חוזרים אל השורשים
במסגרת סדרת המפגשים החודשיים של העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה ,בשיתוף מוזאון
ראשון לציון ,יתקיים במוזאון ביום שני 62 ,בינואר מפגש שביעי .במפגש יספר גידי פורז ,מקים
האתר "קו הדורות" לאיתור קרובי משפחה ,סיפורים מרגשים שנחשפו עם איתורם של למעלה מ-
 00,111בני משפחה ובניית למעלה מ 011-אילנות יוחסין.

גידי פורז,מהנדס אלקטרוניקה בהכשרתו  ,עוסק בשנים האחרונות בבלשות היסטורית ,לפי הגדרתו
ומתמקד בחקר אילנות יוחסין במטרה לאתר קרובי משפחה .הוא הקים את אתר האינטרנט "קו
הדורות" שמהווה מרכז פניות למשפחות רבות המבקשות לאתר את קרוביהם .בין הצלחותיו הרבות
היה איתור אחיות שלא ידעו האחת על קיומה של השנייה ,איתור הורים ובני משפחה של ניצולת
שואה שנולדה בגטו ,איתור הורים ביולוגיים ועוד .מחקריו הרבים זכו לסיקור עיתונאי נרחב ומחקריו
מתמקדים בעיקר ביהדות מזרח אירופה בשילוב חיפוש קרובי משפחה בארה"ב ודרום אמריקה .
"הכל התחיל מסיפור המשפחה האישית שלי" ,מספר גידי " .שני הורי יצרו בארץ משפחה חדשה
אחרי שמשפחתם המקורית נספתה בשואה .לאבא היו אשה ושתי בנות שאינני יודע מה היו שמותיהן
כי אבא לא סיפר לי דבר .אמא איבדה בעל ובן ושרדה את השואה עם בתה ,אחותי ,שמבוגרת ממני
בעשרים שנה ".לפני עשר שנים סיפרה האחות לגידי על הרכוש שהיה למשפחה בלודז' שבפולין לפני
השואה .מספר גידי  ":עורכי הדין שאליהם פניתי דרשו עץ משפחה כדי לאתר קרובים נוספים הזכאים
לחלוק את הירושה .התחלתי לחפש קרובי משפחה.התקשרתי לארכיונים ,למרשמי תושבים ולמאגרי
מידע מזמן השואה .הורי אמרו לי בזמנו שאין לנו משפחה .אני מניח שעד שלב מסוים הם חיפשו אבל
כשהבינו שהקרובים ביותר נספו ,לא היו להם כוחות נפשיים לחפש קרובים מדרגות רחוקות יותר.
אבל אני הצלחתי למצוא בני דודים מדרגה ראשונה ושנייה ,בארץ ובחו"ל " .ידידים שמעו על הצלחתו,
פנו אליו וביקשו שיבנה גם להם עץ משפחה .משהתרחב מעגל הפונים ,החליט גידי להפוך את
התחביב לעיסוקו המרכזי והקים את האתר "קו הדורות"  .עד היום הקים גידי ,כאמור ,למעלה מ011-
עצי משפחות ואיתר כ 00,111-בני משפחה .בכל עץ משפחה שבנה גידי תמיד נמצאו קרובי משפחה
מדרגות שונות.
גידי  ":החיפוש האינטנסיבי אחר קרובים שהחל מיד אחרי השואה ,הסתיים למעשה לפני כארבעים
שנה .מי שנמצא נמצא ומעטים מאוד המשיכו לחפש ,אבל כיום יש ארכיונים אונליין ,מאגרי מידע,
אמצעי תקשורת מעולים והם מאפשרים להגיע לקרובי משפחה שבעבר לא הייתה דרך לאתר אותם"
.
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