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שם משפחה ושם פרטי כיום
שם משפחה:גרין המאירי

שם פרטי:ציפורה

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך ,אין צורך לענות עליה
בלועזיתGetzler
שם משפחה איתו נולדתי :גצלר

שם פרטי איתו נולדתי:ורנה

בלועזית
verena

עיר לידה :בורגרהאוט

בלועזית
Borgerhout
שם פרטי ושם נעורים של האם:ציסלה לדניסר

שם פרטי ושם משפחה של האב:לייבוש גצלר
מקום מגורים קבועלפני המלחמה :בורגרהאוט
השכלה/תואר אקדמילפני המלחמה:אין )הייתה
תינוקת(
)יסודי ,תיכון ,אוניברסיטה ,ישיבה(

מין:
נקבה

שנת לידה1938:

ארץ לידה:בלגיה

בלועזית
Borgerhout
מקצוע לפני המלחמה:אין
)תלמיד ,סנדלר ,מורה(

ארץ המגורים:בלגיה
חבר בארגון או בתנועה:הנוער
הציוני -עליית הנוער
)בית"ר ,השומר הצעיר ,בני עקיבא(

מקומות מגורים בתקופת המלחמה :אנטוורפן -בלגיה ,בריסל -בלגיה
)שם העיר או האזור ושם הארץ(
בלועזית
במידה והיית בגטו ,ציין את שמו
במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז ,ציין את שמו

בלועזית

המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי:בית יתומים בבלגיה -אודרגם

תאריך השחרור :מאי 1944

במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
)מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה ,גרמניה
ואיטליה(
במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין ,ציין ממתי עד מתי

ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  :הייתי בבית
יתומים עד לעליית הנוער לארץ
שנת עליה:
7.11.1949

במידה ועלית באנייה ,ציין את שמה
אניית גלילה

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)ציוני דרך :הבית בו גדלת ,בית הספר ,חברי ילדותך;במה עסקו הוריך ,המשפחה המורחבת ,חגים ומאכלים(:
נא לכתוב בגוף ראשון
אני בת יחידה ובתקופה שלפני המלחמה הייתי תינוקת בת שנה וחצי ,לכן איני זוכרת דבר .כל מה שידוע לי הוא בזכות הדוד
שלי ,חיים לדניצר ,שהיה אח של אמא שלי והיגר לארצות הברית ב  1940לאחר הפלישה הגרמנית ,בתקופה בה עבדנו על
בקשת הפיצויים מגרמניה .בנוסף ,עורכת הדין גם היא דלתה פרטים מהגרמנים.
נולדתי בשנת 1938בעיר בורגרהאוט שבבלגיה בשם ורנה אותו נתנו לי הורי  .אמא שלי ,זיסלה לדניצר ,הייתה תופרת ואבי
ששמו לייבוש גצלר ,היה יהלומן .אימי נולדה ב  ,1.10.1901בטרצביניה שבפולין ,ביתם של שולם לדניצר ורוחלה ציגמן .אבי
נולד ב  25.10.1903ברומנוב ,מחוז סאנוק בפולין .אביו ,הירש גצלר ואימו שרה ווילנר .אבי היה בעל השכלה גבוהה ויהלומן
מצליח .להורי הייתה דירה בת  3חדרים ,יפה ,מרווחת ומרוהטת בריהוט מודרני -שטיחים יפים ,כלי כסף בדולח ופורצלן ,כמו
שהיה מקובל בבית בורגני אמיד .והם ניהלו אורח חיים דתי.

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)גירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים במחתרת ,השתתפות
בבריחה או בהתנגדות,האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,במי נעזרת או אולי למי עזרת(:

כשהחלה המלחמה הייתי בת שנה וחצי .הורי האמינו שלא יקרה שום דבר והם יסתדרו ,לכן לא חשבו להגר לארצות הברית
ביחד עם דודי ,חיים .בלית ברירה הורי נאלצו למסור אותי לבית יתומים של יהודים דתיים בבלגיה ,על מנת שיוכלו להסתתר.
המוסד הראשון היה באנטפרפן ,ממוקם בתוך העיר .נכנסתי לשם במאי  .1940זה היה מוסד לבנים שהתרוקן עם פרוץ
המלחמה )הגרמנים נכנסו לבלגיה במאי  .(1940הביאו למוסד  60-70בנים ובנות יהודיים והמוסד נוהל ע"י אשתו של
רוטשילד .בית היתומים הזה ,בו גדלתי ,היה אחד מתוך  7בתי יתומים שהתנהלו בבלגיה תחת השגחת הגסטפו .זה היה בית
גדול ,שתי קומות .רוב הזמן היינו סגורים בתוכו ואסור היה לנו לצאת .גדלתי תחת השגחתם של אנשי המוסד אשר נהגו להכות
אותי ואת שאר הילדים .לבית היתומים הגרמנים היו נכנסים באופן חופשי ועשו כרצונם .אני זוכרת סיפור מעומעם על כך
שהגרמנים באו ורצו לקחת אותי ,גב' רוטשילד שהייתה אז אשתו של מנהל המוסד ,אמרה להם שאני חולה במחלה מדבקת
ונמצאת כרגע בבית חולים וכך הצילה את חיי.
בשנת  1943הועבר המוסד ללן – טירה בכפר על יד ווטרלו .המוסד עדיין המשיך להתנהל ע"י גב' רוטשילד .אני זוכרת ששם,
באחד הימים ,היו הפגזות ,כולם ירדו למקלטים להסתתר ורק אותי ,ילדה בת  ,4שכחו למעלה ביחד עם עוד תינוק קטן .אני
זוכרת שהייתי מאוד מפוחדת ולא הבנתי מה קורה .התינוק עשה את צרכיו ואני זוכרת שהרבצתי לו ,בדיוק כמו שעשו לי כשאני
הייתי עושה את צרכיי .זיכרון נוסף מאותה תקופה הוא אהבתי לחתולים .היו חתולים רבים בחצר ומאוד אהבתי אותם אך הם
מאוד סבלו בגללי כיוון שהתאכזרתי אליהם כמו שהתאכזרו אלי .הרגשתי שאני מחזירה להם ומוציאה עליהם את הסבל
שעברתי .בספטמבר  ,1944בחשכת הלילה ,העמיסו את כל הבנות על מכונית והעבירו אותנו למנזר בריקסוסאר למשך
שבועיים.הבריחו אותנו לשם כיוון שחששו מכניסת הגרמנים למוסד ,חששו שיחסלו אותנו .אני זוכרת את אותו הלילה בו ברחנו
ובעיקר את תחושת הפחד והאווירה הלחוצה שהייתה לי ולשאר הילדות .המנזר היה מנזר של מפגרים ,וכשהגענו למקום ,אני
זוכרת שחשבתי לעצמי כמה הם מוזרים עד שהבנתי בהמשך מדוע הם מתנהגים ונראים כך.הנזירות במנזר טיפלו בנו אך הן

לא ידעו שאנחנו יהודיות ,רק הנזירה הראשית.
המלחמה בבלגיה הסתיימה באוגוסט  -1944אז נכנסו האמריקאים .מהמנזר העבירו אותנו למוסד וויזנבק .זה היה מוסד
מסורתי והייתי שם כשלושה חודשים .שם התחלנו לדבר צרפתית במקום פלמית ,כי הניהול היה צרפתי והאיזור צרפתי.
שנאתי את המוסד הזה כיוון שנהגו להכות אותי ולתת לי עונשים בלי סוף .לאורך כל השנים האלה במוסדות הייתי הילדה
היחידה שלא היה לי אף קרוב משפחה שהתעניין לשלומי ,ולאף אחד לא היה אכפת .הייתי מבודדת מהשאר ומאוד בודדה ולכן
העובדים במוסד הרשו לעצמם לעשות בי כרצונם ,עד כדי כך ,שבכל פעם שאחד מהעובדים היה מתקרב אלי ,הייתי נכנסת
למגננה ומגנה על פניי ,מההרגל .הייתי היחידה שקיבלה עונשים ,מבלה ימים שלמים במשרדו של המנהל עם הפנים לחלון
שאראה את כל הילדים משחקים בחוץ ולי אסור היה לצאת ולשחק איתם .יש לי תמונה ברורה של סיטואציה בה נתנו לנו לאכול
אפונים ואני שמרתי את שלי בכיס ,הלכתי לחדר בו היו טפטים על הקיר עליהם היו דמויות של ילדים והייתי מאכילה אותם.
בוויזנבק הלכנו למוסד תחכמוני ,שם למדנו עברית ,תפילות וחשבון שהייתי מאוד טובה .אני זוכרת שהיינו הולכים כקבוצה
לבית הספר ,כשכולנו עונדים את הטלאי הצהוב .יום אחד הלכנו ביחד וילדים אחרים צעקו לעברנו "יהודים ,יהודים" ,אני
היחידה שקפצתי מהקבוצה והתחלתי לצעוק עליהם .שאר הילדים כעסו עלי כיוון שפחדו מאוד .התנהגתי בפראות בתור ילדה,
ממש כמו הבנים ,אם לא יותר .אהבתי מאוד גם לשחק משחקי ספורט עם הבנים והייתי מנצחת את כולם .בתקופה הזאת לא
היו לי הרבה חברים ולרוב הייתי מבודדת ,עם עצמי .היו תקופות שהייתה לי חברה אחת קרובה בכל פעם .הייתה לי חברה
בשם לילי ,וחברה בשם חנה סיפס ,אך מכיוון שתמיד הפחדתי אותן בסיפורים ,למשל על מכשפות ,הייתי בסוף נשארת לבד.

אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)השחרור וחזרתך הביתה ,חייך אחרי המלחמה ,העפלה /עליה(:

בסוף המלחמה ,כשהייתי בוויזנבק,המשפחות של כל הילדים באו לקחת  /לראות אותם ואני כמו כולם חיכיתי בחוץ לאמא שלי,
אך היא לא הגיעה .אמרתי לעצמי בראש שאם אעשה  7סיבובים סביב הבניין ,היא תבוא .זה לא עזר ,היא לא באה ואף אחד
לא אמר לי דבר וגם לא פנה אלי .בתחילת  1945עברנו לבית באודרגם 42 ,ילדים ,וילה ענקית ,מיטות על קומות ,נוהל על-ידי
רוטשילד האיש .בשנת  1948 ,בהיותי בת  ,10ביקשתי לעבור לבית יתומים אחר ,חילוני ,קיוויתי שיהיה יותר טוב .המעבר
היה באמצעות עזרה שקיבלתי מחבר של אבא שגם הוא היה יהלומן מצליח .הוא ואישתו היו לוקחים אותי מידי פעם אליהם
בימי ראשון .הגעתי ל -רה דה ז'ורל שהיה מוסד חילוני של עליית הנוער ,דרכו עליתי לארץ לאחר שהייה של שנה במקום.
במקום היו ילדים יהודים ומדריכים של העלייה .מאוד רציתי לעלות כבר לארץ ,חיכיתי לזה בהתרגשות גדולה והרגשתי שאני
בקרוב אגשים חלום מאוד משמעותי .תחילה העבירו אותנו למרסי למשך שלושה חודשים בהם טיילנו הרבה עם המדריכים עד
שעלינו על האנייה ,גלילה ,לישראל.
באנייה הייתה אישה מבוגרת ובודדה .היא הייתה בלונדינית ,מאוד יפה ומטופחת .כנראה שמשכתי את תשומת ליבה כיוון
שגם אני כמוה הייתי בודדה .היא קראה לי אליה והביאה לי במתנה שרשרת זהב ,שרשרת שלצערי אבדה לי לפני מספר שנים.
הרגע הזה היה מאוד גדול ומשמעותי עבורי .התרגשתי כי בפעם הראשונה קיבלתי כזאת מתנה ,קיבלתי התייחסות כנה
ואוהבת ממישהו וזאת לא אשכח אף פעם .דיברתי עם אותה אישה אך תוכן השיחה לא זכור לי .אני זוכרת שהיא רצתה לאמץ
אותי .היא ירדה בטריפולי ולא עלתה לארץ בסוף .העלייה לארץ באנייה נמשכה שישה ימים ,אני זוכרת שמאוד אהבתי לעמוד
על הסיפון ולהסתכל על הים ,אל האופק .ביומיים הראשונים היה ים נוח ולאחר מכן החלה סופה ,היו גלים גבוהים וכולם הקיאו
מתנודות האנייה .הייתה עגינה אחת בטריפולי ,משם אספו עוד יהודים .אני זוכרת שהמפגש איתם היה מאוד מוזר ושונה
עבורי .כולם היו בשוק לראות פתאום אנשים מארץ אחרת עם תרבות ,מנהגים ולבוש שונה .לאחר שאספו את היהודים
מטריפולי לא היה מקום באנייה ואנשים ישנו על הסיפון .כשהתקרבנו לארץ ישראל ,לנמל חיפה ,ההתרגשות הייתה בשיאה.
החלו להשמיע שירים בעברית ,והשיר "כלניות" נחרט מאז בראשי וליבי.

נא ספר/י על חייך בארץ
)תחושותיך בעת עלייתך ארצה ,פעילותך הציבורית או התרבותית ,המשפחה שהקמת ,המסר שברצונך להעביר
לדורות הבאים(:

כשהגענו לארץ ,בשנת  ,1949העבירו אותנו לשער העלייה ומשם לקחו אותנו למוסד ניצנים שהיה ליד קיבוץ ניצנים ,שם
התחברתי עם ילד ששמו משה אלטמן .הוא היה מופרע כמוני והיינו משתוללים הרבה .אני וזכרת שיום אחד כל הבנים בניצנים
החליטו שהם נותנים מכות לכל הבנות ,והוא שמר עלי ובזכותו לא קיבלתי מכות .התקופה שבה היינו בניצנים הייתה תקופת
צנע ,לא היה מה לאכול והייתי מאוד רזה אך זה לא דבר שהפריע לי כל כך כיוון שהייתי רגילה מהמוסדות בבלגיה בהם גם לא
היו נותנים לנו הרבה אוכל .לאחר תקופה הביאו למוסד בניצנים עולים מצפון אפריקה .הם היו מאוד שונים מאתנו ולא
התחברנו אליהם בכלל ,לכן הוחלט להעביר את כל הילדים שעלו מבלגיה לאלוני יצחק.
באלוני יצחק היה לי הרבה יותר טוב ,ומבחינתי ,ברגע שעברנו לשם התחלתי לחיות באמת .היו שם חיי חברה ותרבות מאוד
פעילים .המון מוזיקה ,ריקודי עם ,שרתי במקהלה ואפילו למדתי לנגן על פסנתר .הרגשתי שמצאתי את הפינה החמה שלי.
בקיבוץ למדתי במוסד של אלוני יצחק ובמיוחד אהבתי את שיעורי המוזיקה ,התעמלות ותנ"ך .לאחר שעות הלימודים הייתי
הולכת לעבוד .תחילה בעבודות מזדמנות כמו קטיף שאת זה לא אהבתי אך לאחר מכן עברתי קורס תפירה ועבדתי במתפרה
של הקיבוץ .בעבודה הזאת היה לי שקט לעצמי ,להיות עם המחשבות שלי והרגשתי שזה המקום שלי .היו מעט מאוד עובדים
במתפרה והתופרת הראשית התייחסה אלי מאוד יפה ,נתנה תחושה של חום ואהבה .הייתה גם תקופה שעשיתי בייביסיטר
לילדים שלה .בכל חופשה הילדים היו יוצאים מהקיבוץ ונוסעים למשפחותיהם ואני הייתי נשארת כיוון שלא היה לי אף אחד.
חופש גדול אחד חברה שלי לקחה אותי לדודה שלה שגרה בנתניה .היה לי מאוד כייף ,קיבלו אותי בחום ואהבה והרגשתי סוף
סוף מה זה בית.
בגיל  19עזבתי את אלוני יצחק ועברתי לכפר גליקסון כיוון שבעליית הנוער נשארים עד גיל  .18בכפר גליקסון נתנו לי צריף,
ולאחר הלימודים עבדתי חצי יום בקטיף ולעיתים גם שמרתי על הילדים הקטנים .בקיבוץ הכרתי את בעלי הראשון ,שלמה
המאירי ,ניצול שואה שעלה מפולין .שלמה התחיל איתי ושלח לי ממתק עם פתק שבו רשם שהוא רוצה לראות אותי בערב .אני
ישר סירבתי כיוון שהייתי מאוד שמרנית אך לאחר התעקשות רבה ושכנועים מצדו נכנעתי ונפגשנו .בדיעבד הוא סיפר לי שהוא
ראה אותי מרחוק ,עוד כשהייתי במוסד ניצנים וישר התאהב בי .באותה תקופה התחלתי ללמוד הוראה בסמינר הקיבוצים
וישנתי שם ,כך שהיינו מתראים רק בסופי שבוע .לאחר שנה של היכרות התחתנו .בחתונה היה בעיקר חברות מהלימודים שלי
וחברים מהגרעין שלו .שנינו עלינו לארץ לבד בלי משפחה .לאחר החתונה המשכנו לגור בכפר גליקסון ולאחר שנה בה סיימתי
את לימודי ההוראה עברנו לגור בנתניה .תחילה גרנו בדירה שכורה בחצר של מישהו בשיכון ותיקים .באותה תקופה אני עבדתי
בבית ספר אלומות ושלמה עבד בליטוש יהלומים ,במפעל שחבר שלו מהגרעין פתח .בהמשך שלמה קיבל עבודה בבית ספר
אורט בתור מחסנאי ,אני קיבלתי את הפיצויים מגרמניה ובעזרת הכסף קנינו דירה בעיר .לאחר המעבר לעיר התחלתי לעבוד
כמחנכת בבית הספר בן גוריון.
בגיל  21ילדתי את ביתי בכורה ,עירית ולאחר שנתיים את בני אבי-קם .הרגע בו הפכתי לאמא היה אושר עילאי ,הרגשה
מדהימה .נתתי להם את כל מה שאני לא קיבלתי ויותר מזה .בני אבי-קם היה ילד מאוד רגיש ושובב ,מאוד דומה לי בילדותי
והואהיה מאוד קשור אלי.
ילדיי עד היום לא באמת יודעים את הסיפור המלא שלי ,לעומת שלמה שהיה מרבה לדבר ולספר על כל מה שעבר בהתרגשות
ולפרטי פרטים .כיום הבת עירית היא פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית ,נשואה ,גרה בהוד השרון ויש לה בת אחת ,שירה,
בת  .8בני ,אבי-קם ,עשה דוקטורט בהנדסה קרקע ,נשוי ,גר בשיקגו שבארה"ב ,ויש לו שני בנים -מגיל בן ה 5-ורוני בן ה.3 -
בשנת  1993התגרשתי מבעלי שלמה .זה היה משבר גדול לילדיי ובמיוחד לבן שלי ,שהאשים אותי ולדעתי זו הסיבה העיקרית
לכך שנסע ללמוד בחו"ל .עזבתי את הבית לדירה שכורה ולאחר תקופה קצרה עברתי לגור עם יצחק ,בעלי הנוכחי .יצחק גם
הוא ניצול שואה שעלה מהונגריה .הכרתי אותו דרך בעלי הראשון ,שלמה ,הם עבדו ביחד באורט והמשפחות של שנינו היו
מאוד קרובות .ילדי גדלו עם ילדיו ואשתו הייתה חברה מאוד טובה שלי .היא נפטרה מסרטן .תקופה קצרה לאחר שעזבתי את
הבית התחתנו .בחתונה היו הילדים של שנינו ,שקיבלו את המצב בהבנה .לפי בקשת ילדי השארתי את שם המשפחה
מהנישואים הראשונים .כולנו בקשרים טובים אחד עם השני ,אנחנו משפחה מגובשת מאוד ,אוהבת וחמה.
כולי תקווה שלא יהיו עוד מלחמות ואם יש אלוהים בשמיים הוא ידאג שאדם לאדם ינהג בכבוד ושלא יהיו יותר מעשיי
זוועה.
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