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 בצימ ןועבג הירלגב הקר'צ ידוא הנוב ,ולש הנורחאה דיחיה תכורעת זאמ רושעמ הלעמל רחאל
 ייומד םילספ ללוכש ,ילוסיפ ךרעמ בצימה בלב .םושירו ואדיו ,לוסיפ תודובע ללוכש ,םוקמ יולת
 .)תותה ץע לש ישמה לחז( ישמ יאווט לש הבשומ תקרפתמו תשבגתמ וכותבש ,םיפנעו םיצע
 זאו ,םימלגל םיכפוה ,תועקפ םיווט ,םילכוא ,םיציבהמ םיעקוב םילחזה הכורעתה ןמז ךרואל
 םייח רוזחמ םלגמ אוה דחאה רושימב :םירושימ ינשב ןמז יולת אוה בצימה הז ןבומב .םירפרפל
 ןבומב ןמז יולת אוה ינשה רושימב .םירפרפה תביזע דעו םיציבה תעיקבמ ישמה יאווט לש
 םילחזהש דיחיה ןוזמה - תותה ץע ילע לש םתחימצ ןמז יפל עבקנ אוה – יסיסב רתוי הברה
 לש ךרעמ ליעפהל ךירצ הקר'צ ,לכאמל תות ילע לש תפטוש הקפסא היהתש ידכ .םילכוא
 םיכירצ הלא .ןליא-רב תינוכיתה הבישיב תונמא דמלמ אוה םתוא ,םיבדנתמ ןוכית ידימלת
 בצימה הז ןפואב .הכורעתה ללחל םאיבהלו םיירט םילע ףוטקל ףטוש ןפואבו תורמשמב גואדל
 ,)םילחזה לש ומכ ,םירענה לש( וירוחאמש לוצינה ינונגנמ תא םגו הדובעה ינונגנמ תא ףשוח
 .תושרפההו ,תויראשה ,םילשנה ללוכ ,ויבלש לכ לע ירוזחמה ךילהתה תא גיצמו
 אל םילחזהש ,ועקבי אל םיציבהש :ןוימטל דרי לכהו ודבעי אל םירבדהש ןוכיס תעה לכ ונשי
 יולת בצימה .םילחזה תנוזתל גאדי אלו תרמשמל עיגי אל והשימש ,ומלגתי אל םימלגהש ,ווטי
 רמשיהל תובייח םיציבה ,םילעה תחימצל דע :לעופל ואציי םירבדהש ידכ םימרוג דואמ הברהב
 לע רומשל בושח ,ןתעיקב רחאל םג .ותומיו תותה ילע תחימצ ינפל ועקבי אלש ידכ ,ררקמב
 טולשל לוכי וניא ךא ,םיילמיטפואה םיאנתה תא רוציל תוסנל לוכי הקר'צ .ללחב הרוטרפמטה
.םירבדה ולגלגתי ובש ןפואב טלחומ ןפואב
 לעו תיתדה הנומאה לע ,עבטה לש תעמשמהו רדסה לע רגת תאירק ןיעמ איה הכורעתה
 תבש תכסממ החוקל ,"הכישח הניא קפס הכישח קפס" ,הכורעתה תרתוכ .יתונמאה ךילהתה
 תעיקש עגרמ םימודמדה ןמז ,תושמשה ןיבש ןמזל תסחייתמ איה .תבש ברעב תארקנש ,'ב
 .הליל וניאו םוי וניאש רחאמ ינורקע קפס תחת אצמנש ןמז והז .םיבכוכה תחירז דעו שמשה
 ינפלש םויל םירושקה םיניד לע הדפקה וב שיו הרמוחל הכלהב ןודינ אוה קפסה תמחמ
 .הקר'צ לש הכורעתב יסיסב םויק שי ןוכיסלו תורגתהלש המוד ,ךכמ הנושב .ירחאש הליללו
 םוקמב .תורגתואמ תויצנבנוקהו םיחתמנ תולובגה ובש םימודמד רוזאל אקווד ליבומ קפסה
 הז – לופכ אוה הכורעתב רצונש שדוקה לוליח ,תיתדה הנומאל תונמאה ןיב תירב רוציל תוסנל
 תומדריהה ךילהת תא הגיצמש ואדיו תדובעב דחוימב טלוב רבדה .תונמאה לש הזו תדה לש
 םג אלא ,יברעמה רויצה תודלות תא הינוריאב תרכזאמ קר אל וז הדובע .ןמאה לש ותב לש
 – לרוגב תורגתהל אל ידכ םינשי םישנא םלצל הרסאש ,ןמאה לש ותבס לש הנומאב הרגתמ
 לרטנמ ,םירובד ספות ,תילכת רסח דייצ ומכ ,ןמאה ,תרחא ואדיו תדובעב .וררועתי אל אמש
 רפסמ – הלא דצל .)ןתומ לא םג ךא( ישפוחל ןתוא ררחשמ ןכמ רחאלו ץקועה תא ןהמ
 יחילש קר םניא םינזחה .הקר'צ לש םינזח יעבוכו םינזח תרדס ךותמ םימושיר :םימושיר
 םינחל םיעצבמש םינמא ,םיאקיזומ םג אלא ,םיהולאל הליפתב להקה תא םיגציימש רוביצה
 םינזחה לש םהינפ הקר'צ לש םימושירב .םיטרצנוק תומלואב םיעיפומו םיטילקמ ,םיירוקמ
 תוניצרב – אלממ אוה ךכב .הנומתו לספ תושעל רסואה וצל תויצ ןיעמכ ,םיגומנו םיכלוה
 םוגפל תידוהיה תדה לש םימיוסמ םימרזב םייקש גהונה תא – תחא הנועבו תעב תויתרוקיבבו
 םידממ לודג םושיר .רומאה רוסיאה לע רובעל אל ידכ רויצ וא לספ לש םינפה תא תיחשהל וא
 אסיכה לש ויומיד .תסנכה תיבב םהינב תא תובא םילמ וילעש ,והילא אסיכ תא גיצמ רחא
 ךרד ,זקסלו לש רויפיפאה ןקוידמ ,תיברעמה תונמאה תודלותב םייומיד לש הרדסל םג רבחתמ
.להרוו ידנא לש ילמשחה אסיכל דעו ןוקייב סיסנרפ לש רויפיפאה אסיכ


