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  אסתר פרבשטין

  – תיבתו של "הנער משה"
  מבט מחדש ביומנו של משה פלינקר

בלא של הפרט לד' אמותיו  החדירהיש בה מן , ופתיחתם של יומנים, שבעליהם לא שרד

הרי שאת  , מבצרו- את ביתוהבית לנעול - דואג בעלשקדמו לה נקישות בדלת הנעולה. ואם 

  ת לבו הוא נועל בשבעה מנעולים.דלתו

הכותב זכותו של הקורא נובעת מהתחושה כי אולם, כאשר מדובר ביומני שואה, דומה כי ו    

ברוב המקרים, היומן הוא החותם היחיד  במפורש או ברמיזה. נרשם, והדבר בו נמעןראה 

היחיד של הקרבנות קולם הוא גם ו ,תמונת חייוו הגיגיוטבע את  ובובעולם,  בעליושהותיר 

 –האישיים כרונות יתיבת הזח תחושה זו אנו מעבירים את ומכשלא זכו לשרוד ולהעיד. 

  .יוהיהודי לדורות זיכרוןהמשפחתי לתחום ה-הפרטי זיכרוןמתחום ה –היומנים 

יתה כה רווחת, עד שיש המצביעים על כך כעל יהתופעה של כתיבת יומנים בעת השואה ה    

עדים לאלפי היומנים  שרדו ולכן יש לראות בכתבים אשרהז'אנר הנפוץ ביותר בתקופה זו, 

-, שכינס ושימר כתבים בגטו וורשה בחסות כינויעמנואל רינגלבלום אשר אבדו עם בעליהם.

רשה ניהלו יומנים. מסתבר שאך וכתב: "ידוע שאנשים רבים בו הצופן "ארכיון עונג שבת",

נו מעט מכל זה יגיע לציבור הרחב. מבול הגירוש שוטף ומציף את הכל. משמיד הכל. אי

משאיר זכר. לשווא נשלחו אנשים לדירות המגורשים כדי לחפש את הכתבים שנותרו, לא 

  1."מצאו מאומה, כי הכל הושלך לאשפה, הושלך ונשרף

כל אחד מיומני השואה הוא פיסת חיים שנרשמה בשעות הרות גורל בזמן אמת, וללא ראייה  

 כמכלול והן במפלחים אחדים. זכתה למחקרים חשובים הןזו רטרוספקטיבית. סוגה תיעודית 

מחקרים  2,ימים טרופיםביומנים באותם  צלם האדםהמחקרים עוסקים בהשתקפות רוב 

אחרים דנים ביומניהם של מי שמלאו תפקידים בגטו או במחנה, במניעי הכתיבה שלהם, 

ויש שעוסקים גם ביומנים מאזור מסויים,  3בלבטים ובמשמעות שהיה לתפקיד בעיניהם הם,

                                                 
.  34 – 33תשנ"ד, עמ'  ,(כרך ב), יד ושם ובית לוחמי הגיטאות, ירושלים כתבים אחרוניםעמנואל רינגלבלום,  : 1

מתוך וורשה,  שנכתבו בגטואיסוף יומנים כפי שניתן לראות מדבריו, הוא וחבריו ב"עונג שבת" עסקו בין היתר ב
  תחושת חשיבותם לדורות. 

עבודת דוקטור, האוניברסיטה  ",חסר אונים, כתיבת יומנים בתקופת השואה 'יאנ" ': עמוס גולדברג, לדוגמה 2
בכתיבה  הזהו (הטבע של טבע) האדם? דמות האדם"עמוס גולדברג, ירושלים תשס"ד;  ,העברית

 – 305עמ'  ,לג (תשסה) יד ושם קובץ מחקריםבתוך: , "האוטוביוגרפית וההיסטורית בתקופת השואה ולאחריה
  ;12.-  4 , עמ' (תשנו) 13  בשביל הזיכרון ."סיפורם של חסרי האונים -יומני השואה "ברג, עמוס גולד; 342

בתוך:  ",יומנו וזיכרונותיו של רב בבית עבדים קונין –יומנים ופרקי זכרונות כמקור הסטורי "אסתר פרבשטין, 
אפריל ( 13 יל הזכרוןבשב ",יומנים מתקופת השואה –בעין אקטואלית " ; (תשנ"ח) כו קובץ מחקרים יד ושם

1996(. 
; יומנו של  יד ושם תש"ל  ,יומן גטו ורשהאדם צ'רניאקוב,    -  לדוגמה: יומנו של ראש היודנראט בגטו וורשה 3

-,  תל אביב תשמ"ח;  יומני אנשי הזונדרגטו יום יוםאברהם תורי,   - קובנה-חבר היודנראט בגטו סלבודקה
 –אדם צ'רניאקוב ראה עוד: ישראל גוטמן,  ., פועלים תשל"חאושוויץ מגילתבר מרק,   - קומנדו באושוויץ

התמודדות עם  – יומנים של אנשי הזונדרקומנדו מאושוויץ", מורשת, תל אביב תשכ"ט; נתן כהן, האיש והיומן
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יומניהם של  4.כתיבת היומן והמציאות המקומית על השפעת הסביבה התרבותית ם בודני

 בהבנת התגובה האמונית מסויים רבנים, שנתגלו רק בשנים האחרונות, ממלאים חלל

   5בתקופת השואה.והדתית 

 -ובעיקר שחשיבותו רבה בהערכת היומנים ובהבנתם, פילוח אחר הינו גיל הכותבים,        

  .נו של משה פלינקר, שבו אנו עוסקיםבתוך אלו נכלל גם יומ 6 הנעורים. יומני בני

ביומני השואה של הצעירים, שנטייתם לכתוב יומן היא אוניברסלית, אנו נוגעים בדיאלוג בין  

המציאות הקשה לבין עולם החלומות, המשאלות והרגשות הסוערים של אלו שספינתם 

חזו בהתמוטטות של  הם בעולם הממשות, חווורא שבנוסף לסבל הנכבוגרים אך יצאה לדרך. 

ואמיתות מקובלות. הם ראו את הוריהם בהשפלתם ובחוסר האונים  סמכויותמוסכמות, 

. הם נזקקו לבנות את אישיותם בכוחות עצמם, והיומן באותם ימיםשלהם, וגם ברגעי הגבורה 

"אני רוצה להוסיף מם: הם נאחזו ביומן כמי שנאחז בחיים עצ היה אחד הכלים שסייעו בכך.

ולחיות גם לאחר מותי! ולכן מודה אני כל כך לאלוקים, שבשעת לידתי כבר נתן לי את 

   7.פראנק, רשמה אנה האפשרות להתפתח ולכתוב ולבטא כל אשר בלבי"

עומד בפני עצמו  –שהיה מקרי בדרך כלל  –מעטים הם היומנים ששרדו בידינו, ואופן גילוים 

במקומות מסתור ובעליות גג, בערמת אשפה  נחשפור" של השואה. הם כ"סיפור בתוך סיפו

מסע  - עירונית ובמרכולת של פולנים, על משקוף דירה ישנה ובארכיון עירוני. לכל מחברת

, חמש 1957-יומנו של דוד רובינוביץ', הנער מבודזנטין, נתגלה בכך, לדוגמה,  נדודים משלה.

והוא מושלך על תל אשפה  ,הובלו לטרבלינקהעשרה שנה לאחר שמחברו ובני משפחתו 

ממנו נלקח המחבר לדרכו האחרונה. בדומה לכך אירע ליומנו של יוליוש ששבחצר הבית 

מעל משקוף הדלת בבית הוריו, כאשר הדיירים  1963הוא נתגלה בשנת  –פלדמן מקראקוב 

  החדשים ערכו בו בדק בית.

                                                                                                                                            
: יומן ומסמכים מגטו קובנה, גיטו יום יוםכ (תש"ן); אברהם תורי,   קובץ מחקרים יד ושםהגורל והמציאות", 

 . 1988וסד ביאליק ואוניברסיטת תל אביב, ירושלים מ
עיונים בתקופת ראה: מאיר (מרק) דבורז'צקי, "יומני גטו וילנה", בתוך: לדוגמה: חקר יומנים מליטא.   4

 ", בתוך:יומנים מליטא, חיי יום יום והגורל היהודי"; נתן כהן, 111- 79, עמ' תשל"טגן  , בר אילן, רמתהשואה
  .26–24עמ'  ,ו)"(תשנ 13 בשביל הזכרון

יומנים, שו"ת, הגות  – עלי מרורות: בתוך ",מגילת בית העבדים בקונין"הרב יהושע משה אהרונסון, לדוגמה:   5
ב),  ירושלים תשנ"ה; -(א אמונה צרופה בכור השואה; הרב יישכר שלמה טייכטל, בשואה, בני ברק תשנ"ו

, מוסד הרב קוק בסתר רעםב קהילה אחת", בתוך: אסתר פרבשטין, "שאלות מן השאול, מפנקסו של ר
  274 -  233ירושלים, תשס"ט (מהדורה ב), עמ' 

   בין היומנים המפורסמים שנכתבו על ידי בני נעורים: 6
בלב בערה  בלה גוטרמן (עורכת),תל אביב תש"ו;  ,טברסקי ,יומנה של מרי ברגמרי ברג, גטו ורשה: 

אווה היימאן,  ; 2002יד ושם ירושלים, תשס"ב , עבודה גרינברגיומנה של פלה שפס, מחנה ה –השלהבת 
יוסף ; 1985, כתר 1943- 1941 חיים כרותיםאתי הילסום, יד ושם, ירושלים תשכ"ד;  ,יומנה של אווה היימאן

 ",יומנה של רותקה לייבליך"יד ושם, ירושלים תשנ"ה;  ,בימים הנוראים ההם: רשימות מגטו לודז'זליקוביץ, 
, חלק ו; רותקה לסקר, )1990(תשנ"א –תשמ"זבני ברק  זכור","הוצאת  ,, אסיפה תיעודיתהאשה בשואהבתוך: 

קובנה : יומנה של תמרהרוסטובסקי, - תשס"ז; תמר לזרסוןירושלים  ,יד ושם ,1943אפריל –, ינוארדפי רותקה
 ,יומנה של נערהנק: תשל"ו; אנה פרא בבית לוחמי הגיטאות והוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אבי ,1946–1942

אברם  ; 2008, הוצאת דביר 1941-1942יומנו של פטר גינז,  (עורכת), חוה פרסבורגרקרני, תל אביב תשי"ט; 
יומנו דוד רובינוביץ,  ;2003יד ושם ירושלים, תשס"ד , מחברות מגטו לודז' –נער כותב בין החומות , ציטרין

  .זיבוץ המאוחד, תל אביב תשכ"בית לוחמי הגטאות והק ,של הנער דוד רובינוביץ
 . 166אנה פראנק, עמ'  7
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נותרה לאחר גירוש חברת עזובה שגם צורת הכתיבה ונייר הכתיבה עדי שואה הם: מ

ת עבודששימשו לרישום באו דפים כמתנת יום הולדת  פנקס שניתן, המשפחה מן הגטו

. הכותבים מתארים את נסיבות הכתיבה ולעתים מתייחסים גם למכשיר הכתיבה, אך הכפיה

 מעבר לכל זה, הם מעבירים את סיפורו של הפרט, ללא כחל וללא שרק, וסוחפים אותנו לתוך

עולמו של צעיר יהודי בן התקופה. היומן מאפשר להסיר את מסך האנונימיות וליצור חיים 

ודמות למספר הבלתי נתפס "שישה מליון" או "מיליון וחצי ילדים". כל אחד מן הכותבים הוא 

משפחתית גבוהה שכה אופיינית - עצמית ורגישות חברתיתאישיות  בן אנוש כמוני וכמוך, בעל

ד מהם גדל באחד מן הזרמים או התרבויות היהודיות שהתגבשו בין לגיל זה. כל אח

המלחמות, ונמצא בתהליך הפנמתה או עיבודה. מבחינה זו עשויים יומני השואה להוות גשר 

  דידקטי בהקשר ללימוד נושא השואה.-לעולמם של צעירים בני ימינו, וכלי חינוכי

  

ם תום המלחמה ויצא לאור לראשונה ענתגלה מהולנד,  16נער בן  ,יומנו של משה פלינקר

. )7.9.1943 – 24.11.1942(הרשימות שנחשפו הן מכסלו עד אלול תש"ג  8בהוצאת יד ושם.

בהוצאתו לאור היה מעורב בשעתו גם ש"י עגנון, ופרופ' דב סדן הקדים לו מבוא. השם שניתן 

נו, בו ראה לספר, "הנער משה", מצביע על שמו הפרטי, אך יש בו גם אנלוגיה למשה רב

  הכותב דמות מופת לחייו הוא. 

הוריו, ילידי פולין ומקורבים לחסידי גור, היגרו  .בן למשפחה דתית בת תשע נפשות היה משה

להולנד והעניקו לילדיהם חינוך ברוח תורה עם דרך ארץ, כשהם פתוחים לתרבות הסביבה 

תורה ושמירת מצוות. ולחברה ונותנים בה אמון מלא, אך מקנים תכנים שבמרכזם לימוד 

בתקופת הגירושים הצליחו להבריח את המשפחה לבריסל, שם חיו תחת זהות זרה. בשל 

כתב את יומנו כשהוא ספון רוב הזמן ו חזותו היהודית מיעט משה לצאת מד' אמותיו בבריסל,

   בחדרו.

אך בגלים הסוערים של ימי השואה.  –וגם למות  –כמשה, נגזר גם על משה פלינקר לחיות 

 לא רק על הבנים נגזרה הגזרה בדורו. כל בני עמו מועדים היו להריגה, ועימם היה משה.

את תיבת כתביו לראות מה ייעשה בה: "ספרים  אחיותיו, ששבו ממחנות הריכוז, פתחו

אלה הדברים שמצאו בנות משפחת פלינקר בשובן ממחנה  –ומלבושים, ושלש מחברות 

... הן לא היו אלא רשימותיו של אחיהן 1ל, רחוב פיקאר ההסגר הנאצי, במרתף הבית בבריס

   9שרשם אותן בזמן שהיה מתבודד בחדרו ונחבא מעין זר".

ובפרספקטיבה המאפשרת השוואה ליומנים אחרים , אבק ה היומןלאחר שנים שבהן העל

   עיון מחודש. ולערוך בשנחשפו ופורסמו מאז, נבקש 
                                                 

הוצאות נוספות של הספר, האחרונה ו ),1958(ירושלים תשי"ח  ,, יומנו של משה פלינקר, יד ושםהנער משה 8
. Dakboek van Mozes Flinker, Baarn : H. Meulenhoff, 1973 :ובהולנדית ,בתשל"ח –הרביעית  –

יומנו של הנער משה, בהוצאת המרכז ללימודי השואה  –חייו: "בצל כנפיך" בשנת תשס"ה הופק סרט על 
. אחיותיו של הנער משה, ששרדו את השואהמכללה ירושלים, בבימוי רזילי קופרמן ויוסי קליין, ובהשתתפות 

  .לסרט נלווית יחידת לימוד
  .6, מבוא, עמ' הנער משה 9
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" 'ותפתח ותראהו, והנה נער  :רבה מעבר לגילוכתיבתו של משה מבטאת בשלות ובגרות, ה

רמיזה זו . "מלמד שהיה ילד וקולו כנער ',נער'לא נאמר אלא  'ילד בוכה' –בוכה' (שמות ב) 

  למשה רבינו נקבעה גם בשמו של הספר, "הנער משה".

בלגיה מעלים בתודעתנו מיד את "יומנה של -דמותו, גילו ויומנו של הנער משה מהולנד

, "ילדים מבית טוב" , שהייתה צעירה ממנו בשנים אחדות. שניהם היופראנקא אנה נערה", הי

גרו להולנד אך התערו בשפה ובתרבות המקומית, ונראה כי ימהמעמד הבינוני, משפחות שה

, שם רשמו את בחדריםולפתע נכלאו נעוריהם שום רוח רעה אינה מאיימת על עתידם. 

  יומניהם. 

ם לנוע בין התיאור החיצוני של האירועים לעולמם הפנימי, משה ואנה מצטיינים ביכולת

שניהם מתארים ברציפות יחסית את האירועים הקשים שרדפו זה את זה: עזיבת בית הספר 

הפרידות,   - ובעיקר , והחברים, החוקים המפלים, הטלאי הצהוב, החיים בחדרים סגורים

מתארים פיסת חיים קטנה אך רב השמועות הקשות והגירושים. במעגל הקרוב יותר, שניהם 

שבו חיו הכותבים, שהיה תרבותי העולם וה המשפחה, החברים, הסביבה הנכרית –צדדית 

 –שעות של פחד ובדידות, אכזבה ותסכול  –שונה אצל שניהם. הם מילאו את שעותיהם 

בהגיגים ובתכניות לעתיד, כשהייאוש והתקווה אוחזים זה בזה. תוך כתיבת היומן מתרחש 

נגד עינינו תהליך של צמיחת האישיות וגיבושה, תהליך שהוא מרשים בשני היומנים, ל

  והכותבים מודעים לו. 

כמה מהסיבות שהניעו אותם לכתוב משותפות אף הן, בין שנכתבו במפורש ובין שנרמזו. הם 

להעביר ביקורת על  –האופיינית לשנות ההתבגרות  –מצאו ביומן מוצא מבדידותם, וגם דרך 

גם היומן היווה יבתם, כולל הוריהם, מבלי להיות נתונים לביקורת שלהם. ניתן לחוש גם כי סב

  .ליוןידרך מסוימת להפיג את הפחד מפני הכ

עתידה להיות סופרת הייתה אולי אנה  .שרון נדיריבעלי כמשה ואנה היו צעירים מבטיחים 

ולשם כך הקדיש מזמנו , ישראל מדינאי בארץ, חלם להיות הוגה דעותהיה  , משהועתונאית

מדמותו של משה זו קיבל השראה  אף תופעה בלתי רגילה בעליל.ללימוד השפה הערבית, 

  רבנו, ממאבקיו על הצדק ומהדרך הארוכה שעבר עד שהפך למנהיג: 

 ...הלא משה, מנהיגנו הראשון, מנהיג עמנו היותר טוב, הלא גם הוא היה יחידי

יך לעבוד ולשעבד את רוחו שמונים שנה, כמו ולא בקל הגיע למדרגה זו, היה צר

אמנם צריך אני ללמוד מדוגמתו  שהעירוני מורי בצדק, שמונים שנה ואז זכה.

  10הוא כשמי. של אותו האיש ששמו... המאירה

היה דומה: משה, כאנה, הוסגר לגסטפו על ידי מלשין מקומי ונשלח של משה ואנה גם סופם  

  למחנות הריכוז.

                                                 
 .32עמ' , הנער משה 10
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אנה לא זכה יומנו של משה לפרסום עולמי, לא לתרגומים בחמישים שפות שלא כיומנה של 

ולא להצגות וסרטים. לא נפתחו עליו אתרים באינטרנט והוא גם לא עלה לכותרות של ויכוח 

ציבורי ומשפטי. ננסה להצביע על סיבות אחדות לכך. ייתכן שהתבוננות מחודשת ביומן זה, 

ים הרבים שנחשפו ושפורסמו בינתיים, עשויה בפרספקטיבה של הזמן שחלף ושל היומנ

ולמי להשיב לו משהו מן הכבוד הראוי לו, להדגיש את ייחודו ולחבר אותו לצעירים בני דורנו 

  . שעוסק בשאלות הזהות היהודית

  

  יהודי בנפשך
  בראשית היומן משה מציין את המניע לכתיבתו:

  

מה שעשיתי ביום, אבל כבר איזה זמן חפצתי להתחיל לכתוב לי בכל ערב וערב 

על ידי דברים שונים לא באתי לידי זה עד הערב הזה. בערב הזה הנני עושה 

ולרגלי זה שאני הולך בטל, עשיתי את המחברת הזאת לרשום התחלה בדבר... 

לי בכל יום ויום את אשר עשיתי, ובמה שחשבתי, ודברים כאלה; באופן כזה אוכל 

שעשיתי במשך כל היום, במה שעסקתי  בכל ערב ליתן דין וחשבון לפני, מה

  11.ובמה עבר יומי

  

חשבון הנפש הינו דרך במובנו היהודי הרחב: נפש" ה"חשבון למושג משה מתייחס ואכן, 

ללקיחת אחריות לפעול לתיקונו העצמי, מחייב את האדם אך בו בזמן  12,מודעות עצמיתל

  והשאלה היא מה מקומם של אלו בחדר הסגור בבריסל.ה, חלצמיו

היומן עבור משה הוא אפוא ראי לחייו, וככזה הוא מטיל לעתים חששות ורתיעה, וזו הסיבה 

  שאין הוא כותב ברציפות. 

  

לתת דין וחשבון לי על מה עשיתי ביום הזה.  "עזות פנים"יתה בי היאתמול לא ה

  13...עשיתי אף כהוא זה אל

לי רושם כל לא היה לי לכתוב כלום, שום דבר לא קרה לי ושום דבר שעשה ע

  14...ל שווהושהוא... הכ

                                                 
 .)24.11.1942(סלו תש"ג בריסל, ט"ו בכ, הנער משה 11
אני, רותקה ליבליך, הנני נערה רגילה ומעט "יומנה של רותקה ליבליך: פתח היומן ככלי כזה מופיע גם ב 12

שובבה. נערה בת שלוש עשרה. בהשפעתה של אחת מחברותי המבוגרות, בעצם היא מדריכתי, מאיה וכסברג, 
. נכון, זהו ענין די מכוער, והגעתי למסקנה כי עלי התחלתי לתהות על עצמי, אני מאד רוצה להכיר את עצמי

אנה . 1940, אוגוסט יומנה של רותקה." הזמן אכיר את עצמי באופן יסודילהתחיל לכתוב יומן. כך שאולי במשך 
ממש כל כך... אנה -, נראים הם בעיני חסרי1942פראנק כותבת: "כאשר אני מהרהרת עכשיו בחיי משנת 

   .143 – 142, עמ' אנה פראנקכאן נבונה כל כך.  מה נותר מן הילדה ההיא?".  אחרת לגמרי מזו שנעשתה
  .16עמ' , הנער משה 13
 .43עמ' שם,  14
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ל בסימן ירידה. מרגיש אני איך אני ווה שבכל מה שקרה הוא, שהכוהצד הש

הולך ויורד מטה מטה. הבטחתי לי שבשבוע הבא אעשה תשובה שלמה 

ל לטובה, וכל הירידה לא תהיה רק לשם וורדיקלית עד למאד... אולי יסב הכ

   15ה.יהגברת העלי

  

הממריאות מעלה לבין  בין מחשבותיושר הוא חש בפער אשנוצר כתסכול גדול ביותר 

איזו תועלת יש למחשבה בלי המעשה, ואיזו למעשה בלי השיתוק שנגזר על פעילותו: "

הלא אינני חי  המחשבה... ועתה צריכים לי מעשים. זמן רב לא עשיתי דבר מלבד לחשוב...

   16".נהפור בכלוב. לאן אלך, לאן אפיבעצמי בעולם... אני כצ

  ממד של קדושה: בעיני הכותב במרוצת החדשים, היומן הולך ומקבל 

  

מאיזה עת נעשה יומני זה לכעין מראה של מחשבותי ובעיקר של חיי רוחי. ובעת 

רוחי פועלים יותר מרגיל, אינני יכול וגם אינני  ישאיני חושב יותר מנהוג, שאין חי

שקבל על ידי מה שכתבתי  שתווחפץ לכתוב ביומני ועל ידי זה לחלל את קד

   17לעיל.

  

העליות והירידות במצב רוחו משקפות אותו חשבון נפש מתמשך, תביעות בלתי פוסקות שלא 

  ולהקשיב לצורכי הנפש ונטיותיה: לתת לתחושת הריקון להשתלט עליו,

  

יה יבימים האחרונים נעשתה בליבי ריקות שאיני יודע מאין באה. אין לי כל דח

וה ול מת, או אקותוב מה, וגם רעיון חדש לא נכנס למוחי. הכלעשות מה או לכ

ל נרדם... בהתפללי נדמה לי כאלו מתפלל אני אל הקיר ואינני נשמע ושרק הכ

. כן, "קח ממנוידשך אל תוורוח ק" כבר איזה פעמים נצנץ במוחי הפסוק. ו.כלל.

יק, בלי ממני, והנני עומד ר נלקח –צוץ הקדוש שתמיד חשתיו בי ינדמה לי שהנ

אני מבקש מהקב"ה  נשאר בי... האומללרוח, בלי מחשבה, בלי כל דבר, רק גופי 

   18שישיב את רוח קדשו בי.

  

  רבה בקריאת ספרים, ואלה נבחנו באותה אמת מידה. ימשה ה

של ספריית השאלה עברית בבריסל הוא מתאר כמוצא שלל רב. קריאתו כוללת גילויה את 

קר הגות יהודית. הוא מציין את קבצי "התקופה" (כתב עת ספרות יפה, כמו עגנון, ובעי

                                                 
  .90עמ' שם,  15
 .110עמ' שם,  16
של חודש הרחמים  מהאווירה. הדברים נכתבו בג' באלול תש"ג, ויש להניח שהכותב הושפע 101עמ' שם,  17

 והתשובה. 
  .68עמ' שם,  18
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פרישמן) שהעסיקו אותו שעות רבות, מאמר של הלל ציטלין על המסתורין ביהדות  'בעריכת ד

וראה בהם בעיקר עוגן לרוחו, לבל תרד "מטה ששבה את לבו, ועוד. משה היה בררן בספרים 

  מטה". 

בה נכלל, כאמור, לימוד השפה הערבית, שכן: וכאוטודידקט מובהק קבע לעצמו תכנית לימוד 

   19"נצטרך לחיות בשלום עם אחינו בני ישמעאל שהם גם כן מצאצאי אברהם".

עם  20אולם בעיקר נפשו קשורה בתנ"ך. זהו הספר היחיד הממלא אותו סיפוק לאורך זמן,

יכול הרגשתי שחסר אני דבר מה, ורק הדבר ההוא  יה וירידה: "תמידיתנודות קלות של על

". בו הוא מוצא תשובות לשאלותיו, ונחמה בעת הזה הוא התנ"ךלתת לי ספוק נפש. והדבר 

לעתים הוא נאחז בפרקי הנחמה והנקם שמגיעות השמועות הקשות על חטיפות וגירושים. 

התנ"ך הוא גם  איכה נותנת תוכן לחייו.המתנגנת ממגילת בגויים, ולעתים דווקא הקינה 

כמובן ללמוד בתנ"ך, כי רק לפי רוח ספר זה יכול ישראל של העתיד "ארבה ערובה לקיומו: 

לחיות... גם ארבה לפי האפשר לי ללמוד בספרים עבריים שהם עוסקים בדבר היהדות, ועל 

"ככה למשל גם בעולם הפיוט מצא עניין מחודש:  21ה ארחיב את ידיעותי במדעי עמנו".ידי ז

גנתי לי פעמים אין מספר יהשיר הזה כבר נ, 'השיר הנהדר משלמה גבירול, 'שחר אבקשך

   22.ועוד מוצא הוא חן בעיני כפעם קראי אותו לראשונה"

  

  יהודי במחשבותיך
נושאים שונים מעסיקים את הנער הצעיר, ומתוכם נזכיר את העיקריים שבהם: משמעותם 

ו חלומותי –של האירועים המתרחשים בעולם, הערכים העומדים במרכז חייו וכתוצאה מאלה 

  ותכניותיו לעתיד.

משה התבונן בסובב אותו בחושים דרוכים ובדעת. הוא קרא ספרים, הקשיב לרדיו, קרא 

עיתונים ושמע לשיחתם של מבוגרים. הוא ליקט כל פרור ידיעה על הנעשה בחזיתות, ואין 

"ההתקפה הרוסית על החזית כמעט דף ביומנו שאין בו מידע ובצדו הערכה אישית שלו: 

משכת, אבל נראה לי שלא תצא מהתקפה זו שום תועלת. משאר החזיתות אין המזרחית נ

"בטוניס שעתה שוררים שם הגרמנים והאיטליינים, לקחו כל אחינו בני ישראל  23".חדשות

   24.במאסר"

סרט התעמולה הנאצי "היהודי הוא מתמודד בצורה נוקבת עם המשמעות של האנטישמיות. 

קח את עיניו להבין את אופי השנאה והתעמולה של זיס", אותו ראה בעודם בהולנד, פ

  הנאצים: 

                                                 
  .39מ' עשם,  19
 את שאיפתו ללמוד גמרא, ואת הקושי להשיג גמרות בבריסל.גם משה מציין  20
  .28עמ' שם,  21
שחר אבקשך, צורי ומשגבי, אערוך לפניך שחרי ". פיוט זה הוא שיר השתוקקות לקרבת הקב"ה: 91עמ' שם,  22

 .וגם ערבי" וכו'
 . 23עמ' שם,  23
 .41עמ' שם,  24



 8

.. איך הם .שם הכרתי לדעת מזימותיהם של הרשעים האלה... תחבולותיהם

ם... כאן אינו נוגע ימתאמצים ככל כוחם לתת ארס האנטישמיות בדמם של הגוי

, אלא כאן הוא מתנפל על רוחו של ישראל... מבאיש את ישראלרק בגופו של 

לא יוכלו  ןדה כה מרובה, שאפילו נהרי אפרסמויראל בין הגויים במריח יש

  25להבריח את הריח הזה.

  

  בכל אלה שילב את ידיעותיו במקורות ישראל.

ו לסכנה היא גבוהה, והוא מגלה מה שהיה סתום באותה שעה גם לגדולים ממנו מודעות

כאשר  27די כתיבתו.גם במובן זה נראה כי הוא מעכל את המידע תוך כ 26בשנים ובניסיון.

, משה בטוח בכך. לכליה נידונוכי הנחטפים והמגורשים מזרחה הסביבה עדיין אינה משערת 

לא מעט הוא עסוק בשאלת ייחודה של צרת דורו, ומגיע למסקנה כי אין זו עוד חוליה 

  בשלשלת הצרות, אלא תופעה שונה באיכותה ובכמותה. אין אלו צרות מקומיות אלא:

  

סתם משום שאנו יהודים. הדבר שנולדנו יהודים, זהו די ... געכלל ישראל נפ

היום עושים בלי חרב ובלי כלי ... והותר לטועם את כל הרדיפות ואת כל הצרות

זין דברם חמורים פי אלף מזה שעשו אז. הטעם שזה אפשר, מפני שעושים 

ד מארגנים, מארגנים ומסדרים, עד שאולי רק אחהכול על פי סדר. מסדרים ו

  28אלף יכול לנוס על נפשו להיחבא.מ

  

רדיפת היהודים הופכת לצו המחייב את הוא מזהה את ייחודה של השואה במובנים נוספים: 

הכול; אופייה של מלחמה זו הוא טוטלי ומעורבים בו אומות שונות, ומשה סבור כי זו מלחמה 

  על קיומו של עם ישראל כולו. 

פתח אלא הוא נע בו בזמן אל יא ממשות הכליה, פתח הממשות, הואולם אין משה מצוי רק ב

לא אנגליה ולא אין, לדעתו, צד אחד שינצח במלחמה: " 29המחשבה, והיא מחשבת הגאולה.

צחון יאמריקה, אלא הקב"ה יצא מנצח מן המלחמה הזו. וכזה יהיה, הנני חושב שלפני הנ

רב ה' בחרבו יק האחרון גרמניה תגבר כמעט על כל החזיתות, וכשיראה שכמעט נצחה, אז

והוא מחפש סימנים לגאולה הקרבה, שגם לה הוא מעניק משמעות  30וייקח לו את הניצחון".

  מיוחדת משלו.

  

  
                                                 

  . 35–34עמ' שם,  25
 .1עמ' במבוא לספר "הנער משה", , על פי סדן 26
  .1943בספטמבר  30-כפי שכתבה ביומנה גם אתי הילסום ב 27
 .57–55, 19עמ' , הנער משה 28
 .1מתוך סדן, עמ'  29
 .71, 48כן בעמ' ו, 21עמ' שם,  30
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  יהודי בערכיך: שלושת הצירים ביומנו של משה
  

צמה וערכיו של הנער הם מוצקים, אך גם נבחנים לאור מאורעות הזמן. הוא נושא אותם בע

וירת ההשפלה המתרחשת סביבו. שלושה הם הצירים שבהם ובגאווה, כאילו מתריס כנגד או

  נע הדיאלוג ביומנו: אלוקיו, עמו וארצו.

נוכחותו של הקב"ה היא מוחשית ומתמשכת בתיבת יומנו של משה,  משה נוכח אלוקיו:

 אמר רבי יוסי בר חנינא: ותרא לא נאמר אלא ותראהו,ומעלה בתודעתנו את דברי המדרש: "

מהווה עוגן ומקור כוח. במסה מיוחדת שהכתיר אותה אמונתו  31."שראתה עמו שכינה

  בכותרת "אמונה" הוא כותב:

  

אין לך דבר יותר יפה בעולם, מאשר להאמין. להאמין באמונה בלתי מעורערת 

באידיאל שהוא קודש בעיניך... שבחרת בו לטובת העם והמולדת. האמונה 

ואין טעם לקיומה,  הקדושה שלעומתה כל המציאות החיצונית נעשית לאפס,

הזאת. האמונה שממנה  האמונהאלא לכל היותר בתור הוכחה לנכונותה של 

אנחנו שואבים כל החובות, אשר אליה שבים כל כוחותינו כדי לשאוב אמונה 

  32חדשה.

  

המאורעות תפילה רבים שזורים בין דפי היומן, ובעיקר בסיום הכתיבה היומית.  קטעי

מוסיף גם תפילות חדשות, ברוח הימים, , ולעתים הוא תוכנןהמילים ומכתיבים את משמעות 

  : כמו תפילות על כבודו של עם ישראל, שהוא גם כבוד שמים

  

דברים אקטואליים של יום יום. ככה, למשל, התפללתי ומתפלל  לאני מתפלל ע

רפאנו 'וב 'ראה נא בעניינו'אני עוד תמיד ביתר הדגשה וביתר כוונה בברכות 

  33.יםיאלטוין מראה לקורות הימים האקעי זה נעשתה תפילתי כ, על יד'ונרפא

שיניתי גם כן ברכת 'ראה בעניינו' והוספתי בה תפילה שיראה אלוקינו בקלוננו, 

  34.'חוסה ה' על כבודך ורחם על עמך'שיחוס על כבודנו שהוא גם כבודו. 

  

, ויוצק בה את האש ומוצא כי תפילתו אינה נענית, אך הוא שב וחוזר לתפילייש והוא מתי

  "כה קרוב, וגם כה רחוק". משאלותיו ולבטיו, כשהוא חש לבוראו 

                                                 
  כד. אסקישמות, פרשה א פ מדרש רבא 31
 הולנדית.יר תש"ג, חלקו הראשון נכתב בי. התאריך: כ' בא83עמ' , הנער משה 32
 .100עמ' שם,  33
 .95–94קטע זה הוסיף לאחר שחזה בסרט התעמולה הנאצי "היהודי זיס", עמ'  34
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על דרכי ההנהגה של  נוקבותלשאול שאלות בקרבתו האינטימית אל בוראו, אין הוא נרתע מ

, ובעיקר בשאלה מהו היחס בין חטא לעונש, ואיזה תיקון רוחני עשוי סבל זה להביא ה' בעולם

הרבה מעוונותינו. ובאמת, מה יכול הקב"ה להתכוון אחרת בצרות "הצרות כבר רבו לעולם: 

הנוראות שהוא אינו מונען ממנו. בטוח אני שעל ידי הצרות שיבואו עוד, אף יהודי אחד לא 

   35."זה כבר שמעתי מהרבה אנשים. למה יכול הקב"ה להתכוון? .יחזור בתשובה. להיפך..

ו תחת הכיבוש הנאצי, משום שהפגיעה של בתקופת השואה גם רבנים שחי סוגיה זו העסיקה

בתי כנסת, תלמודי תורה וכו',  החריפה והכבידה את השאלה  –הנאצים בתשתיות הרוחניות 

  גם הרבי מפיאסצנה בגטו ורשה:לכך התייחס בדרשותיו  של פשר הייסורים. 

  

כשרואים שח"ו מענים אותנו ומייסרים בעניינים שלמענה ולמייסר אין שום טובה 

את מהם... שהיא התגלות הדין בלא התלבשות הטבע, אז יודעים מזה יוצ

לנו בישועה בהתגלות שלא בדרך ’ אז גם יושיע ה’ שכאשר נשוב ונתפלל לה

  36...הטבע

תהיה ח"ו ’ ויושיענו עם מי נישאר... עדת החרדים על דבר ה’ לכן גם כשירחם ה

והרוחני, והרס התורה קטנה וקמוצה... וכן איש ישראל כשמתבונן בחורבן הגופני 

והדת שח"ו ישאר מזה, מצטער על זה מאד... והצער על ההריסה מממתיק 

   37הדינים וממשיך ישועה ברוחניות וגופניות.

  

ברוח זו משה מקשה על משמעות "אתה בחרתנו" בימים שבהם גורלו של עם ישראל הגיע 

מך ועל ישועתו מחכה כל "מחכה אני לישועת אלוקינו עליו אני סוולמרות הכול:  38עד עפר,

היום וכל הימים, וכמה שמתרבות הצרות, כה מתרבה בליבי האמונה שהישועה הולכת 

  39".ומתקרבת

  

סבל עם  ויוצאת דופן משה מתמכר לאהבת עמו, עד כדי התמזגות נדירה :משה נוכח עמו

נתן ""ויצא משה אל אחיו וירא בסיבלותם", וכדברי המדרש:  , בבחינתאחיו במזרח אירופה

המוטיבים הייחודיים ניתן לראות ברגשות אלו את אחד  40ליהם".עיניו ולבו להיות מיצר ע

בכל מצב הוא אחוז במחשבה על תופעה שאינה אופיינית לגילו הצעיר.  ליומנו של משה. זוהי

"הרגשתי את  אחיו. כך, לדוגמה, ביום קריר כאשר הוא נשלח להביא שק תפוחי אדמה:

                                                 
  ועוד. 56 ,17עמ' שם,  35
ירושלים תש"ך, פרשת כי תבוא, סוף שנת ת"ש, עמ' סא. ראה  ,אש קודשהרב קלונימוס קלמיש שפירא,  36

 Hidden in Thunder, Mossad Haravנגלית: ובא ,454–429עמ' , בסתר רעםעליו עוד: אסתר פרבשטין, 
Kook, Jerusalem 2007, Vol. 2, pp. 479–509.  

  קיג.–שם, עמ' קיב 37
 .87–86עמ' , הנער משה 38
  .56עמ' שם,  39
 לשמות ב יא. מדרש תנחומא 40
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ר חזקה, חשבתי שוב בגורל אחי בני עמי בארצות המזרח. תמיד הנני הקור, ופתאום, בית

חושב בם, כל היום אינני שוכחם, אבל בשעה זו חשבתי עוד יותר בם. ואתפלל חרישי 

מתוך הזדהות זו  האמפטיה מגיעה לשיאה כשהוא משתוקק להיות עמם בגורלם 41.לישועה"

  :הוא מונע מעצמו תחושות של שמחה אפילו בקריאת ספרים

   

יש לי בפעמים רבות תשוקה גדולה לאחי, שהם בארץ פולין או במקומות אחרים, 

החפץ להיות יחד הקב"ה יודע איפה הם. הרבה פעמים כבר עלתה בי התשוקה ו

  42עמם ולסבול סבלם.

ואחיך בצרה כה גדולה. וכשאני מתחיל  אתה כאן –כל רגע ורגע אומר אני לעצמי 

ף ללכת לאחי לבני עמי רק לשמוע דברם כאלה, אז מתמלא לבי חפץ עד אין סו

  43בכל הצרות.

את הספורים לא חפצתי לקרוא, כי יראתי שמא אשמח בהם, ואינני חפץ לשמוח 

בימים רעים כאלה. בשירים לא מצאתי כלל דבר חשוב, אין העת הזאת עת 

   44.ל כולם אני מסתכל כמו על פטפוטי ילדיםעט . כמע.שירים.

  

  ת בהקשר לגעגועיו אלו: סנתפ אפילו תחושת הבדידות

  

ו. חש אני יאני חש את עצמי כה בדד, כה ערירי, שרגש זה לא היה לי עד עכש

את עצמי כה רחוק מכל אחי, מכל דבר יהודי לאומי. וכל דבר שאני רואה 

חבק ושמו ללבי בחבה שלא הכרתיה עד שמעורר בי זכר לדברים האלה, אני מ

  45...ויעכש

לאן אלך, לאן אפנה. בצד אחד עמי החביב שבצרות אין סופיות עתה, עמי 

שחביב לי מכל, אחי ואחיותי שקרובים אלי הרבה יותר משאני לעצמי. ובכל יום 

בשעה שכה הרבה סובלים, אתה לא תעשה  שאני בלתי מעשי חש אני כאב בי.

ר בכהוא זה מאכילתך. אף לא תחסוך מגופך ההנאה היותר כלום, אף לא תחס

  46קטנה, היותר גרועה!

  

  , שאם לא כן, הוא דן את עצמו בחומרה:והוא אכן עושה כן וממעט באכילה ובהנאה

  

                                                 
 .47עמ' , הנער משה 41
 . 50עמ' שם,  42
  .57עמ' שם,  43
 .59עמ' שם,  44
 .73עמ' שם,  45
 .110עמ' שם,  46
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את עצמי כבוגד, שברח מעמו בעת צרתו. ועוד יותר מזה. לפעמים  אני רואה

לות הכבדה והמרה, רק נראה לי שרק אלה היהודים שסבלו, שנשאו את עול הג

אלא יזכו בישועה בגאולת עמנו, אבל אלה שנשארו כאן, שנחבאו, אלה יאבדו 

   47.כמו היהודים האלה שאבדו בחשך במצרים

  
צחון יבוא בדרך ישהנ אףת הגאולה של משה ממוקדת בארץ ישראל. סתפי משה נוכח ארצו:

שראל היא מושא נחמתו, ארץ יארץ ישראל ובדרך הטבע. חיי העם בעתיד יתקיימו בנס, 

  תקוותו, גאולתו וערגונו: 

  

טאתי כבר את המילה הזאת בחבה בימים ימולדתי, כמה פעמים לא ב

האחרונים, ובכל פעם בחשבי בה אני מתמלא כליון נפש אליה, ונפשי עורגת אל 

ו. עוד בימים לפני המלחמה נכספה לבי יארצי שכה אהבתיה ואוהב אני עוד עכש

רץ ישראל, אבל עתה גדלו החיבה והעריגה אליה עוד אל מולדתי אל א

ו מרגיש אני כמה נחוץ לנו מולדת... בכל פעם בעמדי ייים. כי רק עכשעתשב

ני מתכוון את כל רוחי ואת כל מחשבותי אליה, אל אלהתפלל שמונה עשרה 

חוף, רואה אני את תל ה וותה לפני עיני: רואה אני את קאהובתי, ואני רואה א

ארץ רואה אני את ירושלים, וסמוך לה את הר ך היפו ואת חיפה, ובתואביב, את 

דן, מהלבנון ועד ים המלח רואה אני רהזיתים מתנשא, ועוד רואה אני את הי

  48.ם. וגם הארץ מעבר לירדן רואה אניאותו זור

   

עד בהעלותי על וכל גופי חרד ורהשמועות על העימות עם הערבים ממלאות אותו דאגה: "

רואה הוא אולם  49".שפךייקר יום ליום, ייב... דם אחי היקרים, דם זה שהולך ודעתי ששו

"יסבלו כיהודים שעמדו על נפשם. כשיפלו מהם, אז יפלו בתור נחמה פורתא בכך שהם 

ל ואחינו הסובלים עתה תחת עכמו ם, ולא ים חפשיייהודים שהגנו על עצמם, בתור יהוד

יה לארץ ישראל את ילכך, משה רואה בעלמעבר  50גרמניה הקשה, שהם כצאן טבחה".

תיקונו של הדור, ורומז גם כי אפשר שהיה זה חטאם שלא נענו עד כה לקריאה לעלות אליה. 

  מכאן גם התנגדותו להישארות בגלות לאחר המלחמה.

                                                 
 .57עמ' שם,  47
 .73עמ' שם,  48
הם עצמם תחת המגף הנאצי שג' באלול תש"ג. תופעה זו של דאגה ליישוב בארץ בעוד  ,103עמ' שם,  49

מבטאת את עצמתה של הערבות ההדדית היהודית. מקבילה לכך נוכל למצוא גם בתפילה מיוחדת שנערכה 
הרבי מפיאסצנה, שהוזכר לעיל. כשהגיעו בגטו ורשה, במקום תפילתו של רבי קלונימוס קלמיש שפירא, 

השמועות על פלישת הצבא הגרמני לאל עלמיין, ביקש הרבי מכל עדת המתפללים עמו בבית הכנסת לומר 
בית לוחמי  ,לחיות על קו הקץפרקי תהילים לשלום היהודים בא"י שחייהם בסכנה. אביבה קרווסר סדן, 

 .32, עמ' 1995תל אביב  ,הגטאות
  .103עמ' , הנער משה 50
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בספרו "אם  שנכתבה כפיגותו של הרב יששכר טייכטל מפישטיאן, מזכירה את הגישה זו 

כי סיבת האסון היא הזנחת האהבה  סבר הרב טייכטל .ש"ג)(בודפשט ת הבנים שמחה"

ה המונית יניתוק הקשר לגלות והתחייבות לעלי –יה לארץ ישראל, והתיקון הנדרש הינו יוהעל

  לארץ:

  

, על ועכשיו זכינו לקבל ממנה הכרת תודה .כוחנו ודמנו נתנו לאמנו החורגת כל

מכות אכזריות בלי  נווהלקתה אות מקללקחה  –כל טרחותינו שטרחנו בעדה 

 וגם גרשה רחמנות ובלי חמלה, ופצעה אותנו מכף רגל ועד ראש אין בנו מתום.

אותנו כלה גרש יגרש, ונטלה ממוננו מידינו, והוכרחנו לצאת מביתה בערום 

מתו במיתות משונות על ידה, לאלפים  ובחוסר וכמה מאחינו בני ישראל

, היש ליתן לה אומן גם להבאעתה אלו הפעולות של אמנו החורגת. ו ולרבבות.

  51...שנחזור אליה שנית

, כשגזלו מאתנו כל זכות החיים... כאילו אמר לנו בפרוש: בני, מעתה אין כהיום

אני רוצה שתתעכבו בארצות הגלות, על כן משכתי את ידי מכם מלהבטיח עוד 

את ישיבתכם בגולה, אלא תקומו ותלכו אל חיק אמכם, ותשובו אל ארץ 

   52.םאבותיכ

  

אמונתו של משה באלוקיו, בעמו ובארצו חופפת על חייו. כפרפרזה לקטעים בקריאת שמע, 

שהיא פרשת קבלת עול מלכות שמיים, "ודברת בם בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשכבך 

  ובקומך", רושם משה את שיר אהבתו ליהדות: 

  

יהודי ; תיךיהודי בצרו; יהודי בהרגשיךך; יהודי במחשבותי; יהודי בעמידתך

; יהודי באכילתך; יתךייהודי בשת; יהודי בשתיקתך; יהודי בדברך; בשמחותיך

; יהודי בשנאתך; יהודי בלבישתך; יהודי בנעליך; יהודי בלמדך; יהודי בעסקך

יהודי ; יהודי במיתתך; יהודי בחייך; יהודי בעמך; יהודי באלוקיך; יהודי באהבתך

  53.ודי תמותיה; יהודי נולדת; יהודי בארץ; בשמים

  

, פער המסביר בשלושת הצירים הערכיים בעולמו של משה בולט הפער בינו ובין אנה פראנק

  . את הפופולריות של אנה

אנה מייצגת במידה רבה את הערכים האוניברסליים שהפנימה בחברה ההולנדית: כך האמון 

ורות שהיא נותנת בבני האדם ובעתיד, באהבה ובכתיבה, ברוח האדם באשר הוא. מק

                                                 
  בודפשט תש"ג, עמ' רכה. ,אם הבנים שמחהטייכטל, שלמה הרב ייששכר  51
 קמו.–שם, עמ' קמה 52
 .112–111עמ' , הנער משה 53
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כתיבתה שאובים מן התרבות הסובבת, וכך גם חלומותיה. לעומתה, משה מעוגן באמונה, 

כחלק מן  נשיאה בסבל הזולתוגם האוניברסליות שלו שאובה מן היהדות, ומתבטאת ב

 .בשאיפה ל"תיקון עולם"רשי הרע כדי לעקרם מן העולם, ווחיפוש שב, הערבות היהודית

", נקודת המוצא של משה היא האני כחלק מן ה"אנחנו" נקודת המוצא של אנה היא ה"אני

האדם החושב שבו, המתכנן, הרואה לנגד עיניו את הגאולה של עמו כמשאת  ,היהודי שבו

מחשבה על סיבלם מבקשת להתגונן מן האנה  הנפש. כך גם בגילויי האמפטיה אצל שניהם.

 .דם שהוא עצמו סובל?"של אחרים: "ההתעמקות בסבל הבריות, כיצד יכולה היא לעזור לא

"אני מהרהרת בטוב וביפה.. ואז אינני נותנת את דעתי על כל הסבל, אלא על כל היופי שעוד 

נותר...עצתי היא: צא ונסה לחזור ולמצוא את האושר בתוך עצמך ובאלוקים. חשוב על כל 

וגם ברגעים בהם היא מהרהרת  54היפה שעוד נותר בך ובכל אשר סביבך, והיה מאושר!"

   חברותיה המעונות, היא מדגישה את היחיד, שלא כמשה המדגיש את העם:ב

  

נדמה לי שאני רעה, מפני שאני שוכבת במיטה חמה, בשעה שידידותי היקרות 

ביותר מוטלות אי שם בחוץ. חרדה אוחזת אותי, כאשר אני נזכרת בכל אלה 

יים שהייתי קשורה בהם כל כך, ועכשיו הם מופקרים בידי התליינים האכזר

  55ביותר שבעולם. וכל זה מפני שהם יהודים!

   

אנה מרוכזת בעולמה האישי ובדמות השולטת ברגשותיה: הנער פטר. לא כן משה. הוא 

אמנם כותב על לימודו, חבריו, מצבי רוחו, הוויכוחים הבלתי פוסקים בתוך המשפחה, 

תו של מורו מכבר, הפחדים והמסתור. הוא אינו פוסח על החגים ועל הצומות ומבליט את דמו

מר גבל, שחותמו ניכר היטב בעולמו של הנער. אולם נושאים אלו הם שוליים בעולמו, האחוז 

בכלל ישראל. שלוש פעמים בחייו הוזיל משה דמעות תמרורים, ובשלושתן בכה על זולתו ועל 

   56עמו.

יהודיים,  גם ביחס למעגל השנה. אנה, אמנם, מזכירה מועדים קיימתהקבלה מעניינת        

אך עונות השנה והלוח האזרחי הם שעוני הזמן שלה. היא חיה על פי הלוח האזרחי, ועונות 

משה, לעומתה, כותב בהשראת הלוח היהודי,  57השנה הן המשפיעות על כתיבתה.

  והמועדות, כמו גם הצומות, משפיעים מאוד על הגיגיו, תחושותיו ותוכן כתביו. 

י הצעירים שומרים על אופטימיות מסויימת. אולם מקורה למרות רגעי השפל, שנולבסוף, 

אנה מאמינה בבני אדם בכלל ובהולנדים בפרט, ושואפת ואופייה שונים אצל כל אחד מהם. 

  לחזור למציאות חייה הקודמת.

                                                 
  .144,  138 עמ', אנה פראנק 54
 .50, עמ' שם 55
 .59, עמ' הנער משה 56
שבת, נעשיתי - של-ראם כי גם לה יש רגעים של התקשרות עם העבר היהודי. לדוגמה: "הערב, התבוננתי בנ 57

  .139שמחה ושקטה. סבתא חבויה בנר זה, וסבתא היא המגינה עלי ומשמחת אותי". אנה פראנק, עמ' 
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"אני אוהבת את ההולנדים, אני אוהבת את ארצנו, אני אוהבת את השפה ואני  

וב למלכה בכבודה ובעצמה, לא אנוח עד רוצה לעבוד כאן. ואפילו אצטרך לכת

, כאשר אנה הייתה כבר 1944שאשיג את מטרתי". דברים אלו נכתבו באפריל 

  58הולנד.מודעת לחטיפות ולגירושים, שנעשו בשיתוף עם משטרת 

  

משה מביט על האירועים בדרך מפוכחת, חדה ואינטלקטואלית. הוא מבקר את אלו שמשאת 

נקודת האור בעולמו של משה היא אמונתו בשיבה  קודמים.חייהם לשוב לשגרת חייהם ה

  , והשוני שיחול במצבו הפיזי והרוחני של העם.לארץ ישראל

בשל האוניברסליזם מתוך מאפיינים אלו, ודווקא ייתכן שפרסומה הגדול של אנה בא        

ערכי היהדות  והקלילות שבתפיסתה ובכתביה, לעומת נקודת המוצא היהודית של משה,

   59וכובד הראש שבו הוא מתייחס לאירועים ולחיים. המלווים את יומנו,

משה. אנה זו של השוואה זו מתחדדת ברשימה (המקרית) האחרונה של אנה לעומת 

שיות, בצדדים האהובים יותר או פחות, ובמשאלתה "להיות יאור תכונותיה האימסיימת בת

 60לולא... לולא היו אנשים בעולם מלבדי". כפי שהייתי רוצה להיות, וכפי שהייתי יכולה להיות,

משה מסיים את כתיבתו בפריסת שלום טרגית מעמו. הוא רושם אותה מול החלון, "בין 

  הערבים זמן מנחה", כשהוא שרוי בהזיה נוכח השמים המתאדמים: 

  

האינך יודע?... הננו אנחנו ענני הדם, מימי הדם ".. ".ענני הדם מאין אתם?"

עמך, לתת לך שלום. הננו עדים, מעמך שולחנו, להראותך  באנו... ממקומות

צרותיו... הננו לך לאות שלום... עוד מעט ועלינו לשמים לפני כסא אלוקים, אלוקי 

  61ישראל".

   

וכשהוא יושב נוכח השמש השוקעת, הוא רושם באותיות הדפוס המרובעות את שירת 

דה תקוותנו, התקווה משנות אלפיים, התקווה, בשינוי קל הנותן ביטוי לאמונתו: "עוד לא אב

  רחם מאלקינו, אלוקי ציון וירושלם".ילה

  

  
  
  

                                                 
  ועוד. 199; כן גם בעמ' 174, עמ' שם 58
שיותו של אוטו פראנק, אביה של אנה, לעומת אחיותיו של משה, ששרדו יאפשר שאחד הגורמים הוא גם א 59

 חייהן הן. כיתומות והיו עסוקות בשיקום
 .221אנה פראנק, עמ'  60
 .113עמ' , הנער משה 61
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  יהודי בכתיבתך
יידיש, עברית,  –חיו  ןיומני בני הנעורים, כמו יומני המבוגרים, נרשמו בכל הלשונות שבסביבת

 שרונות של היחידיפולנית, הונגרית ואף גרמנית. רמת הכתיבה שונה, ויש בה ביטוי לא רק לכ

  בה גדל.שחינוכית - אלא לרוחה של הסביבה התרבותית

יתה זו השפה הנוחה ביותר עבורם ישלא ה אףבחירתם של יהודים רבים לכתוב בעברית, 

רק אין היא מהווה עדות בפני עצמה לערכיהם ולמאבקם על זהותם.  ,לתאר את מוצאותיהם

בה שולט הכותב, שיאות את המציאות החדשה דרך היומן, מצ תביטוי למציאות אלא גם יוצר

  62בה הוא נשלט לחלוטין.שבניגוד למציאות החיצונית 

אופי כתיבתו של משה היא אכן בבואה לזהותו היהודית העומדת איתנה בסערות הימים. 

לשונו מושפעת מהתנ"ך וממקורות ישראל. אין היא מתרוננת קלות משה כתב בעברית. 

  ת בצעדיו הכבדים של פילוסוף צעיר. כלשונה של אנה הסוחפת את הקורא, אלא מתנהל

משה ממשיך רצף של כתיבה יהודית לדורותיה, חרף רצונם של הנאצים להפקיע את היהודי 

מתרבותו ומשפחתו. בחירתו בלשון ובצורת הכתיבה הינה חלק מתשובתו למציאות 

  63הסובבת.

אך פה ושם  ביומן מצוי עוד אלמנט עיצובי המשקף את ייחודו. הוא נכתב בכתב יד רגיל,

מופיעות אותיות מרובעות, בכתב דפוס עברי. תחילה הן מופיעות לעתים רחוקות, אך 

  המופעים הולכים ומתרחבים, ומשה מציין:

  

הרביתי בפעם הזאת יותר מפעמים אחרות לכתוב באותיות גדולות מרובעות, " 

אבל כמה שכתבתי אינה עוד כלום. לו כתבתי כל העלים באותיות מרובעות 

אנא ה', ארכה לנו ול להביע על ידי זה גדלות הצרות... ולות, לא הייתי יכגד

   64".העהישועה, ואין קץ לימי הר

  

תופעה נוספת הינה התיארוך: בשבועות הראשונים משה משתמש בתאריך העברי ובלועזי 

במקביל, אך בהדרגה הוא עובר לשימוש בתאריך העברי בלבד. מובן שגם תופעה זו 

  שורשיות יהודית הפורצת מיומנו ומתעצמת בתהליך הכתיבה.  מתחברת לאותה

  

קינה על אבדן דור שלם של צעירים מחוננים, בעלי שאיפות, לנו, הקוראים, מהווה היומן גם 

על, שאת פניהם - דור שעשוי היה להעמיד דמויות. פנמתהיהודית הייתה עמוקה ומו שזהותם

                                                 
חסר אונים, כתיבת יומנים  'אני, " 'על משמעות בחירת השפה ביומנים, ראה במחקריו של  עמוס גולדברג 62

  ."בתקופת השואה
 . תפיסה זו היא מנוגדת לתפיסתו של גולדברג, שם, המדבר על "ההיבטים המפוררים שבכתיבת היומנים" 63
 .340אה גם: גולדברג, הזהו "הטבע של טבע האדם", הציטוט מעמ' ר

 .34–33עמ' , הנער משה 64
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, כדי למלא את החלל שנוצר במנהיגות מאז עלינו לחשוף כדגם מופת לדורות הצעירים שלנו

  . תקופת השואה

לשבור את ה"אני" האישי ואת  יומנו של משה קורא תגר ומבטא מרי על מטרות הגרמנים

שבו נשחקו בעולם צמיחתו האישית של נער יהודי, מרשימה ל עדותזוהי ה"אנחנו" היהודי. 

אך לא על חשבון נשיאה בסבל משה השכיל להתבונן בעצמו,  ערכים ואשיות מוסר עד דק.

משה היה מאמין הזולת. הוא השכיל לנתח את ההווה, אך שאב מן העבר והביט בעתיד. 

הוא האמין בכוחו של היחיד להשפיע על התקופה, בנצחיותם של תורת ישראל ועם גדול: 

האמונה שלא ניטוש אותה לעולם, פן ניטוש את ישראל, ובעיקר בכוחה של האמונה, "

  65."עצמנו

  

                                                 
 .83עמ' , הנער משה 65



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


