
 יגולאנגה רקחמב רזע ילכ - םירוגמ תובותכ חותינ

 תויפרג חותינ תוטיש תעצהו ,ןהבש תויתייעבה תגצה ,םירוגמ תובותכב קוסיעב ךרוצב ןויד

 רוגי יסוי

 אובמ

 םיעוריאה לכב העיפומ רשא הקוחר "הדוד תב" התואכ יגולאנגה רקחמב תשפתנ םירוגמ תבותכ

 םלוכל רורב .הילא סחייתהל יואר ךיאו ,החפשמל הרושק איה קוידב ךיא עדוי אל דחא ףא ךא ,םייתחפשמה

 תומש ,החפשמ םשו יטרפ םש םינמנ םהילעש "םיסחוימ"ה עדימה יטירפמ תיתועמשמ "התוחנ" איהש

 .התוא םיריכזמ רשאכ דסח התיא םישוע םצעבש םישיגרמ םלוכו ,הריטפו ןיאושינ ,הדיל יכיראתו ,םירוהה

 ךומנ ולקשמ םא םג ,רקחמל םיתיעל םרותה עדימ טירפכ םירוגמה תבותכ לש הכרע תא ףיצמ הז רמאמ

 .םייזכרמה םיטירפה  לש הזמ

 יאושנ לש םירוגמה תובותכ חותינ לע תוססובמה יגולאנגה רושימב תונקסמ תקסהב ךרוצב קסוע רמאמה

 רמאמה .םירסח וא םילד םה םינותנה ראשש םירקמב רקיעב ,םינשה ךרואל תודעותמ ןהש יפכ רקחמה

 תודעוימה ,םירוגמה תובותכ חותינל "תויטרדנטס" תויפרגו תויאלבט )םילדומ( חותינ תוטיש רפסמ עיצמ

 רקחמה ךותמ ,תוטשופמ ןקלח ,תויפיצפס תואמגודב שומיש ךות תאז .עדימה ללכמ תונקסמ תקסה תלקהל

 םילדומ תריצי תרזעב תודחוימ תויעב חותינ לש תורשפאה םג תגצומ ךכל ףסונב .בתוכה לש יתחפשמה

  .רקוחה תויתריצי יפל לכה ,םיפסונ

 ךרואל תובותכה הנבמ תונתשה תא ,םירוגמ תבותכ לש םימושירה יגוס תאו תוהמה תא םג גיצמ רמאמה

 תודמועה הלועפ יכרד רפסמ תועצומ םויסב .הלא םימושירמ עדימ תפילשב הכורכה תויתיעבה תאו ,םינשה

 .רקחמה ךרוצל םירוגמ תובותכב בחרנה שומישה תלקה ךרוצל תיגולאנגה הליהקה ינפב

 םירוגמ תובותכב קוסיעל עינמה

 תלעותה תקפה ,ךכמ רתוי .םינותנ לע ססבתהל ףאוש ,םימוחתה ראשב רקחמ ומכ ,יגולאנגה רקחמה

 ןה תוטלחהה םהב ולאב דחוימבו ,םיבר םימוחתב .דאמ היוצר הרטמ איה םימייק םינותנמ תילמיסקמה

 לעב אוה ףסונה ןותנה םא םג – הריבס הטלחה תרשפאמ האוושמל ףסונ ןותנ תסנכה ,"תוכר תוטלחה"

 ףואשל רקוחה לע ןכלו ,דאמ לד עדימ םע דדומתהל םיתיעל םישרדנ ונא יגולאנגה רקחמב .ךומנ לקשמ

 .ונממ רוריפ לכ ילמיסקמ ןפואב לצנל

 לש רשוע םייק םהב םירקמב ינשמ ךרע תולעב ןה יגולאנג ךרע ילעב םיכמסמב תוניוצמה םירוגמ תובותכ

 תופוקתה ךרואל תינכדעה םירוגמה תבותכ לש העידיה ,בטיה תודעותמ תוחפשמ רקחמב .םירחא םינותנ

 לש םיאנתב ,םלוא .החפשמה ץע הנבמל תוחפו ,יתחפשמה רופיסל רקיעב עגונה םיוסמ ךרע תלעב איה

 הפוקתב תוריכשב םירוגמה תבותכ ומכ ,רתויב ילוש הארנ אוה וליפאו ,ןותנ לכ לצנל שי םינותנב ףירח רוסחמ

 עייסל ולאה תובותכה תויושע ןכ ומכ .יתחפשמה ץעה לש הנוכנה הנומתה תא רוציל תוסנל ידכ - תמיוסמ



 ץוחמ אוה שוכר רותיא ומכ םייגולאנג םניאש םיכרצל הז עדימב שומיש .םישרוש ילויט ומכ תופסונ תורטמל

 .הז רמאמ םוחתל

 הטושפ תינושאר המגוד

 הניבוקובב רשא ץואדרמ (Jurgrau) וארגרוי תחפשמב זכרתמה ,בתוכה לש יתחפשמה רקחמה ךלהמב

(Radautz / Radauti, Bukovina), התואב לבוקמכ .וארגרוי בקעי םשב ריעצ םדא לש הריטפ םושיר אצמנ 

 )םינש 29( ליג ,החפשמ םשו יטרפ םש ,הריטפה תבותכ תאו ךיראתה תא ללכ םושירה ,רוזא ותואב הפוקת

 יושעש רחא עדימ לכ וא ,גוז תב ,םירוהה תומש ומכ םיפסונ םיטרפ םושירב וללכנ אל .הריטפה תביס תאו

 חרט אל םשרהש םושמ םקלחו ,םתוא ללכ אל הפוקת התואב גוהנה םושירה ספוטש םושמ םקלח ,ליעוהל

 .ספוטה תודומע לכ תא ןכותב אלמל

 לש הבצמה םוליצ תא הבינה ץואדר לש ןימלעה תיבב תובצמ ימוליצ םע הריטפה םושיר ינותנ תבלצה

 םש ,הפוקת התואב גוהנכ .הלעמלש הריטפה םושיר תא םאותה ךיראתב רטפנ רשא םייח ןב בקעי ךרבאה

 לש באה םש עודי תעכו תויה ,הרואכל היעבה הרתפנ ךכב .הבצמה יבג לע ןיוצ אל רטפנה לש החפשמה

 םישנא ינש ץואדרב וררוגתה הפוקת התואבש איה היעבה .תמיוסמ החפשמל ותוא ךיישל ןתינו ,בקעי ותוא

 בתוכה ידיב ויה אל .וארגרוי בקעי ותוא לש ויבא תויהל םיאתמה ליגב םהמ דחא לכו ,וארגרוי םייח םמשש

 םידוהי תודיל דעתל ולחה הב הנשה ינפל דלונ הז וארגרוי בקעיו תויה ,המולעתה ןורתפל םיפסונ םיכמסמ לכ

 .תמיוסמ החפשמל וכויש רשפאמ ךכבו ,ומא םש תא ףשוח היה הזכ הדיל םושיר .המצע ץואדר תייריעב

 ספוט .הייריעב םמושיר תועצמאב םיימשרל םיינברה ויאושינ תא ךפה םרטב ,ריעצ רטפנ אוה ,תאזמ הרתי

 .ומא םש תא דחוימבו ,וירוה תומש תא ללוכ היה הזכ ןיאושינ םושיר

 םיעוריא ומשרנ ןהיבגל תובותכ םע וז תבותכ תאוושה .הריטפה םוקמ תבותכ שומיש ידיל האב ןאכ

 הבינה ,בקעי לש ותריטפ תנשל תובורקה םינשב ,םיילאיצנטופה תובאה ינש לש תוחפשמב םייתחפשמ

 התיה הריטפה תבותכ ,רמולכ .דבלב תוחפשמה תחא לא בקעי לש הריטפה תבותכ לש תקהבומ תוכייש

 .יתחפשמה ץעה לא וארגרוי בקעי לש ןוכנה וכויש תלאשב עירכמה ןותנה הז הרקמב

  םירוגמ תובותכב יגולאנג שומישב תוכורכה תויעב

 יגולאנגה שומישל תורושקה תויעבה ןווגמ תא תגציימ הניאו ,תיסחי הטושפ הלעמל תינושארה המגודה

 .םיאבה םיפיעסב ונודי ולא תויעב .םירוגמ תובותכב

 יגולאנג רטמרפכ םירוגמה תבותכ לש ןמזה דמימ

 םקלחבו ,הריטפ וא ןיאושינ ,הדיל ןוגכ םיעוריא דועית םקלחב םה יגולאנגה רקחמל סיסב םיווהמה םיכמסמה

 בצמה יכ ההובג תוריבסב םיחינמ ונא .המודכו םינופלט ירפס ,ןיסולכוא ידקפמ ןוגכ )המיגד( "בצמ ימוליצ"

 םדא - המגודל .ותוא הנשמ רשא ףסונ עוריא תורק דעומל דע הנתשמ וניא םיוסמ עוריא תורק םע דעותמה

 המגוד .ותריטפ לע קיסהל ןתינש דעומל דע וא ,ותריטפ לש דעותמ דעומל דע ותדיל דעוממ יח תקזחב אוה

 .ותונמלאתה וא וישוריג דעו ויאושינמ לחה יושנ תקזחב אוה םדא - הינש



 ןה ,בצמה םוליצ דימת איה םיכמסמב םירוגמה תבותכ תוהמו תויה ,םירוגמ תובותכ יבגל ןכ רבדה ןיא

 םירוגמה תבותכ ,רמולכ .עוריא דועית םהש םיכמסמב ןהו ,ןורקיעב בצמ ימוליצ דועית םהש םיכמסמב

 וא תומדוק תופוקתל התוא ךילשהל ןתינ אלו ,דבלב םושירה םויל הנוכנ םיכמסמה יגוס לכב תניוצמה

 ףצר דעות םא קר יגולאנגה רקחמב תוסחייתהל תונתינ םירוגמ תובותכ ,ךכמ האצותכ .הז םושירל תורחואמ

 תבותכ התואב סכנה יכ תואדוב עודי םא .תבותכ התואל םיסחייתמה ,ןמזב םיכומס תומיגד וא םיעוריא לש

 התואל תויוסחייתהה םא םג – ןמז ךרואל וב הררוגתה החפשמהש חינהל ןתינ יזא ,החפשמה תולעבב היה

 ירבעמו ,תוריכשב וררוגתה תוחפשמה בור ונל עודיה יפל ,םלוא .ןמזה תניחבמ וזמ וז תוקחורמ תבותכ

 ,הלש םיפצרלו םירוגמה תבותכל תוסחייתהב ריהז תויהל רקוחה ךירצ ןכלו ,רתויב םיחיכש ויה תוריד

 .תמיוסמ הפוקתב התנתשה םירוגמה תבותכש דשח םייק רשאכ דחוימבו

 תומושרב תובותכ תונימאו םויק

 םלוא ,רתוי תוקיתע ןה תומושרהש לככ תכלוהו תתחופ גולאנגה תא תוניינעמה תומושרב עדימה טוריפ תמר

 ימושיר ןוגכ תומושר לש בחר ןווגמב רומא רבדה .רתויב םדקומ בלשב תומושרב עיפוהל הלחה תבותכה

 תבותכה ,םירקמה בורב .'דכו םינופלט ירפס ,ןיד תיב תומושר ,ןיסולכוא ידקפמ ,הריטפ ימושיר ,הדיל

 תרחא תבותכ תגציימ איה םירחא םירקמב ךא ,המושרה אושנ לש םירוגמה תבותכ איה המושרב תניוצמה

 .)םירוגמה תבותכ וניאש( ולש הריטפה םוקמ וא ,המושרה אושנ לש קסעה תבותכ :אמגודל .וילא הרושקה

 :הבואש איה הנממ המושרה גוסל םאתהב יגולאנג תונימא לקשמ לבקל הכירצ וזכ תבותכ לכ

 תונייצמ ןהו תויה ,רתויב הובגה לקשמה תולעב ןה ןיסולכוא ידקפמב תוניוצמה םירוגמ תובותכ •

 תבותכ תא ןהו ,ןהיניב החפשמה יסחי תאו תבותכ התואב תוררוגתמה תושפנה תא ןה שרופמב

 רתויב ןימא רושיק רצונ ךכב .תויושרה יחילש םהש – םידקופה ידי לע ודעותש יפכ ולא לכ .םירוגמה

 .תבותכ התוא ןיבו החפשמה ינב ןיב

 .רתויב ההובג תוריבסב תונוכנ ןה קסע יתב יבגל םינופלט ירפסב תוניוצמה תובותכ •

 ,הריטפה רושיא לע םתחש אפור ידי לע ,םתיבב םישנא לש הריטפ ימושירב תניוצמה םירוגמ תבותכ •

 רטפנש םדא לש הריטפ םושירב תניוצמה םירוגמ תבותכב ןכ רבדה ןיא .הבר תונימא תולעב ןה םג

 .ךשמהב תוסחייתה האר .םילוח תיבב

 ודעות ןהו תויה ,רתוי הכומנ תונימא תולעב ןה ןיאושינ וא הדיל ימושירב תוניוצמה םירוגמ תובותכ •

 .החפשמה ןב תרהצה יפל ,םימשרה ידי לע

 םייח ימושירב םירוגמ תובותכ תוהמ

 :תואבה תודבועה תולוע הפוריא חרזמ – זכרמב םידוהי לש םייח ימושירב בתוכה ןויסנמ

 הלודג תוחא / םא( החפשמ תבורק תיבב וא ,התיבב הדילל דעומ דועבמ הכרענ תדלויה – תודיל •

 תועובש / םימי רפסמ( עוריאה רחאל רצק ןמז םושירה ירפסב המשרנ הדילה .תדליימ הנימזהו ,)'דכו

 הביסמ רתוי רחואמ המשרנ הדילה םא .תקיודמה הדילה תבותכ תא ללוכ םושירהו ,)ללכ ךרדב

 .תקיודמ תבותכ אלל ,דבלב בושיה םש ןיוצ – איהשלכ



 ,ןיאושינה וכרענ וב בושי םש אלא תקיודמ תבותכ םיללוכ םניא ןיאושינ ימושיר ללכ ךרדב – ןיאושינ •

 םושיר לש םירקמב םימעפל העיפומ תקיודמ תבותכ .גוזה ינב וררוגתה / ודלונ םהב םיבושיה תומשו

 לש םירוגמה םוקמ תא תנייצמ תבותכה זאו ,םיינברה ןיאושינה רחאל תובר םינש ,רחואמ ןיאושינ

 .םושירה דעומב גוזה

 ,הריטפ לש הרקמב .םולשתב יטרפ אפורמ עויס ולביקו ,םהיתבב ללכ ךרדב וזפשוא םילוח – תוריטפ •

 תמשרנ התיה וז הדועת יפ לעו ,הריטפה תבותכ תא תללוכה הריטפ תדועת קיפנמ היה אפור ותוא

 הריטפה תבותכ ,תודש ינש םושירה ירפס וליכה רתוי תורחואמ תופוקתב .םושירה ירפסב הריטפה

 הריטפ לש הרקמבו ,יתליהק םילוח תיבב וזפשוא תלוכי ירסח םילוח .רטפנה לש םירוגמה תבותכו

 אפריהל ידכ םיוסמ בושיל ועיגהש םילוח םג ושמיש םילוחה יתב .םילוחה תיב םש ןויצב המשרנ איה

 החפשמ רדעיהב ,יתליהקה םילוחה תיבב וזפשוא םה םבצמ רימחה םאו ,לשמל םירהב ,םתלחממ

 ןיוצו ,הריטפה םוקמכ םילוחה תיב תבותכ המשרנ הזכ חרוא תריטפ לש הרקמב .םהב ךומתתש

 .רטפנה לש ירוקמה םירוגמה בושי םש

 ךרדב תועיפומ םושירל םידעה לש ןכו ,םושירה יאושנ לש םירוהה תובותכ – המודכו םידע ,םירוה •

 דימת אל ,ךכל ףסונב .תקיודמ תבותכ אלל ,דבלב )הנידמה ףוריצב םיתיעל( בושיה םש ןויצכ ללכ

 .םהלש הדילה בושי םשל וא םירוגמה בושי םשל איה תוסחיתהה םא רורב

 םירוגמה תבותכ תא םירקמה בורב םיללוכ םהו ,םייחה ימושירל עדימ תודש ופסונ רתוי תורחואמ תופוקתב

 .םושירה עוציב תעב םושירה אושנ לש

 םירוגמה תובותכ הנבמ

 / ץרא תורדגהל סחייתמ וניאו ,הטמו בושיה תמרב ,ןהלש תימוקמה תועמשמב תובותכל סחייתמ הז רמאמ

 .המודכו זוחמ / הנידמ

 תלעב התיה אלא ,האוושהו בקעמל ןתינה לבוקמ הנבמ תלעב התיה אל םירוגמה תבותכ תומודק תופוקתב

 םילבוגה םיסכנה תרדגה ידי לע סכנה רדגוה ן"לדנ תואקסעל םיעגונה םיכמסמב וליפא .ירמגל ירואית יפוא

 תולעב תובותכל אלא ,תוירואית תובותכל סחייתמ וניא הז רמאמ .וזכ הטיש לע ךמתסהל ןתינש המכ דע ,וב

 .בקעמל ןתינה יתטיש הנבמ

 םינטק םיבושיב שומישב ויה רשא ,דבלב בושיה םש תא תוליכמה תובותכל סחייתמ וניא הז רמאמ ,ןכ ומכ

 תלעב תחא החפשממ רתוי םויק לולשל ןתינ אלו תויה תאז ,םינש האממ תוחפ ינפל דע םימיוסמ םירוזאב

 .היהי רשאכ ןטק היהיו – בושי ותואב םיוסמ החפשמ םש

 םש" ,דבלב תודש ינש תלעב איה בתוכל תרכומה תיתטיש םירוגמ תבותכ לש רתויב תיביטימירפה הרוצה

 רמולכ ,תיבושי-ללכ תועמשמ לעב אוה וז תבותכ תרוצב תיבה רפסמ יכ שיגדהל שי ."תיב רפסמ"ו "בושי

 ,םימייק םיבושי לע וזה רופסמה תטיש הלחוה ללכ ךרדב .םיוסמ רפסמ אשונה דחא תיב קר םייק בושי לכב

 היריע ,היסנכ( בושיב םייזכרמה םינבמה רשאכ – הצחמל יתורירש היה יתלחתהה רופסמה רדס ןכלו

 לביק ,םימייקה םיתבה לכ לש יתלחתהה רופסמה םויס רחאל .האלהו ,2 ,1 םירפסמה תא ולביק )המודכו

 םוקימ ילעב םיתב ןיב ןיא ,ךכמ האצותכ .האלה ןכו ,אבה ירודיסה רפסמה תא בושיל ףסונש שדח תיב לכ



 תופממ קר םיתבה לש יסחיהו יטולוסבאה םוקימה תא דומלל ןתינו ,ךומס רופסמ לש רשק לכ ךומס יפרגואיג

 ויה תובוחרש תורמל ,ללכ תובוחרל תוסחייתה ןיא וז הטישב .הלאכ תומייק םא ,Cadastral maps תמגודכ

 וא רבעמ ךרדכ קר אלא ,םהבש םיניינבה תבותכ תניחבמ תובישח לכ םהל התיה אל ךא ,בושי לכב םימייק

 היסנכ / היריעה רכיכ וא קושה רכיכ ומכ ,בושיה תמרב תובישח ילעב תומוקמ ויה הז ללכמ םיאצויה .השיג

 .ידוחי םש ילעב ויה רשא

 ירפסמו ,םיעבר 4-ל בושיה קלוח הבו ,הלעמל תראותמה הטישה לש טנאירו גהנוה תיסחי םילודג םיבושיב

 רפסמ עבורב 325 רפסמ תיב היה 325/3 רפסמ תיב המגודל .םיוסמה עבורב תועמשמ ילעב ויה םיתבה

 .תימשר תבותכ תרגסמב אלש – םיעבר םתואל םיילולימ תומשב שומיש דגונ וניא םיעברה רופסמ .3

 לכ תמרב םיתבה רופסמו ,בושי לכב תובוחרל םיימשר תומש תקנעה היה תובותכה תיצולובאב אבה בלשה

 תומש .ונימי דע לבוקמכ ,"תיב רפסמ"-ו "בוחר םש" ,"בושי םש" תודש השלש תבותכל שי וז הטישב .בוחר

 תנש לש ופי ריעב ,המגודל .תובוחרל םירופסמ םג שומישב ויה ךא ,םירקמה בורב םיילולימ םה תובוחרה

 .ירבע םש תקנעהל דע – תורפס עברא ןב ינמז םש םהל ןתינו תובוחרה לש םייברעה תומשה וקחמנ 1948

 םש" הדש ףסונ וב םייניב בלש ללכ תודשה תשלש תטישל תודשה ינש תטישמ רבעמה םיבושיה ןמ קלחב

 לעב רפסמב ותפלחהל דע – תיבושי-ללכה תועמשמב םדוקכ ראשנ "תיבה רפסמ" הדש ךא ,"בוחרה

 .דבלב םירופס םיתב לעב בוחרב 1150 רפסמ תיב וז הפוקתב אצמל ןתינ :המגודל .בוחרה תמרב תועמשמ

 .המודכו דוקימ ,עבור לש ילולימ םש ומכ ,תבותכה תרדגהל םיפסונ תודש ופסונ רתוי תורחואמ תופוקתב

 ישונאה שומישה תוחונ תא רפשל אלא ,תודשה תשלש תטיש תא תינורקע תונשל ידכ הלא תופסותב ןיא

 .הב

 םינשה ךרואל םירוגמה תובותכ תונתשה

 תא םינשמה םינותנב ןויסנ דומל אוה ,םלוכמ רתוי תידוהי היגולאנג רקוחש חינהל ןתינו ,יגולאנגה רקוחה 

 ,םינשה ךרואל תויומד לש החפשמ תומשו םייטרפ תומש ייוניש םע דדומתהל ךירצ אוה ,ןמזה ךרואל םכרע

 רקוחה לע ,הזכ יטרפ הרקמ לכב .ןיאושינ בקע קר אלו ,המודכו םירוגמ ץרא ,הפש ,"הנפוא" ייוניש בקע

 .םינשה ךרואל תומד התוא לא סחייתהל היהי רשפאש ידכ ,יוניש לכ חיכוהלו תולגל

 תרדגה תוטיש ,הלעמל רומאכ .םירוגמ תובותכל סחייתהל ואובב םג יגולאנגה רקוחה ינפב תבצינ המוד היעב

 יפוליח ,םינשה םע ,ךכמ רתוי .המצע תבותכ התואב רבודמ םא םג ,םינשה ךרואל ונתשה םירוגמה תבותכ

 םה םייונישה .רידת יד ןפואב תאזו – תובוחרו םיבושי ,תוזוחמה תומש ונתשה ,המודכו הפש יפוליח ,ןוטלש

 םשל רשק אלל תטלחומ םש תפלחה דעו – ןוטלשה תפש יוניש בקע ביתכ יונישמ לחה ,םינוש םיגוסמ

-Stanislawow ,Ivano םיבושיהש ןיבהל ול ועייסי רשא עדימ תורוקמ אצמל רקוחה לע ,ןורקעכ .םדוקה

Frankivsk רבכ ןתינ ךכ ךרוצל .תונוש תופוקתב הלא תומשב ארקנש ,בושי ותוא השעמל םה היצילגב 

 םש" תמרב תאצמנ רתוי הלודגה היעבה .JewishGen רתאב תואצמנה הלא ןיעמ הרמה תואלבטב רזעיהל

 תועצה .ללכו ללכ תילאיוירט הניא הרמה תואלבט תואצמיה ןהיבגל ,בושי לכ יבגל "תיבה רפסמ"-ו "בוחרה

 .רמאמה ךשמהב תוטרופמ הלאכ הרמה תואלבט לש תונימזה רופישל



 תבותכ תמרב תונקסמ תקסהו חותינ שורד יתמ

 הניא בא תיב לכ יבגל םינשה ךרואל התונתשהו םירוגמה תבותכ םירקמה לש טלחומה בורב ,הלעמל רומאכ

 לשמל ומכ ,יתחפשמה רופיסה תיינבב עייסל הלוכי וזה העידיה .םיוסמ יתחפשמ ץע תיינבל יחרכה ןותנ

 הבס תיבב םלועה ריואל האב יהשימש וא ,ולש םינכשה תב תא השאל אשנ והשימש הדבועה תפישח

 .הירוה תיבב אקוד ואלו – התבסו

 ,דבלב יקלח אוה ירקיעה עדימה םהב םירקמ םתוא ןורתפב עייסל היושע התונתשהו םירוגמה תבותכ תעידי

 סחיל ןיא .תינושארה המגודב םגדומכ ,היואר ךמס תמרב ונממ קלח וא החפשמ ץע תיינב רשפאמ וניאו

 ףסונ הדובע ילכ לאכ וילא סחיתהל ךירצ אלא ,םירקמה לכב תולגנה תויגאמ תולוכי םירוגמ תובותכ חותינל

 .יגולאנגה רקוחה לש םילכה זגראב

 חותינה תוהמ

 םינותנה תא הלק הרוצב ףיצהל רומא אוה .תונקסמ תקסהל עייסמה הדובע ילכ אוה תובותכה עדימ חותינ

 חותינ יבגל םג הפקת "םילימ ףלא הווש תחא הנומת" הרימאה .םהמ םיגירחה תא דחוימבו ,םיעובקה

 .ונממ החמצש הנבותה דוסימ םע חפל קרזנו ,ןורפיעב טברושמה רויא אוה הדובעה ילכ םא םג ,תובותכ

 ןיכומיסכ םתוא רומשלו ,תישפוח דיב וא בשחמב םיטטרושמ םיינועבצ םירויא רוציל םוחב ץלמומ ,םלואו

 .רקחמל

 :םינתשמ השלש ברעמ יגולאנג עדימ לש תובותכ החנומ חותינ

 תוחפשמל תודגואמה תויומד .1

 הלאה תויומדל םירושקה ,ןמז תמתוח םיאשונה םיעוריא .2

 הלא םיעוריא ורק ןהב םירוגמ תובותכ .3

 .תידממ-תלת )המרגאיד( לדומ תועצמאב עדימה תשירפ שרוד םינתשמ השלש ליכמה עדימ חותינ ,ןורקיעכ

 ,םלוא .םיגירח םיעוריא לש ההובג תוארנ םע ,האלמ היצזילאוזיו שביה עדימל הנקמ וזכ תידממ-תלת הגצה

 םיקסועה רוביצ לכ תלחנ ןניאש בשחמ תונכותו םירושיכ םישורד תידממ-תלת המרגאיד רוציל ידכב

 .היגולאנגב

 םיטושפ םיידממ-וד )םירויא וא תואלבט( םילדומ השלש תועצמאב עדימה חותינ עיצמ הז רמאמ ,ךכש ןוויכ

 םיינש גיצמ לדומ לכ .האלמ תוילנויצקנופ תרימש ךות ,דחא ידממ-תלת לדומב םוקמב ,הנבהלו שומימל

 רוזחל ןתינ .ןינעה דקומב אוהש םיוסמ ךרעל ישילשה הנתשמה תאפקה ךות ,הלעמל םיטרופמה םינתשמהמ

 :םה םילדומה .רקחמה תורטמ ךותב דחוימ ןינע וב שיש אפקומ ךרע לכ רובע הזכ לדומ לכ רוצילו

 תחא תמיוסמ תבותכב – תוחפשמה לכל ורקש םיעוריאה לכ .1

 תובותכה לכב – תמיוסמ החפשמל ורקש םיעוריאה לכ .2

 תחא תמיוסמ ןמז תדוקנב – תובותכה לכב תוחפשמה לכ :בצמ םוליצ .3



 תיאלבט הטישב חותינ

 ךרואל ורקש םיעוריא :המגודל .תורזוח תוינבת יוהיז תרשפאמ תורדוסמ תואלבטל םיעודיה םינותנה תשירפ

 רבעמ :המגודל ,תוינבתב םייוניש םג תוהזל ןתינ ןכ ומכ .תמיוסמ תבותכב ,תמיוסמ החפשמל םינשה

 שומישל תינורקע המגוד גיצמ אבה רויאה .תויתייעב תודוקנ עיבצהל םייושעה םיגירח ןכו ,תרחא תבותכל

 .תובותכ חותינל הלבטב

 

 המגודל תובותכ חותינ תלבט :1 רויא

 B החפשמ .#4 תיבל רתוי רחואמ הרבעו ,#1 תיבב הליחת הררוגתה A החפשמש תוארל ןתינ הז רויאב

 םישל שי .ןכל םדוק A החפשמ שומישב היה רשא ,#1 תיבל רתוי רחואמ הרבעו ,#2 תיבב הליחת הררוגתה

 היה הז תיב הב הפוקתב ,#2 תיבב b עוריא הרק C החפשמב :גירח עוריא שי וז המגודבש ךכל בל

 .ךשמהב וטרופי םיגירחב לופיטל תועצה .B החפשמ לש "התקזחב"

 – ףתושמ ריצ לע ,תבותכו החפשמ ,םינתשמ ינש תבצה תועצמאב תידממ-ודל הגוצתה הכפה וז המגודב

 לומ ןמזו החפשמ( םירחאה םיפוריצה ינשב םג שמתשהל ןבומכ רשפא .ןמזה ריצ לומ םיעוריאה תגצהו

 .חותינ שרודה הרקמה יפואו שמתשמה תוחונ יפל ,)החפשמ לומ ןמזו תבותכ וא ,תבותכ

 תיפרג הטישב חותינ

 ןהיניב בולישב וא תוטישה תחאב שומישהו ,יאלבטה חותינל הלוקש הביטנרטלא אוה תיפרג הרוצב חותינ

 טרופמ ןפואב ךשמהב םגדוי וז הטישב שומישה ןכלו ,יפרג חותינ ףידעמ בתוכה .רקוחה תופדעה יפל אוה

 הטישה יבגל םג רמשנ ידממ-תלתה לדומה לש הלק הגצהל םיידממ-וד םילדומב שומיש לש ןורקיעה .רתוי

 .תיפרגה

 םידעותמ םיעוריא לש הסירפב ,תמיוסמ תחא תבותכב ורקש םיעוריאה לכ ;ןושארה לדומה תא גיצמ 2 רויא

 ךרואל הלוע ףיצר רדסב הגצה( םיכיראתה תוינוטונומ לע הדפקה יכ שיגדהל שי .ורק םהב םיכיראתה תמועל

 יתחפשמה רקחמהמ החוקל המגודה .םיירשפא םיגירח שופיחו עדימה תנבה ךרוצל תינויח איה )לדומה לכ

 ןיב רשקה .םיליבקמ םיפנע 6 שי וז החפשמב ,םויכ רקחמה בצמ יפל .ץואדרמ וארגרוי תחפשמ ,בתוכה לש



 ןומדק-בא לש תורשפא לע העיבצמ םיפנעה ןיב םייטרפ תומש לש תיקלח תוהז ךא ,עודי וניא הלאה םיפנעה

 .ףתושמ

 דועב ,יקפואה ריצב םיגצומ וב םידעותמה םיעוריאהו ,118 רפסמ תיב איה העובקה תבותכה הז הרקמב

 ,דבלב שמתשמה תוחונל אוה םיעבצב שומישה .הלוע םינמז רדסב – יכנאה ריצב םיגצומ םיעוריאה יכיראת

 םידעותמ ןהיבגל תויומדה לש יתחפשמה ךוישה גצומ רויאה לש ןוילעה קלחב .ךכל רבעמ תועמשמ ול ןיאו

 ףנעה שומישב 118 רפסמ תיב היה הנודנה הפוקתה תליחתבש תוארל לק .וז תבותכב ורקש םיעוריאה

 ושארבש ףנעה שומישב ,תוחפל הנש 30 ךשמב ,ןכמ רחאלו ,וארגרוי ידוה-היחו שירעב ודמע ושארבש

 .)בתוכה לש אבס לש אתבסו אבס( וארגרוי עמעטו ףסוי-בקעי

 ,החפשמה לש ףסונ ףנע ינבל ורקש םיעוריאכ םיארנ ויה םה ,הלאכ ויה ול .םייתועמשמ םיגירח ןיא וז המגודב

 לש ותריטפ לש לופכ םושיר אוה דיחיה גירחה .םיוסמ ףנע ינב שומישב היה הזה תיבה הב הפוקת ךותב

 טרופיש יפכ .ולש הדילה םושירל קיודמב םיאתמ וניא םימושירה דחא רשאכ ,וז תבותכב וארגרוי השמ דליה

 ,תוחפשמל ןכוישו תויומדה יוהיזב יהשלכ תועט םויק ומצע ינפב ביתכמ וניא גירח לש ומויק םצע ,ךשמהב

 .הגירחה הדוקנה תא קמועל רוקחל ךרוצה לע עיבצמ אלא

 רקוחה יכרצ יפל ,יסיסבה לדומה יבג לע םיפסונ םינותנו תורעה תפסוהל תורשפאה םג תמגדומ הז רויאב

 וררוגתהש ירחא וא ינפל ולאה תוחפשמה וררוגתה ןהב תובותכה ופסונ הזה הרקמב .ולש תויתריציב תולתבו

 .118 רפסמ תיבב

 

 תמיוסמ תבותכב ןמזה ךרואל םיעוריא חותינ :2 רויא

 םיעוריא יכיראת לש הסירפב ,)היתורודל( תמיוסמ תחא החפשמל ורקש םיעוריאה לכ תא גיצמ ינשה לדומה

 תמועל םייתועמשמ םיינורקע תונורסח וא תונורתי הז לדומב ןיא .ורק םה ןהב תובותכה תמועל םידעותמ

 תופדעהו ,חותינל היעבה תוהמ יפל איה םהינשב וא םהמ דחאב שומישה תריחבו ,ןושארה לדומה

 .שמתשמה



 תאו ,החפשמה הררוגתה וב ןושארה תיבה תא וב תוהזל ןתינ .הזכ חותינ לש תינורקע המגוד גיצמ 3 רויא

 תיבב דלי לש הדיל לש החיכש העפות תוהזל ןתינ ןכ ומכ .ךשמהב םיאצאצה וררוגתה םהב םיפסונה םיתבה

 תיבב הריטפה השחרתה םיבר םירקמב – רתויב ריעצ ליגב ורטפנ םיבר םידליו תויה ,ךכמ רתוי .ומא ירוה

 לש ןושארה תיבב הארנכ רטפנ דחאה ,םינוש םיתבב גוז ינב ינש לש הריטפ תוהזל םג ןתינ .םמצע םירוהה

 .רטפנ םג םש ,וידלימ דחא לש ותיבב ררוגתהל רבע רתונה גוזה ןב וליאו ,החפשמה

 

 תמיוסמ החפשמ יבגל – תובותכה לכב םיעוריא חותינ :3 רויא

 ,תוחפשמה ידי לע תויטנוולרה תובותכה לכ סולכיא לש בצמ-תנומת גיצהל רומא ישילשה לדומה ,ןורקיעכ

 ידקפמ רמולכ ,תובותכה תניחבמ "בצמ ימוליצ" ונידיב שיו הרקמב ליעי וב שומישה .תמיוסמ ןמז תדוקנב

 .תיסחיה ותוטשפ בקע הז רמאמ תרגסמב טרופי אל ישילשה לדומב שומישה .ןיסולכוא

 םידחוימ םילדומ

 .תודחוימ תויעב חותינ ךרוצל ,הלעמל ועצוהש םילדומה לש םיבולישו תובחרה ,תורזגנב םג שמתשהל ןתינ

 חוקל וארגרוי תחפשמ לע עדימה לכ טעמכ .בתוכה לש ישיאה יתחפשמה רקחמהמ החוקל האבה המגודה

 ררבתה היצרגטניאה לש םיוסמ בלשב .החפשמ ץעל היצרגטניא רבע רשא ,ץואדר ןויכראמ םייח ימושירמ

 םיאושנ ויה םהינש ,וארגרוי םייח םשב םישנא ודמע םשארב םיפנע ינש ויה ץואדרב וז החפשמ יפנע ןיבש

 ףקיהל ץוחמ אוה וז הנקסמל וליבוהש תוביסה חותינ .ולשמ םיאצאצ תלשוש דחא לכלו ,הלייב םשב השאל

 "?םידרפנ םיפנע ינש ןכא ולא םאה" ןה וזה םיפנעה תדרפה זאמ ורתונש תוינורקעה תולאשה .הז רמאמ

 "?הנוכנה הרוצב הלאה תוגוזה ינש לש םידכנהו םידליה לכ וכיוש םאה ,םידרפנ ןכא םיפנעה םא" םגו

 השועה ,דחוימ לדומ רצונ ךכ ךרוצל .וז הלאשל הנעמב עייסת רשא תפסונ הנבות קפסל יושע תובותכ חותינ

 ודעות ןהב תובותכה לכ תוגצומ לדומב .)ןמזה ךרואל תובותכה לכב תחא החפשמ( ינשה לדומב לופכ שומיש

 לש תינורקע הנומת גיצמ 4 רויא .תיגולונורכ רדוסמו ףתושמ ןמז ריצ ךרואל םינודנה םיפנעה ינשב םיעוריא



 חותינב .תונורקעב ןדה רמאמב וגיצהל ידכמ ךבוסמ אוה תויתימאה תוחפשמה חותינו תויה ,המוד חותינ

 םירדוסמו םירפסוממ םיעוריאה .םיפנע ינש יבגל תומיוסמ תובותכב ודעותש םיעוריא 33 םיגצומ ינורקעה

 .ךייוש וילא ףנעה תא ןכו ,עוריא לכ עריא וב )תיב רפסמ( תבותכה תא גיצמ רויאה .הלוע םיכיראת רדסב

 וא ,ירמגל םינוש םיתבב וררוגתה םיפנעה ינש רמולכ ,טלחומ הפיפח רסוח לש איה תילאידיאה הנומתה

 הררוגתה B החפשמ .#2-ו #1 םיתבב הררוגתה A החפשמ ,הז רויאב .תונוש תופוקתב ךא םיתב םתואב

 עוריא ידי לע םגדומ גירח .#1 תיבב A החפשמ תא הפילחהו #4 תיבמ האצי רתוי רחואמו ,#4-ו #3 םיתבב

 תביבס התואב - B החפשמ ינב ידי לע סלכואמה #3 תיבב עריא ךא ,A החפשמל ךייוש רשא ,23 רפסמ

 .םיכיראת

 םג ,םידרפנ םיפנע ינש ולא ןכאש רבתסה וארגרוי הלייבו םייח תוחפשמ יפנע ינש לש יתימאה חותינב

 רבד ףיסוה אל חותינה ,רמולכ .םיגירח אלל – הכלהכ םיכייושמ םיאצאצה לכו ,םירוגמה תובותכ תניחבמ

 הדוקנב אקוודו – ץעה הנבמ תונוכנב ןוחטיבה תדימ תא הבר הדימב לידגה ךא ,יתחפשמה ץעה תניחבמ

 .םיבר הלאש ינמיס ויה היבגל

 

 תוחפשמ יתש ןיב רשקה חותינל דחוימ לדומ – 4 רויא



 םיגירחב לופיט

 .ולא תוינבתמ םיגירחה תשגדה דצל ,תועובקה םירוגמה תוינבת תפישח איה תובותכ חותינ תרטמ ,רומאכ

 ,םיגירח יבגל ושרדיש םיחותינל סיסב שמשל תויושעו ,החפשמה לע יללכ עדימ תוקפסמ תועובקה תוינבתה

 .ולגתיו הדימב

 תנומת תא תונשל יושע רשא שדח עדימ שופיח םג ילואו ,םייקה עדימה לש תידוסי הקידב שרוד גירח לכ

 :ןמקלדכ תויהל תולוכי וזכ הקידב תואצות .בצמה

 תועטה ןוקית .םייקה עדימב תמיוסמ תועטב השרושש היעב לע עיבצה תובותכה חותינ – תועט •

 .גירחה תומלעיהל םורגי

 תיבב ררוגתהל הרבע תדלוי ,לשמל .תודבועב הבוגמה ריבס יגול רבסה גירחל שי – ליבק רבסה •

 .הדילה הדעות  םשו ,רחא בושיב וא בושי ותואב ,הדילה תארקל המא

 תויעב דועיתל תוטיש .יחכונה רקחמה בצמב ןורתיפ הל ןיאש היעב לע עיבצמ גירחה – החותפ היעב •

 .הז רמאמ ףקיהל ץוחמ ןה ןתוא רותפל תויושעה ידיתע עוציבל תומישמו תוחותפ

 םירוגמ תובותכב יגולאנג שומיש ינפב םידמועה םיירקיעה םילושכמה

-ילכ רפסמ וגצוהו ,עדימ חותינ ךרוצל םירוגמ תובותכב שומישב יגולאנגה ךרוצה םייק רשאכ ,יפוטוא םלועב

 םימייק ,םלוא .וז הטישב בחרנ שומישל רקוח לכ ינפל ךרדה החותפ – גולאנגה שומישל םיינושאר רזע

 .הלא תובותכב בחרנה שומישה לע םישקמ רשא םייתועמשמ םילושכמ

 ,גולאנגה תא םישמשמה םיכמסמה לש טלחומה בורב האלמ הרוצב תוניוצמ םירוגמ תובותכ ,הלעמל רומאכ

 – המגודל ,תיקלח תבותכ .םירחוב תומישרו ,םידפסה ,ןיד-תיב יכמסמ ,םייח ימושיר ,ןיסולכוא ידקפמ ןוגכ

 .תיגולאנג הניחבמ הילע ךמתסהל השק ךא – םיפסונ םיכמסמ יגוסב תניוצמ ,דבלב בושי םש

 תוכורכה תויעבה ?ץופנ וניא יגולאנגה רקחמב רטמרפכ תבותכב שומישה עודמ הלאשה תלאשנ ,ךכ םא

 .עדימה חותינו עדימה תגשה ;םימוחת ינשב תורושק תובותכב יגולאנג שומישב

 ימלגה עדימה תגשה

 תיקלח הרוצב הגשהל םינתינו הרואכל "ולפוט" םישורדה םייגולאנגה םיכמסמהש החנה תדוקנמ םיאצוי ונא

 .יהשלכ הפיקע הרוצב וא תשרה ךרד תורישי ,םוגרת וא רוקמ תפש ,קותעית וא רוקמ םוליצ ,האלמ וא

 תא תוהזל ןתינ "םילפוטמ"ה םיכמסמה יבגל .הז רמאמ םוחתל ץוחמ אוה ולפוט םרטש םיכמסמב קוסיעה

 :תואבה תויעבה

 ןוגכ תורוקמ שי .רוקמה םוליצב קר הנימז איה ,תבותכ תמייק םהב םימושירה לש טלחומה בורב •

JRI-Poland ןתינ םהב ב"הראל ץוחמש תורוקמה ךא ,תולקב ןימז ירוקמה ךמסמה םוליצ םהב 

 .םיבר םניא הזכש םוליצ גישהל

 ןניא תובותכה ,לשמל JewishGen ,תוירוקמה תומושרה לש קותעית קר שי םהב םיבר םירקמב •

 .םיקתעותמה םיטנמלאה ןיב תולולכ



 תבותכה – תומושרה לש סקדניא רצונ וליפאו ,םינימז קותעית וא/ו םוליצ שי םהב םירקמה בורב •

 .תמיוסמ תבותכב ועריאש םיעוריא שפחל ןתינ אל ןכלו ,סקדניאב םילולכה םיטנמלאה ןיב הניא

 ונוניסו עדימה ןוימ

 הז םינותנ סיסב ,םלוא .ימינפ םינותנ סיסב לע םיתתשומ םיינרדומה ןיסחויה תונליא לוהינ ילכ בור •

 הדשו ,שארמ םירדגומ תודשב שופיחו ןוימ תולועפ לש עובק טס ךרד אלא ,שמתשמל שיגנ וניא

 הב שומישה – תודשה לכב ףחוס שופיחב הכימת שי םהב םירקמ םתואב םג .הזכ וניא תבותכה

 .לברוסמ

 לוהינ ךרוצל )וימודו Excel( ינורטקלא ןויליגב וא ,)הימודו Access( םינותנ-סיסב תונכותב שומיש •

 תונוכתה לכ תא תורסח הלא תונכות ךא ,רתויב שימג עדימ ןוניסו ןוימ רשפאמ יגולאנג עדימ

 םהש םיינכט םירושיכ תושרוד ןה ,ךכל ףסונב .תוידועייה ןיסחויה תונליא לוהינ תונכות לש תוידוחייה

 .םירקוחה תייסולכואמ ןטק קלח תלחנ

 חותינ ךרוצל ינורטקלא ןויליג וא םינותנ סיסב תנכות לא לוהינ תנכותמ יגולאנגה עדימה לש "אוצי" •

 .רתויב יקלח ןפואב ךמתנ עדימה ןמ קלח

 השק ןכלו ,םיטעמ םירקמב קר תשרב תונימז םינשה ךרואל בושיה תמרב תובותכ תרמה תואלבט •

 .רקחמה דקומב ןהש תובותכ דחאל םירקוחל

 ןתוא רוקמ תומושר ףסואל ללכ ךרדב לבגומ םירוגמ תובותכ יפ לע יגולאנג עדימ חותינ ,ולא לכמ האצותכ

 םוליצ שי ןהיבגל רשאו ,)'דכו בושי םש ,החפשמ םש( רחא רטמרפ יפ לע עדימ שופיח ךות רקוחה גישה

 .ינדי אוה הזה ףסואה ךותב תמיוסמ תבותכ רחא שופיחה ,תאז לכ ןתניהב םג .תשרב ןימז רוקמ

 םירקמה ןמ ןטק קלחב קר עצובמ אוה ןכלו ,לברוסמו יקלחל תובותכה עדימ חותינ תא תוכפוה הלא תולבגמ

 .ליעוהל יושע אוה םהב

 םייחה ימושיר לש רוקמה ימוליצל האלמ השיג לע תוססובמ בתוכה שמתשה ןהב תואמגודה יכ ןייצל שי

 ,בתוכל תונימז ויה אל תובותכ תרמה תואלבט .םיטסקטה לש ימצע קותעיתו ,יטנוולרה בושיהמ תובצמהו

 .הנימז הניא וז תיקלח השיג וליפא םירקוחה ןמ רכינ קלחל .דאמ רכינ ןנורסחו

 יגולאנגה רקחמה רובע םירוגמה תובותכ תונימז רופישל תועצה

 רשפאל ידכ תוחפל םיאבה םידעצה תא טוקנל םישקבתמ יגולאנגה רקחמה הדשב םייזכרמה םינקחשה 

 :רקחמה יאושנ לש םירוגמה תובותכב ליעיו בחרנ יגולאנג שומיש

 לכב ,םיגוסה לכמ תויגולאנגה תומושרה קותעית תוינבתל ףסוותהל ךירצ "םירוגמה תבותכ" הדש .1

 .ךכב םיקסועה םינוגראה

 .םירוגמ תבותכ יפ לע םינותנ שופיחב םג ךומתל םיכירצ םייגולאנגה םינותנה ירגאמ .2

 סיסב ךותב םישופיחו םינוימ ,תותליאש לש בחר ןווגמ רשפאל תוכירצ החפשמ יצע לוהינ תונכות .3

 אוציב הכימת תשרדנ ,ןיפולחל .םייעוצקמ יתלב םישמתשמל תיתודידי הרוצב ,ןהלש ימינפה םינותנה



 תורטמל  - תוירלופופ ינורטקלא ןוילג תונכות לא ,ןהלש עדימה תודש לכ לע ,תומושרה לש אלמ

 .תונקסמ תקסהו ,offline-ב חותינ

 ,JewishGen המגודל ,תימלועה המרב היגולאנגב םיקסועה םינוגראב םיבושי / םירוזאה ילהנמ .4

 םסרפלו ,םלופיטב אצמנה בושי לכ יבגל םינשה ךרואל תובותכ תרמה תואלבט תריציל גואדל םיכירצ

 .יגולאנגה דועיתה רתיו םידקפמ / םייחה תומושר םע דחי ןתוא

 םוכיס

 לש דמעמל תחכשנ "הדוד תב" לש דמעממ יגולאנגה רקחמב םירוגמה תבותכ דמעמ תא ריבעהל ןתינ

 ,גולאנגה קסוע םהב םימושירה לש טלחומה בורל תדמצומ םירוגמ תבותכ .וב בשחתהל יוצרו ןתינש רטמרפ

 .תובושח תונבות לש ןדבאל םורגל הלולע הב קוסיעמ תומלעתהו

 םינשה ךרואל תובוחרה תומשו רופסמה תוטיש לש תונתשהל עגונה עדימ שרוד םירוגמה תובותכב לופיטה

 ארוק ךכל ףסונב .םירקוחה רוביצל םתשגנהו ולאכ עדימ ירגאמ תריציל ארוק הז רמאמ .בושיו בושי לכב

 .תובותכ יפ לע לק שופיח רשפאל ידכב ,תויגולאנגה תונכותב םירוגמ תובותכל תוסחיתהה גורדש רמאמה

 ,יתחפשמה ץעה תיינבב םירוגמה תובותכ תועמשמ חותינל תויפרגו תויאלבט תוטיש רפסמ םג עיצמ רמאמה

 – תופסונ תוטיש עיצהל םינמזומ םיארוקה .הז ץע תיינבב םימדוק םיבלשב ולפנש תויועט שופיחב םגו

 .רקחמה תלעותל

 בתוכה לע

 ,הקינורטקלא תסדנהב ןושאר ראות לעב ,העבראל בסו השלשל בא ,יושנ ,לארשי דילי אוה )וארגרוי( רוגי יסוי

 ,הינמור ,הניבוקוב רוזאב זכורמה יתחפשמ רקחמב קסוע יסוי .רנויסנפ תעכ ,תוכרעמ תסדנהב ינש ראותו

 .תורחא תורגסמבו JewishGen תרגסמב רוביצל יגולאנג עדימ תשגנהב קסוע ןכו ,הנש 30 הזמ

 עקר תורעה

 רגדא רמ ידי לע ומלוצ 1929 – 1857 םינשה ןיב ץואדר לש תידוהיה הליהקל םיעגונה םייח ימושיר •

 ,(Martina Hauster) רטסואה הניטרמ ידי לע רצונ םהלש סקדניאה .(Edgar Hauster) רטסואה

-http://czernowitz.blogspot.com/2016/12/the-radautz-vital תבותכב ישפח שופיחל ןימז אוהו

records-index.html , סקדניא ותוא .םישורד םיפד לש רוקמ ימוליצ ישפח ןפואב ןימזהל םג ןתינ םש 

 .JewishGen רתאב הינמור / הניבוקוב לש םינותנה סיסב תרגסמב םג שופיחל ןימז

 לע הנבנ תורובקה סקדניא .רלצנטש ידיסו ידנוב ידי לע ובורב דעות ץואדר לש ידוהיה ןימלעה תיב •

 לש תונומת ףוריצב ,JewishGen לש JOWBR טקיורפ תרגסמב שופיחל ןימז אוהו ,בתוכה ידי

 .תובצמה ןמ רכינ קלח


