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The core starting point is your own family. Find every living relative you can and ask who they know about in 
the family tree. Search out your oldest relatives first and interview them. They will be gone before you know 
it, and the time to ask them questions is now.  

Your local Jewish genealogical Society: For example, the Israel Genealogical Research Organization (IGRA). 

Family tree software: 
• On-line: MyHeritage.com or Geni.com or Ancestry.com 
• On your computer: Mac: Reunion, Mac or PC: Family Tree Maker or Roots Magic  

 
Websites: 

• JewishGen.org and JewishGen Family Finder! JewishGen’s online discussion groups; Burial records 
• Facebook: Jewish Genealogy Portal 
• Facebook: Tracing the Tribe Jewish Genealogy 
• Facebook: Jewish Genealogy Poland 
• Facebook: Czech Jewish Genealogy Ancestry.com 
• FamilySearch.org 
• Geni.com 
• MyHeritage.com 
• LibertyEllisFoundation.org 
• Billiongraves.com 
• Findagrave.com 

 
Read latest edition of Gary Mokotoff’s Getting Started in Jewish Genealogy  
 
Subscribe to Avotaynu, the International Journal of Jewish Genealogy. 
 
International Association of Jewish Genealogical Societies Meeting (Aug 10- Aug 13 on-line) <iajgs2020.org> 
 
DNA testing services 
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םיליחתמל ךירדמ - תידוהי היגולאנג  
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 .ןיסחויה ןליאב םיעדוי םה ימ תא לואשל רשפאו יח החפשמ בורק לכ תא אצמ .ךלש החפשמה איה תירקיעה אצומה תדוקנ
 אוה תולאש םתוא לואשל ןמזהו ,תאז עדוי התאש ינפל ומלעיי םה .םתוא ןייארו םיקיתווה ךתחפשמ יבורק תא הליחת שפח
וישכע . 

ךלש תימוקמה תידוהיה תיגולואנגה הדוגאה  (IGRA). 
ןיסחוי ןליא תנכות : 

 MyHeritage.com וא  Geni.com וא  Ancestry.com ןייל-ןוא  : 
•: Mac: Reunion, Mac וא  PC: Family Tree Maker וא  Roots Magic ךלש בשחמב   

םירתא : 
• JewishGen.org ו- JewishGen Finder Family! לש תונווקמה ןוידה תוצובק  JewishGen 

תידוהי היגולאנג לטרופ :קובסייפ •  
טבשה לש תידוהיה היגולאנגה רחא בקעמ :קובסייפ •  

תידוהי היגולאנג ןילופ :קובסייפ •  
קובסייפ • : Ancestry.com 

• FamilySearch.org 
• Geni.com 

• MyHeritage.com 
• LibertyEllisFoundation.org 

• Billiongraves.com 
• Findagrave.com 

ףוטוקומ יראג לש תידוהיה היגולאירגב הדובעה תליחת לש הנורחאה הרודהמה תא ארק  
ל יונמכ םשריה - Avotaynu, תידוהי היגולאינגל ימואלניבה תעה בתכ . 

13 טסוגוא -10) ןיילנוא   ) <iajgs2020.org> 
תוקידב יתוריש  DNA 


