
תוראותמ הבו ןונגע י"ש רפוסה ידי לע הרואכל הבתכנש הקספ תויתרבחה תותשרב הצפוה עובשה

יכ ררבתה ,עטקה רוקמ ביבס הלאש ינמיסו תויהת טעמ אל ירחא .תידרפסה תעפשה ימיב "ויתויווח"

תא )ידמל חלצומ ןפואב( הקיח הבו ,יחרזמ ןולא טסיצילבופה תשרל הלעהש הווחמב םצעב רבודמ

.ולש הנורוקה תויווח רואית ךרוצל ןונגע לש ותביתכ ןונגס

לש םילודגה םינמורה דחא ,"םושלש לומת"ב .רוקמה תא ןיימדל ידכ יוקיח ךירצ אל הז הרקמבש אלא

דומלל תולקב רשפא "תולחמה לע" םשה תא אשונה קרפב ,הינשה הילעה ימי לע בתכנש ןונגע

האלפומ הליבקמ םהל אוצמל ןתינו םינקחש םתוא םה "הזחמב םינקחשה" ךא ,ונתשה ילוא תולחמהש

.ונימיב

םהב הליגר םילשוריש םיערה םיאלחה ינשל"ש ךכ לעו אצנאולפניאהו תחדקה תא ןונגע ראתמ רפסב

םירעה ,2020-ב ."ףרוע תוישק הל םיארוקש אתבשה תלחמ איה ,חומה םורק תקלד תלחמ הפסותינ

תומיוסמ תונוכש ןכו תיליע רתיב ,תיליע ןיעידומ ,דעלא ,שמש תיב ,קרב ינב תוידרחה

.םיבשותה רפסמל סחיב הנורוקב םילוחה רפסמב וליבוה םילשוריב

אשונב תובתכ דוע
26.04.2020םייטרפה םילוחה יתב תוריזח
06.04.2020בתכ רבכ ןמרתלא ?הפגמה ירחאש םויה הארי ךיא

דחוימבו םיינע םילוח" :תידרחה היסולכואה תוברועמ תא ראתמ ,תיטילופ הניקת תוחפה ותפשב ,ןונגע

לימיירטשהו תילטהש םירמואש םיאפורה ןמ שי ...םהיאולחתב םיקמקמתמ םיזנכשאה תדעמ םילוח

תיבל ךלוה םדא תבשבו ,הלוחה תטמ לע הלוחה תיבב םה םילטומ .הלחמה תא םהמע םיאיבמ

רבוד תואווקמה לש םמוקמ לע ."םיברה תושרל דיחיה תושרמ םיערה םיקדייחה תא איצומ ,תסנכה

בקעי ,תואירבה רש שרד תולבגמה תרמחה לע םינוידה ךלהמבשכ ,תיחכונה הפגמהמ ביבס טעמ אל

.רוביצל םיחותפ תואווקמה תא ריאשהל ,ןמציל

םייטרפ תודסומ םהמ הברהש( םירבג תואווקמל םישנ תואווקמ ןיב ןיחבהש ,תואירבה דרשמל המודב

ףא השעו הלחמל רוקמכ הווקמה תובישח לע דמע ןונגע םג ,)תולבגהה םהב ורמשייש חקפל השקו

)ד.ב - לימיירטשהו תילטה לע( םהילע ףיסומ" :םירבגו םישנל תואווקמ ןיב )הנוש םנמא( הנחבא אוה

,םישדוח ינשל תחא אלא םתוא םיפילחמ ןיאו םירוכע םימב םתוא םיאלממש תואווקמ שיש .הוקמה

."הנשב םימעפ שולש אלא םימה תא םיפילחמ ןיא םימשג ימב תואלמל םיבייוחמש םישנה הווקמ תאו

הקבדה ירועישל עודיכ האיבה םילשוריב תומיוסמ תונוכשבו קרב ינבב הפופצה םירוגמה תביבס

םיבשויש ,תוינעה ,וללה םימעטה לכ לע ףיסומ" :ןונגע לצא םג ךכו - הנורוקה תפגמ ךלהמב םיהובג

יתבו ,םיערה םימה תא םיתושו םינש יתשו הנש ורבעש תואדרקלו תואדימלפ םילכואו תופופצ תורידב

."ריואה תא םישפעמו םהיתודג לע םילוע תוארחמה
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רבכ אצמנ םישקה םילוחהו םימשנומה רפסמש תורמל ?הזחמב םירחאה םינקחשל עגונב המו

דחפה" .המיא רדשל הכישממ ונלש תואירבה דרשמב םידיקפה תרובח ,הדירי תמגמב תועובש

המיא םיליטמ םירבדהו .ארונו םויא ,רמואו ףיסומ ורבחו .ןכוסמ בצמה רמוא דחא אפור .ךלוהו רבגתמ

.םזקרסו תויניצב ןונגע בתוכ ,"םיאירב לע וליפא

וניאש ריעצה לעופה" :ותעשב ןונגע ראית ותוא םגו ,הלש רפלא לגורה תא םג ןבומכ שי הפגמ לכל

םילשוריב םינפ יזע שי .ןיינע ותואב םירבד בתכ ורקבמ וניאש בושייה ישעממ השעמ םוש חינמ

המכ םיגרוהו הנש לכב םיאבש ץראה יאולחת לש םכרד אלא םולכ אלו הפגמ ןאכ ןיאש םירמואש

,בצמב הלשממה שאר השועש שומישה לעו ."ותמ םהמ םישולשו שיא םיתאמ ולח דקתשא ןכו ,תושפנ

םינבר תצקש אלא" :"םושלש לומת"ב םירקבמה ונעט ,ויניינע תבוטל רודישה ןמזבו ויתויוכמסב

םהל וחלשיש ץראל הצוחבש לארשי יבידנ בלב םימחר ררועל ידכ ,הזה שערה לכ תא ושע םילהנמו

."תועמ

ןכאו ,Only Yesterday אוה תילגנאב ומש .1945-ב םלש ןמורכ הנושארל רואל אצי "םושלש לומת"

.םירבדה ובתכנ לומתא קרש הארנ
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