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"האם גם עבורנו יגיע האביב?" 
שתי נערות, שני נערים ויומן במסתור
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יצחק רודאשבסקי )1927–1943(

יצחק הוא היה נער מוכשר שאהב בן יחיד להוריו אליהו ורוזה. יצחק, שכונה 'איצ'לה', היה  וספרות.  כבשו היסטוריה  כאשר   13 בן  וילנה אליו הנאצים את עירו וילנה. את היה  גורש עם משפחתו.יומנו כתב בגטו 
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נזכרתי  פתאום  בדצמבר.   10 רביעי,  יום 
חמש- לי  מלאו  היום  הולדתי.  יום  שהיום 
בורח  איך  כלל  מרגישים  לא  שנים.  עשרה 
רואים,  באין  קדימה  רץ  הזמן,  הוא,  הזמן. 
למשל,  היום,  כמוני  פעם מתעוררים,  ומידי 
ורואים שחולפים ימים, חודשים, שהגטו אינו 
רגע מכאיב, מפרפר של חלום, הנעלם כהרף 
מאבדים  שבה  גדולה,  ביצה  הוא  אלא  עין, 
חיים  דומני  חי  אני  והשבועות...  הימים  את 
נורמליים, אבל לעיתים קרובות אני חש איזו 
יכולתי לחיות  זאת  דקירה בלב. הלוא בכל 
טוב יותר. האמנם אני חייב לראות יומיום את 
שער הגטו הבנוי, האם חייב אני בתקופת חיי 
הטובה ביותר לראות את הסמטה היחידה, 

את מספר החצרות החסומות?
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לאחר חיסול גטו וילנה בספטמבר 1943, 
התחבאו יצחק והוריו במחבוא. כשבועיים 
לפונאר,  והובלו  נתפסו  הם  יותר  מאוחר 

שם נרצחו בבורות הירי.
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אווה היימן )1931–1944(

 1931 בשנת  נולדה  כחודש בהונגריה. יומנה נפתח ביום אווה  ה-13,  הגרמנים הולדתה  כניסת  עם לפני  גורשה  אווה  בנגיוורד. להונגריה.  לגטו  עם משפחתה  להינצל  הצליחה  עם סבה וסבתה בגטו. אביה החורג, ואווה נשארה אמה 
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בדף האחרון ביומנה, שנכתב ב-30.5.1944, כתבה אווה:

יומני הקטן, אני איני רוצה למות, אני רוצה לחיות אפילו אם מכל הסביבה 
לסוף  מחכה  הייתי  אני  פה.  להישאר  אוכל  לבדי  אני  רק  כולה  הזאת 
המלחמה בתוך איזה מרתף, או על הגג, או באיזה סדק חבוי... ובלבד 

שלא יהרגוני, ובלבד שיתנו לי לחיות!
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אווה  נשלחה  מכן  לאחר  ימים  שלושה 
לאושוויץ, שם נרצחה, בהיותה בת 13 שנה.
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משה פלינקר )1926–1944(

ועם  בהולנד,  נולד  המשפחה משה  נמלטה  יומנו לבלגיה, שם קיוו להסתתר כיבושה  את  שיסגירום.  עשרה במחבוא בבלגיה.כתב הנער משה בן השש-מבלי 
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יום ב' דר"ח תמוז )תש"ג(

זה שוב שבועיים ימים שלא כתבתי דבר ביומני למרות הבטחותי לעצמי בפעם 
האלה  השבועיים  במשך  פעמים  כמה  כבר  לעשות.  אוכל  ומה  האחרונה. 
לקחתי את יומני לידי אבל לא פתחתיו כי לא היה לי דבר לכתוב...  למרות 
אכזבת תקוותי כה הרבה פעמים, לא חדלתי מלקוות. ועתה יודע אני שלא 

אחדל לעולם מלקוות, כי תכף בחדלי לקוות אחדל מלהיות. ...
אינני יודע מה לעשות. הכל הולך ומתרוקן... מקודם, בקחתי לידי את תנ"כי 
ובקראי בו, היה כאילו שבתי לתחיה, כאילו רחמני אלוקי ואף ברגעים היותר 

שחורים מצאתי נחמה בו... 
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המשפחה,  נתפסה  הלשנה  בעקבות 
ומשה גורש לאושוויץ עם הוריו ואחיותיו, 

שם נרצח בהיותו כבן שש-עשרה שנה.
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רוזה יקובס )1925–1944(

נמלטה  רוזה  של  להולנד, משפחתה  הנאצית  את שם ניסתה להסתתר בעליות מגרמניה  שונים.  ובמסתורים  באווירת יומנה כתבה רוזה בת השבע-גג  במסתור,  עשרה 
פחד מתמיד.
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שנת 1943, לאחר כשנה במסתור, כתבה רוזה:

אני יושבת ליד החלון לבושה בחולצת קיץ. בחוץ חמים ונעים. כל הסביבה 
מלאה בירק, את זה אני מצליחה לראות כשאני מציצה דרך פינת חלון בית 
השימוש... אני כה משתוקקת ליהנות קצת מן הטבע, וחוסר היכולת לצאת 
החוצה גורם לי עצבות. בין לילה הנצו פרחי העצים, והירוק הרך מול תכלת 
הרקיע, כואב ביופיו. ... האם גם עבורנו יגיע האביב? תקוותי גדולה. גם 

אנחנו בני אנוש, גם אנחנו זכאים למעט אושר...



לכל שם יש נר

שם
ונר

במסתור,  שנתיים  לאחר 
השחרור  כוחות  כשהגיעו 
קרוב למקום שבו הסתתרה 
יכלו  לא  )משם  המשפחה 
שייתפסו  מחשש  להימלט 
שיצאה  רוזה,  כיהודים(, 
בפצועים,  בטיפול  לעזור 
שפגע  פגז  מרסיס  נפגעה 

בלבה והרגה במקום.  
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צריך שכל איש ידע ויבין
שבתוך תוכו דולק נר

ואין נרו שלו כנר חברו
ואין איש בלי נר

                               )הרב קוק(

לשישה המיליון שנרצחו בשואה היה נר, שכבה בטרם עת.
ביום הזיכרון לשואה ולגבורה נדליק נר לזכר נשמת יהודי קורבן השואה, וכך 
וייחודי,  פרטי  כאדם  אלא  בלתי-נתפס;  ממספר  כחלק  לא  זכרו.  את   נעלה 

בעל אמונות, חלומות ותקוות – אדם שחלם כי בעתיד יאיר נרו בעולם.  


