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for the whole day.
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Sunday, November 8, 2020 • 21 Heshvan 5781

oc

i at i

n

ea

lo

ss

Ge

הרשמו

on

I sr a el

REGISTER

gy

R e se a r c

h

A

הילד המוסתר בשואה

 אונליין- אירוע חשון שנתי
 תשפ"א, • כא' חשון2020  נובמבר8 'יום א

Morning session, lectures in Hebrew

TIME IN ISRAEL

 הרצאות בעברית,מושב ראשון

Opening Remarks in Hebrew
by GARRI REGEV, IGRA President

10.50 – 11.00

, גרי רגב,דברי פתיחה בעברית
IGRA נשיאת

Searches in Archives for the Identities
of Hidden Children
LEAH BALINT, Former Director of the Bureau
of Children without Identity, a hidden child

11.00 – 11.50

חיפוש ילדים מוסתרים במסמכים ארכיונים
 מנהלת לשעבר לשכת ילדים,לאה באלינט
 ילדה מוסתרת,ללא זהות

From the Railroad Tracks to Jerusalem –
The Story of a Hidden Child
LEAH NEBENZAHL, Author, lecturer,
poetess, a hidden child

12.00 – 12.50

מפסי הרכבת לירושלים – סיפורה של
ילדת מוסתרת
 ילדה מוסתרת, משוררת, מרצה, סופרת,לאה נבנצל

The Challenges of Child Survivor
Rehabilitation after the Holocaust
DR. BOAZ COHEN, Head, Holocaust Studies
Program, Western Galilee College

13.00 – 13.50

אתגרי הטיפול בילדים ניצולים לאחר השואה
 ראש התכנית ללימודי השואה,ד"ר בועז כהן
באקדמית גליל מערבי

Break

14.00 – 14.50

הפסקה

Volunteer Recognition in Hebrew and English:
ROSE FELDMAN

14.50 – 15.05

:הצדעה למתנדבים בעברית ואנגלית
רוז פלדמן
 הרצאות באנגלית,מושב שני

Afternoon session lectures in English
Opening remarks in English
by GARRI REGEV, IGRA President

15.05 – 15.15

דברי פתיחה באנגלית
IGRA  נשיאת,גרי רגב

Tracking My Parents as Hunted Children
in World War II
PROF. DANIEL WAGNER, Professor of Materials
Science, Weizmann Institute, Rehovot

15.15 – 16.05

The War Started for Me in 1945
ROB SEALTIEL, Language teacher,
professional genealogist, a hidden child

16.15 – 17.05

My Covert Search for Hidden Children
in France after World War II
EVELYN CHENKIN, Educator, poetess,
Author of "Gathering the Remnants"

17.15 – 18.05

 כילדים נירדפים במלחמת,מעקב אחר הוריי
העולם השנייה
 פרופסור במחלקה לחומרים,פרופ' דניאל וגנר
 רחובות, מכון ויצמן למדע,ופני שטח
1945-המלחמה התחילה עבורי ב
, גנאלוג מקצועי, מורה לשפות,רוברט שאלתיאל
ילד מוסתר
החיפוש הסמוי שלי אחרי ילדים מוסתרים
בצרפת לאחר מלחמת העולם השנייה
,משוררת, מורה,אבלין חנקין
”מחברת הספר “איסוף השרידים

www.genealogy.org.il
publicity@genealogy.org.il

החודש הבינלאומי
לגנאלוגיה יהודית

INTERNATIONAL JEWISH
GENEALOGY MONTH

