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מזה כשני עשורים אני מתרכז בצילום תרבויות עמים, פולחנים וטכסים, 
דת ואמונה, במקומות פחות מתויירים על פני הגלובוס, ואף בסביבתי 

הקרובה בישראל.

זמן רב לקח לי להבין שהמצלמה שלי אוהבת לחקור ולחשוף את הרגעים 
האינטימיים והייחודיים לקבוצות עמים שונות. ומאז אני מכוונן ובוחר 

את מסעותיי יותר למקומות ששם אני יכול למצוא את שאהבה נפשי.

מקומיות,  ואף  בינלאומיות  צילום  בתחרויות  השתתפתי  רבות  שנים 
אירופה  בישראל,  אומן  כצלם  תארים  מדליות,  רבים,  בפרסים  זכיתי 
ומשותפות  אישיות  צילום  בתערוכות  והשתתפתי  הברית,  וארצות 

רבות.

בשנים האחרונות, מצאתי תחום התעניינות מאתגר ביותר לתחרויות 
בינלאומיות וזהו תחום צילום סדרות.

רוב תחרויות הצילום בוחנות את הצילום הבודד שאמור לעמוד בפני 
עצמו ולהתמודד מול צילומים בודדים אחרים.

אך כשעוסקים בסידרה - המונה חמש צילומים ויותר - כל צילום צריך 
נדרשים  בסידרה  הצילומים  כל  וגם  מנצח,  כצילום  עצמו  בפני  לעמוד 
בתאורה,  לרעותה  אחת  מתואמות  קוהרנטיות,  אחת,  כמקשה  להוות 

צבעוניות, אווירה, וכמובן הנושא בו עוסקת הסידרה.

בניית סידרה דורשת להשקיע חשיבה מעמיקה לא רק בבחירת הצילומים 
 )Overview Image( המשתתפים, אלא ובעיקר, הצבתם על גבי משטח
כמו בתערוכה, צריך שתתקבל זרימה בין התמונות, בנושא, בצבעוניות 

ובתאורה.

GPSA הדרישות מצלם אומן לקבלת תואר
על מנת לקבל תואר GPSA באירגון העולמי לצלמים PSA, יש לעמוד 

בסדרת תנאים ודרישות מאד מחמירות וקפדניות.
התהליך כולל שלושה שלבים:

את  המזכה  צילומים   10 המונה  סדרה  פורטפוליו,  הגשת  ראשון  שלב 
BPSA המועמד בתואר ברונזה

את  המזכה  צילומים   15 המונה  סדרה  פורטפוליו,  הגשת  שני  שלב 
SPSA המועמד בתואר כסף

את  המזכה  צילומים   20 המונה  סדרה  פורטפוליו,  הגשת  שלישי  שלב 
GPSA המועמד בתואר זהב

הצילומים בכל סדרה, צריכים לעסוק בנושא או ברעיון מסויים. 
אל כל סידרה יש להוסיף Overview Image מבט כללי על התמונות,

זוהי פלטפורמה שעליה מסודרים כל הצילומים של הסדרה.

בין תמונה לתמונה צריך שיהיה קשר רעיוני, ויזואלי הכולל צבעוניות 
אחד  מתייחסים  שהצילומים  תערוכה  מעין  זוהי  אחידים.  ותאורה 
אל השני וכולם מתקשרים בהרמוניה משותפת. בנוסף יש להגיש עם 
משפטים  מספר   -  Statement of Intent האומן"  "הצהרת  הסדרה 
מאחורי  הרעיון  את  בתמציתיות  המתארים  מילים(  ב-75  )מוגבל 

הסדרה.

תמונה  כל  האספקטים,  מכל  הסדרה  את  בוחנים  שופטים  חמישה 
אמורה לעמוד בפני עצמה כתמונה ראויה, עוצמתית ומרשימה.

כל התמונות אמורות להיראות חזותית באותה אוירה, באותה תאורה 
ושיהיה מכנה משותף לכולן.

כסדרה.  התמונות  שמראות  למה  להתאים  צריכה  האומן"  "הצהרת 
 Overview-ה על  התמונות  סידור  אופן  את  בוחנים  גם  השופטים 

.Image

שכנתה,  עם  אחת  לתקשר  צריכות  לשנייה  אחת  הסמוכות  התמונות 
כלומר שיהיה קשר בכיוון המבט של הדמויות שבצילום.

שהוזכרו  הקריטריונים  כל  פי  על  הסדרה  את  מנקדים  השופטים 
עבר שלב  לאחר שהמועמד  רק  לתואר.  המועמד  ראוי  אם  ומחליטים 

אחד מתוך השלושה הוא רשאי לגשת לשלב השני וכך הלאה.

בהגשת  התואר  לקבלת  המסע  את  התחלתי   2018 שנת  בתחילת 
התואר   להשגת  התהליך  בהצלחה  הסתיים   ,2020 ובשנת  פורטפוליו, 

 .GPSA

עבור השלב הראשון, הגשתי סידרה המונה 10 תמונות, הנושא שעסקה 
סידרה זו הוא:

חיי היום יום בקהילות העולם השלישי

יהודה שמח
צלם אומן ה-26 בעולם
שזכה בתואר הנכסף

GPSA

מבט כללי
על הסדרה של השלב הראשון –

מדליית ברונזה
BPSA

הצהרת האומן
כצלם תרבויות אני עוקב ומצלם את חיי השגרה והיום יום בתפיסת העולם ואורח החיים בחברה בעולם השלישי, 
החל בתפיסה מגדרית של נערות ונשים העוסקות בעבודת כפיים, במתן פתרונות לצרכים בסיסיים כגון כביסה, 
ועצים להסקה, בילדים שעיקר עיסוקם ומשחקיהם זה מה שזמין בסביבתם, וכלה בטיפולים אינטימיים אישיים.



תמונה 1/10 

צולמה בצפון-מזרח הודו. הנשים שבתמונה מועסקות במפעל לייצור לבנים 

המשאית  אל  אותן  ומובילות  שרופות,  לבנים  ראשן  על  עורמות  הן  לבנייה. 

שאמורה לספק את הסחורה לשוק. נשים אלו עובדות בתנאים מחפירים, תוך 

ספיגת חול אל ריאותיהן, ובסוף היום מרוויחות כ-150 רופי, סכום שמספיק 

בקושי לספק מצרכים בסיסיים למשפחתן. 

תמונה 2/10 

ומחוסר  משגת,  ידם  שאין  מאחר  אפריקה.  מערב  בטוגו,  צולמה  התמונה 

המשפחה  בנות  את  לשלוח  הכפרים  תושבי  נאלצים  וגז,  חשמל  תשתיות 

לקושש עצים לצורכי הסקה ובישול. המשקל הרב ביחס לגילן הצעיר, גורם 

ובעצמותיהן  שלהן  השלד  במבנה  ופוגע  רבות  בריאות  לבעיות  אלו  לבנות 

הרכות.
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תמונה 3/10 

התמונה צולמה בבנין שבמערב אפריקה. דייגים משליכים מן החוף רשתות 

עצומות ממדים אל האוקיינוס. נשים הרות ונשים עם תינוקות הקשורים על 

גבן, עמלות למשוך את הרשתות הכבדות מן המים. הן לא מחמיצות שום 

הזדמנות להרוויח כמה פרוטות לקיום היומיומי. 

תמונה 4/10 

התמונה צולמה במיאנמר – בורמה. הגשם הוא אורח מפתיע שמגיע ללא 

והכבישים  מוצפות  הדרכים  הגשמים,  מי  לניקוז  תשתיות  ובאין  התראה, 

המעטים נסחפים. הנשים הבורמזיות מנצלות את השיטפון ומשתמשות במי 

צורך להביא מים ממרחקים אל  לכבס את הכביסה מבלי שיהיה  הגשמים 

חצר המשפחה. 
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תמונה 5/10 

משפחתם  ידי  על  למנזר  מושאלים  הילדים  כאן  בטיבט.  צולמה  התמונה 

לתקופה של שנה ומעלה. הם מאמינים שהקרבה של בן משפחה אל הדת 

וחנויות  אל השווקים  בוקר  מדי  יוצאים  אלו  ילדים  הגאולה.  להם את  תביא 

הנזירים  עבור  המנזר,  אל  האוכל  את  מביאים  הם  אוכל.  לקבל  כדי  המזון 

השוהים שם. קבוצות רבות של נזירים עוסקות בכך. האזרחים שרובם ככולם 

מאמינים, מגלים סובלנות רבה לתופעה זו, אינם מסרבים לעולם לתרום את 

חלקם, ומקווים שהאלים ירעיפו עליהם ברכות ושפע. 

תמונות 6,7/10 

התמונות צולמו בטוגו – מערב אפריקה. בו בזמן שילדים במחוזותינו מבלים 

בבית הספר או במשחקי מחשב, במתקני שעשועים, או במועדונים עתירי 

פעילויות, הילדים כאן מבלים את זמנם במשחקי רחוב על כשלעיתים הם 

שולחן  להם  וזימן  גורלם  כששפר  גם  גופם.  ושלמות  חייהם  את  מסכנים 

למשחק כדורגל, הוא מוצב בחורבה ללא תנאים אלמנטריים עבור ילדים. 
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תמונה 8/10 תמונה 7/10 

התמונה צולמה באתיופיה - עמק האומו.

גם כאן לא שפר גורל ילדי השבטים. בזמן שילדים במדינות המערב מתקלחים 

במים חמים, במקלחת המעניקה פרטיות, נערים ונערות אלו באים בבוקר אל 

הנהר כדי להתרחץ, להתאפר בצבעי השבט, או לעשות תספורת מקומית 

שניצב  חמוש  אדם  של  הגנה  תחת  זאת  כל  פעם.  של  גילוח  סכין  בעזרת 

ומשגיח עליהם. 
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תמונה 9/10 

התמונה צולמה בפפואה גינאה החדשה, השוכנת מצפון לאוסטרליה. 

פרטיות היא עניין יחסי ותלוי בנקודת המבט המקומית. מסתבר שבפפואה 

פליית כינים לא נחשבת לדבר אינטימי וחסוי. נכדותיה של סבתא חביבה זו, 

ששמה בובו, יושבות איתה בחצר הבית, מסרקות זו את זו ואף פולות כינים, 

דבר טבעי בעיניהן. 

תמונה 10/10 

התמונה צולמה בכפר דוידי אשר בטוגו. 

מובילות הנשים מכלי מים ממרכז הכפר, שם  מים בכפרים,  באין תשתיות 

לאמבטיה  תחליף  משמשת  הגיגית  ביתן.  חצר  אל  ידנית,  משאבה  מוצבת 

שמצויה כמעט בכל בית במערב. האם רוחצת את ילדיה במים קרים מתוך 

הג'ריקן שזה עתה מילאה במרכז הכפר. אותם מים הנאגרים בגיגית אינם 

מושלכים חלילה. הם ממוחזרים לטובת הכביסה שהאם תעשה מייד אחרי כן. 
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צילם וכתב: יהודה שמח GPSA ,MPSA צלם אתנוגרפי
/http://www.culturesphotography.com :מוזמנים לבקר באתר שלי

המשך הכתבה בחודשים הבאים. 


