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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  קולר :שם משפחה
  

  זלמן :שם פרטי
  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

          קולר:  איתו נולדתישם משפחה 
  

                                              בלועזית
  

Kuller  

  זלמן :איתו נולדתישם פרטי 
  

   בלועזית
Zalman                                          

: מין
                    זכר

 

  1927 :לידהשנת 
 

   ריגה: עיר לידה
  

       בלועזית
Riga                                          

  לטביה  :ארץ לידה
 

  דב קולר  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  

  מרי ריטוב  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                   ריגה :  לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Riga 

  לטביה  :ארץ המגורים
 

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

 ס עברי"בי+ בוילנה תיכון ביידיש 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה ,סנדלר, תלמיד(

  תלמיד 

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

  ר"בית

  וילנה בליטא  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית גטו וילנה : ציין את שמו, במידה והיית בגטו

           Vilna Ghetto                                                                                                                             

:  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
, ריימסדוף, בוכנוולד, שטוטהולץ, דונדקה, קרסטבו, וילנה

   טרזינשטט 
   

  בלועזית
Vilnius, Krstbo, Dondka, Stotaoltz, Buchenwald, 
Rmsdorf, Theresienstadt 

  

                                                                   כיה 'טרזינשטט צ :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

   1945מאי : תאריך השחרור
 

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

   ריגה : לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  



 

ממאי , כן: ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  1946עד אוקטובר  1946

  

  :עליה שנת
1946 

: ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  " ברכה פולד"

  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

  
אחותי הבכורה ,בן יחיד בין שתי אחיות  .ידישיעברית ובעיקר ,לטבית , דיברנו בבית גרמנית. 1927לטביה שנת , נולדתי בריגה 

אני זוכר שסבי היה לוקח אותי לבית ,משפחתי הייתה שומרת מסורת  .נשארנו אני ואחותי גיזה .קטנה ממחלה נפטרה שהייתה

) לטביה(אחד בבונספילד  .הוריי היו אנשים אמידים לאבי היו שני בתי חרושת לעורות .הכנסת ומלמד אותי על מנהגי העם היהודי

  ) .ליטא(השני בוילנה 

  

הוא היה הראשון שהמציא את עור הזמש מעורות לא ,בגרמניה בעיר פרייברג בטכניון כמהנדס כימאי  אבי סיים את לימודיו 

הייתה בוגרת בית הספר בשפה הגרמנית ואף סיימה את ) מרים(אמא שלי מרי קולר  .המפעלים היו מצליחים מאוד.מעובדים

  .אהבתי מאוד לעסוק בספורט, ספר עממי העברי בריגה אני סלי הכינוי שלי בבית למדתי בבית   .לימודיה באוניברסיטה בריגה

ר ומכבי למדתי "יתהשתייכתי למעודנים כמו ב. משחקי הוקי קרח ושולחן פינג פונג, הייתי אלוף בית הספר במגלשיים על הקרח 

  . אגרוף והייתי אלוף הכיתה

  

את משחקי השח מאוד  .רכיבה למרחקיםיד בית הספר לותמיד השתתפתי בטיולים של תלמ אהבתי מאוד לרכב על אופניים 

על יד ריגה היה לנו שם בית ) עיר קיץ(כל קיץ היינו נוסעים לחופשה במיורי  .אהבתי גם הוא היה אחד המשחקים האהובים עליי

הבית היה מאוד קרוב לים הבלטי כך שבכל שנה בחופש הגדול אהבתי לשחות בים עם אחותי וחברים ,מעץ קראו לזה דצה 

  . היינו משחקים במטקות ומשחקי כדור,מהכיתה 

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /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

  

תחילה חייבו אותנו לענוד מגן  .נום מתמשךיונכנסו לוילנה החיים הפכו לגיה אהחלום נקטע והגרמנים כבשו את ליט 1941בשנת 

. על מנת שיוכלו לזהות אותנו כיהודים ולהפריד את זהותנו היהודית מהאחרים ככה גרמו לנו לנחיתות, דוד צהוב על הבגדים 

בזמנו . מקללים וזורקים עלינו אבנים הנערים הלטביים והגרמנים,לנו יורקים עלינו בפנים פחדנו ללכת ברחובות כי היו לועגים 

מכון . הבית של המשפחה שלי נשאר באזור הגטו שאת כל אזורו גידרו בגדר.הגרמנים הוציאו צו שכל היהודים יתרכזו בגטו וילנה 

  .שאבי עבד בבית חרושת ניתן לו לאמי ולאחותי אישור לצאת לעבוד 

  

מי שהיה נתפס ,אז נאלצתי למצוא פרצות בגדר על מנת להשיג מזון למשפחתי ,הרעב היה גובר ולא היה מה לאכול למשפחתי 

אך בזכות האישור .באותה תקופה היו מוציאים את היהודים מהגטו לוילנה למשלוחים למחנות השמדה. היה מקבל ירייה בראש

דע לאבי על חיסולו של הגטו הוא בנה מקום מסתור מתחת לבית מגורים שלינו שנו. שהיה לאבי נשארנו בגטו עד לחיסול הגטו

אך אחד השכנים  .כולם נכנסו לחדר בסולם שהיה מותקן במקום,בגטו עצמו כאשר הכניסה למסתור הייתה תחת האמבטיה 

  )ה הגרמניתשכן זה עבד במשטר(שאמו הייתה מוסתרת במחבוא קרוב אלינו פחד שימצאו אותה הלך והלשין עלינו 

  

אוגוסט עד יולי  .אני זוכר הגרמנים נכנסו וצעקו כל הגברים החוצה אני אבי ועוד זוג שהיו איתנו יצאנו איתם ונשלחנו לאסטוניה

מטר ותקיעת  15עבדנו שם אני ואבי בעבודות כפיה הנחת מסילות ברזל באורך של ,גטו קרסטבו אשר נמצא באסטוניה  – 1943

  .אמי ואחותי נשלחו לקלוגה שם שרפו את שתיהן .בלילה 10בבוקר עד  5עבדנו מ. קילו כל אחד 15שקל מסמרים עם פטישים במ



 

שם אני זוכר קיבלתי מכות מהגרמנים בראש ובגב ) לטביה(נשלחנו לדונדקה ) אסטוניה(בו וטסמקר - 1944נובמבר עד פברואר 

  .פירוק קרונות רכבת עם משאות כבדים על גבינו,אבנים כבדים עבדנו בעבודות חפירות סחיבת ,הם שברו לי את כל השיניים ,

האוכל שקיבלנו היה קצת ,כל הזמן תחת איומים של צעקות ומכות עם רובים או מקלות ובידי הגרמנים מוחזקים כלבים טורפים 

כות חזקות בכל הגוף אשר בלטביה שם אבי קיבל מ) ריקה(נשלחנו לקוזרוילד  -1944פברואר שנת  .ובשעמים עם לחם ישן מלא 

  .בראש ובגב אני זוכר שראיתי אותו מקיא דם זה קרע לי את הלב 

  

שוב עבדנו עבודות כפיה עם מסע של אבנים כבדות שביקשו מאיתנו לרוץ ) גרמניה(נשלחנו לשטוטהולץ  – 1944אפריל עד יולי 

לעבוד בהוצאת פצצות שלא ) גרמניה(ורף נשלחנו לכיימסד – 1944נובמבר עד מרץ  .איתן ממקום אחד וחזרה כמה פעמים 

במהלך עבודתי בנטרול הפצצות אבי חלה ושחזרתי מהעבודה ,זו הייתה עבודה מסוכנת מאוד ,התפוצצו לקראת סיום המלחמה 

לא מצאתי אותו אני זוכר את ההרגשה הנוראה הזו שעברה בגופי את הדמעות בעניים שחנקו אותי הבנתי שהגרמנים לקוח 

ללא אוכל ומים כמעט כולם מתו  – 1945מרץ עד מאי  ) צכיה(עם סיום המלחמה לקוח אותי במסע מות לטרזינשטט  .והרגו אותו

  .בדרך או שהוצאו להורג על ידי הגרמנים

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

  

כיה עם חום 'הם העלו אותנו על טנקים פינו אותי לבית החולים בצ,שוחררתי על ידי הרוסים שנתנו לנו מים ואוכל בטרזינשטט 

שפוז הרוסים נתנו מסמכים ליהודים ואני קיבלתי מסמכים אלאחר . הייתי מאושפז חודש ימים,גבוה וטיפוס קשה למזלי לא ממתי 

על הרכבת ובדרכי לרכבת הרוסים עצרו אותי ואת חבריי מכיוון שהיה ברשותנו לחזור לריגה אני זוכר את השמחה ברצון לעלות 

  .לאחר יום הם הבינו שהם טעו ושהם עצרו אותנו סתם אז שוחררנו ,והם חשדו שמדובר במריחואנה  טבק 

  

אמרו לי לבוא בדרכי חזרה לריגה פגשתי חברים ששמעו על רצוני להישאר ואמרו לי שאני משוגע על החלטתי לנסוע לרוסיה ו

ואז החלטתי לעלות לאץ ישראל עם חבר ,בסוף החלטתי לטוס לאיטליה עבדתי שם בכריתת עצים במשך שנתיים . איתם לישראל

אונייה קטנה שכמעט טבעה  .על אונייה בשם ברכה פולד על שמה של הצנחנית שהרגו הגרמנים או ההונגרים אני לא בדיוק זוכר

  .קיבלתי את אות ההגנה והמופת .לכן מינו אותי לחלק אוכל ומים על האונייה אני הייתי היחיד שדיבר עברית

  

אני ,הגענו לארץ ישראל האנגלים ששלטו בארץ תפסו את האונייה שלנו והיא הוגלתה לקפריסין למשך חצי שנה  1946בשנת 

בדים כדי להתכסות בהם במקום  זוכר שהיה חורף מאוד קר לא היו לנו בגדים ונעליים הלכנו בשלג יחפים וחתכנו מאוהלים

ש משפחה מצד אבי בארץ מקפריסין עברתי למחנה עתלית בחיפה למשך שלושה חודשים לאחר מכן התחלתי לחפ .בגדים

  .ים שגרו בראשון לציון גרתי אצלם למשך תקופה קצרה ואז שהחלה המלחמה גייסו אותירובומצאתי ק

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, עלייתך ארצהתחושותיך בעת (
  ):הבאים

  

גויסתי לקריית מאיר במהלך שירותי הייתי במשטרת צמח ונפצעתי במלחמה במשך חצי שנה הייתי עם רגל משותקת בעקבות 

  ).גולני( שם הייתי שליש של המחט ששמו נחום גולן  12גדוד ב עברתי קורס קצינים שרתתי בגולני 1951בשנת .כך אני נכה צהל 

  .בעקבות הפציעה שלחו אותי לנחל בקציאות היה לי מאוד קשה לעזוב ואז עברתי להיות מפקד גוש יואב במצודת יואב באשקלון

  .שנים בצבא ולאחר מכן עם שחרורי הייתי מנהל מחסן של מפעל ליבוא עצים באשדוד 23שרתתי במשך 

  

כיום אני חי באשקלון עם  !שאני עדיין חי  הבטלוויזימופיע בספר של ניצולי שואה ואני עדיין לא מאמין שמזכירים את השואה  שמי

הבת מרים ,טק הוא נשוי ויש לו שלושה בנים - שתי המדהימה שרה יש לנו שני ילדים בן ובת שחיים בחול הבן דב עובד בהייא

אני ואשתי עסקנו בציור ,פעמיים בשבוע לעמך ארגון מטעם ניצולי שואה אשר נמצא בעירי אני הולך ,נשואה  ויש לה שני בנות 

אני חושב כי בכל  .באגודה של ציירי ישראל הייתה לנו גלריה באשקלון אבל בעקבות כך שאישתי חלתה נאלצנו לסגור אותה



 

ולכן מאוד חשוב  !ה שלא יקום עוד היטלר שניוקואני מאוד מ, לצערנוהעולם יש כבר אנטישמיות ותמיד יש מי שישנא את היהודים 

  !!! ם לא יתנו לאף אחד להכחיש את מה שעברנוילי שהדורות שאחרינו תמיד יזכרו את מה שהיה בשואה ועלול

  

 

  2014מאי , אשקלון, זלמן קולר :ראיון

  


