
חלקולמציאתהסבירות
הארכיוושלהשלישי

ורשהגטושלהמחתרתי
מחדשהערכה

מיבצקךאוךי

גטושליהמחתרתהארכיוןלשישהשליחלקולמציאתהסבירותאתאבחןזהבמאמר

ןיבפולאדםבניאלפימאותשלהםייחאתתיערהארכיון ."שבתנגו"עבכינוישנודעהשרו

סטוריתיההתוובשיחעלמעיריםבעברפוששנחמתוכוםיוחלקנותשוותווימזהשהכבו

שיילשהחלקןפתילחשכהערשנעשתההעבורהאתאתארכןכמו .הרופןוצאתיוהרגשית

 .להמשךהמוצעתהעבורהתכניתואתהארכיוןשל

היסטורירקעא.

בוורשהרינגלבלוםעמנואלההיסטוריוןשלבדירתונתכנס , 1940בנובמבר 22 ,בשבת

שלעדותופיעליי.שבתעונג"ארכיוןשלוהכלליםהפעולהקוויאתשקבעצוות

 ,מוריםחברתיים,פעיליםבהםחברים,עשרותכמהמנההארכיוןצוותרינגלבלום,

חלוץ""מה(רובםשונותנוערובתנועותפוליטיותבתנועותוחבריםסופרים ,מדענים

למעןולתעדלרשוםהייתההארכיוןחברילעצמםשהציבוהמטרה .)"הצעירשומר"וה

מרכזדילתפקופלגיו.זרמיוכלעלהיהודילעםערךבושישחומרכלהבאיםהדורות

מידורלצורכי .ליכטנשטייןישראלוהמורההסופרמונההאוספיםשלהטכניתהשמירה

המזכיריםלשניפרטהאחריםהארכיוןבדיועעםבקשריכטנשטייןלבאלאוחשאיות

 .ואסרוהירשגוטקובסקייהולא

עסקואשרשהצטברהרבהחומרלגורלחרדהמתוך ,הגטושלהאחרוניםבימיו

ברחביאחרותיהודיותקהילותעשרותשלקורותיהןעלובדיווחיםורשהיהדותבקורות

טהיבאוניברסהרותיהלמרעישה-עשריהשהקוגנרסבמסגרתתנהישנהרצאהלשבוריעהואזהמאמר *
 . 2001באוגוטס-16ב ,םיבירושלהעברית

 I 15 "שנתעונג"ארכיו! ] 24-15יעמ ,)ג"טשת( 2יןןלגי ,יהטטןריהלםילטטןרנטבמה ,ה;הה'י[ה
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 )ותאהגטלוחמיביתרכיוו(אהיינשההעולםלחמתמחריאהשבוורנובוליפקירחובטותירה

בנפרדהוטמנוהארכיוןשלחלקיםשבי :בגטומסתורמקומותבשביהארכיוןהוטמןפולין,

ככלשהכילהשלישי,חלקו 11943פברוארובסוף 1942באוגוסט 68יבובוליפקברחוב

שויבטוירסקהברחובהמרדפרוץערבהוטמןההתנגדות,תבועתעלחומרהבראה

) 34 (Swietojerska . 

אתששרדואסר,הירש .הארכיוןחלקיאחרברחבחיפושהחלהמלחמהאחרי

הנראהכפיהיההמוות,למחנותשהובילוהרכבתמקרוןלחמוקשהצליחלאחרהמלחמה

בובוליפקי.ברחובשהוטמןהחומרשלהמדויקהמיקוםאתשידעהניצוליםמביןהיחיד

הבנייןלפניםעמדשבובאתרחפירותואסרשלבעזרתונערכו 1946בספטמבר

הכילאשרבמקוםשהוטמנוהארכיוןחלקימשניאחדנחשףובמהלכן , 68בנובוליפקי

במסמכים.מלאותפחתיבותכעשר

הבנייןשלבחורבותיוהיהודיתהקהילהמןגורמיםשערכוראשוניותבסריקות

סוחרוינטר,שמואלשלמיומנושרידיםרקהשטחפניעלנתגלו 34בשוינטוירסקה

מחלקושרידיםאלההיואםברורלא .שבת"עונג"שלהמרכזייםמהתומכיםשהיהאמיד

שגילומבונקרשנותרומקורייםדפיםשרידיאושבת"עונג"ארכיוןשלהשלישי

 1949ובסוףבמקום,החיפושיםלחידושהאמצעיםגויסוכןאחרישניםשלוש .הגרמנים

שלהכספיםהקצאתהגיוינט.ארגוןשלבמימונובעבודותהיהודיהמרכזיהוועדהחל

עונג"ארכיוןשלהשלישישחלקונויהאמעודזהשבשלבמעידיםוהחיפושיםוינטיהג

 . 34שוינטוירסקהבאתרקייםוהיההוטמןאכן "שבת

להערכותרבהבמידהתרםזהשכישלוןיתכןבכישלון.נסתיימואלהחיפושים

אחרהןשבת"עונג"מנוסףחומראחרהןנוספיםבחיפושיםהטעםבדברהפסימיות

ההרסממדינוכחזוגישהלהביןאפשרהגטו.ברחבישהוטמנובוספיםמסמכיםקובצי



 I 17שכת""עונגארכיוןלמציאתרותיהסכ

שלמקריתשחשיפהאףמחדש.האזורופיתוחהבינויעבודותוהיקףהגטואזורשל

שנערכובינויעבודותבמהלךנובוליפקיברחובשהוטמןהארכיוןשלהשניחלקו

לאמעולםמדי,פסימיתהייתההראשוניתשההערכהכךעלהצביעה 1950בדצמבר

 .החומראתלגלותהסיכוישלמחדשהערכהבוצעהלאומעולםהחיפוש,עבודותחודשו

לינודעשבמהלכוושם",ב"ידשעברתיקורסבעקבותלנושאהגעתיעצמיאני

סקרנותינתגלה.לאשעדיין "שבתעונג"ארכיוןשלנוסףחלקשלוקיומעללראשונה

יילשאלותשתשובותיהםלאחר .בנושאהבקיאיםאנשיםלמספרתולפנאותיהביאה

נבחןלאשהענייןליהובהר ,מספקותבלתילינראוהארכיוןשלהאבודלחלקובנוגע

לבחינהלהיותיכולותגרידאלסקרנותושמעברהאחרונותהשניםבעשרותלעומקו

מעשיות.תוצאותהסוגיהשלמחדש

ברחובשהוטמןהחומרפתילחשהסבירותאתמחדשלבחוןטעםשישאפואמצאתי

הספקותמשוםהןהמאמציםאתלהמשיךהמוסריתהחובהמשוםהן ; 34שוינטוירסקה

בעשוריםשחלההעצומהההתפתחותלנוכחהןבעברשנערכוהחיפושיםלטיבבנוגע

 .אלומעיןלחיפושיםהרלוונטיותבטכנולוגיותהאחרונים

שטחנתוניב.

נוכלהארכיוןשלהשלישיחלקוהטמנתאזורתורילאהנוגעיםהשטחנתונילהמחשת

הבא.שבעמודםיבתצלומלהיעזר

מרכזאתלראותאפשרןוהעליבתצלום

בתצלוםמימין.הוויסלהנהרעםורשההעיר

רחובשלתקריבלראותאפשרהתחתון

יקרשינסקגןובצדו ,שוינטוירסקה

) Krasinski (. 34שוינטוירסקה )מוקף

חצרותושלשבעלטרפזיבנייןהיה )בעיגול

בחזית .מגוריםבדירותהמוקפותפנימיות

מטרים-100כהבנייןשלאורכוהיההקדמית

מטרים.-50כ-האחוריתובחזית

לשיתמהקדתיהחזתינראמיןימבתמונה

מבנה- 34הקרסיבשוינטושהיהיןיהבנ

ומתקוומותקחמשבןטיפוסילגדומגורים

 .שרהעהתשע-המאהבסוףנבנהשמרתפים

היהה,נוהראשסהיכנללמע ,היהשנימתוקוב

בורחמהלחהמופתקבת .הודייספרבית ינלפ 34 'מטבנייןתוחזיטוירטקהנשוירחוב

 )בוורשההיהודיירוההיטטןהמכורכיון(אמלחמהה
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 )בוורשההיהודיההיסטוריהמכוןכיוןר(א 1935ורשה,מרכזשלאווירתצלום

איגטורסקהברחוב 34בגיייןבעיגולמוקף .העליוןהתצלוםתקריב



 I 19שבת"נגוע"ארגיוואתילמצבירות Oה

נותרקרשינסקיוגןלחומה,בצמודהגטו,שלהצפונית-מזרחיתבפינתוהיהשוינטוירסקה

הבנייניםמרביתאתהגרמניםהחריבוואחריוורשהגטומרדדיכויבמהלילגטו.מחוץ

 .החומותביןשעמדו

ההיסטוריהמכוןמארכיוןמימיןהתמונה

ביןהנראהככלצולמה ,בוורשההיהודי

 34שוינטוירסקה . 1944לסתיו 1943אביב

כלילנהרסהעליון)השמאלי(בקצה

בנייןשרידיאתלראותאפשרומימינו

אתלראותאפשרהימניבקצה . 32מסי

שלמיםלחומהמחוץהמבניםהגטו.חומת

הפולניהמרדבמהליהלחימהיחסית,

היזומהההריסהפעילות , 1944באוגוסט

בידיורשהשלוכיבושההגרמניםשל

אתהגדילו 1945בינוארהאדוםהצבא

הנראיםלממדיםמעברההרסממדי

-80כנהרסוהמלחמהסוףעד ,בתמונה

 ,בעירמהמבניםאחוזים

כמעטורשהנבנתההמלחמהאחרי

זהלאזורבמיוחדנכוןוהדברמחדש,

ניסיונותאףעלקשה,כהפגיעהשספג

המתארלתכניתהאפשרככללהיצמד

הרחובותתוואיחפףלא ,העירשלהישנה

ועבודות ,הישןהתוואיאתזהבאזור

שינובמקוםשנעשווהפיתוחהבינוי

שלחורבותיועל ,מראהואתלחלוטין

ציבוריבנייןשוכןובוענקי,מתחםכעתנמצא 34שוינטוירסקהבעברשהיההבניין

גדול,

המרדלאחרשוינטוירסקהבורחשלוויראתצלום

בוורשה)ידוהיהההיסטוריהמכוןארכיון(טובג

המרדלאחראינטוירסקהרחובשלהאווירלצלוםתקריב

בהעדשנעשתההעבודהג.

רכיביםלשלושהיתייחסאשרחיפושלתכנןישהארכיוןהטמנתמקוםאתלמצואכדי

הפיזיהאיתור ) 2 (במקום;הארכיוןהטמנתעללהעידהיכולמידעאיתור ) 1 ( :עיקריים

שלהמדויקהמקוםאיתור ) 3 (ורשה;שלהנוכחילתוואיביחסשנחרבןיהבנייתוואשל

בהם,הכרוכותהבעיותעלהרכיביםשלושתשלפירוטלהלן ,המחבוא
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גוורשה)היהודיההיטטוריהמכוןרכיון(א 1945ורשה,מרכזשלאווירתצלום

גאזורשוינטוירטקה, 'גרחהמלחמה,לאחרמיד ,-1945גהטוגייטיהאווירחילצילטהזאתהתמונהאת

עומדים,גנייניםכללנותרולאהתצלום,שלהעליונההשמאליתשגפינההגטושלהצפוני-מזרחי

 )גוורשההיהודיההיטטוריהמכוןארכיון( 1990ורשה,מרכזשלויראותצלום



 I 21 "שבת"עונגארכיוןלמציאתהסבירות

העדויותכיהםממנושעלוהבולטיםשהממצאיםמקיףספרותסקרערכנואהמלדע. . 1

ישלכותבים.ברורהיהלאהמדויקההטמנהושמקוםמאודקצרותהנושאעלבכתובים

שנותרוהיחידיםהארכיוןחבריואסר,הירשושלאוירבררחלשלעדויותיהםאתלציין

ממרתפיבאחדהארכיוןשלהאחרוןחלקוהטמנתעלשהעידוהמלחמה,לאחרבחיים

ב-החיפושתוכנןכיצדלנוברורלאשעדייןלצייןעלייכאן . 34בשויטוירסקההבניין

היהודיההיסטוריהמכוןבארכיוןהמצויהחיפושיםאודותעלשהתיקמאחר , 1949

שחשבנואנשיםעםשיחותערכנוהספרותסקרעלנוסףמלא.בלאלנונראהבוורשה

שמחהאתאצייןבמגעעמםשבאנוהאנשיםמעשרותנוסף.מידעלתרוםיכוליםהםכי

שעסקהוהיסטוריוניתשואה(ניצולת ר~,+,שרהורשה),בגטוהמחתרת(מחברירותם

שבת""עונגמארכיוןהחומרבמיוןהשארבין

גוטמןישראלפרופיבעבר),שנחשף

המתמחהושם""ידאיש(היסטוריון,

(שסבהזינייןינינהורשה),גטובתולדות

סקובסקהורותה ) 34בשוינטוירסקההתגורר

בעתשואה).ניצולתפולניה,(היסטוריונית

היהודיההיסטוריהמכוןשפרסםבחומרעיון

המעידיםשוניםאזכוריםמצאנובוורשה

בארגוןהמפקדים(אחדאדלמןשמארק

הארכיון.להטמנתקשורהיההלוחם)היהודי

נקודתמבחינתנושהיהזה,גילויבעקבות

גאדלמן.לד"רפנינומפנה,

הצגתיושבהןעמושערכתיפגישותבשתי

שלמתקדמיםושחזורהמחשהאמצעילפניו

בעתנוכחהיהכיאדלמןהעידהבניין,  'בלודזקרדיולוג ,אדלמןמרקר"ד

בסוף-התודהבדברימצויניםחלקםששמותאנשיםמספרמעורביםהיוהארכיוןאחרהחיפושבפרויקטא

המאמר.

מטרותשלהגדרהבוחסריםכןכמוהחיפוש.לפנישנערכומכיניםלדיוניםמסודרתיעודבתיקמצאנולאב
שקיומםנוספיםופרטיםמסכםח"דו ,המשימהלביצועשנבחרוהקבלןאוהחברהעלמלאיםפרטים ,החיפוש

 .זהמעיןבפרויקטמתבקש

השתתףהמברשתנים.אזורעלורשהגטובמרדפיקדל."איובמפקדתהבונדבתנועתחבר-אדלמןמארקג
 '.לודזבעירלקרדיולוגוהיהרפואהלמדהמלחמהתוםלאחר . 1944באוגוסטהגרמניםנגדהפולניבמרדגם

מטעמהנבחרהתשעיםובשנותהקומוניסטי,בשלטוןשנאבקה ,סולידריות""בתנועתתמךהשמוניםבשנות

שלההתאבדותמעשהאתשביקרמשוםהןמבקרים,לאדלמןקמוהיהודיבעולם .הפולני)(הפרלמנטלc;כיים
 .בלבדלאומית-יהודיתמשמעותבגטולמרדלייחסשסירבמשוםהןאי"למחבריואחריםאנילביץמרדכי

בישראל.במחלוקתשנויהלאישיותאותוהפכוהישראלי-פלסטיניהסכסוךבענייןעמרותיו
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 .המדויקההטמנהמקוםעלהביתשלבסרטוטהצביעואףהארכיוןשלזהחלקהטמנת

בבניין.אחרבמקוםשמדוברמצאנו 1949בשנתשנערכולחיפושיםעדותומהשוואת

חדשהעדות .אירועאותועלנשאללאמעולםהמלחמהמאזכיאדלמןצייןלתדהמתי

לנונר~ההבעיהשללעומקהלהיכנסבלי .שאלהסימנימספרמעוררתזוומפתיעה

כלייחסלאכןועלשחרבבגטושהוטמןחומרלמצואבאפשרותהאמיןלאשאדלמן

הנמסרתשעדותהאפשרותאתןובחשבלהביאגםחייבים .שנערכוםילחיפושחשיבות

 .מדויקתאינהשניםשישיםכמעטלאחרלראשונה

העיר.שלהנוכחיהשטחלתוואיביחסשנחרבהמקוריהבנייןתוואישלאיתורו . 2

ורשהשלרונייהעבארכיוןהן 1949משנתהחיפושעבודותבתיקהןשערכתייםשבחיפו

 .עצמוהבנייןאתוגםהבנייןסביבתאתגםהמתארותמדויקותתומפמצאתי

טותיבשוהשתמשנהעירשלעדכניתמפהיגבעלהבנייןשלמקומואתלאתריכד

וקיימיםהמלחמהאתששרדומבניםשלקטןמספרבאמצעות .מתקדמותתיוגרפוקרט

הבנייןתוואירקהושארמכןולאחר ,הישנותעםהחדשותהמפותוהוצלבהיוםעד

לנתוניביחסהבנייןעמדשבוהמקוםבזיהויהטעותטווח .חדשהמפהגביעלשןיה

אומתהזהירותמשנהלנקוטכדי .אחדממטרבפחותהוערךזושיטהלפיכיוםהשטח

בהסתמכותתלויבלתיבאופןטכנאיערךשאותהדומהבדיקהבאמצעותגםהתוצאה

 .מפות)על(ולאאווירתצלומיעל

ובנינואמינהאדלמןשמסרהעדותכיהנחנוההטמנה.מקוםשלהמדויקהאיתור . 3

אישהעםמקיףתחקירעלהבניין,סרטוטיעלבהסתמךהבנייןשלתלת-ממדימודל

זהמודלשלממוחשבתגרסהעם .ארכיטקטשלייעוץועלבבנייןהתגוררהשמשפחתה

למרתףעיהגיכליפריסהואהמודלאתלפניויכשהצגת .אדלמןאתלחקורשובתיענס

להטמנתעדהיהכיסיפרכןכמו . 32שוינטוירסקההסמוך,מהביתבונקר)למעשהשהיה(

במרכזוקיבדנוספיםאנשיםושניאגוטקובסקיאליהובידיןויהארכשלקופסאותשלוש

ב.מטריםלשניאחדמטרשביןבעומקחסומה,שהייתה ,האמצעיתלדלתמתחתהמסדרון

שהוגדרמטר, x 20 15שלמלבןתוחםסביבהוהמפה,גביעלהועלתהזונקודתיתעדות

-יסודותיותחתולאהציבוריהמבנהבחצרכיוםמצויהמתוחםהשטח .החיפושאזור

 .במקוםארכאולוגיתחפירהביצועלאפשרשאמורהעובדה

העבודהלהמשךתבנית .ד

בוורשההיהודיההיסטוריהמכוןעםפעולהבשיתוף ,החלטנולעילהאמורכלמתוך

 .המררבסוףטולנמתחתשהביובתובתעלומותאתמצאבסקיונוטקש)אליא(אליהוא

וניהטמווחפריםינהמטמיכחיהנלשי .רצפהתולנטדקתומהרקעקהנראהככלתהייהףתהמריתתחתב
 .הקופסאותהוטמנושבוקיהמדוהעומקהיהמהזוכראינוואדלמ .הקרקעלפנימתחתהקופסאותתא
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שלהשלישיחלקואחרהחיפושיםאתלחדששמוצדקלתהליך),הכרחישותף(שהוא

שעודמהותיותלבעיותאתייחסלאהמוצעתהעבודהתכניתבהצגתשבת".ג"עונארכיון

שלומימונובוורשההעירוניותהרשויותמןשטחלעבודותאישוריםקבלת-נותרו

 .הפרויקט

חלקים:לשניהפעולהתכניתתחולקהעבודותלביצועהאישוריםשיתקבלובהנחה

 .בשטחועבודותמכינותעבודות

 GJobaJ) GPSבעזרתבשטח,החיפושאזורבמדויקיתוחםבתחילהמכינות.עבודות . 1

Positioning System (, אתלקבועאפשרשבאמצעותהמתקדמתגאודטיתטכניקה

סנטימטריםשלבדיוקהעת,באותהלווייניםמכמהאותותהקולטמכשירשלמיקומו

מלפנילמפותבהשוואההשטחפנישלמיפויייעשהזהתחוםבתוך .מפהגביעלספורים

מתחתהמקוריןייבבנהמרתפיםמפלסשלהמשוערהעומקאתלקבועכדיהמלחמה

במדויקלקבועכדירדודיםקידוחיםמספרייקדחובמקביל .וייםוהעכשהשטחלפני

האחרוןבשלב .המרתפיםלמפלסעדהחתךבתוךהכיסוישכבותשלוההרכבהעוביאת

תוךהחיפושאזורבתוךגאופיזיותבדיקהעבודותתיערכנההמכינותהעבודותשל

חשמליתהתנגדותמדידתעלהמבוססותשיטותקרקע,חודרמכ"םכמובשיטותשימוש

סלעאוקרקעחתךדרךאותותשיגורעלמבוססותהללוהשיטותכלמגנטיות.ושיטות

השינוייםאתמשקףהמעברבמהירותשינויכלהאותות.שלהמעברמהירותומדידת

אתולקבועלנסותמקוויםאנוזובדרך .עובריםהאותותשדרכובתווךהקרקעבהרכב

 .והיסודותהמרתפיםשלהתת"קרקעיתהתצורה

עדההריסותהסרת ) 1 ( :משנהשלבילשלושהיחולקהשניהשלבהשטח..עבודות 2

צורתשלמיפוי ) 2 ( ;המוצאהחומרשלבחינתותוךהמרתףרצפתלגובהסמוך

מטרים 2.5שללעומקעדזהירהארכאולוגיתוחפירההמטרהאזורשלוידואהמרתפים,

כלשלשיטתיתיעוד ) 3 (הקופסאות;אתלחשוףכדיהמרתפיםרצפתלמפלסמתחת

העכשווי.למצבווהחזרתוהשטחושיקוםהעבודה

סיכוםה.

אפופיםרכיביוכלכמעט .הצלחתוסיכוייאתלהעריךמאודשקשהבפרויקטכאןמדובר

באשראוהחיפושמתחםבתוךהחומרשלהמדויקלמקומובאשררקלא ,באי"ודאות

ופיתוחבינויעבודותבמהלךנהרסואוהוצאוממקומן,הוזזושהקופסאותלאפשרות

יהיהלאיימצאהחומראםשאפילוהאפשרותלנוכחגםאלאהמלחמה,אחרישנערכו

איסוףידיעלבחלקהלצמצםאפשרהזאתוודאותאי"האתא.אותוולקרואלפענחאפשר

היהלאשאותםרביםמסמכיםנמצאוהמלחמהלאחרספורותשניםשנחשפו Jהארכיושלחלקיובשניא
לקרוא.אפשר
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אחריותכיחשיםאנוכןפיעלאףהחיפוש.שטחהרחבתידיעלרקובחלקהעדויות

אתשהטמיןהנערגרובר,דודשלדבריואתלהזכירברצוניעלינו.מוטלתביותרכבדה

הארכיון:שלהראשוןחלקועםצוואתו

 ,שיזכרו .והסבלהייסוריםשלנו,הזמניםאתיזכירוהבאיםשהדורותרוצהאני

להטבאיזה ...כאלהלמעשיםהאומץלהםשהיהאנשיםנמצאוהכליוןשבימי

חשנו ...חדשמסמיכלקיבלנולהטבאיזה ...המיכליםבשבילבורותחפרנו

יוצריםשאנו ,דין"וחשבוןלעצמנומסרנו .מהסכנהפחדנולא .אחריותנואת

 ! ...פרטשלמחייוחשובוזהההיסטוריהלמען

 :צוואתואתכישחתםהמטמינים,ביןהואאףי,גזיואץנחוםשלוידברואת

איננוכתיבתי.אתמסייםאניוחצי,אחתאחרידקותעשר , 1942באוגוסט 3ב"

 2 .העולםאתלהזעיקכדיאלאהפרטיים,חיינולמעןבחייםלהישאררוצים

תודות

אנשים.עשרותשללסיועםזכיתיהפרויקטעלהעבודהבמהלילסיום.תודותמספר

המרכזואישארכיטקטקרבצוב,סרגיילד"ר :במיוחדלהודותברצונימהםלשלושה

שלהתלת"ממדיהמודלבנייתעלרבותשעמלהעברית,באוניברסיטהיהודיתלאמנות

שנדירובמקצועיותרבהבמסירותהקרטוגרפיהחומרשלהממוחשבהעיבודועלהבניין

 ,וההכוונההעידוד ,הסיועעל ,המרדמלוחמי ,רותם)(שמחהקיילקז ;כמוהןלמצוא

מנחה ,קרץייעקבולפרופיכאדם;להכירוליהעניקשהואוהכבודהזכותעלובעיקר

נדירריוןוהיסטגםאיבמקצועוגאולוגורשה,דלייתו,ימראשלוושותףהפרויקט

 ,מקצוענותעלרבותאותיולימדהעבודהממנחהיותרהרבהבשביליהיהיעקב .בנשמתו

עליהםנוסףמטרה.ולאאמצעיזהבפרויקטראיתישלעתיםכי ,האדםואהבתתבונה

ולמכון ,חיפהבאוניברסיטת "בונד"הלחקרהמכוןראשגוטווין,דנילד"רלהודותברצוני

 .המחקרבמימוןסיועםעלבוורשההיהודייההיסטור

שיכולמירהברשותכםאם .הקרוביםםחורשיבלהתחילאמורותכאתררותיהחפ

מינצקרלאוריפנואנאהארכיון,שלשיהשליחלקושלהאיתורבמאמציייע oל

 umintzker@hotmail.com :האלקטרוניהרוארבתולכתו
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 . 163עמי , 1984אביבתל ,ארשהוצוואות ,רבייאורחל :אצלמצוטט 1

עמי ,תש"להגטאותלוחמי ,אמאסףשנייהסקירה,והמרדהשואהרלחקדפיס 2
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