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לצילומי והישראלית העולמית התערוכה
ארץ-ישראל, מוזיאון במוז"א, מוצגת עיתונות,
החולפת, השנה  אירועי על מבט  ת"א.
העיתונות צלמי טובי לעדשת מבעד

ומהעולם מהארץ
להב שוש מאת

שוב היא והנה שנה, מידי לה מחכים אנו
החשובה התערוכה - הדרה במלוא מוצגת
העיתונאי הצילום בתחום ביותר והגדולה
מיטב צילומי העיתונות והתיעודי, המציגה את
מיטב ואת ”World Press Photo" העולמית
מקומית". "עדות המקומי העיתונות צילום

תמונות התערוכה המשולבת מוצגות במסגרת
והזכורים ביותר הבולטים נבחרות מהאירועים
של תמונות לצד העולם,  ומרחבי  מאזורנו
תמיד זוכות שלא האנושית, החיים מציאות

התקשורת. באמצעי מלאה לחשיפה

הישראלית התערוכות של המשותפת הצגתן
התבוננות מאפשרת זו, לצד זו והבינלאומית,
בשנה ובאזורנו העולם ברחבי בנעשה מעמיקה
הצלמים כפי שנתפסו בעדשות טובי האחרונה,

ובעולם. בארץ

מקומית: עדות
ישראלית, עיתונות לצילומי המרכזית התערוכה
הוגשו תצלומים 7000 מעל ה-14. בפעם נערכת
צלמים. 280 ע”י השנה, המקדימה לתחרות
מקצוע מאנשי המורכב תלוי, בלתי שופטים חבר
והתקשורת, האוצרות הצילום, מתחומי מובילים
וצלמים, צלמות 65 של בתצלומיהם בחר
ב-7 המוצגים וידאו, יצירות ו-5 תצלומים 207
וסביבה, טבע  חדשות, התערוכה: קטגוריות 
אורבניזם ספורט, וקהילה, חברה ואמונה, דת
נבחרו תמונת מתוכן, מצולם. ותרבות וסיפור
משתקפת מהתערוכה השנה.  וסדרת השנה
שבלטו אירועים  באזורנו, החיים מציאות 
בעלי אירועים לצד החולפת, בשנה בתקשורת

ואנושית גבוהה. חשיבות חברתית
 

נציג  - בקר צחי השנה: ישבו השיפוט בצוות 
וראש אמן - דור גז מוזיאון ארץ-ישראל, מוז"א,
באקדמיה לאמנות באמנות שני התוכנית לתואר
צלמת אמנית ועיצוב בצלאל, שגית זלוף נמיר -
יצחייק אילן ואמן, צלם - יאשאייב מארק ומרצה,
ידיעות מבית Xnet אתר של ראשי עורך -
חנה עיתונות, צלם - עוויסאת עטא אחרונות,
- שטייניץ עמי ומרצה, אמנית צלמת - שביב
מערכת חבר ו-2008  2007 תערוכות אוצר
כהנא. ורדי - התערוכה ואוצרת מקומית, עדות
וולפיילר-ללקין. דנה - התערוכה ומנהלת יוזמת

קירשנר ז"ל: מיכה לזכרו של
שאצרה כהנא, ורדי הינה התערוכה אוצרת
לעבודת ונקראה 2015 ,2014 תערוכות את
מיכה של הפתאומית פטירתו עקב האוצרות
וולפיילר דנה התערוכה. אוצר ז"ל, קירשנר

התערוכה: ומנהלת יוזמת ללקין,

ארצות־הברית, נשיא עם סלפי נדחף לצילום חזן אורן הכנסת - חבר אימג'ס פולריס / קורן זיו צילום:
במאי 2017 22 גוריון, בן התעופה שדה בארץ. הראשון ביקורו בעת הרשמי הטקס במהלך דונלד טראמפ,

בודדות שני, מקום ואמונה, דת אטיאס אלי צילום

תערוכת
מקומית עדות

 ותערוכת
World Press Photo
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ישראל ארץ במוזיאון



ושחובתו משנה תודעה כי צילום האמין "מיכה
ובראשונה בראש בתצלומיו להביע הצלם של
- חובה חברתי תפקיד בכך ולמלא עמדה, דעה,
למלא. מנסים התערוכה, מערכת חברי שאנו,
בכלל צלמים של דורות על רבות השפיע מיכה
גם ועכשיו,  בפרט. העיתונאית התפיסה ועל 
האוצרּות, בעבודת נוכח. כה הוא בהיעדרו
הפליאה הוותיקה תלמידתו כהנא, שוורדי
בידי שנעשתה השיפוט, במלאכת לעשות,
וכמובן איתו, יחד שהורכב שופטים, צוות
בין ממנו, שהושפעו הצלמים מעבודות ברבות

במודע שלא במודע". אם
תוצג עיתונות, לצילומי התערוכה לצד
ז"ל, קירשנר מיכה של לזכרו מיוחדת תערוכה
בתערוכה, נערץ. ומורה דרך פורץ צלם שהיה
סימני שהיו תמונות  בולטות, עבודות  מספר
הפכו הזמן ועם שלו המפוארת בקריירה דרך

הישראלית. בתרבות לאיקונות

 
:World Press Photo

מוצגת העולמית,  העיתונות צילומי תערוכת 
זוכה מרכזיות, ערים 100 בכ- 1955 מאז שנה מידי
כיום ומהווה העולם ברחבי מבקרים למיליוני
בתחום החשוב, היוקרתי והפופולרי האירוע את
לתחרות הוגשו השנה, בעולם. העיתונאי הצילום
5,034 של תצלומים, אלף  80 מעל המקדימה
שופטים בין-לאומי, חבר מ-126 מדינות. צלמים
מ- וצלמות, צלמים 45 של תצלומיהם את בחר
תרבויות חוצה גלובלי מבט המציגים מדינות, 25

.2016 מאירועי מגוונים, בנושאים וגבולות

בורהאן של  היא 2016 לשנת השנה תמונת  *
,(The Associated Press (תורכיה,  אוזביליצ’י
השגריר הרוסי של רציחתו אירוע המתעדת את
לאמנות בגלריה שנאם בעת קרלוב אנדריי

מבלוט הרוצח, בדצמבר. ב-19 טורקיה, באנקרה,
בתפקיד, שלא תורכי שוטר  אלטינטאש, מרט
מכן ולאחר גדול) (אלוהים אכבר” “אללה צעק
תשכחו אל חאלב. את תשכחו "אל בתורכית: אמר
לאחר אש מחילופי נהרג  הרוצח  סוריה". את

לגלריה. המיוחדים הטורקים הכוחות הגעת
השנה תמונת בחירת על השיפוט, מערכת חברי
קשה מאוד, היתה החלטה קלברט: "זו מארי פ. -
השיפוט, מסך על עלתה שהתמונה פעם בכל אך
את השנאה מדויק באופן מתארת הרגשנו שהיא
הגדרת מזקקת את זו שתמונה ימינו. הרגשנו של
,World Press Photo תחרות של השנה' 'תמונת

זו”. בחירה של ומשמעותה

2017 בפברואר 7 – 15 בדצמבר 2016 עמונה, סדרות. ראשון, מקום חדשות, EPA סולטן אביר צילום:

מפגין במהלך של הגלגלים בכיסא אוחז האוצרת, בודדות. שוטר בחירת חדשות, - גונזי צילום: מגד
במאי 2017 18 תל־אביב, צומת עזריאלי, איילון. נתיבי את ממנו לחסום למנוע בניסיון מחאת הנכים,

צילומי בתחומים השונים בתחרות הזוכים
העיתונות הישראלית "עדות מקומית": 

ייחודית פלטפורמה היא  מקומית" "עדות
באופן ודוקומנטרי, עיתונאי צילום להצגת
הצילומים המקובלים. המדיה מאמצעי שונה
מרהיבה התבוננות  זווית מספקים הנבחרים 
החולפת. השנה אירועי על ומרתקת
באזורנו, משתקפת מציאות החיים מהתערוכה
החולפת, בשנה בתקשורת  שבלטו  אירועים
ואנושית חברתית חשיבות בעלי אירועים לצד

גבוהה.

פינוי / מושקוביץ נועם - השנה תמונת *
בית דלתות את הביטחון פורצים כוחות עמונה.
חבר מנימוקי .2017 בפברואר 2 עמונה, הכנסת.
המצביעה "בחירה  זלוף-נמיר: שגית השופטים, 
של המדווח תפקידו מול אל שלנו ההתפכחות על
כמבנה לכוחו מודעות התווספה שאליו הצילום,
בין היתר, חושף, זה תצלום דעה. מציאות ומעצב
מול כ'משחק המציאות מחד הכפול: המבט את
עדיין, הצלם,  של היכולת   - ומאידך מצלמה', 
את זה; לחשוף מנגנון ולחשוף את הרגע' 'לתפוס

מציאות". אותה של הקלעים אחורי

אימג'ס. פולריס / קורן  זיו  - השנה סדרת *
ללוחמה היחידה לוחמי של מבצעית פעילות
והבאה לילה באישון מעצר  (ימ"מ.) בטרור
טרור. בפעילות  החשוד מבוקש של לחקירה 
מנימוקי .2016 בנובמבר  13 חברון,  הר דרום
"סדרת זלוף-נמיר: שגית  השופטים, חבר
איכויות של בתוכה שילוב נדיר מאגדת השנה
כל מצולם הכל בו בעידן ועכשוויות. קלאסיות
הנעשה, עדים לכל כי אנו קיימת אשליה הזמן,
הגלוי. על הנסתר שרב היא האמת בעוד
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בשל היא בעיניי השנה  סדרת  של חשיבותה
לסיטואציה עדות ליצור הצלם של היכולת
ל"אויב" הציבור. הנה, ומודרת מעיניי שנעלמת
במיטה. ישן הוא בית, זוג, בת פנים, זהות: יש
ומבוהלת לב שבורת נותרת היא בו התצלום
מרהיב קומופלאז' במעין נטמעת הבית, בסלון
הוא דמיון, כל על העולה זהב עיטורי של
ואכן, הוליוודית. סצנה המזכיר מכונן תצלום
של התיווך מהלך  את מדגיש הסדרה  מבנה
דרך עוברת המציאות: המציאות את המצלמה
ומדמה אסתטי ריחוק היוצר הצילום, פילטר
היה משל וירטואלי, למרחב המציאות את
מעולם הקולנוע וההדמיה הממוחשבת". לקוח

WWW.EDUTMEKOMIT.CO.IL
WWW.WORLDPRESSPHOTO.ORG
WWW.ERETZMUSEUMIT.ORG.IL

20.1.2018 עד ותוצג ב-8.12.17 נפתחה התערוכה
רח' תל-אביב, ארץ-ישראל, מוזיאון - במוז"א

.6415244-03 טל’: אביב. רמת ,2 לבנון חיים

2016 בנובמבר 18 תל־אביב, התימנים. בכרם מאפריקה מהגרות בודדות. האוצרת, בחירת וקהילה, חברה אלוני - גיא צילום:

אחרונות ידיעות שאבי עמית צילום:
בודדות. חדשות ראשון מקום

המשפט בית נשיאת  נאור,  מרים
הענקת טקס תחילת לפני העליון,
הנשיא. בבית העברי המשפט יקיר אות

2017 19 ביולי ירושלים,



2017 6 ביולי ירושלים, משחקי המכביה. טדי בטקס פתיחת לאצטדיון ישראל נבחרת רגע לפני כניסת ראשון, בודדות. מקום אילן ספירא, צילום:
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