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יחידת לימוד מלווה להצגת תכנית "שם ונר" בכיתות ז–ט

 מבוא

עמותת "שם ונר" שמה לה למטרה לפעול להנחלת זיכרון השואה בחברה, כאשר לצד הזיכרון הקולקטיבי 

של שישה מיליון הנספים העמותה חותרת לזיכרון אישי ולהנצחת הפרט. שאיפת העמותה היא לבסס 

מסורת לאומית שבה כל בית יהודי ידליק נר נשמה בערב יום השואה לזכרו של אדם אשר נספה בשואה.

בשנה זו הדברים משתלבים גם עם הנושא המרכזי של יום הזיכרון לשואה ולגבורה, "לחלץ תווי פניהם: 

סיפורו של היחיד בשואה" – שהרי חזונו של הפרויקט הוא בהעלאת זיכרון אישי של אדם אחד שנספה 

בשואה, ובכך לחלצו למעשה מקבר האחים הגדול של ששת המיליונים. 

עם  מעמיקה  היכרות  תוך  התכנית,  להצגת  שישמש  התיכון  בכיתות  למורה  שיעור  מערך  מוצע  להלן 

ארבעה בני נוער שנספו בשואה ועם עולמם, באמצעות יומנם ששרד. הדלקת הנר תיעשה בשיעור זה 

כהמשך  בעולם.  הייחודי שהפיצו  האור  הפצת  מהווה  זכרם  העלאת  כאשר  מטפורי,  באופן  גם  לזכרם 

יודרכו התלמידים להעברת חוויית הזיכרון לבית, לחיפוש מידע נוסף ולהדלקת נר עם בני המשפחה. 

מטרת השיעור היא ליצור אצל התלמידים חוויית הזדהות וקשר עם נערים ונערות אלה, ומתוך כך עם 

כלל האורות שכבו בשואה – כאשר המטרה היא לא רק שאיפה להעלאת נר ממשי לזכרם, אלא אף 

להוות המשך לדרכם ולפועלם שנגדעו, וכך להעלות את אורם בעולם.

ספרותית  לצורה  ונחשבת  הנעורים  לבני  היום  גם  המוכרת  כתיבה  צורת  היא  יומן  כתיבת  של  זו  סוגה 

מקובלת בספרות הנוער, כך שלבני הנוער יש גישה וקשר לסגנון כתיבה זה. מה גם שהכתיבה האישית 

בן-בלי-גיל  הגיל של התלמידים שנותר  בן  הנספה,  אישי אל  יוצרת קשר  היומן  והבלתי-אמצעית של 

זכר אישי לאחד הנספים בשואה  זו תיצור אצל התלמידים את המצע לשאיפה להעלות  לנצח. חוויה 

באמצעות הדלקת נר אישי לזכרו והעלאת זכרו וסיפורו.

היומן שכתבו, לצד תמונותיהם,  נערים, שבאמצעות קטעי  ושני  נערות  דמויות, שתי  התמקדנו בארבע 

ואמונם  יחסם החיובי, תקוותם  והטבע שאפיינה אותם;  – על אהבת החיים, היופי  דיוקנם  עולה דמות 

בעולם, אף על פי שהורחקו ממנו באכזריות; והרצון לגדול ולפרוח, שנגדע בִאּבו. 

"האם גם עבורנו יגיע האביב?" 
שתי נערות, שני נערים ויומן במסתור
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מערך השיעור בנקודות

מצגת: הצגת ארבע דמויות של בני נוער שנספו בשואה ויומניהם     •

מצגת: הצגת מיזם “שם ונר” ומטרתו    •

עבודה בארבע קבוצות על יומני הנערים והנערות   •

בניית קיר הנצחה  •

הצגת לוחות ההנצחה על-ידי הקבוצות והדלקת ארבעת הנרות   •

בערכה

מצגת פתיחה    •

דפי מקורות ללמידה בקבוצות )לכל אחד מארבעת כותבי היומנים(    •

כרטיס הנחיות לעבודה בקבוצה    •

כרטיסי תעודת הנצחה    •

ארבע תוויות להדלקת נר במהלך המצגת לזכר ארבעת בני הנוער    •

כרזה: “להדליק נר. להוסיף אור”    •

חומרים נדרשים נוספים

שני לוחות בריסטול גדולים שחורים, ליצירת קיר הנצחה  •

דפי בריסטול בצבעים שונים, ועזרים נוספים לעיצוב לוחות ההנצחה )לבחירת המורה(  •

נרות זיכרון + תוויות “שם ונר” לחלוקה לתלמידים להדלקה בבית  •
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מצגת פתיחה 

בפתיחת השיעור יציג המורה את דמויות הנערות והנערים – יצחק, אווה, משה ורוזה – במצגת קצרה 

שבה הוצגו קורותיהם בקצרה, תמונותיהם, היומנים שכתבו וגורלם בשואה. בדרך זו יעלה המורה את 

דמותם של הצעירים הללו, בני גילם של התלמידים, וייצור קשר רגשי ושאיפה להיכרות מעמיקה יותר 

עם דמויותיהם. בשקופית המסיימת מצגת זו יציג המורה את פרויקט "שם ונר".

להרחבה על המיזם ניתן להקרין לכיתה את הסרטון המציג את המיזם מתוך האתר:

http://www.shemvener.org.i l /

הנחיות והצעות להעברת המצגת

בפתח המצגת חשוב לספר שבמהלכה תוצגנה דמויותיהם של ארבעה בני נוער, בגילים 31–91, שכתבו 

יומנים במהלך השואה. לכל אחד מבני הנוער הוקדשו שלוש שקופיות במצגת: שקופית פתיחה קצרה 

המציגה את תמונותיו ופרטים מספר על אודותיו, שקופית נוספת ובה קטע נבחר מיומנו, ושקופית 

המתארת את שעלה בגורלו. ההסברים שילוו את המצגת בעל-פה יתרכזו סביב שלושה צירים אלו.

בקצרה  להסביר  כדאי  תמונותיהם  ואת  בני-הנוער  של  חייהם  קורות  את  המתארות  בשקופיות 

את התמונות )יצחק מצולם עם אביו, ועם סבתו ובנות דודו; אצל אווה ומשה יש גם תמונות שלהם 

כפעוטות(, וכן להוסיף פרטים רלוונטיים על קורות חייו )ראו קישורים חיצוניים לקריאה נוספת על 

אודותיהם(.

ניתן  במחבוא.  יומן  כתבו  שהם  העובדה  על  לדבר  יש  שכתבו  יומנים  קטעי  המציגות  בשקופיות 

להפנות שאלות כלליות לכיתה: האם כתבתם פעם יומן? האם אתם מכירים ספרים שנכתבו בצורת 

יומן? מדוע לדעתכם פנו בני הנוער הללו לכתיבת יומן? 

כדאי להסב את תשומת לב התלמידים שהיומנים נכתבו בשפות שונות. בשקופיות המציגות את קטעי 

היומן ניתן להציג את היומן המקורי ולאפשר לתלמידים לנסות לזהות את השפה. אווה ורוזה כתבו 

בשפת הארץ שבה חיו )אווה בהונגרית ורוזה בהולנדית(, יצחק כתב ביידיש ומשה כתב )באופן יוצא 

דופן( בעברית. ניתן לשאול את התלמידים, מה ניתן ללמוד מכך על עולמם של הכותבים? )בחלק 

מהמקרים ניתן לראות את מידת הקרבה ליהדות ולתרבות היהודית. כך אווה למשל הגיעה ממשפחה 

מתבוללת; יצחק חי בתרבות שבה היה כבוד רב לתרבות היהודית היידישאית, ומשה שאף בכל לבו 

להשתלב בעתיד בחיי ארץ ישראל(.

מקום  את  המציגה  הרקע  תמונת  על  להצביע  כדאי  הצעירים  של  גורלם  את  המציגה  בשקופית 

רציחתם )בתיאור רציחתו של יצחק תמונת הרקע היא אנדרטה שהוקמה על אחד מבורות פונאר 

שבהם נרצחו יהודי וילנה והסביבה; בתיאור רציחת אווה ומשה התמונה מציגה את המסילות אל אחד 

http://www.shemvener.org.il/%0D
http://www.shemvener.org.il/%0D
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משערי אושוויץ(; וכן לספר על הדרך שבה היומן עצמו שרד כדי לספר את סיפורם )חברתו של יצחק 

ששרדה חזרה ומצאה את יומנו בין הריסות הגטו; אחיותיו של משה חזרו מאושוויץ ומצאו את יומניו 

יומנה לידידה נוצרית של המשפחה  במחבוא שבו הסתתרה המשפחה; אווה הצליחה להעביר את 

שהורשתה להיכנס לגטו שלושה ימים לפני שנשלחה אווה לאושוויץ. את אווה לא הצליחה הידידה 

להציל, אך אווה ביקשה למלט את יומנה משטח הגטו(.

בשקופית המסכמת את המצגת יש להציג את מיזם "שם ונר" ואת מטרתו. ניתן לשאול את התלמידים 

באילו הזדמנויות מדליקים נר, ואת התשובות לכתוב ב"שמש אסוציאציות" על הלוח. דרך תשובות 

התלמידים ניתן להעלות את המשמעויות הסמליות השונות של הדלקת הנר )למשל – אור וחגיגיות, 

זיכרון לנשמת נפטר, הפצת האור והטוב נגד החושך(; לקרוא את הציטוט מדברי הרב קוק ולשאול: 

במה האדם דומה לנר? למה בחר הרב קוק בדימוי זה? )נר מסמל אור ייחודי, כאשר כל אור תורם 

לחברו ואינו פוגם באורו; ניתן להדליק נר זה מזה(. על פי דברים אלה, מהי הדרך הטובה ביותר לזכירת 

ששת מיליון היהודים שנספו בשואה? – להעלות את זכרם ו"להדליק מאורם" הייחודי, שימשיך להאיר 

בעולם. לשם כך נקרא מדברי הנערים והנערות הללו, כדי שנכירם ונוכל "להדליק נר" מנרם שכבה, 

ונצנוץ מאורו הגיע לידינו באמצעות היומן ששרד.

עבודה בקבוצות

המשך השיעור יתנהל על פי קטעי היומן שרשמו בני הנוער במסתור. בשיעור זה המקורות כולם הם 

מתוך יומני בני הנוער שהתלמידים הכירו במצגת הפתיחה, זאת על מנת ליצור חיבור רגשי ומשמעותי, 

לתכנים ולדמויות כאחד.

לאחר הצגת הנושא והדמויות באמצעות מצגת יש לחלק את הכיתה לארבע קבוצות, כשכל קבוצה 

תלמד ותיצור לוח זיכרון לאחד מארבעת הנערים והנערות. ניתן לאפשר לתלמידים לבחור את הדמות 

שירצו להכיר, באמצעות הנחת תמונות על שולחנות הקבוצות ומתן אפשרות לתלמידים להסתובב 

בכיתה ולהתחבר לקבוצה המתאימה.

יש לצרף לכל קבוצה את כרטיס ההכוונה לעבודה הקבוצתית ) מצורף בקובץ נפרד(, ואת הכרזה 

"להדליק נר. להוסיף אור" ) מומלץ להדפיסה במדפסת צבעונית(. כדאי להניח על השולחנות גם 

עזרים נוספים לעיצוב, כבריסטולים בצבעים שונים, דפי מגזינים לגזירה והדבקה וכדומה.

תעודת  כרטיס   ( לנערה  או  לנער  תעודת-הנצחה  על-פיהם  ותכין  קטעי-היומן  את  תקרא  הקבוצה 

ההנצחה מצורף בנפרד(. כל קבוצה תכין לוח שחור שבו יוצגו תמונות הנער או הנערה לצד תעודת ההנצחה 

וקטעי יומן שייבחרו על ידי הקבוצה. לצד לוח זה תציב הקבוצה את נר הזיכרון לנער או לנערה, לאחר 

שתדביק עליו את התווית עם שמו. כך ייווצר בכיתה קיר הנצחה לארבעת בני הנוער שנרצחו בשואה.  
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סיכום הפעילות

לאחר הקמת קיר ההנצחה יקריא כל נציג קבוצה קטע נבחר מקטעי היומן של הנער או הנערה שאת 

זכרם הנציחה הקבוצה ויסביר את הסיבות לבחירת קטע זה דווקא על ידי הקבוצה. לאחר מכן ידליק 

נציג אחר של הקבוצה את הנר לזכרם של הנער או הנערה.

בסיום הפעילות, לאחר שכל הקבוצות סיימו להציג את לוח ההנצחה ואת קטע היומן שבחרו, והודלקו 

ארבעת הנרות, יש לחלק לתלמידים נרות "שם ונר" אישיים להדלקה בביתם. ניתן לאפשר לתלמידים 

לבחור באופן עצמאי את הנר, ליצירת מחויבות אישית כלפי ההנצחה. 

פעילות המשך בבית

כדי שהדלקת הנר בבתים תהיה משמעותית ותהווה המשך לפעילות הכיתתית יש לכוון את התלמידים 

לפעילות המשך בבית, שהיא מצדה תיצור המשך עשייה כיתתית בנושא גם במהלך הימים הבאים.

לצד לוחות ההנצחה שהכינו ארבע הקבוצות יש לתלות על קיר הכיתה לוח בריסטול שחור נוסף, 

ומתחתיו יש להציב בצמוד לקיר שולחן, אותו כדאי לכסות בבד שחור. יש לחלק לכל תלמיד כרטיס 

נר-הנשמה  תווית  חומר על הדמות ששמה רשום על  כל תלמיד לאסוף  נוסף. על  תעודת-הנצחה 

תעודת-זהות,  כמעין  מאורגנת  ההנצחה  תעודת  הנספה.  לזכר  תעודת-הנצחה  מילוי  לשם  שקיבל, 

והיא מנוסחת באופן שיוביל הן להיכרות עם הנספה והן ללמידה ממנו, ברוח הדברים שנאמרו במהלך 

השיעור – שהדלקת הנר צריכה להיות גם מטפורית, להעלות את אורם של הנספים באמצעות זיכרון 

חייהם ויצירת המשך להם בעולם.

יש לכוון את התלמידים לחיפוש חומרים עצמאי באינטרנט, וכן באמצעות סריקת הבר-קוד המופיע 

על הנר. כדאי להדגיש לתלמידים שאין להשאיר שורה ריקה. דווקא ההדגשה שאין די פרטים על 

אודות הנספה יש בה כדי לבטא בצורה החזקה ביותר את אבדנו בטרם עת. למשל, אם מדובר בתינוק 

או בילד קטן, לצד רבות מהקטגוריות יש לכתוב – "איננו יודעים", או "הוא לא הספיק לחלום מה יהיה 

כשיהיה גדול". אם האדם לא כתב יומן או לא השאיר דבר כתוב, אפשר לשער מה הדבר שהיה רוצה 

שנזכור יותר מכול, או לכתוב שאיננו יכולים לדעת זאת.

בימים שלמחרת יום הזיכרון לשואה יוסיפו התלמידים את הכרטיסים שהכינו לקיר ההנצחה הכיתתי, 

ואת הנרות שהדליקו בבתים יניחו על השולחן. יש לכוון את התלמידים לקריאת תעודות ההנצחה 

שהכינו חבריהם, וכך להיות שותפים לזיכרון הנספים ולהעלאת אורם בעולם.



ב"ה

לכל שם יש נר

שם
ונר

ביבליוגרפיה

פלינקר משה, הנער משה: יומנו של הנער משה זאב פלינקר, ישראל תשע"א.

רודאשבסקי יצחק, יומנו של נער מווילנה, תל אביב 8691.

היימן אווה, יומנה של אווה היימן, ירושלים תשכ"ד.

יקובס רוזה, יומנה של נערה במחבוא, ישראל 2002.

לקריאה נוספת

על כתיבת יומנים בשואה:

http://courses.jercol.macam.ac.il/72/06100/articles%5CyomanimDevora.pdf

על יצחק רודאשבסקי:

http://www.yadvashem.org/yv/he/education/artifacts/diary.asp#003

על משה פלינקר ויומנו:

http://www.ganzach.org.il/?CategoryID=226&ArticleID=231

קטעים מהסרט "בצל כנפיך" על הנער משה", בהפקת המרכז ללימודי השואה במכללה ירושלים –

http://courses.jercol.macam.ac.il/72/06100/yomanim4.asp

http://www.ganzach.org.il/%3FCategoryID%3D226%26ArticleID%3D231%0D
http://www.ganzach.org.il/%3FCategoryID%3D226%26ArticleID%3D231%0D
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אווה היימן )1931–1944(
אווה נולדה וגדלה בהונגריה. יומנה נפתח ביום הולדתה ה-13, כחודש 

לפני כניסת הגרמנים להונגריה. אווה לא נתנה לאיש לקרוא ביומנה 

ונעלה אותו במפתח קטן מוזהב, ואותו נשאה תמיד בשרשרת זהב 

דקה על צווארה. 

במעבר  נגיוורד.  בעיר  לגטו  משפחתה  עם  גורשה  אווה 

הזהב  שרשרת  את  וגם  דבר,  כמעט  לקחת  הורשו  לא  לגטו 

נאלצה אווה למסור לשוטרים ההונגרים. מאוחר יותר הצליחה אמה להינצל עם אביה החורג, 

ה ואווה נשארה עם סבה וסבתה בגטו. אווה כתבה ביומנה באופן יומיומי. היומן נקטע  ש ו ל ש

ימים לפני שנשלחה לאושוויץ.

יום הולדת
נהייתי לבת 13... כבר התרחשו בי דברים מרובים כל-כך, שאזכור אותם עוד גם כשאהיה 

גדולה. יותר מזה, אפילו כשאהיה זקנה... היתה תמיד חגיגה ביום-ההולדת שלי, אבל... אמרה סבתי, שאין היא 
מרשה לעשות חגיגה, כדי שלא יאמרו הארים )הלא-יהודים( כי צאצאי היהודים מתגנדרים...

מן הסבתא ראץ קיבלתי מעיל אביבי שחום-בהיר ושמלת אריג כחולה כהה. מאבי זוג חצאי-נעליים 
שחורות גבוהות-עקב. עד עכשיו נעלתי רק נעליים שטוחות-עקב... היה תה עם כריך וטורט-סאכר 
)סוג עוגה(. עד עתה היה שוקו וקצפת עם חלה, אבל כעת אין די חלב, משום שיש מלחמה, ומה 

גם שבשתיית תה יש יותר בגרות.

)אווה, 13 ו-14 בפברואר 1944(

כיצד השפיעה אווירת המלחמה על חגיגת יום ההולדת של אווה?

יומני הקטן
יש עוד דברים שמעולם עדיין לא כתבתי אותם בך, משום שאתה, יומני הקטן, עדיין לא היית בחיים וגם אני 
עוד קטנה הייתי... אני עוד אספר לך הכל... יומני הקטן, הבטחתי שאכתוב בך את סיפורה של מרתא, משום 

שאתה הוא ידיד נפש שלי ואי אפשר שיהיו לי סודות מסותרים ממך...

)אווה, ביומיים הראשונים לכתיבתה ביומן – 13 ו-14 בפברואר 1944(

לכל שם יש נר
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יומני הקטן... אתמול דפדפתי בך ונכמרו רחמי עליך, שהרי כמעט ואיני כותבת בך דבר שיהא בו כדי לשמח 
אותך... אני איני מספרת דברים אלה אלא רק לך, יומני הקטן, לא לשום אחר...

)16 ו-17 במארס 1944(

יומני הקטן, אותך אני אקח עמי... אל תחשוש, לא תהיה בודד, אתה הוא ידידי הכי אמיתי שלי.

)1 באפריל 1944(

יומני הקטן, הכל אומרים, שנישאר בתוך הונגריה... אבל אני אינני מאמינה בזאת... יומני הקטן, אני איני 
רוצה למות, אני רוצה לחיות... כעת רואה אני, הז'אנדרם )השוטר ההונגרי( הידידותי הרשה לה למארישקה 

שתיכנס. איני יכולה לכתוב עוד, יומני הקטן, דמעותי זולגות, אני ממהרת אל מארישקה...

)אווה, ביום האחרון לכתיבתה ביומן – 30 במאי 1944(

באיזו צורה פונה אווה ליומנה? באיזה כינוי נוסף היא מכנה אותו ומדוע? 

במילים "אני ממהרת אל מארישקה" הסתיים היומן. מארישקה הייתה ידידה נוצרית של המשפחה, 

והיא הצליחה להיכנס אל תוך הגטו הצפוף שבו כונסו היהודים שלושה ימים לפני ששולחו ברכבות 

לאושוויץ. את אווה לא יכלה מארישקה להציל, אך אווה ביקשה ממנה לקחת אתה את יומנה. 

מדוע לדעתכם כה חשוב היה לאווה שלפחות יומנה יימלט מן הגטו?

האופניים
היום הורדתי את האופניים שלי מן הגג, בעוד שבועיים אולי אוכל לצאת לרכיבה. אני מעריצה את הרכיבה 

על אופניים, והאופניים הם של ממש – לא כמו של ילדים, אלא כמו של מבוגרים.

)אווה, 14 בפברואר 1944(

היום באו בשביל האופניים שלי. כמעט שגרמתי לתקלה גדולה. יודע אתה, יומני הקטן, מזה בלבד שהשוטרים 
נכנסו לבית, נבהלתי באופן מחריד. יודעת אני כי השוטרים מביאים עתה רק צרות אתם, בכל מקום שהם 
נכנסים... בכן, יומני הקטן, התנפלתי על הארץ ומלמטה חיבקתי את הגלגל האחורי של האופנים שלי וצעקתי 
כל מיני דברים אל השוטרים: "שתתביישו לקחת אופניים של ילדה! הרי זה מעשה גנבה!". שנה וחצי אספנו 
את הכספים לקניית האופניים... שוטר אחד היה מרוגז מאוד – הוא אמר: "רק 
זה צריך עוד, שילדה יהודית תעשה קומדיה שכזאת כשלוקחים אופניים שלה. 

לכל שם יש נר
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שום צאצא של יהודים לא מגיע לו עוד שיחזיק באופניים. גם לחם לא מגיע להם ליהודים, שלא יזללו את 
הכל, אלא יניחו לפיותיהם של החיילים". יכול אתה לתאר לך, יומני הקטן, מה הרגשתי כשאמרו לי זאת לתוך 

הפנים.
)7 באפריל 1944(

מרתא
הלוואי שלא אזכר במרתא עכשיו, כשאני מביטה באופניים... מרתא הייתה מבוגרת ממני בשנתיים, אגי 
)כך מכנה אווה את אמה( אמרה, שהיא גאונית של ריקוד... באותו יום, אחר הצהרים... היינו ברכיבת 
אופניים... של מרתא היו בדיוק כשלי, רק אדום יותר בהיר... אחר-כך באנו הביתה... היתה לנו ארוחת 
מנחה, שוקו בקצפת ותותים עם קצפת, שאת אלה אהבה מרתא יותר מכל... לפתע-פתאום הצטלצל פעמון-

השער... )הטבחית( נכנסה ואמרה: "מרתיקה, בואי הביתה, הם נמצאים שם מן המשטרה וגם את צריכה 
ללכת עם אבא ואמא". 

את אגי אני זוכרת גם עכשיו. היא הלבינה כסיד שעל הקיר, אבל מרתא אמרה, שבודאי משום שרכבה על 
האופניים שלה בדהירה ברחוב רימאנוצי ואבא שלה אמר כבר פעמים הרבה, שצפויה היא להגיע למשטרה 
בעוון "נסיעה מהירה". גם אני נרגעתי מהסבר זה, אבל אגי פסעה הלוך-ושוב בחדר, באופן מוזר כל-

כך... בכתה ללא הפסק וטלפנה... 

האופניים של מרתא נשארו שם בסמוך לשלי, בפתח השער, ולא העזנו לשלוח אותם לסבתא של מרתא. אגי 
בכתה בקול גדול מדי בראותה את צמד האופניים האדומים זה על יד זה...

)אווה, 14 בפברואר 1944(

כשאהיה גדולה
כשיהיה סוף למלחמה... תהיה לנו דירה משלנו ויהיה לנו גם כסף, משום שלא יהיה "חוק יהודי" לעיתונאים 

)הכוונה לאיסור על היהודים לעבוד במערכת עיתון(... וגם אוטו יהיה לנו... 

לכשאגדל, ארוויח את לחמי כצלמת-עיתונאית ואעשה ככל שיעלה על ליבי... 

)אווה, 14 ו-21 בפברואר 1944(
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הורגים את כולם, ובכלל זה גם ילדים... אבל אני איני רוצה שיהרגו אותי! אני רוצה להיות צלמת-של-עיתון 
ובגיל של עשרים וארבע שנים אנשא לאיש... 

קראתי את "נערי הרחוב פאל"... אני בכיתי כל-כך, כשנמצ'ק הקטן מת בספר. בכלל בוכה אני תמיד כשאני 
קוראת, שמישהו מת. אני אינני רוצה למות, משום שעדיין כמעט לא חייתי!

)26 ו-28 במארס 1944(

בין כתיבת שני קטעי-היומן הראשונים לבין כתיבת שני קטעי היומן השניים? באיזה אופן  זמן עבר  כמה 

השתנו חלומותיה של אווה לעתיד בתקופה קצרה זו?

"לקחו הכל מאתנו"
היום באה מארישקה לקחתני מאצל האננים ותפרה כוכב-טלאי על מעיל האביב השחום שלי, במהודק 
היטב, בדיוק מעל לבי... בדרכי אל סבתא לואיזה, נפגשתי עם המכוכבים. אנשים אלה הלכו 

ברחוב נוגים כל-כך, בראש מורכן...

)אווה, 5 באפריל 1944(

מעבירים אותנו אל הגטו... סבורה הייתי, שכל זה הוא חלום רע שחלמתי... המודעה נכונה, אמרה אגי. היא 
כאילו ניחשה שאני מקווה בסתר לבי, כי הדבר אינו אלא חלום רע ולא עוד... אין זה חלום, בובה-אווה, 
לדאבון, השטח שנועד לגטו נמצא ברובע היהודי, ששם היה לפנים בזמן מן הזמנים גטו. אולם זה היה 

משכבר ימים, מזמן רב מאוד, שאיש אינו יודע על כך אלא מן הספרים. 

יומני הקטן, מכאן ואילך מצטייר לי הכל כאילו בכל זאת חלום הוא. התחלנו לארוז... יודעת אני, שאין זה 
חלום, אבל איני יכולה להאמין בדבר... איש אינו מוציא הגה מפיו. יומני הקטן, כך לא פחדתי עוד מעולם.

)1 במאי 1944(

יומני הקטן, חמישה ימים שאנחנו כאן, אבל בהן צדק שלי, כאילו עברו כבר חמש שנים. אפילו איני יודעת, 
איך אגש לכתיבה, שכל-כך דברים מחרידים היו מאז שכתבתי לאחרונה בתוכך... הכל אסור, אבל המחריד 
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ביותר שכל עונש הוא – מיתה... לא העמדה בפינה, לא מכות... לא שינון נטיית פעלים היוצאים מן הכלל על 
ידי כתיבתם מאה פעמים, כפי שהיו נוהגים לפנים בבית הספר, לא ולא, העונש הקל ביותר והחמור ביותר: 

מיתה. אין כתוב במפורש שהעונש הזה חל גם על ילדים, אבל נראה לי שהוא חל גם עלינו...

גם זאת ציוו עלינו אותם ז'אנדרמים שלקחו הכל מאתנו. אין לי מושג מה יהיה בעתיד. תמיד סבורה אני: 
הנה כלו כל הקיצין וזה עכשיו הגרוע ביותר ואחר נוכחת אני לדעת, כי תמיד אפשר עוד שהכל יהיה יותר 

גרוע... עד כאן היה לנו מזונות, כעת כבר לא יהיה מה לאכול... 

)10 במאי 1944(

כעת כבר באמת בא הקץ לכל... נודע לנו שלוקחים מפה את כולם... שמונים איש דחסו לתוך הקרונות... 
אבל מחריד יותר מזה, שסוגרים את הקרונות במנעול. הרי בחום איום זה ניחנק שם!... רק על מרתא אני 

חושבת וחוששת אני, שגם לנו יקרה מה שקרה לה...

)29 ו-30 במאי 1944(

היותה  אף  על  המתרחש,  את  הבינה  האם  לקרות?  לעתיד  מודעת  הייתה  אווה  לדעתכם  האם 

13 בלבד?  ילדה בת 

יש המכנים את ילדי השואה "ילדים מבוגרים". אילו סממנים של ילדות, ואילו של בגרות, תוכלו 

למצוא ביומנה?

שימו לב לתאריכים: תוך כמה זמן התערער עולמה המוכר של אווה? נסו להסביר מדוע הדבר הוביל אצלה 

לתחושה שמדובר ב"חלום רע".
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יצחק רודאשבסקי )1927–1943( 

היה  הוא  ורוזה.  יחיד להוריו אליהו  בן  היה  "איצ'לה",  יצחק, שכונה 

נער מוכשר, אהב היסטוריה וספרות, ונהנה מאוד מקריאת ספרים 

כבשו  כאשר   13 בן  היה  יצחק  הנוער.  במועדון  חבריו  עם  ומבילוי 

יומנו כתב בגטו, בכתב צפוף על גבי  וילנה. את  הנאצים את עירו 

פנקס קטן, ועולה ממנו דמות של נער חושב ורגיש שהתאמץ בכל 

כוחו להמשיך לצמוח ולהתפתח "באופן נורמלי", בתנאים בלתי-נורמליים.

הכיבוש הגרמני
נצבט הלב למראה הסצינות המבישות, איך בריונים קטנים מכים ובועטים בנשים יהודיות ובזקנים 
באמצע הרחוב. הצגה. גרמנים עומדים ומביטים... אני עומד בחלון ומרגיש איך מתרתח בי משהו. 
דמעות עולות בעיני; כל חוסר האונים שלנו, כל הבדידות שלנו, פרושה ברחובות. אין מי שיריב את ריבנו, 

ואנחנו עצמנו כל כך חסרי אונים.

החיים נעשים כל הזמן קשים יותר ויותר. לא הולכים לשום מקום. בעשרות רחובות אסור ליהודי להראות את 
פניו... כל כך עצוב, כל אחד כל כך בודד.

)42 ביוני 1491(

הטלאי
יצא הצו שהאוכלוסייה היהודית בווילנה חייבת ללבוש טלאים לפנים ומאחור – עיגול צהוב ובתוכו האות י'. 
עכשיו לפנות בוקר. אני מביט דרך החלון. אני מגלה את היהודים הוילנאים הראשונים עם הטלאים. ראיתי 
בכאב, איך הביטו אחריהם. צרבה אותי פיסת הבד הצהובה שעל שכמם. זמן רב לא יכולתי לשאת את 
הטלאי. הרגשתי כאילו יש לי גיבנת, כאילו יש לי שני צפרדעים עלי. התביישתי להיראות ברחוב. לא מפני שיגלו 

כי אני יהודי, אלא מפני שהדבר כאב לי. כאב לי מפני שלא ראיתי כל מוצא.

כעת אנחנו כבר לא שמים לב לטלאים... איננו מתביישים בטלאים. יתביישו בהם אלה שהדביקו אותם עלינו...

)8 ביולי 1491(

לכל שם יש נר
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הסבירו מדוע התבייש יצחק בתחילה בטלאי הצהוב, ומדוע בהמשך החליט שלא להתבייש בכך.

על איזה תהליך הדבר מעיד?

הגטו
הטרגדיה הגדולה הראשונה. אנשים הולכים רתומים לצרורות, שהם גוררים אחריהם על הכביש. אנשים 
נופלים. צרורות מתפזרים. לפני אישה כפופה תחת צרור. מן הצרור נשפך בלי הרף אורז, כמחרוזת על 
פני הרחוב... אינני חושב על שום דבר: לא על מה שאני מאבד, לא על מה שאבד זה עתה, לא על מה שעומד 
לפני. אינני רואה לפני את הרחוב, את העוברים ושבים; אני רק מרגיש שאני עייף נורא, אני מרגיש כי בוער 
בי עלבון, כאב. הנה כבר שער הגטו. גוזלים ממני את החרות, גוזלים ממני את ביתי, גם את רחובות וילנה 

המוכרים, שאני אוהבם כל כך. קורעים אותי מכל מה שחביב עלי ויקר לי.

)6 בספטמבר 1491(

מצב הרוח בגטו קשה מאוד. דחיסתם של יהודים כה רבים למקום אחד היא אות למשהו... האנשים 
מתהלכים קודרים, מודאגים. באויר מרחפת סכנה...

אנחנו חסרי מגן וחשופים למוות. שוב מרחף על פני סמטאות הגטו הסיוט פונאר )מקום שבו נרצחו יהודי 
וילנה(. זה נורא, נורא. אנשים מתהלכים כמתים...

)82 במארס, 5 באפריל 3491(

יום הולדת
פתאום נזכרתי שהיום יום הולדתי. היום מלאו לי חמש עשרה שנים. לא מרגישים כלל איך בורח הזמן... שני 
דברים הרגשתי ביותר: איזה יגון, איזה צער מכרסם, רצון לקרוא לזמן שיחכה, שלא ירוץ; יש רצון למשוך 
בחזרה את השנה החולפת שלי ולשמור אותה לזמן מאוחר יותר, עד לחיים החדשים. הדבר השני שאני מרגיש 

היום, הוא כוח ותקווה... אני רואה לפני שמש ושמש ושמש...
)01 בדצמבר 2491(
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"אהבתי לטייל" – תחביבים 
בערב טיילתי בסמטאות הגטו. הערב נפלא... הלב נעשה קל כל-כך. הלילה כאילו הקסים אותי... 

כל-כך אהבתי לטייל בערבים כאלה בשניים, במקום שקט כלשהו, מחוץ לעיר...

)42 בנובמבר 2491(

בגטו החלטתי לא לבזבז זמן לשווא, ואני מרגיש את עצמי משום-מה מאושר, שאני יכול ללמוד, לקרוא, 
להתפתח ולראות שהזמן אמנם אינו עומד, אבל אני מתקדם אתו באופן נורמלי בתוך חיי היומיום של הגטו.

)01 בדצמבר 2491(

קריאת הספרים בגטו היא בשבילי התענוג הגדול ביותר. הספר קושר אותנו אל החופש, הספר 
קושר אותנו אל העולם.

)11 בדצמבר 2491(

הרצון ללמוד נהפך אצלי כמין מעשה-להכעיס נגד ההווה... הלימודים נעשו לי יקרים עוד יותר מקודם.

)8 בינואר 3491(

יש לנו במועדון ערב בידור. היום היה ערב חידונים מעניין. בילינו, שרנו, כמו שרגילים אנחנו 
הנוער לעשות תמיד.

)4 באפריל 3491(

מה  על  הגטו.  בחיי  יצחק  שתיאר  הקשים  המאורעות  תאריכי  לבין  ביניהם  השוו  לתאריכים.  לב  שימו 

השוואה זו מעידה? 

גם בתנאים ההם? מדוע  "נורמליות" מסוימת של החיים  ולחבריו לשמור על  אילו דברים סייעו ליצחק 

דווקא דברים אלו? 

יצחק כתב: "קריאת הספרים בגטו היא בשבילי התענוג הגדול ביותר. הספר קושר אותנו אל החופש, הספר 

קושר אותנו אל העולם". הסבר כיצד הספר יכול להביא אותו לתחושות אלו.

"היינו כל-כך מאושרים"
יום קר היום... אני הולך למועדון. בחוץ קר, בבית קר, מתחשק אפוא לרוץ למועדון, שם אין מרגישים 
כלום. נבחרתי להיות בין הפעילים בחוג לספרות. אנחנו אוספים חומר... בעת עבודה כזאת לא 

מרגישים כלל בקור. 

לכל שם יש נר
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העצובים  ליד פנסי הגטו  ולא-נעים.  חושך  הקור.  בגלל  מכורבלים  רצים  אנשים  מהמועדון.  חוזר  אני 
והאפלוליים, בפינות הרחובות... רוכלי הגטו המסכנים, רובם ילדים. האור הכחלחל העמום מאיר את 
בלואיהם של הילדים או היהודיות, מאיר את הידיים האדומות מקור, הסופרות כסף ונותנות עודף... אני 
עובר בריצה את סמטת הגטו הקרה והעצובה ובבית רץ ישר למיטה, כדי להירדם מהר ככל האפשר, כי 

בשעה שאתה ישן, אתה חולם ומקווה תקוות ורודות ומתוקות יותר מאשר בשעה שאתה ער.

)01 בנובמבר 2491(

היום הייתה מסיבת מועדון במטבח ברחוב רודניצקי 6. התחשק לנו לבלות קצת – ובכן, השיגו בשבילנו 100 
ק"ג תפוחי-אדמה ויש גם פשטידה. הערב היה הערב המאושר ביותר שביליתי בגטו... באו הרבה מאוד 
אורחים. והנה כבר יושבים דחוקים כולם יחד. אני מביט סביבי על הקהל – רק קרובים, מורים, ידידים, 
חברים. כל-כך ביתי כאן, כל-כך חמים, כל-כך נעים. הערב הוכחנו מה אנחנו ומה יכולתנו... עד מאוחר 
בלילה שרנו, יחד עם הגדולים, שירים המספרים על נעורים ותקווה... ישבנו ליד השולחנות הדלים ואכלנו 
פשטידה עם קפה, והיינו כל-כך מאושרים, כל-כך מאושרים... אנחנו כאילו שיכורים מחדוות נעורים. לא 
רוצים ללכת הביתה. שירים מתפרצים וכלל אינם רוצים להיפסק... היום הוכחנו כי בשלוש סמטאות קטנות 

אנחנו יכולים לשמור על להט-הנעורים שלנו, הוכחנו כי מן הגטו לא ייצא נוער שבור...

)11 בדצמבר 2491(

נסו להסביר מה הייתה משמעותו של מועדון החברים עבור יצחק בגטו.

אילו מילים שבהן השתמש יצחק מתאימות גם לתחושה שלכם בחברת החברים? הדגישו אותן.

יצחק מתריס בכתיבתו כנגד כוונת הגרמנים לשבור את הנוער. כיצד?

"אנחנו מוכנים לכל"

בדף האחרון ביומן, ביום רביעי, 6 באפריל 1943, כתב יצחק רק ארבעה משפטים:

מצב הרוח קצת יותר טוב. במועדון כבר שומעים שיר עליז. אבל אנחנו מוכנים לכל, כי יום שני הוכיח שאסור 
לנו לבטוח ולהאמין בשום דבר. הגרוע ביותר עלול לקרות לנו.

בתחילת אוקטובר 1943 נתפס יצחק עם הוריו ונורה בפונאר, עם שארית יהודי וילנה.

לכל שם יש נר
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משה פלינקר )1926–1944(

משה נולד בהולנד ואת יומנו כתב בבלגיה, שם הסתתרה המשפחה 

סביבתו  בשפת  לא  יומנו  את  לכתוב  בחר  משה  בדויה.  בזהות 

ההולנדית, אלא דווקא בעברית. 

בתבונה, באומץ וברגישות כתב על התבגרותו במסתור, תוך ניתוח 

הנתון  עמו  לכלל  עזה  ודאגה  אליה,  שנקלע  המציאות  של  אמיץ 

בצרה. בעקבות הלשנה נתפסה המשפחה ומשה גורש לאושוויץ עם הוריו וחלק מאחיותיו, שם נרצח 

בהיותו כבן שש-עשרה שנה.

בית הספר
נולדתי בהאג עיר המלוכה בהולנדיה, שם ישבתי במנוחה ובהשקט. ביקרתי את בית הספר הנמוך )היסודי(, 
ואחריו החילותי לבקר את בית הספר למסחר. אותו בית הספר ביקרתי רק שתי שנים... על ידי שגרמניה, 
שנכנסה להולנדיה ב-1940, אסרה... על התלמידים היהודים של כל בתי הספר בהולנדיה לבקר עוד בתי 

ספר ששם מלמדים מורים בלתי-עבריים )אריים(...

בשנה שבקרתי את בית הספר העברי, נתרבו האיסורים על היהודים במאוד מאוד. חודשים לפני ימי החופש 
היינו מוכרחים למסור אופנינו למשטרה. מאז נסעתי בחשמלית לבית הספר, אבל יום או יומיים לפני סוף 
הלימודים בשנה זו, נאסר גם על היהודים לנסוע עוד בחשמלית. אני הייתי מחויב אז ללכת רגלי לבית-הספר 
וזאת ארכה כשעה וחצי. אף על פי כן הוספתי עוד ללכת בימים האחרונים לבית הספר, כי חפצתי 
לקבל את תעודתי ולדעת אם עברתי לכיתה הבאה או לא. אז חשבתי עוד שאוכל לבקר אחרי ימי החופש בבית 

הספר...

)42 בנובמבר 2491(

כיצד השפיע הכיבוש הגרמני על לימודיו של משה?

במחבוא
אתמול בערב ישבו הורי אצל השולחן וגם אני ישבתי שם. כבר היה קרוב לחצות הלילה. פתאום שמענו צלצול; 
כולנו נזדעזענו. חשבנו שכבר בא הרגע שגם אנחנו נהיה בין הנחטפים... אמי כבר לקחה את נעליה. אבי 
אמר שנחכה עד שיצלצלו בפעם השנייה. אבל הצלצול לא נשנה... רק הפחד נשאר עוד וכל היום הורי 

עצבנים עד מאוד. לא יכולים לשאת אף קול קל. כל דבר קטן הפריע.
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מן הדבר הקטן הזה נוכחתי לדעת עד כמה אנו יראים מן החטיפה... צלצול קטן כזה יכול להפריע את 
מנוחתנו ולמלאות את ליבנו בפחד מפני כל דבר קטן.

)כ"ח טבת תש"ג(

"חפצתי להתחיל לכתוב"
כבר איזה זמן חפצתי להתחיל לכתוב לי בכל ערב וערב מה שעשיתי ביום, אבל על ידי דברים שונים לא באתי 
לידי זה עד הערב הזה... אני הולך בטל כל היום, אין לי לעשות כלום... ולרגלי זה שאני הולך בטל, עשיתי 
את המחברת הזאת לרשום לי בכל יום ויום את אשר עשיתי ובמה שחשבתי ודברים כאלה; באופן כזה אוכל 

בכל ערב ליתן דין וחשבון לפני, מה שעשיתי במשך כל היום, במה שעסקתי ובמה עבר יומי.

)24 בנובמבר 1942(

נעשה יומני זה לכעין מראה של מחשבותיי ובעיקר של חיי רוחי.

)ג' אלול תש"ג(

אילו רגשות חדשים, שאינם מאפיינים את גיל הנעורים, חדרו לחייו של משה?

מה מטרתו של משה בכתיבת היומן? מה לדעתכם הוא ראה בו?

"אני מרבה עתה לקרוא"
לפני כמה שבועות נרשמתי בספריה עברית ואידיש. אני מרבה עתה לקרוא בכל מיני ספרים עבריים. אבל כל 
זה אינו ממלא כלל את רוחי. אני מרגיש שאני יורד מטה מטה. כבר ניסיתי ללמוד תנ"ך. אבל זה אינו יכול 

לקשור את מחשבתי. אשתדל לשאול איזה גמרא...

בבריסל יש ספריה... נפלתי עליה כאילו מצאתי שלל רב, כי לא היה לי כלום לעשות או לקרוא...

)24 ו-26 בנובמבר 1942(

החילותי אתמול ללמד את אחיותיי צרפתית. כידוע מדברים כאן, בבריסל, הרבה צרפתית... אחרי שלימדתי 
את אחיותיי לא עשיתי עוד כלום, מלבד שאכלתי, קראתי ב"תקופה" ושיחקתי בקלפים.

)26 בנובמבר 1942(

בטבעי אני כעסן; אני ממהר להתרגז... כבר הרבה פעמים אמרתי אני ללבי, שצריך אני להיטיב יותר את 
דרכי. אבל בכל פעם ופעם שהבטחתי לי את הדבר הזה, בהגיעי לקטטה או ריב עם אחות מאחיותיי, שכחתי 

כל ההבטחות. אבל עתה הנני כותב שחור על לבן שאטיב את דרכי, לא אמהר להתרגז...
)12 בדצמבר 1942(
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כשאהיה גדול
בימים האחרונים נגעה אמי בעניין הזה ותאמר כדברים האלה: "מה יהיה בסופו של זה )ב'זה' כיוונה 
אליי("... בהיותי לבדי החילותי גם אני לחשוב בדבר הזה. מה באמת יהיה בסופי? מה אהיה?... אחרי 
מחשבה רבה מצאתי שהיותר טוב בשבילי הוא להיעשות... מדינאי. כן, מדינאי חפץ אני להיעשות עתה, לא 

מדינאי סתם, אלא מדינאי עברי בארץ ישראל...

על כן מהיום ואילך אכוון את כל מה שאני עושה ומה שאני חושב רק לנגד מטרה זו. ארבה כמובן ללמוד 
בתנ"ך כי רק לפי רוח ספר זה יוכל ישראל של העתיד לחיות. אין דרך אחרת. גם ארבה לפי האפשר לי 

ללמוד בספרים עבריים שהם עוסקים בדבר היהדות ועל ידי זה ארחיב את ידיעותיי במדעי עמנו.

)8 בדצמבר 1942(

החילותי ללמוד ערבית... הרבה יותר צורך יש לי בה מאשר יש לי לכל השפות שלמדוני בבית-הספר. הלא מובן 
מאליו, שבראש וראשונה נצטרך להיות בשלום עם אחינו בני ישמעאל שהם גם כן מצאצאי אברהם... חושב 
אני שלו למדו לכל הפחות מנהיגי ישראל את השפה הערבית ויכלו לדבר עם ראשי הערבים, אז נראה לי שלא 

היה בא לכל הדברים האלה שקרו )הפרעות ביהודי הארץ(...

לא בנקל )בקלות( בא לידי ספר ללמוד את שפת ערב... קשה עלי מאוד ללמוד אותה... אבל לא אתייאש. 
להיפך, אתאמץ ואתחזק כי השפה הזאת היא נחוצה לי מאוד למטרתי שלנגד עיני.

)18 בדצמבר 1942(

משה אהב ללמוד נושאים שונים. ציינו אותם. לגבי אילו מהם הביע את דעתו, ומה הייתה?

מה הייתה משמעות הלימוד והספר בחייו של משה?

משה נטה לעשות חשבון נפש לעצמו בנושאים שונים. כיצד ניכר הדבר ביומנו?

אם היה הנער משה מגיע לארץ ישראל והיה בה למדינאי, האם הייתם בוחרים בו כמנהיג? הסבירו עמדתכם.

"להיות עמם"
בימים האלה אומר אבי הרבה פעמים אלינו שאין אנו יודעים איך מאושרים אנחנו. יש לנו לאכול מכל, יכולים 
אנו ללכת לכל מקום... בעיני אינני כלל וכלל מאושר... יש לי פעמים רבות תשוקה גדולה לאחיי, שהם בארץ 
פולין או במקומות אחרים... הרבה פעמים עלתה בי התשוקה והחפץ להיות עמם, ולסבול את סבלם. כבר 

לכל שם יש נר

שם
ונר



ב"ה

מצאתי אפשרות איך שאוכל להגיע אליהם. הגרמנים חפצים בכל מקום שהם הרבה פועלים... אומר שגם 
אני חפץ ללכת לעבוד אז בודאי יקחוני גם כן. אבל לעת עכשיו אבי בטח לא יתנני לעשות דבר כזה.

)כ"ד טבת תש"ג(

מדוע כה רצה משה להיות עם היהודים שבפולין, אף על פי שידע שמצבם קשה ממצבו?

"לא אחדל לעולם מלקוות"
בימים האחרונים אין לי כמעט עוד שום חשק לעשות איזה דבר. כשמקוים לניסים ואף לא מאורע כלשהו 

נעשה, אין דחיפה או חשק יכול להתעורר בלב האדם.

)7 בדצמבר 1942(

זה שוב שבועיים ימים שלא כתבתי דבר ביומני למרות הבטחותי לעצמי בפעם האחרונה. ומה אוכל לעשות. 
כבר כמה פעמים במשך השבועיים האלה 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.

)ר"ח תמוז תש"ג(

כיצד מסביר משה את העובדה שלא נותר בו חשק לעשות דבר? 

מדוע בכל זאת הוא מבטיח לעצמו שלא יחדל לעולם לקוות?
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רוזה יקובס )1925–1944(

ניסתה  שם  להולנד,  הנאצית  מגרמניה  נמלטה  רוזה  של  משפחתה 

להסתתר בעליות גג ובמקומות מסתור שונים. 

רוב שנות המסתור שהתה רוזה בנפרד ממשפחתה. את יומנה כתבה 

רוזה בת השבע-עשרה במסתור, באווירת פחד מתמיד, וביטאה בו 

את תשוקתה לחיים ולחופש.

במסתור
אחרי מאמצים וחיפושים רבים – מצאנו אנשים נהדרים המוכנים לאסוף אותנו לביתם... אין מדברים 

בקול. הידעתם שניתן לשיר בלחש? הידעתם שהדוד סאם יכול לכעוס ללא הרמת קול?...

הדודה רזי סיפרה לנו זה עתה שבחשאי הסתכלה דרך חריצי התריסים וראתה כיצד אנשים מטיילים להם 
במזג האויר הקיצי הנפלא. האם אנו מקנאים בהם? רחשי קנאה? בודאי שלא, עלינו להיות אסירי תודה 
שניתן לנו לשבת בשקט בעליית-גג זו. כיום יש לשקול באופן יחסי חומרתו של כל דבר. אין לשער כלל להיכן 

היינו מגיעים אילו הגורל היה רוצה אחרת...

)30 באוגוסט 1942(

אנחנו יושבים בחדרנו, ולפני הדלת הסגורה עובדת פועלת ניקיון שאינה יודעת על קיומנו. אנחנו לא 
פוצים פה, ואפילו לא לוחשים. דוד סאם נועץ בי מבט כשמרשרש נייר העיתון המצוי בידי. ודווקא 

עכשיו רציתי לכעכע בגרוני...

)28 בינואר 1943(

הזמן חולף ביעף. לפעמים נדמה לי שרק אתמול עזבנו את הבית, וממש לא יכולה לתאר לעצמי שהיו זמנים 
שבהם התהלכתי חופשי בחוץ, שיכולתי לבקר בבית הספר, כל הדברים נראים לי כאילו קרו בתקופה אחרת, 

קדומה יותר.

)23 באוקטובר 1942(

הלחישה התמידית, זחילה חרישית, איסור על התעטשות, שיעול, וכל אותם דברים שעלינו להימנע מהם במשך 
כל הזמן, גורמים לכך שעצבינו מתוחים... החיים חולפים כספר מתח, ובכל בוקר מתעוררים כשמחשבה 

מתרוצצת בראש: "מה יביא לנו יום זה?"

)26 ו-27 בדצמבר 1942(
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הערב, כשעסקנו שנית בהדחת הכלים, הגיע חברו של בן המשפחה. חרדה ופלויין )בנות המשפחה המארחת( 
רקעו בחוזקה ברגליהן, שרו בקולי קולות להיט גרמני, ואנחנו זחלנו במעלה המדרגות כגנבים בלילה. האין 
זה עצוב שעלינו להתחמק מבני אדם? זהו המצב שהגיעה אליו האנושות. ואנושות זו קוראת לעצמה "נאורה".

)6 בספטמבר 1942(

רוזה כתבה ש"החיים חולפים כספר מתח"; אך במקום אחר כתבה: "האם בכלל יש טעם לערוך יומן? הרי 

הימים עוברים, אחד דומה למשנהו, אין הם משעממים אך מאוד חד-גוניים" )30 במאי 1943(. נסו להסביר איך 

ייתכן שחייה החד-גוניים של רוזה במסתור היו בכל זאת כמו "ספר מתח".

אילו מאפיינים של החיים במסתור נכתבו או נרמזו ביומנה?

"נכנס לו אביב לתוך חדרי"
עוד יום עובר. כמה ימים כאלו עוד יעברו עלינו? כל אחד יודע שאסור להתעצבן ולאבד את הסבלנות, אך 

מצד שני כל-כך קשה לנו. מזג האויר כה יפה... ממש מתאים לי טיול באופניים, נגד הרוח כמובן...

)3 בספטמבר 1942(

מדי פעם אני נעמדת בראש מורם ליד החלון הפתוח בעליית הגג, ומריחה את ריח האוויר המשכר... הנה 
עף לו עם הרוח עלעל ירוק קטון, ונכנס... כך נכנס לו אביב לתוך חדרי... הוי אביב נפלא, האם אינך 
מסוגל להביא לנו את השלום שכה נשתוקק אליו? והאם ייתכן דו-קיום של לבלוב פרחים והתעוררות הטבע 

יחד עם אכזריות אנושית כה רבה?

)22 באפריל 1943(

סוף סוף מגיע הקיץ בכל הדרו... שמים כחולים וזוהרים. בימים כתיקונם הייתי קופצת ממיטתי, אוחזת 
באופניי ורוכבת עליהם הרחק לתוך הטבע. געגועיי לחופש באותו הרגע היו כל-כך גדולים שממש יכולתי 

להתפוצץ מתוך עורי. רציתי לבכות...

)20 ביוני 1943(

נסו להסביר מדוע רוזה כה מדגישה ביומנה את התחלפות עונות השנה מחוץ למסתור שבעליית הגג.

הראשונים  לקטעים  גם  התייחסו  געגועים?  רגשות  בה  מעוררות  ב"חוץ"  המתרחשות  נוספות  תופעות  אילו 

שהובאו מיומנה.
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יום הולדת
הציפורים ניגנו לי סרנדת יומולדת... גם מתנות קבלתי... במיוחד אחותי החמודה עשתה 

מאמצים רבים, וייצרה עבורי נעלי בית שהם גם סנדלים, וסרגה זוג גרביים תואמים. היא שלחה לי 
סוכריות, שאגרה אותם במשך זמן רב, נייר מכתבים ולוח שנה שהכינה במו ידיה... 

)5 במאי 1943(

עצוב לי עד דמעות... לפי מספר השנים אחשב כמבוגרת, ולפי ידיעותיי ויכולותיי אני מחשיבה עצמי כילדה 
קטנה. ידיעותיי שוות בערך לאלה של ברטי.

)3 במאי 1944(

שנה אחת שלמה. זהו זמן ארוך... איזה זמן יקר אבד. מה הספקתי ללמוד? לגבי לימודי בית-ספר – שום 
דבר. בלימודים מעשיים – רכשתי משהו. למדתי להכיר קמעא את טבעו של האדם.

)25 באוגוסט 1943(

שערו: מדוע דווקא במסתור רוזה מרגישה שלמדה להכיר את "טבעו של האדם"?

תעסוקה במסתור
עלינו לחכות תקופה כה ארוכה. אנחנו עוסקות במלאכת-יד, ומשתמשות לשם כך בשקים לתפודים, העשויים 

נייר.

)23 במאי 1944(

אמא כותבת בין היתר במכתב אלי: "אביך ואני דברנו הבוקר על עתידך ומצאנו שמשלח ידך היה יכול להיות 
כתיבה"... בעצם אני רק כותבת מחוסר תעסוקה אחרת.

)23 ו-25 בדצמבר, 1942(

צמאה לחיים
מה עושה אדם אם אין בלבו תקווה... תכופות אני חושבת על כך שסיכויינו לצאת בחיים מתופת-בלהות 
זו, הם קלושים ביותר. ראשית קיימת סכנה שיגלו את זהותנו האמתית. וחוץ מזה הפצצות הגרמנים... אני 
כל-כך משתוקקת ליום השחרור. הבוקר עמדתי לרגע בפתח הדלת האחורית והבטתי בנערות שישבו להן בלהט 

השמש. הדמעות עמדו לי בעיניים מרוב געגועים...

)23 בינואר ו-20 במאי 1943(
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מארחינו באמת פוחדים. אם יגרשו אותנו – חס וחלילה – מביתם, יהיה זה כאילו שלחו אותנו לדרכנו 
האחרונה. בשבילנו לא נותר מקום אחר... אני צעירה וצמאה לחיים...

)30 במרץ 1943(

לאחר שנתיים במסתור, כשהגיעו סוף-סוף כוחות השחרור קרוב למקום שבו הסתתרה המשפחה, נהרגה רוזה 

במהלך הקרבות באזור. משפחתה ניצלה, ובמשך שנים שמרה על מחברות יומנה של רוזה.
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לכל שם יש נר

שם
ונר

הכוונה לעבודה הקבוצתית

1. קראו את קטעי היומן ואת השאלות שרשומות לצדם,

ודונו בקבוצה בשאלות אלו.

2. הכינו על פי קטעי היומן "תעודת-הנצחה" לנער 

או לנערה שכתב את קטעי היומן.

את  בו  הציגו  לנערה.  או  לנער  הנצחה  לוח  הקבוצה  עם  הכינו   .3

נבחרים  וקטעים  הנערה  או  הנער  תמונות  לצד  "תעודת-ההנצחה" 

מהיומן. בראש לוח ההנצחה הדביקו את הכרזה: 

"להדליק נר. להוסיף אור". 

4. הדביקו את תווית הזיכרון על הנר.

5. שוחחו בתוך הקבוצה, בעקבות קריאת קטעי-היומן, על השאלות 

הבאות: - איזה קטע-יומן הייתם בוחרים כמקור המרגש והמשמעותי 

ביותר בעיניכם?

- מדוע בחרתם בקטע זה?

- האם יש דבר שתרצו לקחת מקטע-יומן זה לחייכם? האם יש בקטע-

יומן זה אור שממנו תרצו להדליק נר משלכם – ובכך להפיץ את אורו 

של הנער או הנערה שבדבריהם בחרתם להתמקד? כיצד תעשו זאת?

6. בחרו נציג שיקרא את קטע היומן שבחרתם בפני הכיתה, בסיכום 

הפעילות, ויסביר את הגורמים לבחירת קטע זה על-ידי הקבוצה.

7. בחרו נציג נוסף שידליק את הנר לזכר הנער או הנערה שנרצחו 

בשואה.

בהצלחה!
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