עמותת דורות ההמשך בשיתוף עם
עיל"ם  -העמותה הישראלית לחקר שורשי המשפחה
שמחים לארח אתכם

להיכרות עם העולם הגנאלוגי
וחקר מקורות שורשי המשפחה
בנושא:

יום שלישי כ"ב כסלו תשפ"א 8 ,בדצמבר 2020
מפגש מקוון ב-

בתוכנית
 17:45התכנסות בזום
 18:00תחילת האירוע
דברי פתיחה :בילי לניאדו ,יו"ר עמותת דורות ההמשך
משה גולן ,יו"ר עיל"ם
הרצאה :ד"ר לאה הבר גדליה – הגנאלוגיה בשרות חקר השואה
הצגת הסודות והתעלומות:
▪ ד"ר לאה הבר גדליה – תעלומת משפחת גאדאס
▪ אביעד בן יצחק – בודדים בעולם?
▪ אלי אורן – סודו של אבא
 19:20שאלות ותשובות
על ההרצאות והמרצים
ד"ר לאה הבר גדליה :תעלומת משפחת גאדאס
מרלין דורי (אשת צבי דורי ,בנו של הרמטכ"ל הראשון) ואחיה האמינו כי משפחת אביהם
נספתה כולה בשואה .המחקר הגנאלוגי גילה כי שלושה מתוך חמישה מהם נותרו בחיים וכי יש
להם צאצאים גם בישראל.
לאה הבר גדליה הינה גנאלוגית בעלת תואר שלישי מהאוניברסיטה העברית בתחום של
הבניית זהויות קולקטיביות .שמשה בתפקידים שונים בעיל"ם מאז  .2004מרצה ,יועצת ובונה
אתרי זיכרון לקהילות יהודיות וכן מתעדת בתי עלמין .גנאלוגית מקצועית מזה  15שנים.

אביעד בן יצחק :בודדים בעולם?
על משפחות אוסיאן מליטא ומשפחת קיבק מפולין שהיו משוכנעים כי נותרו היחידים בעולם
הנושאים את שם המשפחה ,עד שפוצחה התעלומה ונתגלתה תמונה שונה לחלוטין.
אביעד בן יצחק סגן אלוף (במיל ).מפקד בית הספר למחשבים ("ממר"ם") בצה"ל בעבר.
מומחה לבניית עצי יוחסין ואיתור שורשי משפחה .מהבודדים בישראל שהוסמכו
כ ,Geni curator-מנהל עץ יוחסין עולמי.

אלי אורן :סודו של אבא
פנייה שגרתית למדי לארכיון בפולין הובילה לחשיפת סוד משפחתי שראשיתו במשפחת אביו
בעיר לודז' שלפני מלחמת העולם השנייה וסופו בישראל .למעלה מ 47 -שנה מאוחר יותר
התרחש מפגש ואיחוד בין אחים.
אלי אורן ,אלוף משנה (במיל ).עוסק מזה שנים ,כתחביב ,בחקר שורשי משפחתו שרובה
נספתה בשואה ,אך לא דמיין אפילו בחלומותיו שלמסע השורשים שלו יהיה סוף כה מפתיע
ומסקרן.

***
ההרצאות הללו של חברי עיל"ם ינועו בשני צירים מקבילים :תיאור התעלומות
והסודות העומדים ברקע הסיפור המשפחתי ,ובמקביל  -תהליך החיפוש והמחקר
הגנאלוגי שאיפשר את השחזור ,את סגירת המעגל ואת האיחוד המשפחתי.

המפגש הינו ללא תשלום
אולם יש להירשם מראש לצורך קבלת קישור לאירוע
קישור להרשמה
https://bit.ly/2J5UOez
לפרטים נוספים ולסיוע בהרשמה ,במידת הצורך ,נא לפנות למזכיר
עמותת דורות המשך רפי שפירא
בדוא"ל  ,amuta@dorot-hemshech.org.ilבטלפון054-4407111 :

מהרו להירשם
נשמח לראותכם עמנו
עיל”ם – העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה (ע.ר ).היא עמותת מתנדבים
שמטרתה להרחיב את מעגל העוסקים בגנאלוגיה בישראל ,לשמש מקום מפגש
לחוקרי הסיפור המשפחתי ,המקצוענים והחובבים כאחד ,להיות בית אולפנה
להקניית כלים ושיטות מחקר ולימוד דרכי חיפוש במאגרי מידע ולדאוג להעשרה
של עולמו הפנימי של המתעניין והחוקר בעבר המשפחתי.
עיצוב והפקת המודעה :רפי שפירא ,מזכיר עמותת דורות ההמשך

