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 "והיה האור מובלע ונכנס בהם מאד והיה בלתי אפשר להיותן יכולין לקבלו והיו נשברים ונופלים"

 )עץ חיים, שער י"א פרק ח(ר' חיים ויטאל, 

של שבירה פעולה כאת תהליך בריאת העולם  ומתארהמופיע בטקסטים קבליים הוא דימוי שבירת הכלים 

 וניפוץ, פעולות הרס שאפשרו את בריאת העולם על כל מה שבו.

 השלם והשבור יחדיו מהווים את המתח הדרוש לקיום העולם. 

לתפוס את סדר לאי סדר הוא חלק ממבנה הנפש, הוא מבטא מחד את שאיפתה  המתח ביןבדומה לכך 

, כאוטיות נוטה למקריותשל הנפש הטבעה את עצמה ואת המציאות סביבה כקוהרנטית והגיונית ומאידך 

 .וחוסר וודאות

, שאיננו ניתן חד פעמישהוא יופי  בשפה של . טל יזרעאל של האמנית התעבודבין קטבים אלו נעה 

לי, על תבניתיות של הטבע ועל ר רציונמבנים של סד היא מדברת על להיכתב על ידי חוקיות כלשהי,

 .בין סדר לבין הפרתוש התנהגות קבוצתית

  כל אלו נוכחים בעבודתה של יזרעאל. מעופפים, חיידקים, גבישים, עולמות ננומטריים,יצורים חיים, 

 

שימושיים -מתמטיקאיםופיזיקאים מ, החל מתחומים שונים יםנמדע מעניינתהתנהגות קולקטיבית 

 יםלמהנדסים שמקווועד  יםקולקטיבי מצביםשל  םהופעתאת  הכלליים שמניעיםעקרונות ב שעוסקים

א ינפוצה בטבע, והזוהי תופעה ה .ניםסוכ-בותורמ גדולותשליטה עבור מערכות אסטרטגיות לפתח 

 ים.בעלי חיים גדולים כמו ציפורים או דג ,לחרקים, חד תאייםאורגניזמים  גודל הנעים בין דריסב תמתרחש

יוצרים האנשים יכול להיות פשוט: בדומה ל תנהגות קולקטיביתהשבורכבות מההבסיס ליצירת 

גם אצל  ,משיכה / דחייה)כללים (אינטראקציה עם שכניהם הקרובים ביותר על ידי מערכת פשוטה של 

 מודעים לכך בלי להיותרק מגיבים לסביבה המקומית שלהם,  האינדיבידואלים חיידקים או מולקולות,

 שהם חלק ממשהו הרבה יותר גדול.

התנהגות קבוצתית, צורות שונות של  ותוצרנ מגובשתקבוצתית התנהגות בין ו אינדיבידואליותשבין בטווח 

 בני אדם.אף ארגונים של תנועה ותבניות של סדר במולקולות, בעלי חיים ו

 

אינטראקציות ה סוגי אתעוסקים בעיקר בניסיון להבין ולנסח תנהגות קולקטיבית להסברת ה םמודלי

המקומית  סביבהכי ההיא  הנחההבהתנהגות של בעלי חיים ועצמים קטנים . קבוצהלהתהוות ה ותמובילה

 קולקטיבית התנהגותות של חברה אנושית, גמר כי גם לגבי התנהוניתן ל. ובהתנהגותשולטת  של הפרט
ומתנהגים כגוף  הנפרדות טרותיהןמ מוותרים על מורכבת מערכתב העצמאייםם הפרטי היא מצב שבו

  . השגת מטרת העלשם ל ,אוםתי המציית לחוקי ,כקולקטיב ,אחד

 



מדעיות, כגון עבודה ות בשיט שהיא משתמשתאת הנושא הזה בקני מידה שונים, תוך  חוקרתיזרעאל טל 

משמשים לערבול קצבי של חומר לשם  - shakersושייקרים ( צלחות פטרי , הקפאה בחנקן,םמיקרוסקופי

 אביזריםעל גבי מעבדתית  הבתצוג ונחותממעוצבים הנראות כתכשיטים . עבודותיה מניעת קרישתו)

 ., ארונות)מדפים(סדר השמטרתם לאכוף את 

 

 וחוקיות של יופי השונה מסדרים אחרים:סדר כיל בתוכו מהפרדוכס שבלב מעשה האמנות 

עם התשוקה  זהו תואם המשולבאך  הרמוניהו תואם תחושה שלבלב במהדהד הוא מצד אחד 

: חד פעמי, רגיש לשינויים, לא ניתן למדידה אך נותן תחושת את היפה וידואליות. כך אנו חוויםלאינדיו

 .כלליתובכל זאת נותן משמעות  -מאד ייחודי יופי שהוא סדר, 

המושג הקבלי של "הכלים השבורים" מספר את סיפור הפרדוכס הבסיסי של הקיום: מציאות מפורקת 

 שנטייתה הפנימית התמידית היא לחזור לשלמות. ,בבסיסה

 מציגותש קסםולפענח את ה לנסותעבודותיה של טל יזרעאל ניחנו ביופי מסתורי והן מפתות את הצופה 

, אך לשווא.להקות הציפורים, שקשוק הגולות במיכל, או גרגירי הרימון הנצפים מבעד למיקרוסקופ  

למקום  ,יצירהו תהתפרקו קיום בין ויש בו מין הוודאות ומין התעתוע, בטוחשאיננו  , מקוםמקום מוזר כזהל

יש פוטנציאל משחרר.נפשי כזה   

 

 

 

 

 


