
רשואה-ריע

לארשי ןב תירָמ לש גולבה

Feeds:תובוגתםיטסופ

רדפ ודע לש it itches לע ,םירביא דושב לבוג

לארשי ןב תירמ ידי-לע 2018 ,5 ץרמ

.לדנמ זכרמב "ןשיירפוא לבאד" – לופכ ברע וגיצה )"ןללוצ לביטספ"ו "לארשי לביטספ"( םייתונמא םילהנמ ינש ,רדפ ודעו ילו'ג קיציא

     נ יל ףותישב דנואסו רוא ,לוסיפ לש בצימ – Pink Darkness (Or maybe it's about Victor and Binyamin) תא דימעה ילו'ג
.רדפב

it
itches ל .ןבלב תושובל ןהיתש .ומוקמל ותוא תונווכמו להקה ינפ תא תולבקמ תוינרדס-תוחראמ-תוינדקר יתש ןאינסבבוקו ןסונשכ תחתפנ

חיפמה" "קיד יבומ" לש םייאמה ןבולה אלו ,תי'גייא וינה תשלחומה ותסרגב אל םג )המאתהב תנהוכו הלכ( השודקו רהוט לש יגיגח ןבול
ינכמה זופתה לש ינשערהו ןצחומה ןבולה אל םגו ."םדל רשא דירחמה םדואה ררועמש וזמ רתוי הזע הלחלח המשנב

)http://wp.me/pSKif-grc(, םיינייגה םירצומל תומוסרפ לש ןבול הז .קירבוק ילנטס לש ףנוטמהו ןשָדה רוחצה,
.הדבוע לבא ירשפא הזש יתבשח אל .יטסינויסרפסקא דבוכב ותוא תנעוט )ןאינסבבוקו ןסונ לש ןיוצמה עוציבב( היפרגואירוכהש

תופכ תא םיפילחמ ומכש םיינבלמה םיסנפה .העונת ירטוש לש תונבלה תופפכה לש המזגה ומכ םיקהוב םינבל םיסנפב תוזחוא תוינרדסה
אלא יטופיש ןבומב אל ,ךרעב ;)םייתוכאלמו םייגולויב םיקלחמ תבכרומש תושי – גרובייס( ךרעב גרובייס תויומדל ןתוא םיכפוה ,ןהידי

.יעראו יחטש רוביחה ,ירואית

.

.רדפ ודע תאמ it itches תחיתפ

.
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it-ב םיסנפ דוע שיו ,םינפבמ ראומ ןאינסבבוק לש בגה קית םג
itches; ש תויעבטל רבֵעמ – הפ קתרמש המ .םייצלח יסנפל ןתוא תוכפוהו םהלש שארה יסנפ תא ןאינסבבוקו ןסונ תוריסמ םיוסמ בלשב
,ללכב םא תירדגמה הדנ'גאה .םיחרוזה םיסולאפב רדפ לש יליטנפניאה לובג לע יבגאה לופיטה אוה – ןגאה לע תבשייתמ שארה תמתר
,הזטסקאב תובהבהמ ,רוא תוניתשמ ,וזל וז םתוא תונווכמ ,םישדחה םירבאה תא תוקדוב ןאינסבבוקו ןסונ .יתפואומוה ןונימל תננוסמ
אל ,שארמ תלרטונמ תונייתפה ,םידגבה לע םתוא תורגוח אליממ ןהש ןוויכו .םינותחת םיטשופש ומכ תונייתפב םיאודלידה תא תוטשופ

.תוננובתה אשומל תכפוה אלא תלעפומ

to-ל to show ןיב ,בוכ'צל תסחוימש הנחבה שי תורפסב
tell – הזל םיארוק ןורטאיתב .ץוחבמ ותוא םכסלב ,לע רבדלב קפתסמ הברהב תּוחנה ינשהש ןמזב ,יתייווחו אלמ םלוע דימעמ ןושארהשכ

.חטשה ינפ לע קר םילעופש םיעורג םינקחש לש ןייפאמ ,"ןמסל"

ןטקה ךיסנלו סיוב ףזויל תפתושמה הקיטנמורה .םימבש תויעישת הנומשה ילב םיפצ ולש םינוחרקה .חטשה ינפל הקושת שי רדפל לבא
)https://maritbenisrael.wordpress.com/2012/09/30/%d7%94%d7%a4%d7%95%d7%a1%d7

%98-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7
%9a-%d7%94%d7%a7%d7%98%d7%9f/( ינפ .וילע החספ "ןיעה ןמ יומס רקיעה .הפילקה אלא וניא תואור יניעש המ" לש

ירמגל ראומ בחרמה .תינוציח תילכת םוש ןיא ןהיסנפל וא תוינרדסל וליפא .הקדצהל וא יוביגל םיקוקז םניא ולש םיסוחדה חטשה
ץראב( סילא הבשח ",ךויח ילב םילותח הברה יתיאר רבכ" .םמצע תא קר םיתרשמ םיכויחהו תווחמה .םינמוסמ אל אליממ תומוקמהו

".ייחב יתיארש רזומ יכה רבדה הז לותח ילב ךויח לבא" ,)תואלפה

.םיעלק ירוחא רמולכ ,תויטרפ וב שיש ןשיה םלועל תכייש יברבהש קר ,הטמלש ןוטרסה ןמ תליידה יברבה לש ךשמהה ךויח הז
.תיזחב תויסלמוה ומכ תומייקתמ it itches לש תוינדקרה

.

Barbie Buh Bye!

.

,תופעפעמ ,תוקתונמ ,תונחנחתמ – תועבה לש לודג אל רחבמ תופסותב םישפנומ םיפלסו תוזופ לש םיאלט השעמ איה היפרגוארוכה
.תוכסמ ומכ ץוחבמ תופלחומ ןה ,בלה לש תוודאב רבודמ אל יכ "םיפוצרפ" ןהל אורקל רתוי ןוכנ ילואו .תויפרגונרופ ,תותעובמ ,תוהוב

.
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1899 ,תוכסמ םע ימצע ןקויד ,רוסנא סמייג

.

החינמ … קמועל הקנמ ֹומֹוא ]הסיבכה תקבא[ש הרימאה" :תמוסרפה תוברת לע תראב ןאלור בתכ תמדוקה האמה לש םישימחה תונשב
https://maritbenisrael.wordpress.com( ןאכ אלמה טוטיצה( ",ותעד לע הלעה אל םלועמ שיאש המ ,קמוע שי םיסבכלש

/2011/05/26/%d7%90%d7%a0%d7%a0%d7%99-%d7%9c%d7%99%d7%91%d7%95%d7%91%d7
%99%d7%a5-%d7%95%d7%95%d7%a4%d7%99-%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%93%d7%91%d7

%a8%d7%92/(( it itches  םדא ינב לע הרזחב ותוא הליחמו הסיבכה לש אוהה קמועה תא תחקול.

תחתופ ,הצור איהש המ תנמזמ )תובביו תוקירחו םימוזמז תוצלפהו םירוחרח םירוטרט דצב ,פופ ,הרפוא ,יסאלק( תנווגמה הקיסומה קר
.םיגוסה לכמ תוינוריאו תויגלטסונ ןמזמ ,םילוגנרתה לש "בהז לוכה" ,םייסמה רישה .םיצורש המ םכותב ןסחאל רשפאש םיבחרמ

.
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    ל הסינ םייהנגוג ןואיזומש בהזה תלסא ינפל הברהו "בהז לוכה" ופורפא( 1988 קרוי וינ ,הזאלפ ןולמ ,פאמרט דלנודו הנוויא :'ץיבוביל יננא
)שקובמה

.

תא םהל תובנוגו ןהיסנפב םיפוצה לע תוריאמ ,להקה חטשל תושלופ ןהשכ ןמשב לולכה "רדס"ה תא הרהמ דע תוערופ תוינרדסה
.)םירבא דושב לבוגש ןיינע( םינופלטה

תמגרתִמש תולק ,דושב ףלחתמ םיקיתב ינוחטבה שופשפה הבש תולקה ,םיבנגה סנפב םירטושה סנפ ףלחתמ הבש תולקה וז הפיש המ
 תפלוד תאז לכב תרוקיב תצק לבא ,טופישה תא תמסוח תיטסינויסרפסקאה המצועה ,תיגולואדיא הדובע הניא it itches .תירסומ תומימעל

.םשו

,רבד לש ופוסב המבה לע םירישכמה תא תורזפמ ןהשכ לבא תושוע ןה המ גשומ יל ןיא ;םיבונגה םינופלטב תוטטחמ ןאינסבבוקו ןסונ
םיסנפ תוקלחמו המבה תורוא תא תומעמעמ רמולכ ,הרואתה תא םג ול תוטירפמ ןה אבה בלשב .ותבוטב אלש דנואסה תא קפסמ להקה

follow ,)?םינופלטל הרומתב(
spot ש קר אלו להקב םינבל םישאר טעמ אל שי .םהיתואסכמ םישנא תומיקמ רבכ ןה ךכ רחאו .ףתשל המו בוהאל המ רחובש ,לעופ לכל
הפק ןימב םתוא תוחיטמו תואסכה תא תוררוג ,)יתפואומוה ןונימב הקיטילופ בוש( תונוירבב םתוא תולשנמ ןה סובוטואב םהל תומק אל

.קיטסלפ רתכ תסרגל חטשומ )/https://maritbenisrael.wordpress.com/2008/10/10/pina3( רלימ

it לש םזינויסרפסקאה
itches ובעב וילא רושק רדפש ינמרגה העבהה לוחממ .לוחמה תודלות ללוכ ,םיסנרפרה לש תיגולואיג טעמכה תוסיחדה ןמ ראשה ןיב עבונ

לכב סנפ םע ומצעב דקר וליפא אוה תיתומלאה Einstein on the Beach (1976) לש תירוקמה הסרגב .רואב לספמה ןוסליו טרבור דעו
.די

.
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רדפ ודע תאמ it itches ךותמ

.

.םיסנפה דוקיר לש רוזחיש תוארל רשפא 1:10 הקדב ."ףוחה לע ןייטשנייא" לש שדחמ האלעה תובקעב ןוטרס ,הטמל

UMS Presents: Einstein on the Beach

.

אל לבא ,ץיבומרבא הנירמ לש )http://wp.me/pSKif-jCu( תולקה תודובעה עבשל it itches ןיב תוושהל ןיינעמ יכה םצעבו
.וישכע הזל סנכינ

it
itches ימעטל עבוקה ביכרמה יכ יתחכשש םירבד המכ דועו לוחמל וידוטס ,ןואיזומ ןיב והשמכ התוא ראתמ רדפ .הנבל היבוק ךותב דקרנ 
.עפומה ךלהמב ברחנו בברעתמו המבל להק ןיב תרדוסמ הקולחב חתפנש ,הנענו שימג עגמ ךסמכ ,ףדכ בחרמה ;תוילרטינה אקווד

תועינמו ויברג תא תוטשופו וילענ תא תוצלוח )ולש אסכה םע דחיב( המבל גיצנ ןסונו ןאינסבבוק תולעמ ,וילגר לע דמוע להקה תיברמשכ
ףיקשמ אוה .תרחא הייגרוא ןימל תוקהולמו תועקפומ וילגר ובש 'זאלוק לש גוס ,הדרטה קפס קחשמ קפס .תופושחה ןהילגר לע וילגר תא

תא םידעתמ עפומה ךשמב םהלש םינופלטב וקסעתהש םילתשומ ינש .ךובנ תצקו עשעושמ ,םמותשמ ,הטמו ויכרבמ שחרתמה לע
.תוסירהה תא תושטונ תוינדקרה )םילוגנרתה לש "בהז לוכה" עצמאב( רבד לש ופוסבו .היישילשה

.
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רדפ ודע תאמ it itches ךותמ

.

.םישרושל ההז היהתש תופצל רשפא יא הנממ הנוזינ תרמצהש ףאו ,תואיצמב םיעוטנ םישרושה .ץע לש תרמצל תונמא המיד יילק לופ
it לש םישרושהמ דאמ הקוחר ,יל ןיא דיינ וליפאש ינא

itches. ה" יכ ,הכותמו הכותב לועפל תאז לכב רשפא ךיא םואתפ יל ררבתמ ,תואיצמה תא רתוי הניבמ ינא ,תרמצה תא האור ינאשכ לבא
".םולכ-אלמ לכה קיפהל התלוכיב העודי" ,תראב ןאלור ,רמאש ומכ

.הפ יתרבע עסמ תכיתח .לודג ?יד המל .תבשוח ינא לודג יד חבש הז

*

.)https://wp.me/pSKif-lps( ילו'ג קיציא לש הדורווה הכישחה לע םג יתבתכ םייתניבו

*

https://maritbenisrael.wordpress.com/2016/03( ?התמ תבנראל יוושכע לוחמ םיריבסמ ךיא – םיניינע םתואב דוע
/29/manifest/(

*

לוק ןמא ,קצנירפש ףזו'ג ."רבד םושב ןיחבה אלש שיאה" תרוכב ,ענומתב 20:00ב ץרמב 12ה ינש םויב ,עובש דועב – רשק ילבו
,)1878-1956( רזלאו טרבור ירציוושה רפוסה לש םיטסקט ,)תואנ יוליג ,רקיה ינב םגו( שדח סקרקו םיטוטהל ןמא ןלוג רמנו ,הלימו

םיסיטרכו ףסונ עדימ .יתונמאה יווילה תויהל דובכהו גנועה יל היה .בלל עגונו רכונמ ,קיחצמ .תרחא תוירבגו דרגנווא
)https://www.tmu-na.org.il/?CategoryID=220&ArticleID=4430(

)/https://www.facebook.com/events/2022460271343909( קובסייפב עוריאל
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ביגהל | pm 5:13 העשב 2018 ,8 ץרמ-ב

*

 

הניפ ,יילק לופ ,רדפ ודע ,גרובייס ,'ץיבומרבא הנירמ ,ןבל ,רוסנא סמיי'ג ,'ץיבוביל יננא ,it itches גיותמ | לוחמ ןורטאיתב םסרופ
תובוגת 13 | לוחמ ןורטאית ,תראב ןאלור ,ןוסליו טרבור ,2 רופיס לש עוצעצ ,שואב

תובוגת 13

 טקש ,הללאוו

ע אלל – םיעפומל וזכ תורשכ תיוות ןימ ןאכ תגצה םעפ
…להקה תדרטה אלל – תיוות םג ךירצש יל הארנ

…לוכה תושעל רתומ תונמאה םשבש ,םימעפל הלועש ,הבשחמה ןיבל ולאה תודרטהה ןיב רישי רשק האור ינא
.)…ראשה ןיב ,ןמגרב( טרס ליבשב סוס גורהל לשמל

…לוכה תושעל רתומ תונמא ךורצל ליבשבש המואתה הבשחמל םגו
.)…ראשה ןיב ,ןופאלפ ול שיש ימ לכ( ידכ ךות תוברת עוריא םלצל לשמל

…הזמ גייתסמ שממ ינא
.…םינמואה תומחגב ףתתשהל םיכסמ אלו ,תועפוהב םרוז אלש ,הזה קינדונה םג ינאו

…שואב הניפ לצא וליפא

.ונממ תונהיל ידכ קחרמה תא ךירצ .הזמ ךפהה שממ אוה ,יל הארנ ,ןוסליוו טרבור
…םהלש תומלשה תא דבאנ ולש תוריציה ךותב היהנ םא

…םישרוש ילב תרמצ קר וזש וא ,קמוע והשזיא םש שי םא ןיבהל יתחלצה אל ךלש רואיתה ךותמ

תא יל ריכזמ םשה רשק ילב
the seven year itch
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ביגהל | pm 10:01 העשב 2018 ,8 ץרמ-ב

ביגהל | am 10:35 העשב 2018 ,9 ץרמ-ב

ביגהל | pm 4:47 העשב 2018 ,10 ץרמ-ב

ביגהל | pm 4:44 העשב 2018 ,17 ץרמ-ב

ביגהל | pm 4:53 העשב 2018 ,17 ץרמ-ב

pm 4:54 העשב 2018 ,17 ץרמ-ב

ביגהל | pm 10:03 העשב 2018 ,17 ץרמ-ב

  .תוילאוזיוה ללגב םגו ,להק -המב בחרמב תוצירפ ,)גיצמה וא( ןורטאיתה תולובג לש הקידבה ללגב רקיעב ןרקסמ
 ז לבא .)םידיינה תבינג( ינשלופ תצק עמשנ םג רואתה יפלו יתוא ךיבמ הז ,הלאכ םיעפומב הלועפ ףתשל תבהוא

the artist is present הלש גצימב יתיפצשכ ץיבומרבא הנירמ לומ יתבשי אל םג הז ללגב
.תוארל חמשא בויט ויב ןוטרס היהי םא

 ה יכרצ ןיב תמנמנתמש םישוחה תגיגח תא ,םילימב החמשה תא יב םייחמ םה .ךלש םיטסופל עובש לכב הפצמ ינא
 תהלו אלמ הפב סוגנל םילימה תא סועלל ןוצר יב ררועתה שממש ךתוא ףתשל יתיצר ןכבו לוחמה רואת יבגל

 .הדומ ינא .תודוהל יתיצר םצעב זא הזכש ןמ הככ . םיעבצה ירוביחו םקרמה

 תובושתה יכ דחיב םכל הנוע ינא ,יסול םגו והילוח
 ישנא טעמש שדח לוחמ דוחייב ,לוחמ לע תבתוכ ינאשכ הפ טקש דימת

 א ,המק תא אסכה תא ךל םיחקולשכ יכ םא( הלועפ תפתשמ אלו תכבומ תויהל תברסמש תאזה תיקינדונה םג ינא
לבא – http://wp.me/pSKif-kLF רבעב ותעשב ולע רבכש ,להק ףותישמ תובר תויוגייתסה שי יל םגו ,)יל ןיא אליממ דיינו

הקולחה – םלשומה רדסה הבש הדוקנב חתפנ אוה ,ריהמ ךוליהב עפומה תא םיצירמ םא יכ ,תיתוהמ הקדצה תמייק הזה הרקמב
בברעל ליחתמ רדפו ,תילכתה תא אל לבא תווחמה תא תורכוז תוינרדסה ,תוינכמו היוור וזיאל העיגמ – המבו םלואל תיתרוסמה

.להקה תא ברעל ילבמ המב/להקל הקולחה תא ףורטל רשפא יא טושפו .רדס ותוא לש רומג ןברוח דע תויתטישבו הגרדהב סורהלו
ללכ ךרדב .העיתר איה ילש תידיימה הבוגתה ,רדפ ודע לש תודובעה םע יל טושפ אל .הלודג הלאש וז – תרמצ וא קמועל רשאבו

עגר דוע יתראשנ והשכיא לבא .םיסוחד חטש ינפ קר שי ,תובכש ןיא הפו ,תובכשה ןיב שחרתמש המ ללגב יתוא תשגרמ תונמא
תותשרהו בויטויה תוברתב תועוטנ ךכ לכ ןה ,הנש םירשע ינפל רצוויהל ולכי אלש תודובע הלא .יתעד תא ךפה הזו בושחל

תנבומ תויטופיש וא ,םיחפ ינשמ דחאל לפונ ללכ ךרדבו ,דאמ לק הזש( תאזה תוברתה לע ביגהל קר אל – תוסנמ ןהו ,תויתרבחה
ינשדחו קתרמ הזו .תיתונמא הפש הנממ רוזגל הסנמ רדפ .)עדוי דשה וא תיוושכעה תובינגמה ינפב ימצע לוטיב וא ,תנשוימו הילאמ

.תנבצעמהו החודה וכרדב יבלל עגונ םגו ייקפוא תא ביחרמו

.בלה קמועמ הדות ,רשוא הזיא ,תחא יליג

 א יל תרכהש ,יל ,הדות – המש הילידרוק ,תויומדה תחא תרמוא "םידפרעה תלטוק יפאב" הרידאה הרדסב ,תירמ
 "חטש ינפ דוע ?םיאצומ המ ,חטשה ינפ תא םידרגמ םא" – הזה

 נטבה תכפוה ,הצוחה ומינפ ליעמה תא תכפוה תא םאש ).…!םימדב יל הלוע הלועפהש ףא( בשוח ינא לבא
..…םינְּפ שי דימת .הנטבל – ינוציחה הטעמהו ינוציחה

  היהו ,עפומה תא יתיאר אל ירהש ,תיתדיחה וכרדב רדהנ טסופה לבא ,הלחתהב תאז יתרמא אלש החילסו…
ונווכ תא חנעפל תוסנלו והשימ לש םולח עומשל

 עשעושמ ,םמותשמ ,הטמו ויכרבמ שחרתמה לע ףיקשמ אוה" :םהמ דחא הזו ,םיאלפנ םיטפשמ הברה טסופב שי
 .…ונייחמ לודג קלח ראתמ אוהש ,)רכינ ץמאמב הכורכה ,אילפהל תכבוסמ הלועפ התוא בוש( ימצעל יתבשחו ".ךובנ

 תממ" הלימב "ויכרבמ" הלימה תא ףילחנ םא ,רמאנ ,וא(

 ה תא םיליטמ םהו םינפל םיקוקז םדא ינבש אלא ,םינְּפל ךפוה ליעמהש חוטב אל !הדותו !תאבש בוט המכ ,יכרא
 חתה קלחל רשאבו )ילוכו ,םולכ אלמ לוכה קיפהל הלוכיש חורהו( .היצולובא לש גוס .לגתסמ אוהו שיש המ
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ביגהל | pm 2:38 העשב 2018 ,18 ץרמ-ב

ביגהל | pm 5:29 העשב 2018 ,18 ץרמ-ב

ביגהל | pm 6:45 העשב 2018 ,18 ץרמ-ב

ביגהל | pm 8:22 העשב 2018 ,18 ץרמ-ב

ביגהל | pm 2:55 העשב 2018 ,19 ץרמ-ב

  יתיאר םימי המכ ינפל לבא ,האנ יילק לופ לש הרימאה ,תרמצלו םישרושל עגונב ).…יתעגעגתה( תירמ ,הדות
 מעהל היה רשפאש היה המדנו ,םיתובע םיפנע ומכ ופעתסה םישרושה – לבלבמ היה הז עגרלו ,וישרושמ רקענש
 הארנ ץעה ,רוציקב .)הנטבה לש היצולובאה ומכ שממ( םילע וחימצי םישרושהו המדאב ושרתשי םיפנעה – ךופה

..…םורדנילפל האנ אמגוד ומכ
).…רשואה ריע לש תומתוח אלמ רבכ יחרפ יכרא לש ןוכרדהש יתיליג ,ימשל רשאבו(

ו םיחרופ םילדגמו םיחרפב קר ,לבנ יכרא ומכ ,'כב יכרא התאש ףא(  יחרפ יחרא לכ םימיתחמ ונחנא ,ןכ
 תאצוה לש וגולה תא טסופב םישל יתיצר הלחתהב .ץעה לע ןוכנו

://readingmachine.co.il/home/contribs/babel_publishing/logo.jpg/?display

  םיגהונ םתאש לזמ הזיא ,תירמ
  ,ץעה לע ךופה הלתנש ןידוא ומכ ,םיכופה יל ורייטצה דימת םה לבב לש םייולתה םינגה לע יתעמששכ ,יתודליב
  יתימע ותשא ןעמל רצאנדכובנ הנב םינגה תאש יתארק ךכ רחא םינש קר( .…ימורדה רודכה יצחב םילרטסואה

) * התדלומ לש םיקוריה תורעיל העגעגתהו ,ידמב הלדגש הכיסנ התיהש )ילש רפסב הארקנ

\:הרצק תילבב המאופ הבתכנ ךכ לע *

:תעגרנ אלו הכיסנה תכפהתמ התטימ לע
"…ידמל תעגעגתמ ,תעגעגתמ ,תעגעגתמ ינא"

,"תעגעגתמ ד-ו-א-מ אל ךא ,ידמל תעגעגתמ איה"
.…ידש לאו םנוק ,םהילא תא וכריבו ,הלקהב לכה ורמא

 לבחה לע הסיבכ ומכ( !םיכופה םהש יתבשח ינא םג ,)ילבב ןוכיש לש( ישפוח הנוב
מ קר אל .תרדהנ המאופהו

 ר הדותו(  הסיבכ ומכ קוידב
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