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   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
                             CATZ|כץ                                           :  המלחמה או בתקופתה

 CATZ: שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
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   בלועזיתם לידה                                                               מקו
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספר  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
 נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך( נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

ות משפחת אמי היה בית חרושת לעיבוד עורות וכל בבעל.  כבת זקונים15.4.1925לפי עדות אמי ביום הראשון לפסח , נולדתי
מות סבי . הבית היה בית בורגני חם ואוהב. סבא וסבתא דרו באותו בית איתנו. המשפחה המורחבת עבדה יחד בהנהלת בית החרושת

  .  החרושתסבתא המשיכה לעבוד בבית. נפשי היתה קשורה בנפשו, אהבתי את סבי אהבת נפש. היווה אסון עבורי, בהיותי בת שש
  . בית הספר כבר היה בית ספר יסודי פולני לבנות.   גן הילדים בו למדתי היה יהודי

 6התיכון היה בעל . 13למדו עד גיל . שחל על כל האוכלוסייה  יהודית ופולנית כאחד נמשך שבע שנות לימוד, חוק חינוך חובה
  .  מגמות–ועוד שנתיים " בגרות קטנה"שנות לימוד ארבע שנות לימוד 

לא הסכימו לקבל אותי לתיכון . גאתה האנטישמיות, אחותי אלכסנדרה סיימה תיכון פולני וכשהגיעה שעתי להירשם לתיכון
שפת הלימוד בו " אפשטיין"למדתי בתיכון יהודי פרטי ". יהודיה אחת מהמשפחה מספיקה לנו"נימוקו של מנהל התיכון .הפולני

  .ד החינוך הפולניוהוא היה כפוף למשר, היתה פולנית
בבית הספר למדו עימי גם . הצטרפתי לתנועת הצופים ואף נסענו למחנה קיץ. בתיכון התקיימה פעילות ענפה של תנועות נוער

. כדרכם של צעירים הלכתי מתנועה לתנועה כי לבדוק איזו מהן תישא חן בעיני יותר". השומר הצעיר"מדריכי וחניכי תנועת הנוער 
תנועות הנוער היו פעילות מאד והיוו מקום מפגש . ת מה בדיוק הכריע את הכף אך בחרתי בתנועת השומר הצעירכיום אינני זוכר

החלומות . ככלל תנועות הנוער וההשכלה תפסו מקום חשוב בחיי הצעירים. ערבי ספרות ועוד, התקיימו בהם ערבי דיונים. לצעירים
  .שלי בפרטהאידיאולוגיים תפסו מקום חשוב בחיי כולם ככלל ו

. הוא נעצר על ידי שלטונות פולין ושוחרר לאחר מכן. שהייתה תנועה בלתי חוקית, אחי יצחק השתייך לתנועת הנוער הקומוניסטי
והנה  אני הלנה . לבית הספר הטכני בוילנא היה קשה להתקבל. הייתי תלמידה טובה וחלומי היה ללמוד כימיה.  אני המשכתי לימודי
  . היה זה מקור גאווה לי ולכל הסביבה הקרובה והרחוקה.  גם יהודיה וגם אישה.התקבלתי ללימודים

 . התחלתי את לימודי בתיכון הטכני1941בשנת 
 

 

  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;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

אפשרו לכל מי שרצה להצטרף לבריחה הגדולה לכיוון ,   עם תחילת הכיבוש הגרמני1939-הרוסים ששלטו בוילנא ונמלטו ממנה ב
 הצטרף לצבא האדום 1941בשנת . הגיע ללבוב והתקבל ללימודים בטכניון. אחי יצחק היה בין המצטרפים. רוסיה להצטרף אליהם

  .  המלחמהאחי יצחק נפל באחד הקרבות על יד לבוב ממש בסיום.  ולחם עימם נגד הצורר הנאצי
  

החלה שוב תקופת . ריבנטרופ פונתה וילנא מהגרמנים-בעקבות הסכם מולוטוב,  1939-אחרי תקופת כיבוש קצרה מצד הגרמנים ב
תנועת השומר הצעיר הציונית ירדה . השלטון הסובייטי אסר על כל פעילות ציונית. לשמחתם של יהודי וילנא, שלטונם של הרוסים

, בעיקר בקיץ, כיוון שאסרו על פעילות השומר הצעיר נהגתי להיפגש עם חברי.  התנהלו בליטאיתהלימודים בתיכון. למחתרת
חקרו . ב שנמשכה כל שעות הלילה.ג.כולנו הובלנו לחקירה במשרדי הק, יום אחד כיתרו אותנו רוסים לבושי אזרחית. בפארק
קשר עם חברים מהתנועה היה על . שים בפארק פסקוהמפג. בבוקר שוחררנו. הפחידו אותנו ודרשו שיתוף פעולה עימם, אותנו

למען . אך לא חששנו במיוחד לחיינו, כולל רכושנו אנו, הרוסים הלאימו רכוש פרטי. המצב הכללי הורע. אחד עם אחד, בסיס אישי
  . התנהלו ללא שוני גדול1939-1941האמת החיים בין השנים 

היא . שמשום מה לא הולאמה) בית הקיץ(, ה שלנו'חופשת הקיץ שהיתי בדאצב. שנת לימודים ראשונה בבית הספר הטכני הסתיימה
פתע . היה זה יום ראשון וחברים הגיעו לבקרני מוילנא). ברכת השוורים(בוולו קומפייה , ליד נהר, מ מוילנא"שכנה כעשרה ק

, רים התארגנו מייד לחזור הביתהאנו הצעי. התחבורה הופסקה. הגרמנים פלשו לוילנא. נשמעה אזעקה,  בצהריים2פתאום בשעה 
תוך . המלחמה החלה. חלקנו צעד ברגל ואילו אני וחברים נוספים שכרנו סירה כדי לשוט בחזרה עם החפצים לוילנא. לחזור לוינלא

, הלימודים הופסקו והגטו הוקם. בחזית ובגב, תקופה קצרה מאד הונחתה הגזירה על חובת ענידת הטלאי הצהוב בשני צידי הבגד
הובא לבית החולים היהודי שהיה בתחומי הגטו , הוא לקה בהתקף לב. ליבו של אבא לא עמד באירועים. ולנו אולצנו להיכנס לגטוכ

  .אבי נפטר בגטו. אך לא הצליחו להצילו
 רק היה זה גיוס לפי מפתח מפלגתי.  בראשה עמד אבא קובנר, גויסתי למחתרת גטו וילנא" השומר הצעיר"בהיותי חברה בתנועת 

  .הזמנים הקשים אילצו את כולנו להתבגר במהירות.  בלבד16אני הייתי בת . חברי תנועות נוער הורשו להצטרף למחתרת
לכל מי שהיה ידע . עבור הצבא הגרמני" למאמץ מלחמתי"בית החרושת לפרוות ולעורות שהיה בעבר בבעלות משפחתי עבד עתה 
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לעובדי שני בתי החרושת לעורות הוקמו מחנות מחוץ לתחומי .  ואני היינו ביניהםאמי. בעיבוד עורות נלקח לעבודה בבית החרושת
בשלב זה ידענו במעומעם . חיינו בנפרד מהגטו, כל חוקי הגטו חלו עלינו אך היינו חופשיים מפחד הסלקציות שנערכו בגטו. הגטו

עסקנו מבוקר עד רדת החשיכה בסריגה עבור . אני נמניתי עליהן, התארגנה קבוצת נשים, )במחנה(בקייליס . על המתרחש שם
" גיילע שיין"ב" זכינו"כעובדי בית החרושת . עוד קודם לכן אצל חברתי שולקה, למזלי, את מלאכת הסריגה למדתי. הגרמנים

  . אחותי אלכסנדרה לא היתה איתנו בקייליס. שפירושו היה חיים) רישיון צהוב(
  .בקייליס נותרנו אמא ואני בלבד, ורות הצבא האדוםאבא נפטר בגטו אחי יצחק נלחם בגרמנים בש

  
. כן עבדה גם עם הבונד, אס המפלגה הסוציאליסטית פולנית.פ.הייתה פעילה מאד בפ. הייתה בוגרת ממנה, אחותי אלכסנדרה

הצעירים . ם בשורות הספרדים נגד פרנקוליטול חלק בלחימה ולהלח, רצו חלק מחבריה,  בתקופת מלחמת ספרד1936,בשנת 
ביניהם . היא נעצרה מייד לחקירה ויחד איתה נעצרו כל בני הבית. נעצרו בגבול פולין ואצל אחד מהם נמצאו מכתבים ליועדו אחותי

תחילת עם . השנים חלפו ואחותי המשיכה להיות פעילה פוליטית. למחרת שוחררנו כולנו. לחקירה,  באותה תקופה7בת , גם אני
מיסמכים מזוייפים , עבור אלכסנדרה, שלמדה איתה בתיכון, ארגנה חברתה הנוצריה, והגזירות שהונחתו עלינו, הכיבוש הנאצי
נעצרה , בעקבות הלשנה מצד אחת מהליטאיות בסביבה. היא עברה להתגורר עם חברתה באחוזתה הקטנה של זו. כפולניה נוצריה

הגיעה לקייליס ודיווחה לנו על , דומנייבסקה, מתקופת התיכון, תה לשעבר לגיאוגרפיהמור. אחותי והובאה לחקירה בגאסטפו
באחד הימים נכנסו . הכסף אכן נאסף ואחותי שוחררה וחזרה לאחוזה. היא מסרה כי בעזרת שוחד ניתן יהיה לשחררה. האירועים

היו " . ימניים"לפרטיזנים " שמאלניים"רטיזנים באותה תקופה הבדילו בין פ. פרטיזנים פולניים שפעלו בסביבה כדי לקחת מזון
ללא אומר ודברים נורתה אחותי למוות על ידי .  מזון-אלה פרטיזנים מהפלג הלא נכון ולכן התנגדו הבנות למסור להן את מבוקשם 

שום במפורש אך אומנם השם לא היה ר. דרך מודעה בעיתון, על דבר מותה נודע לאמא ולי בדרך מקרה.  הפרטיזנים מהפלג הימני
  .כי אחותי אלכסנדרה איננה כבר בין החיים, אמא ואני, ידענו. כל הפרטים התאימו

  
היה ". מחסלים את הגטו עליכם לצאת במהירות ולהגיע ליער: "לקיליס הועברה פקודתו של אבא קובנר מפקד המחתרת בגטו וילנא

. בשלב זה לא הייתי מצויידת בנשק. נותרה מאחור בקיליס, לב זהבש, אמא. אני יצאתי מייד לדרך. ברור לנו שאנו הולכים להלחם
התקופה היתה תקופת סתו והיה ברור אם לא נקים במהירות . להקים מחנה, בשלב ראשון החייבים היינו להתבסס בו. הגענו ליער

  .ת בסיס למגוריםבתחילה בנינו אוהלים מענפי אורנים ולאחר מכן התחלנו בהכנ. מחנה לפני החורף נמות כולנו מקור
אמא . אך קבוצה של יהודים עבדה בגסטאפו והצליחה להביא את אמא אלי ליער, אנו ביער לא ידענו מאומה על המתרחש בגטו

  .לנו הצעירים לא היה מושג בבישול.  הפכה למבשלת מחנה הפרטיזנים ביער
. אפשרות אחרת לשרוד לא היתה. מצד איכרי הסביבה, באיומי נשק, ברשותנו לא היו מצרכי מזון כלשהם ולכן נלקחו מצרכים אלה

לא היינו רגילים לאוכל מסוג זה וכולנו לקינו . התבשיל כונה באלאנדה. בישלנו אותו. החלק העיקרי במצרכים היה קמח שחור
  ".מתורבתים"הרגשנו , יש ברשותנו מלח, מצבנו הוטב, בדרך לא דרך הובא מלח ליער. בשלשולים איומים

לא בכמות גדולה אבל אני קיבלתי רובה . ממטוסים רוסיים הוצנח נשק.  כולנו יהודים מוילנא,  איש450ן ביער מנינו בשלב ראשו
בין אנשי הקשר שהוצנחו היתה גם . גם אנשי קשר הוצנחו ליער. וידידי הטוב למשך כל המלחמה, כי שהיה הנשק האישי שלי'צ

  .לא האמנו שנקבל מידע כלשהו. לשמחתנו לא היה גבול. יצחק חיאחי , שמסרה לנו ידיעה מרעישה, בחורה מוילנא
יצאנו לפעולות לחימה .  מחנה הפרטיזנים מנה כעת קרוב לשש מאות איש. כעבור תקופה הצטרפו אלינו אנשים נוספים מליטא

שכפי הנראה , היה רדיוברשותנו . איסוף ידיעות שהועברו לבריגדה הליטאית ולאחר מכן למוסקווה. שכללו הורדת רכבות מהפסים
אלא האמנו .  לא ידענו מאומה על מה שהתרחש בגטו וילנא. דרכו שמענו על הפלישה לנורמדיה. גם הוא בדרך לא דרך" הוחרם"

  . ולהפתעתנו הרבה לא נהרגו רבים מאיתנו, למזלנו. חיינו מרגע לרגע, שנשאר בחיים
חלפו מספר ימים וליער הגיעו חיילים .  להאמין שאכן נישאר בחייםכעת כבר התחלנו . התקבלה ידיעה שהחלה המתקפה הרוסית

הגיעו . עמדנו נפעמים סביבם. תשושים ורעבים צנחו במקום עומדם ונרדמו. הגיעו לאחר שצעדו שבעה ימים ברציפות. רוסיים
  .הגואלים

החלק הלא לוחם . להתקדם לכיוון העירחלפו יומיים וקיבלנו פקודה . ישבנו ביער וראינו את וילנא מופגזת. שמי הלילה הוארו
. באוגוסט שוחררה וילנא מהכיבוש הנאצי.  חלק מהגרמנים עדיין שהו בעיר. מהפרטיזנים נותר ביער ואנו הלוחמים הגענו לוילנא

ירה הפכתי מזכ. התחלנו בחיים אזרחיים, מצאנו דירה ריקה. הגרמנים הוצאו מהעיר ואנו נכנסו. אך המלחמה עדיין לא הסתיימה
  .בארגון עובדי העורות

. לא לשכוח שאתם ציוניים. לא להתגייס ולא ללכת לצבא הרוסי"אבא קובנר העביר פקודה . החלו שוב להתארגן תנועות הנוער
אך עדיין הרגשתי , לא התגייסתי לצבא האדום להמשך המלחמה בנאצים, ציתתי לפקודה" להתחיל לזוז לכיוון ארץ ישראל

  .שמחובתי לפעול 
במשך מחצית השנה ניהלתי אורח חיים . בחלקים שונים באירופה המשיכה המלחמה.  ילנא הסתיימה במאי מלחמת העולם השניהבו

היא היתה זו . אמא התגוררה איתנו, קבוצת הפרטיזנים לשעבר התגוררה ביחד בדירה בוילנא.  ואפילו חזרתי ללימודים. נורמלי
  .שהיתה ממונה על אפיית הלחם
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   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
  ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

במשך מחצית השנה ניהלתי אורח חיים . בחלקים שונים באירופה המשיכה המלחמה.  במאי הסתיימה בוילנא מלחמת העולם השניה
היא היתה זו . אמא התגוררה איתנו, קבוצת הפרטיזנים לשעבר התגוררה ביחד בדירה בוילנא.  מודיםואפילו חזרתי ללי. נורמלי

  .שהיתה ממונה על אפיית הלחם
לרובנו הגיעה הידיעה שבגבול . מסענו החל  בוילנא ללבוב ומשם לרובנו. כמובן בדרך לא חוקית, הקבוצה התארגנה לעליה לארץ

חייבים היינו להודיע לוילנא שלא ישלחו קבוצות . ניסתה להגיע לארץ כמונו והדרך סגורהרומניה נתפסה חבורת פרטיזנים ש
עברתי בדרכי באירופה השסועה לאחר המלחמה את לבוב . בהיותי בעלת חזות פולנית נשלחתי חזרה לוילנא, אני. נוספות בדרך זו

פה חיכתה .דרך הונגריה הגעתי לבירת רומניה בוקרשט. מ וחפצו להגיע לארץ"בה היתה קומונה של חברה שחזרו מבריה, ולובלין
אנו . בבוקרשט היו שני רחובות בעלי שם דומה. לא הרוסה לא שסועה. בוקרשט לאחר המלחמה היתה עולם אחר. לי הפתעה

ירות אנשי ש, הרוסיים. ב.ג.אנשי הק... ברגע שנקשנו בדלת פתחו אותה, קיבלתי כתובת ומיהרנו להגיע אליה והנה להפתעתנו
. ידענו אם יגלו את זהותנו האמיתית סופנו להיכלא כמרגלים בכלא סובייטי. מייד הבנו את הטעות. הביטחון הרוסי ששלט ברומניה

  . חיינו ניצלו. מיהרנו להתנצל ונמלטנו במהירות מהמקום
, ולא לשמחתי היתרה, ב נבחרתישו. לבוקרשט הגיע שליח הסוכנות מהארץ עם כספים שהיו מיועדים לניצולי השואה ששהו בפולין

הפעם הצמידו אלי בחור . 1945-הון עתק ב,  דולר5000הוכנה עבורי מזוודה עם תחתית כפולה ובה הוסתרו . לבצע את המשימה
אנשי הצבא האדום . המלחמה עדיין נמשכה והרכבת היתה דחוסה באנשי הצבא האדום. כי שהיה כמוני חניך השומר הצעיר'יהודי צ
הגעתי לגבול .  שם כיסוי ראש על ראשי, כדי להסוות את עובדת היותי אשה, הבחור. ראוי כלפי נשים-סמים ביחס בלתיהיו מפור

. בזהות לא לי בטרמפ עם הצבא הפולני לפולין פנימה כשבכל הדרך אני נושאת את המזוודה עם הכסף הרב, פולין ומשם המשכתי
. את הכסף ליעדו, לרווחתי, סוף סוף מסרתי . שומר הצעיר וישראל שימש כגזברשבה היתה קומוניה של חברי ה, הגעתי ללובלין

  .מסעי המשיך לוורשה שם התארגנו לתנועת הבריחה לכיוון ארץ ישראל
אך מלחמתי שלי בנאצים עדיין לא . שם נגמרה סוף סוף מלחמת העולם השניה.  הגעתי לאורדה מארה ברומניה1945 למאי 8-ב

ששמה , מפקד גיטו וילנא, רשט כבר היתה התארגנות ראשונית של קבוצת הנקם בראשותו של אבא קובנרכשהגעתי לבוק. החלה
. צורפתי מייד לקבוצה. הקבוצה היתה מורכבת מחברי משכבר הימים מתנועת השומר הצעיר בוילנא.  לה למטרה לנקום בגרמנים

, ואני ביניהם, חלק מקבוצת הנקם. ה יותר לנקום בגרמניםהתוכנית לעלות לארץ ישראל נדחקה בשלב זה הצידה היתה מטרה קדוש
המטרה . באמצעים לביצוע המשימה, שיעזרו לנו, לאיטליה כדי לפגוש את אנשי הבריגאדה היהודית, עם תעודות מזוייפות, נסענו

, בדרכים לא דרכים. יהלצורך כך היינו צריכים להגיע לגרמנ. היתה להרעיל בארות מים בגרמניה ולגרום למותם של אלפי גרמנים
בתחנת גבול צרפתית נעצרתי ושם הכרזתי שאני יהודיה שחוזרת לאיטליה . המשכתי דרכי לגרמניה, בזהות שהשתנתה לפי הצורך

  .משום מה האמינו לי ונתנו לי להמשך בדרך, לאחר שנכלאתי למשך יממה בבית סוהר. כדי לחפש קרובים
בזמן המלחמה שימש המחנה את אנשי הגסטאפו ואילו עתה שהו . צבא צמוד לבוכוונלדהמשימה שהוטלה עלי היתה להגיע למחנה  

הייתי אמורה להציג עצמי כגרמניה ולהתקבל לעבודה במחנה הצבאי כדי לרגל ולעביר אינפורמציה לאנשי . בו אנשי הצבא הרוסי
ה בעוד אוזני כרויות לכל שמץ הצלחתי להתחזות לגרמניה והתחלתי לעבוד במטבח המחנה כפועלת שחור. קבוצת הנקם
חייל יהודי רוסי מאודסה ששמע אותי דוברת גרמנית .אנשי הצבא הרוסי לא ידעו כמובן שאני שולטת השפה הרוסית.  אינפורמציה

התשובה סיפקה את . מיהרתי להסביר שאני בעצם ממחוז אחר. שאל לתומו מדוע הגרמנית שלי שונה מהגרמנית של שאר הבחורות
כמעט עלו על זהותי בעת שנשאלתי אם " גרמניה"באחד הימים באחד התחקירים הביטחוניים שנאלצתי לעבור כ.  קרןהבחור הס

הדבר עורר כמובן שאלות נוספות וידעתי בבירור שאם אומנם ". לא"בלי לחשוב פעמיים עניתי . הייתי חברה בתנועת נוער נאצית
במקרה כזה ברור היה כי גזר דיני מצד הרוסים . כך שיגלו את זהותי האמיתיתיצאתי בשלום הרי זמני קצוב וקיימת סכנה ממשית ל

  .שוחררתי, תפקידי כמרגלת הסתיים. יהיה מוות כמרגלת
התקבלה הוראה שעד תאריך . פחדו מתגובות. קיימת היתה התנגדות מצד הישוב היהודי בארץ. לא צלחו" הנקם"תוכניות קבוצת 

נשארתי עד הודעת הפירוק חברה בקבוצת . ר שאם לא כן ימסרו שמות אנשיה לצבא הבריטימסויים חייבת קבוצת הנקם להתפז
מברלין ואני מבוכנוולאד  ותחת משמר כבד של , שהיה אחראי על איזור מזרח גרמניה,כשהגיעה הפקודה הגיע יצחק בעלי.  הנקם

  .ה הגענו לפריסכדי לוודא שאכן אנו עוזבים את אדמת גרמני, אנשי הבריגאדה שמלווים אותנו
באותה . נשות פריז צבעו פס על רגליהן כדי שיחשבו שהן גורבות גרבי ניילון. פריז שלאחר המלחמה היתה עיר עצובה וענייה

פריז היתה מלאה בפליטים מכל רחבי אירופה והיה קיים . גרבי הנילון לנשים היו בעלי תפר אחורי שנמשך לאורך כל הרגלתקופה 
רק בדיעבד הסתבר לנו . שעות... לשמחתנו חדר בבית מלון שהשכיר חדר לפי, בעלי ואני מצאנו. מחסור אדיר במקומות דיור

הרחוב "ברחוב שנקרא " שוק השחור"שכן ממש מול פעילויות ה" האדום"מלון ה. שמצאנו מקום מגורים במלון ששימש יצאניות
חייבים . לא היתה כל דרך אחרת. את משאבי הכספים שנזקקו להם אנשי הקבוצה השיגו מפעילויות מסחר בשוק השחור". הלבן

. להשאר בפריז עד להבראתויצחק בעלי חלה מאד ונאלצנו . הקבוצה המשיכה למארסי. היינו להתקיים עד שנוכל להגיע ארצה
אסרו עלינו . שימשתי כמקשרת, כדוברת צרפתית, רחוקים היינו ממרכז העיר ואני. לאחר הבראתו חברנו שוב לקבוצה במארסי

נאמר בפירוש כי כל מי שייתפס שולח מכתב תורו לעליה יידחה לסוף . לשלוח מכתבים כדי שלא יגלו את עובדת שהותנו במקום
אומנם אמא כבר היתה . אני אישית לא שלחתי שום מכתב. המכתבים נשלחו לכל קצווי תבל. נטלתי סיכון. ודהמרדתי בפק. התור
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אמא הפליגה מבוקשרט ואני אפילו לא הייתי . בארץ באותה תקופה אך לי לא היה כל מידע או כתובת היכן יכולה אני למצוא אותה
  .הייתי בשליחות התנועה. שם כדי להפרד ממנה

, במהירות הועברו לכפר דייגים קטן  הועלינו על אניה והתחלנו את הפלגתנו.  קיבלו מידע שיש בידי אנשי הקבוצה נשקהאנגלים
  .בצורה בלתי ליגאלית לכיוון הארץ
שניבנו אך לא הספיקו להשתתף , קורבטות, היתה זו אחת משתי אוניות מלחמה קנדיות. סיט- האניה שעליה הפלגנו היתה נורט

שתיהן ניקנו על ידי . אוניות המלחמה הוסבו לאוניות מעפילים. וורד'ש הקולונל יאשיה ווג"וניה השניה נקראה עהא. במלחמה
  .המסע אמור היה להימשך יומיים שלושה.  פליטים הועלו על האוניה בדרכם לארץ1200. ם"מיליונר קנדי ונמסרו לאנשי הפלי

אי לכך הוחלט שבלב ים יורדו הפליטים . די הבריטים היא תיפול שלל לידיהםהיה קיים חשש כבד כי במקרה של גילוי האוניה על י
  .תיפול שלל לידיהם" אקבל"ובמקרה של תפיסה על ידי הבריטים הרי " אקבל"מהאוניה ויועברו לספינת דיג טורקית 

הים סער והכל . אוניי הדיגבסולם חבלים ל, מהאוניה הגדולה, בלב ים, בכל ימי המלחמה לא פחדתי כל כך כשם שפחדתי מהירידה
הרי אנחנו ידועים היינו . אבל אסור היה לנו לגלות שמץ פחד. יסתיימו חיי, בלב ים, התנדנד ובטוחה הייתי לחלוטין שפה

הספקנו לרדת כולנו ... שימשתי דוגמא. לא היתה ברירה בידי. והפרטיזנים עשויים ללא חת ואמורים לשמש דוגמא. כפרטיזנים
חלק גדול מהציוד נשאר על . שמאוחר יותר נודע לנו שהיא אונית מלחמה צרפתית, כשאופק הופיעה אונית מלחמהלספינת הדיג 

כעבור דקות חגו מעלינו מטוסים בריטים ואוניות .  ספרים...סי ואנו בספינת הדיג נותרנו עם מזוודה אחת בלבד מלאה ב- הנורט
הבריטים פחדו לעלות על ספינת . הר להניף דגל שסימל שבאוניה פרצה מגיפהרב החובל הטורקי  מי. מלחמה בריטיות הקיפו אותנו

פחדנו שלאחר השקט תפרוץ . הים השקט הפחיד יותר מכל.  האוכל אזל ובעיקר הורגש המחסור במים. נשארנו בלב ים. הדיג
מעולם קודם לכן לא . מן לחמסיןרק מאוחר יותר התברר כי הים השקט הינו סי.  איש תטבע בים1200סערה והספינת הדייג ועליה 

אולם . כשביקשנו מהבריטים להעביר פליטים אל ספינותיהם הם סירבו מפחד המגיפה.שמענו על החמסין ולא ידענו דבר עליו
ולאחר שרב החובל הטורקי הסביר את , לאחר דין ודברים, בסופו של דבר.... הבטיחו שאם מישהו יקפוץ למים הרי הם יאספו אותו

היינו ספינת המעפילים האחרונה שלא הועברה לקפריסין .   שבוע אחרי השבת השחורה1946הגענו לחיפה ביולי " גיפהדגל המ"
לתדהמתנו .  לובש בגדי הצבא האמריקני, שהפליג איתנו בספינה, הופיע פתע בחור, בנמל חיפה. ונוסעיה הורשו לרדת בחופי הארץ

  . לכתוב על קורות הפליטים בדרךנודע כי האיש היא כתב אמריקני שהתלווה כדי
הגיעו ביקורים מאנשים שבאו . היתה הפרדה בין גברים ונשים אך  אלה ביקרו את אלה. הגענו לעתלית בה שהיינו חודש באוהלים
  .אמא שלי הגיעה לבקרני בעתלית וכן הגיעה בת דודתי מחיפה. לחפש ולהיפגש עם קרוביהם ומכריהם

ולמרות שאנשי קבוצת הנקם חיכו לנו בקיבוץ עין החורש החלטנו לא , הנמצאת ברשותי עד היום, בתום חודש קיבלתי תעודת עולה
  . להצטרף לקיבוץ

 בגיל 1946- ב. עברנו להתגורר בעלי ואני עם אמא בדירה בחולון. לאמא היתה בעלת חדר בדירה בת שני חדרים בשיכון בחולון
 . התחלתי בחיי החדשים בארץ ישראל21

  ל חייך  בארץי ע/נא ספר
 ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

, באותו בית חרושת יצרו גם. עבודתי הראשונה בארץ היתה בבית חרושת למנעולים.  התחלתי את דרכי בארץ בחיפוש עבודה
. תחנתי השניה היתה במוסך דן. עד לסגירת בית החרושת, המשכתי בעבודתי שם. חלקים לרובה סטן, לא שידעתי על כךכמובן ב
באותה תקופה לא היו בנמצא צבעי . עד פרוץ מלחמת העצמאות, 1948בעבודתי זו התמדתי עד .  צביעת אוטובוסים–תפקידי 

הרגשתי חובה . אי לכך נפסקה לחלוטין צביעת האוטובוסים. בוץ...אותם בהסוואה לצביעת האוטובוסים וכדי להסוותם פשוט מרחו 
בגלל בעיה , הוועדה הרפואית דחתה אותי. הדבר לא עלה בידי. ל ולהלחם על עצמאותה של מדינת ישראל הצעירה"להתגייס לצה

העולם . בתחילה בהנהלת חשבונות מחלקת עבודות ציבוריות –צ "כעבור תקופה קצרה התחלתי לעבוד במע. יצחק בעלי גוייס. בלב
סיימתי את לימודי . מיהרתי להירשם. הטכני המשיך לקרוץ לי והנה התאפשרו לימודים מטעם הטכניון בקורס שהתקיים בתל אביב

אמי המשיכה להתגורר איתנו במשך כל . נולדו לנו שני בנים. בעבודתי זו התמדתי עד לצאתי לגמלאות. צ"ועברתי מחלקה במע
  .השנים

בעלי לקה . אך אושרנו לא נמשך זמן רב, נראה היה כי הגענו למי מנוחות. בעלי יצחק ניהל עם שותף מוסך לחשמלאות רכב
  .נותרתי לבד לגדל את בנינו.  בלבד40בהתקף לב ונפטר והוא בן  

וכיום אני . ם זריםהתנדבתי במשך שנים לעזרת פועלי. הייתי מקורבת לחוגי השמאל, כחניכת השומר הצעיר, במשך כל השנים
מאז ומעולם אהבתי לעסוק בעבודות יד ואת עיסוקי אלה אני .  מתנדבת בסיפריה של המוזיאון ברחוב שאול המלך בתל אביב

אנחנו ממשיכים להיפגש ולהתעדכן איש בנעשה אצל , הקשר עם חברי מהגטו והמחתרת לא נותק עם השנים. ממשיכה גם היום
  .רעהו

 . נכדים וכולי תקווה שלפחות הדורות הבאים יזכו לעולם נאור וטוב יותרכיום אני סבתא לשלושה
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