  פרק הנחיות- להעלות דף מקורות מהמודול 

לשלוח למשהמצגת ,דף מקורות , הקדמה אמצע וסוף


