
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  איווינה  אברמוב

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Shmilov  שמילוב  שמילוב 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Ira  22/11/1937 נ / ז     אירה  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Nalchik ברית המועצות  קברדינו בלקריה, יק'נלצ 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  ניה גילעדוב'יבגניה ז  ליצופון
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Nalchik  ברית המועצות  קברדינו בלקריה, יק'נלצ 
  : לפני המלחמה מיתואר אקד/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

                                    
    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 יק'נלצ
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 03/01/1943 יק'נלצ

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
   

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  1995   
  
  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

   קורותיך לפני המלחמה י על/נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

לא היו שמות משפחה , לפני שהגיעו הסובייטים, אצלנו בקווקז. היו לי שני אחים ואחות אחת. משפחה ספרדיתליק 'גדלתי בנלצ
.  ושמו היה גלעד קמואיל איסקוביץיק'בנלצהיה רב ) אביה של אמי(הסבא שלי .  נקרא לפי שמו של האבא והסבא שלווכל אחד

  .הוא ידע הרבה מאד שפות ולמד גם ברוסית וגם בעברית
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , יה ושם בדויזהות בדובמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

אני  .יק'שלושה חודשים היו הגרמנים בנלצ .יק'נלצשר הגרמנים כבשו את וכך היינו לבד כא ,יס לצבאו גיכשפרצה המלחמה אב
עד היום אני לא יכולה לראות  . בת חמש בסך הכל,לא שוכחת את הגרמנים ואת מה שהם עשו אפילו שהייתי אז ילדה קטנה

זה היה .  כל הזמןנו להסתתראנחנו ניסי .באותו זמןיק 'כשבע מאות יהודים בנלצהגרמנים רצחו  .לא בטלויזיהאפילו  ,גרמנים
הגיע הצבא האדום ביחד  אחרי שלושה חודשים .בלי נעליים ובלי בגדים ,היינו בלי לחם. ם ולא היה לנו כלוםוגש וחורף קר מאד

הגרמנים . יק'זה היה בדיוק ביום שבו הגרמנים תכננו להתחיל את ההשמדה של יהודי נלצ .עם הפרטיזנים והם שחררו אותנו
  . ות זה אני פהברחו ובזכ

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

במשך הזמן הכל . אמא עבדה למרות שהיתה חולה וגם אבא חזר לעבוד לאט לאט.  אחרי המלחמההביתה אבא חזר ',ברוך ה
תמיד חשבתי " . איווינה" קיבלתי תעודת זהות ורק אז נודע לי שהשם שלי הוא 16כשהייתי בת . לד לנו עוד אחהסתדר וגם נו

  . כי זה היה שם החיבה שלי וכך קראו לי כולם" אירה"ששמי 
 .בקווקז ידענו הכל. זו היתה חתונה יהודית עם חופה. קואבגיל  תשע עשרה וחצי התחתנתי עם  אפרים אברמוב מהעיר ב

בכלל לא היתה אפשרות . התינוקות עברו ברית והחתונות היו יהודיות, שמרנו את חג הפסח, ידענו את ההלכה והקפדנו עליה
  . התחתנו רק עם יהודים ורק עם חופה וכמעט ולא היו  מקרים של גירושין בקווקז, אחרת להתחתן

היה לי בית גדול ויפה והיתה לי עבודה .  על שם אבא של בעלי,איגור ואברהם ציון, קו ונולדו לנו שני ילדיםאעברתי לגור בעיר ב
היה לי כל מה שרציתי אבל אני רציתי לעלות . הייתי מומחית לבקרת איכות של תכשיטים ואבני חן והרווחתי כסף רב. טובה

א נפטר כמה הו. אבל באותו שלב הוא כבר היה חולה, תכננתי ביחד עם בעלי לעלות לארץ כשתהיה אפשרות. לארץ ישראל
  . וגם שני הבנים שלי עלו לארץ1995בשנת , עליתי מאוחר יותר. ימים לפני התאריך שבו תכננו לעלות

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
עדיין אח אחד שלי גר . וגם קרובים באמריקה, יש לי הרבה קרובים בארץ. ציתיכמו שר, היום אני בארץ עם משפחה גדולה

הוא עבר בארץ ברית . איגור גר כאן לידי במלון בקרית ארבע. אברהם ציון גר היום בירושלים והוא רב בישיבה ניב .יק'בנלצ
הן מאד אוהבות .  והן כמו הבנות שליאין לי בנות, אני אוהבת את הנכדות. יש לו שלוש בנות. מילה ושינה את שמו לישראל

, אסתר,  הגדולהנכדה הקטנות יותר גרות בירושלים והנכדותשתי ה. אותי וכשיש להן זמן הן באות לבקר את אבא שלהן ואותי
כל כך  המילה של בנה  הייתי בבריתכאשר.  נשואה עם בחור טוב ויש לה בית גדול ויפההיא. התחתנה והיא גרה בתל אביב

מטפלת בתינוקות כמה אני גרה היום בדירה קטנה במלון ו .רבהעכשיו אני סבתא , ממש ירדו לי דמעות מרוב שמחה, שמחתי
  .הם כמו הנכדים שלי והאמהות שלהם מאד אוהבות אותי, אני מאד אוהבת את התינוקות, זאת עבודה טובה. שעות בבוקר

רק דבר אחד מצער אותי . אני נותנת הכל לנכדות שלי, לי כסף מיותראם יש , אני לא צריכה כלום. אני בישראל וטוב לי ',ברוך ה
  .וזה ששכחתי את העברית כי כל השכנים שלי כאן במלון מדברים רוסית ואין לי עם מי לדבר בעברית

  
  

  תפארת בשארי: ראיון
   2012יולי . קרית ארבע

  
  קרן אלמוג: עריכה
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