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The Salt Route Foundation (2014)

הסטודיו שלי יזם הקמה של גשר ב-2010, 
פתחנו עמותה שאתם מוזמנים מאוד להצטרף 

אליה. 'עמותת דרך גשר המלח'.
 

בין המדינות, בין היבשות, בין התרבויות, 
בין השמשות: רציתי להמציא דרך מלח, דרך 

רעיונית, מסע רגלי. דרך שלא רק נקראת 
"חדשה", אלא נראית, טועמת ונושמת את 
החדש - כמוה נחלמו אך לא נסללו. הקאת 

החיים מהמוות אשר ממילא מ-נצח.



דמעות אדם - דמעות מדבר

 
ברוכים הבאים לארץ ים המלח, אל טקסי ים 
המלח המצולמים, המגובשים הממתיקים, גם 
חיים וגם מוות - קיום והיקסמות של סטודיו 
יוצר,  האחרונות  שנים  ה-15  שלם, שבמהלך 
יוזם ועוקב אחר הפעילות והפעילים שלחופי 
זו,  הימה המלוחה. אני מקווה במצגת קצרה 
לחבר את הדמיון שלכם לא רק לתקווה אלא 

גם לחזון להמשך מסע אפשרי.



צילום: יותם פרום



איך זה התחיל?

 
ב-2003 הייתי לקראת תערוכה 

במוזאון תל-אביב ששמה היה
'הפתרון האינסופי'.  

חזרתי אל קו האופק המאוזן, להתחבר 
למצבי הציפה יוצאי הדופן של המים 

מחד, וכוח המשיכה, אל מקום 
תת-נמוך, מאידך. 



איך זה התחיל?

 
עיבדתי עובדות מדעיות שקשורות 
לנפחים ומסות של צורות כמו גם 

ניסיונות ראשוניים בווידאו: 
להמציא משטח דו ממדי / ציורי 

שיש בו חומר ותנועה...

ברובד מקביל: מתוך חיפוש אחר 
זיכרונות הילדות והחלל שנשאר סביב 
מותה הפתאומי של אמי באותה שנה.



"הפתרון האינסופי"
 

איך זה התחיל?



 

הצבתי את גופי מול המצלמה כבוחנת 
משהו על החיים:

תנועה? מיניות? פריון? או לכל הפחות 
נתתי בגופי קנה מידה במרחב הכחול-

ירוק, המלוח-מתוק.

]י[חידה חשופה מול מיתוסים זמן 
ומקום.

איך זה התחיל?



)י(חידה מול מיתוסים

 
ההתקיימות וההעלמות, סיפורי הפרישה, 

הקומונות הראשונות שלמדנו עליהם בבית 
הספר: הקראים, אנשי מצדה, אנשי בית 

הערבה, אנשי סדום וכמובן האישה שהפכה 
וסימנה את האזור בגופה כפצע וגלד 

מואנש ומוענש: 'אשת לוט'.
 



Salt Crystal Bridal Gown, 2014
Color Print, 163 x 106 cm

)י(חידה מול מיתוסים
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)י(חידה מול מיתוסים



 
כל מה שייחודי רק לאגם הזה - כל מה 
שאפשרי רק בתנאים בלתי אפשריים 

אלו: הם שמשכו אותי להגיע אליו.
 

רק בתנאים בלתי אפשריים



רפסודה: ממהות לממשות

ביצירה DeadSee ביקשתי 
לקיים גוף שט לבד במים, 

שהיו אז בשבילי מקום 
אלגורי, מראה שמשקפת 

את השמיים הרחוקים.
רעיון הרפסודה והעיסוק 

בגבולות - תמיד משכו אותי 
לכן אולי הפרויקט הראשון 

שלי בים קשור לפרויקט 
האחרון שלי בו, ועליו ארחיב 

בהמשך.
DeadSee, 2005,
video, 11'37" loop.



הומאוסטזיס

אבטיחים ועוד זנים ספורים של ירקות 
ופירות נמצאו מתאימים לגידול 

בחקלאות מדברית, בזכות העובדה שניתן 
להשקותם במי בארות תת-קרקעיים 
שאינם מתאימים לשתיה. המליחות 
גורמת להם לסוג של "פיצויי" והם 

צומחים להיות מתוקים ומרוכזים.
במקרה של אבטיחים: אפילו הקליפה 

גדלה להיות דקה וקלה יותר.

התגלגלתי וגלגלתי את הממצא וההישג 
הזה שנקרא "אבטיחי חצבה" וכך 

נוצרה הרפסודה והתעגלה לה ]מצורתה 
המרובעת, המקורית[.

 



Study for DeadSee, 2005
Drwaing

אימצתי את המושג  הומאוסטזיס: האבטיחים וגם אנחנו מנסים 
להתאים את עצמנו לסביבה גם אם הסביבה היא קשה מאוד ובמיוחד 

אם היא קיצונית ביופייה. ייתכן וזו תכונה שהיא נחלתם או נטייתם של 
בני דור מסוים. 

הומאוסטזיס

אפשר לראות בזה עדכון שלי לסמל "הצבר" והצבריות 
המאוחרת.



 
הפרי הישראלי, הקיצי, והעממי אפשר לי 
עוד אינטראקציה מפתיעה, והפעם במופע 

אנכי: כשצפתי עליו בעמידה והוא; אחד 
ויחיד, מרחף במעמקים. 

ניצבתי עליו - כמו תלויה על בלימה.

הומאוסטזיס



Standing on a Watermelon in the Dead Sea, 
2005, video, 5'21" loop.

הומאוסטזיס



בחודשי כל קיץ, אנשי צוותי ואני, 
משכימים בשעה 02:00, בדרום

תל-אביב, וזאת לא כדי להרגיע 
תינוקות, או לכבוש את חיי הלילה 

של עיר הגננים - אלא  כדי למהר אל 
התמיסות המרוכזות בברכות האידוי 
לפני עלות השמש על הים המזרחי...

 

 

מים רבים לא זרמו בירדן... ומה שזרם לא הספיק...
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מים רבים לא זרמו בירדן... ומה שזרם לא הספיק...



מים רבים לא זרמו בירדן... ומה שזרם לא הספיק...



בעוד הים נסוג אל מול עינינו, הבולענים 
נפערים מסביבנו והמזחים מהם דגנו 'אוצרות 

מהים' קרסו ושוקמו תדיר על ידי אנשי 
המפעלים אשר אפשרו לנו גישה לאתרי 

ההטבלה המשתנים לפרקים... 
חווינו על בשרינו את חוסר האיזון.

 

מים רבים לא זרמו בירדן... ומה שזרם לא הספיק...



פעם, בצפון ים המלח, אמי הייתה אוספת 
ענפים מולבנים-מושלגים לקישוט סלון ביתנו. 

קנים של סוף וענפים צמחו ליד המעיינות 
המתוקים שזרמו לים המלח, באזור עין-פשחה. 

המלח נצמד והנציח אותם. בימים ההם של 
שנות ה-70 לים המלח עוד הייתה גם גאות ולא 
רק שפל... התנודה הזו של הגאות והשפל כבר 

איננה, בגלל השינוי בריכוזים.

הגישה אל הים הצפוני הפכה לחזיון  
אפוקליפטי ובבריכות בדרום ים המלח, המים 
עולים על גדותיהם ללא אזהרה, והכל מאוד 

מהר... כידוע... במהלך שנים ספורות.

מים רבים לא זרמו בירדן... ומה שזרם לא הספיק...



משפחתו של לוט נסה מסדום. אשת לוט נותרת מאחור, גוסטב דורה נציב המלח המכונה "אשת לוט" שבשיפולי הר סדום

ָמִים.  ְפִרית ָוֵאׁש ֵמֵאת ה' ִמן-ַהָשּׁ ַוה' ִהְמִטיר ַעל-ְסדֹם ְוַעל-ֲעֹמָרה ָגּ
ֵבי ֶהָעִרים  ל-יְֹשׁ ר ְוֵאת ָכּ ָכּ ל-ַהִכּ ֲהֹפְך ֶאת-ֶהָעִרים ָהֵאל ְוֵאת ָכּ ַוַיּ

ִהי ְנִציב ֶמַלח ּתֹו ֵמַאֲחָריו ַוְתּ ט ִאְשׁ ֵבּ ְוֶצַמח ָהֲאָדָמה. ַוַתּ



מים רבים לא זרמו בירדן... ומה שזרם לא הספיק...



מים רבים לא זרמו בירדן... ומה שזרם לא הספיק...

Barbed salt lamp, 2009
Barbed wire and Dead-Sea carnallite crystals



מספר יצירות נוספות

Salted Lake, 2011
HD video, 11'04" loop.

עוד העלמות: אגם קפוא ועליו נעלי מלח. כשיש מגע ביניהם 
המקום והאדם ב'הפשרה'. קרח מדבר וקרח מרכז אירופי.

 



"Salted Lake"

Salted Lake, 2011
HD video, 11'04" loop.



"Salted Lake"

Salted Lake, 2011
HD video, 11'04" loop.

נעלי המלח שקעו באגם. הם עדיין שם.  



Island of Shoes (in process), 2015
Shoes suspended in the water of the Dead Sea, 
200 x 200 x 80 cm

אי-מלח ]נעליים[

אי מלח ממאות נעליים בערימה 



Island of Shoes (in process), 2015
Shoes suspended in the water of the Dead Sea, 
200 x 200 x 80 cm

אי-מלח ]נעליים[



Island of Shoes, 2015
Shoes suspended in the water of the Dead Sea, 200 x 200 x 80 cm

Installation View: MOCAK, Museum of Contemporary Art in Kraków, 2015

אי-מלח ]נעליים[



צילום: יותם פרום



ההפלגה לטבור העולם
לקראת ציון 20 שנה להסכם השלום 
בין ישראל לירדן, התחלנו באירגון 

שייט בטוואי של הגשר. רצינו לציין את 
חשיבותו של ההסכם ואת התקווה לגשר 

- עליו כבר עבדנו מספר שנים מאז 
הביאנלה בונציה )2011(.



ההפלגה לטבור העולם
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ההפלגה לטבור העולם



ההפלגה לטבור העולם
אמנם נכשלו מאמצינו לקבלת אישורים לחצות את הים, אך בהפלגה למדנו 

שיעור חשוב: הים היה סוער, ובליבו חווינו מצב קיומי שיתופי והוא ביטא היטב 
את האפשרויות המועטות שהיו לנו... חגגנו בנקודת המפגש של גבולות המים 

הטריטוריאליים בין ירדן ישראל ושטחי הרשות הפלסטינית. 

איש עסקים ירדני נלהב לעניין הגשר, מר סמיר קראמן, הביא איתו באותו הבוקר 
מגש של כנאפה טרייה מעמאן - אותה אכלנו במים - על משטח עץ.

היו איתנו חברים, תומכים ושותפים מרחבי הארץ והעולם.



נקודת מפגש



The Venice Bridge, 2011
Study Drawing
16 x 33 cm

סקיצות לגשר בין ירדן לבין ישראל

מהפכה הגיונית, מחאת כפיים, הליכה על מים קשים, הליכה ב'חרבה'.
נגד הלכי ומשקעי הזמן, לתת כיוון להרפתקנים מאוכזבי האתמול ולאתגריים 

מבקשי מחר מאושר: להחזיר את הסלע האדום לשמש השוקעת על הים התיכון 
ולקרב את מצדה לדרך המשי. 

גם שידעתי  שאלו לא בקשות 
מתקבלות על הדעת, ובעיקר לא 
בקשות שיש למי להשמיע, בכל 
זאת השמעתי את הרעיון באזני 

רבים. גם הממונים על המעברים 
הוקסמו מהדמיון הפוליטי 

המפותח.



The Salt Bridge, 2011-2017
Study Drawings & Simulations
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The Salt Bridge, 2011-2017
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The Salt Bridge, 2011-2017
Study Drawings & Simulations

סקיצות לגשר בין ירדן לבין ישראל

עם חלוף הפגישות והשנים, 
השותפויות והזמנים: פרויקט 
הגשר עבר עדכון, וכיום הוא 

פסל, גשר צף ללא חופים. 
עם זרוע מושטת מזרחה - כיד 

מושתת. זוהי נקודת תצפית,
וחזון למקום נפרד שהוא 

הזמנה למפגש.



The Salt Bridge, 2011-2017
Study Drawings & Simulations

סקיצות לגשר בין ירדן לבין ישראל

בימים אלו אנו פועלים לקידום האי-גשר 
בשותפות עם מהנדסים ואדריכלים.



תודה רבה

אנו מקווים שהפסל ישתלב בתוכנית כוללת 
לפיתוח ים המלח והצלתו


