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קרן פרנקלין, גנאולוגית, החלה במשימה שלה מאז 
שקהילת אוהב שלום באינווד, ניו יורק, נסגרה בינואר 
2006. היא הצילה יותר מ-100 ספרי תפילה מבית 

הכנסת, ו-30 נוספים חולצו מקבורה במרתף של בית 
הלוויות הירש ובניו בברונקס.

הסידורים, חלקם משנת 1832, אשר נאספו מספסלי בית 
הכנסת הסגור, כוללים את שמות הבעלים המקוריים, 

ורבים כוללים את הכפר ממנו הגיעו המהגרים הגרמנים-
יהודים שהעבירו אותם לכאן. פרנקלין נעזרה בקבוצת 

הדיון הגרמנית של JewishGen כדי להכין רשימה של 
בעלי הספרים והצליחה לאחד את ספרי התפילה עם מעל 

30 קרובים חיים.

שילה אדלר מאוהיו מודה על כך שקיבלה בחזרה את 
ספרי התפילה שהיו שייכים לדודה יוליוס. “יוליוס הוא 
הסיבה לכך שהצד של אדלר במשפחה שלנו שרד את 

השואה”, היא כתבה לקרן. מאז שפירסמה את השמות 
ב-JewishGen פרנקלין קיבלה מספר תכתובות דואר 

אלקטרוני, חלקן ממקומות רחוקים כמו מקסיקו, ישראל, 
קנדה וגרמניה.

בין הממצאים שלה, פרנקלין התרגשה במיוחד מספר 
תפילה שהיה שייך לקארל שמברגר. היא גילתה אותו 
שעות ספורות לפני פסח, והיה לה חשוב להחזיר את 

הטקסט הקדוש לבנו, נורמן, מהעיר טפאן במדינת ניו 
יורק, בזמן לחגיגות הפסח.

מאז שנרשמתי לקורס הגנאולוגיה הבסיסי אני נמצאת 
במסע מופלא שהייתי רוצה לחלוק עמכם. כאשר כתבתי 

בפורום בפעם הראשונה כדי לראות אם יש מידע לגבי 
הסבים שלי, הארי וגוזי שרייבר, קיוויתי אבל לא ציפיתי 

לתגובה מיידית מאנט סטולברג, שנמצאת בצוות 
.JewishGen האינדקס של

היא ענתה לי שהיא הכירה את סבא וסבתא שלי!

השווינו מידע. היו לי את הנתונים של מפקד האוכלוסין 
מהשנים 1920 ו-1930 ואת מסמכי ההתאזרחות שלהם. 
היא גדלה ברוצ’סטר, שם הסבים שלי התיישבו, והצליחה 

לתת לי כיוונים מדהימים לחקירה. שוחחנו בטלפון. 
היא ביצעה עבורי עבודת בלשות, והתקשרה לאחיינים 

שלא ידעתי שיש לי. היא הצליחה לתת לי מספרי טלפון 
)ברשותם( ודיברתי עם אחיין ראשון שלי שאמר לי היכן 
קבורים סבי וסבתי, אבל חשוב מכך, היא אמרה לי שיש 
לי אחות למחצה שלא ידעתי עליה כלל! אחותי למחצה, 
סוזן, חיפשה אותי כל חיה. הרגע שבו דיברנו היה הטוב 

והמשמח ביותר. אנו מתכננות ביקור בקרוב.

טרודי די טרוליו, גיינסוויל, פלורידה
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קראו חלק מסיפורי ההצלחה הרבים של משפחות 
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 ___   כן, הייתי רוצה לקבל מידע נוסף על 
.JewishGen

 .JewishGen-כן, הייתי רוצה להתנדב ב   ___
 .JewishGen כן, הייתי רוצה לתרום לטובת   ___

סכום: $ ______________
אני מעדיף/ה שייצרו איתי קשר:

בטלפון  ___   בדואר אלקטרוני  ___   בדואר  ___  

.JewishGen יש למען המחאות לטובת

מס’ כרטיס אשראי: __________   תאריך תפוגה: ____ 
 ____________________________ חתימה: 
 ______________________________ שם: 
 ____________________________ כתובת: 
 ______ עיר: ___________  מדינה: ___  מיקוד: 
 _____________________________ ארץ: 
דואר אלקטרוני: ________________________ 
 _____________________________ טלפון: 

JEWISHGEN אודות
JewishGen מחויב להבטחת ההמשכיות היהודית עבור 

 JewishGen ,הדורות הקיימים והדורות הבאים. לצורך זה
הפך לחלק מהמוזיאון למורשת יהודית - מצבת הזיכרון החיה 

לשואה בעיר ניו יורק, המסמל תקופה חדשה לגניאולוגיה והמסורת 
היהודית. כל תוכנית, כל שטעטל, כל ספר יזכור, כל מנוע חיפוש 

שהתווסף לרשימת השירותים שלנו מקרב אותנו יותר ויותר 
לאיחוד משפחות שהופרדו בזוועות השואה. עבודה זו מתבצעת 

באמצעות מתנדבים, החל מהעיר ניו יורק דרך תל אביב ועד סידני 
שבאוסטרליה, ובכל מקום בין לבין. באמצעות מערכת היחסים 

שלהם עם הארכיונים והמחסנים שלנו, הם חושפים ומנגישים יותר 
ויותר רשומות. קהילת JewishGen ממשיכה להתרחב לרשת 
חברתית עם מטרה משותפת: לשמר את ההיסטוריה שלנו לטובת 

הדורות הבאים. המחויבות של משתמשי JewishGen היא 
 ,JewishGen ראשונה במעלה. כפי שאמר אחד ממתנדבי 

“זה לא תחביב, זו משימה”.

סיפורי הצלחה יצירת קשרים



jewishgen.blogspot.com קראו בבלוג שלנו בכתובת

JewishGen הוא האתר המוביל למחקר גנאולוגי 
יהודי ומציע מקורות ומידע רבים לכולם, החל מחוקרים 

מתלמדים ועד למתקדמים.

JewishGen הוא המקום האידיאלי להתחיל במסע 
להיסטוריה של משפחתך, עם גישה למיליוני רשומות 

אישיות ומידע על אלפי ערי מוצא.

קיימים משאבים רבים למתחילים. JewishGen מציע 
מספר משאבים חינוכיים, לרבות שאלות נפוצות, וקורסים 

מקוונים שמלמדים את המשתתפים איך לבצע מחקר, 
לפרש מידע ולתכנן מחקרי המשך.

 JewishGen ,עבור חוקרים מתקדמים וגנאולוגים מנוסים
מציע מאגרי מידע עם מיליוני רשומות, קבוצות דיון, וכלי 

מחקר. JewishGen משרת טווח נרחב של משתמשים 
בכל היבשות.

בין אם ברצונך למצוא את עיר המוצא של 
אבותיך, להתחבר או להתחבר מחדש עם 

משפחתך, להשתתף בפרויקט לשימוש רשומות 
או מעניין אותך פשוט ללמוד עוד על ההיסטוריה 

היהודית, JewishGen יכול לעזור.

המקורות האלה זמינים ברשת כשירות לציבור.

מצאו קרובים אבודים
מוצא המשפחה של JewishGen הוא מאגר נתונים 

אינטראקטיבי אשר מאפשר למשתמשים להעלות שמות 
משפחה וערי מוצא, ולמצוא חוקרים אחרים עם עניין 
דומה. אלפי משתמשים מצאו קרובים אבודים וענפים 

חבויים של עצי המשפחה שלהם. ה-JGFF מכיל כמעט 
חצי מיליון רשומות ומתעדכן באופן שוטף.

חפשו בעצי משפחה של מעל 4 מיליון בני אדם
עץ המשפחה של העם היהודי הוא אוסף שמאפשר חיפוש 

של עצי משפחה שהוגשו על ידי פרטים, ואפשר לחפש 
בו במגוון צורות. הוא מכיל מעל ארבעה מיליון רשומות 

ומתעדכן באופן שוטף.

קבלו עזרה מחוקרים בכל רחבי העולם
קבוצות הדיון של JewishGen מספקות לאלפי חוקרים 

ברחבי העולם הזדמנות להתחבר, לשאול שאלות, 
להחליף מידע וללמוד זה מזה. יש קבוצות דיון רבות 

ב-JewishGen, הן לנושאי עניין כלליים והן קבוצות 
המתמקדות באזורים ספציפיים של עניין, כמו פולין, 

גרמניה, לטביה, גנאולוגיה רבנית ונושאים רבים אחרות. 
הדיונים האלה נשמרים בארכיון ואפשר לחפש בהם לפי 

מילה או נושא ספציפיים.

מצאו את עיר המוצא של המשפחה שלכם
מאגר נתוני הקהילות של JewishGen מאפשר לחפש ערי 

מוצא, ללא קשר לאיות או למיקום הנוכחי, לרבות כינויים 
ביידיש, וכן לפי מיקום גאוגרפי )למשל, “ליד מינסק”(. 

המאגר מספק מפות אינטראקטיביות וקישורים למידע רב 
 ,JewishGen ShtetLinks לגבי קהילות יהודיות, לרבות

דפים המוקדשים לקהילות יהודיות ספציפיות.

סיוע בתרגום מסמכים
הכלי JewishGen ViewMate Tool מאפשר 

למשתמשים להעלות תמונות ומסמכים, ולבקש עזרה 
בתרגום או זיהוי מידע.

אתר רשומות קבורה
JewishGen מרשם הקבורה העולמי המקוון של 

 )JOWBR( מאפשר למשתמשים לחפש בין יותר ממיליון 
רשומות קבורה יהודיות ברחבי העולם, רבות מהן כוללות 

תמונות.

JewishGen מאגרי הנתונים של
JewishGen מאפשר למשתמשים לחפש במעל 14 

מיליון רשומות מקוונות, במאגרי מידע עבור פולין, בלרוס, 
 אוקראינה, גרמניה, לטביה, ארה”ב ואזורים אחרים. 

JewishGen כולל גם מאגר נתונים שמאפשר חיפוש 
של שני מיליון רשומות שואה, הכולל רישומים מגטאות, 

רשימות טרנספורט, רשומות ממחנות ריכוז ורשימות 
ניצולים.

פרויקט ספרי יזכור
ספרי יזכור הם ספרי זכרון של השואה אשר מפורסמים 
כהוקרה לקהילות יהודיות וחבריהן אשר נרצחו בשואה. 

ספרי יזכור מכילים מידע רב, לרבות שמות הקורבנות, 
הניצולים והמהגרים; היסטוריה, תיאורים ותמונות של 
 JewishGen החיים היהודיים. פרויקט ספרי יזכור של
הוא מאמץ מתמשך לתרגם ולהזין למחשב את המידע 
הזה למשאב מקוון זמין לחיפוש. כיום קיימים תרגומים 

.JewishGen-חלקיים של מאות ספרי יזכור ב

www.jewishgen.org בואו להיות חברים שלנו בפייסבוק

מתנדבים מובילים את הדרך
רבות מהתוכניות וממאגרי הנתונים כוללים מחקר קפדני 
שנערך על ידי רשת נרחבת של מתנדבים מרחבי העולם. 
צוותים של מתנדבים נוצרים לא רק על רקע קרבה פיזית, 
אלא באמצעות עניין משותף בפרויקט, הכרה של תחום, 

 JewishGen ויכולות טכניות אישיות. הפרויקטים של
פתוחים לכל מי שמתעניין בהם. ההשתתפות גוברת ככל 

שמידע חדש הופך לזמין באמצעות מאמצים משמעותיים 
ברמת הקהילה בכל העולם. הצטרפו אלינו.

ב-20 השנים האחרונות, טכנולוגיית המידע, תקשורת 
גלובלית, והזמינות של רשומות שרק עכשיו נפתחות 

מאפשרות צעדים גדולים בגנאולוגיה יהודית. בתקופה 
הזו, JewishGen גדלה ממערכת לוח הודעות של 150 

משתמשים למקור הראשי של מידע באינטרנט אשר 
מחבר חוקרי גנאולוגיה יהודית ברחבי העולם, עם מעל 

300,000 איש רשומים.

איך מתחילים
•  דברו עם בני המשפחה והקרובים שלהם

JewishGen.org-בקרו ב  •
 •  השתתפו בקורס מקוון בסיסי לגנאולוגיה 

JewishGen של
 JewishGen )JGFF( הרשמו למוצא המשפחה של  •

הרשמו לקבוצות דיון  •
 •  חפשו במאגר רשומות הקבורה המקוון העולמי 

JewishGen )JOWBR( של
חפשו במאגרים  •

•  חזרו שוב ל-JewishGen כיוון שמידע חדש 
מתווסף כל הזמן

פרטי התמונות:
עטיפה )למעלה( ופנים )מרכז(: מישה שרף צבן וילדיה פייגה ולייזר, באדיבות סוזנה לייסטנר בלוך

עטיפה )למטה(: משפחת הלר-שרף מסוחוסטאו, גליציה, כיום אוקראינה, באדיבות סוזנה לייסטנר בלוך

פנים )ימין למעלה( ואחור )פאנל 3(: קבוצת חברים יוצאת לכפר, 1931, סדוקבה גורה, ליד מילץ, 
גליציה, כיום פולין, באדיבות סוזנה לייסטנר בלוך

פנים )שמאל למעלה(: חברי תנועת ההסתדרות בצ’ורוסטקוב. התמונה צולמה בצ’ורוסטקוב, גליציה, 
כיום אוקראינה, באדיבות סוזנה לייסטנר בלוך

אחור )פאנל 2(: ספרי תפילה, התמונה באדיבות 

JEWISHGEN הפילוסופיה של


