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 גדליה-ד"ר לאה הבר
יו"ר

Dr. Lea Haber-Gedalia
Chairperson

,שלום רב חברים ועמיתים

Dear Members and Colleagues,

 נתכנס בבית התפוצות, ביוני3- ב,בעוד מספר ימים
למברג/לבוב/לחצי יום עיון בנושא גליציה בכלל ולביב
.בפרט

In few days we shall gather at Beit Hatefutzot for
A half day symposium on Galicia Research.
I believe that not just those with Galician roots
can benefit from the program.

אנו מאמינים כי לא רק החוקרים את שורשי משפחתם
.בגליציה ימצאו עניין בתוכנית כנס זה

I believe that a gathering of those preserving the
Family story and those preserving the community
Story will all benefit.

אנו מאמינים כי התכנסות בחברותא של משמרי
הסיפור ההיסטורי האישי והקהילתי תהיה לתועלת
.הדדית
אנו מאמינים כי כתב העת "שרשרת הדורות" המוקדש
לאירוע ומתמקד במחקר גליציה ישמש הניצוץ שיביא
.רבים וטובים לחבור אלינו לעמותה

I believe that next volume of Sharsheret HaDorot dedicated to the event will serve as the
sparkle that will make many join IGS.
I am happy to announce that on Monday, May 21,
we have opened our 9th branch in Rishon L'Zion.
Marius Heinrich, our new treasurer, will chair this
branch. Many veterans and new members joined
us at the opening.

 במאי השקנו את21 -אני שמחה לבשר לכם כי ביום שני ה
 יו"ר הסניף הוא. הסניף התשיעי במספר,לציון-סניף ראשון
 לפתיחה הגיעו.גם הגזבר החדש שלנו – מריוס הינריך
!  ברכות.חברים ותיקים וחדשים והרבה מאד מתעניינים

Congratulations!




http://www.isragen.org.il/siteFiles/13/685/8261.asp

בדף זה נמצא
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2 stories for genealogists

שני סיפורים לחוקרי שורשים

"Between Past and Future" - The story of
Captain Fitch, a German Christian who
was persecuted by the Nazis and helped
Jews to emigrate to kibbutz Neve -Yam
while teaching them to build fishing boats
in Poland ... This is one of the few amazing
stories that can be discover at the Kibbutz
archive reopened 3 months ago by Nurit
Brunner and Rachel Chen.
The idea for the archive establishment and
the perpetuation the story of the Kibbutz
founding worked out by Rachel Werbner
z"l who collected countless documentary
materials until her death. Interviews with
veterans of the Kibbutz reviled a wonderful
world of stories related to the establishment
of the Kibbutz.
The Story of Xanya Pampilowa adhering to
the people of her revolutionary partner Lev Zilberberg {from a Jewish family who
had converted}, who was executed, leaving
her with a child of two years old. THE
child who grew up and married herself a
radical communist - Emilio Sereni {from an
aristocratic Jewish family from Rome and
the brother of Enzo Sereni
Xanya immigrated to Israel in 1932 and
lived in Kibbutz Naa'n half a century.....
This and more in her granddaughter's book
"Kingdoms Game" by Clara Sereni's.

– ספורו של קפטן

" "בין עבר לעתיד

 גרמני נוצרי שנרדף על ידי הנאצים,'פיץ
וסייע ליהודים לעלות לנווה ים תוך שהוא
...מלמד אותם לבנות אניות דייג בפולין
זהו אחד מהספורים המדהימים שאפשר
לגלות בארכיון הקבוץ שנפתח מחדש לפני
. חודשים ע"י נורית ברונר ורחל חן3
את הרעיון להקמת הארכיון ולהנצחת
ספור הקמת הקבוץ הגתה רחל רבנר ז"ל
.שאספה חומר תיעודי עד יום מותה
ראיונות עם ותיקי הקבוץ פתחו בפניה
עולם מופלא של סיפורים הקשורים
.בהקמת הקבוץ
 סיפורה של כסניה פמפילובה שדבקה
בעמו של בן זוגה המהפכן – לב זילברברג
{ממשפחה יהודית שהתנצרה] שהוצא להורג
 על,והשאיר אותה עם ילדה בת שנתיים
הילדה שגדלה ונישאה אף היא למהפכן
 אמיליו סירני {ממשפחה- קומוניסט
יהודית אריסטוקרטית ברומא ואחיו של
אנצו סירני} ועל קורות כסניה שעלתה
 והתגוררה בקבוץ1932

-לארץ ישראל ב

 בספרה של נכדתה.....נען כחצי יובל שנים
."קלרה סירני "משחק הממלכות
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2012 לוח מפגשים לחודש יוני

MEETINGS FOR JUNE 2012

פרטים נוספים באתר העמותה

For more information: IGS website

סניף דן

Dan Branch
June,10th,2012,Sunday,20 Sivan 19:00
Israel Pikholz
"Beyond a Doubt: What We Know vs. What We
Can be Proven"

19:00  יום א כ' סיון תשע"ב- ביוני10
ישראל פיקהולץ
" מה שיודעים לעומת מה שאפשר להוכיח:"מֵ עֵ בֶר לְ סָ פֵ ק

סניף הנגב

Negev Branch

.בהקדם

Details will be sent soon

פרטים ימסרו

סניף ראשון לציון והסביבה

Rishon LeZion Branch

לא יתקיים מפגש בחודש יוני

There will be no meeting in June.

Modi'in Branch

סניף מודיעין

June 17th, 2012, Sunday, 27 Sivan 19:15

19:15  כ"ז בסיוון תשע"ב,' ביוני – יום א17
סקרלט מאור
" ספור עץ יוחסין:"מנהרות בבל לארץ ישראל

Scarlet Maor
"From the Babylonian Rivers to the Land of
Israel: A Family Tree Story"

סניף ירושלים

Jerusalem Branch
June 20st, 2012, Wednesday, 30 Sivan 19:45

19:45  ל' בסיוון תשע"ב,' ביוני – יום ד20
שפרה לשם
""בעקבות דודה בוליסה – הסיפור שמאחורי הסיפור

Shifra Leshem

"Following Aunt Bolisa – The Story Behind The
Story"

סניף רעננה

Raanana Branch
June 21st , 2012, Thursday, 1 Tamuz 19:30

19:30  א' תמוז תשע"ב,' ביוני – יום ה21
)'צח אוריין (אוראץ

Zack Oryan (Oracz)

"אוצרות גנאלוגיים – גלה את שורשיך בלחיצת
"עכבר

"Genealogical Treasures: Reveal Your by Mouse
Click"

 קריית טבעון- ""שורשים בגליל

"Shorashim Bagalil" – Kiryat Tivon Branch
June 24th , 2012, Sunday, 4 Tamuz 20:00

 ד' בתמוז תשע"ב,' ביוני – יום א24
לאה טייכר
""משפחות סידי ואשר מאיזמיר

Lea Teicher

"The Sidi and Asher Families from Izmir"
Haifa Branch
June 27th, 2012 Wednesday, 7 Tamuz 19:15
Dror Wichanskie
"Finding relatives disconnected by the
Holocaust"

סניף חיפה
19:15  ז' בתמוז תשע"ב,' ביוני – יום ד27
דרור ויכנסקי

""מציאת בני משפחה שהקשר עימם נותק בשואה

Petach-Tikva Branch
June 27th, 2012 Wednesday, 7 Tamuz 19:00

סניף פתח תקווה
19:00  ז' בתמוז תשע"ב,' ביוני – יום ד27
דב-זהבה בן

Zehava Ben-Dov
"Petach-Tikva Founder's Families"

"תקווה-"משפחות מייסדי פתח
, מנהלת ארכיון פתח תקווה, גליה דובידסון:הקדמה
.תספר על הארכיון כאוצר גנאלוגי

Forewords: Galia Duvidson, manager of PetchTikva Archive, will tell about the archive as a
genealogical treasure.
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הודעות כלליות
 פרוייקט קבוצות הדיון מתחיל להתגבש לכדי ביצוע
 Our Hebrew SIG's project is on its way……stay tuned for more details
 כולל הרצאה מתוכנן לחודש אוגוסט, סיור בירושלים
 A SPECIAL FIELD TRIP IS PLANNED FOR THE END OF AUGUST TO
JERUSALEM, IT WILL INCLUDE A LECTURE. DETAILS TO FOLLOW…
....... יצאה לדרך2012  ועדת כנס
 The 2012 YI committee was launched….
]א ועוד.נ. ד, חדש באתר – מאמרים בנושאים שונים [ שושלות רבניות
http://www.isragen.org.il/siteFiles/13/685/8261.asp

 New at our website – Articles on various subjects: DNA, Rabbinical Dynasties, Eretz
Israel and more. http://www.isragen.org.il/siteFiles/13/685/8261.asp
 יום שישי שבת." שנה לפלמ"ח70"  סמינר אבות ומיסדים והפעם
) בני מיכלסון. אל"מ (מיל: יועץ אקדמי. במעלה החמישה2012  יוני22-23
.יו"ר העמותה הישראלית להיסטוריה צבאית
800- מספר החברים בעמוד הפייסבוק – מתקרב ל
. מאוקראינה ועד מרוקו
Join us on Facebook: http://www.facebook.com/groups/112877852159953/ :הצטרפו גם אתם

הצעד הבא
chairperson@isragen.org.il : חדשות והודעות לשלוח ל,תגובות לעלון
Comments, news & notices should be sent to: chairperson@isragen.org,il
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