
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .ון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכר

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

                                      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה  :שם פרטי

  חיים  קביליו

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                       יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס   

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה  בלועזית
                                               KABILIO                                               קביליו

:       מין   בלועזית    :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה פנישם פרטי ל
HAIM                              ז  11.08.1939 נ /                                                            חיים 
    : לידהעיר  :ארץ לידה   בלועזית

SPLIT                          יוגוסלביה                                                              ספליט 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 סידה דנון  יעקב
                                          :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

SPLIT                          ספליט  יוגוסלביה                   
 

, תיכון, יסודי (:לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                      )אוניברסיטה

 
    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מות מגורים בתקופת המלחמהמקו

   יוגוסלביה,ספליט
  יטליהא, בארי

                                                                                                               
         ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                      
                                                                                               ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                               :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
              

 
  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת

  
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות  :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים ( האנייהשם
 1949  רדניק

  
  

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


 

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

משפחת אבי השתכנה בבית מעל בית  .כחודש בלבד לפני פרוץ המלחמה, יוגוסלביהב בעיר ספליט 1939נולדתי באוגוסט 
 .עברה מבוסניה לספליט והתגוררה מחוץ לחומות באזור המודרני יותר, דנון , משפחת אמי.הכנסת בעיר העתיקה של ספליט

  .ת בה ללא התבלטותלכן ניתן היה לחיו, העיר ספליט היתה תחת שלטון איטלקי .אמי היתה עקרת ביתאבי ניהל פרפומריה ו
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור 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;  להצלתךפן משמעותיבאוסייע 

עזבנו  .נאלצנו לעזוב את ביתנו ולברוח מהעיר.  שהיו תחת שלטון איטלקיהאזוריםנתפסו כל , 1943בשנת , עם נפילת איטליה
אבי גילה זאת כשחזר לנסות ולהציל משהו , כבר למחרת כל רכושנו נבזז. גם את העסק של אבי, את הבית ואת כל רכושנו

התארגנו כמה משפחות יהודיות ושכרו , מאחר והסכנה היתה גדולה. ברחנו לכפר קטן ממנו הגיעה עוזרת הבית שלנו .מהרכוש
כשהגענו לחוף . ספינה ושטנו לעבר החוף האיטלקיעלינו לבאישון לילה  . לעבר איטליההאדריאתיספינה לחצות בה את הים 

 לאזוראחר כך בעיר בארי לתקופה של שנה ולאחר מכן עברנו  ,ירה ביטטוהוריי ואני השתכנו בעי,  חוקייםבלתיו שוהים היינ
בכל אותה התקופה ניתן  .אחותי הצעירה נולדה בעיר, תחלתי ללמוד בבית ספר איטלקיה .קרבונרה לתקופה של כשנתיים וחצי

 גורשנו 1948בשנת  .א"אונרבווינט 'ונעזרנו בארגון הג" מהיד לפה"ינו חי, יה כי השלטונות לא תפקדוהיה לחיות באיטל
ביוגוסלביה חיינו למשך שנה עד  .שהינו במחנה עקורים ברומא לתקופה של חצי שנה ואז הועברנו לגבול יוגוסלביה. מאיטליה

   .1949עלייתנו ארצה ב 
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ,  צבאישירות, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

במחנה  .שער העלייה, משפחתי ואני הגענו לנמל חיפה ומשם הועברנו למחנה סנט לוקס,  ארצהו עם עלייתנעשרהייתי בן 
תלפיות לאחר מכן עברנו למחנה עולים ב .שהינו למשך שבוע ומשם הועברנו למחנה בית ליד למשך כשלושה חודשים

ראח בבית ' עזבנו את המחנה ועברנו להתגורר בשכונת בית ג1950באביב  ".גאולים"שם למדתי בבית הספר . שבירושלים
 .מולדתאבל זה היה ביתנו הראשון ב, היטיםביוב ואפילו ללא ר ,מים ,הבית היה ללא חשמל .שאבי שיפץ להכין למגורים

במקביל הצטרפתי לתנועת הצופים איתם . בירושלים במגמת מכונאות" נביאיםאורט "המשכתי את לימודיי לבית הספר התיכון 
כעבור עשר  .התגוררנו בקיבוץ מגל,  נישאתי לנעמי ונולדו לנו שתי בנות1961בשנת   .ל"יצאתי לשירות צבאי בחטיבת הנח

 1967-1982ין השנים בהשתתפתי במלחמות ישראל . בתי השלישית נולדה. במוסך מקומישנים חזרנו לירושלים ועבדתי 
   .ובמהלך השנים עבדתי בסוכנויות רכב שונות

   .לאחר שנות ילדות קשות הגיעו שנים טובות עם השיפור במצב הכלכלי והרחבת המשפחה
  .יש לנו תשעה נכדים, כיום אנו מתגוררים בירושלים

  
  
  
  

  עוז בנדרמן : ראיון
   2010יולי , ירושלים

  
  עדי מלכא: עריכה

  

 

 


	                                        "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                   פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



