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ערותילחכהזנאםירענואלכיוש,כערכנויששאמ .האלהמיםיהאתתארלונטהחל"

 :גאוותיאחררכרעל ...יריותקולמעשנוכרחובהכתיכהכאמצעעומראני .הבוקראור

לםוהעירעעןמלר,צוהאאתוטמנשלהאיןכתיייהתריוכםיראוהנרלייםוהגםיכימשלע

 '."תיטלריההתוהעריצלשחותיוהרצעיםשהפאת

כמו . 1942בקיץורשהגטובלב ,פולנייהודינער ',אץ 1ייז~םונחכתבהללוהדבריםאת

הגיעהכיצד .השנייההעולםחמתלמשהסתיימהלפנינרצחיאץוייגז ,פוליןידוהימרבית

גטומיהודירביםשלסיפורםכמוזה,יהודינערשלרווסיפזו?מצמררתצוואהולידינ

שייסד.והמפעלאחדאדםבזכותלידינוהגיע ,ורשה

 .-1900בהמזרחיתשבגליציהעגנון)י"ששל(עירויאץיבבוצנולדרינגלבלוםעמנואל

עבר-1919במאמו.התייתם 12ובגילהבינונימהמעמדסוחריםלמשפחתבןהיההוא

ההיסטוריהבלימודילהתמקדהחליטמהזמןכעבור .טהיבאוניברסללמודוהחללוורשה

יהודיקורותעלמחקרובזכותורשהמאוניברסיטתדוקטורתוארבליק 1927בשנתו

תיכונייםספרבבתיאחדותשניםלימדהשנייההעולםמלחמתלפנים.יהבינייבימריהע

 .בוורשהוינטיהגבמשרדועבד "שמאלציוןפועלי"בתנועתחברהיה ,יהודייםלנערים

הטיפולאתלרכזכדיןיפולשבמערבזבונשיןלמחנההגיוינטמטעםחלנש 1938בנובמבר

רמניהגמגירושםעקבבמקוםכנווששפולניתאזרחותבעליהודיםיהםיהפליט OOO,6ב-

 .באוקטובר-27ב

ברשתיבשמשרהלגברתלהודותברצובי .בצקרימיאורשללמאמרוריטוסיהרקעשמלשבועדהזמאמר
 .רבותלישסייעהעדותהעלהגטאותחמילוץיבומק

 I 9 "כתשנגוע"ווארגי ] 14-9ימע ,)ג"סשת( 2יליווגריה,וטסילהסטיורנטלסמהב ,הה;ה'הי[
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לבלוםגרינעמנואלר"ד

1944-1900 

כצירבזינווהרינגלבלוםשהההמלחמהפרוץערב

אף ,הכ"אהציוניבקונגרסשמאל"ציון"פועלימפעם

כיבושה 2לפולין,לחזורבחרבשווייץלהישאריכולשהיה

השלפונות , 1939בספפמבר 2Sב"הושלםורשהשל

במרכזנפרדתבשכונההיהודיםאתריכזוהגרמניים

בשיאו ,בחומה 1940בנובמברשנסגר-הגפו-העיר

 ,רינגלבלוםהד"רובהםאדםבני 445,000כ"הגפוהכיל

היה ,"יודנרפ"בחברהיהשלארינגלבלום, ,ובנואשתו

היה,הואהגפושלפורמליתהלאבהנהגהפעילהלדמות

עצמיתלעזרהמוסד"בהציבוריהמגזרעלממונה

עממייםמפבחיםשלרשתוהפעיל ) ZSS (סוציאלית"

ביחדקשה,במצוקהשרויהשהייתההגפולאוכלוסיית

חברה"בגפו,היידישתרבותלהפצתארגוןרינגלבלוםהקיםלינדרמנחםחברועם

 3ומדעיים,תרבותייםומפגשיםהרצאותבהכנתשעסקייקאר"),"( "לתרבותיהודית

כברהגההקמתושאתהמחתרתי,הארכיוןהיהלבלוםרינגשלביותרהחשובמפעלו

היספורייםבמאורעותלהתנסותעתידיםהיהודיםכילוניבאלבו 4,1939באוקפובר

הסתפקתחילההבאים,הדורותלמעןאותםלתעדההיספוריוןעלוכיתקדיםחסרי

ביומנו,וברישומןהסעדפעילויותעלמופקדבהיותולאוזניושהגיעוידיעותבאיסוף

התגבשהגפו,סגירתלאחרובנובמבר,נוספיםאנשיםרינגלבלוםאליוצירף 1940במאי

זרמיםמנציגיהורכבהוןיהארכהנהלתמאורגן,מחתרתיארכיוןלכללהמקוריהצוות

ואסרהירשהמזכיריםאת ,עצמורינגלבלוםמלבד ,וכללהבגפושפעלושוניםפוליפיים

זגן,שכנאלוין,אברהם ,הוברבנדשמעוןהרבקאהן,מנחםהגזברגופקובסקי,ואליהו

הארכיוןשלתקציבומרביתגוזייק,ודודגיפרמןיצחקברסלאב,שמואל ,לנדאואלכסנדר

הגיוינפמשרדמראשיהיועצמוורינגלבלוםגוזייק ,גיפרמןשכן ,נפויהגימקופתבא

אתלקייםנהגושהפעיליםמשוםלוניתןשבת",עונג" ,הארכיוןשלהקודשם,אבורשה

 5 ,שבתבימיהחשאייםמפגשיהם

 ,נוספיםרביםגורמים "שבת"עונגבעבודתהשתתפוהארכיוןהנהלתאנשימלבד

רישוםידיעלהכבושהפוליןוברחביורשהבגפוהמתרחשאתעדויתהארכיוןאנשי

לאורשהוציאוחשאיתעיתונותכמו ,ערךכבעלשנתפסהיספוריחומרואיסוףשופף

פרופוקוליםציבורי,ענייןבהםוהיהלגפושהגיעומכתביםהנוער,ותנועותהמפלגות

כןכמו ,בחשאישפעלוהציבורייםהגופיםשלפעילותםעלונתוניםוסקירותמישיבות

כתיבתתחרותעלהוכרזלגאליתצורהלעבורתםלשוותהארכיוןהנהלתחבריביקשוכאשרלרוגמה,א
 ,הגיוינטהעמירהפרסכסוםאת ,כפסיפרסנושאתעבורות
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אחריםמגטאותלוורשהשהזדמנויהודיםפליטיםשלמפיהםעדויותהארכיוןפעיליגבו

גרידאתיעודעלנוסףשבויים.ממחנותהשתחררואועבודהממחנותששבואנשיםומפי

ברחבייהודיותקהילותחייעלמונוגרפיותנושאים:במגווןעבודותכתיבתהארכיוןיזם

החייםופולקלור;הומורעצמית;ועזרהסעדבריאות,שאלותבגטו;ונוערילדיםפולין;

הברחתבגטו;תאטרוןליהודים;גרמניםביןיחסיםליהודים;פולניםביןיחסיםהדתיים;

ורינגלבלוםאלה,בנושאיםהבקיאיםאנשיםלידינמסרההעבודותכתיבת .ועודמזון

מחקר.אמכוןשלתפקידהארכיוןעצמועלנטללמעשה,בכ,ךאותן.ערךעצמו

ליצוראמורהושהייתהוחצי""שנתייםשכונתהלתכניתלגשתהוחלט 1942באביב

התהפוכותבשלהמלחמה.ראשיתמאזשהצטברווהחומרהניסיוןשלרב-צדדיסיכום

הרציחותעלידיעותלהגיעהחלולוורשהזו.תכניתמומשהלאבגטושהתחוללו

לאסוףהייתהשבת""עונגאנשילעצמםשהציבוהמטרותמןאחתבמזרח.ההמוניות

להתווסףהחלוהארכיוןואלההשמדה,ולתהליךלגירושיםהנוגעהאפשרככלרבחומר

רינגלבלוםכתב 1942ביוני-26בהיודנרט.אוהנאצייםהשלטונותפרסמושאותןמודעות

ביומנו:הבאיםהדבריםאת

היוםשבת].[עונגע"שעבורגדוליםמאורעותשליומםהואביוני 26שישייום

כברלנוהידועכלבונמסר .פוליןיהודיאלשידרהאנגליהרדיוהצהרייםלפני

שהעולםכךעלכאבנוארוכיםחודשיםועוד.חלמנו ,לבובוילנה,סלונים,היטב:

בטענותבאנוהימים.בדברילהדומהשאיןשלנוהטרגדיהנוכחואילםחירשניצב

- ]הגולה[הפולניתהממשלהעםבמגעהעומדיםלגורמיםהפולנית,לציבוריות

אותןשכלאפואמסתבר ] ... [פולין!ביהודיהטבחעלמדווחיםשאינםכךעל

 .גדולההיסטוריתשליחותבזהמילאהש"עקבוצת ] ... [פרילבסוףנשאוהתערבויות

ברור-מכיליוןיהודיםאלפימאותהצילהואולילגורלנוהעולםאתהזעיקההיא

מאתנומיבחיים,יישארמהקבוצהמייודעאינניהקרוב.העתידרקיוכיחשזאת

העמלכל :לכולנוברוראחדדבר-שנאסףהחומראתלעבדויזכהבגורלויעלה

מהלומההנחתנו .לשוואהיולאמתמיך,בפחדוהחייםהנפשמסירותשלנו,והיגע

האויב.בעל

גורשושבועותשישהתוך .ורשהגטותושביבגירושהגרמניםהחלו 1942ביולי-22ב

האקציהבמהלךבאוגוסט,-3בטרבלינקה.ההשמדהלמחנהרובם ,אדםבני OOO,270כ-

המתמקדתההיסטוריוגרפיתהאסכולהמןהושפעושבת"עובג"אנשי . 29עמיתשמ"ב,קרמיש:ידא

שנכבתוהעבודותמרבית .העולםמלחמותשתיביןשהתפתחה ,"העםשלהיסטוריה"באו "מלמטההיהיסטור"ב
ום. rהיוםחיישלבבעיותעוסקותןוהארכיעבוד

יתדאופטימיתהייתההצהדתוכייודעיםאבומעשהשלאחדבחכמה . 387-386עמי , 1992 :בגלבלוםירדיב
 ,המידהעל
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ושנייםליכטנשטייןישראלוהמורההסופרהטמינוובוהו,בתוהושרויהגטוובעוד

ברחובהארכיוןשלהראשוןחלקואתגרבר,ודודגזייואץינחום ,לשעברמתלמידיו

הובאשמתוכן ,צוואותיהםאתהשלושהצירפוהארכיוניהחומראל . 68נובוליפקי

המאמר.בתחילתהציטוט

חלקהוטמן 1943פברוארבסוףשבת"."עונגשללחיסולוהביאהלאהאקציהאך

עדותהארכיוןאנשיגבוימיםבאותם 6.68נובוליפקיברחובהפעםגם ,הארכיוןמןנוסף

באמצעותללונדוןהועברהוהיא~למנו,ההשמדהממחנהשנמלטאדםשלמפיו

הגדולהגירושעלמפורטוחשבוןדיןלבריטניההועברודרךבאותה .הפולניתהמחתרת

הגירוש.ומימיתעודותולקט 1942בקיץורשהמגטו

שםורשה;שלהארילצדובנו,אשתועםיחד ,לעבוררינגלבלוםהצליח 1943במרס

[אדון]"פאןבכינוירינגלבלוםהשתמשהאריבצדהפולנים.ביןמסתורמצאוהם

האקציההחלהתש"ג,הפסחחגערב ,באפריל-19ב .זהותואתלהסוותכדירודזבסקי"

תחילתמועדעלמראשידעובגטוהלוחמים .ורשהגטומרדפרץובעטיההאחרונה,

ככלובו,הארכיוןשלוהאחרוןהשלישיחלקוהמרדפרוץערבהוטמןלפיכךהגירוש.

הראשונים,החלקיםשניכמושלא .(אי"ל)הלוחם"היהודיה"ארגוןעלחומרהנראה,

שוינטוירסקהברחובבמרתףהשלישיהחלקהוטמן ,נובוליפקיברחובשהוטמנו

) 34 (Swietoje rska . ה"מברשתנים"באזור-הגטושלמזרחיהצפוןבחלקושכןזהרחוב

 .הבונדאישאדלמן,מרקשלפיקודותחתשהיה-

לכךתיעודאין .בגפולגטובחזרה "רודזבסקי"פאןנכנסהמרדתחילתלפנייום

מהידועלאהארכיון.שליהשלישחלקולהטמנתכלשהיבדרךקשורהלגטושחזרתו

העבודהבמחנהמוחזקהואכינודע 1943ביוליוהגירוש.הקרבותבעתלרינגלבלוםאירע

משםאוילהוצהצליחוויהודייה)(פולנימחתרתאנשילשני ,בליןולרושבאזי,קטרווני

נוספיםיהודים-30כעםהסתתרלבלוםרינג .רכבתפועלשלבמסווהלוורשהולהחזירו

ב- .רשימותיואתלערוךוהמשיךמשפחתועםהתאחדשם , 81יצקהוגרברחובףבמרת

ימים .פביאקהכלאלביתהובאויושביווכלהלשנהעקבהמקלטנתגלה 1944במרס 7

-8.13הבןאוריובנםיהודיתאשתו ,רינגלבלוםלהורגהוצאומכןלאחרספורים

צוותשלהאחרוניםהחבריםשניואסר,רשיוהאוירבךרחלהחלוהמלחמהלאחר

בחיפושיםלפתוחבפוליןהיהודייםהמוסדותאתלשכנעלנסותבחיים,שנותרוןוהארכי

למשימהגויסודברשלבסופוורשה.שלחורבותיהתחתהקבורהארכיוניהחומראחר

ברחובהחפירותבתכנוןהחלוהםינסקי.יפלשצהפולניוהאדריכלסובולהרמןהמהנדס

 ,ההטמנהשלהמדויקהמקוםאתידעהנראהשככלואסר,הירש .ובביצוען 68נובוליפקי

תיבותעשרנחשפוובוהביתמרתףאותר 1946בספטמבר-18ב .למחפשיםרבלעזרהיה

מןחלקכיהסתברהתיבותכשנפתחוהארכיון.שלהראשוןחלקואתהיוואשרפח
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ההיסטורי"המכוןגייס 1949בסתיו 9והתעפש.נרטבהחומר

 "כ(זלוטימיליוןשניעדכמיליוןשלסכוםבוורשההיהודי"

ימים)אותםשלהחליפיןשערלפידולר 5,000עד 2,500

הארכיוןשלחלקואחרחיפושלערויכדיהגיוינטמארגון

הסתייםזהחיפושניסיון 1° . 34שוינטוירסקהברחובשנטמן

 ·בכישלון

במהלימקרהבדרינחשףהארכיוןשלהשניחלקו

בדצמבר 1ב" 68נובוליפקיברחובשבוצעובנייהעבודות

לשלטונותשדיווחוויצייק,ולדיסלבהבנייה,מפקח . 1950

הפולנימהמיניסטריוןפרסבתמורהקיבלהגילוי,על

שמוריםהיו 1950ב"שנחשפוהמסמכיםולאמנות.לתרבות

טובהבאיכותנשתמרוולכןאטומיםחלבקנקנישניבתוי

שנתגלוהמסמכיםכל 11.1946ב"שנחשפוהמסמכיםשלמזו

היום.אעדבמרביתםמחזיקוהואבוורשה,היהודיההיסטורילמכוןהועברוכהעד

שביןלתקופהרינגלבלוםשלורשימותיויומנוגםנמצאושנתגלוהמסמכיםבין

"הזיכרוןברשימתשבת""עונגאתאונסק"והכליל 1999ב" . 1942לדצמבר 1939ספטמבר

אוספיםלצדהעולם"של

מרחבינבחריםארכיוניים

תבל.

שיקומהשהסתייםלאחר

נזנחוההרוסהורשהשל

חלקואתלאתרהמאמצים

ההנחההארכיון.שלהאחרון

תחתנקברהחומרכיהייתה

על .שהוקמוהחדשיםהמבנים

שלההיסטוריתחשיבותו

לצדאוירבןורחלואטרהירש
ברחובשנחשףהארכיוןשלחלקו

 •ך 946בטפטמברנובוליפקי

 )הגטאותלוחמיביתארכיון(

 .ןהארכיוימטמכנגנזושבהםוהקופטאותהחלבקנקני

וחלקחשיפתלאחרלוורשהצוקרמן )(אנטקיצחקשלחהגטאות,לוחמיץקיבוחברת ,שנררהשאתא
לגורלחששולישראלשעלוורשהגטואנשי .""דרורתנועתשלחומרמשסלחלץכדיהארכיוןשלהראשון
שלובפענוחובזיהויובמיונו,שעסקלצוותהצטרפהשנרפולין.שלהקומוניסטייסהשלטונותתחתהחומר
פריטיסבגדיהתחתמחביאהשנרהייתהצהריים,לארוחתלצאתנהגהעובדיםשצוותבזמןשנחשף.החומר

מתקופתצוקרמןיצחקשלהאישיפנקסואתכללואלופריטים .ארצהלהביאהצליחהשאותםשוניםארכיוניים
שלוצוואותיהםחבריםמספרשלתמונות , 1940ב"לאורהוציאה ""דרורשתנועתבייידשמקראה ,המלחמה

לוחמיביתבארכיוןכיוםמצוייםאלוממסכיםלעיל.שהוזכרוליכטנשטייןוישראלגרוברדודגזייואץ,'נחוס

הגטאות.
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רינגלבלוםארכיוןשבלאגוזמה,בלילומר,"אפשרכיואסרהירשהעידהאבודהחומר
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