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 ירוא רצאש ,)רוסיחל הפסוה( "Adding to Subtract" הכורעתב רוקיבמ הלועה השוחתה
 תונמא לע תוכמתסה ךות ,רוזיפו תויארקא לש איה ,ביבא לתב יררופמטנוק הירלגב ואסד
.התועמשמ לע תפסונ תוננובתה תיווז םורתל ילבמ המצע תא החיכוה רבכש
 ללחב תודובע טעמ - החסונכ וילא סחייתהל רשפא רבכש המב שומיש השענ הכורעתב
 תיזעול תרתוכ ,םילארשיל םיימואלניב םינמא ןיבו ואידיו תודובעל םיטקייבוא ןיב ןוזיא ,הפי
 .ידמ רתוי תועטל רשפא יא יכ המדנש ךכ ,תיפוסוליפ הלטציאו "יעדמ" חוחינ הל שיש
 וא וזכ השיג וא העפות תוצמל וא םכסל תשקבמ הניא" איה יכ הכורעתה טסקטב בתכנשכ
 תוזוחמב םיאצמנ ונאש המדנ ,"'העצהל העצה‘ קפסל אלא ,תיוושכעה תונמאב תרחא
.הידורפה
 .תובוט תודובע ןיבל הבוט הכורעת ןיב הדרפהה תא בטיה המיגדמ הכורעתה ,םוקמ לכמ
 לש סקודרפה"ו 2011-מ ןלוג ןורוד לש "לרטנס יזיד" ןה הב תוטלובה תודובעה יתש
.1997-מ סילא סיסנרפ לש ")םולכל הליבומ המ רבד לש היישע םיתעל( סיסקרפה
 ןפואב השיחממ ,טעמכ תוקד עברא תכשמנש ילגעמ רודישב ואידיו תדובע ,"לרטנס יזיד"
 ןיינב ,רטנס ףוגנזיד לש ויקלח ינש תא רבחמה רשגהמ םליצ ןלוג .יביטקלוק טויס ררמצמ
 םליצ אוה ,םשמ .ביבא לת לש ינוריעה םקרמל ותורז תא יקלח ןפואב קר ההקה ןמזהש
 ,'גרו'ג ךלמהו ףוגנזיד תובוחרה לש תובלטצהה - ידגנה ןוויכלו ,ףוגנזיד הניצ רכיכ ןוויכל
 טולישהו תונטקה תויונחה לע ,רבעה לש ביבא לת לש השוחת רמשמש סוחדו ןאוס רוזא
.קרב תלעבו תבצועמ ריעל התכיפה ינפל ,דיחא אלה
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2011 ,)ואידיו תדובעמ םיירפ( "לרטנס יזיד" ,ןלוג ןורוד

 םוח-רופאב םתוא עבוצ אוה הלפכהב .םייחרזא בכר ילכו םישנא לש םייומיד ליפכמ ןלוג
 הלוח םיאת תרשרשכ וא שוביכ דעצמב אבצ ירוטכ תיארנש תרשרש םהמ רצויו רוכע
 םישמשמש ןטרסה ייומיד לע בושחל טלחהב רשפאו( גיאדמ בצקב המצע תא הליפכמש
 זאו בושו בוש םילפכומ םיטקייבואה .)בגר ירימ תסנכה תרבח לשכ תינעזג היגוגמדל
 ארקיהל הלוכי הנומתה .הדירחמ תובחרתהו ץוויכ תעונתב םמצעב םיסנכתמו םירזוח
 ,שבתשי רכומהש ךכמ הקומע הדרח לכל רבעמ תאטבמ ךא םיבר םיירוטסיה םירשקהב
 לע תכמתסמש ,ונלש תואיצמה תאירקשו תיחרזאה וז תא הנשתו שולפת תיאבצ תושיש
.תיעטומכ חכות ,תומויסקא רשאמ רתוי ןניאש תוחנה תרוש
 רשקנ וניאש םוקמב תודקמתההו םירורב םייטילופ םינמיס ןתממ ןלוג לש תוענמיהה
 בחר ןווגמל ןוימד רכינ הדובעב .המיאה תא תוקזחמ הלא - תטלוב תירוטסיה היצטונוקל
 יגוב קרוי וינ" ומכ תוריצימ ,תינרדומה ריעה תא וראיתש םינוש הידמ יגוסב תודובע לש
 ירעש העשב תישונא הריציכ ריעה לש החוכ תא הגגחש( 1943-מ ןאירדנומ טיפ לש "יגוו
 וא 1979-מ ןלא ידוו לש "ןטהנמ" ןוגכ עונלוק יטרסל דעו )וז רחא וזב וברחנ הפוריא
.1927-מ גנאל ץירפ לש "סילופורטמ" ומכ תינוימד ריע םזכרמבש םיטרס
 .וב םיקלח לש היצטנמגרפ חיכנמו ילאוטפצנוק ללחל ינוריעה ללחה תא ךפוה ןלוג
 לע ןרקומ טרסה .הילאמ טעמכ הרורב רסומה לש תוררופתהל ינרוצ קוריפ ןיב הלבקהה
 דחאב תוצוח תודובעכ ולש הבצהה .הירלגה לש הנוילעה המוקב םילודג תוריק ינש
.תשקבתמ - םהב תכרבתמ ביבא לתש םיברה םיינוריעה םיעוריאהמ
 רופיסכ וילא סחייתהל רשפאש המ תא איבמ סילא ירה ,תישונאה הסאמב קסוע ןלוג דועב
 ")םולכל הליבומ המ רבד לש היישע םיתעל( סיסקרפה לש סקודרפה"ב .דחא לשמכ וא
 ררג אוה .תלחות רסוח לע רבדמ ,80-ה תונש זאמ יטיס וקיסקמב יחה יגלב ןמא ,סילא
 ,טסקטב בותכל דוגינב( ססומתהש דע תועש המכ ךשמב יטיס וקיסקמ תובוחרב חרק שוג
 םרופיס אוהש המ לע ילובמיס ןפואב רזח אוה .)טרסה ךרואל הלועפה ןמז ןיב רשק ןיא
 םיכחמו םיבער םיתעל ,םיפייע ריעב םיבבוס םהו םלמעב הכרב ןיאש ריעה יינע ינוילימ לש



 םרופיס אוהש המ לע ילובמיס ןפואב רזח אוה .)טרסה ךרואל הלועפה ןמז ןיב רשק ןיא
 םיכחמו םיבער םיתעל ,םיפייע ריעב םיבבוס םהו םלמעב הכרב ןיאש ריעה יינע ינוילימ לש
.עיגת אלש הלואגל
 וא ויהי םא הלאשהו תובקע ריאשהל ילב םימלענ השעמלש םישנאב רבודמ ,חרקה ומכ
 לטומ םלועב הלקשמש הלועפכ תונמא לע תינקפסה הרימאה .הדירומ וא הלעמ הניא אל
 זאמ ופלחש םינשה 15-ב רוציל ךישממ סילא .תירונימכ ןמזה קחרממ תארקנ קפסב
.וז הדובע תריצי
 60-ה תונש ףוסמ תרפא ינב לש דירג תודובע לש הרדס תרתוכמ חקלנ הכורעתה םש
 הקיחמ לש הקינכטב שומיש השענ הלא תודובעב .ירטמילימ ריינ לע ןבור ,70-ה תונשו
 הליספ ,הקיחמ לש הלפכה ןיעכ תנמסמש סקיא תרוצב ללכ ךרדב ,הרוצ רוציל ידכ
 ןהלש הגצהה ןפואב והשמ ךא תוניינעמ ןיא לש ןומיסב תוקסועש תודובעה .הקחרהו
.ןהב תופצל רשאמ ןהב ןודל רתוי ןיינעמש ךכ ,דסח ןמע השוע וניא םעפה

 ידמל תבחרנ הכרעהל הכוזו ןילרבב לעופה ינמרג ןמא ,לפמה רתול הכורעתב גיצמ דוע
 ול שיש םוחת( תויללצ קפס ןה רצוי אוהש תוישונאה תויומדה .הל הפתוש יניאש
 ,תוינועבצ ןה .הרואפת וא חווטממ תויומד קפס ,)הל ץוחמו הפוריאב הכורא הירוטסיה
 היגולותימהמ רהנה םשכ ,"סקיטס" ,תודובעל ןתינש םשה .תוניינעמ שממ אלו תומיענ
.הזמ רתויל ןתוא ךפוה וניא ,לואשה ץראל םיגילפמ םיתמה ובש תינוויה
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