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הירלגה ללח לא בשחמה ךסממ
 םייומידל םינמא לש תויונשרפ תללוכ "הרוחש הספוק ,תשר ואידיו" הכורעתה
הדיחא הניא תודובעה תוכיאש לבח .טנרטניאהמ םיקחשמו
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 ריבעהל םישרמ ןויסינ איה ,ביבא לתב ןועבג הירלגב תגצומה ,"הרוחש הספוק ,תשר ואידיו" הכורעתה
.טנרטניאל הליחתכלמ תדעוימה תונמא הירלגה ללחל
 ישימח םוי לכב .הלעמל םיינשו הסינכה תמוקב דחא ,םינטק הנרקה יללח השולשל הקלוח הירלגה
 הייפצל םוקמו ןמז תעיבק ,הירלג תכורעת לש תיתרוסמה תרגסמב םגש ךכ םיטרסה תפוסא הנתשמ
 זאמ לעופה גולב-יו-יד רתאהמ ןה הירלגב תונרקומה תודובעה לכ .תימינפ יוניש תקימניד שי ,תונמאב

 לש ךרעה והמ הלאשה תלאשנ ןכל .טנרטניאב ,םולשת אלל ,העש לכב ןתוא תוארל רשפאו 2005
 וניא רבדה ןכל ואידיו לע קר תוססובמ תוכורעת םינש רבכ תוגצומ ,ל"וחב ומכ ,ץראב .הירלגל ןתרבעה
.טלבאט וא ןופטראמסב ,םוקמ לכב הנימז טנרטניאב השילגהש רחאמ תדדחתמ קר הלאשה .ינשדח
 ךלהמ ןוניכ ,המודמ אלה תואיצמל םיילאוטריו תומלוע לש הרזח ,תואיצמב תשרה לש החכנהב רבודמ
 בשחנה לבוקמ הייפצ ןפוא לש הלחה שי הירלגה ללחב .תונמאל וללה םיללחה ינש ןיב סחיב ירטס-וד
 ןפואב .היזיוולט יצורע ןיב פוזפז רתוי ריכזמ רבדה טנרטניאב .הריצי לש תורכיה רשפאמש ילמינימ ןמזל
.יתרוסמה תונמאה םלוע לש הרכהו רושיא רחא שופיח רקיעב הירלגב הגצהב תוארל רשפא רתוי קומע
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On the Greed", 2007" ,תימס לב לקיימ

 השדח הידמו ואידיו תונמאל רוטקריד אוה ,יקסואוקפס לקיימ דצל הכורעתה תא רצאש ,ןלוג ןורוד
 דחא"כ הוולנה טסקטב ראותמ ,קרוי וינב השדח הידמב הקסעש הירלג לעב היהש ,ןלוג .ןועבג הירלגב
 לש תוזוחמב הכורעתה תא םקממ "הרוחש הספוק" םשה ."םלועב םילודגה תנווקמה תונמאה ינפסאמ
 .בושחמהו הקיסיפה ימוחתב הלכו םיסוטמב ןקתומה הטלקהה רישכמל תוסחייתהב לחה ,רקחמו חונעפ
 םג הלוע ואידיווה לש רשקהב .םיטקייבוא םימעפלו עדי לש תורוגס תוכרעמל לבוקמ חונימ והז
.הרוקסבוא הרמקל היצאיצוסאה
 דסממה" לש "תומלעתה"כ םיראתמ םהש המ דגנ םיאצוי םה יקסואוקפסו ןלוג ובתכש הוולנה טסקטב
 לופכשל תנתינש הדובע ...קווישל םיישקה ללגב ילוא תשרב ואידיווה תונמאמ תונמאה קושו יתונמאה
."תודובעה תוכיאל ןפוא םושב רושק וניא הז 'יקוויש‘ ןותנש ...ריהבת הכורעתב הייפצ .תיסחי תולקב
 המיסקמה "Versions" וטלב הרצקה תודובעה תפוסאב .הדיחא תויהלמ הקוחר תודובעה לש תוכיאה
 יטרס ,םינוש תונמא יגוסו הידמ ןיב תוינרוצ תואוושה הב השע אוה .2010-מ קיראל רבילוא ןמאה לש
 .ןדור לש "הלק יחרזא" ומכ השדחה תעה לש תונמא תונוקיאו בשחמ יקחשמ ,ינווי לוסיפו ינסיד טלוו
 ראשה ןיב הגצוה ותדובעו( תשרל ץוחמ לעופ אוה .םייומיד לש תויכרריהב ולש ןוידה לשב ןיינעמ קיראל
.םיבצימו םילספ רצויו )ןודנולב ןורחאה "זיירפ" דירי לש םינמוממהו םידחוימה םיטקיורפב
 תיללכ הרימא חסנמ אוה רשאכ וז תרתוכ תחת ולש ךשמתמ טקיורפמ קלח איה תאזה ואידיווה תדובע
 תועסמב םתוא דימשהל ףואשל ,םדגנ תאצל היה רשפא רבעבש דועב .םייומיד לש םפקות לע
 םינתשמ ,ליזנ ןפואב הרוצ םירבוע םייומידה תעכ ירה ,תונוש תויגולואידיאמ םיענומ םייטסלקונוקיא
.תויפוסניא תואסרג םהל תורצונש ךכ תוידמ ןיב םיענו תידימת
 הארמ אוה .ןכותמ םינקורמ וא םיינכמל םיכפהנ םייומיד ובש םוקמה לע םגו הפש תריצי לע רבדמ קיראל
 םייוקיחל ,רבולהמ לספה ,"יקרתומאסמ יקינ"ו "בדה ופ" ,"לגנוגה רפס" ןיב תינרוצ הפש לש תוהז
 םג סחייתמ קיראל ךכו ,םולשת אלל ,תשרב םייוצמה םייומיד ןלוכ ןה תודובעל תורוקמה .םירחואמ
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 םייוקיחל ,רבולהמ לספה ,"יקרתומאסמ יקינ"ו "בדה ופ" ,"לגנוגה רפס" ןיב תינרוצ הפש לש תוהז
 םג סחייתמ קיראל ךכו ,םולשת אלל ,תשרב םייוצמה םייומיד ןלוכ ןה תודובעל תורוקמה .םירחואמ
.תרגתאמ רתויו רתויל תכפוה השדחה היגולונכטהש ,םייומיד לע תולעבה תלאשל

Versions", 2010" ,קיראל רבילוא

 תופיה תודובעה ןיב .הסינכה םלואב תנרקומה תורצקה תודובעה תרשרש דחוימב הפי יחכונה ץבקהב
"Skyway" הסירה ינפל םיתב לש םייטאופ םייומיד המליצש תיאקירמאה סינ ילימ תינמאה לש 2009-מ. 
 דנקס" קחשמהמ קלחכ רציש היצימנא יעגר ןהבו םייהדנוס ןאלא לש תורצקה תודובעה םג תוניינעמ
 תוארנשו )קחשמ ותואב הלש םויקה לע תססובמ התיהש הדובע םינש שמחכ ינפל הרצי לגס ירימ( "ףייל
 המוקב תנרקומ ,תוקד עבשכ הכרואש ,2009-מ "involuntaries #4" ותדובע .תוילדכיספ תויווחכ
 תא ןוחבל הדעונ הדובעה .םינדקר ודצלו ןגנמ םייהדנוס הארנ הבש ,הייפצל תרגתאמ הדובע וז .הנוילעה
 לש רסמה .תינדקר לש תיביטטפר העונתו ןדקר לש תוליפנ רופסניא םע תאז השועו םיפוצה תונלבס
 לש "ודוגל םיכחמ" ומכ תובר תויונשרפ תוליכמה תוריצימ רוא תונש קוחר( קוחש ןאכ המדנ רסמ רסוח
.תשרה תונמא יצולחמ אוהש ךכב הצוענ םייהדנוס לש ויתודובע תא גיצהל הביסה יכ הארנ .)טקב
 לש פולב הארנ הבש 2008-מ ןגרנול ירתאג לש "Floor Warp 2" ומכ הדובעב םירכינ תוכיאה ילדבה

 לבא ,םורכונומל תוושהלו יביטטידמ ול אורקל ,םילמ וילע ריבכהל רשפא .טקרפ תפצר עטק תוינש 20
.םמעשמ טושפ אוה .וב תוהבלו תבשל קודיצה רורב אל רבד לש ופוסב

 .ביבא לת ,35 ןודרוג ,ןועבג הירלג .יקסואוקפס לקיימו ןלוג ןורוד :םירצוא ."הרוחש הספוק ,תשר ואידיו"
9.2 דע .11:00-19:00 :ישימח ,יעיבר ,ישילש ,ינש ,10:00-14:00 :תבשו ישיש ,ןושאר :החיתפ תועש
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