
Genealogy and Records Search for Zaglembie

Links - קישורים

No.

Name of 

Database Description תאור Link
הערות

1 פניה לארגון זגלמביה admin@zaglembie.org

יש מעט מאד 

ניתן . אינפורמציה בארגון

לפרסם בלוח מודעות של 

.הארגון

2 JRI Poland
A database of Polish 

Jewish records

מאגר מסמכי רישום 

יהודים בפולין
http://jri-poland.org/

.מומלץ ביותר
 ארגון זה מצא מסמכי 

רישום של יהודים כמעט 

.בכל עיירות זגלמביה

3
JewishGen Family 

Finder (JGFF)

A database of ancestral 

towns and surnames 

currently being 

researched by Jewish 

genealogists worldwide.

מאגר  נתונים לפי 

עיירות ושמות 

משפחה

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

4
פניה לארכיונים בעיריות 

של העיירות בפולין

5
 Mr. Adam- פניה ל

Szydłowski

איתור מסמכים 

בארכיונים של עיירות 

זגלמביה

pumex66@wp.pl

!מומלץ

אדם שידלובסקי גר 

עזר להרבה . בבנדין

חברי ארגון תמורת 

.תשלום

6
JewishGen Holocaust 

Global Registry

A database of Holocaust 

survivors
מאגר ניצולי שואה http://www.jewishgen.org/registry/

7
Archiwów 

Państwowych 

Inventory descriptions of 

archival materials 

רשימות מצאי 

, רשומות לידה:

פטירה מוות

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

http://jri-poland.org/
http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/index.php?l=en
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Urzad Stanu 

Cywilnego, Miasta 

Stolecznego, 

Warszawy. III Wydzial 

Rejestracji Stanu 

Cywilnego i Ksiag 

Zabuzanskich, Sekcja 

Ksiag Zabuzanskich

ארכיון בורשה

תעודות ורישומים בני 

פחות ממאה שנים 

מצויים בארכיון 

המדינה הפולני 

.בוורשה

Ul. ks.I.Klopotkowskiego 1/3 03-718 Warszawa

רצוי ,  יש לפנות אליהם

יש צורך . בפולנית

להוכיח קרבה ראשונית 

על ידי משלוח צלום 

אם השם שונה . דרכון

משמו של האדם 

המבוקש יש אפשרות 

. לשלוח אישור נוטריוני

גם פה ניתן לעיין בתיקים 

ויש אפשרות להזמין 

.מסמכים

8 Yad Vashem

THE CENTRAL 

DATABASE OF SHOAH 

VICTIMS' NAMES

רשימת ניספים 

בשואה
http://yvng.yadvashem.org/index.html?

9 JDC

The American Jewish 

Joint Distribution 

Committee 

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

10

United States 

Holocaust Memorial 

Museum

Holocaust Survivors and 

Victims Database
https://www.ushmm.org/online/hsv/person_advance_search.php מוזיאון בוושינגטון

11 FamilySearch MORMONS https://familysearch.org/search

חלק . אתר המורמונים

מהמידע נמצא על גבי 

מיקרופילמים בבית 

.התפוצות

12 בית התפוצות מאגר חיפוש שמות http://dbs.bh.org.il/he/
ישנה אפשרות להוסיף 

עצי משפחה למאגר

13 Yizkor Books Online פנקס בנדין http://yizkor.nypl.org/index.php?id=1789

- הספר נכתב בשנות ה

יכול להיות שחסרים  , 60

שמות

14 Yizkor Books Online 
ספר סוסנוביץ והסביבה 

בזגלמביה
http://yizkor.nypl.org/index.php?id=2880

- הספר נכתב בשנות ה

יכול להיות שחסרים  , 60

שמות
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15 Yizkor Books Online 
ספר קהילת יהודי דומברובה 

גורניצה וחורבנה
http://yizkor.nypl.org/index.php?id=1995

- הספר נכתב בשנות ה

יכול להיות שחסרים  , 60

שמות

16 Yizkor Books Online 
ספר זיכרון זאוויערטשע 

והסביבה
http://yizkor.nypl.org/index.php?id=2807

- הספר נכתב בשנות ה

יכול להיות שחסרים  , 60

שמות

17 Yizkor Books Online ספר וולברום עירינו http://yizkor.nypl.org/index.php?id=1270

- הספר נכתב בשנות ה

יכול להיות שחסרים  , 60

שמות

18 Yizkor Books Online ספר כשאנוב http://yizkor.nypl.org/index.php?id=1175

- הספר נכתב בשנות ה

יכול להיות שחסרים  , 60

שמות


