Genealogy and Records Search - חיפוש שרשים ומסמכי משפחה
Links – קישורים
Name of
Database

Description

JRI Poland

A database of
Polish Jewish
records

English Guide
Hebrew Guide
JewishGen
Family Finder

A database of
towns and
surnames

JewishGen
Holocaust
Global
Registry

A database of
Holocaust
Survivors

The Miriam
Weiner
Routes to
Roots
Foundation

Inventory
descriptions of
archival materials

תיאור

שם המאגר

http://www.jewishgen.org/jri-pl/
-----------------------------------------------------------------------------: קישור ישיר לרישום
https://www.jewishgen.org/cure/index.asp

מאגר מסמכי רישום
יהודיים בפולין

JRI Poland

http://www.jewishgen.org/jri-pl/brochure/jriguide2008en.pdf
http://www.jewishgen.org/jri-pl/brochure/jriguide2004he.pdf

מדריך באנגלית
מדריך בעברית

http://www.jewishgen.org/jgff/

מאגר נתונים על פי
שמות משפחה ועיירות

Link

קישור

http://www.jewishgen.org/registry

מאגר ניצולי השואה

http://www.rtrfoundation.org/search.php

רשימות מצאי של
,רשומות לידה
פטירה ומוות

JewishGen
Family Finder

JewishGen
Holocaust
Global
Registry
האתר של מרים
וינר

 רשומות:רשימות מצאי
 פטירה מוות,לידה

הארכיון בורשה

Archiwów
Państwowych

Inventory
descriptions of
archival materials

The Central
Zionist
Archives

family research

http://www.zionistarchives.org.il/familyresearch/Pages/Def
ault.aspx

Historical
Archives of
Ukraine in
Lviv

Inventory: Birth,
Marriage and Death
records

http://www.archives.gov.ua/Eng/Archives/ca04.php

 לידות:רשימות מצאי
נישואין ופטירות

הארכיון
ההיסטורי בלבוב

Archive of
district Lviv

Inventory:
Passports and
registration of
property

http://www.archives.gov.ua/Archives/index.php?ra13

 דרכונים:רשימות מצאי
ורישום נכסים

הארכיון המחוזי
בלבוב

,מאגרי מידע רבים
בעיקר למחפשים
בארצות הברית

Ancestry.com

חיפוש בעברית

,יד ושם
היכל השמות

מאגר הג'וינט

JDC

Ancestry.com

An extensive
online family
history resource

Yad Vashem,
Central
Database

English Search

JDC

JOINT Archives

http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/index.php?l=en

http://search.ancestry.com/search/

חקר המשפחה

http://www.yadvashem.org/wps/portal/!ut/p/.cmd/cl/.l/en?lang=en
http://www.yadvashem.org/wps/portal/IY_HON_Welcome

http://archives.jdc.org/sharedlegacy/search-names/

הארכיון הציוני
המרכזי

Liberty,
Ellis Island

Ellis Island
Records,
4291-4929

http://www.ellisisland.org/

רשומות הנכנסים
4291-4929 ,לארה"ב

Liberty,
Ellis Island

Holocaust
Memorial
Museum
Genealogy
Indexer
All Galicia
Database
Jewish
Genealogy in
Argentina

Database of
Victims and
Survivors

http://resources.ushmm.org/hsv/

נתוני נספים וניצולים

,מוזיאון השואה
וושינגטון

Database of
Directories
Lvov Jewish
Records
Immigrations and
burial records in
Argentina
Drohobycz Boryslaw

http://genealogyindexer.org/directories

, טלפון,מדריכי עסקים
בתי ספר
רשומות הארכיון
בלבוב
רישומי הגירה ופטירה
של יהודי ארגנטינה

Genealogy
Indexer
All Galicia
Database
Jewish
Genealogy in
Argentina
ספרי יזכור

Yizkor Books
Online
Archives of
IvanoFrankivsk
(Stanislaviv)

Oblast State
Historical
Archives

The Central
Archives for
the History of
the Jewish
People
(CAHJP)

Collection of
documents, of
Jewish history

http://search.geshergalicia.org/

http://www.hebrewsurnames.com/

http://yizkor.nypl.org/index.php?id=1824

 בוריסלב- 'דרוהוביץ

http://www.jewishgen.org/Yizkor/Drohobycz/Drogobych.html

http://www.archives.gov.ua/Eng/Archives/ra09.php

אוספים היסטוריים

-הארכיון באיבנו
פרנקיוסט
)(סטניסלבוב

/http://cahjp.huji.ac.il

ארכיון מחוזי
ואוספים היסטוריים

הארכיון המרכזי
לתולדות העם
היהודי

Mormons

Collections: birth,
marriage, death,
probate and
more.

Digitized
Collection of
Jewish
Records

Jewish Vital
Records
Eastern Galicia

Historical
Jewish Press

/https://familysearch.org

http://dcjr.org/index.php/search-database

Articles

http://web.nli.org.il/sites/JPress/Hebrew/Pages/default.aspx

 אוספים-מיקרופילים
מהארכיון בלבוב
אוסף מאגרי נתונים
גינאולוגים
ממזרח גליציה
עיתונים יהודיים אשר
,התפרסמו בעבר בשפות
במדינות ובתקופות
.שונות

מורמונים
DCJR

עיתונות יהודית
היסטורית

