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רוסיחל רוביח
גיצמ  Adding to Subtract הכורעתב  

ךילהתב "הלועפ"ה תוהמ תא ןיבהל תשקבמה תננערמ תינרקח השיג ואסד ירוא  
הקיחמ׳ התועמשמש הלועפ אלא ,הלועפ םתס אל – יתורצואה ךילהתבו הריציה  
.’תימצע

 

 מ"ס 250/175 ,תברועמ הקינכט ,STYX 2009, לפמה רתול

 ,הפקיהב הנטק הכורעת איה ,ואסד ירוא לש ותורצואב Adding to Subtract הכורעתה
  יתבשחמ ךילהת תגציימ Adding to Subtract ,תאז םע דחי .דבלב םינמא העברא הבו
 ךילהתה .ולש "רוצייה יעצמא"ו ויתורטמ ,יתורצואה ךילהתה לש ותועמשמ לע ןירקמ רשא
 ,יטסיביטיזופ ףר לכ לעמ תגלדמ רשא הרימא לש רוצייל העצה ,ןויסנב הוולמ ואסד לש
 םא ןיב – הכורעתב תודובעה ןיב רוביחה ינפוא לש תונתוהמ רצייל הסנמה הזכ וא ינורקע
 תישוגיר תישוח היווח וז םא ןיב ,ןמאה לש תימואל /תינתאה ותוהזל תעגונה הרדגה וז
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 םא ןיב – הכורעתב תודובעה ןיב רוביחה ינפוא לש תונתוהמ רצייל הסנמה הזכ וא ינורקע
 תישוגיר תישוח היווח וז םא ןיב ,ןמאה לש תימואל /תינתאה ותוהזל תעגונה הרדגה וז
 .תודובעה תוקסוע וב אשונל תעגונה תיטמת הרדגה וז םא ןיבו ,םמצע םיגצומה ןמ הלועה
 ונשי םינורחאה םישדוחה ךלהמבש הדבועה רואל דחוימב תננערמ וז תיתורצוא השיג
 לש םאצומ/םבשומ םוקמ יפ לע תורדגומה תונמא תוכורעת לש תיסחי לודג רפסמ
 תינורקע היעב תולעמ רשא תוכורעת – ןאפיו ודוה ,ןוויאט ,האירוקמ תונמא – םינמאה
ב"הראו הפורא לש תוברתה יזכרמל ץוחמ הרצונש תונמא גיצהל היוארה ךרדה יבגל

סילא סיסנרפ
Paradox of Praxis 1

)Sometimes Making Something Leads to Nothing(
'קד 4:59 ,ואדיו ,1997 ,יטיס וקיסקמ

 תוהמ תא ןיבהל תשקבמה תינרקח השיג איה ואסד הלעמ התוא תננערמה הסיפתה
 הלועפ אלא ,הלועפ םתס אל – )יתורצואה ךילהתבו( הריציה ךילהתב "הלועפ"ה
 לש ההובג תועדומ לע העיבצמ ואסד עיצמש הנבהה ."תימצע הקיחמ" התועמשמש
 וא יטילופ תויהל ,ררועל ,עיפשהל ותלוכי רסוחל ,ותוספאל ,הריציה ךלהמל םינמא
 ,הקיחמ לש הלועפ ,ימצע דוכלמ לש ךילהתל וז תועדומ תכפוה ,ךכב .ותוהמב "ישומיש"
 ומויק רסוחו תונמאה השעמ .תקחמנו תמלענ ,תפטפטמ ,הסמנ רשא היישע לש הלועפ
 ןמאה .םתוררופתהו םתויערא ,שונא ייח לש ןמסמל ךפוה ,ותקיחמו ותוססומתה ,ישממה
 לש השעמכ יתוברת יתרבחה רשקהב התועמשמלו המצע הלועפל םיעדומ )רצואהו(
 ןמסמה תויהל תכפוה רשא Adding to Subtract "רוסיחל הפסוה"כ ,תימצע הקיחמ
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 לש השעמכ יתוברת יתרבחה רשקהב התועמשמלו המצע הלועפל םיעדומ )רצואהו(
 ןמסמה תויהל תכפוה רשא Adding to Subtract "רוסיחל הפסוה"כ ,תימצע הקיחמ
.תיתורצואהו תיתונמאה הלועפה לש רתויב יתועמשמה
 סקודרפ" סילא סיסנרפ לש ותדובע איה ךלהמה לש ותישאר תא תנמסמ רשא הדובעה
 רשא ,1997 מ )"רבד םושל הכילומ רבד תיישע" םג הנוכמ םיתיעל( "1 סיסקרפ לש
 וידיב ףחדנש חרק שוג ךילומ ,יטיס-וקיסקמ תובוחרב עסמב ומצע סילא תא תדעתמ
 תוטעמתהה ,ספאה לא הכילהה .תילולשל ותכיפהו תילאטוטה ותוססומתהל דע ,וילגרבו
 ןאכ םיגצומ ,השעמה לש העפשהה רסוחו תועמשמה רסוח ,תודייאתה ידכ דע
 .הכורעתב תורחאה תודובעה לש ןהיכלהמ תנבהל חתפמ הווהמ רשא ביטאראנ-אטמכ
 ותודובעמ דרפנ יתלב קלח םה ,רוסיחו תויתרזח ,הכיעד ,תוארנ יא ,תומלעיהב קוסיעה
 תגצומ הניאש( )2004( "םירמוש"ב לשמל ומכ תונוש ואדיו תודובעב םיעיפומו ,סילא לש
 תודידבב םיבבותסמה הכלמה רמשמ ילייח רחא סילא בקוע וז ואדיו תדובעב .)הכורעתב
 הדובעב .שדחמ הגולפה תמקה ידכל םירבוחו הז תא הז םיאצומ םהש דע ןודנול יבחרב
 הלעמב תישופיח ןגאוסקלופ תינוכמב גוהנל ןמאה הסנמ )1999-2001( "1 הרזח" ,תרחא
 ךלהמ תא הנבמש המ יכ ררבתמ היפצה ידכ ךות .החלצה אלל ךא ,םעפ רחא םעפ ,העבג
 תרומזת לש הרזח יעטקמ בכרומה לוקה-ספ השעמל אוה הגיהנה ץמאמ לש תומדקתהה
 דועיתל תכפוה סילא לש ותדובע .ומויסל עיגהל ילבמ עטק ותוא תא תנגנמו תרזוח רשא
 התגיסנו רהה הלעמב תינוכמה תא לגלגל ץמאמה רשאכ ,סנלסקא-רפ יפיזס ךלהמ לש
 ,יתרזחה היפוא לש רתויב ענכשמ ןומיסל ןאכ םיכפוה ,ןורדמה תיתחת לא םעפ רחא םעפ
.תישונאה הלועפה לש רמגנ-יתלבה ,לפכושמה ,שאיימה

 ינב לש ויתודובע ,תוספא ידכל תוטעמתהכ ,הלועפכ יתוהמ אוה סילא לש ךלהמה םא
 Adding to :הכורעתה לש תיתועמשמ דאמה תרתוכהו ,םשה תא תומרות תרפא

Subtract "הטושפה תיארבגלאה הלועפה תא םיעצבמ ונאש םשכ ."רוסיחל הפסוה 
 ןמוסש דירגה תא ןבל עבצ תרזעב קחומה תרפא לש ותלועפ םג ךכ , )-( + לש הרואכל
 תרבחתמו ,רויצה תלועפ לש תידרוסבאה התועמשמ לע תדהדהמ ,ריינה ףד ינפ לע וידב
 וא ,תפתושמ הירוטסה וא ,םוקימ וא ,תוהז לש םוקממ אל – סילא לש ותלועפ תוהמל ךכב
 – רויצה תלועפ לש הרסחה תוהמה ךותמ אלא ,תישוח היווח וא ,ןיע תיארמ וא ,הקיטמת
 הסוכמה דירגה .המלענש הלועפה תובקע תא הכותב הליכמה הקיחמו ןומיסכ העיפומה וז
 ךכב – תודובעה תויולת וילע םינבלה ריק לש םלענה דירגה לא םג סחייתמ תרפא לש
 ללחה לש יביסאפה הנבמה ןיב רוביחה ,םימושירה םוקימ תריחבב תונקיידה תדימ
 ןיב רשוקה יתוהמ ךשמהל ןאכ ךפוה הנומתה ללח לש קוחמה )יביטקאה( הנבמל הירלגה
 תא דימצמה רצואה לש וז ןיבל ,ומצע לש דירגה תא קחומה רייצה לש וז – תולועפה יתש
 םימיירפב םג תרמושמ הקיחמה תלועפ לש תויביסאפה .ריקה לש םינבלה דירג לא רויצה
 דחאכ םלוצמה טקייבואהו השדעה ינפ לע רבטצמה קבאה תומרע תא םידעתמה םידדובה
 תומלעה לש ךילהת תראתמ איה םג רשא )1974( "תויהד" הדובעב וא ,)1974 ,טיילייקס(
.שמשה רואל םיינועבצ תוריינ לש תיגרדה הפישח ךותמ
 :לפמה רתול לש תרזגמה ,תיללצה לש התעפוהב םג יוטב ידיל האב הקיחמה תלועפ
 תא אוצמל םוקמב :ימצע-לצל טקייבואה תכיפהמו רשקהה ךותיחמ תרצונ ןאכ הקיחמה
 הריזגה ,ימוליצה בחרמה לש הנבומה םיירפה ךותב ,ולש הוותומה בחרמה ךותב םוליצה
 לספ" ןיעמכ בחרמב חנומה טקייבואל ,קתונמ ידמימ-וד טמרופל םוליצה תא תכפוה
 ןמ רתונש המל תודעכ החוטש תרזגמ ,דמימ-תלת לש תיראשכ ,הטאוליס ,"קוחמ



 לספ" ןיעמכ בחרמב חנומה טקייבואל ,קתונמ ידמימ-וד טמרופל םוליצה תא תכפוה
 ןמ רתונש המל תודעכ החוטש תרזגמ ,דמימ-תלת לש תיראשכ ,הטאוליס ,"קוחמ
 לספל םג ךא ,םוליצ תויהל הלדח לפמה לש תרזגמה .ללחב טקייבוא לש ומויקל היצפואה
 םיניב בצמ ,"רוסיחל הפסוה" ,תימצע הקיחמ לש ובמיל ןיעמב היורש איה .התייה אל איה
 תורשפאה רסוח םג ךא ,)ללככ דמימ-ודה לש( ימוליצה ינומיסה לאיצנטופה דוביא לש
 ףוגה תויצרופורפ םע תבתכתמה וזכ ,תינשוג ,תינשוח ,תיזיפ תוחכונ לש דמימב םייקתהל
.הפוצה לש

2011 ,3 לרטנס יזיד ,ןלוג ןורוד
Quicktime ואדיו

תוקד 3:14

 עגר תרצוי – הנוילעה המוקב ריק ינפ לע םידמימ-תלודג הנרקה – ןלוג ןורוד לש ותדובע
 לש ינברואה ףונה .הכורעתה לש ןושארה הקלחב תומקוממה תודובעה תא דהדהמש
 'גרו'ג גניק ,ףוגנזיד תובוחרה תמוצ לש רתוי רכומ ףונ םע בחרמל רזוח יטיס-וקיסכמ
 תיארנ רטנס ףוגניזיד לש הנבמה לש תיביסאמה ותוחכונשכ ,ביבא-לתב יקבסוחינרשטו
 רפסמ ןלוג ההזמ הזה ינוריעה בחרמה ךותב .בוחרה ינפ לע םירוציב תכרעמ ןיעמכ
 קורי רואל ןיתממ והשימ ,תפלוח תינוכמ ,ךלוה םדא :ןדוסיב תומימת תולועפו םינקחש
 ךותמ המצעהו הקתה תולבקמ הרואכל תוימתסה תולועפהו רכומה םוקימה ךא .רוזמרב
 ידכל ,תימתסה ,תדדובה העונתה תא לפכש ןלוג םילאטיגיד םיעצמא תרזעב :ןתלפכה
 הלעמב רהודה ןיירושמ רוטל תינוכמ לכ ,ךסב דעוצ רוטל ךפוה ךלה לכ :ינתמיא ךלהמ
 המימתהו תרכומה הלועפה .ברק ילא תדעוצה הגולפל תכפוה לגר יכלוה תצובקו ,בוחרה
 תיעבמ טסיה לבקמ עודיהו רכומה ףונה לא טבמה  .ןייאמו ןייוע עגרכ עתפל הלגתמ
 ?הכותב םילעופה םישנאה תא ,ונתביבס תא םיריכמ ונא המכ דע – הלאשה תא ררועמה
 ירוט ?ןודזו תוומ ,תוברק תריז ,המחלמ רתאל ךופהל ידכ תילאנב הביבסו ףונמ שרדנ המ
 םיבש ,םיגומנו םיכלוה ,תלפכושמ די תמרהב ךסב םידעוצה םילייחה ,םיניירושמה
 תויתוכאלמהו הרזהה :הפוצב תעתעתמ רשא תיפול ,תיתרזח הלועפב ,םימלענו
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 םיבש ,םיגומנו םיכלוה ,תלפכושמ די תמרהב ךסב םידעוצה םילייחה ,םיניירושמה
 תויתוכאלמהו הרזהה :הפוצב תעתעתמ רשא תיפול ,תיתרזח הלועפב ,םימלענו
 .דיחפמו באוכל הייפצה עגר תא םיכפוהש םה הקיחמהו הלפכהה לש תירשפא-יתלבה
 ךופהל ידכב הברה שרדנ אל :םייאמ דוהדה ןאכ תלבקמ ץוחבש תירירבשה תואיצמה
 .הפוצה ךילע םג הלעי טושפ תורחאו ולאכ תוביסנב רשא ,רעתסמ רוטל בוחרב לגר ךלוה
 םייפוטסידה ,םיברקה םיעוראה ינפמ קומע עוזעזכ םירתונ ,ותקיחמו ררמצמה עגרה
 תמועל ,םכותב הרוצאה תומילאה ,םינמזה תוכופהת ינפמ הרהזה ןיעמכ ,םייטפילאקופאו
.םלועמ םירבדה ויה אל וליאכ – םתומלעהו םתויפולח
 ,תרחא תוברתמ ,הנוש טסקטנוקמ העיגמ וז הכורעתב תודובעה ןמ תחא לכ יכ הדבועה
 ןה ותוא םייומידה ךרעמו הקיטמתה םגו ,ידוחי םוידמבו ןונגסב תטקונ ןהמ תחא לכ
 תרסחו תקדוהמ הרימא תלעבל וז הכורעת תכפוה ,הזמ הז ינורקע ןפואב הנוש תוגיצמ
 השעמב ךורכ תועיצמ ןהש תולועפהו תונושה תודובעה ןיב רשקמה טוחה .תורשפ
 רשא רצואה לש ותלועפ ידי לע קייודמ ןפואב םג הוולמ רשא ,רצויה לש ןה – יתונמאה
 העונת לש םלוע ,קוחמ ךא הבורמו לפכושמ ,חוטשו םידמימ בר םלוע אורבל ביטיה
."רוסיחל הפסוה" לש םלוע ,תומלעהו

Adding to Subtract – א"ת ,יררופמטנוק הירלג
ואסד ירוא :רצוא
2012 ילוי-יאמ


