
ט אייר
3.5.20

מחנכת, מנהלת ומרצה, מתעדת סיפורי חייםרותי מרשנסקימחקר ואיסוף מידע מבני המשפחה

ט"ז אייר
הקמת אילן יוחסין באמצעות תכנת מחשב מובילה10.5.20

שילוב החומר שנאסף מבני המשפחה באילן יוחסין (כיתת מחשבים)

כ"ג אייר
סדנה. הצגת החומר המשפחתי שנאסף ע"י הסטודנטים (כיתת מחשבים)17.5.20

תכנון בסיסי של פרויקט מחקר שורשים 

א' סיוון
גנאלוג ראשי, MyHeritageדניאל הורוביץמאגר האוספים המשולב בבניית עץ המשפחה (כיתת מחשבים)24.5.20

יו"ר לשעבר של העמותה למחקר גנאלוגי בישראלגרי רגבמאגרי מידע הפתוחים לציבור

ח' סיוון
31.5.20JewishGen  חיפוש מידע במאגרי

תרגול בחיפוש ב- JewishGen (כיתת מחשבים)

ט"ו תמוז
חוקר וספרן בספרייה הלאומיתהרב אביעד רוזנברג  שושלות של רבנים ומקורות תורניים לחקר השורשים7.6.20

חוקר שורשים בכירגידי פורזחיפוש מושכל באיתור תעודות לידה, נישואין ופטירה

כ"ב סיוון
גנאלוגית המשלבת בדיקות דנ"אז'אנה הלשטייןאיתור בני משפחה באמצעות דנ"א14.6.20

היועץ האקדמיד"ר מוטי פרידמן מחקר משפחת זאקס - מאגרי מידע בתקופה העותומנית והבריטית

כ"ט סיוון
היסטוריון, יו"ר הבית למורשת קהילות ספרד והמזרחפרופ' יצחק כרםגנאלוגיה של יהדות המזרח21.6.20

גנאלוגית בכירה, העמותה למחקר גנאלוגי בישראלרוז פלדמןעיתונות יהודית היסטורית (כיתת מחשבים)

ו' אב
מנהל הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודיד"ר יוחאי בן-גדליההכרת ארכיון העם היהודי28.6.20

י"ג אב
מנהל ספריית יד בן צביד"ר שי לביאהכרת ארכיון יד בן צבי המתמקד ביהדות המזרח5.7.20

כ' אב
חוקר שורשים בכירגידי פורזסדנת סיום. הצגת שורשי המשפחה ע"י הסטודנטים12.7.20

היועץ האקדמיד"ר מוטי פרידמן שיחת סיכום

קורס לנשים  - מפגשים בימי ראשון

מפגש א' - בכיתת הלימוד

היועץ האקדמי. מ"מ יו"ר מכון הקק"ל לתולדות הציונות ד"ר מוטי פרידמן פתיח, מבנה הקורס, תכניו ושיח עם הסטודנטים18:00 - 16:00
וההתיישבות, ולשעבר המנהל האקדמי של הארכיון הציוני

18:15 - 19:15

מפגש ב' - בכיתת הלימוד ובכיתת המחשבים
גנאלוג ראשי, MyHeritageדניאל הורוביץ17:30 - 16:00 17:45 - 19:15

מפגש ד' - בכיתת הלימוד ובכיתת המחשבים

 
מפגש ג' - בכיתת הלימוד ובכיתת במחשבים

16:00 - 17:30
חוקר שורשים בכירגידי פורז19:15 - 17:45

16:00 - 17:30
17:45 - 19:15

מפגש ח' - בכיתת הלימוד ובכיתת המחשבים

16:00 - 17:30
17:45 - 19:15

מפגש ו' - בכיתת הלימוד
16:00 - 17:30
17:45 - 19:15

מפגש ה' - בכיתת הלימוד ובכיתת המחשבים
גנאלוג בכיר, יו"ר לשעבר של העמותה הישראלית לחקר ז'אן פייר סטרווייס17:30 - 16:00

שורשי משפחה 17:45 - 19:15

בארכיון יד בן צבי בירושלים מפגש י' - 
16:00 - 19:00

מפגש יא' - בכיתת הלימוד
16:00 - 17:30
17:45 - 19:15

16:00 - 17:30
17:45 - 19:15

מפגש ט' - בספריה הלאומית בירושלים
16:00 - 19:00

מפגש ז' - בכיתת הלימוד


	קורס לנשים

