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 נקבה
   :לידה שנת

16.12.1920 
 פולין :לידהארץ             Bielsko-Biala בלועזית  ביאלסקו ביאלה: עיר לידה

 הלנה תום :שם פרטי ושם נעורים של האם  יעקב שרף :של האבושם משפחה  שם פרטי

  פולין :ארץ המגורים Katowice בלועזית  יץקטוב  :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 גימנסיה פולנית בקטוביצה 

   :המלחמהלפני  מקצוע
  )מורה, סנדלר, תלמיד(
  
  

  :או בתנועה חבר בארגון
  )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

   ר"בית, הנוער הציוני

  טרנוב פולין  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
   )שם העיר או האזור ושם הארץ(
 

  טרנוב :ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  Tarnov  בלועזית

    :ציין את שמו, במחנה עבודה או מחנה ריכוזבמידה והיית 

   עבודות כפיה בטרנוב

  בלועזית
  

   :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

  הארמניה של מונטגומרי באוסטריה 
 

  :  תאריך השחרור

9.5.1945 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )ניה ואיטליהגרמ, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

16.7.1945 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  הרומטא



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, וריךבמה עסקו ה; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

ונולדו להם שתי . אושוויץ -שנולד באושווינצין ,יעקב אליקום, נישאה לאבי מבית תום מהעיר טרנוב בפולין חיההלנה 
הם היו  -לאבא היו עוד שלושה אחים ,ארבע בנות ושני בניםהם היו , לאמא היו עוד חמישה אחים. אני ואחותי, בנות

  .ם ובת אחתשלושה בני
סוכה בנינו אצל סבא . הורי הלכו לבית הכנסת בראש השנה וביום כיפור. חגגנו את החגים כהלכתם בצורה מסורתית

שהיו בעצם " מצות אמריקאיות"היינו עסוקים בהכנת מצות כשלפתע נודע לנו כי הגיעו , למשל 1942בפסח  .וסבתא
חלקן אף . המצות הגיעו להונגריה ומשם לפולין. וינט'גון הגמצות מרובעות שהגיעו מאמריקה לאירופה באמצעות אר

פיש או ע גפילט, ולנט'א אכלו מאכלים כמו צלמרבה הפלא בביתנו ל .י ארגון ההייאס"הגיעו דרך פורטוגל וספרד ע
גרמני -ס שהיו מאכלים טיפוסיים לאזור האוסטרי'בלינצ, קציצות, כן אכלנו עוף. קישקה כיוון שהתגוררנו באזור גרמני

 .בו גרנו
 ל שםיהודי פולני ע בית ספרבכיתה א ובכיתה ב למדתי ב. והלסקו ביאואגרמני בביבבית ספר שנה וחצי כלמדתי 

. זה הייתי שלוש שנים ת ספרבבי. 'טוביץית הספר היהודי הראשון בקזה היה ב .אדם ציוני סוציאליסט -ברק יוסלוביץ
הלכתי  כשסיימתי את לימודי היסודי. דו בנות ובנים ביחדזה למ םמקוב. יסודי ת ספרארבע שנים בבי ך הכלסוב

בפולין אף למדתי את השפה העברית  .ל שמונה שנים בגימנסיהכך הס, 1938עד שנת  'טוביץלגימנסיה הפולנית בק
 .ובמשך שנים רבות למדתי לנגן על פסנתר

כולם נודעו  ית הספר הזהב. חמש בנותאו  ארבע ך הכלהיינו בכיתה בס. ם מאשר יהודיםהיו לי יותר חברים פולני
. לי ילדה בכיתה" העניקה"הדבר בא לידי ביטוי במילות גנאי שו ים חוץ מכמה בודדים שלא היו כאלהכאנטישמ

 .בחזרה קיבלה ממני מנה הגונהגם " יהודיה מלוכלכת" כשהיא קראה לי
הפירמה של . ת הצילום שהיו ידועות אזתה שופעת בכל פירמויחנות צילום בבעלותו שהי קטוביץתה בילאבי הי

כאשר אז עובד שעבד אצל אבי כלבורנט טען שהחנות בבעלותו כשפרצה , 1944ד שנת החנות התקיימה ע
ויחד עם זאת עזבנו גם  .מיד עם פרוץ המלחמה 1939עקב כך אבי נאלץ לעזוב החנות שבבעלותו בשנת  .המלחמה

  .עצמה' את קטוביץ
  

  בזמן המלחמה  י על קורותיך/נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

  

ברחתי  ,צאת ממנו לצורכי עבודה של הגרמניםגטו שאפשר היה ל אשר לא היה גטו סגור כלומר, בו הייתי מהגטו
 1941את הניירות הללו השגתי דרך חבריי בשנת . לקרקוב עם ניירות מזויפים כפולניה בשם יוהנה מרתה שרף

היה כתוב  ושם 1942-1943תי סידרתי ניירת בשנת לאמי ולאחו. 21הייתי אז בת . בלבוב כשנסעתי לחפש את אבא
רשה יום אחרי פרוץ מרד גטו ו 13.4.43 תאריךב. זו הצגתי עצמי עד תום המלחמהל ובזהות "שנולדתי בשם הנ

 . נשלחנו בת דודתי ואני לגרמניה ברכבת בהמות ושם הועסקנו בעבודות כפיה, ולאחר אקציה בפולין
לא עם בת דודתי ושם היה לנו מכר אוסטרי , כאמור ,למינכן שבגרמניה הועברתי. ר ריבהבגטו טרנוב עבדתי בייצו

במפעל זה התנהגתי כעובדת לא חכמה במיוחד ואותו מכר . מ.וו.כנס לבית החרושת הגרמני בייהודי שסייע לי לה
ה יתהי וז. בווארית- אוסטרית חהבית פרטי שהיה שייך למשפ, כלומר ,אוסטרי סייע לי שאעבור לעבוד בפנסיון גרמני

בפנסיון זה הצגתי עצמי כפולניה למרות . תמורת כסף המשפחתית וחדרים הושכרו בולמעשה אכסניה קטנה 
 .שבמשך הזמן מנהלת הפנסיון חשדה בי על היותי יהודיה ולא פולניה

אבי נסע מעיר . שהינו בלבוב וחזרנו לטרנוב כיוון שהמתנו לסרטיפיקטים. 5.7.41-אבי נהרג בלבוב שבאוקראינה ב
רצחו נודע יעל דבר ה. ינים כיוון שידעו שהוא יהודיהאוקרא ל ידיהסרטיפיקטים ובלבוב הוא נרצח ע לעיר כדי להשיג

ו תעודה לנו ממכר שעבר בבית החרושת שהיה בבעלותנו בלבוב והוא זה שסיפר כי אבי נתפס כשנמצאה בכיס
. בבנק אנגלו פלסטין וחשבון בנק של אבי פרמפלסטינה ותמונה של אימו ומס ל אביבשהעידה על היותו אזרח ת

 .פולניותכאחותי ואני המשכנו בדרכנו , אמיאת האישורים והצליח להשיג לנו בסופו של דבר אבי לא 
טורית ברכבת ועוד שתי ודמנאשר עבדה כקו ,רחל דרנגר לימים -רחל יעקב, לוש חברות מפוליןבגטו היו איתי עוד ש

 יםת מזויפוע בניירגם בן דודי היה איתנו בגטו והסתיי. יםת מזויפואחיות מבית פביאן שגם להם הצלחתי להשיג נייר



 

 .אך הוא נפטר כפולני במחנה דכאו, שהשגתי גם לו
וכך הצלחנו ד את אחת מחברותיי ריטוש בצילום הוא לימ, סטודיו לצילום-במקום העבודה של בן דודי, באוסטריה

מאחור לכל תמונה הוספתי . למצוא תמונות של אנשים זרים בסטודיו והפכנו את התמונות האלה לאילן היוחסין שלנו
ובכסף שהיה  ת הספראציין כי נעזרתי בחבריי מבי .כיתוב כדי להראות שזוהי כביכול משפחתי האמיתית לכשניתפס

 16-הצלחתי לסייע ל, באמצעות ניירת זו בנוסף לאמי ולאחותי. פתית משפחתי על מנת להשיג ניירת מזוברשו
 .נצליאנשים לה

  הפנסיון בו עבדתי שנה וחצינהרס בית , בעקבות הפצצה על מינכן 16.7.44- ב
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

מפקדה אנגלית שהפכה לכזו  -הלכנו לקומנדטורה. שמענו ברדיו כי המלחמה עומדת להסתיים, באוסטריה 9.5.45- ב
י ל ידכנס עד אשר הוכחה זהותנו עיולשם לא הורשנו לה, ין האוסטרי בו גרנויו על הבנלאחר שהאנגלים השתלטרק 

כיוון שחברתי ידעה לדבר אנגלית . באותה מפקדה היה חייל אנגלי אשר תרגם הדברים מגרמנית לאנגלית. ניירות
אנו ינו וציווה על החייל להוצאך הוא לא האמין לנו וחשב כי אנחנו קאפו וצרח עלי, ניסינו להוכיח לו כי אנו יהודיות

הוא , קצין אחר ששהה בחדר הפציר בחייל הזה להקשיב לסיפור שלנו וכשזה ניסה להקשיב לנו, למזלנו. החוצה

אך גם לכך הוא לא האמין והמשיך לצרוח עלינו , מיד השבנו כי אנו רוצות להגיע לפלסטינה, שאל אותנו מה רצוננו
יתה בפלסטינה יכדי להוכיח לו אמרתי שאני יודעת עברית ושאמי כבר ה. ודיותודרש הוכחות נוספות לכך שאנו יה

בן דוד שחי -וכך סיפרתי להם שיש לי משפחה בפלסטינה. בעבר ושאני יכולה לקרוא לה כדי שתאמת את דבריי
לותנו ובבעלותו מונית וכן אבי שהיה בפלסטינה מספר פעמים בעבר ושבבע" הכח"ספורטאי ב, בחיפה ושמו דוד שרף

עניתי שכן וכתבתי לבן , הקצין רשם את דברנו ושאל האם ברצוני לכתוב מכתב לבן דודי. א"פרישמן בת' בית ברח
 .דודי דוד שרף מכתב על כך שניצלנו וכך למעשה נודע לבן דודי שאנחנו בחיים

. בד עם מגן דודתה פרוסה יריעת ימחלון הבית בו התגוררנו חברתי ראתה משאית גדולה שעליה הי, יום למחרת
פשוט רדפנו אחרי . כשראתה זאת החלה לצעוק צעקות רמות שגרמו לי לרוץ במהירות במדרגות לכיוון המשאית

נו חיצונית יהודיות צרחנו לעבר האנשים במשאית שאנו יכיוון שגם אני וגם חברתי לא נרא. המשאית עד שזו נעצרה
שביה הופתעו לשמוע שאנו אכן יהודיות פרט לאדם אחד אשר המשאית אכן נעצרה ויו. כן יהודיות על מנת שיעצרו

זהותם של יושבי . עקב כך חברתי נאלצה להראות לו את המספר שנצרב על זרועה כדי שיאמין לנו. לא האמין לנו
-כץ, יהודי הונגרי- פוקס, אביה של גילת אנקורי, נקורי היוםצבי א סורפרופ-חשק ורובל : שאית זכור לי בבירורהמ

. הראשונים היו בחורי בריגדה פרט לכץ שהיה הנהג של המשאית שלושת. שד בנו כי איננו יהודיותהבחור שח
. שלושתם יצאו מיד מן המשאית לשמע צעקותינו והלכו איתנו לאותו בית בו התגוררנו ושם סיפרנו להם את קורותינו

. שא ומיד התברר לנו שהוא חבר טוב של בן דודיאחד הבחורים הבין כי אנו מגטו טרנוב והחל לשאול שאלות בנו
באותו רגע הוא הוציא מכיסו למחנה השמדה ו 11.6.42-ם בחיים כיוון שנלקחו בבמעמד זה בישרתי לו שהוריו אינ

 . לוח שנה יהודי ואמר קדיש על הוריו
הסתבר כי אותו . פגשנו את שלושת הבחורים מהמשאית וסיפרנו להם על התקרית עם הקצינים הבריטיים, כאמור

סיפרנו לאותם שלושה שיש כאן עוד יהודים ועל בן . קצין בריטי מתורגמן אשר לא האמין לדברינו היה בעצמו יהודי
. הכתובות שנתנו להם ואמתו שאכן כולם הם בני משפחה שליאת בדקו השלושה . שלי הנמצא באוסטריהדוד נוסף 

יש לציין שבמעמד זה . תנו יהודיות וכך התאפשר לנו לעלות לארץניירת המעידה על היו שתינובעקבות כך קיבלנו 
ברצוני לחזור לארץ , לפשר העניינים ואני עניתי שאכן כןגם מפי הפולנים שלושת באי המשאית נשאלנו שאלות עם 

 . כי הרי כולם חשבו שאנחנו פולניות, פולין-מולדתי
התברר . רצהאישורים לעליה א -יג לנו סרטיפיקטיםגם אמי לא הצליחו להש לאחר מכןגם אבי ו, כפי שסיפרתי כבר

אך זה לא סידר בסופו של דבר כלום ולכן נותרנו ללא , הניירתאת שהיה אמור לסדר  רך דיןכי שילמו כסף רב לעו
  .אישורי עליה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
נך להעביר המסר שברצו, המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  



 

יתה אוניה אנגלית יזו ה. נוסעים 1,300- על האוניה היינו כ. הרוהגענו לארץ לחיפה על אונית מטא 16.7.45- ב
, נוסעים לא לגאליים 900-למרות שעל האוניה היו כ, םם לגאליאנו נחשבנו לנוסעי. להודושהביאה חיילים אנגלים 

בן דודי ועוד חברה שלי . בין הנוסעים היה גם הרב לאו ואחיו. תה בידם ניירתישלא הירובם אף נותרו ללא זהות כיוון 
 .נשארו באיטליה ורק מאוחר יותר הגיעו לארץ

עוד לפני הגעתנו לחיפה סיפרו לנו על אדם בשם קפלן אשר הביא קבוצות יהודים שהגיעו מצרפת דרך טולוז לנאפולי 
כולנו האמנו לו וציפינו לקבלת פנים . חיפה מחכה לנו והעיר מלאה בדגלים וסיפר כי זהו חג גדול לעם היהודי ושכל

ר לבנצל שלימים היה נגיד "דובקין וברגמן וכן ד, חיכו לנו אנשים מהסוכנות היהודיתאך כשהגענו לחיפה , מפוארת
פקידו היה אדם נוסף היה אדם בשם ליגום אשר סייע בהבאת ילדים מטהרן ות. הבנק המרכזי בזמן המנדט הבריטי

, התברר לאנשי הסוכנות שישנם המון נוסעים על האוניהווכיוון שהיה גם יום שבת , של דברבסופו . לסייע לפליטים
  .שאר על האוניה ללא מזוןינאלצנו לה

נשלחנו  -למחרת בבוקר ירדנו מהאוניה כאשר אנשי הסוכנות כשבידיהם רשימות של נוסעים לגאליים ולא לגאליים
, גנבים- המחנה נחלק לשלושה סוגי אוכלוסיות. י הבריטיםל ידשר היה מחנה עבודה שהוקם עלמחנה בעתלית א

במחנה הוחלט לחקור את . חלק מהצעירים שהיו על האוניה החליטו לברוח ממנה. אנשים שרצחו אחרים ואנחנו
תעודה המוכיחה תה בידינו יכיוון שהי. ואנו רוצות לחזור אליו ביבאל אמא סיפרה כי יש בבעלותנו בית בת. הפליטים

מיגור מחלות כלומר  לא לפני שעברנו קרנטנהו ,זאת וכיוון שאמי אמרה שאיננו זקוקות לסיוע שוחררנו לאחר יומיים
 .באמצעות ריסוס

 1932קרוב משפחה שהתגורר בארץ עוד משנת . אחותי ואני שלושה ימים, בעתלית היינו אמי. כך הגענו לעתלית
 .אני נסעתי עם בן דוד אחר לחיפה. והלקח את אמי ואת אחותי לביתו שבפתח תקו

זה הגיע לביתו . נודע לבחור מסוים על הגעתם של פליטים לארץ, שנים 24לאחר הגעתי לחיפה וכאשר כבר מלאו לי 
הייתי עם חברתי הלה דרנגר והגענו להתארח . של בן דודי והזמין אותנו להתארח בביתה של משפחה שלא הכרנו

עוד הסתבר שבאוניה היה יהודי . ר לבנצל"הסתבר שבבית זה גר ד. בחיפה הבהאייםבבית זה ששכן ליד הגנים 
ת הסתבר שהוא מכיר א, לאחר שיחה שערך עם אמי עוד בהיותנו על האוניהו, אשוויץמשהיה במקור , בשם פרופר

  .שרף' משפ, סבי מצד אבי-משפחתי
 וכך הוזמנו להתארח. ותי כנכדותיוואח מר פרופר התרגש על כך וטען שאנו עתה נחשבות עבורו כמשפחה ואני

אך אז הבחנו חברתי ואני כי לשולחן , הבית היה מפואר ומסודר ועל השולחן הונח כיבוד. חברתי ואני בביתו בשבת
. במהלך הארוחה נשאלנו חברתי ואני שאלות רבות שבתחילה לא הבנו את פשרן. אנשים נוספים 8-10נסבים עוד 

נשאלנו על ידי אדם בשם . נים מתלחשים ביניהם לאחר שהתברר להם כי אנו מטרנובבהמשך שמנו לב כי המוזמ
על זהותנו היהודית  לכך התברר לכו אמי נמצאת בפתח תקווהשעניתי . נר לגבי האמהות שלנו והיכן הן עכשיו'חוצ

 .אווירה לטובההשתנתה לפתע ה" כשרות"ולאחר שהפכנו בעיני הנוכחים לועל כך שאין עוררין בנושא 
בית מחסה לבנות ללא בית ושם היא נשארה עד =א וחברתי הלה קיבלה מקום בבית חלוצות"לאחר שבוע הגעתי לת

 .  שתי חברות נוספות שלי קיבלו מקום בבית חלוצות בירושלים. נישואיה
ס בדיירים שכבר לא היה בבעלותנו והיה מאוכל, 34פרישמן  ובלבית ברח ל אביבאחותי ואני לת, נו אמיהגע כך

אך כל , ין ניסה לסדר לנו מקום מגוריםיבן הדוד של אבי אשר התגורר בקומה הראשונה והיה אחראי על הבנ. אחרים
 . היו תפוסותכבר הדירות 

אותם אנשים שעבדו . ין בקומה הראשונה הושכר ללשכת המס של קופת חוליםיהסתבר כי אחד החדרים בבנ
. ד אשר הציע לנו להשתלט על החדר"צנו עם עוייעעקב כך הת. ביוםבלשכה זו עבדו כאן שעתיים או שלוש 

אשר היה אחראי בזמנו על ההסתדרות , אשכול -ולוי שקולניק ,ינו לבין ההסתדרותהשתלטות זו גרמה למלחמה בינ
 אשכול שהיה. בעיתונאותרית עצמה סוקרה התק. במקום אחרוגר בבית ממול הזמין אותנו אליו והציע לנו דירה 

ואמי ענתה שהבית הזה , ראש הסוכנות בברלין וידע גרמנית שאל אותנו מדוע אנו מתעקשים לגור דווקא בדירה הזו
כאשר  1935כתשובה ענה לנו אשכול כי היינו צריכות להגיע לכאן בשנת . שלנו כי אבי קנה אותו לפני שנים רבות

אני , הרוחות התלהטו.ם לחיות כאן ולעבוד קשה כמוניהבית נקנה ולא עכשיו וכי העדפנו לאכול מנעמים בפולין במקו
נכדו של נחום סוקולוב שאותו עוד , למזלי. כעסתי למשמע הדברים האלה ולכן אשכול הורה להוציא אותי מהחדר

 .שמע על המקרה וכתב עליו באריכות, אשר עבד בעיתון, תום לביטה-הכרתי מילדות
אמי נאלצה לשלם . בלום אשר חלק את הדירה עם עוד שתי נשיםעוד התברר לנו כי בדירה ממול גר אדם בשם 

לקחו כל אחת חדר לעצמן ואנו נותרנו עם , לאותו אדם כסף כדי שיעזוב הדירה למרות ששתי הנשים שחיו בדירה
וכך , שתי הנשים עזבו את הדירה 1946בסוף . תה שייכת לנו מלכתחילהישני חדרים בדירה בת ארבע חדרים שהי

בהמשך אמי נישאה עם פליט שאשתו . אמי העמידה לשכירות חדר אחד בדירה תמורת כסף. ה עבורנוהדירה נותר



 

לכך  מחלוקות בין שתי המשפחות גרמו. שתי בנותיו ניצלו ושתיהן הגיעו לדירה- בהמשך התברר כי ילדיו. וילדיו נספו
  .שאמי התגרשה לאחר שנה וחצי

. באותה תקופה הייתי אישה צעירה אך לא ידעתי עברית. סף למסיבההוזמנתי עם בת דודתי וחבר נו 1947ביוני 
בסיום המסיבה שנערכה ביום נסענו עם . בשולחן שלנו התיישב גבר ושוב נשאלנו שאלות רבות כפי שנשאלנו עד כה

-אשר התגורר באותו בנין עם חברו ,לימים בעלי הראשון, אורבךאשמו של הגבר היה רודי . יו הביתהרכבו אל
לד הוא היה רופא במקצועו ונו 7.9.47-לאחר חודשיים נישאתי לרודי אאורבך ב. לימים בעלי השני - שנבאוםקיר

והוא היה פעיל . חודש לאחר ירח הדבש שלנו החלו המאורעות בארץ. ביבאל בברלין ועבד במשרד הבריאות בת
שתתפתי מאחורי הקלעים רוב הזמן הוא לא היה בבית אלא בפעילויות מטעם ההגנה שבחלקן אף אני ה .בהגנה

 .כאשר עוד בהיותי בהריון מתקדם הוצמדו לבטני תרופות כדי שנוכל להבריח אותן
לאחר עשרה ימים של שהיה בבית החולים חזרתי הביתה . הברית נערכה בבית החולים .נולד בני הראשון 3.5.48- ב

בו ובית החולים  ביבא להותקפה ת, עת הוכרז על הקמתה של המדינה 14.5.48אך ביום שישי , עם בעלי ועם הילד
ם אשר כאמור קירשנבאו- כך נותרתי עם הילד ועם חברו של בעלי. 17.5.48-ב המצרים ובעלי רודי נהרגבידי , עבד

  .התגורר בדירה שממול
בעלי השני עבד  .1952לאחר שנה וחצי נולד בני השני בפברואר . לאחר שנתיים הוא ביקש את ידי ונישאתי לו

. לאחר מותו התחלתי ללמוד עברית בצורה מסודרת יותר ונכנסתי לעסקי הביטוח כסוכנת עצמאית. בעסקי הביטוח
 .גם ילדיי עוסקים בתחום זה. את הרקע כמובן למדתי ממנו והכרתי את הלקוחות

ושם חיפשנו את  'ורג'אוסישקין קינג ג' יתה ממוקמת אז ברחיכשהגענו לארץ אמי ואני הלכנו לסוכנות היהודית שה 

 .ר מן ואת הסרטיפיקטים שהיינו אמורים לקבל"ד
אשר חילק בזמנו את , בעת ביקורי אצל רופא השיניים זיהיתי אדם שהסתבר כי הוא מר בלום, אציין עוד כי בארץ

דבר שמוכיח ללא , מר בלום הודה שאכן היה בקרקוב ובווארשה. הסתבר כי הוא מהסוכנות היהודית. המצות בפולין
 .אך עדיין לא עשו מספיק כדי להציל יהודים נוספים, ץ ידעו על הנעשה בפוליןכל ספק כי כאן באר

  
 :המסר שברצוני להעביר לדורות הבאים

עדיין יש בארץ ערבות הדדית אשר לא קיימת בשום מקום , למרות הקשיים הרבים כאן. אדם יהודי צריך שיחיה כאן
משהו באווירה . רק בארץ אני מרגישה שייכת, שיים כאןאך למרות כל הק, נסעתי בעולם למקומות רבים. אחר בעולם

  .כאן יוצר תחושה אחרת שאותה לא הרגשתי בשום מקום אחר בעולם
  

  
  גלי כהן: ראיון

  

  2013נובמבר , תל אביב

  

  

  הרמינה בת שבוע   

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  עם חיילי הבריגדה לאחר השחרורהרמינה        

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  זהו-סבתא הלה וחברות על המרפסת  בדב, לושיה, הרמינה קירשנבאום


