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.הילעמ הפצ  המורעה  תינמאהו  הטִאל , תמרפנ  םיחיטבא  לש 500  תעקפ  טרסב  .תוקד   11:39 ואדיו , , DeadSee 2005 ואדנל , תילגיס  ךותמ : םוליצ 

ואדנל תילגיס  םע  ןויאיר  תומי : אל  יח  וניאש  םי 

(2011  ) היצנווב ֵהָלנֶאִיּבב  לארשי  תא  הגציי  ראשה , ןיב  .חלמה  םיב  רוציל  הברמה  בצימו , ואדיו  לוסיפ , תינמא  ואדנל , תילגיס 
(. 2008  ) קרוי וינב   MoMA-דיחי ב תכורעת  הכרעו 

? חלמה םיב  םויכ  וילע  תדבוע  תאש  ירקיעה  טקיורפה  המ  ש :

לארשי ןיב  חלמ  רשג  רשג –  תויהל  ךירצ  חלמה  םיל  םגש  יתבשחו  היצנווב , םירשגה  לע  יתדעצ  הלנאיבל  הנכה  רויס  ךלהמב 
ןטק רשג  הנבנש  העצהב  ןדריב  םילעפמה  יסדנהמל  יתינפ  ןכלו  ינתפאש , ןויער  איה  םיה  עצמאב  רשג  תיינבש  תעדוי  ינא  .ןדריל 
דחי ינשה , בוביסב  .ןויערב  ובהאתה  םה  יתחמשל  .עירפמ  אל  ןיצ  לחנש  םוקמב  תוילארשיה , הלא  ןיבל  םהלש  יודיאה  תוכרב  ןיב 

, תינדרי אל  רבכ  הרבחה  השעמלש  ןוויכמ  ירעצל , .ןדריב  גלשאה  תרבח  ילעב  תא  ונשגפ  זירפמ  ןתיבה  לש  רצואהו  טסירלגה  םע 
.ףסכ םהל  הסינכמ  אלש  הגירח  הווחמכ  והשמ  תושעל  םיניינועמ  ויה  אל  םהו  רוזאל , םיטנמיטנס  םהל  ןיא 

, םיה עצמא  דע  קר  עיגהל  היה  יתלביקש  רושיאה  .חלצ  אל  טישה  םג  ךא  הריסב , ןדרְיל  טושל  השוחנ  יתייה  וילע , דועצל  רשג  אלל 
ןדרי םע  םולשה  םכסהל  הנשה ה-20  םויב  .תיניטסלפה  תושרהו  ןדרי  לארשי , לש  םיימיה  תולובגה  שלושמב  הדוקנ  יתרחב  ינאו 

.רשג לש  הרוצ  לבקל  ןנכותמ  יאה  .יאל  רשגה  ןויער  ךפה  ךכ , .ןאמעמ  ינדרי  דידי  איבהש  הפאנכ  םע  שגמ , םש  ףוצמ  יבג  לע  ונחנה 
.ותוא בצייל  הסננ  ךא  ןגועמ , היהי  אל  אוה  ברה  קמועה  לשב  .םוקמ  םוש  לא  םוקמ  םושמ  םיה , בלב  רטמ  ךרואב 50  ףצ  חלמ  רשג 

.םיפוחה דחאב  דחא  םוי  עיפוי  ילואו  עובק , ןפואב  םש  ראשיי  אל  אוהש  ןכתי 

? חלמה םיב  רוציל  תלחתה  המל  ש :

יל ןיאש  תועפות  יתיליג  .ואדיו  יגצימב  המצע  תא  תדעתמה  תלספכ  התייה ב-2003 , חלמה  םי  םע  ילש  יתונמאה  רשקה  תליחת 
הכרעהו רתי  תונתפאש  ךותמ  םיתעלו , םיל , םיטקייבוא  יתסנכה  יכרד  תליחתב  .רחא  םיב  ןרזחשל  תלוכי  יל  ןיאו  לספל , תורשפא 

.איצוהל יתלוכי  אלש  ידמ  םילודג  םירבד  יתסנכה  תיעקרקל ,) תודמציהה  חוכ  ןוגכ   ) םיב םילעופה  תוחוכה  לש  תימיטפוא 

םע 500  DeadSee לש תילטנמונומה  הקפהה  םוליצ  ידכ  ךות  .תושדח  תועפותב  הפוצו  םישדח , םירבד  האיצממ  ינא  הנש  לכ 
םישיבג םילדגמה  םינמא  שי  .הנתשמ  םישיבגה  יפואו  הלוע  תוחילמה  ינופצה , םגאב  םימירדמש  לככש  יתדמל , םיחיטבאה 

לודיג ןפוא  לע  םיעיפשמש  םינתשמ  הברה  שי  .תוניינעמ  קיפסמ  תואצותל  יתעגה  אל  ימצעב  ךכב  יתיסנתהשכ  לבא  וידוטסב ,
המירז תועפשה  תיעקרקל , םימה  וק  ןיב  םישיבגה  יפואב  לדבהה  לשמל ,  ) םיב םילעופה  םינתשמה  רתוי  םיניינעמ  יתואו  םישיבגה ,

(. תוביאשו
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טיאלז ןונמא  םוליצ : ףונממ |  תמלוצמ  םיחיטבאה  תדוספר  ב-4.8.2004 . , DeadSee תנכה
אל הלנאיבב , םיגצומ  תויהל  םירומא  םיצפחהש  יתעדיש  ןוויכמ  .המידקמ  הדובע  הברה  םהב  העקשוהש  םיצפח  םיב  יתמש 

הברה שי  תונמאב  .םיאודב  םירמושב  ונרזענו  םימכחותמ  אל  החטבא  ינונגנמב  ונעקשה  ןכלו  ובנגיי , םהש  ימצעל  תושרהל  יתלוכי 
.ענטצהלו םתמצועב , םירמוחה  תא  לבקל  הבוח  עבטה , םע  הלועפ  ףותישכ  תישענ  תונמאהשכ  לבא  םיינכט , םירבד 

(? research based art  ) עדמ תססובמ  תונמא  איה  ךלש  תונמאה  ש :

, תילכלכ הניחבמ  יתלוכיו , לודג , טקיורפ  לע  יתדבעשכ  .יגולונמונפ  אלא  רקוח , לש  ומכ  יריפמא  וניא  ילש  רקחמה  לבא  ןכ ,
תויה .םילגרהו  םיידיה  תא  דבאמ  אוה  לעופבש  יתיאר  םירמוח ,) יופיצו  רומיש  לש  םוחתהמ   ) ןעדמ םע  דובעל  ימצעל  תושרהל 

.ונממ בוט  תוחפ  אל  הז  תא  םישוע  ונחנאש  תמאה  ךא  הייעטו , יוסינ  לש  הטישב  לעפ  ןעדמה  ידוחיי , םוקמ  אוה  חלמה  ַםיש 

ץוביק רבח  גולויב , גולואג ,  ) זר ילא  םע ד"ר  תויתועמשמו  תובר  תועש  יתיליב  .תונילפיצסיד  רבחל  לאיצנטופ  שי  יפיצפס  םוקמל 
ירחא יתפדר  .ורעפנש  םינושארהמ  דחאב  וייח  תא  חפיק  טעמכ  ףאו  םינעלובה , תורצוויה  תא  הזח  ראשה , ןיבש  .ב.ש ,) ידג –  ןיע 

.החלצה אלל  ךא  תנכדועמו , השדח  האצוהב  .ב.ש ) חלמה –  םי  רפס   ) ורפס תא  בוש  ואיצויש  םינוש  םיפוג 

ןיב ןמאיי  אל  רעפ  רצונ  ךא  ןוינק , וא  תואצחרמ  תונולמ , דוע  םינוב  .םירקבמ  זכרמ  חלמה  םיל  ןיאש  ךכב  םוצע  רסוח  השיגרמ  ינא 
טנרטניא רתא  םיקהל  הז  וב , יתחלצה  אלש  והשמ  דוע  בגא , .לעופב  םש  שיש  המ  ןיבל  היח ,"  " הרופטמכו רקחמל  העפותכ  רתאה 

םידידי תדוגא  םיקהל  ךירצ  ילוא  .בחר  עדי  שי  חלמה  םי  לע  אקוודו  דקוממ , תויהל  הטונ  יעדמ  עדי  .חלמה  םי  לע  עדיה  תא  זכריש 
.חלמה םיל 

תבצהל םיבאשמ  סייגל  הכ , דע  החלצה  אלל  יתיסינ , .התוא  דעתנש  יאדכ  לבא  םיה , תגיסנ  תא  עונמל  םיחילצמ  אל  ונחנא  םנמא 
.תימלועה תוממחתהה  בקע  םינוחרק  תסמה  תדעותמ  םיבטקבש  יפכ  סלפמה , תגיסנ  תא  דעתתש  המלצמ 

.הריציל ילאדיא  םוקמ  תויהלמ  קוחר  אוה  .תינוציק  הביבס  אוה  חלמה  םי  יתונמאה , יוצימל  רבעמ  ש :

תרזוח תאז  לכב  ינא  רבד  לש  ופוסב  לבא  וב , הריציה  תא  יתיצימש  השיגרמ  לכ  ךרדב  ינא  חלמה , םיב  טקיורפ  תמייסמ  ינאש  ירחא 
.וחצנל ןתינ  אלש  והשמ  לומ  לא  ילש  תושקעתה  וז  .וילא 

םירבדהמ איה  חלמה  םיב  הלילצ  .ראותת  אלש  תלוביס  ילעב  םישנא  לש  לודג  תווצ  תושרוד  חלמה  םיב  השוע  ינאש  תודובעה 
חילצהל ךא  םכותב , לולצל  דואמ  השק  הליחתכלמ  .דואמ  הובג  הפיצ  רשוכ  ילעב  ןבומכו  םירוכע , םימח , םימה  שיש –  םירגתאמה 
םתוי יגוז , ןב  םע  תיתריצי  תופתוש  תוכזב  רשפאתמו  התוא , תונקל  לוכי  אל  ףסכש  היצביטומ  שרוד  הז  יתוכיא –  םוליצ  איצוהל 
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.םורפ

ונתיא עיגמש  דויצ  ןיא  .תומל  םיצור  ונחנאש  םישיגרמ  ונחנא  ופיב , וידוטסל  חלמה  םימ  םירזוח  ונחנאשכ  .הז  תא  הפיינ  אל  אוב 
תאו תינוכמה  תא  םיילענה , תא  םידגבה , תא  םירישכמה , תא  לוכה –  תא  לכוא  חלמה  .תוומבו  הדולחב  עוגנ  אלש  חלמה  םימ 

.ןמשלו םיליגר  םימב  ףוטשל  דימ  ךירצ  לוכה  תא  .המשנה 

? חלמה םיל  בושו  בוש  תרזוח  תא  המל  ש :

לש תודלי  תונורכיז  יל  שי  .ונלש  םיה  היה  חלמה  םי  םילשוריב , ינומכ  לדגש  ימל  .ופוחל  םייחה  םישנאה  לעו  םיה  לע  תעגושמ  ינא 
ינועבצ םוקמכ  החשפ  ןיע  תרומש  שיבכל 90 , קשונה  חלמה  םי  ןעלוב :'  ' הלימה תאצמה  ינפל  דועש  הפוקתהמ  רחא , בצמב  עבט 

חרזממ תויוברת  לש  ירוטסיה  - הרפו ירוטסיה  שגפמ  תוזז , תושבי  ימסוק : םסק  שי  חלמה  םיב  .ימואל  - וד יוליבל  תפומ  אוהש 
.ונחנאש המלו  ונחנאש  ימל  םוטפמיס –  אוה  חלמה  םי  .היינשב  תחא  תוככחתמה  ברעממו 

". םוקמ םושל  םוקמ  םושמ  רשג  . " 3D הימדה  . 2015 חלמה , ישיבג  רשג 

? תועדומ תאלעה  איה  ךיתורטממ  תחא  םאה  חלמה  םיב  תרצוי  תאשכ  ש :

הז החילצמ , ינא  רשאכש  ןוכנ  .בחר  להקל  עיגת  ולש  הריציה  םא  עדוי  אל  אוה  רצוי  ןמאהשכ  לוכ , םדוק  .אל  שממ  הרטמ ?
 – םגו תיתונמאה , היישעה  לע  םיכילהת , לע  םולחה , לע  רפסל  זאו  תואצרהל , וא  תוחישל  להקל , עיגהל  םיל  רזועו  יל  רשפאמ 

.ןנוקל לוכי  עדמ  םג  .תונמא  וז  םג  .חלמה  םי  לש  ובצמ  לע  ןנוקלו  תוכבל 

הז .בער  תובשל  הנכומ  ינא  וב ? תולשכנו  תועדוי  הלשממ  ירחא  הלשממש  רבדל  תועדומ  תאלעהל  תושעל  רשפא  ללכב  המ 
( המודכו קינוט  רסנפס  לש  םימוליצ  ןשס  חלמה , םי  תחילצ  ןוגכ  תולועפ  תוכזב  לשמל   ) הלוע םילגב –  הענ  תועדומה  רוזעי ?

, ביגמש םדא  ןב  ינא  .םוקמהמ  קלח  ינאו  ינממ , קלח  אוה  םוקמה  .תסיוגמ  הקעז  קועזל  הנווכ  יל  ןיא  .דרוי  קר  סלפמה  ךא  תדרויו ,
קר יל  שי  .תושעל  המ  תמאב  עדוי  אל  התא  ביוחמ , דואמ  התאשכ  אקווד  .ולרוג  תא  הווחו  חלמה , םיב  אצמנ  הנשהמ  לודג  קלחש 

.ילש היווהל  יוטיב  תתל  הנווכ 

.תונבל הצור  ינא  רשגה  תא 
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