"לְ דֹורֹות"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.
לכן ,המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים .בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את
הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה .לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית ,מחקרית
וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il
אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם פרטי:
טובה

שם משפחה:
בלנקובסקי

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס )גם בלועזית( במקומות המסומנים
בלועזית
שם נעורים:
שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה:
Gilckman
גליקמן
גליקמן
בלועזית
שם פרטי לפני המלחמה או בתקופתה:
תאריך לידה:
מין:
Gutta Tova
גוטה טובה
ז  /נ 30.11.1922
בלועזית
מקום לידה )ישוב ,מחוז(:
ארץ לידה:
Włoszczowa
ולושצ'ובה
פולין
שם פרטי ושם נעורים של האם:
שם פרטי של האב:
אסתר
ישראל
שם נעורים של האישה:
שם פרטי של האישה/הבעל )אם היה/תה נשוי/נשואה לפני המלחמה(:

מגורים קבוע לפני המלחמה :
ולושצ'ובה
השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה:

בלועזית

Włoszczowa
מקצוע לפני המלחמה:

ארץ המגורים:
פולין
חבר בארגון או בתנועה:

מקומות מגורים בתקופת המלחמה )ישוב ,מחוז ,ארץ(:
האם היית בגטאות? אילו ומתי?
לודז'
האם היית במחנות? אילו ומתי?
אושוויץ
מקום השחרור:
האם שהית במחנה עקורים? שם המחנה?
מקומות/מחנות בדרך לארץ:
מינכן ,אוסטריה ,צרפת ,קפריסין

תאריך השחרור:
1944
לאן עברת/חזרת לאחר השחרור )ציין מקום(?
לודז'
שם האנייה )אם עלה בדרך הים(:
שנת עליה:
לטרון
1946

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)ציוני דרך :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:

נא לכתוב בגוף ראשון

נולדתי בשנת  1922למשפחה דתית בת ששה ילדים .אבי היה בעל חנות מכולת ומחסן קמח ונהג ללכת לבית הכנסת כדרך
קבע .הוריי הקפידו מאוד על ניקיון ואני זוכרת את העיר שלי כנקייה.

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)ציוני דרך :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים
ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי
סייע באופן משמעותי להצלתך; בריחה/הגירה בכפייה ,פינוי/אווקואציה למרכז ברית המועצות(:
עם כניסת הגרמנים לעירנו החלו ההשפלות .החיילים פגשו את אבי בדרכו לבית הכנסת וחתכו את זקנו הארוך והמרשים,
כשחזר הביתה בקושי ניתן היה לזהותו .מאוחר יותר החיילים הגיעו לביתנו ולקחו את הוריי .זו הפעם האחרונה שראיתי אותם.
אני ואחיי נשארו יחד .העלו אותנו לרכבת צפופה דרך החלונות ואולצתי לעבוד בקילוף תפוחי אדמה בגיל תשע .את תפוחי
האדמה נתנו לילדים קטנים ואת הקליפות נתנו רק למי שעמד למות .כבר לא ידענו איפה ההורים שלנו ומה איתם ,עד היום
אנחנו לא יודעים מה עלה בגורלם.
כאשר כבר לא נזקקו לנו בעבודה ,נשלחנו כל הילדים למחנה ההשמדה אושוויץ .קיבלתי חולצה שקופה עד המותן ,לא היו לי
מכנסיים ,לא תחתונים ולא נעליים ,ככה הסתובבנו .בלילה שכבנו אחד על השני ,כל הגוף היה חשוף ,שכבנו על חצץ וככה ישנו,
ללא אוכל ובקור מקפיא .כל חודש קיבלנו הקצבה של  20גרם לחם וקוביית סוכר .התחלקתי בסוכר עם חברה שלי שהייתה
חולה מאוד .בצעדה מאושוויץ היא בקושי יכלה לקום על הרגליים ,אז אמרו לנו להשאיר אותה שם .אני נאבקתי ואמרתי שכל
עוד היא חיה היא תבוא איתנו ,בסוף אני הרמתי אותה על הגב שלי וככה הלכנו.

אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)ציוני דרך :השחרור וחזרה הביתה ,חיים אחרי המלחמה ,בריחה ,העפלה /עליה(:
הדרך לארץ ישראל היתה רצופה מסעות מפרכים בהרים ,בעיקר בלילות .באחת מהנסיעות ברכבת ,עליתי לרכבת לא נכונה
ובאמצע הנסיעה קפצתי מהחלון וחזרתי בחזרה .עלינו על האונייה 'לטרון' והבריטים תפסו אותנו והעבירו אותנו לקפריסין.
לאחר כשנה ,שוחררנו והפלגנו לעתלית.

נא ספר/י על חייך בארץ
)ציוני דרך :לימודים /תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה /דורות המשך וכו'(:
עם עלייתי ארצה התגוררתי בחולון ונפגשתי עם קרובי משפחתי .התחתנתי בשנת  ,1946ונולדו לנו בן ובת.
כיום אני מתגוררת בגבעתיים .יש לי שני נכדים מוכשרים מאוד ,הנכד עושה דוקטורט ביהדות והנכדה פסיכולוגית וסוצילוגית
ומרצה באוניברסיטה העברית בירושלים .עזרתי בכל מה שיכלתי כדי שילמדו.

ראיון :שירן זר
גבעתיים .אוקטובר 2009
עריכה :קרן אלמוג

