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. נלמד כאן איך עושים זאת בעזרץ דף ועט, בסיום ישנם  גוונות לייצר עץ משפחתיכים מישנם דר

 . וספותנים שעוזרים לבנו לבנות עץ בעזרת דרכים נסרטונים שו

 עץ המשפחה )או 'אילן היוחסין'( הוא הלב של כל עבודת שורשים.

גרפי המתאר את בני המשפחה ואת הקשרים ביניהם: הורים, בנים,   עץ המשפחה הוא תרשים 

כל   של  שמותיהם  את  להכיר  חייבים  אתם  משפחה  עץ  לצייר  כדי  ועוד.  דודים  זוג,  בני  אחים, 

הקרובים המופיעים בו. לרוב, ציור העץ מכיל פרטים מעטים על כל אדם המופיע בו.  את רוב  

 תמונות, סיפורים וראיונות. -ני המשפחה לא תוכלו לרשום בעץ המידע שאספתם על ב

 מאיפה מתחילים?

את ציור העץ כדאי שתתחילו ב 'עלה' שלכם עצמכם. ציירו מלבן או אליפסה, ורשמו בתוכו את  

שמכם ואת שנת הלידה שלכם. אלה הפרטים הבסיסיים שרצוי לרשום לכל שם בעץ המשפחה. 

ניתן להוסיף את שם הישוב בו גרה המשפחה בזמן שנולדת  ם. למסגרת השם נקרא  אם תרצו 

 'עלה'. 

לפעמים נוהגים לצייר מסגרת שונה לגברים ונשים. הנשים בתוך אליפסה והגברים במלבן. אם  

 תרצו תוכלו לבחור צורות שונות לעלים בעץ שלכם. 

השלב הבא הוא ציור שמות ההורים. ציירו את שני העלים זה ליד זה מעל לעלה שלכם, וחברו  

זה מצ קו  בקו.  בניביניהם  של  הם  אלה  מכיוון שברוב  -יין ששני שמות  לב:  נשואים. שימו  זוג 

המשפחות נוהגים לאמץ את שם המשפחה של אבא, יש לרשום בעלה של אמא את שם המשפחה 

שלה מהבית, כפי שנקראה לפני הנישואין. מתוך הקו המקשר בין העלים של ההורים ציירו קו  

זהו קו המציין שעל זה הוא צאצא של הורים אלה. בציור של דינה שיוביל אל העלה שלכם.  ה 

 .1991אפשר לראות שאביה, בוריס, נפטר בשנת 

אחר ואחיותיכם.  אחיכם  של  העלים  את  העלה שלכם  ליד  הוסיפו  סבא  -עכשיו  את  הוסיפו  כך 

 וסבתא, הוריהם של ההורים. 

 בשלב הזה כבר תוכלו לראות שלעץ יש שני כיוונים: 

הג )או  האורך  דור  כיוון  מעל  מצוייר  אבות  דור  כל  במשפחה.  הדורות  מספר  את  שמציין  ובה( 

 הצאצאים. אם תספרו את שורות השמות בציור שלכם תוכלו לדעת כמה דורות מופיעים בו.

מספר השמות לרוחב הוא   -כיוון הרוחב מתאר את מספר האחים שיש בכל משפחה. בדור שלכם  

אלה הדודים והדודות. בדור של סבא וסבתא   -רים כמספר האחים שלכם )כולל אתכם(. בדור ההו

 אלה הדודים והדודות של הוריכם. 
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לכל צירוף של עלים נקרא 'ענף'. כאשר תציירו את העץ תוכלו לראות איך כל צאצא הוא בעצם 

 התחלה של ענף חדש. 

עצי המשפחה נוטים להתנפח מהר לרוחב, משום שאת הדודים והדודות שלכם ושל הוריכם אתם  

ירים, וקל לכם למלא במהירות את הענפים שלהם. החלק הקשה שבציור עץ המשפחה, ובעצם  מכ

של איסוף המידע כולו, הוא ציור העץ לגובה. ככל שתחקרו בעבר הרחוק יותר, כך יקשה עליכם  

למצוא את השמות ותאריכי הלידה של אבות המשפחה. אם מישהו במשפחתכם כבר צייר את עץ  

זר במידע שלו. אם לא, תצטרכו להסתפק בזכרונות, ואלה לא תמיד מקיפים  המשפחה, תוכלו להיע

 הכל.

 הנה עץ לדוגמא: 

 

 סרטוני הסבר 

o  משפחתי בפאוור פוינט מייצרים עץ איך 

o  בתכנתBOOK-C 

o להכין עץ משפחתי ב-WORD 

o איך עושים עץ בעזרת דף ועט 

 

 בהצלחה!!

https://www.youtube.com/watch?v=NO9DmFKQOf4&ab_channel=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%AA%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=RGFrSPR0G_M&ab_channel=cbookalbum
https://www.youtube.com/watch?v=RGFrSPR0G_M&ab_channel=cbookalbum
https://www.youtube.com/watch?v=RGFrSPR0G_M&ab_channel=cbookalbum
https://www.youtube.com/watch?v=hbGswsUFBYk&ab_channel=%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%9E%D7%9F
https://www.youtube.com/watch?v=hbGswsUFBYk&ab_channel=%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%9E%D7%9F
https://www.youtube.com/watch?v=20kcA1zOIw4&ab_channel=%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%A9%D7%97%D7%A3%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F

