מבחר נושאים למחקר בארכיון בית לוחמי הגטאות





























תפיסתה של המציאות המשתנה באירופה כפי שעולה במכתבים שנשלחו לפלשתינה-א''י
ערב מלה''ע II
מכתבי אסירים ממחנות כמקור לשחזור מציאות היסטורית ופסיכולוגית
מאפייני הבריחה מהולנד מערבה כפי שעולים מעדויות בארכיון הולנד
מציאות הכיבוש בהולנד כפי שעולה מכרזות שהודפסו בהולנד בזמן המלחמה
שואת יהודי ברה"מ בראי עדויות שנגבו בסמוך לנפילת מסך הברזל
פעילות הוועד היהודי הלאומי ( )ZKNוהז'גוטה ( )RPZבוורשה ובערי השדה כפי שעולה
מתכתובות מחתרתיות
מפעל התיעוד של הוועד היהודי הלאומי בצד ה"ארי" של ורשה בשנים 4411-4411
עיתונות מחתרתית בוורשה ה"ארית" 4411-4411
תכתובות גרמניות מנהליות בנושא כוח אדם יהודי במחנות עבודה
עדויות ילדים שנגבו במחנות עקורים
חיי יומיום במחנות העקורים (פוליטיקה ,חינוך ,תרבות ,תעסוקה ,ביקורי אישים ,יחסים עם
האוכלוסייה המקומית ושלטונות הכיבוש ועוד) בראי עיתונות/כרזות/אלבומים של שארית
הפלטה
אקטואליה ,פוליטיקה ,עלייה ,חברה והתיישבות עובדת בפלשתינה-א"י בראי פרסומים
ותכתובות של אנשי תנועות נוער יהודיות באירופה בשנות השלושים
אורחות החיים בקיבוצי הכשרה באירופה בשנות העשרים והשלושים כפי שעולה מתוך
פרוטוקולים ,עלונים ,מכתבים ויומנים
פעילות תנועתית של תנועות הנוער החלוציות באירופה בשנות ה13-
פעילות תנועת דרור-בורוכוב יוגנט בשנים 4493-4419
דמות היודנראט (אלטסטנראט) בגטו לודז' לאור פריטים ייחודיים מארכיונו
תודעתם ההיסטורית של אנשי הממסד היהודי בגטו לודז' כפי שניכרת באלבומים ובפרסומים
של האלטסטנראט בגטו לודז'
תיעוד בצילום בגטו לודז' :גרוסמן ,רוס ומליניאק
חיי היומיום בגטו לודז' כפי שעולה מתוך כרוזים שהפיץ רומקובסקי
צביה לובטקין ואנטק צוקרמן :תרומתם לעיצוב זיכרון השואה
ניסיונות הצלה דרך הערוץ הפורמלי :פניות אישיות של מגורשים יהודים בפולין אל הרשויות
הגרמניות בבקשה לאפשר את שובם לאוסטריה ולגרמניה
הקינדרטרנספורט כנתיב הצלה :התמודדותם של ילדים עם ניתוק מהורים ומדמות קרובה
על אדמת אירופה אך לא תחת כיבוש גרמני
יהודים מצילים יהודים:
א.אלפרד שוורצבאום – מפעל הצלה של איש אחד
ב .לאו ישראלוביץ' ופועלו בסיוע ליהודים בצרפת הכבושה
ג .אברהם זילברשיין – ניסיונות הצלה באמצעות דרכונים זרים
כרזות אנטישמיות ואנטי-קומוניסטיות בסרביה הכבושה
פועלה של מרים נוביץ' בתיעוד השואה

[הקלד טקסט]











יצירה ספרותית בתקופת השואה (שירה ופרוזה שנכתבו במחנות ,בגטאות ובמסתור)
גולי מאוריציוס – פרשה נשכחת בתולדות ההעפלה
ברונקה קליבנסקה – מחתרת ותיעוד
הקואורדינציה הציונית לגאולת ילדים יהודים בפולין
בריאת זהות ציונית במסגרות חינוכיות יהודיות אחרי המלחמה (קואורדינציה ועוד)
לשכה  30במשטרת ישראל :הכנת החומר למשפט אייכמן
ארכיון קושטא – נציגות היישוב באיסטנבול בתקופת המלחמה
ההפלגה לפלשתינה-א''י כשלב מעבר בין זהויות :ניתוח יומנים ומכתבים
שרה שנר – פרטיזנית וחוקרת
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