קשה להאמין ,אבל יש לנו כבר מעל  2מיליון רשומות!

בשנת  2012העמותה למחקר גנאלוגי בישראל ( )IGRAהחלה בהקמת מאגרי מידע
מחומרים מהתקופה העות'מנית דרך ראשיתה של מדינת ישראל על מנת להנגישם
באמצעות אתר הארגון .בשנת  2019הוחלט להרחיב את האוסף ולכלול בו חומרים בעלי
עניין גנאלוגי עבור קהילות יהודי צפון אפריקה ,והקהילות היהודיות במדינות המזרח התיכון
כגון איראן ,עירק ,לבנון ועוד .החומרים הללו מבוססים בעיקר על אלו הנמצאים בארכיונים
בישראל דוגמת הארכיון המרכזי לתולדות של העם היהודי ( ,)CAHJPהארכיון הציוני המרכזי
( ,) CZAמועצת הקהילות הספרדיות והמזרחיות בירושלים (חלק מהארכיון העירוני
בירושלים) ,הספרייה הלאומית של ישראל ,הארכיון ההיסטורי של רחובות ,יד בן צבי,
ארכיונים המצויים בחו"ל וביניהם  The Montefiore Endowmentבלונדון,

The JDC

 ,Archivesוכן מאגרי מידע שנתרמו על ידי ג'ף מלכה מ ,SephardicGen -מטילדה טג'ר ז"ל,
דב כהן ,נגי ז'ורז' זיידן ,וסרינה רופא.
במשך כעשור ,למעלה ממאה מתנדבים הקדישו מזמנם ועמלו על עבודת האיסוף שכללה
תמלול ,סריקה ,תעתיק ועריכה ועל כן נתונה להם הערכתנו ותודתנו הרבה.
לאוסף זה תרמו גם גורמים פרטיים שהכינו ואספו חומרים לשימושם האישי .לאחרונה,
התקבלה מספריית הנשיא פרנקלין ד .רוזוולט ,רשימה משנת  ,1944של אנשים בארה"ב
שפנו לשלטון הבריטי בארץ ישראל בבקשה להעניק סרטיפיקטים (אישורי הגירה
לפלשתינה) עבור יהודים ששהו בהונגריה באותה העת.
עמותת  IGRAניזונה מלמעלה מ 60-ארכיוני ספריות בכל העולם .את הרשימה המלאה ניתן
למצוא בקישור הבאhttps://genealogy.org.il/igra-salutes-participating-archives/ :

מאגר הנתונים שלנו מתויג בצורה המאפשרת לחוקרים למצוא ולבחור את החומרים
הרלבנטיים ביותר .לאחר הזנת שם ,מנוע החיפוש ימצא את סוגי הרשומות הקשורות לשם
זה .הטבלה הבאה מציגה את סוגי הרשומות באוסף נכון ליוני .2021
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בצידו של עמוד מנוע החיפוש ,קיימים ערכי סינון העוזרים להתמקד בחלקים ספציפיים של
האוסף ,בהם ניתן להשתמש לאחר ביצוע חיפוש על פי שם.
אפשרויות הסינון הן:
• שמות משפחה מובילים בחיפוש ( עד  10הראשונים)
• שמות פרטיים מובילים בחיפוש (עד  10הראשונים)
• מקומות בישראל
• מדינות (למקרים בהם הרשומה עוסקת באנשים מחוץ לישראל)
• שנת הרשומות ( חומרים משבעים השנים האחרונות יופיעו רק אם הם גלויים
לציבור).
• מקור
• אוצר ארכיון
• מאגר נתונים

עמותת  IGRAעושה מאמצים רבים על מנת לאפשר חיפוש הן בעברית והן באנגלית .מנוע
החיפוש שלנו מאפשר לבצע חיפוש לפי הכתיב המדויק של השם או לפי התאמות פונטיות.
לאור כללי התעתיק לפיהם אנו עובדים ,לעיתים שמות יופיעו בצורה מעט שונה מהאופן בו
חשבתם שהשם נכתב .על כן ,מומלץ לחפש גם בעברית וגם באנגלית בנפרד.
תוכלו להתחיל בחיפוש מיד לאחר ההרשמה לאתר .השימוש במנוע החיפוש הוא בחינם,
אך על מנת לקבל גישה לשלל הפריטים שיש לו להציע ,עליכם להיות מינויים בתשלום.
חיפוש נעים!

