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  2010יולי , ע" תש-תמוז                                                                                                                                       

  . צאצאי משפחות שבדרון ולכל המעונין:לכבוד
  

   com.gmail@sharon480yoav. 44404-  סבא -כפר, 42בוטינסקי 'ז, 7420531-09, שבדרון/  יואב שרון:מאת

  

                 :תשלח בהמשך

   שבדרון"אשל  בדרוןשדורות משפחות לם שהל א :עבודת שרשים        

  

  . נספים ממשפחות שבדרוןאודות"  עד-דפי "250 -כראיתי  ולהפתעתי "יד ושם" לפני כשנתיים נכנסתי לאתר :מבוא
  אין קשר, כנראה/אולי ענפים שונים אשר 6 - מצאתי כ.יצאתי למסע אינטרנטי כדי להתחקות אחר שרשי המשפחות

  . היום אוקרינה,מאזור מזרח גליציה וכולן  ~1750~קורן משנות מ, אולם, משפחתי ביניהן
  

  :עיקר הממצאים
  . קישור לידועים ליצרפתי: אים מגווניםונגישים בנוש קימים באינטרנט מקורות רבים -
  ". ושם-יד "-ב"  עד-דפי"לחלקם לא מולאו : מבני המשפחה נספו בשואה, מדי רבים , רבים-
  .במהלך הדורות" מורשת ישראל"אנשי תורה ועבודה חלק חשוב ב ,  לאבות המשפחה ובניה-
  ,או שאבד הקשר איתם" שואה"ב " למוענ"לגבי בני משפחה אשר , משפחות שלמות והן לגבי ,הן, חסר מידע -

  .ועוד, ישראל?, ארגנטינה, ב"  בארה
  

  :עבודה זו כוללת
  .ועד ימינו~ י"קת'ה~ 1750~ סדר הדורות דור אחר דור משנת - ו אליהו הכהן-אבינו הידוע צאצאי  תולדות-
  .על פי הידוע לי,  קטע קצר לסיכום פעלו של האדם-
  . בחלקם מתפרסמים לראשונה–כולל דיונים במשמעותן ות ואגדות משפחתיות מסורעובדות ,  נדירות תמונות-
  

  :חסר בעבודה
  .השלמות תתקבלנה בתודה ובברכה: או מקור/ ועקב חוסר ידע" נעלמים "-
  :בעיקר בישראל,  ממתן מידע אודות בני המשפחהנמנעתי בכוונה -

  .נוגעים בדבר לבטא את רצונם כשותפים מלאיםכדי לא לפגוע בצינעת הפרט ובחלקו כדי לאפשר ל,  בחלקו-   

  !!! ולהעביר העבודה לכל המעוניןהנכם מוזמנים לתרום חלקכם במאמר ובתמונה!!! -   
  

  :אדמיניסטרציה
  .מייל- להעברה ב" קלים יותר " PDF משלוחים בקבצי 2- ונשלחת בOffice העבודה נערכה בקבצי -
  . אשר יאפשר לכם עריכה מחודשת בהתאמה לרצונכםOffice אשלח במענה קובץ - מי מכם אשר יבקש-
  .ולהציע שיפורים, לתקן, והנכם מוזמנים להעיר,  כעקרון אשנה בעבודה כל מה שיתבקש-
  

  :מבנה העבודה
  :הנני מקווה שיהיה ברור ומובן,  ראו בדף הבא-

  . לכל שאלהאענהו  אשמח לתגובות-
  

  ,בברכהבתודה ו
  .שבדרון/                    יואב שרון                                                                                           
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  ע"ד תמוז תש"כ  - 2010 יולי 8 :עדכון                                                            

   בדרון שמשפחות   דורותל   םש   הלא    
  )'ב+ ' פרקים א( 10- יול8-אשלש-ב- א :ל ובמחשב"וא בדקובץ/ שם התיק

                                                                           .חוקרי התקופה ואתרי חקר ומקורות שרשים באינטרנט,            כפי שמצאתי בספרי אבות המשפחה
                      

  . המשפחהיחוסי אבות: יכלול, בשלבי הכנה -:אהל שם לדורות הקדמונים

  .)------- אשלש-  קד:ל ובמחשב"שם התיק בדוא(בהכנה  –               
  

   :גר העולמי לכתבי היוחסין בישראל המא- הרב נפתלי אהרן וקשטיין, מאת":  זלוטשובמאמרי "- 
   אשר אליו"יצחק מדרוהוביטש' ר"אביו משפחת ו" יחיאל מיכל'  ר-המגיד מזלוטשוב"ת        המאמרים מפרטים תולדו

  . במאמרים פרוט הידוע למועד כתיבתם .ם"משה שבדרון על פי הכתוב בספרי מהרש' אסתר גיטל אשת ר'  מתיחסת מ      

   com.gmail@sharon480yoav  : ישלחו במענה לפנייה                          
  

 :מוכנים ומצורפים פרקים 

  .  1850~1750: י "תר~ י" תק-:דורות ראשונים -   'פרק א
   ).1850~ 1835:י"תר~ ה"תקצ.נ(אסתר גיטל ' משה שבדרון ומ' צאצאי ר -   'פרק ב

  .10- יול8 -אשלש- ב- א: ל ובמחשב"שם התיק בדוא              
  :'פרק בוהרחבה ך פרוט המש 

   .ינטא לבית פפר' ם והרבנית מ"צאצאי מהרש -   'פרק ג
    .10-יול8- אשלש-  ג:ל ובמחשב"שם התיק בדוא                  

   :'פרק גוהרחבה המשך פרוט                    

  .ם"ר מהרש"יצחק ב'  צאצאי ר- '     פרק ו ---------- 
    .10- יול8-אשלש- ו: ל ובמחשב"שם התיק בדוא                  

  .ושרה פירסט) ר משה"ב(אהרן הכהן ' צאצאי ר -   'פרק ד
    .10-יול8- אשלש-ד: ל ובמחשב"שם התיק בדוא                  

  .ופסיה רבקה גלהרטר) ר משה"ב(יצחק הכהן ' צאצאי ר -  'פרק ה

    .10-יול8-אשלש-ה: ל ובמחשב"שם התיק בדוא                  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  . וישלחו בנפרד כולל עדכונים שיתקבלו-פ הצורך"נוסיף מזמן לזמן ע :נספחים
   .פעילות כללית וציונית:  שבדרון- "ספר יזכור לקהילת זלוטשוב "- מובאות מ-'נספח א
  ) 10- יול8- אשלש- נסא: ל ובמחשב"שם התיק בדוא( מוכן –           
   " הזיתים- הר" קברו ב איתור:  ם"ר מהרש"יצחק ב'  ר- ציון ומצבה ל- 'נספח ב

  )------- אשלש- נסב:ל ובמחשב"שם התיק בדוא(בהכנה  –           
  שבדרון/ אברהם שרוןר "מאת ד" זכרונות מעולם החתולים" -'נספח ג
  )10- יול8 - חתולים-נסג: ל ובמחשב"שם התיק בדוא: (ישלח למעוניניםצלום המקור   -           

  שבדרון/ ר אברהם שרון"ד לחן מאת,  שירי רחל-'נספח ד
    )10-יול8 - רחל- נסד: ל ובמחשב"שם התיק בדוא: (ישלח למעוניניםצלום המקור   -          
  -'נספח ה

  !!!והן להשלמת הפרקים הנוספים אשר בהכנה" הסגורים"הן להרחבה והשלמת הפרקים : דרוש חומר נוסף!!!         

  ע"ד תמוז תש" כ- ב/ א- ש"אשל                                                                    
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  :1820 -שבדרון נוסד. תוצרת מ"ביאנובקה"תערוכה של מוצרי / ן מכירות בירידדוכ

        
  .ר משה שבדרון"יצחק ב'  נכד ר- בן המהנדס מרדכי נוסנבאום, בן איתמר, מאוסף עופר נוסנבאוםהתמונה 


