
 והיסטורי גנאלוגי משפחתי למחקר טיפים

 , לידות של רשומות: (אינוונטר) המצאי בבדיקת להתחיל כדאי והיסטורי גנאלוגי משפחתי במחקר

  נמצא והסביבה בוריסלב, לדרוהוביץ הקשור מידע. והשנים העיירות שמות פי על ופטירות נישואין

 . בלבוב ההיסטורי בארכיון

  רישומי כן כמו. נכסים ורישומי דרכונים, מסע תעודות למצוא ניתן בו מחוזי ארכיון גם יש בלבוב

Tabula ,השונים הקהילה ענייני של נוטריוניים רישומים שהם . 

 המסמכים את לאתר אפשר היכן ללמוד וניתן מצאי רשימות יש וינר מרים של באתר: 

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

    http://www.rtrfoundation.org/results.php  דרוהוביץ, מרים וינר .1

   http://www.rtrfoundation.org/results.php בוריסלב  , מרים וינר .2

   סכודניצה, מרים וינר .3

http://www.rtrfoundation.org/results.php?townName=SKHODNITSA 

 

 מהארכיון ותעודות מיםרישו. בלבוב ההיסטורי בארכיון נמצאים הרישומים רוב כאמור 

 ". גליציה גשר" ידי על הועתקו

 בעלות רישומי גם האחרונה בעת נרכשו,  (BMD) ופטירות נישואין, לידות של לרישום בנוסף

 וניתן העיירה שם לפי חיפוש מנוע יש, "גליציה גשר" של באתר. מפורטות ומפות קרקע על

 . יישוב באותו המצאי מהו לדעת

http://www.geshergalicia.org/ 

  נמצא בקישור הבא בארכיון של ורשההמצאי : 

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

 : דרוהוביץ .4

http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/index.php?l=en&mode=search&word=drohobycz&oper

ord2ator=and&w 

 

 : בוריסלב  .5

http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/index.php?l=pl&mode=search&word=boryslaw&operator

=and&word2 

 

 למיקרופילמים האוקראיניים הארכיונים מן רבים העתיקו המורמונים: 

https://familysearch.org 

 והסביבה בוריסלב דרוהוביץ: 

https://familysearch.org/eng/library/fhlcatalog/supermainframeset.asp?display=loc
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alityhitlist&columns=*%2C0%2C0&PLACE=drohobycz&PARTOF=&prePLACE=drohoby

cz&prePARTOF 

 

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

    הארכיון המחוזי בלבובhttp://www.archives.gov.ua/Archives/index.php?ra13 

 תיקים 11-כ עד לעיון לקבל אפשרות יש. האוקראינית בשפה בכתב לפנות כדאי רכיוניםהא לשני

, בפולנית המסמכים רוב אך, אוקראינית או רוסית בשפה הם הקטלוגים. מראש להזמינם יש אולם

 ורצוי מורכב החיפוש. המקומית לשפה במתורגמן להיעזר צורך יש לכן עברית או יידיש, גרמנית

 . כשבוע לכך להקדיש

  לא ולכן יהודיות-הדתיות ברשויות רק אלא, האזרחיות ברשויות נרשמו לא הורים נשואי כי לציין חשוב

 נשואי או לידות רישום בעת האזרחיות ברשויות נרשמו ההורים נשואי רבות פעמים. מוכרים היו

 . הילדים

 

 הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי   http://cahjp.huji.ac.il 

 יש. העברית האוניברסיטה של במתחם רם בגבעת נמצא בירושלים היהודי העם לתולדות הארכיון

 קרקעות רישומי, ונישואין לידות רישומי, פטירה רישומי כולל, בלבוב מהארכיון תיקים צילומי, בו

 מהרישומים חלק. ועוד מלמדים רשימות, לפלסטין עליה אישורי מבקשי רשימות, 1113 משנת

 רובה אולם, בכרטסת מצוי אחר חלק. הארכיון במחשב קוטלגו (בכלל גליציה) והסביבה מדרוהוביץ

 . מתרגם עם להגיע כדאי ולכן בפולנית כתובה

 . בלבוב מהארכיון חלקם, רבים תיקים מכיל הארכיון

 

 בוורשה הארכיון  

, אליהם לפנות יש. בוורשה הפולני המדינה בארכיון מצויים שנים ממאה פחות בני ורישומים תעודות

 של משמו שונה השם אם. דרכון צלום משלוח ידי על ראשונית קרבה להוכיח צורך יש. בפולנית רצוי

 להזמין אפשרות ויש בתיקים לעיין ניתן פה גם. נוטריוני אישור לשלוח אפשרות יש המבוקש האדם

 . מסמכים

  :הארכיון כתובת

Urzad Stanu Cywilnego  

 Miasta Stolecznego Warszawy 

 III Wydzial Rejestracji Stanu Cywilnego i Ksiag Zabuzanskich 

 Sekcja Ksiag Zabuzanskich 

 Ul. ks.I.Klopotkowskiego 1/3 

 03-718 Warszawa 
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 וינה, אוסטריה 

 . רבים מתושביה היהודים של דרוהוביץ והסביבה עברו לוינה

 אוסף מאגרי נתונים גנאולוגים מאוסטריה והסביבה .1

http://www.genteam.at/index.php 

   .רבים מהם גורשו ונספו בעת מלחמת העולם השניה

(DÖW) Documentation Centre of Austrian Resistance 

 http://www.doew.at/english    Victims search   אוסטרית התנגדות של תיעוד מרכז .2
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