
 

 

קופסת תכשיטים מכסף 

 

 

 

: להלן קטע מתוך ראיון שערכנו בשעתו עם מלה. מלה ברנבלום פולישוק שרדה את המלחמה בזהות בדויה

...  

. קבלתי עבודה אצל הגרמנים, "את מתקבלת לעבודה ואת מתחילה לעבוד, בואי, טוב, נו: "ישבתי שם וחיכיתי והאחראי אמר" 

 להרים את –אני הייתי צריכה להגיע בבוקר. הם פתחו קנטינה לבירה בבית החלמה לפצועים וחולים של הצבא הגרמני

. הכיסאות הכבדים למעלה ולנקות את הרצפות ואת הקירות ולמלא את כוסות הבירה

 ...

אני חשדתי באשה " ?יש לך מה לאכול? את צריכה משהו: "שכל הזמן היתה שואלת אותי, בבית ההחלמה היתה בחורה אחת

שלחו אותו לתקן , הוא היה נגר, פעם אחת הוא בא לקנטינה שלי למקום בו עבדתי. היא עבדה בבית ההחלמה עם בעלה, הזו

...  לא היה לו מושג בנגרות ואני התפוצצתי מצחוק, אני מסתכלת מהצד ורואה איך שהוא דופק ודופק. מה-דבר

 ...

ד בוורשה והיתה להם בת שהשאירו "הוא היה עו. הסתבר שהם היו יהודים- כ נפגשנו כשרק נגמרה המלחמה והם רצו אלי"אח

."  בני הזוג ובתם עלו ארצה. אותה במנזר

 

.  אך פחדה אפילו לרמוז על כך, גם מלה חשדה שהם יהודים, בני הזוג הרגישו שמלה יהודיה וניסו לוודא זאת בזהירות

. ביום נסיגת הנאצים בני הזוג נתנו למלה למזכרת את קופסת הכסף המוצגת כאן

 

פולישוק -בתה של מלה ברנבלום, ענת קלס: אוסף

 

 

אישור העבודה של מלה ברנבלום פולישוק 
: תרגום מגרמנית

 

בית החלמה של הוורמאכט  "
 קרמיאנץ

  
1943 ביוני 1-ה  

113' אישור מס  
(השם הבדוי של מלה)ק יוהנה 'פאיונצ: עבור  

1.11.1917: נולדה ב  
רחוב ברג: מקום המגורים  

צר: מיבנה'     מ1.56: גובה  
ירוקות: בלונד    עיניים: צבע שיער  

נערה משרתת: מועסקת כ  
22.00 עד שעה 7.00אישור זה מאפשר שהות במוסד משעה   

 יש להחזירו עם תום תקופת השירות
1943 ביולי 15בתוקף עד   

חתימת השלם הראשי (-)חתימת מחזיק האישור               (-)  
"בית ההחלמה קרמיאנץ- חותמת ווהרמאכט  (-)  

  
 מאחורי מסמך זה 

, חותמות וחתימת השלם אחת לחודש  
 להארכת תוקף האישור 

.1944 בפברואר 29- עד ה1943 באוגוסט 31-מה  


