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Elections are in the air!

האסיפה הכללית

Garri Regev

גרי רגב

President, IGS

יו"ר

Messages have been sent out alerting you to the Annual
Meeting for the IGS on June 22, 2011 at Beit Wolyn in
Givatayim. There are several major issues that will be
discussed at this meeting and we encourage members to
come and be a part of the decision making process. If
transportation is an issue, please be in touch with your
branch chairperson.
It was decided at the last meeting of the Va’ad Artzi to have
a closed ballot instead of a show of hands. We are in an
enviable position this year with a choice of candidates, so
far, for two of the positions. We are still looking for people
to be on the Control/Audit Committee. Please consider
being on this committee! All of the materials regarding the
elections and the Annual Meeting can be found in the
Member’s Corner of our website.
One of the unique characteristics of the IGS is that we try to
meet the needs of people from different backgrounds in our
planning and programs. We successfully reach out to native
Hebrew speakers, to those who have come from a variety of
countries and can manage in Hebrew and also to those who
favor the English language. There is a hope to reach out to
more communities as it becomes feasible.
We look forward to seeing you on June 22, 2011 at 4:30 pm.
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אני מקווה שקבלתם את ההודעות שנשלחו אליכם על
' [כ33.7.22-קיום האסיפה הכללית של העמותה ב
 על הפרק.בסיוון תשע"א] בבית ווהלין בגבעתיים
נושאים חשובים לדיון ואנו מחכים להשתתפות רוב
 אנא הצטרפו אלינו והביעו את דעתכם! אם.החברים
 נא ליצור קשר עם יושב ראש הסניף,יש בעית תחבורה
.שלכם
בישיבה האחרונה של הועד הארצי הוחלט לקיים
לשמחתנו יש.)בחירות חשאיות (אמצעות פתקי הצבעה
 כך שיתאפשר,מספר מועמדים לתפקידים השונים
 עם זאת אנו עדיין מחכים לחברים.לבחור ביניהם
 אנא שקלו.המוכנים להציג מועמדותם לועדת ביקורת
 כל החומרים.האפשרות להיות חלק מועדה זו
הקשורים לבחירות ולאסיפה הכללית נמצאים בפינת
.החברים באתר שלנו

משולחן היו"ר

אחד המאפיינים היחודיים של העמותה הוא הרצון
ליצור תוכניות מגוונות לחברינו [ולציבור הרחב] הבאים
 יש לנו תוכניות,  בנסיון לתת מענה.מרקעים שונים
 לאלה הבאים ממגוון ארצות והם בעלי,לדוברי עברית
שליטה מספקת בעברית כדי להפיק תועלת מתכנית
 וגם תוכניות לאלה מן הציבור שזקוקים,בעברית
 התקווה היא לפתח תכניות.לתכניות בשפה האנגלית
.בשפות נוספות ולהגיע לאוכלוסיות נוספות בהמשך

הודעות

.27:41- ב33.7.22-אנו מצפים לראותכם ב

בדף זה נמצא

לוח מפגשים
חדשות
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UPDATE
חדש במרכז למדיה דיגיטלית בספרית אוניברסיטת
 של91- אוסף צילומי ארץ ישראל במאה ה:חיפה
Felix Bonfils הצלם

Jean-Pierre Stroweis spoke on May 18, 2011 to
the Jerusalem branch and has made available to
members links to many of the important websites
connected with research of Poland. Thank you
Jean-Pierre.
http://www.isragen.org.il/siteFiles/1/455/7873.asp

http://lib.haifa.ac.il/libinfo/liblog/index.php?option=
com_content&task=view&id=1710

Have you seen these?

:למי שמעוניין בגאון מוילנה

The Israel Army has put on line its journal
“Ma’arachot” from 1939 to the present. It is only in
Hebrew. http://maarachot.idf.il/71929he/Maarachot.aspx

http://no666.wordpress.com/2011/05/22/-כנס
ואחיו-מוילנה-הגאון-צאצאי/

The University of Haifa Library has made
available a photography collection of the land of
Israel in the 19th century of the photographer Felix
Bonfils. Most of the descriptions are in English.
:

http://lib.haifa.ac.il/libinfo/liblog/index.php?option=
com_content&task=view&id=1710
Interested in the Vilna Gaon? Check this out!

!!האסיפה הכללית
27:41-23:41 ,33.7.22
 גבעתיים,בית ווהלין
– " תחנה ברחוב כורזין – אוטובוסים "דן:תחבורה
22 ; אוטובוסים "קווים" – מספר25 / 25 / 25 מספר
25 / 53 " פינת כורזין "דן/ תחנה ברחוב אלוף שדה
955 – ""קווים
 תחנת25  או22 – " מרכז "סבידור:מתחנת הרכבת
25 - עזריאלי/ השלום
 אפשרית לאורך המדרכות באזור בסימון כחול:חניה
52 לבן בחניה מול בית ווהלין לא גובים תשלום [של/
95:62  ] אחרי שעה₪

http://no666.wordpress.com/2011/05/22/-כנס
ואחיו-מוילנה-הגאון-צאצאי/

Interested in Webinars??
http://blog.geneawebinars.com/
New genealogy search engine:
www.mocavo.com
.עדכון

-פייר שטרוויס בירושלים ב-בעקבות ההרצאה של ז'אן
 תמצאו בפינת החברים באתר קישוריות21.6.22
.לאתרים רבים החשובים לחקר משפחות באיזור פולין
.פייר-תודה לז'אן

Annual Meeting!!!
June 22, 2011, 16:30-19:30.
Beit Wolyn, Givatayim

Public Transportation:
Dan bus lines 52, 57 & 58 and Kavim bus 55 have
a stop on Korazin St.
Dan bus lines 43 & 56 and Kavim bus 168 have a
stop on Aluf Sadeh & Korazin
From the Savidor train station: bus 55 or 58
From the Azrieli/Shalom train station: bus 56
Parking: there are marked parking spots on the
street and a parking lot across from Beit Wolyn
with a set fee of 20 NIS but is free after 4:45 pm.

http://www.isragen.org.il/siteFiles/1/455/7873.asp

?האם ראיתים את אלה
!"מערכות" גם באינטרנט
יש אפשרות לצפות במהדורה הדיגיטלית של כל
2141 גיליונות "מערכות" משנת
http://maarachot.idf.il/71929-he/Maarachot.aspx
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JUNE CALENDAR OF EVENTS

לוח מפגשים לחודש יוני
פרטים נוספים באתר העמותה

For more information: IGS website
BRICK WALLS IN GENEALOGY

פורצים חומות (מבוי סתום) במחקר

 אנגלית- סניף רחובות

REHOVOT BRANCH - ENGLISH
JUNE 1 – 20:00
MICHAEL GOLDSTEIN

31:11 –  כ"ח אייר, ביוני1

מיכאל גולדשטיין

THE STORY OF AN ANUSIM FAMILY

סיפור אישי של משפחה של אנוסים
סניף הנגב – עברית

NEGEV BRANCH – HEBREW
JUNE 6 – 20:00
DAVID RODRIGUEZ-GARCIA

31:11 –  ד סיון, ביוני7

גרסיה-דוד רודריגז

FROM GENEALOGY TO “YICHUS” AND BACK

!מגניאולוגיה ל"ייחוס" ובחזרה
סניף תל אביב – עברית

TEL AVIV BRANCH – HEBREW
JUNE 12 – 19:00
RABBI YEHUDA AHARON HOROVITZ

23:11 –  י סיון, ביוני23
הרב יהודה אהרון הורוביץ

BREAKING THROUGH “BRICK WALLS”

פורצים חומות (מבוי סתום) במחקר

RA’ANANA BRANCH – ENGLISH
JUNE 14 – 19:15
MICHAEL GOLDSTEIN

 אנגלית- סניף רעננה
23:26 –  י"ב סיון, ביוני25

מיכאל גולדשטיין

STORY OF A YOUNG JEWISH MOTHER WHO GAVE HER BABY TO
A GENTILE POLISH WOMAN IN 1943

סיפורה של אם יהודיה צעירה שמסרה את תינוקה לאישה פולניה
2354-נוצריה ב

JERUSALEM BRANCH – ENGLISH
JUNE 15 – 19:30
CHAVE HEFTLER

סניף ירושלים – אנגלית
23:31 –  י"ג סיון, ביוני26
חוי הפטלר

THE ASHKENAZI COMMUNITY IN TSFAT IN THE NINETEENTH
CENTURY – MONTIFIORE CENSUS

הקהילה האשכנזית בצפת במאה הי"ט על פי מפקדי
מונטפיורי
סניף ירושלים – עברית

JERUSALEM BRANCH – HEBREW
JUNE 15 – 19:30
NECHEMIA SHIFF

23:31 –  י"ג סיון, ביוני26

נחמיה שיף

USING DNA FOR GENEALOGY: AN INTRODUCTION AND A REALLIFE EXAMPLE

 מבוא ודוגמא מהחיים:השימוש בדנ"א בגנאלוגיה
מודיעין – אנגלית
21:11 –  י"ח סיון, ביוני31
פיליפ טראורינג ויצרד גסו

MODI’IN – ENGLISH
JUNE 20 – 19:00
PHILIP TRAURING & RICHARD GUSSOW
MONTIFIORE CENSUS PROJECT

מפקדי מונטיפיורי

 אנגלית- סניף רחובות

REHOVOT BRANCH - ENGLISH
JUNE 21 – 20:00
BILLIE STEIN

31:11 –  י"ט סיון, ביוני32

בילי שטיין

JEWISH IMMIGRATION TO THE UNITED STATES

הגירה יהודית לארצות הברית

PETACH TIKVA BRANCH - ENGLISH
JUNE 21 – 20:00
DR. MICHAEL TOBIN

סניף פתח תקוה – אנגלית
31:11 –  י"ט סיון, ביוני32

ד"ר מיכאל טובין

ANNUAL MEETING & ELECTION OF OFFICERS

אסיפה כללית ובחירות לתפקידים בעמותה
 גבעתיים, בית והלין,27:41-23:11 –  כ סיון-  ביוני33

JUNE 22 – 16:30-19:00, BEIT WOLYN, GIVATAYIM
THE SIDI FAMILY FROM IZMIR, TURKEY

 תורכיה,משפחות סידי אשר מאיזמיר
סניף רעננה – עברית

RA’ANANA BRANCH - HEBREW
JUNE 23 – 19:00
DR. LEA TEICHER

23:11 –  ביוני – כ"א סיון34
ד"ר לאה טייכר

INTEGRATING YOUR DOCUMENTS AND RECORDS – FOCUS:
LITHUANIA, HOLOCAUST & GENERAL FAMILY RESEARCH

כיצד לשלב מסמכים ורשומות
סניף תל אביב – אנגלית
31:11 –  כ"ד סיון, ביוני37
ד"ר רוז לרר כהן

TEL AVIV BRANCH – ENGLISH
JUNE 26 – 20:00
DR. ROSE LERER COHEN

תהליך מציאת בן הדוד האבוד של אבי

THE ROAD TO FINDING MY FATHER’S LOST COUSIN

סניף חיפה והצפון – עברית
23:26 –  כ"ה סיון, ביוני38
איל הולנדר

HAIFA & NORTH BRANCH – HEBREW
JUNE 27 – 19:15
EYAL HOLLANDER
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Conference on Genetics, Dan Accadia, Herzilia 13-14/6/11

24-25.7.22  הרצליה, דן אקדיה,כנס בנושא גנטיקה

www.genetics2011.com : התוכנית באתר.מתקיים כנס בנושאי גנטיקה והקהל מוזמן להרשם
. ש"ח עבור יומיים311- ש"ח ו261 התשלום עבור יום אחד
Due to many requests, the conference steering committee has agreed to also open the first day of the conference to
registrants. The Full lectures titles are available on the program on the website www.genetics2011.com. Registration
for either both days or just Tuesday June 14 is open online. Conference fees are 150 NIS for Tuesday June 14 and
200 NIS for both days.

 זו דרך לזכור את זכר השואה ואולי נצליח דרך הפצת הסרט-חשוב שאת הסרט יראו כמה שיותר אנשים בעולם
. בלינק המצורף ניתן לראות את הסרט....לאתר את משפחתו של נגן הכינור מאושוויץ
http://www.youtube.com/watch?v=s7UCmXvZhXY&feature=youtube_gdata

It is important that the film be seen by more people in the world. This is a way of remembering the
Holocaust and maybe we can, through the distribution of this film, find the family of the violin player
from Auschwitz. “The Silence of the Violin”
http://www.youtube.com/watch?v=s7UCmXvZhXY&feature=youtube_gdata

אנחנו משתתפים בצערו של
ישראל זק על מות אשתו
חנה זק לבית ליפשיץ
We send our condolences to
Israel Zak on the death of his
wife Chana nee Lifshitz

מידע נוסף לגבי סדר היום של האסיפה
הכללית ונהלי ההצבעה
 חומרים שקשורים לאסיפה.יישלחו בקרוב
:הכללית
http://www.isragen.org.il/siteFiles/13/73/5949.asp

More information regarding the Agenda
for the Annual Meeting and the voting
procedures will be sent out shortly.
Annual Meeting materials:
http://www.isragen.org.il/siteFiles/1/148/5642.asp

הצעד הבא
אנחנו ממתינים לשמוע מכם ולראות אתכם בפעילויות השונות
The Next Step
We look forward to hearing from you soon and seeing you at our various activities

IGSpresident@gmail.com : חדשות והודעות לשלוח ל,תגובות לעלון
Comments, news & notices should be sent to: IGSpresident@gmail.com
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